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1.

Λ »  'ίά  πρωτογενής.

βΗ τής γϋς κατάστασις, σφαίρας άρχικώς 
πεπυρωμένης, ανεπίδεκτος ύπήρξεν έπι πο- 
λυν χρόνον ύπάρξεως ζωϊκής $ φυτική, αλ
λά μικρόν κατά μικρόν της γ/^ς καταψυχ- 
θείσης, at περιβάλλουσαι ταότην μάζχι 
τών ατμών βυνεπυκνώθησαν, τήν επιφάνειαν 
αύτίς κατίκλυσαν, μορφήν λαβοϋσαν, κα- 
θιστώσαν δυνατήν την έν τη περαιτέρω 
αυτής άναπτύξει υπαρξιν διαφόρων μορ
φών Οργανικών.

Κατά την του υδατος έμφάνισιν και 
εύθυς ώς ή θερμοκρασία έπετρεψεν, ή οργα
νική άνεπτύχθη ζωή υπό την άμοιβαίαν 
του άέρος, του υδατος και τών ορυκτών 
έπηρειαν βραδέως και δι' απειρίας ετών 
σεφά στρωμάτων υπερκειμένων έμορφώθη.

Έρευνα μείζονος’προσοχής επί τών στρω
μάτων τούτων, εν βραχεί σχετικώς δια- 
στηματι θαυμάσια; παρηγαγε και λίαν 
σπουδαίας ανακαλύψεις επί της ιστορίας

της σφαίρας -ημών, τών βιωσάντων και έ* 
ξαφανισθέντων οργανισμών·

"Εκαστον της γής στρώμα ορατά ’ίίχνη 
και καλώς τηρηΟίντα λείψανα ζώων και 
φυτών υποκρύπτει, έν δέ τη κατώτερα 
υποστάθμη ίχνη εύρίσκομεν ηδη οντων ορ
γανικών και έν έκαστη διαδοχική μεταλ
λαγή ο Φαννας (1) καί ή Χ.ΙωρΙς (2) 
μικρόν κατά μικρόν αναπτυσσόμενοι άντα- 
ποκρίνονται.—  Προς τ* αρχαιότερα 'στρώ
ματα οΐ άπλούστεροι ουνάδουσιν οργανισμοί, 
προς δέ τά μάλλον υστερογενή οι εντελέ
στεροι·

Τής οργανικής άναπτύξ-ως εις σταθεράν 
ουτω ευρισκόμενης σχέσιν μετα τών εξωτε
ρικών της σφαίρας μεταλλαγών, φυσικόν 
έστι πορισθηναι o n  ή ζωή Σννισταμίνΐ] τις  
μεταμορφώσεων του γτ,ινου έστι κέντρου. —  
'Οπότε τόυδωρ το μεγαλείτερον έκάλυπτεν 
είσετι τής γης μέρος, δεν ύπήρχον εΐμή 
ζώα θαλάσσια, ιχθύες καί φυτά αμφίβια. 
Της ξηρας μικρόν κατά μικρόν άποκαλυπτο- 
μένης, τό έδαφος πυκνά πάραυτα έκάλυψαν 
δάσΓ, ών ή άφθονος βλάστησις ολίγον κατ’ 
ολίγον τάς εξ ανθρακικού οξέος έν τω αέρι 
έστοιβαγμένας άπερρόφησε μάζας και ουτω 
τής ατμόσφαιρας έκκαθαρισθίίσης υπό του 
μή πνοής δεκτικού αερίου, τά ζώα έπι τής 
σφαί:ας πάραυτα άνεφάνησαν.

(1) Φα&νος =s 0eh; τών άγρών πιρέ £ωμ,*ίας 
οιος 4 Παν παρ’ ΐλλησιν.

(2) Χλωρις =  Μυθολογικήν παρλ ^ωααίοις ονο- 
μ.χ 0(1ς τών κήπων χ ζ \  ανΟέων·

ε.Μ .



Μετά τής άναπτύζεως τής τών φυτών 
γενεδς καί έν Αρμονία μετά τής μεγαλο
πρεπούς βλαστήσεως, τά  γιγάντια άνεφά- 
νηοαν χορτοβόρα ζώαάτινα σαρκοφάγα διε- 
δέχθησαν εύθύς ώς άφθονος τροφή τήν υπαρ- 
ζιν αυτών έξησφάλισεν. —  Ουτω έκαστον 
διακεχριμένον στρώμα, ϊχνη κόσμου όργανί- 
xou χαρακτηριζοντος τούτο παρουσιάζει 
καί καθ’ οσον αί ζωϊκαΐ άλλάσσηυσι συν- 
θήκαι, οί αρχαιότεροι εξαφανίζονται τύποι 
οπό νέου είδους τοιούτων άντικαθιστώμενοι.

Συν τίί βαθμιαία τής γής αναπτύξει, ή 
οργανική έν αΰτ^ ύπαρξής παραλλήλως α 
ναπτύσσεται, ή δέ άνάπτυξις αυτη κατ’ 
ανιόντα λαμβάνει χώρχν τρόπον καί τύπους 
τους άπλουστέρους διά μάλλον ανεπτυγμέ
νων και μάλλον περιπεπλεγμένων, εΐόη δέ 
κατ’ αριθμόν περιωρισμένα, διά μάλλον 
ποικίλων, πολυαρίθμων καί περιπεπλεγ
μένων άντικαθιστα.

*Εν r j  91ουραία (1) περιόδω 6 χαρακτήρ 
τής έπιφανείας τής γής όλοσχερώς μετάλ
λαζε καί έν αρμονία μετά τής αλλαγής 
ταύτης άναφαινόμενα βλέπομεν όντα έντε- 
λώ; δ.άρορα καί όλοσχερώς ιδιόμορφα,ιδίως 
δέ τά αμφίβια εκείνα, οϊς ούδέν παρόμοιον 
σήμερον υπάρχει, *1] ατελεύτητος τών ορ
γανικών μορφών ποι/αλία μικρόν κατά μ ι
κρόν προς τί> σήμερον όρώμενον προσεγγί- 
ζουσα, έν ταύτώ συν τί) διαφορά τών κλι
μάτων αναπτύσσεται.

Εντώ τριταίω στρώματι αναρίθμητα 
εύρίσκομεν ζώα μαστοφόρα, σχήματος συ-

(1) Moupata =  jurassique ίκ  του έν Γ α λλ($  ο 
ρούς Ju ra , 0 1  Γεωλόγοι (Jetopouaiv 8τι & τής γ η ς  
φλοιός 6πδ τοΰ πυρ^ς και ίίδατος «μορφώθη. Tfe 
π ρώ τον , στερεόν κατέστησε τδ τ ί ;  γ ή ς  έξωτερικον  
τί) διαδόσει τοΰ θερμαντικού αύτής είς τήν  α τμ ό 
σφ α ιρ α ν ,  ώς otcpea καθίστανται τά  έν πυρί κ α τα -  
ψ υ γ ό μ ενα  σ ώ μ α ς * .  *Κπ’ι του οίίτω σχημ ατιοθέντος  
φλοιού, τ*  ίίδατα τά ς  ίίλας αυτώ ν έναπβθηκαν και 
οίΐτω τά  στώ μ α τα  τοΰ φλοιού τή ς  ίπ ιφ α νε ία ;  τής 
γ ή ς  ία χη μ α τ ίσ θ η σ α ν  κ αλούμενα  · σ  τ  ρ ώ μ α τ *
S ι' ό ν α π ο θ β σ βω ς» £ ίνήκβι καί τδ
Ιουραιον στρώμα (terrain jurassiquo) λα$δν τήν 

Jvoul χσίαν ΐκ τοΰ άνω ορούς ‘Ιοϋρα —  Ju ra ,  χρη
σιμέυσαν πολλάκις ώς μέσον συγκρισεως τών δι’ 
εναποθέσεως σχηματισθέντων στρωμάτων καϋ’ ipt ; 
σ;χίνην τής γής περίοδον, π ε ρ ί ο δ ο ν  ’ί ο ο - ' 
ρ α ί α ν ( P o r i o d o  j u r a s s i q u o )  κλη- 
θεΐ^αν. Τά στρώματα ταΰτχ «ίς τήν τάξιν τών 
πρώτων άνήκβυσι στρωμάτων δι* έναποθεσεως άργί- 
λου κατά το μάλλον και ήττον αμμώδους καί δια
φέρω τιτανόλιθων είδους σχηαατισθεντων, είσί ΚΙ 
στρώματα παράλληλα, ιξοί εξάγεται ήριμία τής 
βπίφανείας της γ ή ς ,  καΟόσιν γινόμενης άναστα- 
τώοιως δέν θά ησαν παράλληλα. Σ. Μ.

νήθως παραδόξου, ίξ  ολοκλήρου εκλείψαντβ 
ή προς ανάλογα σήμερον μή προσεγγίζον
ται ειμη ασθϊνώς, οΐχ ΐνΐρίθμΥΐτα εισιν πα
χύδερμα,οι μαστόδοντες κ .τ .λ .— Κατά τάς 
προκαταρκτικάς ταύτας έποχάς ούδαμώς 
ίχνος υπάρχει ανθρώπου, τοΰ μάλλον έν- 
τελέστερον ώργανισμένου τής δημιουργίας 
ζώου, άλλά περί το τέλος καί εν τώ era- 
θ π ι χ φ  καλουμένω ύστερογενεί στρώματι, 
έν ω ή ανθρώπινος υπαρξις δυνατή καθίστα
το ό άνθρωπος αναφαίνεται το άπώτατον, 
ουτο>ς ε ίπειν, άπαρτίζον τήν βαθμιαίων 
ταύτην άνάπτυξιν άκρον.

At τοσοΰτον υπο τής Π αΛαιόντοΑογΙας 
ακριβώς χαρακτηρισθεισαι σχέσεις αυται 
τής καταστάσεως τής άναπτύξεω; τής γής 
καί τής εξωτερικής επήρειας μετά τήςγεν- 
νήσεως καί αύξήσεως τών οργανικών οντων 
καί σήμερον είσέτι ύφίστανται, τής άποδεί- 
ξεως πανταχου παρεχομένης. —— Πολυάριθ
μος τάξις ζώων, οί έντοσθιοβιοι σκώληκες 
δέν αναπτύσσονται εί μή εις μέρη ώρισμένα, 
τήν δέ ποικίλην μορφήν καί τον διάφορον 
του ζήν τρόπον κατά το καί το όργανον, 
έν οϊς διαιτώνται, λαμβάνουσιν. —  ’Επί 
τής τε'φρας δ^οους καέ-.τος, ε?δη ώρχρέ 
νων φύονται φυτών, έν τή θέσει δέ άλσου· 
πεύκης και έλάτης, δρυς καί φηγός γενς- 
νώνται. « Έ π ί  τόπων 6πό πυο -̂ς έρηρωθέν- 
των, έπί τής θέσεως δάσους άποζηρανθέντος, 
έπί τής δχθης θαλάσσης έκτος τής επαφής 
του υδατος ήδη καί έν τώ βάθει Ιλών άπο- 
ξηρανθέντων, άφθονος έν όλίγω χρόνω α
ναφύεται χλόη, είδη παράγουσα |/ή αλλα
χού πλησίον φαινόμενα. —  *Οπου άλμια 
έτέθησαν, έκει πάραυτα μετά τών διακρι
τικών αύτών χαρακτήρων οί καλόφυτοι και 
τά  τοΰ άλμυροΰ υδατος αναφαίνονται ζώαΤ 
ών εις μεγίστην άπόστασιν ίχνη δέν εύρί- 
σκονται» (G ieb el).

fAy  δτου ή φυτεία τών πευκών είς τά 
πέριξ τών Παρισίων πολυπληθής έγένετο, 
ή λάμια (ζυλοφάγος), έντομον τής Ευρώ
πης μεσημβρινόν, ουδέποτε άλλοτε εν τφ  
τόπω τούτω όραθέν, άπαντ&ται. *Ό ποϋ  ο 
άήρ, ή θερμότης καί ή υγρασία τήν έαυτώ* 
ενέργειαν συγχέουσι, συχνάκις, καί έν ολί
γα ις στιγμαις ατελεύτητος άναπτυσβεται 
ζωυφίων κόσμος, έγχυματικών καλούμε 
νων καί τών παραοοζοτέρων κτωμενων 
μορφών.

’Ηδυνάμεθα νά πληθύνωμεν τά παραδείγ
ματα καταδεικνύοντα ήμΐν διά προδηλοτέ· 
ρου τρόπου τήν παντοδύναμον επιρροήν τής 
περιρρεούσης άτμοσφαίοας έπί τής τροπο- 
ποιήσεως τών φυτών και τών ζώων.

Μεθ* δλην τήν μεγίστην καί κατά τό 
φαινόμενον σχεδόν ασυμβίβαστον τών δια
φόρων άνθρωπίνων γενεών διαφοράν , η 
πλειονότης τών υλιστών άποφαίνεται ν;όη 
ίπ ι  τοΰ άρχαίου ζητήματος τής παραγωγές 
του άνθρωπίνου γένους ύφ* ένός ή δύω ζευ
γών, οτι δέν υπάρχει λογος καθαρώς επι
στημονικός εις τήν αποδοχήν άντικειμενος 
τής παραγο)γής ένός ζεύγους καί οτι 
άπασαι αί ύφιοτάμεναι διαφοοαι δυνατόν 
νά ώσιν άποτέλεσ(/α ένεργε'ας διαδοχικής 
τής εξωτερικής έπηρείας· «Φρονώ, λεγει ό 
I lo fe la n d ,  ότι ή έν τή τών κυνών γενεά 
ποικιλία πολυ μεγαλειτέρα έστί τής τών άν- 
θρώπων· Κυ'.άριον μάλλον ^ιαφχρει μολοσ- 
σοΰ ή αίΟ:ωψ ε^ρωπαιου, Πρεπει να πιστευ· 
οωμεν οτι ά Θεος έκάστην τών όια^οριον 
τούτων εδημ'-ούργησεν ή μάλλον ν άπο 
δεχθώμεν δτι αυται προέρχονται ά'-ασχι 
υπό τής πρωτογενούς τών κυνών γενεάς 
διά διαδοχικής νοθεύοεως;»

"Osov αεγάλη Χ.αί ισχυρά άν γ  σήμερον 
ετι ή επήρεια αυτη;δέν δύναταί τις ^ά βεβαι
ώσει δτι είδός τι προς ετερον ωρισμενως 
μετήλλαζεν, ούδ* OTt εντελείς Οργανισμοί 
περήχθησαν ύπό μ ο νή ς  τής συνδρομής τής 
υλης καί τών άνοργάνων δυνάμεων, ανευ 
τής προϋπάρξεως σπέρματος εκ τών προ- 
τέρων υπό τών όμοιων παραχθεντος. Πραγ- 
ματι εις γενικός καί απόλυτος φαίνεται 
δεσπόζων σήμερον τοΰ οργαν-κοΰ κόσμου 
νόμος: O m a e  v iv u m  e x  ο νο ,ή το ι τό 
πάρχον έκ σπέρματος γεννάται, σπέρματος 
παραχθεντος ή παρ* ομοιων ειδών η παρα 
τής άμεσου του σώματος παραγωγή; ητοι 
παρ’ ώου, διά σπόρου βλαστού η παρα- 
φυάδος κτλ : ’Α,νάγκη πάντοτε τής πρου- 
πάρζεως ένός ?1 πλειόνων τοΰ αυτοΰ εϊύους 
ατόμων πρός παραγωγήν ομοίων. —  H 
άφηγησις τή; παλαιας διαθήκης τροπω 
άλληγορικώ τήν αλήθειαν ταύτην εκφράζει 
λέγουσα, δτι έν τή Κιβωτφ άνά εν ζεΰγος 
έκάστης γενεάς ζώων εΐσήχθη. —  Εις 
τούς μή έκ τών ίερογραφικών άφηγησεων 
{κανοποιουμένους, τό ζήτημα τής πρωτο- 
νενείας τών οργανικών δντων άναποφεύκτως

ενώπιον τής έξής παρουσιάζεται άμφιβολ- 
λίας —  Πόθεν δλα ταΰτα προήλθον ; πώς 
έσχηματίσθησαν ; καί άν παν οργανικόν δν 
παρ’ όμοίων έγεννήθη, πώς οΐ πρώτοι ουτοι 
παραγωγεις παρήχθησαν; ήδυνήθησαν ουτοι 
άφ’έαυτών \ά  παραχθώσιδιά μόνης τής κατ’ 
ανάγκην και απολύτου συμπτωσεως περι- 
σ άσεων εξωτερικών καί τοΰ συνδυασμοΰ 
αναγκαίων τη υπάρξει αύτών δρων ή ανά
γκην εσχον τής συνδρομής δυνάμεως εξω
τερικής πρός δημιουργίαν; άν τό τελευ* 
ταΓον άπαξ ελαβε χώραν διατί καί σήμε
ρον ού χώραν λαμβάνει; Το ζήτημα τούτο 
έπί πολύ τούς φυσιολόγους καί ύλιστάς ά- 
πησχόλησε καί μακ^άς και πολυαρίθμους 
ήγειοεν αντιλογία:.

Πρίν ή είς τά ; λεπτομερείας τοΰ ζητήμα
τος τούτου είσέλθωμεν, ανάγκη νά δια- 
σαφήσωμεν τό ανωτέρω τεθεν ζητημα 
omne vivum ex  ονο.Κί καί τό κΰρος τοΰ 
θέαατος τούτου άναμφισβήτητόν έστιν έν 
τοΐς περισσοτέροις τών οργανισμών, δεν 
φαίνεται ήμιν άνευ έξαιρεσεως ουδε κατα 
τήν παρούσαν τών οργανισμών άναπτυξιν. 
—  ’Ι£ν πάση περιπτώσει ή έπιστημονική 
αντιλογία ήτις τήν αυτόματον πεοιήγαγε 
γέννησιν (generatio oeguivoca) ήτοι 
τήν κατ* ανάγκην καί άνευ συγγενών ο
μοίων τοΰ αύτοΰ είδους, δέν έξηντλήθη ο- 
λοσχερώς είσέτι. —  Αυτόματος γέννησις, 
γέννησίς έστιν δντων οργανικών άνευ προϋ- 
πάρξεω; συγγενών ή σπέρματος τοΰ αύτοΰ 
είδους παραχθέντων, άλλά διά τής κατη- 
ναγκασμένης ή απολύτου άνοργάνων στοι
χείων καί φυσικών δυνάμεων συναντήσεως 
ή όργανικφ τφ  τρόπω άλλ* ούχί έξ όμοει- 
δών παραγωγών· ΑΑν καί αι νεώτεραι Α
νακαλύψεις κατά πολίι τόν αριθμόν ηλατ- 
τωσαν τών οπαδών τοΰ είδους τουτου τής 
γεννήσεως είς $ιν έν ά^χαιοτερω χοονω λιαν 
έκτεταμένην άπέδιδον ενέργειαν, δεν εινα» 
δμως άπίστευτον δτι ή αυτόματος αυτη 
γέννησις σήμερον ετι τήν ένέργειαν αύτής 
έξασκει έπί τών μικρών καί ατελών οργα
νισμών.

*Αν παραδεχθώμεν ώς γενικόν κανόνα 
δτι πάντα τά φυτικά και ζωικά οντα ορ
γανισμού ανεπτυγμένου δέν ύπάρχουσιν είμή 
τή προϋπάρξει γενεάς όμοειδοΰς, έναπο-
λείπεται ήμΐν αείποτε ή λύσις τοΰ ζητή- 

* * » 9 ρ.ατος τ/ις ττρωτης γενεάς των οντω '\ π η '



βλήμα εις πρώτην δψιν άλυτον παρουσια- 
ζόαενον άνευ ύποθέσεω; δυνάμεως άνωτέ- 
ρας, τίΐ έλευθέρα αυτής βουλήτει τούς πρώ 
τους δημίουργησάσης οργανισμούς καί την 
δύναμιν αύτοις παρασχούσης της έν τω  
μέλλοντι πολλ απλασιάσεως.—  Μετ εύ- 
χαριστήσεώς τίνος οί ορθόδοξοι φυσιολογοι 
τήν ανωτέρω ιδέαν ισχυρά ν νά κατασττΛσωσι 
πειρώνται. Την έπινοητικήν καί περίπλο- 
κον του οργανικού κόσμου έπιδεικνύοντες 
ουτοι δημιουργίαν, το συμπέρασμα φέρουσιν 
οτι δίν ήδύνατο εί μη άμεσος και προσω
πική δημιουργικές δυνάμεως ενέργεια κατά 
τάς έαυτής προθέσεις τον κόσμον δημιουρ- 
γήσαι —  « αίνιγμα άλυτος λέγει ο Β. 
C o tta ,  ουτινος ενκλησιν ού δυνάμεΟα ποι
είσαι, εί μή ενώπιον άδιοράτου δημιουργι
κής δυνάμεως, αεί/τοτ’ ή πρώτη της γηΐ/ου 
υλης αρχή και ή τών οργανικών οντων γ ε ν  
νησίς έστιν.»

Χωρίς νά λάβτ] τις τον κόπον της φυ- 
σικώ τφ  τρόπω έξ^γήσεως τής οργανικής 
«ύξήσεως?ήδύνατο ν’ άπαντήση oTt τά σπέρ
ματα πάσης ζωικής ύπαρξεως καθ’ δλην 
υπήρξαν τήν αιωνιότητα και ουκ άνεμενον 
έν τώ νεφελώδει και άμόρφω τούτω, έ ;  ου 
ή γή έσχηματίσθη δγκω μικρόν κατά μ ι 
κρόν στερεοποιηθέντϊ, ε ΐμ ή τ ή ν  επιρροήν 
εξωτερικών τινων περιστάσεων ή οτι τά 
έν τω *Απείρω υπάρχοντα σπέρματα ταυτα, 
επί τής γης μετά τήν μορφωσιν και τήν 
κατάψυξιν αυτής κατήλθον, εις έκκόλαψιν 
και άνάπτυξιν ού περιελθόντα, εί μή τυ- 
χαίως και εις τά μέρη καί εις τον χρόνον 
ένθα ακριβώς αί άναγκαϊαι έξωτερικαί συν- 
Οήκαι έξ-:πληρώθησαν. —  *11 άπάντησις 
αυτη ήθελεν άρκέσει προς έξήγησιν τής 
διαδοχής τής οργανικής δημιουργίας, ή δ ’ 
ερμηνεία αυτη ελασσον κινδυνώδης και κα- 
τηναγκασμένη ήθελεν εισθαι, ή ή τής απο
δοχής δυνάμεως δημιουργικής άπαρεσκο- 
μένης έν έκαστη του σχηματισμού τής γής 
περιόδω ειδη διάφορα φυτών καί ζώων 
δημιουργεΐν και έν τ$ του ανθρώπου δημι
ουργία έν μικραίς προπαρασκευαστικαϊς μ,ε- 
λέταις τρόπω τινι κατατρίβεσθαι. Τοι- 
αύτη ιδέα ούδαμώς άνταποκρίνεται εις τήν 
εντέλειαν δυνάμεως δημιουργικής.

Εν τούτοις, δεν εύρισκόμεθα εις τήν α 
νάγκην τοιούτου τρόπου έπεξηγήσεως. Τά 
ύπδ τής επιστήμης β:βαιωθέντα γεγονότα

δείκνυσιν 8τι τά  πληρουντα οργανικά δντβ 
δεν όφείλουσι τήν υπαρξιν αυτών καί τήν 
διάδοσιν, εί μή εις τήν άμοιβαίαν τής υλης 
καί τών φυσικών δυνάμεων ένέργειαν καί 
ί τ ι  αί μεταβολαί καί ή διαδοχική άνάπτυ· 
ξις τής έπιφανείας τής γής ή ρόνη η τουλά
χιστον ή αρχική τής άνευ διακοπής αύξή- 
σεως τών ζωικών δντων αιτία έστιν.

*Αναμφιβόλως ή έπιστήμη δεν ήδυνήβη 
εΐσέτι μετ’ άκριβείας να ορίση τίνι τρόπω 
έν λεπτομερεία ή αυξησις αυτη χώραν ελα- 
βεν, ά λ λ ’ έ λ π ί ζ ο μ ε ν  οτι αί ερευναι αυτής 
άργότερον θέλουσιν άνασύρει το παραπέτα· 
σμα τών μυστηρίων τούτων* ούχ ήττον αί 
γνώσεις, &ς αυτη παρέχει άρκουσιν δπως 
τήν πιθανότητα ήμϊν παρέξωσιν, ή μάλλον 
εΐπείν τήν υποκειμενικήν βεβαιότητα τής 
αυτομάτου γεννήσεως τών οργανικών οντων 
ώς καί τής βραδείας καί διαδοχικής μορ* 
φώσεως τών τύπων άνευ τής έπεμβάσεως 
δυνάμεως υπερφυσικής.

*11 μόφωσι; καί ή βραδεία καί βαθμι
αία τών άπλουστέρων οργανικών μορφών 
άνάπτυξις προς μάλλον άνεπτυγμένας καί 
μάλλον εντελείς, γεγονός έστι ήδη δπδ τής 
παλαιοντολογικής έρεύνης βεβαιωθέν δει· 
κνύον μετά βεβαώτητος τήν υπαρξιν νο
μού, προπορευομένου τής γεννήσεως ·τών ορ
γανικών δντων. ’Εφ'δσον ή γή άνεπτυσσετο, 
έπι τοσοδτον ή άτομική τών ζώων μορ
φή ποικίλη καθίστατο καί αί γενεαί εις 
το τέλειον προέβαινον* άπόδειξις άρκοϋσα 
τής εκ τής εξωτερικής έπηρείας έξαρτησεως 
τών συγκεκριμένων ζωικών μορφών, ί)ν εν 
τοϊς λειψάνοις αύτών δρώμεν* —  Τ άπο- 
λελιθωμένα ζώα καί φυτά ή πρωτότυπός 
είσιν διατύπωσις παντός ζώνος, έν οϊς τάς 
παραδοξωτέρας εύρίσκομεν πρωτοτυπίας 
οργανισμών ύστεροχρόνων άειποτ εν ου- 
ναρμολογία έντελείμετά τ ώ ν  πρώτων. Όσον 
τά  λείψανα ταυτα άρχαίτερά είσιν, επι 
τοσουτον μορφάς περιέχουσι ποικιλωττ· 
ρας, ών δ τύπος είς μεταγενεστερας με
ταδίδεται. ΤΓπάρχουσιν άπολιθωσεις 
άπλαϊ, έν έαυταις περικλείουσαι τήν πρ«· 
την κατά τδ σχήμα σκιαγράφησήν* άνα- 
ριθμ-ήτων καί ποικίλων τ ρ ο π ο π ο ιή σ ε ω ν  

ζώων βραδύτερον φαινομένων καί έν μερει 
κατά τάς ημέρας ημών υπαρχόντων.

*0 Sao hirsuta =  Τριλ^βιτίϊζ
(4) Καίτ̂ ι προσπαΗ^ας πολλών τίν

τών σχιστολιθικών τής Βοεμίας λατομείων 
τοσοΰτον έν τ^  προκαταρκτική αύτου κα- 
ταστάσει τών έν ύστέρω χρόνω μάλλον ά 
νεπτυγαένων του είδους τούτου διαφέρει, 
ωστε δεν ηθελεν ύποτεθή τδ αύτδ ζώον άν 
μή έκαστος βαθμδς άναπτύξ·ως αύτου ού 
μετ ακρίβειας ώρίζετο. —  Οί Κελακανδί- 
ται (c e la c a n tid e s )  ιχθύες άπολελιθωμέ^οι 
τον τύπον τού σκελετού δλων τών σπονδυ
λωτών περιέχουσιν. —  Οι Ααβυρι-Οοδοντοι 
( la b y r in th o d o n te ,)  τοΰ προκαταρκτικού 
κόσμου εισίν, κατά τήν εκφρασιν του Bur 
m e is t c r ,  τ ’ άληθή πρωτότυπα τής ^τών 
άαφιβίων γενεάς, άφ  ̂ ων Οι άναπτυ,εψς 
εκατομμυρίων τίνών ετών μεγας άρ'θμος 
μ.ορφών ποικίλων εξήλθεν, ή όε γενεά 
αυτη σύγκραμα ιδιοτήτων παρουσιάζει εν 
τοις πλέον έτερογενεσι συμπ7\εγμασιν, ά - 
τινα έκ ταυτης λαμβανουσι τή/ apyov# 

fjl προκατακλυσμιαία σαύρα (Plesios- 
a u re) τδ πρώτον, ούτως ειπεΐν, εστι στα- 
δίον, δπεο ή φόσις ^ιετρεξεν, ίνα τής πε
ριόδου τών ιχθύων και ερπετών εζελθ/ϊ· Το 
στέλεχος του ζωου τουτου προς το τής 
φαλαίνης δμοιόν έστι, δ τράχηλος π'.ος 
τράχηλον πτηνού, ή κεφαλή προς κεφαλήν 
κροκοδείλου, διεπλάσΟ/) δε τοοποποιηθεν I 
διαφοροτρόπως. —  fII ίχθυοσαυρα, σύγχρο
νος τ ι̂ άνω σαύρα, μετέχει, ώς τ* δ*ομα 
αυτής δείκνυσι, ιχθύος και σαύρας, σώμα 
e/ουσα δελφίνος, κεφαλήν κροκοδείλου καί 
ουράν ιχθύος. Ή  Μεγαλόσαυρα, θ/ιριώδτης 
κολοσσός, οργανισμού μετεχει ερπετού και 
μαστοφόρου καί εις βαθμόν εγγύτερον 
του μαστοφόρου υπδ τήν μορφήν σαύρας 
γιγαντώδους παρουσιάζεται, βδι ης  ̂
δημιουργική τής φυσεως δύναμις φαίνεται 
περαίνουσα τα γιγάντια τών αμφίβιων γέ 
νη. » Βίβλος γεωλογίας. —  Ο Πτεροδά
κτυλος, δρνεον άξιοσημείωτον καί αινιγ- I 
ματώδες τής Ιουραιας περιοδου, μορφής 
μετέχον κατά το *?ίμυσι νυκτεριδος και το 
ετερον ^μισυ ερπετού, μετεχει έν ταύτώ | 
πτηνοί3 xa l αμφιβίου, διαδοχικώς ταχθεν 
εις δλας τας τών ζώων τάξεις· Ο Cotios- 
0Γ6 συνενοϊ τούς χαρακτήρας τής φαλαί
νης, ^ ίς  φώκης καί τοΰ κροκοδείλου. Εν

Βροχήν λογί«ν έπικ4λβ<ϊ0·\ς SW ιυρον κατάλληλον 
Ιλληνικήν λίξιν, Si* ο κάλλιον ένόμιαα ν* άφιίσω 
ώς Ιχβι x>iv λέξιν ταύχηνώς καί τινων έτέρων ζώων 
ΐϊ®ρ*κ*τι6ν· S·

τή τριταία περιόδω οί μεγάθηροί, τήν τών 
μαστοφόοων 7,αμβανο>τες μορφήν, μετε- 
χουσι συνάμα τής τών έρπετών· Ο πα— 
λαιοθηρ, πρώτος άντιπροσωπεύσας την 
τών μαλα ανεπτυγμένων μαστοφόρων τα- 
ξιν, ζώον λίαν ενδιαφέρον εστ*, καθοσον τας 
ιδιότητας του ϊτπου, του ταπήρου και τοΰ 
χοίρου συνενοϊ, και μεταξύ των διαστασεων 
άπδ του λαγωου μέχρι τοΰ ίππου άνευοι- 
σκόαενον τδ πρωτότυπόν τροπον τινα, τ^ς 
τάξεως τών μαστοφορ ων εστι, καθοσον cV 
αύτώ τά διάφοεα σπέρματα τών μορφών τής 
πλάσεως ταΰτης αναφαίνονται.

’ϋδυνάμεΟα ·νά πληθυνο^μεν τα  παραδειγ*
\ ματα ταυτα,καθοσον άπασα ή παλαιοντολο

γική επιστήμη παρά δείγμα άΟίά'/.οπόν εστιν.
Λί ύποδεεστεραι μορφαί άειποτ αί πρώ* 
ται άναφαίνοντΛΐ και εκ τουτου αί γενεαι 
καί τ" άτομα διά βαθμιαίας διατα^εως 
καί ποοείας άνιουσ/ς προβαίνουσι. —— Ια  
έν τη γή άνακαλυφθέντα λείψανα, λεγει δ 
O e rs te d ,  σειράν δείκνυσιν ήμϊν διαδοχικών 
διαμορφώσεων επί μάλλον και μάλλον ά· 
\επτυγμένων μέχρι τής εποχής, οτε ο 
άνθρωπος καί δ ζωικός *αί φυτικός κόσμος 
ηδυνήΟ^σαν εύδοκιμήσαι. »

'Ο τής διαδοχικής άναπτυςεως νομός 
ουτος έκ του πρωτογενούς εις τον υπάρχον
τά μετηνέ/θη οργανικόν κόσμον, τον τυ- 

! πο; αύτοΰ διά του προδηλοτεοου μετα-
δούς τρόπου.

°Απασα ή τής άνατομιας επιστημη, 
μελέτη μετα τοσαύτης, έν ω ζδμεν χρόνω, 
προθυυ.ίας έπιδιωχθεισα5 ου τείνει ει μη 
εις τδ καταδειξαι τδ ομοιόμορφον τών^ά- 
νατοαικών μομφών μεθ’ δλην την τώνζωωνI  ̂ l l I » Λ   ̂ ( Λ

κλίμακα, έ-ιστϊιαονικω οε τω  τροπω ρε- 
βαιώοαι δτι δεν υπάρχει ει μή εν και μό
νον θεμελιώδες διάγραμμα» κοινον αττασαις 
τής ζωϊκαϊς μορφαϊς, τροποποιούμενον’μό- 
νον εν τισι λεπτομεοειαις.

’Αδιάβπαστος μεταλλαγής καί παρο- 
μοιώσεως άλυσσος άπασαν τήν ζωϊκήν συν
δέει τάξιν άπο του πρωτογενούς μέχρι τοΰ 
έντελεστέρου άνταποκρινομένου οντος. —  
Ό  άνθρωπος αΰτος, καίτοι εαυτόν άνεα 
πάσης θεωρών ίιπάρξεως, ουδόλως έζαίρεσιν 
τοΰ νόμου τούτου αποτελεί, ή δέ τών αΐ- 
θιόπων γενεά ίαυτόν μετά του ζωϊκοΟ Μ -  
σαου δι’ απειρίας συνενοΓ παρομοιώσεων 

[ αναμφισβήτητων. —  Οΐ μακρο'ι βραχίονες,



το  τοδ ποδδς σ χήμα , α ί μακραί και λειπό- I 
σαρκοι χεϊρες, ή τοδ σώματος ίσχνότης, I 
τον στενόν καί πεπιεσμένον μέτω πο^, ί) I 
μικρά και προς τ ά  δπισθεν κλίνουσα κεφα* I 
λή , ο βραχύς τράχηλος, αί στεναί λαγώνες, I 
η έξωγκωμένη και χρεμαμένη κο ιλ ία , ό I 
αγένειος πώ γω ν, τό  του δέρματος χρώ μα, I 
ή δυσώδης οσμή, η ρυπαρότης καί οί κ α τα  I 
την ομιλίαν μορφασμοί, η τραχεία  καί δ ια 
περαστική φωνή, άπα ντα  τ ά  σ χή μ α τα  καί 
π&σαι α ί του σώματος διαστάσεις, τοσαΰ- 
τ ά  είσιν χαρα/.τηριστικά σημεία τών μαύρων 
προς τον πίθηκα προσεγγίζοντα. —  Οί ά 
κριβέστεροι παρατηρηταί βεβαιοΰσιν δτι 
τδ  πνεύμα προς τδ σώμα αύτου άνταποκρί- 
νεται (ίδωμεν έν συνεχεία είς τδ  κεφ. περί 
έγκεφάλου καί ψυχής.) ού μόνον ό μαύρος ! 
άλλά  καί απειρία ετέρων γενεών αγρίων 
οιον τώ ν *Οτεντότων, τών αυτοχθόνων τής 
Νέας ‘Ο λλανδία; κ τλ  ;  τά  δ ιακρ ιτικώ τε- 
ρα καί αληθέστερα φέρουσι σημ*ια του ζω ι
κού κόσμου, έξ οδ τήν αρχήν αύτων£λκου- 
σιν· (R e icb en b a c li περί γεννήσεως του 
ανθρώπου, 1 8 5 4 .)

[Ηπιται συνέχεια τοϋ αΰτοΰ Κβφαλαίου|·
Μη4φρ*σις Π, Σ.

ΙΟΥΛΙΟΣ ΦΑΒΡΟΣ
(Eug. de M irccourt)

(συνέχεια' cSs φυλλ. I.)

’Αναμφιβόλως οί λόγοι ουτοι είσί δεινοί 
κα ί εύφραδείς.

Π λήν, εις τ ά  δ μ μ α τα  τών έχεφρόνων, 
καί απέναντι τών τιμ ίω ν συνειδήσεων, οί 
προκλητικοί δημαγω γοί είσιν άπρόσδέκτοι 
οσάκις πειρώνται νά παραστήσωσιν εαυτούς 
ώς θύματα,

rO Ιούλιος Φάβρος άπεσυρθη π επ η ρ ω - 
μένος έκ τής έν τ φ  Λουξεμβούργο) συνα- 
φθείσης πάλης.

Φθάσας ασθενής είς τδ  δ ιά  τούς δ ικ η 
γόρους προσδιωρισμένον έν τ φ  δικαστηρίω  
μέρος, έξήλθεν αύτου προσβληθείς κα τά  
τήν ακοήν, καί κατελήφθη ύπδ διακαοΟς
καί δριμέ^ς πυρετοΰ, έκθέσαντος τήν ζωήν 
του.

Προσκληθείς άργότερον νά έξηγησ^ τά  
άναγκάσαντα αύτόν α ίτ ια  δπως λάβη τδν 
λόγον ενώπιον εκτά κτου  δικαστηρίου, πα 
ρά τήν 6μόφο>νον τώ ν συναδέλφων αΰτοΰ 
θ έ λ η σ ιν ,  εδωκε τά ς  ακολούθους εξηγήσεις, 
&ς άφίνομεν νά έκτιμήστ) ό νορμών ανα
γνώστης.

« ’ ΐίπιθυμών καθ* υπερβολήν τήν σωτη
ρίαν τω ν, ε ίπ ε , κατέστην μάλλον ευερέθι
στος ή αύτοί. Σκληρότατα ήμφισβήτησαν 
α!ιτούς πρδς έμέ* Τπΐρησπισα τήν ζωήν 
των κατά  τών φίλων κα ί τών εχθρών των 
καί κατ* αύτών τών ιδίω ν, παρά τόν ψό
γον αύτών, δν έφοβούμην σχεδόν ϊαον τοδ 
τής έμής συνειδήσεως. Κατεφρονησα τών 
ύπονοιών τω ν , άνεδεχθον, ύπέρ αύτών τδ 
πρόσωπόν του ένσπείραντος διχονοίας ή μα - 
ταίου νευροσπάστου, κα ί εϊπον κατ* έμαυ
τόν 5 Ούδέν έποαξα ! ff l  φυλάκισις του Βών 
έστίν ή κορωνίς πασών τών θλίψεων, ύφ* 
ών κατελήφθην έν τ φ  δικαστηρίω τών ‘Ο
μότιμω ν. 'Υπερήσπισα αύτδν προ πάν
τω ν, δν ψευδή καί είς αεί φαύλα μέ
τρα άπέσπασαν παρ* έμοΰ, αύτδν, τοδ οποί
ου ή άθώωσις ην τδ  διηνεκές μου μέλημα, 
α ύ τ δ ν ,  οστις έδει νά δικασθίί πρώτος, άντί 
νά ριφθϊ) κατόπι κομητάτου ύπερασπίσεως, 
πλανηθέντος ύπ’άσκοπου τίνος κινήματος».

’Αναγινώσκων τ ις  τήν ιστορίαν ταύτην 
τ ή ;  επαναστατικής π ά λ η ς , έκπλήσσεται 
διά  τήν παρέμβασιν τής Θείας Προνοίας, 
ήτις θέλει π ά ντο τε , ώστε ή διχόνοια νά 
έκρήγνυται κ α τ ’ άρχάς μεταξύ  τών ταρα
χοποιών, καί μεταβάλλει ύστερον τήν ίσχύν 
αύτών εις άδυναμίαν, τήν ένέργειαν εις 
προδοσίαν, τήν άφοσίωσιν είς αβελτηρίαν.

Ι Υ ·

Ή  μεταξύ τοΰ ’Ιουλίου Φάβρου καί τών 
δημοκρατών διαφωνία άπεμάκρυνε τούτον 
τής ένεργοΰ πολ ιτ ική ς.

Δέν έκέρδισεν άλλο τ ι ,  έπ ί τί) νίκτι, fW 
ήρατο, κα τά  τήν έ χ τ ρ ω μ α η χ ή ν  όΙχηγ> * 
τήν έγγραφήν αύτοΰ είς τδν κατάλογον τοδ 
δικηγορικού συλλόγου τώ ν  Παρισίων.

Περί τδ  1 8 3 6 ,  του Λαμενναί ά π ο χω ρ ν  
σαντος τής κυρίως συντάξεως τής εφημ*- 
ρίδος τδ Κ ί ν η μ α , ό 'Ιούλ ιος Φαβρος flivc- 

I λ α β ε , μ ετά  τοΰ ’Ανσέλμου Πητετινου, την 
I πολιτικήν διεύθυνσιν τή ς  έφημερίδος ταυ*

τη ς. Π λήν, παρά τήν δραστηρίαν τών 
δύο δημοσιογράφων συνεργασίαν, ή εκδο- 
σις τής έφημερίδος ταύτης έπαύσατο μ ετά - 
τινας μήνας.

Τδ δικηγορεϊν άπέβη μάλλον υπέρ του 
’Ιουλίου Φάβρου ή ή δημοσιογραφία.

Μ ετ’ ού πολύ απέκτησε πελατείαν μ ε -  
γάλην. ’Ενεπιστεύθησαν αύτώ πολλάς καί 
μ εγά λη ς σπουδαιότητος πολ ιτικά ; ύπο- 
θέσεις, καί ποινικάς ενώπιον τοΰ κακουρ- 
γοδικείου δ ίκα ς. ’Εκτος δέ  τούτων εσχε 
τήν εύκαιρίαν νά ύπερασπισθ/) πυλλάς έφη- 
μερίδας, κα ί συνηγόρησεν ύπερ διαφόρων 
κατηγορουμένων έπ ί πολίτικοι; έγκλήμασι 
σιν. Οίχ.είος τή  Μ ετα ρ ρ υ θ μ ίσ ε ι ,  φυ^ικώ; 
συνεδέθο στενώ τατα  μ ετά  τοΰ Λεδρύ* 
4Ρολλεν καί τών όμοφρονούντων αύτφ , κατά  
τήν έποχήν του άπροσδοκήτου θριάμβου 
του μηνος Φεβρουάριου.

*0 μέγα ς δημαγω γός έξε^έξατο αύτδν 
δπως έκπληροϊ είς τδ  ύπουργεΐον τών Εσω* 
τερικών τ ά  καθήκοντα τοΰ γενικού γρα μ - 
ματέω ς

f0  ’Ιούλιος Φάορος, συνεογαζόμενος μετά  
της x t  a r o  έρνθρ&ς έκείνης περικνημίδας, 
ήν Γεωργίαν Σάν<$ ( i )  καλούσι,συνέθετο τάς 
περίφημους ιστορικάς εγκυκλίου;, τών ο
ποίων έκαστη παράγραφος ό\ηγειρε τήν 
αποδοκιμασίαν τής Γαλλίας,— τής ευγενους 
χώ ρας, έν η οί τυχοδιώ κτα ι ουτοι έτολ-
μων νά λέγω σι :

« Δέξαι τήν δημοκρατίαν, ή ά λλ ω ; φυ
λάξου. »

Μέχρι σήμερον δέν άπεκαλύρθησαν καθ' 
ολοκληρίαν αί σκοτειναί σκευωρίαι τή ; 
ποοσωρινής Κυβερνήσεως καί ή ένοχή τής 
κ α τά  τδ  μδλλον ή ηττον μεγάλης είς τάς 
σκευωρίας έκείνας συνέργειας, ητις απο
δ ίδ ετα ι τώ  πολ ίτη  Ίουλιω  Φαβρω. *Αλ· 
λως τε  κα ί, έάν πρέπιρ νά πιστεύσωμεν 
τήν περί τοΰ αντικειμένου τούτου κατά  
τδν μήνα Ιούνιον γενομένην άνάκρισιν, 
ουτος ην 6 προτείνας τήν συγκάλεσιν τής 
κρύφιας συνελεύσεως, έν ^  ήθελε προταθή 
ή άπομάκρυνσις τών μετριοφρονεστέρων έκ 
τών δικτατόρων τοΰ Δημαρχείου.

Δεν θέλομεν ν* άπο^ώ σωμεν τώ  ’ίουλίω 
Φάβρω άνευ αποδείξεων ά λ λ α ; πράξεις ετι

( I )  4Π ΐΜριώνυμιος ιχυθιστοριογράρις, ήτις κα< 
λιΐτβι ίλλ«ί Madame du Deviui,

£· Μ.

σοβαροτερα;, καί άπαιτοΰμεν μάλλον νά. 
πιστεύσωμεν αύτδν ξένον  εις τδν διορισμδν 
ένίων υπαλλήλω ν, οϊτινες είς τά  εργα τή ς 
ύπηρεσίας των έξησκήΟ/ΐσαν εί; τδ  κάτερ- 
γον ή είς τάς κεντρικά; φυλακάς.

Αλλως τε  κα ί, ό Κ .  'Ιούλιος Φάβρος 
δέν έξήσ*<ησεν έπί πολύ τά  καθήκοντα αύ
τοΰ είς τδ  Γπουργειον τών ’Εσωτερικών.

"Κόωκε τήν παραίτησίν του, καθ’ ήν ή - 
μέραν έςελέχθη αντιπρόσωπο; τών επαρ
χιών τοΰ Λείγηρος, άναγγίλ>,ων δΓ  έπ ι-  
στολή ; του, καταχωρισθείσης είς δλα ; τ ά ;  
έφημερίδας, οτι εκτοτε ην'ίει ν? αφιερώσω 
έαυτδν άποκλειστικώ ; είς τά ς  διά  τή ς 
εντολής τών συμπολιτών του έπ ιβ λη θ ϊί- 
σας αύτώ ύποχοεώσεις.

α ΙΙαραιτοΰμαι απολύτω ς, 2λεγε, τ ί ς  
δημοσίας υπηρεσίας.»

Λϊετά μήνας δε ολίγους, ό Κ.. Βαστιδ 
έγένετο ύπουργδς τών Ί.ξωτερικών" ό ή -  
μ,έτερο; δικηγόρος έπιλαθόμενος τής επ ι
στολής του, δ έχετα ι παρ’ αύτώ άνάλογα 
καθήκοντα εκείνων, άτινα  έξήσκει παρά 
τ φ  Λεδρύ-<Ρολλέν

Ο τοΐαι άν,ετάτοεπτοι ά ^ ν α ί! 
Κπιστεύθ/), μετά  τήν ΰ  ιΜα'ΐου, οτι δ 

’Ιούλιος Φάβρος ά πετά χθη  τ?) ερυθρά δ η -  
μοκρατ'α ; τούτο ήν αύτοχοημα πλάνη , 

*Εά;, ώ ; εισηγητή; τής έπιτροπής, συνε- 
περανεν ύπέρ τού κύρους τών μελλουσών 
'ά  ένεργηθώσι καταδιώ ξεων κα τά  τού Αουί 
Ιϊλάν, επραξε τοΰτο ινα εκδικηθεί τδν ιστο
ρικόν. Διότ*, ούδόλως συνεχ^ώρησε τήν έ κ -  
τίμησίν τ ή ; δ ια γω γής αύτού, κα τα  τήν δ ί
κην τοΰ άπριλίου.

Οπως δ ’ ε π ί μάλλον εύχαριστήστ) τήν 
μνησικακίαν του, δ ’Ιούλιος Φάβρος εσχβ 
τδν ήρωΐσμδν νά θυσιάσ^ έν άνάγκτ) καί 
τάς πολ ιτικάς αύτοΰ πεποιθήσεις.

’ΐδού ,πώ ς δημοσιογράφος τοΰ κόμματος, 
δ Κ . Λιρέ, σχολιάζει τδν λόγον του.

» Μ άτην, μ ετά  τών ρητορικών περια· 
γα γώ ν  καί καμπώ ν, α ΐτινές είσι παραπλή- 
σιαι τ?ί άπανθρωποτέρα ά π ισ τ ία , ο εισηγη
τή ς κοσμεί £ητορικοϊς στεφάνοις τδ  σ φ α - 
γιαζόμενον θΰμα* μ ά τη ν , άξιοι νά ύψωθί) 
ύπεράνω τών ανθρωπίνων π α θ ώ ν  μ ά τη ν , 
πειραται νά μαλάξη τήν καιρίως προσβλη- 
θεΐσαν τιμ ήν  του Αουι Β λ ά ν  ή εκθεσις 
είναι άπαισ ία , κα ί, ά π δ  τών πρώ τω ν γραμ
μών, άνέγνωμεν τδ  όλέθριον συμ-πέρασμοι



έπ ι τής ώχρας [Αορφϋς του άναλαβόντος τήν 
Ολιβεράν έντολήν νά έκτελέσο τα  νψηΛα  
ί ρ γ α  τή ς  επιτροπής.*!! πραξις α υ τη η ν  κ α 
ταχθόνια και οίονεί άττειλή, τοΰ νά γείντ) 
δηλαδή ή άνάγνωσις τή ς έκθέσεως ταύτης 
ίιπό τοϋ δικαίου έκείνου άνδρός, δν κ α - 
λοΰσιν ’Ιούλιον Φαβρον* και ν άτενι 
σωσι το άπαθες προσωπεΐον τοΰ δ ικη γό 
ρου τούτου, ενώ έκ τοΰ μ.ελιρρύτου αυτοΰ 
στόματος αί α ίτιολογιαι επ ιπτον δίκην δι*
σ τ ό κ ω ν  ξ ιφ ώ ν  α - θ ΐ σ ι  π < ρ ικ ε κ ο σ μ η μ ε ν ω ν .

« 'Π  τελευταία  φράσις εκπνέει έν τώ  
»μέσω παγετώ δους σ ιγής*.

*0 Κ. Φάβρος *αταβαίνετ τοΰ βήματος, 
καί ό Π υάτ, δεικνύων αυτόν δ ιά  τοΰ δ α 
κτύλου, λέγει προς τους φίλους του : —

(θεωρήσατε τον, είναι ό Μαρά> μεταμορ
φωμένος.

V .

*0 ’Ιούλιος Φάβρος ύπερησπίοθη ε ίτα  τον 
νόμον, τόν άποκαθιστάντα την έγγύησιν 
τών έφημεριδων και επολέμησε νικηφόρως 
έπ ι τοΰ προοιμίου τοΰ Συντάγματος τοΰ 
Ποουδών τά  κοινοβουλευτικά σοφίσματα.

Α’.ετύπωσε τήν έξης τροπολογίαν, ?ίτις 
δεν έγένετο παραδεκτή : « Ί ΐ  Αημοκρατία
χρεωστίΐ νά έγγυηθίι τήν υπαρξιν τών πολι
τών διά τής Εργασίας, είς ούδέν τ ελος 
υποκ^ιμένης, καί διά τής βοήθειας υπερ 
£οων είσιν ανίκανοι προς εργασίαν.»

’Από τής στιγμής εκείνης ή άκρα αρι
στερά jx8xeyειοίζετο αΰτον δημοσία ώς α υ - 
τόμολον.

Αευτέραν φοράν δ πολίτης Ιιυλιος Φά
βρος παρέσχε τεκμήρια άντιδράσεως. ’Λπο 
τής κοινοβουλευτικής άνακρίσεως, ητις έ · 
π η γ α γ ε  τάς αποφράδας τοΰ ’Ιουνίου η μ έ
ρας, προσαχθείς ώς μ,άρτυς οπως καταθεση 
ο ,τ ι συνέβη έντοϊς κόλποις τής προσωρινής 
Κυβερνήσεως, έπεβάρυνεν ιδίως τόν Μάρ
κον Κωσσιδιέρ, δν παρέστησεν ώς άνθρω
πον μέν άγχινουστατον, άλλ* Ιπικινδυνώ 
τατον.

*Η μαρτυρία αυτη πολύ έβάρυνεν έπ ι τής 
άττοφάσεως τής Συνελεύσεως.

Κ α τά  δέ τήν παραίτησιν τοΰ πρίγκηπος 
Λουδοβίκου Ναπολέοντος, ό Ιούλιος Φά
βρος α πάγγειλε κα τά  τών αρχαίων αΰτοΰ 
συναδέλφων λόγον τόν όποιον δ Βιβεϊρόλ, 
σοντάχττίς τής M e tαρρυθμίσεω ς, π ο ιη τ ι-

κώς άπεκάλεσε «γαυλόν δεδηλητηριασμί·
νον.»

’Αργότερον, ό Ιούλιος Φάβρος προυτκνβ 
τήν δήμευσιν πρός δφελος το« Κράτους 
τών προσωπικών κτημάτω ν τοΰ Λουδοβί·
κου Φ ιλ ίππου.

« Τ ή ' 2 4  νοεμβρίου 1 8 4 8 ,  λέγει 6 Κ. 
Λιρε, πρός δν δίδομεν και αυθις τόν λόγον, 
ό ’Ιούλιος Φάβρος, ώμίλησε πρός τους 
συναδέλφους του εις περίστασιν τ ινα , θί· 
γουσαν τήν συνείδησίν του. Πιθανότατον ην 
οτι τό ΰπουργεΐον άνεμίχθη κα τά  τ ι είς 
τήν δηαοσίευσιν φυλλαδίων τινων σχετικών 
είς τήν προσεχή τοΰ προέδρου τ ή ; δημο
κρατίας. έκλογην, και είς τόν χρωματι
σμόν εικόνων, έν αΐς ό στρατηγός Καβαι- 
ν ιά η  παρουσιάζετο ως εννοούμενος ίιπο- 
ψ ή φ ι ο ς  τ ή ς  διοικήσεω ς; Ό  διδάκτωρ Φά- 
βοος ήρυθοίασε και νά τό  υπόθεσή κίν* 
άλλ’ ή φυσική αύτοΰ αιδώ ς ήνάγκασεν α ί. 
τόν νά προσκαλέστι τόν πολίτην Δουφώρ 
επί του. αντικείμενου τούτου, και, μετα 
σοβαρότατος άναμικτου μετ άναβρωτι- 
κών ύποθέσεων καί πολιτικώ ν δυσφημήσεων,
άνέκραςεν :

» — ’Α παντήσατε, εΐ όύνασθε, πολίτ*

Αουφώρ ; „ ,
« Ό  πολίτης Αουφωρ απηντησεν^ οτι ου

δέποτε έξέδοτο τοιαΰτα ά η α τ η Μ  εγγοαφ* 
καί οτι, μ.ετα τον διδάκτορα Φαβρον, το 
'Υπουργεΐον τών ’Εσωτερικών είχε παραι- 
τηθή τών εκλογικών εγκυκλίων.

«Τινές ήξίωσαν οτι εί δο ν ‘τόν δικηγό- 
οον έρυθριώντα πρός το  μ.ετά σκωπτικίς 
άπλότητος έκτοξευθέν τοΰτο βέλος. Ποια
φ αντασ ιοπληξία !» t

Γ0  'Ιούλιος Φάβρος, έπιθυμών νά τυχη 
τής συγγνώμης τών ’Ορεινών, προσέβαλε 
τήν εκστρατείαν τής 'Ρωμ.ης· Ο Γαλλία 
άπέστειλεν είς τήν πόλιν ταυτην τους 
στρατούς αύτής δπως προστατευση τόν πα* 
παν καί τόν καθολικισμόν ενάντιον τών 
έπαναστατικών επιχειρήσεων* ° φίλος τοΰ 
Λ εδρυ'Ρολλέν και τής Γ ε ω ρ γ ία ς  Σάνδ dev 
ήδύνατο ν ά μ ε ίν ,  αδιάφορος π ρ ό ς  τοιαϋ-

την κατάχρυσιν.
*0 Κ. δέ Φαλλοί», υπουργος τής οτημ0*· 

σίας έκπαιδεύσεως, έπεφορτίσθη ν «κ***

τήση αύτώ.# fj ftw I Ui 4 f
Τήν έσπέραν εκείνην, τά  θεωρίΐ* i w  

πεπληρωμένα ώς είς τά ί V p « «  τών **'

γάλω ν πολιτικώ ν συγκινήσεων, καί ή συ- 1 
νέλευσις ιταρίστατο σαλώδης καί φρίσσουσα,

ου ό κώ^ων του προέδρου ανήγγειλε 
ttjv ίναρζιν τ ί ς  συνεδριάιεως·

*Εορέθιι οτι ο *Ιούλιος Φάβρος ην ό Γι- 
ρ«ρδϊνθς του βήματος, ουδέ ί)[Αε?ς προς την 
ισ^ίιν του ποοτερήαατός του άντιλέγομεν. 
’Εκφράζεται δι’ έ/.λεκτών φράσεων" είναι 
σαφίις, ευθΰλογος καί δηκτικός. Κατά 
στιγμάς έπιτ^οεύεται τον θερμόν, καί 
τοιούτω τρόπω έξασκεί έπι του ακροατηρίου 
του επιρροήν τινα. *Α.λλά όφίαλμοφανώς 
φαίνεται οτι δ δικηγόρος ουτος μελετά προ
ηγουμένως δ ,τι θ* απαγγείλω) καί δτι αί 
άρχα?, η μάλλον αί ιδέαι, αντί να ώσιν 
έν τίί καρδία, είσιν έν τή κεφαλή.

f0  Κ# δέ Φύλλου δεν έπίσταται ώς ό 
^Ιούλιος Φάβρος του λόγου τά  διάφορα 
τεννήματα, πλην άναπληοοι ταΰτα διά τής

- ' ' - **d*καλής πιστεως και της ευΰυτητος, οι ων 
σαγηνεύει ευθύς έζ άρ^ής τούς άκοοατάς 
του.

Ό  τίμιος ά.θρωπος είναι έκει, καί εκα* 
βτος βλέπει αύτον είς έκάστην λέξιν^ $ν 
εκρέει η πλήρης πίστεως καί ιπποτισμου 
ψυχή του.

* 0 ,τ ι ο Κ . δέ Φαλλοί) κατ* έζοχην 
στερείται, το άναπληροί δ ιά  της λ επ τό - 
τη το ς , τής καλλιεπείας, τοΰ πλήρους α τ τ ι
κού άλατος υφους καί τής εντελούς εύγε- 
νείας τών τρόπων του* οιτινες έζ^ψοΰσι τον 
εύγενή καί μάλιστα  τον καλώς άνατεθραμ- 
μένον άνθρωπον. Πολλάκις φέρει το άκροα- 
τήριον του5 μετα  λίαν περιεσκεμμένας ρη- 
τορικάς μεταβάσεις, επ ί τοΰ πεδίου τών 
φιλοσοφικών καί θρησκευτικών ιδεών, έπι- 
μύνως δέ  ε(ς ταύτας εμμένει, καί βαίνει 
προς αύτάς ασφαλώς, άνοίγων ούτως εύρύ· 
τατον  οτάδιον, καί τέλος αναπτύσσω ν ολα 
τ ά  μέσα, δσα παρέχει εις αγχίνοιαν, $ν 
εύγενώς έκαλλιέργησεν η εμβριθής μελέτη.

Μάτην ό ’Ιούλιος Φάβρος έπειράθη ν’ ά- 
παντήσνΐ προς τον Κ . Φαλλού, ελειψαν αύτώ 
οΐ καλοί λόγοι, καί τοιούτω τρόπω κατέφυ* 
γεν  εις τών προσωπικοτήτων το κινδυνώδες 
πεδιον.

*0θεν, επειδή το  παρελθόν του αντιπά
λου του είναι άπηλλαγμένον παντδς βύπου, 
άτυετόλμησε νά ψέξϊΐ αύτον δ τ ι δ ίθ εν  υ πη 
ρέτησε την μερίδα τών νομιμοφρόνων. Προς 
ταΟτα < δε , ό ύπουλος τ^ς δημοσίας ’Ε κ-

παιδεύ^εως άπεκρίθη, δ ιά  βραχείας και 
τελεσιουργοΟ άπαντήσεως, δ τ ι ούδέποτδ 
κατετάχθη  ύπο τήν σημαίαν του κόμματος 
τούτου, διότι ην παρά πολυ νέος* ά λ λ  
δτι, εάν ήθελε τύχε ι τής τ ιμ ή ς  ταύτης, 
ήθελε λογισθή ευτυχής τοσουτον μάλλον, 
καθ" δσον ήθελε τύχει πείρας μονίμου και 
κρείττονος διδασκαλίας.

Προς τήν θαρραλέαν καί εύγενή ταυτην 
διακήρυξιν, ό Κ.. ’Ιούλιος Φάβρος έπ ι του 
έδωλίου του έδηξεν αύτός εαυτόν*

Κ ατά τήν συνεδρίασιν ταύτην παρήσαν 
εις τ ι θεω:εϊον δύο γυναίκες, οπαδοί τοδ 
σοσιαλισμού διασκεδαστικώ τατα ι. Εις έ -  
κάστην τοϋ ’ίουλίου Φάβρου λέςιν , κ α τη - 
λαμβάνοντο ύπ* ενθουσιασμοί, και έ τ α -  
ρά^σοντο επ ί τών καθισμάτων τω ν ύψουσαι 
τά ς /εϊρας προς τή^) οροφήν καί περιφέ- 
ρουσαι περί αύτας ανήσυχα καί α πειλητικά  
β λ έμ μ α τα , ώσεί ήθελον νά κεραυνοβολήσω· 
σιν οίονδήποτε άντιδοζουντα αύταΓς.

Αίφνης ή μ ια  αύτών άνεκραύγασε δ ιά  
φωνής ύπο τής συγκινήσεως πεπνίγμενης ;

» —  Είναι άπαράμιλλος ! Τ ί κρίμα νά  
ηναι τόσον άσχημος I

Καί π ρ ά γμ α τ ι, έαν ο Κ· Κρεμιέ δεν 
ύπήρχεν, ό Ιούλιος Φάβρος ηθελεν εισθαι 
ό ηττον ωραίος δικηγόρος συμπάσης τή ς 
Γαλλίας.

V I .

f0  Ιούλιος Φάβρος έστί μελάγχρους, 
πελιδνός καί έπ ίχολος, φέρων διόπτρας 
επί £ινδς τοσουτον σιμής, ά σ τε  καθίσταται 
ζήτημα  πώ ς α δτα ι δύνανται επ’ αύτής 
να ΐσταντα ι· *Η δέ φυσιογνωμία του, γ α · 
λήνιος ούσα, ούδέν απολύτως έκφοάζει κα ί 
δέν στερείται, όφείλομεν νά όμολογήσωμεν, 
χάριτος καί εύμενείας. *Αλλ* δταν ό ’Ιού
λιος Φάβρος καταλαμβάνεται ΰπ* όργης,

I το πρόσωπόν του καθίσταται έλαιόχρουν. 
ϋΤναι δυσειδής έξ εκείνων τώ ν δυσειδών, 
οιτινες είς τούς θεωμένους αυτούς έπιφέρωσι 
ρίγος, λύτόχρημα αληθής τύπος Ιακωβίνου· 
’Εάν δέ είς τήν άκανόνιστον ταύτην μορφήν 

I προσθέσητε ενδυμασίαν ήμελημένην κα ί 
I κόμην άτημέλητον, θέλετε Ι^χε ι, ένί λ ό γ ω , 
I την φωτογραφίαν τοΰ πολίτου.
I *0 £ήτωρ ουτος τής νεωτέρας δη μ α γω - 
I γίας έπεφε'ρει, ών επί τοδ βήματος, τ ί ς



νάρκης (torpille) το άποτίλεσμα δηλα
δή άποναρκεϊ τούς άκροατάς του.

Τοΰ δέ λόγου αΰτοΰ όντος δηκτικού, 
βλέπει τις νά διαχέωνται έπ» τοΰ προ
σώπου του, ούχ οιδα, όποΐαι σπινθηροβολοι 
καί ταλαντώδεις λάμψεις. Φαίνεται νη* 
χόμενος έν τω στοιχειω αυτοΰ, πληγώνει, 
διασχίζει, είναι εύτυχής.

*0 ’Ιούλιος Φάβρος εχει τά πλεονεκτή
ματα. όσα μάλλον χρησιμεύουσιν εΐς τους 
αναρχικούς* καιροφυλακτεϊ· περιμένει.

*ΐδο{» ή σκιαγραφία fw, γραφΐς, ηττον 
κολακευτική διαγράφει ήμΐν περι τοΰ 
ήθικοΰ αύτοΰ μάλλον :

Ή φύσις καί ή σπουδή έπροίκισαν αυ
τόν δι’ άπαραμίλλου ευγλωττίας. Τά 
χείλη άφίνουσι νά ρεη, διά (Μειλιχίων έπών, 
ή χολή τής καρδίας του, καί διαχέουσι 
ταΰτα δεδηλητηριασμένην αμβροσίαν, λ ύ -  
ναται νά καταδικάσει εΐς θάνατον, δι’ έκ 
λελεγμένων έκφράσεων, καί άταράχου 
ζωηρότητος, τούς προσφιλέστερους αυτοΰ 
συναδέλφους. Προ πάντων δέ κατά τούς 
επαναστατικούς χρονους, οί τοΰ είδους τοΰ 
Κ . Φάβρου άνθρωποί είσι πολύτιμοι. Διότι 
αύτοί ουτοι οΐ άνθρωποι εύρίσκονται προ- 
χειρότατα, έάν χρειασθ?ί νά διαιωνιοθώσιν 
αί διαιρέσεις, νά παρα»κ»υασθώσι σκάνδα
λα , καί δηλητηριασθώσιν αί εριδες. ’Κπέρ 
χεται στιγμή, καθ’ ήν έ%άστη μερις άπο- 
κηρύσσει τούτους, πλήν έκάστη παρ αυ
τών υπηρετείται* τότε δη τότε καθίσταν
ται ουτοι είδικότης, ή δέ ευγλωττία των 
επαυξάνεται ύπό τής συνειδήσεως ήν εχου 
σιν έκ τοϋ παρ’ αύτών έμπνευμένου άπω 
σμο3 και έξασκοΰσιν λίαν τεχνηέντως 
το επάγγελμά των. *0 διδάκτωρ Φάβρος 
έστί Γιραρδϊνος λαλών* κα'ι ένί λόγω, χο
λή, ώχρότης καί έγκαρτέρησις.»

Με τήν διαφοράν ταύτην, οτι δηλαδή ό 
Κ. Γιραρδϊνος ούδέποτε διορθοϊ έαυτόν, κα
θόσον εύρίσκεται καθ’ ολοκληρίαν είς τό 
στοιχεϊόν του, ένώ ο ’Ιούλιος Φάβρος μέλ
λει νά διορθωθώ, καίότι πασιφανέστατα 
είναι έκτος τοΰ ίδικοΰ του.

*Η οργή, ή πικρία του, ίνα συντόμως 
ειπωμεν, αί πολιτικαί $ άλλαι αύτοΰ δυσ- 
τροπίαι ουδέποτε εσχον ή μίαν καί τήν 
αύτήν αιτίαν : έπλανήθη τής όδου.

Το γνωρίζει, το έννοεΐ βαθμηδόν καί 6· 
σήμερα·., καί έξακολουθ;1 νά βχδιζη μετ’

άγανακτήσεως, καταστρέφων πδν το προ- 
στυχόν.

’Εν τώ έπιμόχθω τούτ» βίω, καί τώ 
τρικυμιώδει τούτω οταδίω, ένοπάρχουσίν 
αλλόκοτοι διαφάνσεις. *Η άκτίς, ή διά 
μέσου μελαίνης νεφέλης διερχομένη, έξι- 
κνεΐται είς τό αντίπεραν μέρος Ιτι λαμ
πρότερα καί διαυγεστέρα. Ο ’Ιούλιος Φά
βρος εχει άπροσδοκήτους αντιθέσεις, περί 
τών οποίων ούδέ αύτος δύναταί νά παρά- 
σχη τόν λόγον, άλλοκότους επιθυμίας, 
καί θρησκευτΐ/.άς όρμάς, αϊτινες κατατι- 
τρώσκουσι τάς ευλαβείς ψυχάς.

Ουτος αρα δέν είναι εκείνος, όστις 
πρό μικροΰ άφήκε νά έκφυγωσιν έκ τοΰ 
Ιρκους τών όδόντων αύτοΰ, έν πλήρει συ
νεδριάσει τής Βουλής, οί μεγάλοι ουτοι 
λόγοι τοΰ ίεροΰ Αυγουστίνου :
Fecisti nos ad tc, Domine, et irrequi- 
elum est cor nostrum, donee requits 
cat in te. (* )

Πρός τήν κραυγήν ταύτην, $1ν δημοσία 
άφήκεν, ύπονοεϊ τις τήν ταραχήν τρωθείσης 
ψυχής. *11 Χριστιανική πίστις ομοιάζει 
πρός τάς μεγάλας έκείνας δρΰς» ά; I π ϊ-  
λεκυς τοΰ ξυλοτόμου δύναταί μέν νά έκκο- 
ψη, άλλά τών όποιων αί έν τοΐς έγχάτοις 
τοΰ έδάφου; συγκολληθεΐσαι ρίζαι έξακο· 
λουθοϋσιν άναδίδουσαι οπόν, καί καλυπτου* 
σιν ετι διά πολυαρίθμων κλάδων τον άκρω· 
τηριασθέντα κορμόν.

(*Επεται τό τέλος.) 

θεοφρ. ία. τ π η λ α ο ι.

ΝΟΕΛΛΠΜΚΠ ΜΓ80Λ0ΓΙΑ·1
ΔΒΜΗΤΡλ ΚΑΙ ΚΟΡΗ.

‘Ο μΟθος τής Δήμητρος, και τής αρ
παγής τής Περσοφόνης διεσώθη δλόκλη- 
ρος σχεδόν έν Έλευσιανικί) π«ραοόσει 
τής αγίας Δήμητρος, άγίας άγνωστου

(*) Έπλασας ήμδς διά σι, Κυριι, 
κ α ρ δ ι ά  ήμών έστίν άνήσυχος, ί ν δ σ ω }  δ ϊ ν  « ν

παύβτβι iv  σοί. ,
1  ί*  τοϋ ·Π«Λ' ^  ' Κ

τών νιωτίρων Ελλήνων»
Ν. Γ. Πολίτου βρ*β.ο0ί»τ*ί iv τγ  

X. S, Β.

είς τό χριστιανικόν ήμερολόγιον. Καί ευ· 
ρίσκονται μέν έν αύτώ παραμορφώσεις 
ένομάτων, καί σύγχυσις χρονολογίας, 
άλλά τοϋτο είναι σύνηθες, διότι ό λαός 
έν τή  άμαθεί* του, τό πρώτον πράγμα, 
δπερ εύκολώτερον λησμονεί είναι ή χρο
νολογία.

Τήν παράδοσιν ταύτην διεσωσεν ο 
γάλλος Φραγκίσκος Λενορμάν, άκούσας 
αύτήν παρα γέροντος υπερεκατον’.ου- I 
τιδος κατά τό 18G0, καί δημοσιευσας 
εν τη  Μονογραφία περί τής ίερας οδοΰ 
τής ’Ελευσΐνος* (1) δ πεπαιδευμένος Γάλ
λος παρατηρεί τά εξής* «δέν είναι δυ 
σ^ολον νά άναγν&)ρίση τις εν αυτη του; I 
συγκεχυμένου; χαρακτήρα; τών μύθων 
ττερί τή ; άρττκγτι; τή ; κ^ρν;;, τνί;
λύπνις τή ; Δ^μτ,τρος, τών πλάνων τοΰ 
Τριτττολέμου, καί του θανάτου του 
Ζαγρέως Διονύσου^ utco τών Τιτάνων δια- 
μελισθέντος, άνααεμιγμένου; μετ άλ
λων χαρα*τηρο>ν, άπορρεόντοιν έ% τών 
άρχαίων μυθολογιών τών Φράγκο>ν ίπ· 
ποτών, αΤτινε; ησαν γνωστοταται εν τ*̂  
ανατολή κατά τον μεσαιώνα. ΕτΐίσΥις 
Stopa τ ι ;  έν αύτή λετ^τομερεια; τών χρι· 
στιανικών ήθών υ μ  χαρακτήρων τή ; 
Τουρκική; δυναστεία;, εί; τών ottoigjv 
έκπλήττεται δλοτελώ; ευκόλως δε βλε- 
ντει τις δτι δ μέν έξ<οτερικ?>ς αυτών τύ- 
πος άνανεοΰται είς πολλας αυτών ανα- I 
πλοκάς* η δέ βάσι; μένει άθικτος.»

*ΐδού ή ααράδοσις αυτη ως φερεται 
??αρά L c n o rm a n t.

λ fH αγία Δημητρα ητο γραια έξ Α- 
θηνών φιλελεημων καί καλη. Μεταγεΐ“ I 
ρίζετο δλα της τά  χρήματα προς δια
τροφήν τών πτωχών. Είχε κόρην άμι* I 
μ^του καλλονής*- άπί» τής εποχής τής

\  Υ t  ̂ \Κνρά ΦροδΙτης ούδείς ειχε συνάντηση νεα* 
νιδα τόσον θελκτικήν, ’λγας τις Τούρκος I 
!κ τών πλησιοχώρο)ν μερώντοΰ Σουλίου, 
κακ&ς άνθρωπος καί λίαν έμπειρος περι I 
τ ά  μαγικά παρετηρησεν ημέραν τινα
τί]ν κόρην κτενίζουσαν τ^ν ξανθήν καί 
μέχρι τών ποδών μακράν κόμνίν της*

(1) F .  L e n o r m a n t ,  Monogrophio de a l l  
τοΙθ  ΒβοΓέ stuiinlonne t. i. p . 399 — 402 *α! μβ I 
-it^paatv τούτου iv M. Q> Β ρ ι ;  o 5, ΈΟν. ή,*. 
1860. σ. 428=4 i 6* 1

ήράσΟη δέ τ ή ;  κόρης περιπαθέστατα. 
Παραφυλάξας ευρε περίστασιν νά τή  ό- 
μιλήσνι καί προσεπάΟησε νά τήν εξα π ά 
τηση· άλλ’ αυτη εχουσα φρόνησιν οσην 
καί ωραιότητα απίρριψεν ευθύς αμέσως 
πασαν πρότασιν τοϋ απίστου Τούρκου* 
ουτος τότε άπεφάσ/σε νά τήν άπαγάγη , 
'ίνα τήν κλείση έν τώ  χαρεμίω του καί 
λοιπόν νύκτα τινά τών Χριστουγέννων, 
εν (ο η Δήμητρα ητον εις τήν εκκλησίαν 
5 αγάς διέρρηξεν τήν Ούραν τοΰ οίκου 
της, συνέλαβε τήν νέαν κόρην,ήτις ϋμεινε 
μόνη, τήν έσυρεν εξω κραυγάζουσαν ά -  
πελπιστικώς καί κρατών αύτήν είς τάς 
άγκάλας του έπήδησεν έπί τοϋ 'ίππου του 
ό ίππος του ητο θαυμ,αστός ίπ π ο ς’ ητο 
μέλας, έκβάλλων φλόγας έκ τών ρωθώ- 
νο)ν του καί δι’ ένός πηδήματος ήδύνα- 
το νά φΟάσ·/; άπό τή ;  ανατολής είς τήν 
δύσιν* οθεν είς μικροΰ χρόνου διάστημα

τών όρίοιν τής Ηπείρου.
«'II γραία Δήμητρα έπιστρέψασα έκ 

τής εκκλησίας εΟρε τήν μέν θύραν τοϋ 
οίκου της παραβιασθίΐσαν, τήν δε κό
ρην τη ;  δέν ευρε’ μεγάλως άπηλπίσθη* 
ήρώτησε τού; γείτονας έάν έγνώριζαν 
τ ί άπέγινεν ή κόρη τη ς ’ άλλ ουτοι δέν 
έτόλμων νά τή  δώσωσι πληροφορίας, 
φοβούμενοι τού; Τούρκου; καί τήν έκδί- 
κησίν to)V έστράφη τότε  πρός τό δέν
δρον, δπερ έθαλλεν ενώπιον τής οίκία; 
της, άλλά τό δένδρον ούδεμίαν άπάντη- 
σ ι ν  ηδύνατο νά δώστ). ’ΐί^ώτησε τόν II-  
λιον, άλλ’ ο *Πλιο; δέν έγνώριζε τίποτε* 
ήρώτησε τήν Σελήνην, τά  άστρα, άλλ 
ή σελήνη καί τά  άστρα ούδεμίαν τ^  β- 
δωκαν πληροφορίαν. Τέλος ο πελαργός, 
δστις έίχδ τήν φωλεάν του έπί τής σκβ* 
πή ; τοϋ οίκου είπε προ; αυτήν. ~ ·  Πο- 
λύν ήδη χρόνον ζώμεν δ εΐ; πλησίον τοΰ 
άλλου* είσαι γραία σύ, γέρων είμαι καί 
έγώ. νΑκουσον* πάντοτε υπήρξες καλή 
πρός έμέ1 ουδέποτε έχάλασες τήν φωλεάν 
μου, ένθυμοϋμαι δε δτ ι άπαξ ηλθε; πρός 
βοήθειάν μου, διά νά άποδιώξο^μεν τό 
σαρκοβόρον δρνεον, δπερ είσήλΟε νά άρ- 
πάστι τού; νεοσσούςμου. Εύγνωμονών θά 
σοί εϊπω δ ,τ ι γνωρίζω περί τής τύχης 
τής κόρης σου* ήρπάγη αυτη ύπό Τούρ
κου, ίππεύοντος μαϋρονΐππον, δστις εφε-



ptv αύτόν ιτρός δυσ^,άς* ελθέ* θ άναχω - 
ρ*σω μετά  σοΰ ν άναζητήσωμεν δμοΰ
*ήν κόρην σου.

»rH Δήμητρα άνεχώρησεν συνοδευομέ- 
νη υπό τοΰ πελαργοΰ, ιπταμένου παρ 
Λύτην. *Ητο χειμών, δ καιρός ητο ψυ
χρός* χιών πυκνή έκάλυπτε τ α  #ρη· Η 
δυστυχής γραία παγωμένη μετά  κόπου 
έβάδιζεν* ήρώτα τούς διαβάτας οσους 
ύυνήντα Αν ίίδον την κόρην της ' άλλ 
ύΰτοι τ?| άπήντων μετ* ειρωνείας 9| δεν 
τ ή  άπήντων. Ποίσα θύρα έκλείετο, ΐνα 
| ΐ 1̂ την δεχθ?}, διότι οι άνθρωποι είναι 
άκληροί πρός τούς άτυχοΰντας. Εκλαιεν 
ί  δυστυχής άπαρηγόρητα καί έγόγγυζεν. 
*Εν τούτοις εις τοιαύτην κατάστασιν 
ευρισκομένη έσύρθη μέχρι τής Ελευσίνος 
(Λεψίνα). Ά λλ ά  φθασα εκεί, καταβεβλη
μένη υπό τοΰ κόπου καί τοΰ ψύχους, 
κατέπεσεν αδρανές είς την άκραν τής 
δδοΰ. Καί βεβαίο>ς θά έξέπνεεν εκεί, άν 
κ α τ ’ ευτυχίαν δεν διήρχετο πλησίον της 
ί  σύζυγος τοΰ χοτΐάμπα,σΐ} έπιστρέφουσα 
από τών ποιμνίων της. *Η Μαριγώ (ούτως 
ώνομάζετο ή καλή αυτη γυνή) έλυπή- 
θη την γραίαν, εβοήθησεν αυτήν νά άνε- 
γερΟϊ! καί τήν ώδηγησε πρός τόν σύζυγόν 
της, δστις ώνομάζετο NtxSJac'* δ κο- 
τσ& μπασης ητο φιλελεήμων, ώς καί ή 
σύζυγός του* καί οι δύο έδέχθησαν δσον 

ήδύναντο καλώς τήν δυστυχή καί άπέλ- 
π ιδα  γραίαν, τήν περιέθαλψαν καί προ* 
σεπάθησαν νά τήν παρηγορήσωσι* πρός 
άνταμοιβήν τής φιλοξενίας ή άγία Δή- 
μητρχ εύλόγησε τούς αγρούς αύτών καί 
έδωρήσατο αύτοΐς τήν ευφορίαν.

«Νικόλας δ κοτζα μ πά σ η ς  ειχεν υιόν 
ώραίον, ισχυρόν, γενναΐον, έπιδέξιον πρός 
πάντα , έν ένί λόγω τό καλλίτερον παλλη- 
κάρι όλης τής χώρας. Βλέπων ουτος δ τ ι  
ί  Δήμητρα δεν ητον είς θέσιν νά εξακο
λούθηση τήν δδοιπορίαν της προσεφέρθη 
αυτός νά έξέλθη προς άναζήτησιν τής 
άρπασθείσης κόρης, ζητών μόνον ώς άν- 
ταμοιβήν την χεΐρα ταύτης. fH πρότασίς 
του έγένετο άποδεκτή καί ούτως άνε
χώρησεν δ νέος, ακολουθούμενος υπό τοΰ

1 Στιμ. τοΟ Lenorraanl. «Le diminutif albanais 
da Nicolai, e i l C o l i o ;  dan* le choii do se noin 
u y  a - l  il pas nn eourenir de celui da Coleue

πιστοΟ πβλαργοΟ, δβτις δέν νά 
παύση τήν επίμοχθον ταύτην έπιχείρη- 
σιν.

»fO νεανίας έβάδισε πολλάς {μέρας 
άσκόπως, χωρίς τ ίπ ο τε  νά άνακαλύψγι. 
Έ π ι  τέλους νύκτα τινά  ευρισκόμενος είς 
δάσος τ ι  έν τώ  μέσω τών όρέων παρε* 
τήρησε μακράν ζωηρόν φώς. Διηυθύνθη 
μ ετά  σπουδές πρός τά  έκεϊ, άλλά τό μέ
ρος, δθεν έξήρχετο ή λάμψις άπεΊχε πο
λύ πλέον, ?] δσον ένόμισε κ α τ ’ άρχάς 2νε- 
κα τής νυκτός· Έ ν  τούτοις έ^θασεν εκεί 
καί πρός μεγάλην του εκπληςιν εϋρε τεσ
σαράκοντα Δράκοντας έξηπλωμένους χα· 
μαί καί άγρύπνως φρουροΰντας τρισμέγι
στον λέβητα έπι πυράς, περιέχοντα δ- 
δωρ κοχλάζον* είς τήν θέαν ταύτην χω
ρίς ουδόλως νά ταραχθ$ δ νέος άρπάζει- 
οιά τής μιας χειρός τόν λέβητα, άνάπτιι 
διά τ9ις έτέρας πυρσόν καί έναποθέτει τό 
μετάλλινον άγγεΐον έπι τ$ς πυρ&ς. Οι 
Δράκοντες, έκπλαγέντες διά τήν τόσην 
ρώμην, περιεκύκλωσαν αμέσως αύτόν καί 
τω  ειπον. —  Σύ δστις ήδυνήθης διά τής 
μιας σου χειρός νά έγείρης λέβητα, τδ 
δποϋον μόλις ήμ,είς ολοι συνηνωμένοι δυ- 
νάμεθα νά φέρωμεν, σύ μόνος ησαι ικα
νός νά άρπάσνις κόρην, ?,ν τόσον ήδη χρό
νον προσπαθοΰμεν είς μάτην νά συλλά- 
βωμεν, άδυνατοΰντες, ένεκα τοΰ μεγά
λου υψους τοΰ πύργου, έν φ μάγος τις 
κρατεΧ ταύτην κεκλεισμένην. Ο υίύς τοδ 
Κοχζα μκασί) της Έλευσίνος ένόησεν α
μέσως δτ ι άδύνατον ητο νά διαφύγη τά 
θηρία ταΰτα . Συνοδευόμενος λοιπόν υ
πό τών τεσσαράκοντα Δρακόντων, ήλ
θε πλησίον τοΰ πύργου, καί άφ* οδ κα
λώς έξήτασε τοΰτον, Ιζήτησι μεγάλα 
καρφία, τά  δποΐα ένέπηγεν εις τόν το ί
χον έν εϊδει άναβάθρας, άλλά τά  άφτ(τ 
ρει καθ* δσον άνήρχετο, Γνα μη δυνηθώ- 
σιν οί Δράκοντες νά τόν άκολουθήσωσι. 
Φθάσας είς τήν κορυφήν τοΰ πύργου, δπου 
υπήρχε μικρόν παράθυρον, διά τοΰ δ* 
ποίου ευκόλως είσήλθεν έπρότεινεν είς 
τούς Δράκοντας νά άναβώσι διά τ%ς αυ
τής μεθόδου δ εϊς μετά τόν άλλον* οί 
Δράκοντες ούδέν υποπτεύσαντες ϊπραξαν 
σύμφωνα πρός τάς  δ ιαταγάς 'του , άλλ δ 
νέος ήδυνήθη ουτω νά φονεύη τόν ιτρώ 
τον έρχόμενον, έν w δ μεθεπόμενος

βαίνε, καί νά τον βίπτη έκ τοΰ άλλου μέ
ρους τοΰ πύργου, δπου δπήρχε μεγάλη 
αύλή, εξαίσιος κήπος, καί κάστρον έξαί- 
ρετον. Λυτρωθείς ουτω από τών επικιν
δύνων τούτων φυλάκων κατήλθε είς τό 
ένδότερον τοΰ πύργου, έν ώ ευρε τήν κό
ρην τής αγίας Δήμητρας, καί έφλογί- 
σθη άμέσως υπό σφοδροτάτου ερωτος, 
£νεκα τής καλλονής τής νεάνιδος.

» Ητο ήδη είς τά  γόνατα τής νέχς, 
δτε έπηλθεν δ μάγος άγάς. Μανιώδης ου
τος έκ τής δργής έρρίφΟη άμέσο>ς κατά 
τοΰ νέου, δστις άτρόμητος έδέχθη τήν 
προςβολήν. Ο άγας είχε ρώμην υπεράν
θρω πος άλλ’δ υιός τοΰ Νικολάου δεν η
το  κατώτερος. Ο άγας είχε τήν δύναμιν 
νά μεταμορφώται είς δ τι ήθελε. Μετε* 
βλήθη είς λέοντα, είς οφιν, είς σαρκοβό- 
ρον δρνεον, είς φλόγα1 έλπίζων δτι υπό 
μίαν τών μορφών τούτων θά δυνηθ^ νά 
καταβάλη τόν αντίπαλον. *Αλλ* ουδέν 
τούτων έκλόνησε τό άνδρεϊον παλληκάρι* 
τρεις ημέρας άκαταπαύστως δ άγας καί 
δ νέος τ$ς Έλευσίνος έπάλαιον τήν πρώ 
την ήμέραν δ άγας ήρχισε νά καταβάλ- 
ληται* άλλά τήν δευτέραν άνέλαβε τό 
θάρρος του καί περί τό τέλος τής τρίτης 
ήμέρας έφόνευσε τόν νέον αντίπαλόν του, 
διεμέλισε τό π τώ μ ά  του είς τέσσαρα τε
μ ά χ ια  καί έκρέμασε ταΰτα  είς τάς τέσ· 
σαρας όψεις τοΰ πύργου· Ε ίτα  έξαλλος- 
ίνεκα τοΰ θριάμβου του έβίασε τήν κό* 
ρην, ^ς τήν παρθενίαν μέχρι τοΰδε είχε 
σεβασθή. Αλλά τήν νύκτα δ πελαργός 
ϊσπευσε τανύων μακρά πτερά, μακράν πο 
λύ μακράν έκεΐθεν, πρός άναζήτησιν μ α 
γικού χόρτου,γνωστοΰ αυτφ. Εφερε τοΰ- 
το  είς τό ράμφος του καί ήγγισε δι* αύ- 
τοδ τά  χείλη τοΰ νεαροΰ νεανίου* άμέ
σως τά  τεμ ά χ ια  τοΰ πτώ ματος συνηνώ- 
θησαν καί δ νέος άνέστη’ άνέκφραστος 
υπήρξεν ή δδύνη καί ή άπελπισία του, 
μαθόντος τ ά  συμβάντα μετά τήν ί τ -  
τά ν  του. ’Αλλά μετά  πλειοτέρας λύσ- 
σης έρρίφθη κατά  τοΰ άγδ  τήν τρίτην 
ήμέρζν διά νά τιμωρήση αύτόν διά τό 
Κγκλημά του. Καί πάλιν Εμελλε νά ί τ -  
τηθίΓ άλλά, κα(Γ ^ν στιγμήν εκλινεν ά-

1 Πρίλ, χ\ τίλ·ς τβ5 πιρί Ν ι ρ & ί δ ot ν £ρ· 
ίρβυ.

πηυδηκώς, έπηλθεν αύτώ ή ιδέα νά έπ ι-  
καλεσθή τήν ΙΙαναγίαν, δρκιζόμενος αν 
νικήση νά προσέλθη μοναχός είς τήν μο
νήν τής Φανερωμένης* at δυνάμεις του έ- 
διπλασιάσθησαν τη  θείο: άρωγη καί κ α -  
τώρθο^σε νά καταβάλη τόν αντίπαλον* δ 
πελαργός, δστις τοσουτον μέχρι τοΰδε έ- 
βοήΟησεν, έρρίφθη τότε κατά τοΰ άνα* 
τραπέντος αγά, έξώρυζε τούς οφθαλμούς 
αύτου, και ειτα άπέσπασε διά τοΰ ράμφ
ους του λευκήν τρίχα φαινομένην εν τί^ 
μέσω τοΰ μελανού βοστρύχου, τοΰ επι- 
κοσμοΰντος τήν κεφαλήν του. Από την 
τρίχα ταύτην έςηρτατο ή ζωή τοΰ μ ά 
γου Τούρκου, δστις καί άμέσως έξέπνευ- 
σε. »Λαβών μεθ’ έαυτοΰ τήν κόρην δ 
νικητής τοΰ άγα ώδηγησε ταύτην είς την 
Ελευσίνα, έν ω ή άνοιζις άνεφαίνετο, 
καί τά  άνθη ήρχιζον νά κοσμώσι τούς ά- 
γρούς. Κατόπιν, σύμφωνα πρός τήν εδ- 
χήν του, άπήλθε καί έκλείσθη είς τό μο* 
ναστήριον. άγία Δήμητρα έπανευροΰ- 
σα τήν κόρην της, άνεχώρησε μετ αύ* 
τής. ’Αγνοείται ποΰ άπήλθον καί τ ί  ά- 
πέγιναν μετά ταΰτα* άλλ έκτοτε οί ά* 
γροί τής Έλευσίνος χάρις είς τήν ευλο
γίαν της αγίας έξακολουθοΰν νά ώσιν ευ· 
φοροι.

»ΓΗ παράδοσις τής αγίας Δήμητρος, 
έπισημειοΐ δ κύριος L e n o r m a n t ,  έσώ* 
ζετο ιδίως είς τήν Ελευσίνα* δέν π ι
στεύω νά ευρίσκωνται καί άλλαχοΰ Ιχνη 
ταύτης. 'Αλλ* &ν οί άναγνώσται ένθυ* 
μώνται τάς σχέσεις δι* ών άπεδείξαμεν 
δτι ή άρπασθεΐσα παρθένος θεά δύνατο νά 
άντικατασταθη δι' έφηβου, δεν είναι π ε 
ρίεργον, δτι άπαντώμεν είς την Ηπειρον 
είς τήν χώραν δήλον δ τ ι,  δπου κατα  
τινας παραδόσεις έβασίλευσεν δ Αΐδω- 
νεύς, δπου έδείκνυον άλλοτε έν έκ τών 
στομάτων τοΰ £δου, δπου συνέβη κατά  

τινας καί ή αρπαγή τής Περσεφόνης, την 
ιστορίαν αγίου τινός Δημητρίου, νεανίου 
άρπασθέντος ένεκα τής ώραιότητός του 
δπό ΤϋίφΛΙχ-παΰΰί τινός, δνόματι Καρ&- 
Σεΐτάν (μαΰρος δαίαων), καί φονευθέντος 
ύπ* αύτοΰ, διότι οέν ένέδωκεν είς τάς 
άκολάστους έπιθυμίας του ; Κοιτίς τής 
λατρείας τοΰ αγίου τούτου είναιτά Ιωάν
νινα, άλλ* έκεΐθεν διεδόθη δλίγον κατ* 
δλίγονκαί ενθυμούμαι δτ ι άπηντησ* εί-



κόνα τοΰ νέου άγιου Δημ,ητρίου είς το 
είκονοστάσιον πολλών αγροτικών εκκλη
σιών περιχώρων τή ; Κωνσταντινουπόλεο)ς 
εζωγραφεΐτο φέρων φουστανέλλαν καί 
αλβανικήν ένδυμα, Η ιστορία του θεο>- 
ρεΐται ώς μΰΟο; υπο τών λογιωτέρων Ελ
λήνων κληρικών, ή δε ορθόδοξο; εκκλησία, 
δεν έχει αναγνωρίσει έπισήμοι; τήν λ α 
τρείαν αύτοΰ. Πολλοί έν ’Αθήναις, εί; οΰ; 
άνέφερα τήν παράδοσιν τή ;  άγίας Δημη 
τ ρ χ ; ,  μοί υπέδειξαν καί τήν τοΰ δήθεν 
άγ(ου Δημητρίου, ώς δυναμένην νά τεθν) 
έν παραλληλω καί περιέχουσαν άπήχνί'τίν 
τ ινα , μάλλον άπομεμακρυσμένην, τών 
αύτών παραδόσεων».

Και πραγματικώ ; συμφωνω; πρ?>; την 
τοΰ κ. Λενορμάν εικασίαν, ευρίσκομε^ 
[/.ΰΟον δμοιον πρί»; τί>ν περί αρπαγή; τ ί ;  
Περσεφόνης, εν τινι παοαμυθί<5> τ ή ;  συλ 
λογής τοΰ H ah n . 1 Δαίμων τις  μετα- 
βληθεις είς άστραπήν καί βροντήν άρπά 
ζει βασιλόπουλον, καίτοι εϊ; υάλινον πύρ
γον κατακεκλε;σμένον, φεύγει είς ενα 
Ερημον τόπον, και κτυπησας τήν γήν 
διά τής χειρός του, έμβαίνει είς τί) ά* 
νοιγέν χάσμα, καί δδηγεΐ το βασιλό* 
ίϊουλον είς τά  υπόγεια πα λάτιά  του· Π«· 
ραδόςως δε εύρίσκομεν έν τω  αύτώ π α -  
ραμυθίω καί ^ώιδον, δπως καί έν τώ  μύ· 
θψ τής Περσεφόνης' έν έτέρω δέ παραμυ
θιού τής αύτής συλλογής2 άπαντΧ δ μΰ· 
Οο; του Θησέως καί τοΟ ΠειρίΟου είς Α- 
δου καταβάντων δπως άρπάσωσι την Πε?- 
σεφόνην. Ηρως τις έν αύτώ καταβαίνει 
εις τδν κάτω κόσμον διά τίνος όπής έν 
τ ? Υ?> δπως άρπάστι την ώραιοτέραν xrt 
κόσμου γυναίκα, έκεΐ κκτακεκλεισμέ- 
νην. Το παλάτιον τοϋ βασιλέως του κά
τω  κόσμου φυλάττει τρικέφαλος κύων, 
ουτε την νύκτα, ούτε την ημέραν κοιμώ- 
μενος, ώς δ φύλαξ τοΟ Αδου τών οΕρχαΕ- 
ων Κέρβερος.

Προσέτι σώζεται εν τη  κοινή διαλέ- 
κτο) η λέξ»; Πανβω σημαίνουσα γραίαν 
?1 προμμητορα. *11 Βαυβώ ώς γνωστόν 
άναφέρετκι ύπό μεταγενεστέρων μυθο* 
γράφων ώς γρχια διασκεδάσασα Si ά·

1 U αΐι π, Griochischo und albanesieche Mao- 
rclicn. τ. II.  i ?. 6S.

2  L c n o r m a n t ,  o, c. p . i l l — $18 .
3 aOt. *3 . 97,

στεΐσμών rijv θλίψιν τ ή ;  * θείες Διίμη 
τρας’ έν δέ τοΐς μυστηρίοις έτελοΟντο υ 
ττ6 το δνομα αυτής διάφοροι άσεμνοι σκη- 
ναί, δπως συγκεράσο)σι τί) σοβαρήν καί 
μελαγχολικόν τής τελετής. fO Λενορμάν 
παρατηρεί 3 δτι εΐς τ?) έπίθετον τοΰτο 
τών γραιών, υβριστικήν καταντήσαν, κα
ταφαίνεται πρόδηλος άνάμνησις τής έ- 
λευσινίας Βαυβοΰς, τών άσέμνο>ν πράξι* 
ών της, καί τών αναθεμάτων, $ οί πατί- 
οες τής εκκλησίας έπέφερον κατά τής ά- 
νηΟίκου ταύτης παραστάσεως. ’Αλλά, 
κ α τ ’ έμέ, ή τοΰ Λενορμάν αυτη παρα- 
ττ,ρησις δέν φαίνεται πιθανή* διότι την 
λέξιν βαύβω σπανίως δ λαός μεταχειρί· 
ζετα ι υβριστικώς, συχνά δέ οπως φανέ
ρωση υπέργηρων. Την δέ σημασίαν ταύ
την φαίνεται ε/ουσα καί ή λέξις Βαυΰώ 
παρά τοΐς άρχαίοις, δ ιότι δ ΓΗσύχιος (εν 
λ .)  «Μαία 9) τιθηνη» εξηγεί.

Ν/ΠΟΛΙΤΗΓ·

.1  κ«ι

01 ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ
[Joseph Mery].

[ΣυνΙχιια, Sp* φυλλάδιον Δίκαιον].

—  Πάντοτε βραδύς! εΤπεν αύτδ γ·* 
λών ό Κύριος Σοαζέλ* βλέπει τις καλώ; ο
τι μένετε διαρκώς οικαδε. 6Ο Σ»ρ Γουλιελ- 
μος, καί τοι διαμένων εις Καλκούτταν, ε- 
φθασεν ακριβώς είς τάς Ινδεκα.

*0 Κ.. δέ Ζουύ ητο τότε έφορος τής Βα
σιλική; βιβλιοθήκης* έπομένως, ενεκα τής 
άποστάσεως εφθανε πάντοτε τήν ενδεκα-
την και εν τέταρτον.

f0  περιφανής ερημίτης τ ί ς  C haussee- 
d ’ A lltin  παρεκάθησεν είς τήν τραπεζαν 
παραπ7νεύρως τοϋ Σιρ Γουλιελμου, άλλα 
μετά τίνος αποστροφής, καθόσον ενθυμείτο 
πάντοτε τήν τραγωδίαν του Ο Tlxxo*

3 Άπολλοδωρ., Α. Α. —  Όρφ., 
σ. 380 ed. Gea, s n o r .—  'Α ν  τ ω ν .  Λ 1 ^ ^
Μ̂ ταμς. κεφ. ‘24 — Πιρι /
1 i n g cn, Bur Baubo. tv Aimaies tie jM iulilul·^
ch£ologique de Rome. I, XV, p. i'% *· ·■ 
Lobe c k., Ajflaophemus. p. 8*28.

2W £,»  xel ένόμιζβν εαυτόν πάντοτε υπο- 
χρεωμένον νά βδελύσσεται τούς άγγλους 
καί τήν άχιστον * Λ Μ ι ο ι ψ \

Ούχ* ηττον ό Κ,ύριος δέ Ζουυ ητο άνθρω
πος του κόσμου, καί [χετά το πρώτον τρα
γικόν τοΰτο αίσθημα προσηνέχθη λίαν ά- 
βροφρόνως προς τον ένδοξον κυβερνήτην τών 
^Ινδιών. ?Η συνδιάλεξις κατέστη μάλιστα 
λίαν ενδιαφέρουσα, καθόσον ό Κ. δέ Ζουυ, 
δσπς ειχεν ένδόςως ύπ/,ρετησει κατά τούς 
ινδικούς πολέμους καί είδεν έκ τού σύνεγγυς 
τον λόρδον Κορνουάλης έπί του έν Μυρώσνι 
πεδίου τής (/ά^ης, ηδύνατο πολλάς περι 
τής Βεγγαλικής χερσονήσου νά έκθάψη α 
ναμνήσεις, καί ητο τώ οντι ανεξάντλητος.

Κατά το έπιδόρπιον, ειχεν ήδη καταστή 
στενώτατος φίλος τοΰ Σφ Γουλιέλμου, ώσεί 
ί  άγγλοφόβος τραγωδία τοΰ Τίηχο-Σαεβ  
νά μή είδε ποτέ το φώς.

*Λμα έσήμανε το μεσονύκτιον, οί συνδαι- 
τημόνες μετέβησαν είς τήν αίθουσαν τοΰ 
σφαιριστηρίου. ‘Ο Κύριος Δυπερραί, οστις 
έχρημάτισε γραμματεύς του Μιραβώ καί ό 
Λίαρκήσιος Γιαμβόνε, ηρξαντο παίζοντες τό 
σφαιριστήριον, ώς νεανίαι μόλις είκοσιτε- 
τραετεΐς· έντός δέ κουφώματος παραθύρου 
τινός τής αιθούσης ταύτης, ό Κυρ. δέ Ζουΰ 
καί ό Σίρ Γουλιέλμος έξηκολούθησαν συν- 
διαλεγόμενοι περί τών ’Ινδιών. *Από της 
παιδικής ηλικίας, τοΰ χρυσοΰ ί«{νου αΐώ
νος τοΰ ανθρωπίνου βίου, ήκροάσθην πάν
τοτε άπλήστως τών διηγήσεων τών άσια- 
τικών περιηγητών άλλοι έγεννήθησαν ινα 
ενωσιν ίππους· οί ίπποι μοί έφάνησαν πάν-

*  ̂  ̂ τ Aw «τοτε χυόαιον τι εγω ειχον γεννηυη οπως 
εχω ελέφαντας καί πυργίσκον έκ σφενδα* 
μίνου ξύλου παρά τάς δχθας λίμνης. Ού- 
δέποτε άποκτήσας τά  πράγματα ταϋτα, 
άπωλέσα; δ* άφ* ετέρου πασαν έπ* αύτών 
έλπ(δα, ό βίος μου παρήλθε μάτην, ή τύχη 
μέ κατεδίκασεν είς εξορίαν άμα τί) γεν
νήσει μου. Είναι δυστύχημα άνεπανόρθω- 
τον τοΰτο* ήθέλησα δέ νά γράψω τήν αίω- 
νίαν ταύτην θλίψιν μου* έγράφη ηδη, καί 
προβώμεν.

’Εν μέσω τής μεταξύ τοΰ συγγραφέως 
τής ζΕοζιάάθζ καί τοδ κυβερνήτου τών ‘Ιν
διών συνδιαλέξεως,φράσις τις μ* έξέπληξεν 
αίφνης, καί ιδού αυτη.

—  *0 έλέφας εχει πάντα σχεδόν τά 
ένστικτα του κυνός* άγαπα προπάντων τόν

άνθρωπον καί β$6·/νσσετα& r/)>* riyptr* ci- 
rat fttyac xv(or^ έχθρός άύιά,ΙΛαχτος fte* 
γά.Ιης γα.Ιής. rIl ε/.φρασις αυτη ύπή^ξε
Ν ί > * . \ 1 kΟι εμε ακτις φωτός.

Ο έλέοας κέκτηται οσφρησιν έκατοντά* 
κι; λεπτοτεοαν τή; τοΰ κυνός, ειπον κατ’έ- 
μαυτόν, εκείνος δέ εΐ; ου τήν δυσμενειαν 
εσχον τό ατύχημα νά υποπέσω ώσφρά,θη 
κατά πασα; πιθανότητα έπί τής χειρός μ.ου 
τάς προσφάτους αναθυμιάσεις τής τίγρεως, 
προς ήν ειχον προσφέρει κονίκλους, άλέ- 
κτορας καί γλυκύσματα ! Eijti τίνα συ
χνάζεις xal θά (Τοί βΐχω τίς είσαι ! *11 
παροιμία αυτη είναι γνωστή εις τόν ελέ
φαντα, τό δέ όρμέμφυτον αύτοΰ τήν δ ια - 
τυποϊ ώς ά/.ο^ούθως: «Τις είναι λοιπόν, 
» θά έσκέφθη εκείνος, τίς είναι λοιπόν ο 
» πανοΰργος αύτός νάννος, δστις διά τής 
» μιας χειρός θωπεύει τίγριν καί διά τής 
» έτέρας έλέφαντα; Μακράν! ό φίλος τής 
τίγρεως είναι εχθρός μου!» Ναί, έξηκολβύ- 
θησα κατ’ έμαυτόν, τοιοΰτον ύττήρξε τό 
έγκλημά μου ! αλάνθαστος οσφρησις μ.£ είχε 
προόώσει. rH άπιστος χειρ μου, αποζούσα 
ετι θηριώδους οσμής, είχε τολμήσει νά προσ-

! Ιδού διατί ό κο
λοσσός μ έφοβεΐτο, καί έν αύτοΐς τοίς δώ· 
ροις μου,— el dona feren lenr  διέβλεπεν 
έν τί) αβροφροσύνη άνανδρον προδοσίαν. ’Εάν 
ειχον τό ατύχημα νά διαπράξο> τήν προδο
σίαν ταύτην έν πλήρει άφρικαν^ έρημω, ό 
'ΐεμιδάρ θά μ.έ ηρπαζεν ώς ό 'Ηρακλής τόν 
Διχαν, καί θα μ/ εστελλε νά περιδιαβάσω 
είς έκατοντάδα τινά πήξεων υπεράνω τής 
έπιφανείας τής γής. *Αλλ' *ύτυχώ;, ό πο
λιτισμός, οί νόμοι καί οί φύλακες τοΰ Βο
τανικού μ έπροστάτβυσαν. *0 νοήμων κο- 
λοσσος έγνώριζε καλώς οτι ή ανθρωποκτο
νία, ανεκτή έν τ^  έρήμω, απαγορεύεται καί 
τιμωρείται έν Παοισίοις* ήρκέσθη επομένως 
νά ρίπττι επ ' έμοΰ κεραυνοβόλα βλέμματα 
και να μή αποσύρω τήν πολύτιμ,ον φιλίαντου.

—  Ενρηχα ! ενρηχα ! ανέκραξα ώς ό 
διασημότερος τών άναζητητών, καί <ifLO* 
λόγησε πάραυτα πρός τόν Σίρ Γουλιέλμον 
τάς πρός τόν τίγριν Ζάκ μεγαλοδωρίας μου.

—  *Α ! μοί εϊπεν, βλέπετε λοιπόν δτι 
έλησμ,ονήσατε μίαν λεπτομέρειαν, καί τήν 
σπουδαιοτέραν ! Μάλιστα, κύριε, έμαντεύ- 
σατε τόν λόγον τής διενέξεως, άλλ’ ούδέ- 

, ποτε θά ανακτήσετε πλέον την εδνοιαν

φέρει δώρα τώ Ι*μ.εδάρ



τοΰ ήμετέρου έλέφαντος* σδς το λέγω εγώ. 
•ο έλέφας, χύpt« Μί:ώ, εχει έν έξαίρετον 
προτέρημα* ούδέποτε συγχωρεί* ή αυγχω- 
ρησις φαίνεται αύτψ ένθάρρυνσις τών παρεκ
τροπών. *ΑφοΟ είσαι λογικός, μ») *αάρτ«νε!

—  «ΐδου τ,θικη αύστηροτάτη, σϊρ Γοι#- 
λιέλμε, είπον «ύτω ευτυχώς δέν προέρχε
ται άπό τοδ θεού. β

—  'Ο λόγος τούτου είναι οτι ο  ̂Θεος
« ό ν ο ς ,  έϊανέλαβεν ό σϊρ Γουλιελμος,εισδύει 
είς τούς μυχούς τών ψυχών και κρίνει την
άξίαν τής μετανοίας. ,

Και πάραυτα ή συνδιαλεξις εστραφη επ ί 
του έλέφαντος, διβρκέσασα μέχρι τής πέμ
πτης μετά μεσημβρίαν. ' θ  αξιόλογος Αουξ 
Σοαζελ δεν παρεστάθη την τιάραν εκείνην 
εις την Βουλήν τών 'Ομότιμων, όπως άχου- 
οη τον Σιρ Γουλιέλμον καί τον Κύριον δέ 
Ζουύ παραδίδ όντας & μάθημα ανώτερα; 
ζωολογίας, ώς δύο μάγοι τής αρχαίας *Κ- 
λεφαντοπολεως, ης δεν βλέπει τις σήμερον 
ί  ολίγα ερείπια έπι τών όχθών του πολιό-
τριχος Νείλου. ( (

β ά  τολμήσω ήδη νά διηγηθώ είς τόν 
ρ.{χρς τοΰδε άκολουθήσαντά με αναγνώστην 
ίν  Οαυμασιον συμβάν έλεφαντοθήρα, δπως 
ηχούσα «ΰτο άπό του στόματος τοϋ μεγα
λοπρεπούς άγγλου ευπατρίδου.

I I .

ΠοΜτιχή 'K.lfyarroc·

* Αγγλος τις βιομ-ίχανος ό'-όματι Άρισ- 
βων, έσχημάτισβ, κατά τό 1 8 0 2 ,  εταιρίαν 
«κοπόν εχουσαν τήν εμπορίαν έλεφαντο- 
^ίντων. Ή  διεύθυνσις τής εταιρίας ταύτης 
έγχατεστάθη είς Σουραβαιαν.

Έχατόν έπιδέζιο· κηνυγοί καί εύστοχοι 
σκοπευταί ίστρατολογήθησαν πανταχόθεν 
καί άπεστάλησαν διά θαλάσσης ε{ς τά πχ* 
ράλια τής Άγούας μέ τήν διαταγήν νά 
προχωρησωσιν εις τά ενδότερα τών χωρών 
καί νά περιζώσωσι τους ελέφαντας άπό τοΰ 
μέρους τών άγριων έρημων, αιτινες γειτνιά- 
ζουσι ποός τήν λίμνην τών Μακιδών χα- 
λυπτόμεναι ίιπό σακχαροκαλάμων, έμφυτευ- 
βέντων υπό τής φύσεως, τής σοφής προμη- 
Φεντρίας τών ελεφάντων.

Ό  *Αοιοσων ήθέλησε νά διοίκησή αυτο

προσώπως τήν πρώτην ταύτην εκστρατείαν 
*Ην δ 1 οδτος άγγλος τριακοντούτης περίπου, 
γεννηθείς έν *Ινδίαις, και κτωμενος άπαντα 
τ»  ένστικτα καί τάς δυνάμεις τοΟ τε άγρίοιι 
και τοΰ πεπολιτισμένου ανθρώπου* δθεν με* 
γάλην εμπιστοσύνην ένέπνεεν είς πάντας 
τούς ακολουθούν τας αύτόν τυχοδιώκτας. 
Ώρμησαν ουτοι έπι τά ίχνη του μετά τυ
φλής ζέσεως, καθά γνωρίζοντες ότι ΰπήρχον 
πλεΐσται πιθανότατες άπολαυής δόξης καί 
χρηματικής ώφελείας.

'Ημέραν τινά, καθ’ί|ν 5 άνεμος επνεεν 
έκ τοΰ όρους Αουπάτα, τής κώχης ταύτης 
τής γής, οί ήμέτεροι θηρευταί, ούδολως φο
βούμενοι μή «ροδοθώσιν υπό τών αναθυ
μιάσεων ανθρωπίνου οσμής, $ν μετά τοσαύ· 
της λεπτότητος έκ τής μεγαλειτέρας άπο- 
στάσεως οσφραίνονται οΐ ελέφαντες, ετόλ· 
μησαν νά είοέλθωσιν έντός ήμιαραιοΰ τίνος 
δάσους, ουτινος αί πυκναί και δίκην θόλοιι 
συμπεπλεγμέναι κλιματίδες, ώς άλλοι φυ
σικοί διάδρομοι, έπρόδιδον συνεχή τών κο
λοσσών τήί φύσεως διάβασιν. Ειχον δια- 
τρέξει ήδη τρία ή τέσσαρα μίλια καί ούδέν 
ήδυνήΟησαν εως τότε ν’άνακαλύψωσ;';* άλλά 
μετ’ ολίγον έπι εδρέος τινός άδένδρου χώ
ρου παρετήρησαν τρείς ελέφαντας, οιτινες, 
ακίνητοι ώς οΐ τών υπογείων ινδικών ναών, 
έφαίνοντο όντες οί άνιχνευταί τής έν Βιλ- 
λικάρμα ελεφάντινης άποικίας. Είς τών κο
λοσσών έκείνων εδωκεν αίφνης σημεία ανη* 
συχίας, ώσεί Υίσθάνετο το έδαφος παλλβν 
υπό τό βήμα άγνωστου έχθροΰ, χ®1 *ξ*® 
πεμψεν ΰπόκωφον τινα καί παρατεταμενην 
κραυγήν, οίονεί διέτασσε τήν υποχωρησιν.

—  *Ε/ομεν ενώπιον μας ολόκληρον με- 
ταλλεϊον έλεφαντίνων όδόντω ν! ειπεν ο 
*Αρισσων, Και ήρχισε πάραυτα την άγραν 
τής αγέλης εκείνης.

*Εκ τίνος έκ τών τοσω συνηθβ·ς απαν- 
τωμένων έκείνων ιδιοτροπιών τής άφρικανής 
φύσεως, τά δένδρα ειχον παυσει πλέον παρε* 
χόμ.ενα είς τάς όψεις τών θηρευτών, οικτρά 
δέ ψιλότης Κδειζεν αύτοϊς αίφνης β?*χους 
άποκρήμνους, κοιλάδας έκ ζοφερού γρανί
του, ορίζοντα γυμνόν καί σκυθρωπόν όμοια* 
ζοντα πρός άπειρον κρατήρα ηφαιστείου ίρτ» 
σβεσθέντα συν«πεία γεολογικοΰ παροξυσμού. 
Έ π ι τής εισόδου στενωτάτης φάραγγος, έ* 
βλέποντο φαιοί τινες όγκοι4όμοιοι καθ ολα 
πρός μέγιβτα ^συντρίμματα Pf^X«v !4Λ'Γ<Χ*

πεσόντα έκ τοϋ έγγΰ; ΰψουμενου ορν;' 
άλλ’ όπότχν ό τίλιο;, ές-ρχόμ:νο; τ,όν νε
φών, έπεχεεν αίφνη; ί~  αύτών τα ; ά/.τΤ- 
νά; του, π Ϊ3 α  τοιαύτη οπτική απάτη ητο 
αδύνατος· ήδύνατο ν’ άνακαλύψ·/;; τήν ζω 
ήν ίτΛ  τόν ψευδ?, έκΐΐνον γρανίτην, δ ; τ ’.ς 
δέν ητο πράγματι η ακίνητο; πρωτοπορΐΐα 
τών τής Ιίιλλιακάρκα; ελεφάντων.

*0 "Αρκτων, δστι;, έπ:ιδή ήτο γενναί
ο έθεώρει εαυτόν έπ·.δε'’.ον στρατηγόν, 
διεπρά'ατο τότε όλεθριον στρατηγ'.κ,όν λά· 
θο;. Άπατηθείς έκ τής μορφή; τοΰ εδά
φους καί άγνοών τάς γεωλογικά; ιδιοτρο
πίας τή ; Μεση; ’Αφρική;, έσκεφΟη ό : ι  ή 
ελεφάντειο; έκείνη αγέλη ειχεν ήλιθίω; 
περιχαρακωθή έντό; είδους τινο; άδ'·ε;όδου 
διαδρόμου, και οτι εύκόλω; ήδ^νατο νά 
θερ'.σνι ολόκληρον συγκομιδήν ελεφαντό
δ ο ν τ ω ν ,  άναγκάζων αύτήν νά ύποχωρητγ, 
με·/ρι τοΰ βάθους τή; έκ γραν^το·» έκείνη; 
στενίοποΰ. Κ%κ>>; έκρινε τοΰ; έλεφαντα:. 
Οί ^ωμαΐοι ύπεπεσαν μεν, ειν’ άληθε;, 
στρατηγοΰντο; τοΰ *1’πάτου Ποντίου κατά 
τά  Κανδιανά Στενά εΐ; τό λάθο: τό όποιον 
προεΐδεν ό ή'Λετερο; θηρευτή;, άλλ’ οι ελε-

ι « k t <*» * * ··(οχντε; ε'.σι συνετωτιροι των I*
φάραγς έχ-είνη ειχεν έξοδόν τινα κοινωνου- 
cav [Λ:τχ τ*?,; άλύσεω; τών ορίων τη ; 
Λουπάτχς, δ.τω; ή του Jouffi'oy ^taoa-rt; 
χρησιμεύει ώ; σηα"ΐον μεταοάσεω; ά"6 
τή ;  όίου Grange Bitcli6re εις τό Ηουλε* 
β άρτον.

—  *Λς άρ/ίσωαεν ά"ό την ττρωτοττο- 
ρείαν, διελογίσθη ό άρχιθηρευτης νΛρ·.σ- 
σων, *λχ·. [λζτχ τχύτην ττροσβάλλοαεν ολό
κληρον την αγέλην άττο τά  πλευρά, πυρο- 
βολοΰντ:; ά"ό τ ’ ανω πρός τά  κάτω.

Καί, 5όσα; τό συ[ΑττεΦωνη;Αενον [Αεταξυ 
τών θηρευτών σ^νΟηυ-α, ε^υροβόλησε κχι 
εκατόν καοαβίναι έκπυοσοκροτησαται πα- 
ραυτα εφονευσαν τρεις ελεοαντα;.

Ο'$ί-οτζ  αε/ρι τής ijz-spa; έκείνη; ή 
ύπό του ανθρώπου έφ*υρεΟε“σα βροντή ει- 
χεν άντη/^/,σει έν έκείνγ τη ζώνη· ή η^ω 
τ?,ς έρ·/(Αου έπανελαβεν αυτήν έπ άπειρον 
καί παν είδος άγρια; κραυγές, ασ^ατος 
πτηνού και θηριώδους ώρυγή; άνε^ί/Οη εί; 
τ ά ;  άντιβοά; αυτή;, βιάσαν τήν Εσωτε
ρικήν Αφρικήν νά λαληση γλώσσαν άγνω
στον είς τούς απογόνου; τοΰ τοΰ
Χά»/, κχϊ τοΰ *1άφεθ.

Τόν άναστατώ 'αντκ τήν έρημον θόρυβον 
εκείνον διεδε/θη τά /ισ τα  τρομακτική Oj- 
ελλα, ήτ.ς δ^ν η :ο άλλο ε?[/ή ή συναυλία 
τή; όργί; τών έλεφάντων, τών νοα'.μων 
ο’κητόρ:ον τή; έρημου εκείνη;, οΓτ.νες έςα· 
νίσταντο εναντίον μ:σαρα; κατακτητική; 
εισβολή;. 11 άγανάκτησ:; τών κολοσσών 
άντ/,/ει εί; τόν ά:ρχ ταράττουτα τήν 
έ “ :δ:ρμ!δα τών θηρευτών ώ; ρεΰαα ηλε
κτρικών σπινΟ/,ρων. Ο; γενναιότ:ροι αυτών 
ετρεμον μή τολμών τε; ουδέ τά  οπλα των 
υΛ ί νά πληοώσωσι* μόνο; ό ^Λρισσων διε- 
τηρεί κάπω; τήν άταραςιαν του, προσπα*
Οών νά δ:ακρ!νη τόν ένθρόν δ-ά μίσου τοΰ1 ^ * > 
κχπνοΰ των καραοινών. *0 εκ των νεφών
απαλλαγεί; τ>,ν στιγμήν εκείνην ήλιο;
εδεί'εν είς τοϋ; θηρευτά; ε ,  έλεφαντα;
έκτελοΰντα; όρμητικωτάτην έπελατιν κ α τ ’
αύτών.

’Κγενετο τότε γεν,κόν : σωβήεω ό dv~ 
ν ά η ο  ος’ οΐ θηρευτχι έτράπηταν π κ ντ :; εί; 
φυγήν ό “Λρισσων έπειράΟη μ.έν νά συνε- 
νώτ/ι τοΰ; φυγάδχ;, ά λλ’ ό πανικό; φόβος 
δεν ζ/ζι  ώτα* ό στρατό; έγκ α τέλ ιπ ε  τόν 
αρχηγόν του, άφαντο; γενόμενο; είς τά  
πυκνότερα τοΰ δαϊου; μερη.

Οί έλεφαντε;, καίτοι δεξιώτεροι τών 
ϊππων —  αλήθεια, Ϋ,ν οϊ ίππομανεΓ; δεν 
θελου7ΐ νά παραδεχθώσιν —  άπηςίωταν 
μ’ δλον τοΰτο νά κκτχδιώξ'ΛΤΐ τοΰ; π ο 
λεμίου; αϊτών. Τά θήραμα δεν ήΟελη-τε 
νά θηρεύσνι τόν θηρευτήν* ήρκεσθη-αν μό
νον νά περικυκλώ'ωσι τόν “Αρισιων έν
τό; τετραγώνου έκ προβοσκίδων, ΐνχ μα- 
ταιώσωτι τΛ ιαν άπόπειραν φυγή,-. JiT; 
τών κολοταών εΤχε πληγωθή εί; το ου;, 
μ'ρο;, δπερ, ώ; έκ τής όλιγωτερα; σκλη- 
ρότητος τοΰ δερματο;, δύναται νά θεω- 
ρηΟή ώ; τό τρωτόν τοΰ θώρακο; τοΰ 
έλέφαντος, ό δε έλεφα;, δπω; και ο λεων, 
ούδίποτε άπαταται εί; παρομοία; περι- 
στάϊεις, άλλά διακρίνει πάντοτε άλανθά- 
στω; τήν πληγώτα-ταν αύτόν άτομ-εμακρυ-
συ-ενην νεΐρα. "Ο "Αριστων ητο μόνο; ό
ν' * -F ' Γ>* ^ενο*/ο;· α; λοιπαι καρα^ΐναι ο εν ειχον προ
ξενήσει η καπνόν μόνον και κρότον.

*0 πληγείς έλεφα; έβάδισε σοβαρώς 
πρός τόν δολοφόνον του, άλλ’ ή βραδύ τη ; 
τοΰ βήματός του ήδύνχτο κάλλι^τα νά 
μεταβληΟή είς καλπασμόν, ειποτε ό "Apt*· 

ι σων έπενείοη νά διχπετεύτη. Κατά τή'ΐ
/  ·Φ % * ^  *

&0.



τρομεράν εκείνην στιγμήν καί ό άνδρειό- 
τερος ήδύνατο ν’ άποδειλιάστρ* οθεν ή άπό- 
φασις V  ό θηρευτή;, έν ελλείψει άλλη;, 
εσπευσε νά λάβιρ, <5έν ήδύνατο νά στιγμα- 
τισθή ώ; δειλία. Βλέπων τόν έξηγριωμένον 
■ιολοστόν βαδίζοντα εύθύ κατ’ «ύτοΰ καί 
ακολουθών μετά βλέμμα το; περιδεοϋ; τάς 
χυμάντει; απειλητικής προβοσκίδας, ό *Α 
ρσσων έγονυπέτησεν, ήνωσεν ίκετευτ.κώ; 
τάς χεΐρα;, ώ; ήθελε ποάξει ένωπιον άπο· 
λύτου τινό; μονάρχου, ϊνα ζητήστι χάριτα  
$ αναβολήν τή; έκτελεσεω;. Λ εγεται δτι 
ο'ι λέοντες έννοούσι τά  δείγματα αβροφρο
σύνη;" πέριηγηταί τινες ίσχυρίσθησαν τό 
γεγονός τοΰτο, ό δέ Κύριος Βέγ μοί τό 
έβεβαίωσε καί διά ζώση; φωνή;. Δέν πρε- 
ττϊΐ έπομενω; νά θαυμ.άζωμ,εν, έάν οί έλε- 
φαντες έννοώσι καί αύτοί τήν μετάνοιαν 
καί ηναι έ " ’.δεικτικοί μεγαθυμία;. *0 έλε- 
φας έσταμάτησεν έπί τινα; στιγμά; αντί
κρυ τοΰ "Αρισσων καί έφάνη σκεπτόμ.ενο;. 
*0 θηρευτής απήγγειλε τήν προσευχήν του 
συνιστών τήν ψυχήν του είς τό ελεο; τοΰ 
Θεοΰ. Ο ί  λο’.ποί έλεφαντε; ίσταντο μακρό- 
θεν θεώμενοι τά  συμβαίνοντα. *11 μεγάλη  
εκείνη σκηνή τή; έρημου δέν ειχεν άλλον 
μάρτυρα ή τόν ήλιον, οστι; θά ήτο ό μ άλ
λον ένδιαφερων Ιστορικό; έάν ήθελε νά 
γράψνι δσα άπό τή; πλάσεως εΐδεν ώ; ά 
φωνο; έγω ϊστή;!

*0 έλεφα; έδράζατο τόν 'Α ρ ισ σ ω ν  διά τοΰ 
άκρου τή; προβοσκίδο; του, καί, περιγρά- 
ψας δι’ αΰτοΰ έπί τοϋ άίρο; ημικύκλιον, 
έτοποθετησεν αύτόν ιππαστί έπί τοΰ τρα
χήλου του, μετά ταΰτα, ό τετράπου; γί- 
γα ; έλαβε τήν πρό; τήν φάραγγα κατεύ- 
θυνσιν.

Οί λοιποί ήκολούθησαν τόν φίλον των, 
ο'ονεί μαντεύοντε; τόν στο/ασμ.όν του.

Ό  "Αρισσων, φερων τήν χνρχβίναν έπ'ώ 
μου καί καθήμενο; έπί τοΰ κολοσσού, έζη- 
κολούθη τήν τή; αγωνίας του δέησιν, 
καθόσον ύπέθετεν οτι μόνον ή αναβολή τω 
t i / z  παραχωρηθή καί δτι ή έκτελεσί; του 
έμελλε νά λάβτ, χώραν άργότερον, ένώ πον  
ολοκλήρου τή; αποικία;, πρό; τερψιν τών 
μεγάλων εκείνων μυιοχαυτών τή; έρημου.

Ιδού καί έτερα πλάνη, εί; 'ήν ό άνθρω
πο; υποπίπτει όσάκι; τολμά νά θέττ, τήν 
σκωρίαν τών συνηθειών του είς παραλλη
λισμόν πρός τήν όρθόνοιαν τών γιγάντων

τής Πλάσεως. ‘Γποθετων αύτούς ικανούς 
νά φονεύσωσιν άνθρωπον δημοοίοι πρό; τ?ρ- 
ψιν τών άεργων ελεφάντων, έξήνεγκεν ΰ- 
βριν άσυγχώρητον κατά  τής νοημοσύνης 
αύτών’ ά λ λ ’ ό "Αρισ'ων ήτο συγγνωστεος 
κατά τήν στιγμήν εκείνην, έάν έπλανατο· 
δεν έκάθητο, ώς Βυφφών, p i  τάς τρινα- 
πτίνου; χειρίδα; του, έπί μαλακή; δρύινου 
έδρα; έντό; σπουδαστηρίου καί έ^ων ύπ’ δ- 
ψιν του εικονογραφίαν τού Λεζαί παριστώ- 
σαν έλε'φαντα φεροντα τόν πυργίσκον του’ 
ό δύσμοιρο; κυνηγό; έ πλήρωνε διά τή; 
ζωή; του τά ; πλάνας τών ζωολογικών αύ
τοΰ παρατηρήσεων' πρέπει νά τόν συγ^ω- 
ρήσωμεν.

’Ανάγκη νά υφισταταί τ ι; δ,τι δέν δύ- 
ναται νά έμποδιστι* 6 *Λρισσων άφεΟη λοι
πόν νά φ:ργι αύτόν δπου ήθελεν ό άήττητος 
έ^θρό; του.

*0 έλεφα; διήλθε τήν φάραγγα, καί βα- 
διζων πάντοτε διά τοΰ βηματισμ,ού αν
θρώπου γνωρίζοντο; τήν χώραν έφ’ ή; ο
δεύει, είσήλθεν έντό; μεγαλοπρεπεστάτου 
δάσους, διατρήτου ύπό ζοφερών διαδρόμων 
ύψους έλεφαντο;, δπερ έφαίνετο δν ή κα6«- 
δρα τή; έλεφαντείου αποικία;. ’Εάν ό 
κυνηγό; δέν διετέλει έν αγωνία, θά έθαύ- 
μαζε τήν διά τών καλλονών τη; περιστοι- 
χοΰσαν αύτόν παρθένον φ-joiv. Τά δένδρα, 
σύγχρονα τών πρωτων τής πλάσεως ήμε
ρων, έσχημάτιζον πανταχοϋ άμ.φιλαφεΐς 
βόλου; άντηχοϋντα; έκ τών κελαδημάτων 
τών πτηνών· πηγαί άνεβρυον έν μέσω τής 
χλόη;, σχηματίζουσαι |χικράς λίμνας ή 
μορμυρίζοντκ βυάκια* μύρια άγνωστα άνθη, 
τέκνα τή; θερμή; άφρικανή; Φλώρας, έκό- 
σμουν τού; κορμού; τών δένδρων δι’ έζαι- 
σιων αραβουργημάτων, πληροΰντα εύωδίας 
τόν αέρα τής έρημου' θυμηδής δρόσος 
κατηύφρανε τήν ψυχήν καί τό σώμα, δυ- 
ναμενη νά κάμν) τόν άνθρωπον ν’ άμφιβάλ- 
λτ, ύπό τόν τροπικόν περί τής ύπάρζειος 
τού ήλίου. Φ;ϋ 1 κακούργος οδηγούμενος 
είς τόν τόπον τής καταδίκης του όλιγον 
ήδύνατο ν’ άπολαύσγι τοσούτων ήδονών !

"Εφθασαν έπί τέλους έπί χ λ ο ε ρ ω τ ά τ ο υ  

τόπου, ένθα πολυάριθμοι οίκογένειαι ελε
φάντων έζων εν μέσω πληρεστάτης 
χία ; καί μακράν παντός λέοντος ^ τ ί 
γρεως, γειτόνων ήκιστα μέν έπιφόβων, 
άλλά πάντοτε οχληρών. Αί μητερ:; εφαι-

νοντο ύπερμέτρως άρεσκόμεναι εί; τήν 
θέαν τών έπί τή; χλόης ή έντό; λίμνης 
άνθοστολίστου πα ζόντων τέκνων αντώ ν  
οί πατέρε;, σοβαρώ Γεροί, ή^χολοΰντο ζ ’.ζ 
τά; οικιακά; έργασίας των’ άπέσπων διά 
τής προβοσκίδο; των τοΰ; καρπού; άρτο- 
φ03ΐον δένδρων οΰ; τά παιδία δέν ήδύναν
το νά φθάσωσι, πολλοί δέ αύτών έβλίπον- 
το κατ’ έκείνην τήν στιγμήν έπανερχόμε- 
νοι τή; συγκομι >ης καί φεροντε; άγκαλί- 
δ χ ;  σακ/αροκαλίμων εί; τήν αποθήκην 
τύ ν  τροφίμων. *11 έντελεστερ* άρμονία 
έπεκράτει έν τή μικρά έκείνη άγρια Έπι- 
κρατεία, έν ή πάντεί ήσαν βασιλείς και 
δούλοι έν τ’ αύτώ τού καθήκον τό; των.

‘θ  πληγωμένο; έλεφα; άπεΟηκεν ελκ- 
φρώ; τόν αΐ/μάλω τόν του έπι τ~:ς χλόη;, 
καί έγένετο δεκτό; ύπό τών αδελφών του 
μετά μεγάλων έπιδείξεων χαρά;, υ ί κο
λοσσοί έκεΐνοι, ούδεποτε ιδόντε; άνθρωπον, 
δεν ήξίωσαν νά ρίψωσι τό βλέμμα έπί τού 
έν μέσω τή; αποικία; των κομισθεντος 
νάννου, τούθ’ ό'περ ολίγον κατά τήν σ τ ιγ 
μήν έκείνην ήγγιξε τήν φιλαυτίαν τού δυ 
στήνου "Αριστων, 'θ  κυνηγός, έλεύθ-ρο; 
έπί τέλου;, περιέφερε τό βλέμμα περι 
α ύ τ ό ν  Ιν' άνακαλύψ/ι στενήν τινα και ελι- 
κοειδή άτραπόν δυναμένην νά διευκολύνη 
τήν άπόδρασίν του· άλλά πάραυτα εΐδεν 
δ ;t τό σύνθημα εινε δοθή ήδη* τεσσαρε;

 ̂ t 'έλ-φχντες έφ^λαττον αύτδν άγρυτ.νω;, με 
τ/;ν ύψωμεντ,ν το'^ί
τας τ::οτετααζνου;, ώ; φρουροί λαβόντις 
εντολήν νχ ιτυροοολχΊω^ιν αμεσωί κχτίί 
τού ύπό τήν φυλακήν αύτών τεθέντος φυ· 
λχκισμζνου, εϊποτε ουτο; να
ίρα-ετευΊΤι.

’Ε - ί  τής χλότ,; έφ' ή; ο ύτ:ό τοϋ θηρά - 
ματος άλωθείς θηρευτή; έκάθισεν « ς  δεΐγ- 
μα έγκαρτερ'/^εως, οί καρποί τοϋ αρτοφο- 
ρου ίένίρου, τα  σακχαροκάλαμα καί ττχν- 
τα  τά  Ίτροϊ^ντα τών άγριων κτίϊϊων εκειντο 
συναθροισμένα είς άφθονους σωρούς* £υακ*.ον 
ιιρπεν εγγύς αύτοϋ* 5εν εφοβιΐτο λο**τϊ4ν 
ν’ άποθάννι οΰτεέκτνί; πειννι; ουτε εκ τνί; 
δίψης έν τνί έλεφαντοπόλει έκειν/ι τ /ii έρη
μου πλήν άλλο; θάνατος έττεκρεματο τίί; 
κεφαλής του- Είναι τόσον εύκολον εις κολοτ- 
σαΐον &ή{Λΐον τή ; χώρας εκείνης νά όωστρ έν 
μικρήν κτύπτ^χα προβοσκίίος εις τήν μύττ*ν 
ένό; κυντ*γοϋ I Δίν χρειάζττα; 7τερ*τσδτ:ρο λ

*0 #Λρ:στων έφοβείΓΟ λοιπήν πάντοτε 
το μικρόν αύτο ft J7Tjyr,'ix* άλλα βλττ^ον 
τα; εύνο"κά; τών κυρίων του ^ιαθίσει^, 
ήρςατο ολίγον κ α τ’ ολίγον νά καΟν;συχά*7ΐ 
τοΰ; φόβν>; του, τόλμησα; μάλιστα νά 
λάβ*/; τό ττρώ’όν του γεύμα, καθόσον ά π ί-  
Οντσκ» τ-?,; πείνν,ς καί τ?.; ίιψτ,ς. Οΰίεί; 
τών ελεφάντων ίιετάραςε τόν θηρευτήν 
κατά τήν έ/.τελεσιν τή; σττουδαιοτάτη; 
ταύτης ανάγκη; τοϋ βίου* οί πλησιάσαν- 
τες μάλιστα τό χλοερόν τραττεζομάν^υλον 
έο* ού ητο παοετεθειμενον τό λιτόν τοϋ 
Αρισσων γεύμα, εφαινοντο, απ  εναντίας, 

ήτι μεγάλω; έτερποντο βλεποντες τόν 
^αιτηαίνα τ»ν ά?9όνω; εύναριστοϋντα τάς 
απαιτητεις της οιψης και τλ ; ορ-^εως του. 
Τά πάντα εβαίνον καλώ;* πλήν, έπειίή h 
άνθρωπο; ούδεποτε άπό τη; έ π ^ ή ς  τή; 
» ϊ έ μ  είειζϊν  οτι εύχαριστειται εκ τή ; 
Οεσεω; του, ο * Αριστων, χορτασΟείς και 
καθησύχασα;, κατεβασάνιζεν ή>η r/jv κε
φαλήν του, ό'πω; μαντεύσ/ι τοΰς σκοπούς 
τών ελεφάντων καθότι έγνώρ;ζεν οτι τά  
ζώα ταϋτα εχουσι πάντοτε σκοπόν τινα 
καί ούδεποτε πράττουσι τι ί ιά  μόνην τήν 
εύ/αρίστητιν τού νά πράςωτιν αύτό·

Αίφνης ταραχή τ ι ;  έφάνη έν μεσω τής 
άγίλτ,;, κρότο; <5έ βαρέων βηαάτων 5ιέ- 
σείσε μετ’ ολίγον τό χλοερόν έσαφος έφ ού 
άνεπα^ετο ό κυνηγό;. ’Ελέφαντες τινες, οΐ- 
τινε; έφαίνετο οντε; οΐ πρόκριτοι τή ; ά- 
πο-κίας, έσεισαν τάς προβοσκίδας των έκ- 
π:(λποντες σπηλαιώδεις κραυγάς- Οί νεώ- 
τεροί έςηκολούθουν σκ·ρτώντες και παι- 
ζιντες έπί τή; χλόη;, ώ; τά έν τν] είκόνι 
τών Σ α β ιν ΰ ν  παιδία* άλλ’ οί ήλικιωμενοι 
έφαίνετο λίαν τεταρχγμένοι καί σκεπτι
κοί.

( £ s »t«« t i  T i X s ; )

««Οβ

01 Κ \ Ε Β Τ Μ  ΤΟΥ Λ Ο Μ Ι Ν Ο Ϊ
('Em rou Γ«ρμ*ν(χοΟ)

Οΐ κλέπται τού Λονδίνου άποτίλούσ» 
κράτος έν κράτει, ιδιαίτερον λαόν, δστις 
ώμοσεν άκήρυκτον πόλεμον κατα τών 
έ/6ντ;βν ίδιοκτητίαν. 'Αγγλό; τις ί?ρ:ύ;



ίίστις έπι πολύ μ ετ ’ αύτών συνανεστράφη, 
ώς άναλαβών τήν περί τής ψυχής αύτών 
επιμέλειαν, διεκοίνωσε σπουδαίας καί περί
εργους περί τοΰ βίου αύτών ειδήσεις. Κατά 
ταύτας ουτοι είσιν εντελώς διωργανισμένοι, 
κατοικοΰσιν είς ιδιαίτερα μέρη τής πόλε- 
ως, πολλά**.; δέ κατέχουσι τρεις* καί τέσ- 
σαρας διασταυρωμ,ενας οδούς. Αί κατοικι· 
αι των, ώς έπι τό πλειστον, δέν είναι ρυ- 
παραι ούδέ ταπειναί ώς θά έπερ’μενέ τις· 
Διάγουσιν άπαντες ήσύχως και τακτικώς" 
διότι ασύμφορα νομίζουσι, τό νά διεγεί- 
ρωσι θορύβους καί κατασκοπεύσεις είς τάς 
συνοικίας, είς $ς κατοικοΰσιν. *Ολόκλγρος 
αποικία, ούτως είπαν, κλεπτών έμφο>λεύ- 
ει πολλάκις έν μεσω τμ ιω ν  άνθρωπων, 
χωρίς ούτοι νά εννοήσωσί τι περί αύτών, 
πριν ή ’Αστυνομία δ:εν?ργήστι κατασκό
πευαν τινα. *Εχουσιν ίδια καπηλεία καί 
ξενοδοχεία, ίδια; άποθήκας καί εμπόρους, 
πρός δέ τούτοις καί διατάξεις τινας καί 
θεσμούς, κατά τούς οποίους διαιρούνται 
εις άνωτέρας καί κατωτέρας τάξεις. Μετα
χειρίζονται ιδιαιτέραν γλώσσαν, διά τής 
οποίας ούδέν κακούργημα μέ τό ϊδιόν του 
ονομα όνομάζουσιν, άλλά πάντοτε διά 
περιφράσεων, πρός δέ καί ιδίαν φιλολο
γίαν πλήρη άποτροπαίων διηγήσεων και 
άγριων σκηνών, έξυμνουσών τούς τόλμη 
ροτάτου; λγ,στά; και κλέπτας. Πρός δέ 
τούτοις εχουσι τά  άσματά των, έν γένει 
ακατάληπτα, τά  θέατρά των, ένθα παρι- 
στανται σκηναί καί πράξεις, αϊτινες δύ- 
νανται ολόκληρον τήν φύσιν νά διαφθει- 
ρωσι. Παν λοιπόν αίσθημα ήθικότητος καί 
δικαιοσύνης κατά τόν τρόπον τούτον (5ιζη- 
δόν άποσπάται έκ τής ψυχής αύτών, εμβα
πτιζόμενης εις θεάματα φόνων, κλοπών 
και όιαρπαγών. Μεταχειρίζονται δέ καί 
ίδια σχήματα καί σημεία γραφής, εις αύ- 

ούς μόνον καταληπτά, σχήματα φό\ου 
αι διαρπαγής, τά  όποια ήθελον εμβάλλει 

εις εκπληςιν τόν άδιαφοροΰντα διαβάτην 
αν εννόει ταυτα. 1\1ε τά  μέσα ταΰτα πεοι-

το
και

σιν μεταξύ τών συντρόφων των, καί αν 
κατά πρωτην φοράν έλθωσιν είς πόλιν 
τινα. Ιναί ά π ’αύτής τής λαιμητόμου, ένθα 
ή κεφαλή των κύπτει ύπό τόν πέλεκυν

τοΰ δημίου, κάμνουσι σχήματα πρός τού; 
συνενόχους πολλά σημαίνοντα.

Ό τ α ν  έξέλθη τις έξ αύτών έκ τοΰ δε
σμωτηρίου η έπανέλθη έκ τών αποικιών, 
δπου εστάλη πρός τιμωρίαν, πάντοτε ώς 
καλοί σύντροφοι καί αδελφοί φροντίζουσι, 
περί δσων έχει απόλυτον άνάγκην, εως οδ 
ό ίδιος δυνηϊή πάλιν νά έπαναλάβη τό έν
τιμον έργον του. *11 πρώτη άπόλαυσις τής 
ελευθερίας γίνεται παρόρμησίς τις καί μά
λιστα ανάγκη πρός κακουργίαν. <ι Δ-.ατί, 
λέγουσι, νά δουλεύω δι* ολίγα σελίνια επί 
μίαν ολόκληρον εβδομάδα, έν ω διά τής 
κλοπής δύναμαι νά κερδίσω δέκα λίρας 
στερλίνας.»

Βοηθοΰσι τούς άσθενοΰντας ιζ  αύτών, 
θάπτουσι τούς φονευομένους, φροντίζουσι 
περί τών εγκαταλειφθεντο)ν τέκνων τών 
φυλακισμένων η τών άποίανόντων συντρό
φων των. Φυλάττουσι πρός άλλήλους αύ- 
στγρόν Κωδη α τ*μής, είς τάς διατάξεις 
τού όποιου είς πολλάς περιστάσεις θυσ:ά- 
ζουσι καί τήν ζωήν των. *Αν καί παν αί
σθημα αρετής καί δικαιοσύνης δέν κατέχει 
πλέον τήν άπολιθωθεΐσαν έν φόνοις ψυχήν 
των, ό έρως όμως, ό παγκόσμιος θεός, ω 
καί θεοί, κατά τόν πο ιητής πείθονται, 
καταλαμβάνει πολλάκις τήν καρδίαν των, 
καί δεν είναι σπάνιον νά άπαντήστ; τις εί; 
τάς ιστορίας των πράξεις ερωτικά; καί Ου
σίας. *11 ζωή αύτών ρέει έν μ:σω δ.ηνε- 
κοΰς φόβου καί ανησυχίας, δ:ότι ποτέ δέν 
αισθάνονται εαυτούς ασφαλείς. Διά τούτο 
μ,εταβάλλουσι πάντοτε διαμονήν, ίδιως δέ 
όταν συμβη κακούργημά τι είς τό μέρος, 
είς τό όποΐον κατοικοΰσι.

Διάγουσι δέ τόν χρόνον, καθ’ 8ν δεν
J  Υ  t  y % 9εςερχονται προς το εργον των παιςοντες, 
καπνίζοντες, πίνοντες η άκούοντες τάς 
ιστορία; καί περιπετείας τών συντρόφων 
των. *0 πεπειραμένος κλέπτης ποτέ δέν 
μεθύσκεται* διότι γινώσκει, δτι τό εργον 
του απαιτεί μεγίστην πρόβλεψιν καί ένερ- 
γειαν. Πολλοί έξ αύτών είσί θύματα δια
φόρων τοΰ βίου περιπετειών, πολλοί δέ 
έκουσίως έπεδόθησαν εις τόν βιον τοΰ κα
κούργου* διότι παΐδες έτι δντες τήν οδό* 
ταύτην έβάδίΓαν, ’Εγκαταλειφθέντες ίπό 
τών γονέων των επεσονείς χεΐραςτών κα- 
λοΰμένων «.ΖίπΓ(?.τσι^Λ2'ω7"ώΚ;θΐτινεςπαρα- 
λααβάνοντες τούς διδάσκουσι τό κλεπτεινι

καί έπειτα έκπέμπουσιν αυτούς πρός λεί
αν. ’Αλλά καί οί γονείς αύτοί πολλάκις 
παρακινοΰσι τά  τέκνα των πρός κακουρ
γίαν, καθότι πολλοί έκβάλλουσι αύτά 
είς τούς δρόμους, καί δεν τά  δέχον
ται είς τήν οικίαν, έάν δεν φερωσι ποσόν 
τ ι  χρημάτων. Ινατά τήν προμνημονευθεί- 
σαν έκπαίδευσιν τών παίδων εις τό κλέ- 
πτειν, οί διδάσκαλοί των προσφ^ρου^ν 
είς αύτούς νευρόσπαστά τ:να ένδεδυ- 
μένα, ϊνα επ’ αύτών κάμωσι τάς πρακτι- 
κάς ασκήσεις των. ‘Επειτα έπιτρεπουσιν 
είς αυτούς νά έξασκήσωσι καί δόκιμάσωσι 
τάς διδαχθείσας τέχνας τοΰ κλέπτειν 
ε π ’ αύτών, καί άφ” ού τά  παιδ’.α φανώσιν 
αρκετά έπιτηδεια, τότε θέτουσιν είς ενέρ
γειαν τάς διδασκαλίας καί ε’ς τήν οδόν, 
έπιτηρούμενα κατά τούς πρώτους χρόνους 
ύπό τών διδασκάλων, είς τούς όποιους 
προσφέρουσιν εκ τής λείας τό μερίδάν τοΰ 
λέοντος πρός διατήρησιν.

*0 Dickens άναφερει πολλά περί τών 
άθλιων τούτων παίδων οιτινες ύπό αρχαίου 
κλέπτου τό κλέπτειν έδιδάσκοντο.

Ουτω λοιπόν άνατρέφονται οί παίδες εν 
μέσω κακούργων θεαμάτων κλίσεων, καί 
έργων, ώς ύλη διά τό δεσμωτήρ·.ον και 
τήν λαιμητόμον. Ό λ α  τά αίσθήματά των 
είναι εξηγριωμένα. Ό  ίερεύς, δστ’.ς επιθυ
μεί \ά  φροντιση περί αύτών, θεωρείται ώς 
ύποκριτής, οί δικασταί καί οί άρχοντες, 
ώς τύραννοι, ό δέ φιλήσυχος καί τίμιος 
άνθρωπος, ώς ο άπηνεστατος έχθρός των. 
*0 λυπηρός ουτος σκεπτικισμός πτρί τ7,ς 
άληθείας, τιμιότητος και τών αγαθών τής 
άνθρωπίνης φύσεως, έχει μεγάλην έπφ5οήν 
επί τών κακούργων όρέξεών των, καί δυ- 
σκόλως κατανικαται, παρορμών αύ τούς 
είς άγριον θυμόν κατά τών έχόντων περι
ουσίας. Έάν ομως άπαξ ίερεύς κερδίση 
τήν άγάπην τών αθλίων τούτων και τήν 
εμπιστοσύνην, δύνανται τά  πάντα νά 
ύποφέρωσι μάλλον, παρά νά συμβη εκ 
μέρους αύτών κακόν τ ι εις τόν εύνοούμενον.

Ούδέποτε, διηγείται ό προμνημ^νευθείς 
ίερεύς, ούδέποτε ήκουσα παρά κλέπτου 
κακόν λόγον, καί δταν μάλιστα ητο με
θυσμένος. Τούναντίον, δτε κατά τό με
σονύκτιον διηρχόμην τούς δρόμους των ή- 
μην κατά πάντα ασφαλής, καί έκ πάν
των τών μ:ρών ήκουον άντηχούσας τάς

λέξεις: «ΈκεΓ πορεύεται φίλος μας, ό
»δούλος τοΰ (“):οΰ, ό ίερεύς μας —  ο θεός 
»εύλογήσει αύτόν.» Καί δταν κλέπτης 
τις χωρίς νά μέ γνωρίζν; μοί άφγ'ρει τι, 
οί άλλοι παρευΟύς μοί άπεδιδον τό κλα-
πεν.

(it κλεπται τοΰ Λονδίνου πα::δένθη-
. , * · »

σαν τήν αρχήν τής διαιρεσεως τής εργα
σίας. ώστε έκάστη τά;*ς ενα μόνον ώρι- 
σμένον κλάδον τής μεγάλης ταύτης καί 
άρνα'.ας έπιστήν.ης έξατκεΐ, καί obzi  αύ-
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τόν είς υψιστον βαθμόν τελειότητας καί 
άναπτύξεως. Τά μέλη ενός κλάδου γνω
ρίζονται καί ο ;  αναμεταξύ των, καί έχου- 
σιν έκτος τ·/.* κοινής τών κακο'ργων γλώσ- 
σης, περί Ϋ,ς άνεφερα^εν, καί ιδιώματα 
αύτής ιδιαίτερα μεταξύ αύτών μόνον γνω
στά καί καταληπτά.

*0 Mayhem, οττις δχι μόνον πρός έςε- 
ταςιν τών κατωτέρων κοινωνιών τοΰ 
Λονδίνου ένησχολήΟη, αλλά καί πρός άνέ- 
γ*ρσιν τής υλικής καί ήθικ7.ς καταστά- 
σεως τών κατωτ:ρων τάξεων πολλάς εκ
δουλεύσεις προσέφ:ρε, δ:ο)ργάνισέ ποτε 
συνάΓροισιν κλεπτών ώς εξής. ’Ενοίκιασε 
μεγάλην αίθουσαν σχολείου, και διέταξε 
νά διαμο:ράσωσι γραμμάτια εισόδου εις 
νέους κλέπτας, επί τη συμφωνία νά μή 
ύπερβαινωσιν ουτοι τά εικοσιν έτη. ΙΙερί 
το,ς εκατόν πεντήκοντα συνήλθαν. Ε:χον 
συναθρο:σΟή μίαν ώραν περί τής ώρισμε'νης. 
Τινές ησαν νεανιαι, άλλο» ακόμη πα 'δες 
εξαετείς τήν ήίν'.χίαν, Δ άφοροι ήσαν καί 
κατά τήν δψιν. Τ.νές έφαινοντο καλοί καί 
εύ έχοντες, ώς πα·δες καλών οικογενειών" 
άλλοι έφερον τά  ίχνη παντός είδους κα
κίας. Κατά πρώτον ή συμπεριφορά των 
ττο  πολύ άτακτος. *Αγριαι κραυγαί, κα- 
τάραι, μυαουρίσματα, ύλακαί καί παντός 
είδους ήνοι καί οο)ναί ήκουον το. Δ*κα καί
ί  /  Τ  *  ,  /  r p  t  *  ·εννεα ειχον ακόμη γονείς. Γρ·.ακοντα εννεα 
μόνον πατέρα, περί τούς όγδοήκοντα ή
σαν ολως ορφανοί. Πεντήκοντα ησαν επ α γ 
γέλματος έπαΐται,εξήκοντα ες γνωστοίκλέ-ο \Η . ρ r 5 ν · * · Νπτα*/ οτε οε ακρ.οεστερα εςετασις απεόει- 
ξεν, δτι οί πλεΐστοι ησαν κλέπται, διηγέρθη 
θορυβώδης επιδοκιμασία. Πολλοί ειχον ήδη 
διέλθπ τάς φυλακάς καί ειχον φυλακισθή, 
εξ είκοσιτετράκις καί εις είκοσιεννεάκις.

*Όσω περισσότερον καιρόν διήλθέ τ».ς 
είς τάς φυλακάς, τόσω »Λεγαλειτερους έπαί*



νους 7ταρχ τής συνελευσεως έλάμβανεν. 
"Οτε δεκα:ννεαετής νεανίσκος έφανε'ρωσεν, 
οτι 29άκ?ς v.yz φυλακίσθί, έξχρ5χγνϊ ή 
συνελευσις είς θόρυβον επιδοκιμασιών εις εν 
τρομερον εύγε, μεμιγμ,ενον a t  κροτήσεις 
/ειρών, καί κραυγών άγριων. ΓΙολλοί ώμο- 
λόγουν, δ π  ύπό τών γονέων των πρό; τό 
κλέπτειν παρωρμήθησαν. Τριάκοντα ίζ  
έγινωσκον νά άναγινωσκωσι καί νά γράφω- 
<η. καί αυτοί δέ ησαν κατά τό κλειστόν 
κλέπται. Πεντήκοντα εΐπον, δτι άνέγνω- 
σαν τάς διηγήσεις καί ιστορίας τών κλε
πτών, καθώς καί τά  ημερολόγια τοιαύτης 
υλης, καί πολλοί έζ αυτών έβεβαίουν, δτι 
ή τοιαύτη άνάγνωσι; ώδτζγησεν αύτοΰς πρός 
τήν κλοπήν. *Οτε ήρωτώντο τ ί ίδεαν έ- 
χουσι περί τοΰ διαβοότου ληστοΰ Jack 
Teppard, καί άν δύνανται νά γίνωσι τοι- 
οΰτοι, έλεγον : Ναί, δταν οί καιροί είναι 
τοιοΰτοι, οποίοι ησαν τότε. Έρωτώμενοι 
άν ή θέα τή ; θανατικής ποινής ένεποίει είς 
αύτοΰς τρομεράν έντύπωσιν, άπεκρίνοντο, 
δτι μόνον τήν πρωτην φοράν τοΰ^ο συμ- 
6αίνε», επειτα δμως έςοικειοΰνται πρός 
αύτην.

Τινές άνεβαινον είς ύψηλήν τινα θέσιν 
διά νά δ',ηγηθώσι τήν ιστορίαν τοΰ βίου 
των.Καί έν δσω μέν διηγειτό τις τάς κλοπάς 
του οί άλλοι άνέκραζον : Καλά, πολΰ καλά! 
Οτε δμως ελεγεν, δτι άπό άνεπι- 

τηδειότητα ώδηγήθη είς τάς φύλακας τόν 
ήπειλουν καί τω έπεβαλλον σιωπήν. *Α· 
παντες ωμολόγουν, δ τι είναι δυστυχείς, 
καί οτι ούδεμίαν εύχαρίστησιν είς τήν θέ
σιν των εύρίσκουσιν. *0 Mayhem άπηυθυνε 
πρός αύτοΰ; τήν έρώτησιν, άν θελωσι νά 
άφησωσι τόν τοιοΰτον βίον άπαντε; όμο- 
φώνω; ώμολόγησαν τοΰτο.

Τέλος ό Mayhem ήθελησε νά δοκιμάση
αυτου; αο' ου τοις διην^θη οτι εινε
Λ Λ* J ♦ * %
ύεχθη εις τόν ο;κόν του επισήμους κλέ- 
πτας, καί δτι δεν τω άφηρεσαν ούδέ πεντε 
λεπτών άςίας πράγμα. Διηγηθη,δτι είχε δώ- 
σειποτε είς ενα κλέπτην γραμμάτιον τραπε-

λον φερθή. Τινές ειπον ναί, άλλοι δ / ι ,  άλ
λοι δε δ τι δι* αύτόν δχι άλλά δ ι’ άλλους
ν α ι— Τ ό τε  λ ο ιπ ό ν  ό M a y h em  έδω σεν είς εν 
πχ*διον ά π ο τρ ο π α ιο τά τη ς  δψεως γ ρ α μ μ ά 

τιον διά νά τό έςαργυρώση. Συγχρόνως 
έβεβαίωσεν αύτό, δτι άν κλεψη τό άργύ- 
ριον, δέν Οά τοΰ συμβνί κακόν τι. Μόλις 
παρήλθον λεπτά  τινα, καί οί όφΟαλαοι 
πάντων διευθύνθησαν πρός τήν θυραν, καί 
μετ’ αγωνία; περιεμενον, άν θά έπχνελθν] 
ό παί;, καί άν θά τηρήση πίστιν. "Ολοι 
ησθάνοντο, δτι ή τιμή των έκινδύνευε, καί 
τινες έλεγον, δτι θά φονεύσωσι τόν κα- 
κοΰργον παΐδα, άν δέν έπανελθη. *Ολίγα 
λεπ τά  τ?ί; ώρα; πκρήλθον έν άγωνιώδει 
προσδοκία, καί ήρχισαν ηδη νά φοβώνται 
περί τής απουσία; του. Τελο; ηλθε —  
καί τότε δα έ£ερ5άγη ή χαρά τών άλλων 
συντρόφων είς άγριας ζητωκραυγά;, καί ε- 
φερον τόν νεανίαν κακοΰργον έν θριάμβω 
είς τό ύψηλότερον μ-'ρο; τή ;  σκηνής πρός 
έπίδειξιν. Αύτός δέ ηύχαρίστησε τοΰς εύ- 
γενείς θεατά; διά σχημάτων καί υποκλί
σεων αϊτινες καί τήν αναίδειαν κχταπόρ- 
φυρον ήθελον κάμει- ή δέ ομήγυρις έχειρο- 
κρότει κραυγκζουσα, άςιοςΐ ά ';ιος!

Άναφέρωμεν δέ νΰν κλάδους τινά; τ ίς  
έντιμου ταύτης επιστήμης. Τήν πρωτην τά- 
£ιν κατέχουσιν δσοι δ.ά τή; βία; κλέπτου- 
σιν η εισερχόμενοι είς τά ; οικίας, τά ; όποι
ας διαρρηγνύουσι, η γυμνόνοντες τοΰς άν- 
θρώπους καθ’όδόν η πλησίον τών αίδημόνων 
τής χαρα; παρθένων. Ιίίς τήν δευτέραν τά- 
ζιν τοΰ κλάδου τούτου άν/,κουσιν οί garot- 
te r  οϊτινες πρό τινων ετών έν:βαλον τόν

-πόρων

ραν κ α ί  ν ύ κ τ α .  * 0  π ρ ώ τ ο ;  τ ω  κ α τα φ έ ρ ε ι  

ίσ /υ ρ ό ν  κ τ ύ π η 'χ α , ό  δ ε ύ τ ε ρ ο ;  κ ρ α τ ε ί  σ φ ικ τ ά  

τ ό ν  λ ά ρ υ γ γ α  &ιά ν ά  μ ή  θορ υ β^  τ ό  θ ΰ μ α ,  ο 

δ έ  τ ρ ί τ ο ς  γ ί ν ε τ α ι  κύρ ιος τ ώ ν  π ο λ υ τ ίμ ω ν  

π ρ α γ μ ά τ ω ν  τοΰ  ά τ υ ^ ο ΰ ς  ο δ ο ιπ ό ρ ο υ .  Τ ο  α ί -  

τ η  τ ι ς  τρ»άς έ π ι φ α ί ν ε τ α ι  π ο λ λ ά κ ι ς  κ α ι  εις

της πρέπει νά ηναι ισχυροί καί άτρόμητοι· 
Δεύτεροι κατά τήν τάςιν έρχονται εκείνοι ο.- 
τινες διά ποτών μεθύσκουσι τά θύματα τ»ν, 
καί έπειτα γυμνόνουσιν αύτά. Διά τόν κλα* 
δον τής εργασίας ταύτης απαιτείται εύπρο· 
σ*Λγορία, γλυκύ της τρόπων, προκαλοΰσαι 
έμπιστοσύν^ν. *0 τρίτος κλάδος, δστις^βις 
πολλάς τάξις3 ύποδιαιρείται ί^^τελείται

από τοΰς κρυφίως κλέπτοντας. Δι’αύτοΰ; ά- 
παιτεΐται πρό πάντων πανουργία, έπιτη- 
δειότη; καί τα χύτη ; χειρών. ’Κνναΰθα άν·/,- 
κουσιν οί βαλαντιοτόμοι. Οι δέ ίμαποκλε- 
π τα ι, ζωοκλέπται καί οί κλεπτοντες 
τρόφιμα άποτελουσιν ιόιον κλαόον. Τό μάλ
λον περίίργον δέ δτι καί γυναίκες συγκα- 
ταριθμοΰνται είς τήν πο)ατειαν ταύτην. 
'Κτέραν τάςιν άποτελουσιν οί παραχαρά- 
κται, οί πλαστογράφοι, καί άπασα ή συμ
μορία τών απατεώνων, οί έπιορκοι, οί κα
τάσκοποι, καί δ,τι δ·/,ποτ: κακόν έργον δύ- 
ναται νά έπινο^σνι 6 άνθρωπο; τίθεται είς 
τάζιν καί ένεργειαν.

*Πς έκ  τ ο ΰ  δ ιο ρ γ α ν ισ μ ο ΰ  τ ο ύ τ ο υ  οί κ λ ε -  

π τ α ι  τ ο ΰ  Λ ο νδ ίνο υ  ε ϊν α ι  οί τρο ;χερω τερο ι 

π ά ν τ ω ν .  Ο ύ δ ε μ ία  έ π ιχ ε ίρ η σ ι ς  δ ια φ ε ύ γ ε ι  αύ

τ ο ΰ ς ,ο ύ δ ε μ ία  π ρ ο φ υ λ α ξ ις  ά π ο κ ω λ ύ ε ι  α ύ το ύ ς .  

Σ τ α θ μ ί ζ ο υ ν  ώ ς  τ ί μ 'ο ι  ά ν θ ρ ω π ο ι  τ ά  ο φ ε ιλ ή  

κ α ί  τ ά ς  ζ η μ ί α : ,  κ α ί  ύ π ε ρ π η δ ώ σ ι  τ ά  ε μ π ό δ ια .
*Τπάρ/ουσι προσέτι καί έπαίται έζ 

επαγγέλματος ο:τινες δέν άπαξιοΰσι νά 
δουλεύκσι καί τω δολιω Ίίρμτί, τω προ
στάτη  τών νυκτερινών αύτών εκδρομών.

Τ ο ι α ΰ τ α  κ α ί  π λ ε ί σ τ α  ά λ λ α  δ ιεκ ο ιν ω θ η -  

σ α ν  ύ π '  ά νδ ρ ώ ν  ο ϊτ ιν ε ς  ά ν ε λ α β ο ν  τ ή ν  ήθι-  

κ ο π ο ίη σ ιν  α ύ τ ώ ν  κ α ί  τ ή ν  κ α θ ο δ η γ η σ ,ν  εις 

τ ή ν  ο δό ν  τ ο ΰ  δ ικ α ίο υ ,  τ ή ς  τ ι μ ι ό τ η τ ο ς  

κ α ί  τ ή ς  έ ρ γ α σ ία ς .
* * ή

ΙΣΤ0Ρ1ΚΛΙΜΕΛΕΤΑΙ
Κ Α Λ Ι Γ Ο Υ Λ Α Σ  

Θ Α Ν Α Τ Ο Σ  Α Υ Τ Ο Υ  

Ε Π  A N  A S T  A S I S  Ε Ν  Ρ Ω Μ Η

Ά ν β ί σ ν υ ν τ ο ν  ε ινε  εν έθνος δ τ α ν  θ ίλ τ ,I Ν
νά ίκανοποιτίσν) τήν ανάγκην τ?:ςνευόαφο- 
σιώσεως έπί πολλάς γ εν εά ς ,  πρεπει νάπαι- 
ζγΐ τήν τύχην του είς τοΰς κύβους, τήν ει
μαρμένην του έπί μιας μόνης κεφαλής ! Τό 
κΰμα έζογκοΰται, εινε άκαταμάχητον, ανα
τρέπει τά  προσκόμματα, καταποντίζει τό 
πάν* ή παραφορά έστί τοσοΰτον σφοδρότε

ρα καθόσον έστίν απερίσκεπτος/!» δ/λος έστί 
τυφλότ^ρος καθόσον είνε μεμυημίνο;, αί άρ- 
χαΐαι αναμνήσεις συσωρευΟείσαι καί τά  μη- 
πω π,:αγαατοπο'ηΟεντα δνεφα θΐλουσι Ορι-

Λ / Λ »ααβεύσει ημέραν Tiva όιά πά^η; θυσίας.
Τοιουτοτρόποϊς ο Καλιγούλας άγόμ-ενος 

έκ τής άναμνησεοις τοΰ πατρός του, τών 
αδελφών του, Οεοιρουμενων ώ; μαρτύρων, 
έκ τή; συμ,παθεία;· τών ‘Ρωμαίων άναβαινει 
είς τόν θρόνον διά τή; καθολικήςσυναινεσεως. 
Άπεδεχθη, ήγαπ^θη, έλατρεύΟη, έκ τών 
ποοτερων έστί προσφιλής, άπόλλυσι καί τό
, ' t \ t · » *· Νονομα του, και οι μ.Ξταγενεστεροι οι ιοιοι 
ήναγκάσΟησαν νά καθιερωσωσι τό επωνυμ,ον 
τοΰτο, οίκείον, προσφιλές, αγαπητόν ώ; 
ερωτικόν έπώνυμον: C a l i g u l a ,  ητοι 
jitxpbr iwdihijta· *Οτχν κατά τό 37  ετος 
τοΰ χριστιανισμού, άφικετο είς βΡωμην 
μετά τοΰ πτώματος τοΰ Τιβεριου, 8ν έπνι
ξαν κατά δ ια τ α γ ή ν  του, ύπεδεχθη δι* ά- 
π ερ ιγρ ά π το υ  ενθουσιασμού' πολΤται, στρα* 
τιώτχι, γυναίκες, παίδες, ριπτονται ενώ
πιον του, καθώς έρρίπτοντο άλλοτε ενώ
πιον τοΰ Γερμ.ανικοΰ. Αποκαλοΰσιν αύτόν 
άσχίηα* θρέμμα, reaaair, natdloy ro>r.

t*  »  ̂ » « » fΠ ναρα μεταοιο^ται εις την οικουμ.ε- 
νην. Ιίρεπει ν αναγνωσνι τις τον Lbpaiov 
Ψίλωνα δπο)ς φαντασθτ, τήν άπειρον ταύ
την εύθυμ.ίαν καθ’ ά πασαν τήν έκτασιν 
τοΰ γνωστού κόσμου. Οί σύμμαχοι καί 
δοΰλοι λαοί, πολΐται καί αλλοδαποί, 
πλούσιοι καί πένητες, κύριοι καί δοΰλοι 
διατελοΰσιν ύπό τό κράτος παροζυσμοΰ 
καί άγαλλιάσεως παραπλήσιων τη παρα
φροσύνη. Παντανοΰ καπνίζει ο λίβανος,

k ·  ί  t  Λ  ^πανταχου ανανεουνται αι ουσιαι ο εν 
παρατηρεί τις η συμπόσια καί έορτά;. Ιίν 
διαστ'/ζματι τριών μηνών ή επίσημο; στα
τιστική έβεβαίωσεν δτι έθυσιασαν είς τοΰς 
θεοΰ; εκατόν εξήκοντα χιλιάδας θύματα 
πρό; τιμήν τοΰ Ιναλιγούλα. Αί πανηγύρ:ις 
έςηκολούθουν έν τοίς σταδιοις, τοΐς θεά- 
τροις, τοίς ίπποδρομίοις Δύναταί τ ι;  εί- 
πείν δ τι έπί οκτώ μήνας τό ανθρώπινον 
γένο; έμέθυε.

Κ α θώ ; είς τόν  ίδ ιω τ  κόν βιον, ή σβΛήνη 
rev μέΛαος χ.αταπραύνει τ ά ς  τρ χ χ υ τε ρ α ς  
ψ υχάς κ α ί β ε λ τ ιο ί α ύ τά ς , ούτω ς είς τό ν  
π ο λ ιτ ικ ό ν  β ίον, ή χαρμόσυνος ί ϊθρυπσ ις  
κα θώ ; α ποκ αλοΰσ ιν  α ύτήν , κ α τα π ρ α υ νε ι 
τά ς  θηριω δέστερος φύσεις* ά φ ο π λ ίζο ν τα ι
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επί τινα χρόνον καί καθίστανται ακίνδυ
νοι, καθόσον εκπλήσσονται μή έχουσαι ου
τω ; είπεΐν συνείδησιν εαυτών. "Ο Καλι- 
γούλα;, έν μεσω τής θυελλώδους αγάπης 
ήτι; περιέβαλλεν αυτόν, ούδόλω; ειχεν 
ανάγκην νά ηνε αγαθός' άπενειμι παν δ ,τι 
έζήτουν παρ’ αύτου, δ ο τ ι  άπήτουν εύκολα 
πράγματα. Παρεδίδετο είς τόν οργασμόν 
τής άναμορφώσεως δστις παρομαρτει είς 
μακράν βασιλείαν και βασιλείαν επάρατον. 
*ϋ ίδιος ένετρύφα μετά τόν θάνατον τοΰ 
Τιβερίου τοΰ οποίου ήσθάνθη τόν ζυγόν έν 
Καπρία’ή ευτυχία ήν έδοκίμαζεν ήκτινοβό- 
λει έπι τών άλλων. Έ π ι τέλους, ούδαμ,ώ; 
άπήντα άντιστασιν, πάντες έλάτρευον αυ
τόν, πάντες προέτρενον είς τοΰ; πόθου;

. ' 1 /  » * » του ο^ν ενινωσκεν εισετι η την ηπιοτητα
της άπονεμομενη; αύτώ εξουσία;, τό θαμβό;
ν αγαπάται, και την εύ^αρίστησιν νά βα-
σιλεύη άνευ κόπου και κωλυαατο;.• i ·

Τό ταμεϊον έστι πλήρες, χάρις είς τήν 
φςλαργυριαν τοΰ Τιβερίου* ευκόλως λοιπόν 
δύναται νά πλήρωση τά  κληροδοτήματα 
τοΰ προκατόχου, καί νά χορηγήση εξή
κοντα σεστερτίους διά τήν πρώτην έκκο- 
πήν τοΰ πόγωνο; τοΰ Καλ'.γούλα, ου; rp- 
νήΟη ό Τίβεειος τό 32  έτος οαοΰ μέ δεκα-

1 f Λ  ̂ / Ν >πεντε σεστερτιου; καυυστερουμενους οια 
τοΰ; τρέχοντα; τόκους πρό πενταετία;. 
Οι έςόρ.στοι άνακχλοϋν ται, α! φυλχκαί 
άνοίγοννα·.. ο ί  φόρο: έλαττουντα'., δ~*ρ 
έ^τίν εύ/.ολώτίρον έν apyvj η είς τό τ^λο; 
ρ.ια; [ίχτιίζιν.;. *11 γερουσία τ·.;/Χ7αί, 6 
Καλιγούλα; όν.νΰ:1. νά ajy.y.:p’.jGvi μετ' 
αυτή; ττ,ν ΐ'τχϋν, τιτλοφορώ τα’, υ'.ό; τ/,;, 
έπίτρο-ευό;Λ*νος αΰτνί;. *0 λαό; άνακτα 
ΐά ς  έκλαγά; του χ*ί τό ίικαίωαα τοϋ 
σννζρχεσΰχι.

Τά συγγρ*|Λ|Λατα τοϋ Λαοιανοϋ, τοϋ 
Κρ:;Α0ντί0υ Κόοδου, τοΰ Κασσίου Σεβρού, 
«νεςαρτητα πνεύματα τ ω ν  προηγουμένων 
βασιλειών, έπαυσαν ν' άπαγορεύωνται* τ '  
αντίγραφα αναφαίνονται καί πολλαπλασιά
ζοντας κατά τήν έποχήν εκείνην ύπήρχεν 
ελ:υΟ:ροτυπ:α. Οι ίδρυταί χ α μ α ι τ υ π ε ί ω ν  

τοσουτον διάσημων επί Τιβερίου, ο! δια
φθορά; τής νεολαίας εξορίζονται τή ; 'ρ ώ 
μης, καίτοι κατά τήν ιδίαν έποχήν 6 ν:ος 
αύτοκράτωρ παραδίδοται είς μυστικάς 
ακολασ',ας α,τινες εντός ολίγου Οέλουσιν 
αλλοιώσει σπουδαιως τήν ύγείαν του. ’Επί

οκτώ μήνας ή κοινή γνώμη επιζητεί χχ\ 
ό Καλιγούλας χορηγεί με ταρρυθμίσεις αι- 
τινες άνορθοΰσι τά  δεινά τή ;  προηγούμε
νης βασιλείας καί δικαιολογοΰσι την αγά
πην τοΰ κοινοΰ.

’Αλλά κορενυνται έξ δλων* οι μυθιστο· 
ρϊογράφοι άξιοΰσ.ν δτι ή σελήνη τοΰ μέλι- 
τος δέν δ.αρκει η επί τ:να χρόνον, ή Ιστο
ρία άποδεικνύει δτι αί συγκινήσεις μ:«; 
χαρμοσύνου ένθοονίσεως έξαντλοΰνται καί 
διαρκοΰσι επί μικρόν χρόνον. Ό  Καλιγού- 
λας ήσθένησε* παρετηρήθη τοσαύτη λύπη 
δστπ υπήρξεν ή χαρά. *0 λαός διενυκτερευε 
πίριξ τοΰ μ:γάρου, πολλοί ηΰχοντο νά θυ- 
σιασθώσιν ύπέρ τοΰ ήγεμόνος η νά πολε
μήσουν είς τό ίπποδρόμιον έάν άνελάα- 
βανεν. *Λλλ* ή νόσος αυτη, απόρροια τή; 
έξασθενήσεως ενεκεν τών συμποσίων, τών 
λουτρών άτινα μετεχειρίζετο άκαταλλή- 
λως, έκ τής συνήθειας τών ακολασιών αι- 
τ;νος έπολλαπλασιάζοντο όσημέραι, καί 
πρό πάντων έκ τής φυσική; αδυναμίας 
τοΰ όργανισμ-οΰ του, ή νόσος αυτη άπεδω- 
κεν είς τήν *Ρώμην τόν αληθή Καλιγού- 
λαν, 8ν ή μνήμη τών άνθρωπων άπεθέου 
καί δστι; έλησμονήθη έν τη άρετη καθώς 
έν τινι διαβατική μέθη.

’Επιστευσαν δτι 6 Καλιγούλας παρα
φρόνησε καί δ π  εγκεφαλική έξαψις κατέ- 
στησεν αύτόν τ^ρα;. «Μέχρι τοΰδε, λέγει 
ό Σουετώνιο;, ώμίλησα περί ενός ήγεμόνος, 
ο,τι προτίθεμαι νά διηγηΟώ ήδη άφορα έν 
τέρας »

ΙΊιστεύων τις τους γενικού; νόμου; τής 
φύσεως δεν δύναται νά παραδεχθη τά τέ
ρατα. Δίν πρέπει τις ν’ άποδώση είς τόν 
άνθρωπον οΰτε τό άναμάρτητον τοΰ Θεοΰ 
οΰτε τήν θηριωδίαν τοΰ ζώου’ ή θέσις του 
δέν εϊνε οΰτε άνω οΰτε κάτω, Πρεπει νά 
καταλογιση τά  πλ?Τστα τών αμαρτημά
των του είς τήν αδυναμίαν τών οργάνων 
του άτ;να άναγγέλλουσι τήν θέλησίν του, 
καί είς φυσικήν τινα κατάστασιν ήτι; δη* 
μ.ουργεί ηθικήν τινα άλλοίωσιν. Ιί’ς ώρι- 
σμενας πρό πάντων περιστάσεις εμφανί
ζονται δυσεξήγητά τινα νοσήμ,ατα άπνα 
συγχεουσί τινες με τήν παραφροσύνην και 
άτινα χρήζουσιν εμβριθούς σπουδής, 
λομεν παρατηρήσει τά  κυρ·.ωτερα στοιχειά 
τοΰ χαρακτήρο; τούτου ευτυχώς άρκετα 
σπάνιου έν τη ιστορία. Εί; τήν ψυχολογι

κήν άνάλυσεν θέλομεν προσθέσει τήν φυ
σιογνωμίαν τοΰ ήγεμόνος τούτου δστις 
μόλις ήτον είκοσιεξαετής.

’ ίΐτον υψηλός, κάτωχρος’ είχε κοίλου; 
τους κροτάφους, τους οφθαλμούς βυθισμέ
νους εντός τών κοιλωμ-ίτων των, μετωπον 
εύρύ καί άπειλητικόν. Ειχεν άνεπτυγμένον 
σώμα, λαιμόν ισχνόν, κνήμας καθ’ υπερβο
λήν άσθενεις, κληρονομικόν ελάττωμα. Γερ- 
μ,ανικός ό πατήρ του ειχ^εν έπίσης ασθενεί: 
τάς κνήμας καί ένίσχυεν αύτάς διά τής 
συχνής ιππασία;. *0 Καλιγούλας ειχεν 
όλίγας τρίχα;, ή κορυφή τή ; κεφαλή; του 
ήτον απολύτως φαλακρά, άπόδειξις τή; 
πενιχρότητος τοΰ αίματος* έξ άντιθέτου, 
είχε καθ’ ολοκληρίαν δασύ σώμα, σημείον 
τών σφοδρών ορέξεων. Τούτου ένεκεν βρα- 
δύτερον έκηρύττετο έγκληματίας δστις 
έΟεώρει τόν Καλιγούλαν έκ τινο; παραθύ
ρου, η έχ. τοΰ ύψους προπυλαιου τίνος, και 
έάν άπήγγελλεν ένώπιόν του τήν λεςιν
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τράγος η αις. Ιΐτον επιληπτικός εκ γεν- 
νετής, ειχεν αίφνηδιας αδυναμίας αΊτινε; 
έμπόδιζον αύτόν νά βαδιση καί μάλιστα 
νά στηριχθη. ’ιδού λοιπόν οργανικαί άδυ- 
ναμίαι, ιδιοσυγκρασία, αιτινες συνεπάγον
ται ύπερβολικήν νευρικήν εύαισθησιαν, άκό- 
ρεστον είς τάς σφοδρά; επιθυμίας και ανί
κανον νά ύποστη αύτάς. Αί τοιαΰται φύ
σεις έχουσιν ανάγκην συγκινήσεων καί 
πάσχουσιν ενεκεν αύτών* έπιζητοΰαι τά ; 
εξάψεις καί έκνευρίζονται έκ παντός έρε- 
θισμοΰ.

Βραδύτερον, ή άνατροφή, ή θελησις καί 
ή έξάσκησις τής ίσχύο; του έμετρίασαν ει- 
σέτι τάς φυσικάς αύτου ροπάς. Ο Καλι 
γούλας αισθάνεται τήν ανώμαλον κατά- 
στασιν τής υγείας του* ήθελησε να θερα- 
πεύση διά καθαρτικού τόν έγκέφαλόν του, 
ιδέα τής αρχαίας ιατρική;. Κησωνια, ή τε- 
τάρτη σύζυγός του, έδωκεν αύτώ εν φάρ- 
μακον οπερ δεν έχρησίμευσεν η νά κατα- 
στήση αύτόν μανιώδη, βραδύτερον δ 1 ασθε- 
νέστερον.

Είχε δύσμορφον πρόσωπον* προσεπάθησε 
νά καταστήση αύτό φρικώδες, φρονών ότι 
ή φρίκη $ν ήθελε νά έμπνέη έπεΐχε τόπον 
καλλονής. Εμάνθανεν άπέναντι τοΰ κατό
πτρου νά έπιβάλλη εις ό'λα τά  χαρακτήρα 
στ:κά του τήν ακινησίαν, νά θεωρή ασκαρ
δαμυκτί χωρίς Τϊοτε νά καταβιβάση τά

βλέφαρά του μιμούμενο; τα  άγαλματα 
τών θεών ών ό οφθαλμό; εΤνε διαφανή; λί
θο; προσκεκοίνλημενο;. Αί νύκτες του δεν 
ησαν * η μακρά άϋπνία· δέν ήδύνατο^ νά 
κοιμηθη πλέον τών τριών ώρών, και αι
το*ϊ; αυται ώοαι διεκόπτοντο ύπό τρόμε- ( * | 1 *
ρών οραμάτων' ήκουε τήν θάλασσαν ήτις 
έλάμβανε φωνήν καί συνδιελεγετο χ̂.ετ αυ- 
τοΰ. Παρα/ρήμα έπήδα έκ τή ; κί,ινης του 
καί περιεπάτει ύπό ρ-ακρά; άψιδα;, άναμε- 
νων καί έπιζητών τήν ημέραν,

'Επί τέλους έσκίρτα, ύπό τό κράτος 
πυρεσσούση; έξάψεω;, είχε τήν ανήσυχου 
εύκινησίαν τοΰ θηρίου έντό; του κλο>βοΰ 
του. Κατείχετο ύπό πανικών τρόμων οιτι- 
νε; άπορίέουσιν έκ τή ; απερίσκεπτου εςε- 
γ;'ρσ:ω; τών αισθήσεων. *0 κεραυνό; ήνάγ- 
καζεν  αύτόν νά κρύπΤηται ύπό τήν κλίνην. 
^Εσπέραν τινα ίδών έκ Μεσσήνη; τήν Αί
τναν έκπεμπουσαν φλόγας, ήναγκάσθη 
ν’ αναχώρηση αίφνηδίως έκ τή ; Σικελίας. 
rEv τινι γελοία εκστρατεία επί τών οχθών 
τοΰ *Ρήνου, ευρισκόμενος επί τινο; ανωμά
λου όδοΰ,έπήλθεν αύτώ ή ίδεα οτι οί εχθροί 
έμελλον νά προσβάλωσιν αύτόν. 'Εφυγε, 
καί επειδή αί άποσκευαί έβράδυνον τήν 
πορείαν του, μετήνεγκον αύτόν επι τών 
βραχιόνων οί ύπηρεται τοΰ στρατοΰ πέραν 
τή; ριφθείση; είς τόν *Ρήνον γεφύρας.

Αί λεπτομερειαι αυται, ων τάς πλει- 
στας ήρανισθημεν έκ τοΰ Σουετ<ονιου, άναγ- 
γέλλουσιν ασθενή καί παράδοξον φύσιν ής 
αί παθήσεις άντιδρώσι σφοδρώς έπι τής 
ψυχής, δέν έξαγγέλλουσιν δμως ποσώς 
παραφροσύνην.

Τό νοσηρόν τοΰτο σώμα περιεκλειε λίαν 
ζωηρόν πνεΰμα. Ί ΐ  άνατροφή ανέπτυξε τά  
φυσικά πλεονεκτήματα, ή έξαλλο; φαντα
σία άφικνουμένη μέχρι παραφορά;, ήτο γό 
νιμο;, ανεξάντλητο;. At παλινωδίαι αΰτοΰ 
ησαν πολλάκι; σκί^ηραι άλλ έπιτυχεΐς. 
Ε ί/ε  τό πλεονέκτημα τής εύγλωττία;’ αι 
ίδέαι καί αί λέξεις έπήρχοντο αύτώ άφθό- 
νως* ή φωνή του ήτον ηχηρά, ή απαγγε
λία του εξαίσια, πρό πάντων δταν ώργι- 
ζετο. ’Εστιν αληθές δτι ήτον αφροσύνη νά 
πολεμη τις μετ αύτοΰ. *0 Σενεκα; ήλθε 
μετ’ αύτοΰ εις διενέξεις καί ήθελε πληρώ
σει τήν νίκην του διά τή ; ζωής του, έάν 
μία πα7Λακίς τοΰ αύτοκράτοοος δέν επειθεν 
αύτόν OTt ήτο φθισικό;. *0 Δομιτιος *Α-
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φερ, αρχαίος καταδότης η το μάλλον με- 
μυημένος καί έτύγχανε τής εύνοίας του 
πίπτων ώς κεραυνόπληκτος ενεκεν τνίς ευ
γλωττίας του κυρίου του. ’Επί τέλους μή
πως ό Καλιγούλας δεν συνέστησε διαγωνι
σμόν έν Λουγδούνω, καθ’ 8ν οί συγγραφείς 
κακοζήλων συγγραμμάτων κατεδικάζοντο 
νά έξαλείψωσιν αύτά διά του σπόγγου καί 
της γλώσσης των ; *0 τοσοΰτον πεφωτι
σμένος ουτος φιλόλογος έθεώρει έαυτόν 
συγχρόνως καλόν κριτικόν. *0 Βιργίλιος 
δέν έφαίνετο αύτώ ούτε άρκετά σοφός ού
τε αρκετά πρωτότυπος* *0 Τίτος Λιβιος 
έφαίνετο αύτώ άδόλεσχος καί νωθρός- ’Εάν 
δέν κατέστρεψε τά  χειρόγραφά των, άφή- 
ρεσεν δμως τάς προτομάς των έκ τών δη
μοσίων βιβλιοθηκών.

Τοιουτος έστίν ό άνθρωπος η μάλλον ό 
νέος δν οί ιστορικοί έθεώρησαν φρενοβλαβ?,· 
οί επιεικέστεροι άπέδωκαν είς την άσθέ- 
νειάν του την άπότομον άλλοίωσιν τοΰ 
χαρακτήρός του, καί έθεώρησαν τό τέλος 
τ/;ς βασιλείας του ώς διηνεκή μανίαν. Ί ΐ  
μανία του, λεγουσιν, ητο νά νομίζτρ έαυτόν 
θεόν.

» . * - r „ rΑνατοεςατε εν τω μεσω της κοινωνας 
τών ειδωλολάτρων, οπως κατανοήσητε 
την πολυθειαν και την τάσιν πάσης ρωμαϊ
κής ψυχής ήτις εβλεπε πανταχοΰ θεοΰ;, 
ήτις έφιλοξενει άπαντα τά  θρησκεύματα, 
ήτις άπεθεου πάντας τούς ήρωας. Κατ’ έμέ, 
ό Καλιγούλας κτρύσσων έαυτόν θεόν, ητον 
ανόητος, η μήπως ητον απεναντίας κατ' 
αυστηρόν λόγον λογικός ; Προέδιδε νοεράν 
άλλοίωσιν, η ε/. τουναντίον άπεδείκνυε 
θαυμασίαν οξυδέρκειαν, νοημοσύνην, λογι
κήν ; Ί ΐ τ ο  δεσπότης φρενήρης, η ήνεμών

ϊ · .  t  '  » Λ  Λ  /  4ειλικρινή; και εμοριϋης ;
Αληθώς, θεωρών εαυτόν κύριον τοΰ κό - 

σμ ου, έξήγε τά ;  εντεύθεν συνεχείας. *0 
αύτοκρατωρ περιπλανά τήν διάνοιαν του 
έπι τού κόσμου καί δέν ακούει ή άπεραν- 
τον συμφωνίαν λατρείας* δύναταί τά  πάν- 
τα ’ εινε το παν" εστιν η πηγή του παν
τός' επανήγαγε τόν χρυσοϋν αιώνα επί 
τής γής δπερ οί θεοί οέν ήδυνήθησαν νά 
πραςωσιν από τοΰ Κρόνου. *Εστί λοιπόν 
ι ίος τοις Ο^οις, πριν αποθεωΟν).

Διατί λοιπόν ν' άναμείνωσι τόν θάνατόν 
του δπως άνακηρύξωσι τήν θεότητα του ; 
Δεν εινε ορθόν ν άπολαύσωσιν αυτής άπο

τοΰδε ; "Αλλοι δυνάσται έμμανώς φίλαυ- 
τοι έσκέφθησαν καθώς ούτος χωρίς νά 
τολμήσωσι νά ομολογήσωσι τοΰτο. Ειλι
κρινέστερος αύτών ουτος ερ4άιψε τό προσω- 
πειον. *11 περί αύτοΰ πίστις έστί τοσοΰ- 
τον βαθεΐα, ώστε δέν υπολείπεται η νά 
διατυπωθν) ώς θρήσκευμα. Παρόμοιον θαμ
βός δέν εινε άνευ προηγουμένων, *a't 0j 
επιφανέστεροι τών ηρώων δέν άπηλλάγο- 
σαν αύτοΰ. Τινι δικαιώματι ή άνθρωπότης 
άνακηρύττει έκείνους |χέν υπερφυείς, παρά- 
φρονα δέ τοΰτον ; *0 Αλέξανδρος έπιστευ- 
σεν έαυτόν θεόν καί ούδείς έθεοίρησεν αύ
τόν φρενοβλαβή. Είς τούς νεωτέρους χρό
νους, χοιστιανικώτατοι βασιλείς έπείσθη- 
σαν έπισης δτι ησαν θεοί, έθεωρήθησαν δτι 
ησαν περιβεβλημένοι διά τοΰ θείου δικαίου, 
έξήσκησαν τήν εξουσίαν διά μεγαλοπρε- 
πείας £,ν ένόμιζον θείαν, περιεβλήθησαν 
ύπό τών καλλιτεχνών, τών ποιητών, τών 
αύλικών των μέ προσόντα θεότητος. *Εν 
τούτοις ό Λουδοβίκος 1Δ\ ούδέποτε έθεω- 
ρήθη φρενοβλαβής. *0 Καλιγούλας ούδέν 
άπεπειράθη, ούδέν επραξεν, ούδέν έπενόη- 
σε πλέον τούτου* εζη μόνον ούχί έν χρι
στιανική άλλ’ έν π ο λ υ θ ε ϊσ τή  κοινωνία, 
έν μέσω προκατόχων άποΟεωθέντων καί 
λατρευμένων ώς είδωλα.

*Εκτοτε ό Καλιγούλας ενεργεί μετ’ εν
τελούς ειλικρίνειας, λογικής, καλής πίστε- 
ως. *11 άποκαλυπτομενη εις αύτόν θρη
σκεία δεΐται καταφανών έργων. Μετ’ άφε-
Λ ' ' * * *γ *λείας και πραοτητος αϊτινες ιο-αζ,ουσιν εις
θεόν κατελθόντα έπί τής γής, ηρξατο νά 
ψηφίζνΐ δπως κτίσωσι πρός τιμήν αύτοΰ 

α ναόν, άνεγείρουσι πρός τιμήν του έκα- 
W  επιθυμεί αγάλματα' άνεγείρουσι το- 

σαΰτα υσα ή χειρ τών γλυπτών καί 
άγαλματοπο’.ών έπαρκα νά κατεργασία 
Δεν άρκοΰσιν οί ναοί τοΰ νεου θεοΰ* τοπο- 
θετοΰσιν εν άγαλμα έφ* έκά^του ναοΰ τών 
αρχαίων θεών, καί τοΰτο γενικεύεται εφ ό
λου τοΰ κόσμου, ή θεότης του εστ;ν εξι- 
λέωσις η μάλλον ηθική δικαιολογία όλων 
τών πολιτικών αδυναμιών. Προσεφε^εν 
έορτάς έν αίς οί προύχοντες τής γερουσίας 
καί'οί ίππόται παρευρίσκοντο μετά τών 
γυναικών των. *0 αύτοκράτωρ εςελεγε την

( Vενα
τόν

λονών. Οί εκούσιο» ουτοι μάρτυρες δέν ήγα- 
νάκτουν μάλιστα έάν ενίοτε ο άρχων π:ρι- 
εβάλλετο μέ δοράς ζώου δπως έπίτεΟή 
έπί τών γυναικών των. *0 Βάκχος και οί 
σάτυροι αύτοΰ ούδόλως έπραξαν διαφόρω; 
είς τά  δαση τής Ηράκης!

Έ π ί τέλους οταν γ η  τις θεό; δέν υπάρ
χει οικογένεια—  ή *Ρώμη ούδόλως έξε- 
πλήσσετο διότ* ό Καλιγούλας έζησεν είς 
διηνεκή αιμομιξίαν μετά τών τριών αδελ
φών του. Μήπως ο Ζευς δέν ένυμφεύθη 
τήν αδελφήν του ΎΙ1ραν ; Ί ΐ  α-.μομικτική 
αυτη σγέσις δέν έκρύπτετο εις τήν σκιάν 
του μεγάρου. Εις τας δημοσίους τελετας, 
είς τά  συμπόσια τά  διδόμενα έν όνόματι 
τής Πολιτείας, έβλεπε τις τάς τρεις άδελ- 
φάς κατακλινομένας έπί τής κλίνης τοΰ 
αύτοκράτορος, είς τούς πόδαςτου, οι δικά- 
σταί καί οί υπάλληλοι ώρκίζοντο εν όνό- 
ματι αύτών. ’ΐδού ό επίσημος τύπο; τοΰ 
δρκου των : «Ούδέν προσφιλεστερον εχω, 
ούτε τών τέκνων μου ούτε έμαυτοΰ, πλην 
τοΰ Καίου Καίσαρος καί τών αδελφών 
του.» Ξιλανός ό πενθερός τοΰ αύτοκράτο
ρος έστίν ενάρετος άνθρωπος, πεφαται νά 
συμβουλεύσνι τόν Καλιγουλαν* ο Καλιγού- 
λας προσκαλεΤ αύτόν ν' άποκόψν] τόν λαι
μόν του διά τοΰ ξυραφιού του. *Επί τέλους 
οί ασύνετοι οίτινες προσηνεγκον τήν ζωήν 
των ώς αντάλλαγμα τής ζωής τοΰ αύτο
κράτορος, οί ένθερμο: φίλοι οϊτινες ύπεσχε- 
θησαν είς τούς θεούς νά πα7,αίσωσιν εις τό 
αμφιθέατρον έάν έθεραπεύοντο, καταζη 
'Γοΰνται δπως έκτελεσωσι τήν εύχήν των.

'Αλλ’ ό λαός τί λέγει είς τάς ανθρωπο
κτονίας ταύτας ; *0 λαός απαθής πληροί 
τά  θέατρα, τά  πάντα τελούνται οικογε- 
νειακώς καί οί λύκοι καταβιβρ:ϋσκαυσιν
άλλήλους.

Ί ΐ  ήδυπάΟεια καί ή θηριο>δία έξακολου- 
θοΰσιν. Οί δυνάσται έξασκοΰσι τήν έξου- 
«ίαν καί τάς ίδιοτροπ.ας των και ικανο- 
ποιοΰσι τάς ορέξεις των έπι μεν τών γυ
ναικών διά τής βίας, έπί δε τών άνδρών 
διά τής (Ρομφαίας. Αί βάσανοι, αι τιμωρία·, 
είσί ζωηραί συγκινήσεις καί φάρμακον εναν
τίον τής αηδίας ήτις καταβιβρωσκει την 
ψυχήν κορεσθεΐσαν έκ μεγαλείου. Φ:ρ ε^- 
πεΐν, χάριν Απλής δ-.ασκεδάσεως ό Καλι- 
γούλας ρίπτει είς τά  θηρία έκατοστύας 
τινας θεατών, άποκόπτουσι μάλιστα την

γλώσσαν τών δυστυχών τούτων οπο>ς μή 
αί κραυγαί των διαταράζωσι τούς αγώνας.

Εΐς έκαστον γεΰμα κ α τ /  πασαν πρωίαν 
καί εσπέραν, ο Καλιγούλας αποκεφαλίζει 
ενα αιχμάλωτον ένώπιόν του —  έντεϋθεν 
διηγείρετυ ή υ^^ις του, εάν ο εκατόνταρ
χο; ό επιτετραμμένος τήν μικράν ταύτην 
υπηρεσίαν ητον άρκετά έπιτήδειος ν1 άπο- 
κόψν] τήν κεφαλήν του δι ένός μόνου κτυ 
πήματος. ’Απεναντίας, δταν ο Καλιγού- 
λας παρεδίδετο εις τήν ακολασίαν, δέν 
ηγάπα τήν θίαν τοΰ αίματος’ έβασάνιζε 
ί^αδεως τά θύαατά του συνιστών εις τούς* I * \
δηαίους νά προξενώσι πολλάς άλγηοόνας 
είς αύτά. Τοιουτοτρόπως είς τήν άνω καί 
Μικράν Άσίαν άπαντα τά ηδυπαθή θρη
σκεύματα είσί κραν.α ήδυπαθειας καί θη-

S \  ‘

ριω^ίας. Ούτως οί ^ατρά-αι τ/,ς άρχαιότη- 
τος, πολλοί σουλτάνοι καί ίιοικηταί τών 
ν?ωτεοων */οόνο)ν συνηνωσαν τήν μάλλον 
α /α λ ’.νωτον σκί.ηροτητα ι>.ι οιηνεκη ακο
λασίαν.

Ούδέν φυ7ΐκώτερον* έςησκ-ι ύ-εράνθρω- 
θροίττον έςουσίαν. ’Απέναντι ένό; θεοΰ ή 
ζο)ή τών ανθρώπων έστίν άσηααντος, καί 
οταν 7ΐΐ[/.πγι τόν θανατον} οι θνητό: ορει- 
λουσι νά εύλογώσιν αύτόν. Ο ποιμήν εινε 
κακούργος ό'ταν κείρν] τά  άρνία του η έκ- 
ίέρ·/ι η τρώγη αύτά ; Τό ποί|Λν:ον έγένετο 
πρός βοράν, ο! άνθρωποι έγεννηΟησαν δπως 
άποΟνησκωσι, καί ό Καλιγούλας άνατρΐ- 
/ω ν εΐς τάς ίίέας τών άρ/αιων ητο θεός 
έπιεικεστατος, καθότι δέν άπελά[λβανεν 
η [Λ-.κρόν δέκατον και [λόλις άπίκτεινε ρω
μαίους τινας καθ’ έκάστην ήξεραν: «Ένθυ- 
[/.ηΟητε, έλεγε πρός τοΰς ρωμαίους, δτι τά  
πάντα δύναμαι καθ’ ύμών.» Συμποσιάζει 
μεταξύ δύω ύπάτων, γελα, κα! οταν οί 
ύπατοι άγαλλόμενοι έρωτώσιν αύτόν διατί 
γελα· «Σκέπτομαι, ειπεν, δτι δ ι’ ένός ση
μείου της κεφαλής δύναμαι ν’ αποκεφα
λίσω άυΛοτέρους.» "Οτκν θωπεύη τινά

- -Λ ~ » '  'των γυναικών η των ερωμ.νοιν του, προστι- 
θησι -/αριεντως: αΔιά μιας λε'εως δύναμαι 
νά διατάξω νά πέση ή ώραία αυτη κεφα
λή.» ’Επί τέλους είς τάς ήμερα; τή ; με
γάλης οργής του, ηΰχετο δπως ό ρωμαϊκός 
λαός μή εχνι ή μίαν μόνην κεφαλήν, δπω; 
άποκόψν) αύτήν δι’ ενός μόνου κτυπήματος.

’Λ λλ’ ό λαός, τ ί  έλεγεν ; *0 λαός ητον 
απαθής και έπληρου τά  θέατρα- τά  κτ,ιπή-



ματα δηίρχοντο άνωθεν τήςκεφαλήςτου δπως 
προσβάλωσι τους εύγενεΐς καί ισχυρούς/Ο κε
ραυνός δέν προσβάλλει η τάς μεγάλας δρυς.

*Υπήρχον ομως δυσχε'ρειαί τινες διά τόν 
θεΓον αύτοκράτορα* τό ταμεϊον δέν ητον 
άνεξάντλητον. ’Εν διαστηματι ένός έτους 
έδαπάνησε πεντακόσια τεσσαράκοντα έκα- 
τομμύρια άτινα ή φιλαργυρια του Τιβερίου 
έπεσώρευσε, καί ή ποσότης αυτη εκπροσω
πεί πολλά δυσεκατομμύρια τή ; τμετερας 
εποχές. Παρά τήν ισχύν του, ό θεός δέν ει- 
χεν αρκετά όξυδερκείς οφθαλμούς δπως 
άνακαλύψη τους έν τοΐς κόλποις της γή; 
κεκρυμμένους θησαυρούς. Μετεχειρίζετο ά- 
πλούστερα καί λογικώτερα μέσα. Πάντες 
οί άνθρωποι άνήκον αύτώ, πολύ περισσότε
ρον αί περιουσίαι των, επομένως έσφετερί- 
ζετο αύτάς διαφοροτρόπως. "Οτέ μεν έπι- 
νοών δίκην τινα, ότέ δέ φονεύων οΟς ήθελε 
ν* απογύμνωση, ότέ δέ άρκούμενος εις α 
πλήν οήμευσιν. Έ παιζε  τούς κύβους μετά 
τών αύλικών του, έγείρετο ενώ έξηκολού- 
θουν τό παιγνιόν των, ίστατο επί της θύ- 
ρας τοΰ ανακτόρου, έσν,μείωνε τινας τών 
πλουσιωτέρων διαβατών, άπέκτεινεν αυ
τούς καί ζΐτί,ρ/ζτο λέγων : «ΚαΟ* δν χρό
νον τρίζετε περι τινων σεστερτίων, έκέρδι- 
σα δύω εκατομμύρια.» *11 μάλιστα μετε- 
ποιει τό άνάκτορον του είς χαμαιτυπειον, 
κατεσκεύαζε κοιτώνας διακεκοσμημένους μέ 
ζωγραφιας άξίας τη ; Καπρέας, έπλήρου 
αύτάς με εντίμους γυναίκας καί νέους ο$ς 
άπλγε, κατόπιν άπεστελλε καθ* ά'πασαν 
τήν πόλιν τούς άπελευθέρους, τούς δούλους 
του προσκαλών τούς πολίτας εις ήδονά; 
&ς επρεπε νά πληρώσωσιν ακριβά. *Αλλο- 
τε έκηουσσεν άκύρους δλας τά ; διαθήκας 
έν αίς δέν περιελαμβάνετο. Οί γέροντες 
συνετασσον αύθις την διαθηκην των κατα- 
λείποντες αύτω μεγάλην μερίδα. ’Αμέσως 
έπεμπε πρός τούς εύεργέτας του πλακούν
τ ια  κ^ρυκευμενα μέ δηλητηριον, έν γνώσει 
ετρωγον αύτά. Τοιουτοτρόπως όταν συνε- 
λεγε χρυσιον ήγάπα νά καταπατα αυτό 
γυμνοπους καί νά κυλίηται έπ’ αύτοΰ. Έ - 
λουετο είς τά  σπανιωτερα μΰρα, ών έκα
στη σταγών ητον ισότιμος πρός τό βάρος 
τοΰ χρυσίου του, ήθελε φαγητά κατ’ άπο- 
μιμησιν τοΰ ογκώδους χρυσού, έπινε δ ια 
λύσεις λεπτών μαργαριτών. *Εφερε πόρ- 
T.u:, μεταςωτάς έσθήτας διακεκοσμημένας

καί κεκαλυμμενας με πολυτίμους λίθους, 
ενίοτε προσέθετεν εις αύτόν μεγαλοπρεπή 
θώρακα, τόν θώρακα τοΰ Αλεξάνδρου δν 
διέταξε νά έξαγάγωσι έκ τοΰ τάφου του.

*Απασα ή πολιτική τοΰ αύτοκράτορο; 
υπήρξε τώ  δντι λογική είλικρ'.ν/ς. Τά πάν
τα  άλληλουχοΰνται, δικαιολογούνται έξ 
έπαγωγής. *0 Καλιγούλας έστί τό τε'κνον 
τη ; φύσεως, η μάλλον ή τέχνη δέν προσέ- 
θηκεν η εις τό έξοχον της φύσεο)ς. "Εστιν 
ό τύπος τοΰ τυράννου έν τη  άγνότητί του! 
*Οποΐον ΰφος ελεύθερον καί καθαρόν ! οποία 
ευδαιμονία! οποία έμβρίθεια! Ούδέν αναστέλ
λει, ούδέν παρεμποδίζει αύτόν* ούδέποτε δι- 
στάζει/Μ πεποίθησίς του έστίνάδιάσειστος· 
δέν εινε πλέον άνθρωπος, έστί θεός, καί ό κό
σμο; δέν εΐνε ή παίγνιον είς τάς χεΐράς του.

Έν τούτοις ή διάνοια αυτη κακώς έν- 
νοηθεΐσα ήμάρτησεν Ημέραν τινά —  έπραξεν 
εν σφάλμα, έν μόνον, άλλά θανάσιμον καί 
δπερ ακριβά έπληρωσε.

Μεταξύ τής πραιτοριανή; φρουράς ύπϊίρ- 
χε γέρων τις στρατιωτικός δήμαρχος, ονο
μαζόμενος Κάσσιος Χερε’ας δστις ύπηρέτη- 
σεν υπό τόν Γερμανικόν. Ό  Χερεας εΐ/εν 
εξωτερ-.κόν καχεκτικόν, φωνήν ασθενή και 
εΰηχον. *0 αύτοκράτωρ οσάκις έβλεπεν αύ
τόν ένέπαιζεν αύτόν, ύπεκρίνετο δτι ουδό
λως έπίστευεν δτι ύπηρξεν άνήρ, άπέδιδεν 
αύτώ ήθη χαΰνα καί έκτεΟηλημένα. Προσ- 
επάθ-t νά προσαγορεύη αύτόν διά συμβο
λικού ονόματος δπερ προύκάλει τόν γέλω
τα  τών άλλων στρατιωτικών δτμάρχων, 
καθώς διά τοΰ ονόματος τοΰ ’Αοώνιδος, 
τοΰ Πριάπου, τής ’Αφροδίτης* έτεινεν αύ
τώ ν’ άσπασΟη τήν χειρά του διά χειρονο
μίας άπρεπούς. Συγχρόνως ό καυστικός 
αύτοκράτωρ προσέβαλεν έτερόν τινα δή- 
μαρχον όνομαζόμενον Κορνήλιον Λαβιανόν.

7ίΙτον επομένως τό Εαρύτερον αμάρτη
μα δπερ διέπραξε στρατιωτικός άρπαξ. 
*11 διάρ(5ηξις τών νόμων, ή έξύβρισις τ/ΐς 
ηθικής, ή περιφρόνησις τής οίκογενείας εισί 
μικοας σημασίας είς τινας έποχάς. Νά καθυ- 
ποτάξη τήν γερουσίαν, νά μή λαμβάνη ου
δόλως ύπ1 δψιν τήν τάξιν τών ιπποτών, 
ν άπεγυμνωση τούς πλουσίους, νά περι
φρόνηση τούς πτωχούς καί νά κολαφιση 
τό άνθρωπινον γένος, δύνανται δλα ταΰτα 
νά ώσιν είσετι ακίνδυνα, όταν οί άνθρωποι 
ώσιν ώριμοι διά τήν δουλείαν. *Αλλ* όταν

Τ!ς δεν ίφ ίσταται η διά τής βία;, δταν 
δέν βασιλεύ?! η διά τ·7,ς ά:ετν,ς τών ζ ζ η -  
τοοιανών συνταγμάτων και ιίβριζ'/ίτοΰς θε- 
μοτοφύλακας ττς  ίσ ρ ο ς  ταύτγ,ς,περ-.φρνγ, 
ττ,ν ^οαφαίαν ΤιΤίς έστι το ^τγ,ρ'.γμα του, 
άτ:αλλοτρ'.οϋται τών μόνων φίλων του, 
στρέφν) εναντίον του τϊ,ν άρ/ r y  του, 
ται τόν λόγον τ7ζ ρζίω; του, εν ενι 
λόγω σττεύδει εις τόν όλεθρόν του. Κατά 
τγ,ν Ϋιμεραν ταύττ,ν αλτ,Οώς, ό Καλιγούλας
τ,το παοάφρων.

Τώ οντι, τό 41 ετος Μ. Χ· τ^,ν 2·ί 
’ίανουαρίου ττ,ν τρώττ,ν ωραν Μ. Μ. εν τιν. 
δια^ρόμω τοϋ ανακτόρου δταν ώεν^ζϊ,ρ/ε 
πλέον σίτος είς τάς σιταττουν,κας f, εφ ε- 
τ τ ά  τμερας, ο Χερεας ά~ε^ει^εν εις ιόν 
αϋτοκράτορα, J i i  τριάκοντα ττλ/,γών τό 
μεν, δτι δεν ί,τον αθάνατος, τό Οε οτι δεν 
είτρεπε ν’ άστε'ίζγ.ται με ττ,ν πραιτοριαν-ί,ν 
φρουράν, και άίτεστειλεν αΰ.όν εις τον 
'Ο λυμ-ον  νά κανονίστ, μετά τοΰ Δ.ος τό 
ζνίττ,μα ττ,ς θεότγ.τός του καί τάς διενε-
ζεις ττερι πρωτοκαθεδρίας.

Άλτ,θώς, τ,τον άτύχτ,μα. 'θ  Καλιγοΰ- 
λας δέν εΤ/εν νι εΐκο-τιενν:α ετών τ,λικιαν, 
και ν,θελεν «οθαϊ σπουδαϊον νά μάΟωμεν 
μ,έχρι τίνος τ,δύνατο νά τ:ροβ·?ί τό άτρόμ’Λ* 
τον θράσος ένός τυράννου τοσουτον τέλειου, 
καί πρό πάντων ή υπομονή ένός λαοΰ το- 
σοΰτον έξοικειωΟεντο; υπό τόν ζυνον.

*11 ήμερα τοΰ θανάτου τοΰ Καλιγουλα 
έστιν ήμερα μοναδική και πανηγυρική εις 
τά  χρονικά τοΰ ρωμαικοΰ λαοΰ. Οταν ο I 
Χερεας, ο Σαβΐνος, ο όήμαρχος Κλήμη;, 
άρ/Υ,γός τών πραιτοριανών έρρίφ^Υ,σαν εις 
τάς οδούς τή ; Ρωμνίς σειοντες τά  α.μα- 
τόφυρτα ξίφη των και άνακράζοντες: «ή | 
'Ρώμη εινε ελεύθερα,» ή εκφρασις αυτη 
δέν εΐνε χεν+,λέξις. Ί Γ Ρ ω μ η  τ,τον ελεύ
θερα τώ  δντι, και σττανιως ήθελεν ευρ-i τις 
τοσουτον έντελϊί απελευθερωσιν εις τί;ν 
ιστορίαν τών επαναστάσεων. Ουδόλως 
υζηρχεν επίδοξος, νόμ ι^ς  r,  ̂θετός υΙός 
τοϋ αύτοκράτορος* οι συνωμόται ούδεν 
σ/έδιον εΐ/ον, καί μόνη σκέψις αύτών ητον 
■h'  εκδίκησις* ούδεμ.ία κεφαλή άνυψουτο 
ύπεράνω τών άλλων, ο Τι^εριος και Καλι- 
γούλας έθέρισαν τους μηκωνας τοΰ Ταρκυ- 
νίου (1). Πανταχοϋ έγκαθίστατο ή ΐσότης

(1) Ό  Τηρχύηος i&ypace noxs rfjr

εκείνη ητις γεννχτ*ι εκ τής δουλειάς η 
έωαχϊκή κοινωνία ισοπεδωΟη, υτ:εκυγεν 
είς σκυΟροιπήν και πνινηράν νηνεμ'.αν,καΟω, 
έστϊν ή επιφάνεια τ/,ς θαλάσσης "ρό τής 
καταιγΐδος. Δεν ητον επιφοοος, οΰτε ηροις, 
οΰτε μ :γα ; τις ανήρ έ ; έκείνων ο'τινε; εί
σιν ό ό μάλλον ολείριος σκόπελός ύιχ τα  
έθνη, και ο*τιν:ς άνανκάζουσιν αύτά νά 
πληρώσωσιν άκριοά την ώόςαν δτι εγενν/·,-
σαν αύτούς. ( ;

Τρίτην ηδη φοράν ή ειμαρμένη προσεφε- 
-rν ζΐ; τόν ρωμαϊκόν λαόν την εύκαιρ’.αν 
ν’ άπελ:υΟ::ωΟη. ΙΙρΓοτον, μετά τόν θάνα
τον τοϋ Αύγουστου ήδύναντο νά όιστά,ω- 
ci διότι είς τό άνάκτορον τοϋ Νόλα^/,γρυ- 
πνει ή τρομερά Λιοία' δεύτερον έπι Γερ
μανικού, αύτός ό Γερμανικός όλιγωρησεν 
είς την τύ /ην  του καί είς τό κόμμα του, 
άλλ’ ηδη ούδενός έστ:ρεΐτο ό ρωμαϊκός 
λαός, η θελήσεως και ατομικού θάρρους.
"'11 τον ή είκοοτή τετάρτη Ίανουαρίου. ’ 11- 
το ψϋ/ος, ά λ /ά  τό ψύχος δέν εινε πάντο
τ ε  καταπραϋντικόν εις τας μεσημίρίνας 
φύσεις, αί παρεκτροπαι τής νεωτε'ρας άπο- 
κ;έω καί τοϋ ιπποδρομίου άποδεικνυουσι 
τούτο, ή φυσική ε'αύις -αρά ρωμαίο-.ς 
άντικαΟιστησι τον ήλιον. Ψυσικώς και 
ηθικώς ούδέν άνΟίστατο είς τήν έξεγερτιν
τής ελευθερίας.

Πρώτη έντύπωσίς ύπ^ρζεν η εκπληζις· 
Οί μεν έλεγον οτι εζη ό Καλιγούλας και 
ήθελε νά δοκιμάστ, τά  ενδόμυχα αισθή
ματα των υπηκόων του^ οι δε εφαντα,ον- 
το τό μέλλον ύπό απαίσια χρώματα’ οί 
εμβρ.θέστεροι ήρώτων άλλ’/,λους τις ήθελεν 

I εισθαι ό νέος κύριος ; *0 λαός έύυσπιστει 
πρός τήν γερουσίαν, ή γερουσία πρός τούς 
ίππότας, οί ίππόται πρός τόν λαόν, πάν- 

I τες πρός τούς πραιτοριανοΰς στρατιωτας.
Ξυνήλθον είς τό θέατρον,^ ητον ήμερα 

I παραστάσεως. Λιφνης εμφανίζεται η θηριω
δέστερα σπείρα τής φρουράς, οί Γερμανοί 
οιτινες μόλις έλάλουν τήν ρωμαϊκήν γλώσ
σαν καί δέν έγνιόριζον η τόν αύτοκράτορα.

I Μανιώδεις διότι άφησαν νά φονευΟ·?] ό άρ- 
I ‘/ηγός αύτών, ώρμησαν είς τό άνάκτορον

I τρομερά* i d i a r ίί’.τώκ, οτι ίπ ε θ ό μ η  
I r άποκόψΐ} τάς xeyaMtQ πάντων τών 
I ρωμαίων, χαθως τούς μηκωνας τψ; πβ-
I διάδος.



χαί τήν πόλιν, έπεζήτησαν πανταχού 
τούς συνωμότας, άπεκεφάλισαν τρεις η 
τέσσαοας γερουσιαστάς ο;}ς συνηντη^αν 
καθ’ ο&όν καί τών οποίων έφερον τά ; κε- 
φαλάς, έπολιόρκησαν τάς έςόδους του θεά
τρου άπειλουντες γενικήν σφαγήν. Εζηρ- 
χοντο στεναγμοί, παρακλήσεις, διαμορτη- 
ρήσεις άθωότητος, θλιψεο>ν κα: επαίνων 
απευθυνόμενων είς τόν θυσιασθέντα αρχη
γ ό ν  άπεληζαν νά πραϋνωσι τους Γερμα
νούς, οϊτινες έρριψαν έπί τίνος βο>μοϋ τάς 
κεφαλάς αϊτινες έδέσμευον τάς χεΐράς των 
καί ώς καλοί μολοσσοί έπέστρεψαν άοπλοι 
εΐς το Παλάτιον. ’Αμέσως ο λαός διεχύθη 
εις τάς οδούς καί εδραμεν εις την αγοράν. 
Αυτόθι, ύπό τό κράτος τών προσφάτων 
συγκινήσεων, ετι μαλον μανιώδης καθόσον 
έφοβειτο, ν-Οέλησε νά έκδικησνι τόν προσφι
λή καί θειον Καλtγούλαν, τόν προμηθευτήν 
τών ηδονών και τών εορτών του, τόν σο
φόν οστις χ,ατεβρόχθισε τούς πλουσίους 
επ  ώοελεία τών πτωχών, ίχ.ανοποιών τούς 
ουσιώδεις νόμους της αύτοκρατορικής δ η 
μοκρατίας, *1ΐδη ν^χιζεν η άντίδρασις. 
« 'θ  φονεύς του Καιου; τίς έστιν ό φονεύς 
τού ΚαΙου;» άνεχ.ρα^ον. Τότε εις Γαλά
της, ο Βαλέριος ’Ασιατικός, έςοχος άνήρ 
χρηματίσας δίς ύπατος, ώρμησεν είς τό 
(ίήμα : «Κϊθε νά ήμην εγώ,» εϊπεν έν εϊ- 
δει έςορκισμού. *11 σύμμικτος αυτη τόλμη 
καί έτοιμότης τοΰ πνεύματος έςεπληζε 
τούς φανατικούς. Κατά τό διάστημα τού 
το άφικνούντο οί γερουσιασταί* ύπισχνούν- 
το  τρόφιμα, αγώνας, πλούτη* έσίγησαν, 
καί δταν αί άστνκαι οοουραί αϊτινες άπε-I * '
«ττρεφοντο τοΰ; πρα-.τοριανοϋ;, έκύκλωσαν 
τό Καπιτώλ'.ον οποί; προστατεύωσι τήν 
γερουσίαν, άμεσω; τό πλήΟο; άνευφήμει 
τόν Χερεαν 8ν πρό μικρού ήθελε νά σφάξη.

Ά λλά  ποΰ είνε οί ιππόται : τρέ^ουσι 
τήδε κακεΐσε είς τάς στοά; κρυβέντε; ύπό 
τά ; άψίδα;. θορυβούνται* μεγάλα συι;.οέ-

 ̂ ^ / ι « t * * 1 f«ιακυοευονται, η αποκαταστασις των φο
ρών εσεται δυσχερής, αί ταμιευτικοί εργα
σία». των ριψοκινδυνεύουσιν, αι κερδοσκοπι 
και επιχειρήσεις των έπί τών σιτηρών καί 
τών ελαιο)ν δύνανται ν’ άποτύχωσ.ν έπα- 
γρυπνούσιν επί τών συμφερόντων των καί 
ούδόλως μεριμνώσι π:ρί τών δημοσίων 
συμφτρόντων.

Οι γερουσιασταί, έκ τουναντίον, συνε-

κλήθησαν ύπό τών υπάτων ούχί εις τήν 
Ιουλίαν εκκλησίαν νίτις αναπολεί τήν 

άνάμνησιν τών Καισάρων, άλλ* είς τό Κα- 
πιτώλιον, την κοιτίδα τού ^ωμαϊκού με
γαλείου. Μόλις συνελθόντες, συζητούσι, 
συσκέπτονται, έζάπτονται, μεθόουσιν έκ 
της ιδίας ευγλωττίας, προτείνουσι καί 
ψηφίζοΰσι τά  τολμηρότερα μέτρα. Διακη- 
ρύττουσι τήν κατάργησ.ν τής αυτοκρατο
ρίας, άκυρούσι τάς άπονεμηθείσας είς τούς 
αύτοκράτορος τιμάς, διατάσσουσι την ανα
τροπήν τών αγαλμάτων των ( I), καταδι- 
κάζουσιν είς θάνατον την χήραν τού Κα- 
λιγούλα καί την θυγατέρα του της όποιας 
εΐς εκατόνταρχος συντρίβει την κεφαλήν 
είς τόν τοίχον. Μετά τάς αντεκδικήσεις 
ταύτας, άς έπιζητούσι μετά πλειοτέοου 
πατάγου εκείνοι οϊτινες φε'ρουσι κεναραγ-

' * \ ». Ν , ,μενην επι του δακτυλίου των την εικόνα 
τοΰ Καλιγούλα (2), άπονέμουσι πομπω- 
δώ; εί; τό σύνταγμα τή ; πόλεως την λέ- 
ξιν έΛενθερΙα ώς σύνθημα, πιστεύουσιν η 
προσποιούνται ότι πιστεύουσιν ότι ή έπα- 
νάστασις συνετελέσθη καί ή πατρίς ήλευ 
θερώθη διά παντός.

(1) *E a r  ένθυμηθ») τις xphc στιγμή* 
χj)r 'Οκτωβριανήν παρ' ήμΐν μεταποΜ  
τευσέν, άπαντά άν ούχί π*1ήρη καί άχρι* 
6ή είχόνα τής ρωμαϊκής παρακμής, κατά  
νήν εποχήν εκείνηνy ευρίσκει όμως κΛεΙ- 
στ ας δσας ομοιότητας xal άναΧογίας 
οσον ayoptit τήν έ.ίεεινήν xal άτυχή thm 
εύθυνσιν τον εργον έκεΐνον ίνεκεν τής 
πο.Ιιτικής άπειρίας τών επαναστατών 
άφ ένός, τής ψ ι Λ α ρ χ Ι α ς  xotl του 
έ ν ω ϊ  σ μ ο Β άφ' έτερον τ ι r  ώ r  έζ αύ
τών χαϊ τής άντιΰράσεως τοΰ άντιόρα- 
στίχον στοιχείου δπερ ένεχοΛπωθησαν 
δυστυχώς τά iv  r» έβνοσννρ..1^νσ$ι σχη ·  
ματισθεντα κόμματα xal σννεμμάχησαν  
μετ  αύτοΰ κατ ’ ά.ί.ίή.Ιων, Ποΰ 6φεΙΛογ~ 
τα* ή ΰ Φεβρουάριου χαϊ ή 1 9  'Ιουνίου ;

(2) ΠοΑΛοΙ τών παρ ήμΐν οθωνιστών} 
χαταΰεδαρημένοι μ ϊ  αξιώματα, παράση
μα  xa't τ ιμάς , άμέσως μετά  r/)v 'Οκτω
βριανήν μεταποΛΙτενσιν έμέμφοντο τής 
βασι.Ιείας του άτυπους έκεΐνον ήγεμόνος 
χαϊ εύεργέτου των καί έθεώντο έν tatc 
υδοΐς φεοοντες έρυΰράς ταινίας έπί τήϊ  
θηΛεΙας τοΰ ένδύματός των (!)

Κ ατά βάθος, ούδέν επραζαν’ αί ψυχαι 
περιστέλλονται ύπο την πτυχήν της δου
λείας καί δέν δύνανται πλέον νά προοώ- 
σιν είς εμβριθείς καί πολίτικος αποφάσεις.

άπαντα τά  διαθέσιμα σώματα, τά  συν
τά γμ ατα  τών τελετών, τα  συντάγματα 
τής πόλεως άτινα συνεκροτοϋντο ύπό απε
λεύθερων λατίνων εις τούς οποίους ήδυ- 
ναντο νά ύποσ/εθώσιν άμοιβάς και στρα
τιωτικός τ'μ,άς* επρεπε νά προσκαλεσ(οσι 
δι* εκτάκτου στρατολογίας πάντας τούς 
πολίτας είς τά  ίίπλα, νά διαταζωσι τούς 
Ιππείς νά φέρωσι τού: ίππους των εις τό 
πεδίον τού 'Αοεως καί νά επιθεωρήσο>σ:ν• I  ,

αύτοί οί ύπατοι, νά προσκαλεσωσι τους 
ναύτας τής ’Οστιας, νά πεμψωσι διαταγάς 
είς τόν στόλον τνίς Μεσσηνης, ασφαλή αρ
χηγόν είς τόν στρατόν τής Ιλλυρίας, όστις 
ητο πλησιέστερον οπως έπαναφερωσιν αύ
τόν κατά τών πρα:τορ:αν«ον. Ιΐ.πρε^
ν’ άπασχολησωσι τόν λαόν, νά εμπνευσωσιν 
αύτώ έμπράκτως τό αίσθημα τών πολιτι
κών αύτού δικαιωμάτων, νά συγκαλισωσι ̂ / ί
τάς εκκλησίας, νά προβώσιν αμέσως εις 
τήν έκλογήν τών ν:ων άρχιυν συμ.φωνως 
πρός τούς νόμους καί τ ’ αρχαία έθιμα. ¥Ε
πρεπε νά ύποσνεΟώσιν είς τον όχλον τού- 
τον ο:αφθαρεντα εκ τής οκνηρίας και των 
ηδονών, ότι αί μισθοδοσία1, δεν ήΟ:λον 
παυσει καί αί έπαρχ^ιαι αϊτινες διετρεφον 
τό αύτοκρατορικόν ταμεΐον ήθελον διατρε- 
οει είς τό έςής το δημοτικόν ταμ.εΤον δια-

ί  > V  ,

κρινόμενον τού ταμείου τής γερουσίας. Ε
πρεπε νά γράψωσιν είς τάς γειτνια^ούσας 
ισοπολιτείας νά έςασφα/.ισθώσι τ*?ί συμ- 
πράςε^ τών αρχών τιον. ^Επρεπε νά tjv- 
Οηκολογησωσι μετά τών ττραιτοριανών, 
νά προσφίρωσιν αύτοΐς άδράς χρημ.ατ:κάς 
πο ιότητας οπο>ς έπανέλΟωσιν είς τάς ε
στίας των ή είς τούς αγρούς των πρός 
σχημ,ατισμόν αποικιών. Εάν ήρνούντο, ήρ- 
κει νά κλείσωσι τάς πύλας τής Ρώμης* 
τό στοατόπεδον τών πραιτοριανών ητονι /
έ/.τός τών τειχών. Βεβαίως πόλις, περιε- 
χουσα πλέον τού ένός εκατομμυρίου κατοί
κους, ήδύνατο νά ύποστνί τήν πολιορκίαν 
έννέο χιλιάδων άνδρών μεχρις ού δυνηθώ-

σ ι νά έ ίο λ ο θ β ε ύ σ ω σ ιν  ή  ν ά π ο δ ι ω ζ ω σ ι  π έ 

ραν τ ή :  \ τ α λ ί α ς  τ ο ύ ς  ελεε ινο ύ ς  τ ο ύ τ ο υ ς
/  * J^υνεργατας τ<*ς ουτοκρατ'-^ια,.

ούδίν  έκ τΓ)ν μέτρων τούτων ελαβον. 
ΊΟ.άλησαν, δ:εσκε^Οη-ιαν, άλλ’ i - z r /o v  
νά έν:ργή,7ω'7'.ν. 'ΐίπήλ.Οεν ή νυ;* ή νερου- 
cix εc t /.ολο>0ΐ'. c'j-,ν,τοjcot ci; το 
τω λ’.ον, 'j-'j'o; τύπο; κυβΐρν/.σεω; ητ^> 
καλλίτερο; διά τήν ε'-δα'.μονίαν τοΰ κό- 
σ·Μυ. Mr,πω; έπανέλΟίοσ'.ν ε’: την αύτο- 
κρατοο’.αν ; <·)ϊλε'. Ο'.αρκε'ϊΐί η Λημοκρα.ια ; 
"Οποίον κ^ίλόν αΰτοκράτορα η<^ναντο να 
έκλέξω^ι; *<> Μούνκ-.ο; κα- ό Ηαλέρ-.ο; 
’Ασιατικό; ζΐ/νι  μάλιστα ηδη όπζδού; τ ι-  
να;. Ίίπονεϊδ'ιστον καί θλιβερόν θέαμα, 
οπεο δ.δάσκειτήν ανθρωπότητα όποια είνε 
ή τ ύ /η  ένό; λαοΰ οταν άγί,τι, νά σ ^τρ ι-  
βώσιν ει; τάς ‘/^ ρ ά ;  του ολα τά  πολιτ κά

ον τ ι

όπό λανΟάνοντο; πυρετού, ήπιου, κεκρυμ- 
μένου, καί διαίτη; ητις έςενεύριζε αύτήν 
άσοαλεστερον έξοικειοΰσα αύτήν εΐ; τάς 
δηλητηριώδεις ήδύτητα; τ?,ς δουλεία;.
’Κπί είκοσι τρία ετη, ύπό τόν Τιβέριον,ί ^
ύπέκυψεν ύπό τόν μαρασμόν, ει; α υ ςο υ σ α ν  

πίεσ-ν! ητι; άπέλη;ε νά πνί-ξνι έν αύτ’Τί 
τήν Ϊ7·/ΰν καί τήν ζωήν καθόσον αί ύπερ- 
βολικαί* αφαιμάξεις α ίρ ο υ ν  τό καΟαρότε- 
ρον αΤμά τη:, ’ΐίπί τρία ετη, ύπό τόν Κα- 
λιγούλαν, δίττέλει ύπό τό κράτος μανίας, 
ύπό τήν σφοδροτέραν παραφροσύνην, είς 
ίλανιοιδεις άνατροπά; αιτινε; απελ>/;Ίαν να 
λυμάνωσι τόν οργανισμόν της. Μεθ’ εξή
κοντα καί έβδομηκοντα ετη τοιούτων δο~ 
κιμ.ασιων, εινε πολυ ν απα.τή τις ισως 
παρά της άνθρωπ.'νου άδυναμίας, η νά λέ- 
γτι αίφνης, ανευ προπαρασχ.ευής, εις τα -  
πεινωΟεντα λαονι (C Ι^γερΟ/,τι, βάδιζε, και 
εσο  άςιος τή ; ελευΟ·ρ·.ας.»

Ί ΐ  ελευθερία έστί προϊόν τών χρηστών 
ή9ών έρείδεται έπί ενάρετων θεσμών δέν 
δύναταί τις ν’ άρπάστι αύτήν έκ της κό- 
αη; καθώς τήν Κυκα-.ρίαν τήν οποίαν 
έςυμνοΰσιν οί Έλληνες ποιηταί* χρήζει 
προπαρασκευής, πρέπει ν’ άποκτηΟγ, ν* 
ήνε άξία τοΰ άποκτώντος αύτήν. Καθώς 
δεν ύπάρ/ουσιν άΟληταί ανευ καθημερινής 
γυμναστική;, καθώς δέν δύναταί τις ν*



tyri στρατιώτας ικανούς νά φέρωσι r 6 
βάρος τών οπλών καί τους μόχθους τοΰ 
πολέμου άνευ ενδελεχούς άσκήσεως, οΰτως 
έν έθνος όπως r, ελεύθερον και φυλάττη 
την ελευθερίαν του, απαιτείται κανονική 
μάθησις, πολίτικη άνατροφή, ή εξις τοϋ 
πολίτικου βίου και τών άγωνων του, τό 
έδράίον αίσθημα της ευθύνης καί τής ένα- 
σχολήσεως υπέρ τοΰ γενικού αγαθού" απαι
τείται δπως έκαστος πολίτης επαγρυπνώ, 
σκέπτηται. ένεργνί, εντός τών ορίων τών 
δικαιωμάτων και καθηκόντων του* πάσα 
καρδία πρέπει νά πληροΰται ύπό τοΰ ειλι
κρινούς έκ-ινου πατριωτισμού, τού ήσύχου 
τού άθορύβου, δστις δεν εΐνε οΰτε ύπερτά- 
τη αγωνία, ούτε παροξυσμός εφήμερος, 
άλλ’ δστις κυκλοφορεί καθώς ό χυμός είς 
τό ρωμαλέον δένδρον, ή υγεία είς κανονι-
κον σωι/.α.

Οι αληθώς τήν πατρίδα των άγαπών- 
τες, οΐτινες όσημέραι εργάζονται ΰπέρ αύ- 
τής, οιτινες μέχρι τού ελάχιστου σημείου 
είσί ζηλότυποι διά τά συμφ'ροντα αύτής, 
τους θεσμούς της, τήν τιμήν της, οίτινες 
Οεωροΰσιν αύτήν με τήν εύχαρίστησ-.ν εκεί
νην τής συνειδησεο>ς ήτις έστιν ηθική εύόαι- 
μονία, εκείνοι μόνοι είσιν ικανοί νά ωσιν 
ελεύθεροι. Δι’ ενα τοιούτον λαόν, ή ελευθε
ρία έστί μεγαλητέρα τ ί ς  αμοιβής, εστι 
δικαιοσύνη. ’Αλλ’ οί λαοί οιτινες παραδί- 
δονται είς τήν πολιτέλειαν, είς τήν απλη
στίαν, τήν μαλΟακότητα, δπως κρεΐττον 
ένασχολώνται είς τάς ίδιιοτικάς των υπο
θέσεις ή είς τάς τέρψεις των, παρητήθησαν 
τών δικαιωμάτων καί παοέδωκαν τό ξίφος 
είς τάς χείρας ένός μόνου κυρίου, βραδύ
τατα  θέλουσι κατανοήσει όποιαν έχει αξί
αν,καί θέλουσι πολυ βραδέως ν’ άποτινάξωσι 
δουλείαν ήτις δέν εινε ή ή έκφρασις τής 
ιδίας αύτών ανανδρίας. Μετά δύω γενιά: 
δεν υπάρχει πλέον παράδοσις, παράδειγ
μα, θάρρος’ οί ώριμοι άνθρωποι είσί χείρο- 
νες τών γερόντων, οί νεοι χειρονες τών 
ωρίμων. *11 δουλεία έστιν αδελφή τής 
ήδον7:ς, εάν δεν έχη τάς ίδιας άφορμάς 
συνεπάγεται τά  ίδια άποτελεσματα. Έπι 
τής κλίνης ταύτης ήτις αποπνέει λάμψιν 
καί Οέλγητρον, δπου έξαπλούταί τις, αί 
αρθρώσεις συνδέονται, οί μ.ΰς άπόλλυσι 
τήν έ^αστικότητά των,οί νεφροί συντρίβον
ται. Ό τα ν  βραδύτερα ό κίνδυνο; έμφανί-

ζηται, δέν εινε πλέον δυνατόν ν’ άνεγερ- 
θή ουτε νά ένεργηστρ’ είς μάτην άναςρεφ»- 
ται,είς μάτην επικαλείται άλλοτρίας δυνά
μεις είς βοήθειάν του, δέν υπάρχει πλέον 
βοήθεια, ύποστήριξις, δπλα. *0 εγωισμός 
τοΰ άρχοντος, δμοιος τώ  έγωϊσμώ έκείνων 
οιτινες άνεθηκαν αύτώ τό βάρος τών καθη
κόντων καί δικαιωμάτων των είργάσθη 
μετά τρομερά; δυνάμεως. Παρέλυσε, διέ
σπασε, παρεμόρφωσε, διέλυσε παν δτι 
συνεδέετο μ,ετά τοΰ πολίτικου βίου* οί θε
σμοί οιτινες έχρησίμευον ώς υποστήριγμα 
έχαλαρώθησαν βαθμηδόν καί κατηργήθησαν.

Μεγαλοπρεπές σύστημα δπερ θέλγει ένα 
λαόν, συνεπάγεται τό γήρά; του, αποκοι
μίζει, βαυκαλίζει, πνίγει αύτόν καθώς ό 
κισσός πνίγει τήν δρύν ήτις φαίνεται ύπο- 
στηρίζουσα αύτόν ! ' ίλ ικ ή  πολιτέλεια ήτις 
κρύπτει τό ηθικόν γήρας. ’Απατηλή λάμ- 
ψις ήτις εξαφανίζει έκ τής μνήμης ενός έθ
νους τό κακόν δπερ υποσκάπτει αύτό μέ
χρι τών σπλάγχνων. Ψευδής μεγαλοπρέ
πεια ή'τις στολίζει τήν παρακμήν μέχρις ου 
ή παρακμή αυτη καταστή άνιατος!

Ναι, οί ‘Ρωμαίοι, κατά τήν ήμ,έραν τής 
2 4  Ίανουαρίου, χορηγοΰσιν εις τόν κόσμον 
μοναδικόν καί τρομερόν μάθημα, Ιίισιν ε
λεύθεροι πράγματι, ανίσχυροι ομως νά άπο- 
λαύσωσι τής έλευθεριας των. ‘’Ομοιοι πρός 
τόν γέροντα ό'στις θεωρεί άνηρτημ,ένα τά  
ένδοξα ξίφη άτινα μ.ετεχειρίζετο έν τή  νεό- 
τητ ί του καί τά  όποια δέν τολμ,α μάλι
στα πλέον ν άρν), ώχριώσιν ενώπιον τής 
τύχης ήτις προσμειδιά αύτοίς. Τρομάζουσιν 
είς τόν άγώνα, όπισθοδρομοϋσ-.ν είς τήν ε
νέργειαν, ταράσσονται είς τήν ιδέαν νά δι- 
αχειρισθώσιν άφ’ εαυτών τάς ύποθέσεις των* 
συναισθάνονται δτι είσιν έστιγμ,ατισμένοί 
διά παντός διά τοϋ τύπου τής δουλείας·

ΙΙοΰ εινε ό Τάκιτος, ό ευαίσθητος ιστο
ρικός, ό χρηστός πατριώτης, ό μέγας ζω
γράφος οστις περιέγραψε τήν έσχάτην ά- 
γωνίαν τής ελευθερίας; *11 ιστορία του ά* 
πωλετο, δυστυχώς διά τήν μεταγενεστε- 
ραν γενεάν ήτις ήθελεν ευρει έν αύτνί δι
δασκαλίαν τοσουτον σαφή καί φιλοσοφικήν 
ήτις ήδύνατο ν’ άναγνωρίστ) έαυτήν ώς έν 
κατόπτρω καί νά έπιζητήστ, έν αύτ/) τήν 
θεραπείαν ή τήν παραμυθίαν τών ίδιων αύ- 
τή ; πληγών. ΙΙροσθετέον, δπως κατανοή- 
σωμεν τήν έποχήν ταύτην, δτι οί ‘Ρωμαίοι

αείποτε υπήρξαν  ̂ α'μοβόροι. μάλιστα 
υπό τήν δημοκρατίαν οί ΐμφύλιοι πολε- 
pot αύτων εοζινωθτ/ϊαν ^ίά τών 7^ο(^χ· 
φών, καί ύπό τοΰ; αύτο*ράτορα; αί προ-
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παιο·.. ‘Τπ/.ρχεν επομένως τρομ-ρον θέρο; 
ανθρώπων. ‘II γερουσία δίς άνεκαινίσθη ύπό 
τού Καίσαρος,κατόπιν ύπό τού Αύγούστου' 
ό 1’ιοέριος καί ό Καλιγούλα; έπο/εγκον 
αύτή τοσαΰτα χάσματα, ώστε ο διάδοχο; 
αύτών ήτον ήναγκασμίνο; νά συγκροτήσν; 
αύτήν έκ νέου. Δύναταί τις νά φαντασθή 
οποία τ ι ;  ή τον ή πολίτικη αριστοκρατία 
ήν έξελέξατο εί; αρχών καί όποια ή ά;ια 
αύτή;.

Τό τάγμα τών ιπποτών άπεόεκατισθη 
κατά τήν αύτήν αναλογίαν και άνεπληρώ- 
θη διά δημιουργημάτων τών αύτοκρατόρων, 
δι’ άπελευθέρων, διά ραδιούργων τής κα
τώτερα; κοινωνική; καταγωγή;. *0 πατρι
ωτισμό; αύτών ήτον ανάλογο; τ»'.; χρη- 
στότητό; των.‘Ο αύτοκράτωρ Κ,λαύδιος.έν 
άζγ·?, τή ; βασιλεία; του άνεκάλυψε πλέον 
τών τετοακοσίων απελεύθερων, οιτίνε; πα-
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ρεισεφρυσαν ι/.ετα;υ  τω ν  ρΜ7,α,ων ιπ π ο τ ώ ν .  
‘Ο λαό: ητον οκνηρό:, διεφθαρμένο;, μ ί
σθαρνο;,ήτον ώ: ό πειναλέο; μολοσσό; δστι; 
δέν δύναταί ν’ άπομακρ υνθ?, τού κυρ.ου ο- 
στι; θωπεύει, τρέφει αύτον καί χορηγείς αύ
τώ  τα ; ήδονάς τή ; Θήρα;. Τά πάντα ησαν 
θέατοον, προσέτι αί τιμωρία-, καί τά  ε γ 
κλήματα δ-.ά τόν όχλον τούτον ει; τ ΐν  ο
ποίον δέν έπήρκουν πλέον τό ίπποόρόμ-.ον 
καί τό άμφιθέατρον. ‘Ο τ ίτλο ; τού ρωμαί
ου πολίτου έπεδαψιλεύθη αφειδώς η έσφε- 
τεοίσΟη μετά τοσαύτη; σπατάλη;, ώστε 
δεν ύπηρχον πλέον γνήσιοι πολΐται,άφ η; ή 
κατάκτησις τού κόσμου κατέστησε τήν 
πατρίδα τοσούτον αχανή, ώστε δεν υπήρ
χε πλέον πατρι;.

Τοιουτοτρόπω; έξηφανίσθησαν ή πολι
τική καί ή ήΟική, ά; έκάλυπτον α· μεγά
λα-. καταστροφαί καί αί έντεχνοι αποπλα
νήσει; τή ;  αύτοκρατορική; κυβερνήσεως, 
τής οποίας τήν φρίκην μια μόνη ήμερα 
μεσοβασιλείας καθίστα ορατήν. Οί θεσμοί
έχαλαρώθησαν,διεφθάρησαν,κατεστράφησαν
καί δέν ύπελείφΟησαν ή ή αρχή καί ή βία. 
‘II σύμπνοια τής άρχής ταύτης καί τής 
βίας ώπετέλουν τήν αυτοκρατορίαν. Λρχή 
ήτον ή θέλησ-.ς ένός μ.όνον ανθρώπου δ 'τ ις

έςωμο-ώθη πρό; τόν θεόν’ βία ήτο τό ξίφο; 
δπερ αείποτε ειχον γυμνόν προνομιούχοι 
στρατιώται έστρατοπεόευμενοι ε',; τήν πό- 
λιν τή ; ‘Ρωμν,; ω; εχθροί. ‘1 περάνω ει; 
α π ό λ υ τ ο :  άρ^ων, κχτω jxovtj/.o; στρατό; 
οστι; δεν ύπήκουεν ή εί; αύτόν. Αποθα- 
ν ό ν τ ο ;  τ ο ΰ  α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο : ,  τ ο ύ τ ε ^ τ -  tvj;  

a p y ? , ; ,  δ ών ύ π ε λ ε ί τ τ ε τ ο  7ϊ νΐ β 'Χ ,  τ ο ύ -  
τ έστιν οί πραΐτοριανοί. ΙΙράγματι έβα-ί- 
λευον, ήσαν οί μ.όνοι κύριοι, ησαν δεκά- 
κ.σχίλιοι αύτοκράτορε;. Άπεκεφάλισαν πολ- 
λοΰ; γερουσ-.αστά; όπ:ο; ύποστώσι τόν νό
μον τών έπιζώντων, έσυραν εί; τόν τόπον 
τή ; καταδίκη; πολλού; ίπ π ό τα ; ϊνα
υή νελώσι διά τό τάν'/.α τών π ο “«ν,I 1 4 * * r |
άνΐ|Λ ^0τ,7χν [χετχ  το ύ  oy7.0'j τ ή ς  ΡωίΛνις 
δ πω; πιστεύστ, τά  δικαιώματα τού ρωμαϊ
κού λαού. M m i  οί νόμο-, ή^ jvavTO νά έπι- 
βάλ(->σι σεβασμόν τινα’ ήγνόουν καί αύτού;
τ ο υ :  νο-Λου;.

’ΐδοϋ τί συνέβη εί; τό ΙΙζλάτιον έν ο ή 
-'^ουσία συνεζήτει εί; τό Ιναπιτώλιον καί 
ό λαό; άνέμ:ν:ν ε:: τήν αγοράν, J·/; τήν 
εΐδησιν τού θανάτου τού Καλιγούλα, οί 
πραιτοριανοί διεσπάρησαν εί; τ ά ;  όδοΰς, 
έδοα-Αον εί; τό άνάκτορον τεταραγμένοι, 
εςΥ/λ’λενΟ'ο ν .α ν :ώ ίε ις -  —  α Τ ις  fA^Oo- 

' h r f c z t  ή ;/.2ς; τ Ις  0 : λ : ι  ;
- ^ 0 - λ ‘ ΐ Ί . ζ ν . Ί : η \ ι ι ι  τζζοί τ ώ ν  άνχΥΧ-ών / .χ ί
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τ ώ ν  r / ϊο ν ώ ν  γ ,α ώ ν;3 )

()ί 'ττρα τ ' .ώ τχ ι  καί το: έ ; :φ ρ χ ζ ο ν  τ ά ;  
ά ν τ σ υ / ία ς  τω ν γ |ρ ;χντο  νά  ΛΖΥ,λκτώ^ν. ’ΓΙ- 
δ  jv av ro  νά  σκεφΟ ώ™  δ τ ι  άποΟ ζνόντος τού  
Κ α θ α ρ ό ;  ‘ί,ταν κληρονήΛο: το ύ  K atcapo ;*  
ά λ λ ά  δεν  *?(το  ττο^ώς α ν α γ κ α ία  ή κρ·.^'ς 
οττως δ ικ α ’.ολογΥ,τ/; ένώττιόν τ ω ν  t y (v λ ε η 
λ α σ ία ν ' έλετ ,λάτουν  κ α τ ’ ένσ τ ικ το ν . #Jiv 
Ttvt ζοφερώ Γΐαδρόμ/ο, επί τινων βαθμίδοιν 
αί'τινε; έφερον είς τήν Ούραν κεκλεισμ,ένη; 
αιθούση;, ήτον άνηρτημένη αύλαία ήτις
t  r f  f  \  t f  Λεχρτσιμευεν ως παραττετασμ.α και οπιουεν 
τή ; όποια; έφαίνοντο δύω πόδε;. Οί δύω 
ούτοι πόδε; ετρεμ.ον ενώ μεγα σώμα 
δπερ δέν έφαίνετο έσειε τά ;  πτυχά ς τής 
αύλαία;. Κ α τ’ εκείνην τήν στιγμήν διήρ- 
χετο εις στρατιώτη; πρα-.τοριανό;, τοϋ 
όποιου τό όνομα δεν έδοξάσθη αρκούντως 
έν τή  ιστορία, διότι έχορήγησεν είς τήν 
'Ρώμην ενα αύτοκράτορα καί είς τόν κό
σμον εν άντικείμενον προσέτι θαυμ.ασμοΰ : 
ό στρατιώτης οΰτο: όνου.ά^ετο Γράτος. *0
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Γράτος παρατηρεί τήν κρύπτην, νομίζει δτι 
εύρεν αύτοΟι δολοφόνον τινα του Καλιγού- 
λα, σύρει και φερει ει; τό φως ενα άτυχή 
άνθρωπον έντρομον, κάτωχρον δστις ρίπτε- 
ται εις τά  γόνατά του και παρακαλεϊ αύ
τόν νά ^εισθνί τής ζωής του. *0 Γράτος 
αναγνωρίζει τό παράδοξον τούτο πρόσωπον, 
ανεγείρει αύτόν μ,ετά μεγάλης δυσκολίας 
είς τους πόδας του καί χαιρέτα αύτόν 
αύτοκράτοοα. Τό εύρημά του δέν ίτον  η ό 
Κλαύδιος ό θειος τού Καλιγούλα, ό ανεψιός 
τού Τιβερίου, τό παιγνιον τής αυλής καί 
ό περίγελως τή; πόλεως, ο Κλαύδιος δστις 
ούδέποτε βεβαίως προείδεν δτι ήξεραν τι- 
να ήθελε βασιλεύσει. *0 Γράτος οδηγεί, 
δείκνυσιν αύτόν είς τούς συστρατιωτας 
του, διηγείται αύτοϊς τ ί  έπραξεν, έπιδο- 
κιμάζουσιν αύτόν, ρίπτουν τόν Κλαύδιον 
νεκρόν μάλλον η ζώντα εν τινι φορείω, διό
τ ι  δέν ήδύνατο νά στηριχθη έκ τού τρό
μου, και μεταφερουσιν αύτόν επί τών ωμών 
των ώς 7νειαν. *0 άθλιος ητο τοσουτον 
ωχρός καί αξιοθρήνητος ώστε οί διαβάται 
ωκτειρον αυτόν νομ,ίζοντες δτι ηγον αύ
τόν είς τόν θάνατον. Οί στρζτιώται ωδή 
γουν αύτόν είς τό άσυλόν των, είς τό 
πραιτοριανόν στρατόπεδον αύτόθι, ότέ μέν 
γελώντες, ότέ δέ σπουδα:ολογούντες ένε- 
κατεστησαν αύτόν εις τό πραιτόριον καί 
έχα'.ρέτησαν αύτόν αύτοκράτορα.

Ί ΐ  γερουσία ουδόλως έλαβεν ύπό σπου- 
δαίαν έποψιν τήν ειδησιν ταύτην ούδόλως 
έπίστευσεν δτι ή *Ρωμη ήθελεν άποδεχθή 
εκείνον Sv οί αύτοκράτορε; οί ίδιοι άπεβα- 
λον τ",ς οικογενεια; των ώς ανάξιον. Είς 
δήμαρχο; τού λαού άπεστάλη άπλώς πρό; 
τόν Κλαύδιον δπως προσκαλέση αύτόν ώ; 
ύπατον καί διατάξτ; αύτόν νά ελδτ, νά 
συνέδριά^·/; εις τό Καπιτώλιον μετά τή; 
γερουσία;. *0 Κλαύδ:ο; αείποτε απεγνω
σμένο;, άπεκρίνατο δτι οί στρατιώται 
έκράτουν αύτόν διά τή ; βίας, δπερ ητον 
αληθές. Ί1 γερουσία έγελασε, οι συνετώτε- 
ροι ησθάνΟησαν ανησυχίαν τινα, έκρυψαν 
καί έλησμόνησαν αύτήν.

\ \φ ή σ ω μ ε ν  ομως τήν νύκτα νά εργασθή, 
τήν νύκτα, τήν όλεΟρ:αν ταύτην σύμβου
λον, ήτι; έμπνεει τά  μεγάλα κτυπήματα 
εις τούς κακούργους καί τάς μεγάλα; 
ανανδρία; εις τούς χρηστούς ανθρώπους. 
ΑυρΌν περί τήν ανατολήν τοϋ ήλιου, εκα

τόν γερουσιασταί δέν ηλθον εις τό Καπι- 
τωλιον οί ναύται τού Τιβερεως, οί 
ξιφομάχοι, οί κάτοικοι τών προαστείων 
έξώρμησαν εις τό στρατόπεδον δπως έπευ- 
φημήσωσι τόν Κλαύδιον τά  συν
τάγματα  τής πόλεως άποτεθαρρημένα έκ 
τής άδρανείας τών άρχηγώντων ήνώθησαν 
μετά τών πραιτοριανών οί ίππόται 
συνετάχθησαν έμ,φρόνως μετά τού ισχυρά- 
τέρου" οί ίδιοι γεοουσιασταί οίτινες 
μέμφονται του υποψηφίου καί έκθειάζουσι 
τήν δημοκρατίαν, έρρίφθησαν εις τούς πά- 
δας τού Κλαυδίου I

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ  Γ ·  Κ Ω Τ Σ Α Κ Η Σ -

ΑΜΚΟΜΙΜΙΤΩΧ ΛΕΊΨΑΝΏΝ
Ο Υ Γ Ο Υ  Φ Ο Σ Κ Ο Λ Ο Υ

ϊ ι ι ο ; τ ι ι ς  π ε ρ ικ λ ε ο ύ ς  κ τ γ ια ς

DORA D· JSTR IA .

(Ζυνίχιιχ κχ\ τίλος.)

Είναι βέβαιον δτι ή οικογένεια τού 
Φοσκόλου άποκατέστη είς τά ; Ίονιου; νή
σους κατά τό 1636, δτι ουτος ήσθάνθη 
βαθύτατα τού 'Ελληνισμού τήν επήρειαν, 
δτι ήγάπησε τρυφερώς τήν ’Ελλάδα καί 
διά τούτο δτε άπέθανε τήν 10 Σεπτεμ
βρίου 1827 οί 'Ελληνες έτέλεσαν έν Ζα- 
κύνθω μεγαλοπρεπέστατον μνημόσυνον, 
καί εις τών έςοχωτερων ποιητών τή; νεω- 
τέρα; *Ελλάδο;, ό Διονύσιο; Σωλομός, ε κ 
φώνησε τόν έπικήδειον αύτου λόγον, ενώ 
οί ίερεΐς άνέπεμπον τώ Γψιστω τάς δεή
σεις αύτών συμμεμιγμενας μετά τού καπνού 
τών θυμιαμάτων, και τό πλήθος γονυκλι
νές έπεκαλεΐτο τήν εύσπλαγχνίαν τού θ ε 
ού ύπέρ τού συγγραφέως, δστις μετά το- 
σαύτης αύστηρότητος ύπεστήριξε τά  δι-I ' » „ f
καιωματα των συμπατριωτών τ  ΐ.ς μητρος 
του- *11 'Ελλάς λοιπόν δέν ήδύνατο νά 
κατηγορηθη επί άκηδεία. 'Αλλως, φρονού- 
μεν, δτι ή περίστασις ητο προσφορωτατη 
δπως επιβεβαιωθώ διά τρόπου επισήμου ή 
αδελφότης τών εθνών τής περίφημου Ελ-

λν:νορωμαϊκή; οίκογενείας, αδελφότης ήτι; 
δ ιτ τώ ; έξεπροσωπήθη είς τόν συγγραφέα 
τού Λοχιμιον περί Πετράηχον  καί τών 
Λόγω? ηερϊ Λάντου.

Τωόντι, γεννηθείς ύπό Ιταλού  καί *Ελ- 
ληνίδος, ό Φόσ/.ολο; ην ύπό πνευματικήν 
έποψιν αληθώς υιός τών * Αθηνών καί τ?,; 
‘Ρώμη;. Καί κατά μέν τόν τρόπον τού 
σκέπτεσθαι ανήκει είς τήν 'Ελληνικήν φι
λοσοφίαν, μητέρα τή; Ευρωπαϊκή; ελευθε
ρίας, κατά δέ τά ; ανδρικά; αυτού έξεις 
καί τό αποφασιστικόν τού χαρακτήρος εινε 
άξιος τού βασιλεως εκείνου λαού, δστις 
άπό Εύφράτου μέχρι 'Ρήνου καί άπό Νεί
λου μέχρι Σηκουάνα έπεβαλεν εί; αναρί
θμητου; βαρβάρου; τό σέβα; τού πεπολι- 
τισμενου κόσμου. Ούδόλως λοιπόν έ;επλά- 
γημεν ίδόντε; μεταξύ τή ; συνοδία;, ήτι; 
έκίνησε κατά μεσημβρίαν, μεγαν αριθμόν 
αξιωματικών τού Ιταλικού στρατού. Βε
βαίως οί αξιωματικοί ούτοι ειχον άναγνω- 
σει τό Foscolo capitano, άρθρον άξιόλογον 
δημοσιευΟέν ύπό τού ’Εδμόνδου de Λ fiiicis 
εν τινι τής Φλωρεντίας έφημερίδι, όνόματι 
I 'anfulla. 'θ  Κυρ. ουτος ανακαλύπτει ήμϊν 
Φόσκολόν τινα ήττον γνωστόν τού ποιη ■ 
τού τών Τάφων, στρατιοίτην αποφασιστι
κόν, μετά ζήλου ύπηρετούντα, καί ικανόν 
νά ύποτάξτϊ τόν ορμητικόν αύτου χαρα
κτήρα είς τάς απαιτήσεις τή; επιστήμη;. 
*Οτε έν τώ τελεί τού σταδίου τη ; ή Ελ-

I

λά; έττάλχ'.ε κατά τ·?.; Μου<7ουλ|Α*ν!κή; 
Ιίύρω-r,;, ’λσία; καί ’Λφρικ^ί [ΑεΟ’ τ,ρωϊκί; 
εύτολμα; και καρτερία;, βΐβν.ως ώς ’Ιτα
λό; ir.th-Mrat θί?μώ; ουτο; νά κατασταθ·?,

j  ί · ν
ή Ίτα λ ια  ικανή πρό; άμυναν τή ; ανεξαρ
τησίας της. Ί ΐ  δ 1 εύχή αυτη έπληρώθη. *0 
αργυρού; σταυρό; λάμπει σήμερον επι τών 
τειχών τής * Ρώμης ώς έλαμπεν άλλοτε 
επί τών τειχών τής πόλεω; τού Περικλε
ούς. Οί ’Ιταλοί μιμούμενοι τό παράδειγμα 
τών *Ελλήνων άνελαβον τήν θεσιν αύτών 
μεταξύ τών εθνών, καί οί λαοί ούτοι τί,ς 
Μεσημβρίας, ου; έκήρυττον γεγεννημένους 
μόνον οιά τήν πτώσιν καί τήν δουλ είαν 
δεικνύονται έξα.ρετικώς ζηλότυποι τής 
ανεξαρτησίας καί έλευθερίας των. ΓΙαρ αύ 
τοΓς τό δίκαιον ύπερισχ^υσε τή ; ΐσχύο;.

Δ \

*11 εκ τής αποβάθρας τού σιδηροδρόμου

άγουσα αέχοι τής αητοοπόλεως εινε εκ
1 * * * τών εύρυτερων ούών τή ; *Ι'λωρεντιας, ε π ο 

μ έ ν ω ς  ή συνοδία, ής προηγείτο τάγμα ι π 
πέων τής Λούκα; (cavalleggeri di I-oucca) 
ήδυνήΟη ν’ άναπτυχΟτ, έλευθερω;. Δι/,ρεΓτο

δ ' είς δύο στίοη. ών τό πρώτον, εντός τού * » *
οποίου υπήρχον οί αντιπρόσωποι τών

το εουθοον κ:ινον τη ; Φλωρεντία;) προ*.·ο-
, k k .  1 * Ρ · η" Ρ 'ρευετο του νεκροφορου κιοωτιου. Γο κιοω-

τιον τούτο περιείχε πολλά χρ’̂ σα διαμ.ε-
ρισαατα ρεύοντα τά παράσημα τν;ς Ζακύν-
θου και Βενετία;, των ουο πάτριοων του
Φοσκόλου* τό τού Λονδίνου, δπου εφιλοςε-
νηθη και τό τή ; Φλωρεντία;, ήτι; έν ττί
’Ιταλική χώρα εξασφαλίζει τήν ειρήνην είς
τήν κόνιν αυτού. Τό ύπερΟεν ην κεκοσμη-
μένον διά βελούδου κυανού μετά χρυσών
κροσσών, τά  δέ κάτω μερη αύτού ησαν
έστολισμενα δι* ανθοδεσμών, περικυκλου*
σών τά παράσημα τινών εκ τών ίκατον
j t έφ* οι; έναβρύνεται ή Ίταλ ια . Τό
όχημα έσύρετο ύπό εξ ίππων κεκοσμημε-
ν(ον διά βελούδου κυανού καί όυ.οιογρόων%* * *
πτεροθυσάνο)ν, ούς ώδήγουν ες θαλαμηπό
λοι πεζοί μελανοφορούντες. ’Οκτώ ταινιαι 
κεχρυσωμέναι επιπτον άνωθεν τού οχήμα
τος, κατασκευασΟεντο; έν τώ  καταστή
ματα Τούτσι (Tucci) κατά τό σχέδιον τού 
Κ. Σανέζη* έκράτουν δ* αύτά; οΐ υπουργοί 
Κορτεντη; καί Καστανιόλα;, ο πρεσβευτή; 
τή ; Ισπανία;, μ.αρκήσιο; 5Ιοντεμάρ, άντι- 
καταστήσα; τόν πρεσβευτήν τής ’Α γγλί
ας, οι διοικηταί τή ; εθνοφυλακής 
καί τού στρατού, δύο αντιπρόεδροι τής 
Γερουσίας καί τή ; Βουλής, ο κόμης ΛΙαμιά- 
νης καί ό Κ. Μορδίνη;, καί εις αντιπρόσω
πο; τή ; νομαρχίας τή ; Φλωρεντίας. *11 
μουσική τή ; εθνοφυλακή; έβάύιζε παρά τό 
δχημα. Ό πισθεν του φερετρου ήρχετο τό 
δεύτερον στΐφο;, έν τώ  όποίω ύπήρχον οι 
προσκεκλημένοι ών προηγούντο 6 δήμαρχος 
καί ό βασιλικός έπίτροπος ει; τό πέρας 
δ* αύτού διεκρίνοντο οί έλευθερολογισταί(Η- 
beri pcnsatori), τάγμα  τ ι τού 4 ί  σώματος 
καί μία ίλη ιππέων.

*11 έθνοφυλακή ην έκατερωθεν παρατε- 
ταγμενη μόλις περιέχουσα τό ^ μ π ε π υ -  
κνωαενον πλήθος, έο' ού ό ήλιο; τού Ίου^



νίου έτόςευε τά ;  φλογερά; αύτοΰ Ακτίνας, 
Τά παράθυρα τών οικιών, εςαιρέσει τών 
της Αρχιεπισκοπή;, άτινα διέμ-ειναν κατά- 
κλειστα, έκόσμουν τάπητες η σημαίας καί 
έζωράϊζε τό ώραίον φύλον. *11 παρέλασις 
διήρκεσε περί τήν μίαν περίπου ώραν καί 
πλειστάκις οί μ,ετεχοντες αύτή; έφθόνησαν 
άναμφιβόλως τήν τύχην εκείνων, οϊτινες 
ήδύναντο ύπό τήν σκιάν νά βλέπωσι τήν 
βραδεΐαν πορείαν της Απειρέ συνοδίας, 
άκούοντες τήν μουσικήν τή ; εθνοφυλακής 
τοΰ 4 ίου τάγματος και τής αδελφότητος 
τών εργατών (fratellanza artigiana).

Ί ΐ  πλατεία τοΰ Τιμίου 2ταυροΰ (Santa 
Croce) ην κεκοσμημένη διά σημαιών καί 
επιγραφών ληφθεισών έκ τών συγγραμμά
των τοΰ Φοσκόλου. *Επί τής πλατεία; 
ταύτης ειχον οίκοδομηΟή δύο σκηναι. 'Τπό 
τήν μίαν τούτων, δπου ο! φοιτηταί τοΰ 
Ιΐανεπιστημιου ειχον φ;ρει το φερετρον, ό 
Κ. Burgoui παρέδωκεν εί; τήν πόλιν τής 
Φλωρεντία; τά  λείψανα τοΰ Φοσκόλου. 
Αφηγήσατο διά συντόμου λογιδριου, τινι 
τρόπω εςεπλήρωσε τήν αποστολήν του καί 
έςεφρασεν ευχαριστία; τνί ’Αγγλία καί 
τοις έν Λονδίνω άποκατεστημενοι; συμπα* 
τριωτα;; του διά τήν ευμενή αύτών συνδρο
μήν. Ο ύημαρχο; εύχαρίστησεν αύτόν ώ; 
μετενεγκόντα είς Ιταλίαν τά  πολύτιμα 
ταΰτα λείψανα προσθεσα;, δτι ή Φλωρεν- 
τ ιχ  εσται εύτυχή; διαφυλάττουσα συν 
τοΐς τάφοις τών μεγάλων ’Ιταλών καί τόν 
τάφον τοΰ ποιητοΰ τών Tdyvr ,  έν Το
σκάνη δπου ό Φόσκολο; ειχεν επιθυμήσει 
ν άναπαυθτ). *0 συμβολαιογράφος άνέγνωσε 
τό  έγγραφον τής παραδόσεω; τοΰ πτώ μα
τος εί; τήν δημαρχιαν (Atto publico di 
riccvimento della Salma di Ugo Foscolo) 
δπερ ύπεγραφη ύπό τοϋ βασιλικοΰ επιτρό
που, τοΰ συνδικου, δύο μαρτύρων, τών Κυ 
ft *jv (Janncci καί R ubieri τοΰ συμβόλαιό-

μετηνεχθ-
σπουδαστών, ήνεώχθη παρουσία τή ; ύγειο-

:-ργαμηνή;, έκλεισαν εκ νεου κα: έ* 
θηκαν τήν σφραγίδα τή ; Φλωρεντίας' έπει- 
τα  ο Κ. Μορελης ώνεγνω πραξιν πχραδό-

σεως τοΰ λειψάνου εΐς τήν επιτροπήν τοΰ 
Τιμίου Σταυροΰ. Τελευταΐον ό Κ. ΙΙ-ρού- 
τσης έπεθεσεν επί τοΰ τάφου πλάκα μαρ- 
μαρίνην φερουσαν τό δνομα τοΰ ποιητοΰ. 
Ουτω εί; τά ;  4  μ. μ. έτελειωσεν ή τελ ε 
τή, κατά τήν διάρκειαν τής οποίας οί μα- 
θηταί della Pia casa di lavoro φιλάνθρωπου 
έργατικοΰ καταστήματος, έναλον έπί τ ή ;  
πλατεία; τοΰ Τίμιου Ξταυροΰ τόν ύμνον 
τοΰ Κ. Guidi Κορσίνη, επί τ*?ί βάσει τή ; 
μουσική; τοΰ Sarti.

Ιϊρχδύτερον έτελέσθη 9 Ακαδημία ήτοι 
εορτή φιλολογική εν Hellos^uardo. Τό Μπε- 
λεσγουάρδο εινε, ώ; έμφχινεται έζ αύτοΰ 
τοΰ ονόματος του, μια τών θεσεων τής 
Φλωρεντία; δΟεν εχει τις τήν ώραιοτεραν 
θέαν τής πόλεω; καί τή ; πλούσιας κοιλά- 
δο:, έφ’ ή; ο *Λρνος κυλίει ^αθύμως τό 
ναμά του οίονεί λυπούμενος νχ έγκαταλεί- 
ψνι τήν εύτυχή του διαμονήν. cII θέα εκτεί
νεται μέχρι τών λόφων τοΰ Φ:έζολε, δπου 
οί αρχαίοι Έτροΰσκοι ειχον οικοδομήσει 
άκρόπολιν. Ο Φόσκολο; ευχαριστημένος 
πολύ έν Pellosguardo* α^Λς ν,δυνοίμτ,ν,ΙλεγΓ^ 
ν’ άποκτήσω δσα χρήματα άπαιτοΰνται 
πρό; αγοράν αγροκηπίου έν Pcllosguardo 
και ετοιμάσω έπ1 αύτοΰ τάφον.;)

Ενταύθα κατοίκησα; έπί τινα καιρόν 
ει; τόάγροκήπιοντοΰ ’Ομπρελίνο (Ombrel- 
lino) έποιησεν τού; πρός τας χάριτα; ΰ- 
μνους (Inni soavi, γλυκείς υμνου;, λέγουν 
έν'ΐταλι α.αΐ leGracie^Trpo; τά ; χάριτας).Πρό; 
διαιώνισιν τή; Αναμ.νήσεω; τοΰ ποιητοΰ έν’Ο- 
μπρελίνω είχον άλλοτε αποφασίσει νά θε- 
σωσι πλάκα μετ' επιγραφής. *0 λίθος τω 
όντι έτέθη άρκτικώ; τοΰ Αγροκηπίου. Ε
πειδή δέ ή 'Ακαδημία  δέν έκπληροι τόν 
σκοπόν της άνευ μεγάλου Αριθμού Αναγνω
σμάτων οί θαυμασταί τοΰ Φοσκόλου έζύμνη- 
σαν αύτόν έν πεζφ καί ποιητικω λόγω. Ι
δίως δε παρετηρήθη ό λόγο; τοΰ Κ. Pere* 
"Τπαινιςατο τήν παραμυθίαν, *?ιν iv 
δϊμ  ταύττ) ζοΰ ΊζαΜχοΰ ποΜχοσμοϋ ή 
φιλία γυναικό; άξιου σνμ€όΛου τον //><*" 
σμίον τονζον ζόποο, ένισχύουσα τά ; αγα
θά; φροντίδας τοΰ G iam battista Νικολινη 
καί Gino Ιναππόνη έπεδαψίλευσεν εις την 
ήλκωμενην καί ήγανακτημένην ψυχήν του 
TCoirjTOu(anima ulierata e sdegnosa)viTi; εν 
τα ΐ; έςάψεσιν αύτή; έλεγε συχνάκι;* «δεν 
ύπάρχουσι φίλοι!» Τό αύτό άντικειμενον

έπραγματεύθη μετά πολλή; επιτυχίας κυ
ρία τις έκ Βενετίας διάσημος δια τας ποιή
σεις της, ή κυρία Έρμινία Φουά Φουσινάτου.

Τό εσπέρας έν ττ, A rena (Κονίστρα) 
Γολδόνη, πλουσίω; πεφωτισμενγ παρεσ τα- 
tvj έμμετρόν τ ι  δραμα τοΰ Καστελοεκιο, 
ου ήρω; είνε ό Φόσκολος. Ούδεποτε ή Α
ρένα (έν Ιτα λ ία  δ’ όνομάζουσιν ουτω τά 
θέατρα τή ; ήμερα;) συμπεριελαβε τοσοΰτον 
πλήθος. ’Εν τγ παραστώσει ταύττ, ^παρευ- 
ρέθη καί ό σύνδικος τής Φλωρεντίας, ον 
μετά μεγίστων έπευοημιών ύποοεχΟησαν.
Οί Φλωρεντινοί ήθέλησαν ν άποδειςωσιν 
εί; τόν Κ. Ubaldino Περοΰτον πόσον εισιν 
ευχαριστημένοι έκ τή ; εμ,πιστοσυνης, ην 
δεικνύει προ; τό μέλλον της πολεως των. 
Τήν αύτήν ημέραν τής τελετής ε^ετεθη
εϊ; τινα τών μεγάλων α'Λ’ουσων του μονα-

r » t '  -  "στηριου τής IivayyeJiazpiac σχεΟιον του
Κ. de Fabbris δπερ έγενετο παραδεκτόν 
υπό τής Λημ.αρχιας. Μ·

ν . Μ. Είνε λυπηρόν δτι ο ά)ηΟώς ούτος 
μέγα ; άνήρ καί πατριώτης (καΟοσον £oo;a 
τοΰ; Ιταλού;) ούδεποτε άλλοτε ενθυμήΟη 
τήν μητρικήν του γήν η εις τινα άσμάτιά 
του, έν οίς δεικνύει την άκραν πρός τήν 
μητέρα του στοργήν και εξυμνεί τά  κάλ
λη τή ; γεννεθλιου αύτου γής Ζακυν^ου. 
’Λλλ’ ούδέν πέραν τούτου ζγραψε^περι Ελ  ̂
λάδο;, η τουλάχιστον ούδεν σώζεται και 
βεβαίως άν έδημοσίευέ τι Οά έσώ^ετο. Διό
τ ι  υπάρχει ιδέα δτι,καθην εποχήν Αγ
γλοι έπώλησαν τήν Ιΐάργαν εις τον Λλή- 
Πασα συνέγραψε βιβλιον λίαν σοβαρον κα: 
πικρόν κατά τής τοιαύτη; αναίσχυντου 
δημοπρατήσεως χωράς Ελληνιδος εις Σα
τράπην ’Οθωμανόν, άλλ δτι δωροδοκηθείς 
ύπό τών ¥Αγγλων πριν η εκδώ^τ, ερριψεν 
είς φλόγα; τό πόνημά το*». Αν τό τοιοΰ
τον ύπήρζεν ήμει; μάλλον κλινομεν νά 
πιστεύσωμεν δτι ή φιλοξενία, ης έτυχεν έν 
Α γ γ λ ία  άπέτρεψεν αύτόν άπό τν,ς δημο- 
σιεύσεω; έργου καταόικαζοντος την όια- 
γωγήν τής φιλο;ενούσης αύτόν Κυβερνή
σει*);. Προσέτι ύπάρχει και ά*λλη κατ αύ
τοΰ μομφή δτι έκ τής άκοας του πρός τήν 
’Αγγλίαν Αφοσιώσεο>ς έπρότεινε ν’ άνακη- 
ρυχ(/Υΐ ή *Επτάνησος αποικία Αγγλική ως 
η Μελίτη. ° Οπως δήποτε ή καθ δλον τό 
^'Λστημ.α τής *Ελ7,ηνικής ’Επαναστασεως 
•σιωπή του βεβαίως δεν χαρακτηρίζει άνδρα

έμ,φορούμενον υπό  εκείνων τώ ν  μ ,εγαλων 
χ,αί οιλελευΟεεων ιύεων ο:ζ τοσοΰτον εύ
γ λ ω τ τ ο ;  έ ; :φ ρ χ :ε ν  έν τοΤς σ υ γ γ ρ α μ μ χ σ ιν  
αύτοΰ . *(> .Μοντης, γνήσ ιο ; Ί τ χ λ ό ; ,  ως επ ι-  
ση: καί ό Ι Ι ιν δεμ ό ντη ; εΐς ον άφιεροι zo vc* 9
T d f o i’C t v v  εμνησ^ησαν εν το ΐς  συγγρχμ* 
αασιν αύτώ ν τή; Ε λλη νική ; Ι’,πχναστχ- 
σ εω ; κ α ',  κ α ιτο ι  ενεκα τή; ηλ ικ ία ς  τιον 
πρό π ολλοΰ  τήν  λύραν έ γ κ α τ α λ ε ιυ α ν τ ε ; ,  
άνελαβον νεον πυρ ο π ω ς  υμ.νήσωσι το  μ ο 
ναδικόν το ΰ το  έν τοις χρον.κοις τή ς  ανθρω
π ό τ η τ α ς  έργον.

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α
'Οκτώβριος*

Π fossVtVi. — T i  r η Γ Γ Λ rlinnlaiits —  ίΐ υ.ά*/τ, 
τώ ΛΥκω τών Ίλ'σσίοω* Μουσών. —  Φι-ι 1

λ&λ-γικός ϊίλλογος ullasvxeas;.»

ι

Τ( xpMznr τ ί  (V t.iettci τ ί  δ' ν σ τ α τ ι - 
or #rtr«./tfr.>, έ—εοοίνν, -ο τε  ό /οως τοΰ 
τυοΑοΰ τΫ,ςΤροια:, oGsio; Ό'^υτ-
cz'jz. ό έ~1 r j x * v  ο/.χ ζ~γ, π ζ ρ - ΐ χ νω- 
y.-voc ε;; τάς Ο'/λά^σχ; x.al τά ; ψψΟ ’ΐς 
Μϊ,'ου;, ενα S' ε/ων ττόΟον νά έ"αν(^·/ι 
ττ,ν ίτ&οιΟ'.Λ·/) του ττατρ'-Οα καί έναγκαλι- 
σί/'Λ τ/,ν (τώφρον* αΰτοΰ σύνευνον Ιΐτ,νελό- 
τζγ,ν, οταν ττροεΟετο ν’ άγητ,Ογ, τά  συμ
βάντα τοΰ -λώνγ,το; καί τρικυμιώδους 
βίου του' οΰτιος άναοωνώ καγώ '7/,μερον, 
ού-/ί, (ίεβαίως, τόν Jiiov μου ττροτιΟεμενο; νά 
S i r . y v f J o ) ,  άλλά τά  τόσα καί τόσα συμβαί- 
νονται καθ’ έκάστην εί; τά ; κλεινά; μα; 
’Λθτ,ναςααί-αρεχονταΐκαν/,ν τροφ/,ν εΐ;τ?,ν 
κακολόγον γλώσσαν και τήν μοχΟν,ρίαν.

Μετά μακράν άνάτταυλαν άναλαβων
τόν κα/αυ.ον — ου/ι μετα τρεμουσν,ς γει- 
ρός, ώ; πρωτόπειρος έρωμενη —  στηριξας 
τήν κεφαλήν έπί τή ; παλάμη; —  ω; ά- 
τοτυχών έραστ·>,; —  καί ύψώϊα; τοΰ; ο
φθαλμού; —  ώ; τις νεο: τζοιν,'τν·,; άναζτ,τών 
εΐς τ·/;ν όροφτ,ν έατ:νεύσεις yj άττοδρασάν 
τινα ομοιοκατα/.ηςιαν —  επι πολυ εσκε- 
φθην πόθεν καί πώς ν άρχισω κα: τ ι πρώ- 

ι τον τί δ ’ υστάτιον καταλεςω,



'ΐίθελον αρχίσει λέγων ύμ!ν είσαγωγι- 
κώς ττερί τοϋ καιροί δστις ιδιότροπος, 
ώ; φιλάρεσκο; γυνή, ότε μέν μετά βροντών, 
αστραπών καί βροχήν ραγδαίας έπέρχεται, 
ότέ δέ γαλήνιο;, ώ; καρδία δωδεκαετούς 
κόρη; καί γλυκύς καθηδυνει τους γηγενείς 
κατοίκους της Κεκρωπίας, άν τό μέσον τού
το, στερεότυπον, ώ; at υποθέτεις τών ποιώ
σεων ποιητοϋ τίνος, δέν έχρησίμευεν ώς 
χροζήμι είς συνομιλίαν μ ετ ’ εύειδοϋς 
τ*νος κυρία;, ήτις ολίγον έπρόσεξεν είς τάς 
εκφραστικά; όφθα.?ηο6ο·ίάζ τοΰ παρ αύ
τήν καθηαενου' άλλως τε ή πτώσις τοϋ 
υπουργείου, τό ΈΟν.χον θίατρον, έν ω 
ευκλεείς τοϋ Χαπολέοντος τρίτου υπήκοοι 
ώμφοτερων τών φυλών διδάσκουσιν άπό 
τής ΈθηΜ ίς σχηνης vaudeville ές ων 
μανθάνει τις πώς δίδονται τεχνηεντως φι
λήματα η πώ; χορεύεται ο aeurdc /,°?ό; 
Cancan καί ένθα ή * Ελληνική κωμική ε
ταιρία παριστάνει ’ΐταλικάς κωμωδίας* τά  
raff0 chantants, τά  ερωτικά επεισόδια καί 
ή πλεονάζουσα κουφότη;, προϊόν τοϋ νεω- 
τερου πολιτισμού, είναι άρκοϋσα καί περιτ- 
τεύουσα μάλιστα ΰλη όπως τερψν) τους 
ήμετερους εύγενείς συνδρομή τάς —  τους 
πληρόνοντα; εννοείται.

II

To corte, ή τροφή α'ίτη τών ευαίσθητων 
καρδιών, κατ' αντίστροφον λόγον τών γά- 
μων, εύρισκεται είς ύποτίμησιν ένεκα τής 
μεγάλη; εισαγωγή; Γερμανίδων καί Γαλ- 
λίδων καί είναι φόβος μήπως αί τρυφεραί 
τ/;ς Κεκρωπία; δεσπινίδες έπιδωσωσιν ανα
φοράν πρό; τήν Βουλήν, έςουτούμεναι τήν 
εξωσιν αυτών, δλω; άντιθέτως τή ; παρά 
τών ζωηρών Αμερικανίδων εσχάτως περί 
πολυγαμίας γενομένης.

*Αν θέλης νά διέλθ*)ς, φίλε άναγνώστα, 
ώρας τινας ευχαρίστως, μετάβηθι είς τά  
caffd chantants ένθα πορεύονται, ώς οί κυ
νηγοί είς τόν ελαιώνα κατά τήν έλευσιν 
τών αποδήμων χζηνώ ν,  οί εύγενείς, νεα
ροί καί υποψήφιοι γαμβροί τών ’Αθηνών, 
αί χρησταί ελπίδες τους έθνους καί τά  
ζωηρά γεροντοπαλλίκαρα. *Ριψον εν βλέμμα 
καί θελεις ίδει αυτούς ποιητικώς καί ρεμ- 
βώς τοποθετημένους, στενάζοντας εκ βά
θους καρδιά;, τανύοντας τά  αίσθηματικώ- 
τα τα  τόςα των καί εκτοξεύοντας έρατι-

κώτατα βέλη, ατινα ομως δέν κατώρθωσαν 
μέχρι τοϋδε ούδεμίαν νά πληγώσωσιν άπό
τά ; ψυχρά;, κατά  τόν ποιητήν, κόρας 
τοϋ Βορ£α. Άκουλούθει με είς τό παρά τό 
Σολωνεϊον caffe chantants δπου ή εκλεκτό
τερα Αθηναϊκή κοινωνία πορεύεται, και 
θαύμασον μ ετ ’έμ.οϋ τούς συμπαθείς οφθαλ
μούς τής ποιητικής Μαρίκας,τήν γλυκύτητα 
καί άφελειαν τής μελανοφθάλμου’ίωσηφίνης, 
τήν αγαθότητα τ!)ς Παυλίνας,τό ρεμβόν της 
Αντωανεττας καί τό ήγεμονικόν τής *Αννα;# 
βλέπει; πόσα θύματα έκτάδην κείνται με 
μειδιάματα είς τ ά  χείλη, με παλμούς 
είς τήν καρδίαν, μέ άνθοδέσμα; είς τάς 
χεΐρας* φιλόλογοι, ποιηταί, φυσικομαθημα
τικοί, ιατροί καί ές έκείνων οιτινες άλλοτε 
έμαανώς κατά Toivcaffc chantan ts  έκραύ- 
γα,ον· Είς μ.άτην ή άφοσίωσις, αί θυσίαι 
καί τά  γΛνχά, 'μ ά τ ια , αί κόραι τοϋ βορία 
είναι ψυχραί, σοί προσφέρουσι μειδιάματα 
διά νά σοϋ άφαιρέσουν τήν ήσυχίαν καί 
τοϋτο δταν δέν είναι άλλος τις πλειοδο
τών είς τά  τραταμέντα . Έ ν  τούτοις δια
σκεδάζεις καλά, ακούεις μουσικήν, εκλε
κτά άσματα ύπό τής Ίταλιδος ΙΙαρτρινιέ- 
ρη καί τών Βοεμ,ίδων άοιδών καί πίνεις 
μπίραν  της Βιέννης. ’Αρκετόν τοϋτο. Άλλ* 
άκουσον τήν γλυκύφθογγον ’ίωσηφίνην α- 
δουσαν μετά τής ξανθοκόμου Παυλινας τό 
ύπό τού Κ. ΛΙάγγελ τονισΟέν άσμάτιον,

“Έλα είς τήν αγκαλιά μου 
Καί σφικτά ν’ άγκαλιασΟοϋμε 
Καί γλυκά νά φιληθοϋμ,ε

Σαν πουλάκια ’ςτό κλαδί . .  . 
καί ίδέ όποιας φλόγας έκπέμπουσι τά  δμ- 
ματα καί όποιοι παλμοί ταράσσουσι τάς 
καοδίας τών ακροατών εις τούς στίχου; τού
του;,ών ή πραγματοποίησις έστιν αδύνατον#

Καί ί) TotytxJsq ; νΕχουσι καί αυται τά  
θύματά των καί άπασχολοϋσι τόσα αισθή
ματα καί τρυφεράς λέξεις, δσαι ήδύναντο 
νά πυρακτώσωσιν άγνάς καρδίας νεαρών 
*Ατθίδων.

Ί ΐ  ’Ελικώνειος μοϋσα έξυμνοϋσα αεί
ποτε τά  μεγάλα συμβεβηκότα καί τά  
μεγάλα αισθήματα, δέν ήδύνατο νά 
παρίδνι καί τήν έν τώ κήπω τών 1)υσ- 
σίδων Μουσών έπισυμβασαν άξιομνγμό- 
νευτον μάχην καθ’ Ϋ,ν άπειρα θύρατα 
έπεσαν υπό τό πυρ τών βλεμμάτων τής Μα· 
ρίκας, Λιζας καί *Αννας# άλλ έκτώ ν (ειων

δωμάτων τη ; καταοάσα έσπευσεν εί; βοή
θειαν τοϋ φίλου ποιητοϋ, δστις εξιστόρησε 
τό μέγα έκεΐνο συμίαν δ:ά τών κατο^τίοω

, * t / ίωραίων στίχων.
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’ ΐΐτο  ώρα ώ-τεί ένίε/.άττ,
Συνεφώ^ου;, [/.ελαίντ,ί νυκτό;
Καί Βοοόα; έαυκατο οοικτό;, k » ’ I Μ ’

Σ τών σειρήνων τού; κήπους,
*Οτ ήκούσθη βοή . . .  Συνταράττει 

Τό παν, πλήθος θρασύ καί πυκνόν 
Είς τό *Λντρον εισβάλλει φωνών 

Διδον πέριξ του κτύπους.

Εις τό βλέμαα έςήστ^απτε πάντων 
4>λογερόν άρειαάνιον πΰρ,

&\ r· ■ t » *Ως οε ςιφο; έκαστου η χειρ
Τό μπαστοοΗ  έκράτει.

Ω ! όέν ήτο πληΟύ; άσ*/;μάντων,
Ί11το παίδων 'Ελλήνων πληθύς. 
*0,τι Οέλ' ή καρδία ευθύ;

*11 χειρ τούτων τό πράττει.

Εις τό μέσον με δ^ιν ο^ικώδη* i ι · *» *
Αύτών ϊστατο ήρω; σπανός 
Χύνει τ  ομμα του φώς, ώς φανός 

βΟστις φλόγα εγκλείει.
Φωνήν έχει πολλήν,παταγώδη,

Τόν Βορραν μετρατεπ είς σιγήν,
Τών τενόρων ό αύτών τήν κραυγήν 

Τοϋ Μαιου τήν σβύει.

αΕ:ς τήν μάχην ! ς’ τήν μάχην !)) έφώνει? 
α'Εστε εύτολμοι! . .  δλοι έμποός ! . .  *
- , X ~ Ϊ Ν ΐ » « 1^ a  φανωμεν ιοου ο καιρός 

Τέκνα θειων πάτερων ί η 
Είπε καί οί βαρύβρωμοι τόνοι 

Συνταοάσσουν άε'οα καί νήν, ’1 · Λ. * *
Διασχίζουν δ’ αύτήν τήν σιγήν 

Τών υπνούντων αίθέοων.I
*Ανά δέ τήν ομάδα έκείνη 

Ταραχήν μεταδίδ* ή φωνή 
*Ως Βορρά; δταν πτίλον κινεί 

Καί ύψοί είς εκτάσεις.
Ουτω πλέον τό πλήθος έδίνει. 

Συσπειροϋται, συστρεφει πυκνόν, 
Πληθύ; δέ ώττ^χουσι φωνών 

Είς Άχκϊάς αποστάσεις.

Τών σειρήνων τά  βλέμματα βελη
’Απεχ^Οϊία; καί μ:σου; κ* οργής
*Ε/-τοςεύουν μ^τ άκρα; σιγής

Κ ατ’ αύτών τών άνδοειων.»
Άλλ* εκείνοι εκτείνουν τά  σκέλη 

ΙΙροχωροϋν μέ άγρια; κραυγάς,
Είν’ ανδρείοι ! . . . τοιαύτας πληνάς 

Εννοεί τό Οηριον ;

’Ανθοδέσμα; αρχίζουν νά ρίπτουν 
Κατ* αύτών μέ ανδρείαν πολλήν.
Τ1 rAvTpov ήδη έφόρει στολήν 

"Γετώδη πολέμου. 
κΔειλιουν καί τό πρόσωπον κρύπτου  

Αί νυναίκε; » οωνεΤ ό σπανό;I ’ ι *
Δράκων, « θάρρου; τό στήΟο; έ'Λς 

1\Ιή στερήσ/,;, θεέ μου !

Με τού; πρώτου; έμάχοντο γόνοι 
Τών ενδόξων εκείνων άνδρών,
Ό π ο υ  έδωκαν κτύπον σφοδρόν 

Ει; τών Ί'ούρκων τά  πληΟη.
Α·φνη; πλήν τόν άερα έύόνει 

Ούδέν* ήλθε γαλήνη νεκρά. 
Δραστηρίω; γενναία φρουρά 

Στρατιωτών προσεκλήθη !

Ούδέν αίσθημα πλέον έκίνει
Τά; καρδία; αύτών τάς νεκρά;
Ιίλήν καθείς ύποκώφως άράς

Είς τά  χείλη του φερει.
Έ π ι τέλους ιδού ή Ειρήνη ! . . .

*Εν άνΟύλλιον νεος γνωστός
—  ’ΕΟεάθ' ύπό πάσης, παντός —

Τή Μαοίκα ,τροσοε&ει.« \ · γ » \
· · · * · · ·

Ούδεμία φο)νή, ούδείς κρότος
Εις τοϋ * Αντρου τούς κόλπου; ήχει. 
Βορρά ρεϋμα κ’ όλιγη βροχή 

Καθαρίζει τά  μέρη.
Περιάγων βραδύ τις ς’ τό σκότος 

* Ανευρίσκει ούδένα νεκρόν 
Σ’ τό πεδίον τή ; μάχη;. Λαμπρόν! 

Χαράν ϊσω; μάς φέρει.

Πλήν προσέχων θά ϊδτ, μέ πόνον 
Υπολήψεις κείμενος νέκρας 
Καί ώ; φάσμα τιμάς ίεράς 

Βαδιζούσας ς’ τάς στήλας. 
ν ’ τάς σκιάς τών προγόνων καί μόνο* 

Σ’ τάς αρχαίας υπάρξεις αύτάς 
Εις άγκάλας, χωροϋν ανοικτάς,

Μετά θάρρους, καί οίλας.



Πρίν ί\ κατχστρεγωμεν τον^ περι των 
eafft chantants λόγον, δεν πρέπει βεβαίως

οσα-
γον ττ,ς

ν’ άποσιωπτίσωμεν οτι κυρία τις 
κις άπόλλυσι τόν φίλτατον σύζυ^ 
’Λλκίφρονα αναζητεί αύτόν διά τού υπη
ρέτου ττ,ς είς τ ι  εκ τών διασκεδαστικών 
τούτων κέντρων, βέβαια δτι θελει εΰρει 
έκεΐ που αύτόν θαυμάζοντα τάς Βοεμίδα; 
και κροτοΰντα τά ; χζιρας·

’Λλλ’ ν,δτ, άπο/αιρετίζοντες τάς ωραίας 
—  καί άσχημους —  ξένας καί τά  μελωδι
κά ασματά των μεταβώμεν είς άλλα αντι
κείμενα μεγαλειτερας σπουδαιότατο; και 
κρείττονος προσο/ής άξια.

' III
Ζ/,λοϊ « Τις άγωγος ιϊς μίμτισιν.

’fiv τγ, α?θούσ/| τοϋ ένταϋθα άξιολόγου 
καί έν άνθτ,ροτχτν) καταστασει ευρισκομε- 
νου φιλολογικού συλλόγου α Παρνασσού, » 
πεπλτ,οωμένη ύπό εκλεκτού έπί γράμμασι

t  t  1 y  I  % f

και κοινωνική τάςιι ακροατήριου, ανεγνω- 
σΰη ύπό του τέω; ττροεδρου αύτοΰ κυρ. Χρ. 
Λόντου ή Λογοδοσία τών κατα τήν 
προεδρείαν αύτοΰ πεπραγμένων, έζ ων π α 
ρατηρεί τις μετ’ έκπλήξεω; τάς μεγάλα;, 
ανδρικά; καί κοινωφελείς προόδους τοΰ εκ 
μικρών αρςαμενου τουτου συλλόγου ο ια
τή ; αδελφότητος, ζήλου καί έπιμτλεια: 

 ̂ Τ » - 1 ' των με/νθΐν αυτου, ων πολλά κατέστησαν
ήδη γνωστά διά σπουδαίων συγγραφών και
άλλο» άςιολόγων φιλολογικών έργων. Ί ΐ
* Λ Λ · > (\' «» # * ι ~  ̂■εκοοσις ο ιοιως των υπ αυτου πεοιοΟί.- 
κώ; έκδιδομένων Νευε.Ι.Ιψ'ΐχίύν ΑναΜ -  
xzi»r περι ών σπουδαίο; έγένετο και έν 
ΚύοωπχϊκοΓ; συγγράμμασι λόγος περιποιεΐ 
μεγίστην τιμήν τώ συλλόγω τουτω, δ- 
στί; αισθανόμενο; ήδη άρκούσας δυνάμει; 
έ;έτεινε τόν κύκλον τών εργασιών του, μή 
περιορίζομενο; πλέον εί; τών έαυτοΰ με
λών τήν ωφέλεια^, άλλά καί είς τήν κοινήν 
διά τής ένεργεία; τών μελών του.

Ί ΐ  'περισπούδαστος αύτοΰ Βιβλιοθήκη 
έκ ί  χιλιάδων τόμων απαρτιζόμενη καί τό 
περιεχον ολα τά περιοδικά συγγράμματα 
καί εφημερίδα; άναγνωστήριον του ελεύθε
ρον καί εί; συνδρομή τά; ούχί μικράν τήν 
ωφέλειαν παρεχουσι.

Άναδεχθείς τήν προεδρείαν τνί ψή^χο 
τών συναδέλφων του ό εύπαίδευτο; νεος 
Κ. IV. Λεβίδη: ηύχαοιστησεν αύτοΰ; άπό 
τοΰ βήματος πολλά κ%ί άλλα ωφέλιμα

είπών διά λόγου ζο>τροοΰ και νευρώδους.
*0 Κ. Χρ. Λόντο; έξελέχθη αντιπρόεδρος 

ό Κ. Μ. Λάμπρο; καί πάλιν Γενικός γραμμα- 
τεΰς ειδικό; δέ ό Κ.Δ.Κορομηλας επιμελη
τής τής Βιβλιοθήκης ο Κ. Ν. Πολίτη;, τα- 
μία; ό Κ. Κρασάς καί υποδιευθυντής τοΰ 
αναγνωστηρίου ό Κ. Γ. Αγγελόττουλος.

Προκειμένου περί συλλόγου, μετ1 εύχα- 
ριστήσεοις παρατηροΰμεν δτι πανταχ οΰ 
δπου ύπάρχουσιν Έλληνες συνεστήΟησαν 
διά τ/,ς προθυμίας τών ήμετέρων ομογε
νών τοιοΰτοι διατηροΰντε; έν ακμαία κα- 
ταστάσει τό πΰρ τοΰ Ελληνισμ,οΰ. Τοιοΰ 
τοι σύλλογοι καί έν Τραπεζοΰντι καί έν 
Κυδωνίαις καί έν Βραΐλα καί άλλαχοΰ επ’ 
εσνατον ιδρυΟησαν.

Λ ύ σ ι ς
ΤοΟ έν τ ω  Γ .  φ υ λ λ α δ ίω  α ιν ίγ μ α το ς  

Χ α ρ ά  —  % Αρά — *Αρα·
Πρώτος είτεμψεν τ.μϊν τήν λύσιν τοΰ ανωτέρωαινίγ

ματος ο Κ Κ. ϊ χ ι ν α ;  Μ κολούθως ίπ ϊμ ψ α ν  αύτήν 
•h Κυρ. Έ λ ί ζ α  Κ αλαματιανού και οί Κυρ. Δημ. Μη- 
τσοπουλος, Βάσος Π α ν χ ; ,  Φωκίων Φωτιαίτ.ς, Δ. 
Μττούφτ;, ’ Ιωάννης Μομφ·ρράτος, καί Κ. Τραυλό;. 
Έ κ  Α εβαϊε ίας  ή Κυ?* ΙΙερικτιονη Νικολαίδου. ’Κ* 
Πειραιώ; ό Κυρ. θ£9^· Ν  Μελετο'πουλος. Έ κ  Σύρου 
Γ .  Ε. Π οταμίανος. *Εκ Κ α λαμώ ν ίι Κυρ. Πολυξένη 
Δ α μ η λά τη  και ό Κυρ Δ .  Ποταργ;;. *Εκ Π ατρΰν ο Κ. 
Γ . Κανιλλοττουλο;. Έ  Ζακύνθου h Κ .  2 .  V .  Κ . ’Ε* . 
Κίφαλλγ;νίχς ν» Κυρ. Ά ρ α & λ λ χ  Βίντουρα. Έ κ  
MiTuXr.vn; Ν .  Μ ουζχλας και ίκ  Κυπαρισσίας b 
Δ . Α .  ου τον ίμμβτρονλύσιν  ίύχΧίίστίύ; 3γ»μ9σιιυ9μιν. 

ο Τοό α ιν ίγμ ατος  αν Οελιρς 
Αυσιν ευκολον ν χ  ιχης  
Τί ό Κόσμος τ ί  ■}> φ ύσ ι; ,
Πώς θνητών b β ίο;  ιΐν ι  
Αν σκοπός ορθώ; να λύστης,
Τνίς ψυχϊΐς τ ά  πάΟν; ο ύ γ ι  
*\ π ό  σου μακράν *ή λύ π η  
JI χ  α ρ  ά άς μ ή  σε λείπτι .  —
X ρ α αμφιβάλλεις πλέον 
Π«ς ί> βίος εΐν’ παιγνίδι $—
Χφες ΐαυτώ  το μίλλον  
11 ά :ά  μ ή  σ ί φοβίζνι. β

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α  I '.

£ ν  *7 λ ·? 5 9 ^ c? μ υ ιλ ο ν ,  ιύκολως Οά με λυατι;*
JLv οχ,ι ? 2Τε άφες με· μή  ματαιοποινίον.;·
Π λ ή ν  σ* Ευκολύνω* ά κ ο υ σ ι.  Α ν  μ* ά π ο κ ιφ α λίβ γ ς ,  
Λ ς  δελον δϊαφαννί Οά μ* άποκχτασττ.σΊης' 
λκο'μϊι }  Δ υ σ τ υ χ ία  μου ! ”Α ν  χ ά σ ω  τ ή ν  καρδίαν, 
ϊ ν α  κορεσω τ ώ ν  θ νη τ ώ ν  τ ή ν  ά π λ η σ τ ο ν  κ ο ιλ ία ν,  
Τ ί ν ο α α ι  ερμαιον α τ μ ώ ν ,  άνε'μων κ α ι  ΰ ϊα τ ω ν ,
Και τοΓς πα ρ έχω  τήν ζωήν ιϊςκο'νιν συντριμμάτω ν.  
Τον τοάχηλον άν στΕ2τ>0ώ, μέλος σώματος σου 
Γ ΐνομ ’ ά μ ^ ω ς»  η π ετώ  και π λ ή τ τ ω  τοΰ ώτο'ς σιυ  
Το τ ύ μ π χ ν ο ν  τ* άκου^τικον έν τ,χοις μουσικής* 
Α κόμη δεν fi3 ι^λυσες; ή  ! πρόσεξε γλυκυς  
Λεν θά σου ί μ α ι  σύντροφος. Αποκίφαλ'·οθ1ϊ* 
ί·ίλο; θά γιίνω* π ρ ο ο ίχ ι  σ' ιμε μή  ΡυθνσθΤίς.

Ε. ^Χ·

Πρόγρα^αα roD io i i 'L y j ho-j;.

. τ ’  T? riYCvxt x , ! u5L,-

S T 7 · " " '  ^  z “  *  « 5 «  { « , - W  «βν./Λ ; llAmOr,**:» *»l il-JTIfOV i - . i  τ?; # .„ τ ίρ ,;  Λ®/Ιόνϊϊ<κ .
_ II μ η  ό -ο ίο χή  ί :  i v r / z · ,  ■>, « · |Λ κ ί  ί φ , φ ίΛ „  τ -b  ε·>,·νω,„·«
E..t t^ v .M 0 iw»t5  ταυται; G -^-aO iu; « 5  xolvo5, itdfbv-;,·,, ον ,/λ,ο·/ » i

ττ,ν S, . , W  αΟτί;, άλλά d ;  τόν « f c o r -  i - ’ αΟτί; h x U - f c . ,
ί " ’ 6’  Τ* ί Ϊ Ε Ρ 'Ι'!:<1-  !**?' *M>«5.VE«AS. ν» ϊ 5 ω .  χ .α , , , , . , ; , ,
ςιον περιοόικον των προσδοκιών και επιθυμιών τών πολλών αύτης συνδ5ουγ-ών κα! 
σύγγραμμα προσιτόν ει; πάσαν τάξιν ανθρώπων. ‘ “

'U t y m a U w n t  έζά ,του ^ λλα ίίο υ , « γ * » ^  ίξ  f c « i  οίλλων « -
λ . .  γ » ε β « «  ω{ χα> iTfortpov χ ιτ ά  - ά « ν  ^ώτ-,,ν τοΟ |<.v.vi; χχ!
κιλην, σπουόαιαν, τερπνήν και ωφέλιμον.

, Ως Οελει ε /ε ι  κατά  τό ετος τοϋτο ή «’ΐ-Ονικν; Βι^λιοΟ^κτ;» τό παΟν;-!-
κωτατον μυΟυστόρν,μα τοϋ Ηαβερίου δέ Μοντεπέν ί  Ε π άρατος  ’Έρως, rt Έ ρω n xbr  
bpatta,, (ΑεταφρχαΟεν οπό γνωστού και δεςιοϋ καλάμου. Τοϋτο ομω; ούδόλως Οελει
τταρεμποόισει Tr,v τακτικήν έξακολούθτ,σιν τοϋ οσον ουπω περαιουμένου μυθιστορ-^-ατός 
«ο ιιος του Διαοολου.» 1

Προ; τούτοις ή «’j-Ονική ΒιβλιοΟ'/ίκν;» κατά τό ετο; τοΰτο θέλει ενίοτε κοσαεϊσθαι

<0Γ Γ ν  " ‘-Γ f UpW' a t' ^ ;  T £ / - Vr‘:  Κ ο υ σ ικ ? ί ί  δ  χ ά λ λ ι σ τ ο ς  τ ώ ν  π α ρ ’ ή α ΐ ν  μ ο υ -
β ι κ ο ο ι ο α σ κ α λ ω ν  Κ ύ ρ .  Π α ρ ι ^ ι ν / ι ς  ύ π ε σ χ έ Ο ^  ε ύ γ ε ν ώ ς  ν ά  π α ρ ε 7  Λ( m i v .  ‘

Μεθ’ δλας τά ;  βελτιώσεις^ καί π ρ ό σ θ ια ς  ταύτας, αϊτινες ού μικράν σ·,νεπάγονται
υξ/ισιν εις τας δαπανα; ν,μων, r, εττ,σια συνδρομή τής α’Εθνικής Βιβλιοθήκες» μένει 

ή αυτη ω; και πρότε^ον, ήτοι : ^
Δια τήν 'Ελλάύα δραχ. 11 και 20 /()0  Ϊ ™  φράγκα 10
Δια την Τουρκίαν καί Αίγυπτον »  ̂β
Δ,ά τά , Ί , γ ψ ο ή * !  λ  ,

? Τ „ ,  . ? ° X \ . d f r .  8
Δια τ/,ν aoctt-ct Evfwnsv α,ροίγχα 17
Δι Ινο ιας και Αμερικήν ,  2 q

<s , Δεν ^■?ι^ λλο;Λ-νί οτι και κατά τό ετος τοΰτο ή φΛομουσία τών άπαντανοΰ *Ελ- 
λήν.ον Οελςι υποστηρίζει ήμάς είς τ ό βαρύ τοϋτο εργον.

ΝΙΚΟΛΑΟ? ΜΑΤΑΡΑΓΚΑί.
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