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Έ πί τοΰ αίγιαλοΰ -ςής Βρετανίας, μεταξύ τής πό 
λεως Άγιου Βριεύχου καί τοΰ χωρίου Βιγνίκ, ίιψοΰται 
είδος κατοικητηρίου όπερ έν παντί καιρώ καθωράϊταν 
αί έν τή χώρα διά τής ονομασίας τοΰ φρουρίου έκ τοΰ 
¿δοντωτοΰ βεβαίως πύργου τοΰ καταπιίζοντος διά τοΰ 
σκοτεινού όγκου του τύ έπίλοιπον τής οικοδομής’ ει- 
ναι δέ βέβαιον ότι πριν τής μεταπολιτεύσεως τοΰ 89  
-ό Κοετ-δόρ ήν ή κατοικία τών αρχόντων του τό· 
~ου’ άλλ’ άφοΰ έγε'νιτο ιδιοκτησία έθνική αί γλαύκες 
έτριρον έν αύτώ ήσύχως τά νεογ«ά των άχρί τοΰ 
1815, ότε ή οικογένεια Λεγόρ τό ήγόρασε καί άπο* 
-'•ατέστη έν αύτώ' ή όψις του είναι πένθιμος καί αί 
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προσβα'σεις του έρημαϊαι. άφ' ένός μέρους δ Ωκεανός 
καί άφ’ ετέρου πεδιάδες όλαι σχοίνου καί Ιρίχης κ«θ 
όσον έξικνεϊται ή δρασις· μεταξύ τών δύο τούτων 
θαλασσών έφ’ ών χείται ώς άχρωτήριον τό φρούριον 
φαίνεται σκυθρωπόν καί μονήρες χαί ό πύργος αύτοΰ 
ίσταται ώς φα'ρος.

Κατά τι»α εσπέραν τοΰ χειμώνος τοΰ έτους 1836 
οί τρείς αδελφοί Λεγόρ ήταν συνηγμένοϊ εις δωμάτιον 
κατώγαιον όπερ μετεχειρίζοντο συνήθως ώς αίθουσαν 
ήν δέ τοΰτο αίθουσα παριστώσα παράδοξον σύγκραμα 
πολυτελείας, κομψότητος καί χωρικής άπλότητος. έν 
ω πλούσιος τάπης έπεδείκνυεν έπί τοΰ εδάφους άνθη 
πεποικιλμένα διά τών ζωηρότερων χρωμάτων, ή ορο
φή έξέτεινεν άνωθεν τάς ύπό τοΰ χρόνου καί τοΰ καπνού 
μελανθείσας δοκούς της. οΐ τοίχοι ήσαν μέν απλώς ά~ 
σβεσταλειμένοι, άλλ’ έκαστον τών παραθύρων είχε δ ί
πλα παραπετάσματα έκ μετάξης λευκής καί δαμα
σκηνού έουθροΰ. σκίμποδες τινές έξ άχυρου ακατέρ
γαστου συνώδευον ταπεινώς θρανίον μεγαλοπρεπές ιξ* Τ 4 * ΑΟ
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όλοσηρικού έκπληττόμενον διότι εύρίσχετο μεταξύ 
τόσον κακής συνοδίας· μία χαραβίνα, ξίφη, μάχαιραι, 
πελέκεις έμβολής, πυροβόλα κυνηγετικά «εριχεχλει- 
σμένα εΐ; τάς δερματίνας βήκας των περιεχόσμουν τό 
έμπροσδεν τής έστίας. κύμβαλο» έξ έβένου έχον έγ- 
κεκολλημένα χαλνά σημάτια έκειτο εις τό βάθος 
τού δωματίου ου ύ χυριώτερος καλλωπισμός ήσαν οί 
τρεις αδελφοί Λεγόφ.

Ο  εύειδέστερος των -ριών ψ χαί ούτος δυσειδέ- 
στατος, έάν ύποτεδή ότι ή γλυκεία, νοήμων χαί άφω- 
σιωμένη μορφή του αδελφού ’Ιωσήφ ίδύνατο νά δεω- 
ρη3ή ώς δυσειδής’ έχ τού νοσηρού χαί σκεπτικού ήθους 
του προκατελαμβάνοντο ιύδΰς χατά πρώτο» οί όρών- 
τες, χαί τέλος πάντων έφαίνετο ωραιότατος· μέ τον 
μαχρόν, φαιόχρουν του επενδυτήν χομβωμε'νον μέχρι 
τού πώγωνος, μέ τήν χόμην του τήν ξανδήν χαί χω - 
ρίζομένην κατά τό μέσον του μετώπου καί πίπτου- 
σαν άμελώς έπι του τραχήλου χαί των ώμων του ώ· 
μοίαζεν ώς εΐς των δοκίμων ίχείνων οίτινες είς τάς 
εύσεδεϊς των μελέτας έμίγνυον ενίοτε καί τάς σεμνά; 
εμπνεύσεις τής μούσης· οί δύω άλλοι, διά νά ε’πωμεν 
τήν άλήδειαν, ήσαν απαράλλακτοι άρκτοι, ό Χριστό
φορος έφόρει, ύποχάτωδεν σάγου έξ αίγείων δερμά
των, βτολήν ναύτου του καιρού τής αυτοκρατορίας, 
είχε χνήμας βραχείας, κοιλίαν μεγάλην, γένειονάπε- 
ριποιητον, όφρΟς δασείας, κόμην μέλαιναν καί κεφαλήν 
υπέρογκο»· δά έφόνευε τόν Ίωοήφ δι’ ένός σκινδαρι 
σμοδ χαί βουν διά τής πυγμής· δ Ιωάννης δ πρωτό
τοκος τής οικογένειας ήν ώς τεσσαράκοντα πέντε ή 
πεντήχοντα ετών τήν ήλιχίαν. ήν δέ ουτος υψηλός καί 
ισχνός, καί πλησίον του Χριστοφόρου ώμοίαζεν αρ
κετά τόν Δόν Κισσότην πλησίον του Σάγχο Πάνσα. 
είχε μύσταχας έρυδρούς, ώρδωμένους χαί απειλητικούς 
ώς τά κέντρα του άχανδοχοίρου. τό επιφανέστερο’ μέρος 
τής ένδυμασίας του ήν έπενδΰτης λευχόφα: ος ον έφό - 
ρει κατά τόν -ρόπον του Αύτοκράτορος· οί τρεις οδ- 
τοι αδελφοί είχον είς τούς πόδας χονδρά κροΰπεζα 
πιέζοντα άδιαφόρως χιλίων ταλλήρων τάπητα. _

Καδήμενοι περί τήν έστίαν, έφαίνοντο καί οί τρεις 
παραδεδομένοι είς σφοδρόν ανησυχίαν ήν έξέφραζον 
διαφόρως έκαστος κατά τόν χαρακτήρα του. δ ’Ιωάν
νης καί δ Χριστόφορος έβλασφήμουν, δ δέ ’Ιωσήφ 
προσηύχιτο δι’ ΰφειμένης φωνής, άχολουδών διά βλέμ 
ματος προκάτειλημένου τάς άναδόσεις τής έχ τής ά- 
νημμένης πτελέας έμπεμπομένης ύποχυάνου φλογός. 
τότε καί πότε ό Χριστόφορος ή δ Ιωάννης άμοιβαδόν 
ήγείρετο, έμισοάνοιγε τδ παραπέτασμα ενός παραθύ
ρου, έπειτα, άφ’ ου Ιμενε παρατηρώ’ δλίγας στιγμάς, 
έπέστριφενείς τήνδέσιντου τεταραγμένος, όδέ Ιωσήφ 
δέν διέχοπτε τάς προσευχάς του είμή διά νά συμβου- 
λευδή τόν γνώμονα ένός εκείνων τών χωρικών ωρο
λογίων όπερ κοινώς ώνομάζετο κούκος χαί έμιγνυεν 
τό μονότονον άσμα του μετά των φωνών του γρϋλλου 
χαί τών συριγμών του βορέως. δν χαί ή εσπέρα ήν 
¿λίγον προχωρημένη, ήν νύξ σκοτεινή, τό δωμάτιον 
έφωτίζετο μόνον υπό τής λάμψιως τής εστίας· δ δέ 
χλόδων Ιπνειν Ιξω.

Τό ώρολόγιον έσήμανεν επτά ώρας. είς τήν τελευ-

ταίαν ό Χριστόφορος χαί δ Ιωάννης ήγέρδησαν μεδ’ 
δρμής χαί περιήρχοντο τήν αίδουσαν χατά μήκος χαί 
χατά πλάτος χαί μεγάλη άγωνία έζωγραφίζετο ιίς τό 
πρόσωπόν των’ ό δέ Ιωσήφ ακίνητο^ είς τόν τόπον του 
έδιπλασίασε τήν ζέσιν τών προσευχών του· ήκουετο 
ίν τούτοις ή χροϋσις τής βροχή; μαστιζουσι-ς τούς υέ- 
λους τών παραδύρων, καί δ τρομερός βρόμος τού ω
κεανού του συντριβόμενου κατά τών βράχων τή ; πα
ραλίας.

—  Καχός καιρός ! εΐπεν δ Ιωάννης.
—  Όλεδρία επέτειος μνήμη! εΐπεν δ Χριστόφορος, 

ιδού δέχα εννέα έτη άφ’ ότου είς παρομοίαν ήυέραν 
χαί διά παρομοίου καιρού ό γέρων πατήρ μας καί δ 
νέος άδελφός μας άπωλέσδησαν είς τά χώματα.

—  ’Ο δεδς νά παραλαβή τή» ψυχήν των ! έψιδύρι- 
σεν δ Ιωσήφ, σταυρωνόμενος.

—  Καί ιδού ήμερα παρ’ ημέραν καί ώραν δεκαεπτά 
έτη άφ’ ότου δ Ιερώνυμος άπέδανε», άνέχραξεν δ ’Ιω
άννη; χινών τήν κεφαλήν.

—  Ναι, εΐπεν ό Χριστόφορος μετά αισθήματος 
δρησκιυτικού τρόμου.

—  θεέ μου ! Ικραξεν δ ’Ιωσήφ μετά χατανύξεως, 
εύδόχησον αϋτη ή όλεδρία ημέρα νά μή μας φερη νέον 
δυστύχημα ί

Κατά τήν στιγμήν ταύτην ή δύρα τής αίδούσης ή- 
νεωχδη. καί τ ις  υπηρέτης έφάνη είς τό χατώφλιον τό 
ϋδωρ ε’̂ ε ε  ποταμηδόν διά τής χόμης του καί διά τών 
ενδυμάτων του.

—  Λοιπόν! "Γβων, τ ί νέα; ήρώτησαν ένταυτώ χαί 
οί τρεις αδελφοί.

—  Αΰδε'νται μου, ούδέν νέον, άπεχρίδη δ "Γβων 
τεταραγμένος· ήχολουδήσαμεν τήν παραλίαν άπδ τοδ 
Βιγνίκ μέχρι τής Χιρισιέρας, χαί έχει έχάσαμεν τά 
ίχνη τή ; νέας κυρίας μας. σήμερον τδ πρωι, είς Βιγ- 
νια τήν είδαν διερχομένην έφιππον, φαίνεται ότι με
ταξύ τών δύο χωρίων ερ^ίφθη είς τδ ενδότερον τής 
ξηράς, είμή μόνον άν ώφελουμένη έκ τής άμπώτιδος, 
άφήκε τόν αΐγιαλόν καί έπορεύδη διά τών υφάλων.

—  Τούτου του έσχατου δοβέντος, ίχάδημεν όλοι, 
άνεχραςεν ό Χριστόφορος μετ’ άπελπισίας.

—  Ειχαι πιδανώτερον, έπανέλαβεν δ "Γβων, χα- 
τασχεδείσα ύπό του όμβρου νά χατέφυγεν ΰπό τίνα 
στέγην τών πέριξ.

—  Ό χ ι ,  *ίπεν ό ’Ιωάννης* δέν φεύγει εκείνη τδ» 
κίνδυνον, άν ζή, είναι έφιππος καί έρχεται δρομαίως 
προς ήμδς.

Πνεύμα βίαιον άνεμου διέσεισε τάς βύρας καί τά 
παράδυρα, καί ήχούοντο αι κεραμίδες χαταπετώσαι ά 
πδ τής στέγης.

—  Ο δεός νά τήν βοηβήση !' έχραξεν δ Ιωσήφ γο
νυπετών.

Ά φ ' ου δ "Γβων άνεχώρησε, διένεξις άρκιτά σφο
δρά έξε^δάγη μεταξύ τών άδελφών, τού Ίωάννου χαί 
τού Χριστοφόρου. χατ’ άρχάς έχατηγοροϋντο άμοι- 
βαίως περί τνύ παραδόξου τρόπου δι’ ού άνετράφη ί  
Ιωάννα, καί έπι τέλους άνεγνώρισαν ότι ούτε δ είς 

ούτε δ άλλος δέν ήσαν άξιοχατηγόρητοι χατά τούτο, 
χαί ότι όλος δ έλεγχος έπιπτε δικαιωματιχώς χα-^
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τού’Ιωσήφ, τούτου άπαξ άποφασισδέντος, έφάνη πραγ
ματοποιημένος δ μϋδος τού λυχου χαί τού άρνίου π ι- 
νόντων συνάμα είς ρεύμα χαδαροϋ υδατος, επί τή 
μο'νη διαφορά ότι ήδη άντί ένδς λύκου εΰρίσκοντο δύο.

—  Τό βλέπεις, δυστυχή! έχραξεν δ ’Ιωάννης, 
ρίπτων τύν κεραυνόν τού βλέμματός του επί τού ’Ιω 
σήφ, ιδού τό άποτελεσμα τής καλής ανατροφή; ή» έ- 
δωκες είο αύτήν τήν παΐδα- ιδού δ καρπός τών ου
τιδανών σου συγκαταβάσεων καί τή; τυφλή; σου α
γάπης >

—  Άλλά, άδελφέ ’Ιωάννη, άπεχρίδη δειλώς δ 
’Ιωσήφ . . .

— ’ Άποχρίσου, έχραξεν δ Ιωάννης, είς ποιαν άλ
λην οικογένειαν έχτός τής ήμετέράς κοράσια ί^καέξ 
ίτών φεύγουν μόνα τό πρωί έφιππα, τρέχουν τούς 
αγρούς όπως τύχη, καί δέν έπιστρέφουοιν είς τήν οί- 
χίαν μέχρι τού έοπέρας ;

—  Είδε νά έπιστρέψη! εΐπεν δ Ιωσήφ- άλλά, ά 
δελφέ μου ’Ιωάννη, τόν ίππον ον ή Ιωάννα δοκιμάζει 
σήμερον σύ τή τόν έδωκες άπ’ εναντίας τής 0ελή· 
σεώς μου.

—  Ά  ! νά πάρη δ διάβολος ! τό έλησμόνησα, έχρα
ξεν δ ’Ιωάννης τυπτων τδ μέτωπόν του. ζώον όλωε 
νέο», δερμουργδν, φαντασιώδες, μόλις εσχάτως δαμα 
οδέν! άν πάδη τι ή κόρη, σέ, χσχούργε, 0ά αιτιώμαι.

—  θ ά  άποχριδής οι’ αύτήν διά τής κεφαλής σου, 
έπρόσδεσεν δ Χριστόφορος,τίνάσσων τόν βραχίονά του

—  θ ά  έδιδον ευχαρίστως Ζλον τό σιμά μου διά νά 
σας τήν δισφυλάξω, εΐπεν δ Ιωσήφ, άλλά, άδελφέ μου 
Χριστόφορε, λησμονείς ότι σύ έχάριαες είς τήν ’Ιω 
άνναν τήν ήν μεταχειρίζεται σήμερον αμαζόναν, δέν 
είσαι σύ ώσαύτως, Χριστόφορε, όστι; τή εχάρισες έν 
Αγγλικόν έφίππειον;

—  Ναι, άχρείε ! άνέχραξεν δ Χριστόφορος, άλλά 
σύ είσαι όστις τή εχάρισες τά ελαττώματα καί τάς 
όσας αμαυρώνουν τά προτερήματα της άτελείας. σύ 
τήν ένιθά^όυνες είς όλας της τάς παρεκτροπάς. είς σέ, 
είς τήν δουλοπρέπειαν τών φροντίδων σου, είς τήν 
χαμέρπειαν τών ουγκαταβάσεών σου όφείλομεν τό νά 
τήν βλέπομεν τοιαύτην, ίδιότροπον, δύσκολον χαί ά 
νάγωγον.

—  Μή φέρουσαν σέβας πρός ήμας, εΐπεν ό Ι ω 
άννης.

—  Διάγουσαν χατά τήν φαντασίαν της, έπανέλα- 
•βεν δ Χριστόφορος.

—  Έμπαίζουσαν ανηλεώς τό φίλτρον μας χαί τήν 
ησυχίαν μας.

—  "Ενα διάβολον, τέλος πάντων!
—  "Εν τέρας ! εΐπεν δ ’Ιωάννης, βυδίζων άποφα- 

•ίστιχώς τάς χεΐράς είς τούς κόλπους του.
—  Βλέπεις λοιπόν, κακούργε, άνέχραξεν δ Χρι

στόφορος, ότι άν τή συμβή τ ι δυστύχημα, σέ πρέπει 
νά αΐτιώμεδα.

‘Ο ’Ιωσήφ ύπέμεινε τήν διπλήν ταύτην πυρσοχρό- 
τησιν δι’ άφοσιώσεως μάρτυρος.

—  ’Αδελφοί μου, άπεχρίδη δειλώς, δέν δέλω νά 
έξετάσω χατά πόσον είς ας μοϊ ελέγχετε άδυναμία; 
«ΐσδαν συνένοχοι. ’Επιτρέψατε μοι άλλ’ όμως νά σάς

ένδυμήσω ότι άν ίνίοτε φωνή τις εγείρεται' ένταύδα 
διά νά συμβουλεόση, νά διευδύνη χαί νά έλέγξη μάλι
στα τδ ύποχείμενον τής άγάπης μας, ή φωνή αΰτη 
ουδέποτε ήν άλλη είμή ή έμή· άν έζητεΐτο ή συμβου·» 
λή μου, άν μέ άφηναν έλεύδερον, ή Ιωάννα δέν 0ά ή» 
ό,τι είναι σήμερον, ουδέ ταύτην τήν ώραν δά ετρέμα- 
μεν διά μίαν τόσον αγαπητήν ΰπαρξι>. Ένδυμήδητε, 
άδελφοί ιεου, ότι πάντοτε έμέμοδην τήν όρεξιν τών 
βιαίων γυμνάσεων ήν εύηρεστήβητε νά άναπτΰξετε εν 
αύτή· ποσάχις, Οελήσας νά τήν άπι τρ: ρω άπ’ αυτών, 
δέν έδοχίμασα τον δυμό. σί·; ! 0ά υέ έτερπε νά βλέ
πω είς τήν εστίαν μας κόρην ευσεβή χαί σεμνήν, φύ
λακα τής οικίας χαί άφωσιωμένην είς τήν λατρείαν 
τών οικιακών αρετών, άν έσφάλην είς τήν ελπίδα μου, 
δ δεός γινώσχει ότι δέν είναι σφάλμα μου. δέν ε!ο0ε 
σείς άδελφοί μου, οΐτινες την άνεδρέψατε ώς νέαν πο- 
λεμίστριον ; έγώ τήν έδίδαξα άλλο είμή τόν έρωτα 
τών τεχνών καί τόν πόθον τών ιερών γνώσεων;

—  Δηλαδή, κύριε ψευδοευλαβή, άνέχραξεν δ ’Ιω
άννης εγείρω» τού; ώμους, άν σέ άφήναμεν νά κάμης 
όπως ήδελες, 0ά εΐχομεν είς τήν οικίαν μας μίαν σε
μνότυφο·», ζυμωμένην μέ τήν εύλάβειαν καί ήτις δά 
μας έζάλιζεν άπδ πρωίας μέχρι έσπέρας διά τών δι
δαχών της καί τών Κύριε έλέησόν της.

—  Άδελφέ μου, άπεχρίδη ό Ίωοήφ, στοχάζεσαι 
ότι είναι προκριτώτερον νά τρέμωμεν άπαύστως διά 
τό άγαπητότερον μέρος ημών αυτών ;

—  Καλόν, καλόν, εΐπεν δ Χριστόφορος, οιά τόνου 
εξουσίας άγροίκου. ώς τόσον, όλον αότ. 0ά μεταβλη- 
θή· άπέκαμον νά βλέπω μίαν παιδίσκην νά δίδη εν
ταύθα νόμους καί νά μάς σύρη άπό του άκρου τής ρι- 
νός. άναλαμβάνω έγώ νά τήν δμιλήσω μετ’ αύστη. 
ρότητος.

—  Καί εγώ, εΐπεν δ ’Ιωάννης, νά τή δώσω όρους 
διαγωγής δλίγον διαφορετική; τής μέχρι τοΰδι.

—  Ακούσατε I άνέχραξεν ό Ιωσήφ, έγερβεις μεδ’ 
ορμητικής κίνήσεως τρόμου.

Ό  χλόδων ήν όστις διπλανίως έμαίνετο' τά  χύμα- 
τα χατεδύοντο μετά τρομερού χρότου είς τάς ύφόρ- 
μους χαί είς τάς κοιλότητας τών παρά]τόν αΐγιαλόν 
βράχων, άν καί κατά Φευρουάριον, αί βρονταί έ- 
κρότουν,καί διά τής λάμψεω; τών άστραπών ή δάλασσα 
έφαίνετο κυλίουσα όρη· οί τρεις Αεγόφ έμειναν ακίνη
τοι έκ τρόμου· τό ώρολόγιον έσήμαν.ν οκτώ ωρας.

—  ’Αδελφοί μου, εΐπεν δ ’Ιωσήφ, πολύν καιρόν χ ά 
νομεν είς λέξεις- ά ; ανάψουν δάδας καί όλοι οί υπηρέ- 
ται μα; ά ; έλθουν μεδ’ ήμών νά αναζητήσουν ϊον 
αΐγιαλόν καί τά  πέριξ.

Εν ω ήτοιμάζοντο νά έξέλδωσι, κρούσις ρόπτρου 
σφοδρά διέσεισε τήν πύλην τού φρουρίου, καί ταύτο- 
•χρόνως σχεδόν τό έδαφος τής αύλής ήχησε» ύπό τά 
βήματα ίππων, καί δλόκληρος ή οικία άντήχησεν ,εκ 
κραυγών χαρμοσύνων.

—  Δεδοξασμένον τό άγιον όνομα τού δεού, ανέ
κραξε» δ ’Ιωσήφ έν εύσεβει συγκινήσε: χαράς καί εύ- 
γνωμοσύνης.

Ό  Ιωάννης καί δ Χριστόφορος έπνιξαν τήν όρμήν 
τής καρδίας των, καί ήτοιμάζοντο νά οεχδώσι τήν
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νέαν κόρην κατά τήν άξίαν της· Ιντρβμος έκ τής εκ 
φράσεως τής χατασχοταζουσης τά  πρόσωπά των αϋ- 
στηρότητος,

—  'Αδελφοί μου, είπεν δ Ιωσήφ, άς φανώμεν συγ
καταβατικοί άκόμι μίαν φοράν, άς μή μεταχιιρισθώ- 
μεν αύκά το κοράσιον μετά τραχύτητος είς ήν δέν 
τά έσυνειθίσαμιν. ή ψυχή αΰτη είναι ευαίσθητος xai 
τρυφερά ήν πρέπει νά φοβώμεθα νά έξαγριώσωμεν

—  θ ά  ίδής, είπεν ά Χριστόφορος προς τάν Ίωάν
νην αΰτάν τον σχυλαχώδη νά λειχη τους πόδας τη;.

'& ’Ιωσήφ ήθέλησε να έπιμείνη. άλλ’ έν τώ άμα 
δύο μεγάλοι χΰνες λαγωνιχοί ώρμησαν είς τήν αίθου- 
σαν, έκηδησαν έπί τών επίπλων, έχυλίσΟησαν επί του 
τάπητος, έπειτα έφυγον δρμητικώς καί έπανήλΟον 
σχεδόν εΰθύς, συνοδεΰοντες διά των διασκελισμών των 
τήν είσοδον τής νέας κυρίας των.

Είσήλθεν εκείνη, ήσυχςς και μειδιώσα καί έχουσα 
τά μαστίγιον είς τήν πυγμήν.

Ή ν εκείνη κόρη μεγάλη χαί ευειδής, Ιχουσα βλέμ
μα ύπιρήφανον, ανάστημα υψηλόν, δέρμα μελάγχρουν, 
λεπτόν καί διαφινέ;. δέν είχε τήν εύθραυστον άβρό" 
τητα έχείνων τών άνδών τής αιθούσης άπερ πρέπει 
νά φυλάττωμεν μετά προσοχής άπά τών φιλημάτων 
του ήλιου καί άπά τών επαφών τνίς αΰρας. μάλλον 
βέ έδΰνατο νά δεωρηδή ως έξ εκείνων τών άγριων 
καί ζωσίμων φυτών τών άγαπώντων τάν μέγαν άέ 
ρα καί άναπτυσσομένων είς τάν πλήρη άνεμον, έν 
αύτή δέ ή ακμή δέν απέκλειε τήν χάριν καί τά ολί
γον μετά τών δελγήτρων της μιγνόμενον αρρενωπόν 
έμετριάζετο έκ τής γλυκείας λάμψεως τής έπί του 
μετώπου καί του προσώπου της άκτινοβολοΰσης νεό 
τητος· ίσως ΰπεφαίνετο ήδη είς τους άφθαλμούς της 
ανησυχία τις καί σκεπτι/.ότης, πρώτη ταραχή τής 
ψυχής καί τών είσέτι άγνοουσών έαυτάς αίσδήσεων 
άλλ’εΐχεν ετί τά ροδόχρουν καί άνάγωγον στόμα παι
διού ίδιοτρόπου καί δυσπειδους· ή μέλαινα κόμη της 
άνελιχδείσα έκ τής βροχής, έκρέματο κατά σπείρας 
ύγράς έπί τών παρειών της· έφερεν έπί τής κεφα?.ής 
σχιάδιον έξ όλοσηριχού (χατηφέ), καί έσδής άμαζονιχή 
περιετύλισοεν αύστηρώς δλόχληρον τά χαρίεν, κομ
ψόν καί εύλυγιστον σώμα της.

Έπορευδη κατ’ εΰδείαν πράς τάν Ίωάννην τάν ή- 
σπάσδη, λέγουσα: Καλή εσπέρα, δειε μου ’Ιωάννη· έ- 

•πειτα ήσπάσδη τάν Χριστόφορον, λέγουσα: καλή έσπέ 
ρα, θείε μου Χριστόφορε' τέλος ήσπάσδη καί τάν’Ιωσήφ 
λέγουσα: Καλή εσπέρα, Οεΐέ μου Ιωσήφ. Μετά τούτο 
έπλησίασεν είς τήν εστίαν, καί προτείνουσα τάν ενα μετά 
τάν άλλον τους δυο μικρούς της πόδας είς τήν φλόγα,

—  Τ ί τρέχει λοιπόν, θείοι μου; ήρώτησεν ή Ίω  
άννα- λέγουν ότι ήσδαν ανήσυχοι διά τήν ανεψιάν σας. 
είς Βιγνιχ δλοι δμιλούν περί τής ταραχής ήν ή απου
σία μου ϊπροξένησεν είς τήν οίχίαν σας.

—  Αότάς ά άνανδρος ’Ιωσήφ, είπεν ¿'Ιωάννης, φέ
ρει πάντοτε είς τάν νούν του άνοήτους ίδε’ας. έφαντά- 
σθη ότι έξ αιτίας τού χλυ&ωνος 6 αίγιαλάς δέν ήν 
ασφαλής χαί ότι έχινδυνευεν ή ζ&η σου.

—  Ό  χλυδωνί άνέχραξεν ή v is χόρη ',ό  καιρός 
είναι ώραϊος, ’Ιωσήφ.

—  Αύτά Ιλεγον καί εγώ, άπεκρίθη ό Χριστόφο
ρος- αλλά τάν γνωρίζεις· είναι ατρόμητος ώς δασύ
πους, καί άνδρεΐος ώς ορνίς. ολίγος άνεμος άν άχού- 
ση νά ύποπνέη, νομίζει ότι είναι τά τέλος_τοΰ χόσμου, 
καί έπειτα έτρόμαζε καί διά τούτον τάν ίππον δν σή
μερον κατά πρώτον έπέδαινες.

—  Αύτοί είναι άρνίον, άπεκρίθη ή Ιωάννα.
—  Αυτό τούτο καί εγώ έλεγον. έχραξεν ό 'Ιωάν

νης, άρνίον, πτωχόν πρόβατον χαλινωμένον! άλλ’ 
άφ’ ότου όνος τρέχων δρομαιως τάν έρριψε κατα γης, 
ό Κυρ Ιωσήφ συνέλαβε μίσος άσπονδον κατά τών 
ίππων.

—  'Αγαπητή κόρη, είπεν ό ’Ιωσήφ, είναι άληθές. 
μας έπροξένησες μεγάλην ταραχήν καί ανησυχίαν· άν 
μας αγαπάς, φιλτάτη Ιωάννα, είς τά εξής πρέπει 
νά λαμβάνης περισσοτέραν φροντίδα περί τής ευτυ
χίας μας.

—  Νά πάρη ό διάβολος τάν βλάκα ! άνέχραξεν δ 
Χριστόφορος μετά θυμού, θέλει λοιπόν νά χατηχη- 
οη αυτό τά κοράσιον; αλλά είς όποιαν κοτάστασίν 
είσαι Ιωάννα μου! έπρόσδεσεν αυτός, άνασηκώνων τά 
έκ τής βροχής βεβαρυμένα διπλώματα τής άμαζο- 
νικής έσδήτος της.

—  Αί χειρες σου είναι παγωμένοι, ειπεν ό Ιωάν
νης. οί πέδες σου αχνίζουν ώ ; έν καιρώ δέρους οι 
αγροί κατά τήν ανατολήν τού ήλιου, άλλά, Ιωάννα, 
μόλις κρατείσαι, έπρόσδεσεν αύτος μετά φρίκης. Ω- 
γριάς, τά γόνατά σου κάμπτονται. Βλέπεις, είπεν 
αποτεινόμενος πράς τάν ’Ιωσήφ, τά αποτέλεσμα τών 
αγροίκων σου επιπλήξεων.

Ό  Χριστόφορος έφερε πλησίον τά μόνον θρανίο» 
τής αιθούσης· ό ’Ιωάννης έκάθισεν είς αύτά τήν νέαν 
κόρην έπειτα άμφότεροι, ό Χριστόφορος καί 5 'Ιωάν
νης άνεχώρησαν, έκαστος πράς τά μέρος του, και α- 
φήχαν τήν ’Ιωάνναν μόνην μετά τού Ιωσήφ.

—  Δέν είναι τίποτε, καλέ μου Ιωσήφ' είπεν αυ
τή, τείνουσα πράς εκείνον τήν χείρα. ή ταραχή τού 
δρόμου, ιδού τά παν. εκείνος ό ίππος τώ όντι έτρε- 
χεν ώς κεραυνός ! καί διά νά είπώ τήν αλήθειαν χα
λάς άνεμος πνέει παρά τον αίγιαλόν.

—  Ά σπλαγχνε κόρη! είπεν ό Ιωσήφ μετά τόνον 
ευμενούς έπιπλήξεως, φιλών περιπαθώς τούς δακτύ
λους της. δέν ήδελον νά σέ βλέπω τοιαΰτην, φιλτάτη 
μου 'Ιωάννα.

—  Τ ί θέλεις, Ίωσηφ ;  άνέχραξεν εκείνη μετά τ ί
νος χειρονομίας άνυπομονησίας. άπό τινσς καιρού α
γνοώ τ ί συμβαίνει έν έμοί. δύνασαι νά μεί είπής τίς 
δαίμων μέ ώδεϊ καί μέ ταράττει ; πόθεν προέρχεται 
ουτος ά χαταβιβρώσκων με πυρετός, αΰτη ή χατανα- 
λίσχουσά με άνάγχη τής χινήσεω;, αΰτη ή μέχρι τοΰοε 
άγνωστος θερμότης ήτις μέ χινεί είς τά νά ζητώ τάν 
κίνδυνον ; σήμερον, παραδείγματος χάριν, σήμερον η- 
μην παράφρων. πώς είκοσάκις δέν συ*ετρίβη ή κεφα
λή μου; βεβαίως διότι προσηόχεσο υπέρ έμοΰ’ καί 
τούτο δέν άρκεϊ- έρχονται στιγμαί καθ' ας θλίβομαι, 
χωρίς νά γνωρίζω διατί, καί άλλαι, τά πιστεύεις ί 
καθ’ άς κλαίω έξαίφνης, χωρίς νά δυνηθώ νά έννοήσω 
τά αίτιογ τών δακρύων μου. άκουσον, πτω χέ μο»
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’Ιωσήφ, νομίζω ότι άνιώμαι. μή μέ επιπλήττη;· ό,τι 
δύνασαι νά μοί είπής περί τούτου τά είπον έγώ ή ιδία 
είς έμαυτήν. μέ αγαπάτε, είσθε καλοί καί οί τρεις, 
ή μόνη φροντίς σας είναι τά νά μέ ευχαριστήσετε· τά 
πρωί άμιλλάσθε μεταξύ σας διά τά πρώτον μου βλέμ
μα. καί τά εσπέρας διά τά έσχατόν μου μειδίαμα’ 
προλαμδάνετο τάς παραλογίας μου' ιχνηλατείτε τάς 
ιδιοτροπίας μου διά νά τάς ευχαριστήσετε- τέλος μέ 
αγαπάτε τόσον ώστε, αίσχυνομαε νά τά είπώ, ποτέ 
δέν μοί συνέβη νά κλαύσω τήν μητέρα μου τήν όποιαν 
δέν έγνώρισα. καί μ’ όλα ταΰτα άνιώμαι, Ιωσήφ. εί. 
μαι άγνώμων. τά γνωρίζω, τά αισθάνομαι· άλλ’ άνι- 
ώμαι' καί τούτο ισχύει μάλλον έμοΰ αύτής.

—  ’Ιωάννα, Ιωάννα, πόσον μετεβλήθης! άνέχραξεν 
ό ’Ιωσήφ, άναστενάζων. Τ ί έγινεν ό καιρύς καθ’ ον ή 
σπουδή έπληρου τάς ημέρας σου! τί έκαμες τάς ευ
τυχείς έκείνας ήμέρας καθ’ ά; ή άνάγνωσις αγαπητού 
τινός βιβλίου ήρκει ιίς  τάς άνάγκας τής καρδίας σου 
καί τού πνεύματός σου ;

—  ’Ανάθεμα είς τά  αγαπητά βιβλία ! άνέχραξεν ή 
νέα κόρη μετά τίνος κινήματος θυμού, διατί τά  άφή- 
κες νά εισχωρήσουν ύπά τήν στέγην μας ; έκείνα μέ 
έμαθον ότι δ κόσμος δεν τελειώνει είς τάν δρίζοντσ 
μας, οτι ό ήλιος δέν έδημιουργήθη μόνον διά νά φωτίζη 
τά Βιγνίκ, καί τέλος ότι υπάρχει καί τ ι πέραν αυ
τής τής θαλάσσης καί πέραν τών αγρών τούτων τών 
περικλειόντων ημάς πανταχίθεν.

—  Παιδίον, σ ιω πά!. είπεν ά ’Ιωσήφ, πρόσεχε μήν 
έκφοβίαης τά φίλτρον τού Χριστοφόρου καί τού Ίω- 
άννου. οίκονόμει τάς δυο έκείνας καρδίας. άρχει οτι 
έτάραξες τήν έμήν.

—  ‘Ο Χριστόφορος χαί ό ’Ιωάννης δέν θά μέ έν. 
νόουν έγώ ή ιδία δέν έννοώ έμαυτήν. άν ταράττω 
τήν χαρδίαν σου, τούτο προέρχεται έκ τού ότι ή καρ- 
δία σου είναι ή μόνη ήν δύναμαι νά συμβουλευθώ. είς 
τάν θόρυβον τών ών μέ πολιορκοΰσιν ιδεών χαί αι
σθημάτων είς τί»α δύναμαι νά αποταθώ είμή είς σέ, 
τάν άδηγόν μου, τάν σύμβουλόν μου, τάν διδάσκαλόν 
μου είς πάντα, τάν πλάσαντά με οια είμαι ; ένόμισα 
ότι σύ όςτις γνωρίζεις τά πάντα έδύνασο νά μοί έξη 
γήσης τήν χατάστασιν τής ψυχής μου" διατί είμαι είς 
αύτήν τήν χατάστασιν, Ιωσήφ; ιδού, παραδείγματος 
χάριν, εγείρομαι πάσαν πρωίαν πλήρης θερμότητος 
καί έλπίδος· τ ί ελπίζω τά άγνοώ, άλλά αισθάνομαι 
τήν ζωήν πλημμυροΰσαν έν έμοί· νομίζω οτι ή άρχο- 
μένη ήμε'ρα θά μοί άνακαλύψη δέν ήξεύρω τ ί άγνω
στον όπερ περιμένω, αί ώραι παρέρχονται είς αύτή» 
τήν προσδοκίαν, καί $θάνω είς τά εσπέρας τεθλιμμέ 
νη, άθυμος καί παρωργισμένη διότι βλέπω ότι ή πρά 
μικρού παρελθούσα ημέρα ούδέν μοί έφερε νέον, καί 
ότι παρήλθεν άπαραλλάκτως ώς καί ή προλαβοΰσα- 
ούδενάς στερούμαι- ουδέ καιρόν μοί δίδετε μάλιστα 
ούδέν νά επιθυμήσω- ή θέλησες μου είναι δ νόμος σας· 
θπήρξε ποτέ παιδίον πλε'ον μαμμόθρεπτον έμοΰ είς 
τάν ύφήλιον ; έρωτώ ένίοτε έν έμαυτή άν δέν κρατήτ* 
είς χείράς σας τήν γιγοητευμένην ράβδον τής φαν- 
ταοτικής έκείνης νύμφης ής μοί έδιηγεϊσο τήν ίστο · 
ριαν διά νά μέ άποκοιμίσης, όταν ήμην είς τά λί*

χνον. Λε'γεμοι λοιπόν, Ίοσήφ, πόθεν προέρχεται, πό
θεν δύναται νά προέρχεται αΰτη ή αόριστος προσ
δοκία αγαθού όπερ δέν γνωρίζω, αΰτη ή μυστηριώδης 
χαί άσκοπος ελπίς ή πάντοτε έξαπατωμένη καί πάν
τοτε άνανεουμένη ;

Λέγουσα ταΰτα, ή νέα κόρη προσήλωσεν έπί τοΰ 
Ιωσήφ βλέμμα άνήσυχον καί περίεργον’ άλλ’ ά ’Ιω 

σήφ ούδέν άπεκρίθη· έμεινε σιωπηλός, Ιχον τούς πό
δας έπί τών πυριστατών καί τούς άφθαλμούς Ιστηριγ- 
νους έπί τής ανθρακιάς.

Ό  Χριστόφορος καί ό Ιωάννης είσήλθον μετ’ άλί· 
γον είς τήν αίθουσαν, ό Ιωάννης έφερε σοβαρώς ένα 
δίσκον Ιχοντα έπ’ αύτοΰ ποτήριον κρυστάλλινον καί 
βωχάλιάν περιέχον οίνον τής Ισπανίας, δ Χριστό
φορος Ικράτει διά τοΰ άκρου τών δακτύλων του δύω 
έμβάδας έκ μέλανος άλοσηριχού έχούσας ύπερραμμέ- 
νον πτϊλον κύκνου, ό Ιωσήφ έλαβε τάν δίσκον άπά 
τών χειρών τού αδελφού του- καί έν ώ ή ’Ιωάννα έ
πινε ιίς μικρά; δόσεις τά ευώδες υγρόν, ό Χριστόφο
ρος καί δ ’Ιωάννης γονατίσαντες έμπροσθέν της, έξε- 
πόρπουν τούς έμβάτας της καί τήν έβοήθουν είς τά 
νά ένδέση τούς απαλούς καί ευλύγιστους πόδας της 
είς τά λευκόν καί μεταξώδες πτϊλον. άποπερατωθεί- 
σης τής έργασίας ταύτηο, έμειναν είς τήν αύτήν θέ- 
σιν, Ιχοντες τούς άφθαλμούς έστραμμένους πράς τά 
είδωλόν των, καί δμοιάζον-ες πολύ δυο κύνας οΓτινι; 
άνακαθήμενοι, έξαιτοΰνται εν βλέμμα τού κυρίου των. 
δ χονδρός Χριστόφορος μετά τής ύπερόγκου του κε
φαλής, ό ύψηλάς καί λεπτός ’Ιωάννης μετά τού ώρ* 
θωμένουτου μύσταχος ώμοίαζον δ μέν σφαιρικόν χύνα, 
δ δέ τάν γρύφωνα τής Α γγλίας.

Έ κτού τρόπου καθ’ δν ή νέα κόρη έδέχε-ο αυτά; 
τάςύποκλίσεις εννοείτο ευκόλως ότι πρά πολλοΟ ήν συ·* 
»ειθισμένη είς αύτάς- άφ’ ου έθέρμανεν άρκετά τούς 
πόδας της καί τάς χεΐράς της είς τήν φλόγα, ή 'Ιω 
άννα άπεσύρθη είς τά οίκημά της καί έπανήλθε μετά 
τινας στιγμάς, φορούσα κατοικίδιον ίμάτιον έξ Ι ν 
δικού σάλιου συσοιγχόμενον περί τήν μέσην της διά 
στρεπτού μεταξωτού.

Οί τρεις άδελφοί μετεχειρίσθησαν τά διάστημα τής 
άπουσίας της εις τά νά έτοιμάσωσι πλησίον τού πυ
ράς τά δεΐπνον τής κόρης· έκάθησιν έκείνη είς τήν 
τράπεζαν καί ήρχισε νά τρώγη μετά μεγάλης δρέ- 
ξιως, οι δέ τρεις θειοι τήν Ιθεώρουν θαυμάζοντες, 
καί οί δυο κύνες άνεπηδων περί αύτήν, διά νά άρπά- 
ζωσι τά  ψυχία τοΰ γεύματος, πότε καί πότε άπέτει- 
νεν ΐκιίνη προς τούς μέν λέξιις τινάς εύνοΐχάς, χαί έρ- 
ριπτιν είς τούς δέ δστά τινα πέρδιχος.

—  Δέν καπνίζετε, θείοι μου ; ήρώτησεν εκείνη τάν 
Ίωάννην καί τάν Χριστόφορον.

—  Δέν έχω καπνόν, είπεν δ Ιωάννης.
—  Συνέτριψα τΟν χαπνοούριγκά μου, είπεν δ Χρι

στόφορος.
Ή  νέα χόρη εξέβαλε του κόλπου της ούγγίας τινάς 

χαπνοΟ τιτυλιγμένου είς χαρτίον λευκόφαίον όπερ έ- 
δωκε τώ  ’Ιωάννη, έπειτα ένα καπνοσΰριγχα πήλινον 
περιχεχλεισμένον είς θήκην ξυλίνην ήν προσεφερε τώ  
Χριστοφόρω.
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—  Σδς ένδυμούμεβα, είπεν ιχείνη μειδιώσα. δια- 
βαίνουσα διά του Βιγνίκ, ένβυμήβην ότι δ θείος μου 
Χριστόφορος είχε συντρίψη τόν καπνοσύριγκά του, καί 
ότι δ θειος μου 'Ιωάννης έπλησίαζεν εις τό τέλος τής 
προμηβείας του’ διδ χαί έχράτησα τόν ίππο » μου έμ
προσθεν τής βύραςτου χαπνοπωλείου.είς τδ έντές είχον 
γάμον καί συμπόσιβν ή πωλήτρια είχε συζευξη τό 
πρωί τήν θυγατέρα της ΊΓβόννην μετά του υιού τοΰ 
άλιέως θωμά. μέ ¿γνώρισε, χαί εόιάσβην νά άφιπ- 
πεύσω, διά νά συγχαρώ τους νυμφίους’ άμφότεροι 
είσί νέοι καί ευειδείς’ χαδήμενοι πλησίον άλλήλων, 
καί εχοντες τά ; χειράς των συμπεπλεγμένας, οΰδιμίαν 
προέφερον λέξιν μεταξύ των, άλλ’ άμφότεροι έφαίνοντο 
τόσον ευτυχείς, ώστε άνεχώρησβ άπ’ ούτών, έχουσα, 
αγνοώ διατί, τήν χαρδίαν όλως τετβραγμένην.

Είς αύτάς τάς λέξεις, οι τρεις αδελφοί έτριψαν 
βλέμματα λαδραία πρός άλλήλους.

—  Δέν αγαπώ τού; νυμφευόμενους ανθρώπους, εί- 
πεν δ Χριστόφορος, συσπών τάς δφρΰς.

—  Διατί λοιπόν, δείε μου, δέν τού; άγαπα; ; ήρώ- 
τησεν ή Ιωάννα μετά περίεργείας.

—  Διατί . . . διατί . . . έψέλλισεν δ Χριστόφορος 
οτίνοχωρουμενος.

—  Ό  λόγος είναι άπλούστατος, άνέχραξεν δ Ίω - 
οίννης, έκπέμπων νέφος καπνοΰ. Διότι ή νύμφευσες 
είναι δεσμοβεσία άντιηδική.

—  ΆντιηΟιχή ! άπεχρίδη ή Ιωάννα, ή νύμφευ- 
σις Οεσμοδεσία άντιηδική ! τοΰτο δέν ε|ναι όπερ μέ 
έδίδαξεν ό Ιωσήφ.

—  Ό  Ίωσή®, άπεχρίδη δ Ιωάννης, είναι βλάξ, 
πλήρης προλήψεων βλαβερών.

—  Ά λλ’ ούτε δ έφημέριος του Βιγνίκ λέγει τούτο 
είς τήν διδαχήν του. κατ’ αύτόν ή νύμφευσι; είναι 
Θεία Οεσμοδεσία.

—  Οί έφημέρ'.ι λέγουσιν ολοι τό αύτό πράγμα, 
άπεχρίδη δ Χριστόφορος’ άλλ’ ή άπόδειξις δτι διό
λου δέν φρονουσι τδ οπερ λέγουσιν είναι ότι ούδείς 
αύτών νυμφεϋιται.

—  Καί τ ΐ ;  νυμφεύεται ; άνέχραξεν δ Ιωάννης, ού
δείς. ένυμφεύδημεν ήμεϊς ; χαί όμως έδυνάμεδα νά 
τδ κάμωμεν, νομίζω όπωσοΰν εύαρέστως. είμεδαπλου 
αιοΓ πρό ού πολλοΰ ήμεδα είσέτι, δ Χριστόφορος καί 
εγώ ούχ δλίγον χαρίεντες. είς τό διάστημα τής ζωή; 
μου μοί έτυχον πολλαι ώραϊαιέπιδυμήσασαι, τολμώ νά 
τό ομολογήσω, τήν καρδίαν μου καί τήν χεϊρα μου- 
6 Χριστόφορος, ούδ' αύτός έμεινε στερημένο; τοιού- 
των συναντήσεων, ήμεδα καί οί δύο γεννάδαι ! άλλ’ 
έννοήσαμεν έκ πρώτης αρχής ότι ή άγαμία είναι ή 
φυσική κατάστασις του άνδρός καί τής γυναικός.

—  Ά λλ’ δ πατήρ μου ένυμφεύδη, είπε » ή ‘Ιωάννα.
—  Καί τοΰτο δέν είναι τδ καλήτερον απ’ δσα έ- 

χαμεν, άπεχρίδη δ Χριστόφορος.
—  "Οπερ έστί, Θεϊέ μου, έγώ είμαι βάρος είς τήν 

οικίαν «ας, έπρόσΟισεν ή νέα κόρη, ¿γειρόμενη άπό 
τής τραπέζης μετά δακρύων είς τους δφβαλμούς.

'Α μα έπρόφερεν ¿κείνη αύτάς τάς λέξεις, τήν πε- 
ριεκύκλωσαν, έλαβσν τάς χείράς της, τάς κατεφίλη- 
*αν, τήν ¿βεβαίωσαν ότι τήν ¿Θεωρούν ώς ευεργέτημα
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καί ώς ευλογίαν τοΰ ούρανοΰ. δ Χριστόφορος μανι
ακός καδ’ έαυτοΰ, έσπα τάς τρίχας τής κεφαλής του 
και ώμολόγει ότι ήν φονεύς ανάξιος πάσης εύσπλαγ- 
χνίας. ή Ιωάννα έβιάσδη νά τόν ιίραύνη, καί τόν ή. 
σπάσΟη μετά δελκτικής χάριτος.

—  Πώς δέν έννόησας, είπεν ό Ίωσηφ, ότι οί θείο: 
ήστιίζοντο, καί ήδιλον μόνον νά σοί δείξωσιν άτι εί
σαι άκόμη πολύ νέα ώστε νά καταγίνεσαι «ΐς αυτά τά 
πράγματα.

—  Πολύ νέα J άνέχραξεν ή ’Ιωάννα, ή Ύβόννη ήτις 
ύπανδρεΰδη «ήμερον είναι δεκαές ετών καί εγώ τήν 
άνοιξιν Οά είμαι οέκα έκτα.

—  Ναι, άπεχρίδη ό ’Ιωάννης, άλλ’ αί καλοανα
θρεμμένοι κόραι οέν υπανδρεύονται ποτέ πριν τοΰ 
τριακοστοΰ έτους.

—  Καί είμαι εγώ καλοαναθρεμμένη ; ήρώτα πο_ 
νηρώς ή άσπλαγχνος κόρη.

—  Ή  μήτηρ σου, είπεν δ Ίωσή®, ήν τριάκοντα 
δύο ετών, όταν συνεζεύχδη μετά τοΰ Ιερωνύμου.

Ή  συνομιλία διεκόπη έκ σφοδρά; έκρήξεω; χεραυ- 
νοΰ ήτις έσεισε·* ό*ας τάς ¿έλους τής οικίας, δ χλύ- 
δων έξηκολούδει μετ' άπαραδιιγματίστου μανίας.

—  Βεβαίως, είπεν ή νέα κόρη, ιδού καχός καιρός 
διά τούς ?υς·υχείς τούς ευρισκομένους εις τήν δάλασσαν.

Τήν αυτήν στιγμήν υπηρέτης τις είσήλδε καί είπεν 
ότι ένόμιζον νά άκούωσι, πρό ένδς περίπου τετάρ
του ώρας έκπυρσοκροτήσεις τηλεβόλων προερχόμενα; 
άναμφιβόλως άπό τίνος πλοίου έν ναυαγίω. ή ’Ιωάννα 
καί οί τρεις αδελφοί προσείχον νά άκούσωτιν, άλλα 
δήν ήκουον άλλο είμή τόν κρότον τών βροντών καί 
τόν ήχον τών κυμάτων, άπερ έφαίνοντο τώ  οντι ώ; 
υπόκωφοι εκπυρσοκροτήσεις, δ Χριστόφορος διέταξε 
νά άνάψωσι τδν φανόν τοΰ πύργου.

‘Η  Ιωάννα ήν προφανώς προκατειλημμένη, ο! δείοι 
της τήν παρετήρουν μετ’ αγωνίας, έν τώ λεπτώ τη; 
διοργανισμώ εΓτε ύποφέρουσα έκ τής δνελλώδους ε
πιρροής τοΰ καιρού, εΓτε προαισδανομένη έν άγνοια καί 
αύτής τής ίδιας παράδοξόν τ ι μέλλον μ ετ ' δλίγον νά 
φανερώση τήν τύχην της, ήν ανήσυχος κα; συγκεκι- 
νημένη. έχάδησεν είς τό κύμβαλόν της’ περιέφερε 
τού; δακτύλους της έπί τοΰ πληχτροφόρου, χαί εύδύς 
πάλιν έγερδεϊσα, έπλησίασεν είς εν παράδυρον όπου 
άφ’ οδ εμεινεν όλίγας στιγμάς, Ιχουσα τό μέτωπον 
κολλημένο» έπί τοΰ ύέλου καί δεωροΰσα τάς διασχι- 
ζοΰσας τόν επενδυτήν τής νυκτό; άστραπάς, έπέστρε- 
ψεν εί; τό κύμβαλόν της, ¿δοκίμασε νά τραγωδήση 
συνοδευομένη υπό του όργάνου, έπαυσε διά μιας μετά 
ιτινας τόνους, καί έμεινε σιωπηλή, έχουσα τήν κε
φαλή* έρειδομένην έπί τής χειρός της.

Όρβιοι παρά τήν έστίαν, οί τρείς αδελφοί είχον 
τά βλέμματά των προσηλωμένα έπ’ εκείνης.

—  Κακά τρέχει, κχκά τρέχει ! είπεν δ ’Ιωάννης 
μυστηριωδώς, κλίνων πρός τό ού; τοΰ Χριστοφόρου.

—  Είναι άκόμη παιοίον, είπεν δ Χριστόφορος. ¿4 
δοκιμάσωμεν νά τήν δισσχεδάσωμεν,'καί νά άλλάξω- 
μεν τόν δρομον τών ίδιών της.

Έποριυδησαν χαί οί τρεις πλησίον τής Ιωάννης
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καί συνεστάδησαν περί ίκιίνη*, χωρίς íx«í«l νά φαί-
,ιτσι ότι τούς παρατηρεί.

—  Είσαι μελαγχολιχή, φιλτάτη μου ’Ιωάννα ; εί- 
κιν δ Ίωσή®, δέτων έλαφρά τήν χείρο του έπί τοΰ 
ώμου της.

—  Μ ελαγχολιχή! έγώ, έχραςεν εκείνη, άνε 
γείρασα τήν κεφαλήν. Διατί νά είμαι μελαγχολιχή ; 
ϊιν είμαι μελαγχολική, Ίωσή®.

—  ’Ιωάννα, ήςευρεις, είπεν ό Χριστόφορος ότι πρό 
πολλοΰ δέν έψαρεύσαμεν;

—■ Βαρύνομαι τό ψάρευιεα, είπεν εκείνη.
—  Καί τό κυνήγιον; ήρώτησεν ό ’Ιωάννης, πότε δά 

χυνηγήσωμεν όμοΰ είς τούς αγρούς μας ;
—  Βαρύνομαι τό κυνήγιον, είπεν ή ’Ιωάννα.
—  Σήμερο* -.ό πρωί μετά τήν άναχώρησίν σου έ- 

λάβομεν, έπρόσδεσεν δ 'Ιωσήφ, ενα φάκελλον βιβλίων 
καί τραγωδιών.

—  Τό κυνήγιον, τό ψάρευμα, τά  βιβλία καί τά 
τραγωδία, όλα αύτά τά  βαρύνομαι, έπανέλαβεν ή 
'Ιωάννα

Ο ί τρείς άδιλφοί έόόιψαν ό είς έπί του άλλου βλέμ 
ματα άδυμίας.

—  Ά ς  ίδωμεν, είπεν ό Χριστόφορος, έχεις κάμ- 
μίαν έπιδυμίαν τήν όποιαν νά μήν παρετηρήσαμεν ; 
κάμμίαν δέλησιν τήν όποιαν νά ήμελήσαμεν νά ιύχα* 
ρίστήσωμεν, κάμμίαν ιδιοτροπίαν τήν όποιαν νά μήν 
έννοήσαμεν ;

—  Ίσω ς, έπανέλαβεν δ ’Ιωάννης, δέν σέ εύχα- 
ρίστοΰσι τά  τελιυταία ίκ ΙΙαρισίων έλδόντα χοσμή-

;
Ά ν  τδ έκ λευχοϊχτΐδος περιχείριόν σου σέ δυσά

ρεστη, πρέπει νά μάς τό φανέρωσης.
—  ’Ε γώ  στοιχηματίζω, έ/ραξεν δ Ιωάννης τρι

βών τάς χεϊρας του, ότι έπιδυμεί εν νέον σάλιον τής 
Καχεμιρης.

—  Έ να  ίππον Αραβικόν ; είπεν δ Χριστόφορος.
—  Έ ν  οιπλοΰν πυροβόλον , ήρώτησεν δ Ιωάννης.
—  Έ ν ζευγάριον πιστολίων ;
Ε ίς  έκαστη* τών έρωτήσεων τούτων ή Ιωάννα 

έσειε τήν κεφαλήν ώ ; περιφρσνοΰσα χαί δυσχεραίνουσα.
—  Λοιπόν, διά δνομα δεοΰ ! άνέχραξεν δ Χριστό

φορος έν απελπισία τ ί  σέ χριιάζεται; τί επιθυμείς; ότι 
καί αν ήναι υπόσχομαι νά σοί τό δώσω, καί άν χρεια- 
σ6ή νά έπιβώ καί πάλιν τδ βρίκιον τήν Άνδριάναν 
και μόνες έγώ νά πολεμήσω καδ’ δλοχλήρου τοΰ χό 
σμου ! έμίλησε, διόρισε, πρόσταξε. θέλεις να φέρω ό
λους τούς δησαυροΰς τών Ινδιών είς τούς πόδας σου;

—  Επιθυμείς έναστρον τοΰ στερεώματος; εχραξεν 
δ 'Ιωάννης όστι; δέν ήθελε νά φανή υποδεέστερος κατά 
τήν γενναιότητα, δά υπάγω νά τδ ζητήσω παρά τοΰ 
αιωνίου Πατρός, χαί άν τδ άποποιηδή, 6ά τό έχσπάσω 
διά τοΰ άκρου τοΰ ξίφους μου χαί θά έπανέλδω νά τό 
θέσω είς τδ μέτωπόν σου.

Ό  ‘Ιωσήφ έγκλίνων καί ουτος πρός τόν Ίωάννην, 
είπεν.

—  Ά ν  έπιδυμής νά δέσης είς τήν ζώνην σου εν 
τών έπί τής κορυφή τών Άλπεων φυόμενων φυτών, 
•ά  υπάγω, χδρη, νά τό ζητήσω.

Είς όλας αύτάς τάς ¿ρωτήσεις ή νέα κόρη είχε 
μείνη άφωνος καί δέν έφαίνετο διατεδειμένη ιίς τά νά 
άποκριδή, όταν αίφνης ήγέρδη, ιχουσα τήν όψιν 
ώχράν καί τό δμμα σπινδηροβίλον.

—  ’Ακούετε ! ακούετε! έκραξεν εκείνη.
Έδραμεν, ήνοιξεν εν παράδυρον βλέπον πρός τήν 

θάλασσαν, καί οί τέσσαρες Ιμιιναν άκίνητοί, εχοντες 
τό βλέμμα βυδισμένον είς τήν άβυσσον.

Μετά τίνας στιγμάς πενδίμου σιωπής, λάμψις 
ώχοά έλεύκανε τήν έπιφάνιιαν τών κυμάτων καί σχε
δόν ταύτοχρόνως ήχησε πυρσοκρότησις τηλιβόλου.

Β'.

Πριν γίνωσιν όπερ είσί οήμερον, άρχοντες τοΰ 
Κοέτ-Δόρ, έν Βρετανική χ_ώρα οί Λεγόφ ήσαν πτω
χή  οικογένεια άλιέων, ζώσα έπί τοΰ αίγιαλοΰ όπως 
έδύνατο. Κατά τό έτος 1 8 0 6  ή οικογένεια αδτη 
συνέκειτο έκ τοΰ πατρός Λεγόφ, τής γυναικός του 
καί τεσσάρων υιών ήραχλεοσώμων, υγειών καί πάν
τοτε πείνώντων, πλήν τοΰ νεωτάτου, σς είχιν ώς.έκ 
τής μητρός του κρδσιν λεπτήν ήν οί άλλοι τρεις έ- 
σκωπτον εύχαρίττως’ καί οί τρεις όμως τόν ήγάπων 
καί άν ένέπαιζον τήν αδυναμίαν τοΰ νέου άδελφοΰ των, 
τήν ύπερασπίζοντο χρείας τυχούσης, καί οί παίδις 
τοΰ χωρίου δέν έτόλμων νά έγγίσωσι τόν μικρόν Λ ι- 
γέφ όστις ιίχε  πάντοτε είς ύπεράσπισίν του τρείς £ω- 
μαλαίους ών οί βραχίονες δέν έπαιζον. Κατά τάς 
πρωτας ημέρα; τοΰ 1806  ό πρωτότοκος άνεχώρησε 
διά τόν στρατόν, καί κατά τόνΝσέμβριον τοΰ αύ- 
τοΰ έτους έράνη τό ψήφισμα τοΰ χερσαίου αποκλει
σμού χρονολογημένο» άπό τοΰ αύτοκρατορίκοΰ στρα
τοπέδου του Βερολ.ίνου’ άμα διεδόδη ή ιίδησις αΰτη, 
δ ¿ρχηγός τής οικογένειας συνεκινήδη’ ή* εκείνος αν
δρείος, επιχειρηματίας καί έξοικειωμένος μ ιτά τής 
θαλάσσης· οί δύο μένοντες παρ’ αύτώ υίοί, («ίς ούδέν 
ελογίζετο τόν τελιυταίον,) είχον τήν τυχοδιωκτικήν 
θερμότητα τής ηλικίας τω ν  βοηδουμενος ΰπό τίνος 
έφοπλιστοΰ τοΰ άγιου Βριεύκου, κατώρδωσι νά λα'δη 
έγγραφο* άδειαν θαλασσοπλοΐας, ένώπλισε τδ πειρα- 
τικόν πλοίον τήν 'Ardpidrar καί ήρχισε νά διατρέχη 
τόν’Ωκεανόν, συνωδευμένος υπό τών δύο του υιών 
καί τινων άνδρώπων καλής διαδέσεως οΟ; συνέλεξεν 
άπό τοΰ Βιγνίκ καί τών πέριξ· ή τέχνη ήν καλή· οί 
Λεγόφ τήν μιτήλδεν έν συνειδήσει, δηλαδή άνιυ ούδε- 
μιάς συνιιδήσεως· ένδυμοϋνται άκόμη είς τόν τόπον 
εν δυστυχές δανικόν βρίκιον όπερ εκείνοι οί λυσσώδεις 
συνέλαβον καί έκήρυξαν νόμιμον λείαν έπί προφάσει 
ότι εόρίσκοντο έν αύτω έν άκρα άδωότητι δώδεκα έξ 
Αγγλικού αργίλου πινάκια· άλλά τότε δέν έθιώρουντά 
πράγματα τόσον έχ τοΰ πλησίον, ή μάλλον τά έδεώ- 
ρουν ίκ του πολλά πλησίον.

Έ χ  τής εύσυνειδήτου τιμιότητος τής διαγωγής των 
οί Λεγόφ είς ¿λίγους μήνας άπεχωρίσδησαν άπό τοΰ 
έφοπλιστοΰ τοΰ άγίου-Βριευκου καί έπειράτευσν άφ’ ε
αυτών. Έ ν τούτοι; δ μικρός Λεγόφ όστις έκαλεΐτο 
Ιωσήφ ηύξανι πλησίον τής μητρός του, γυναικός εύσετ 
βοΰς, πνεύματος άπλοΰ χαί χαρόίας τιμίας ήτις τό»
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άνέτρεφεν 6?ς τήν αγάπην του θεού καί τά έθιμα τής 
εκκλησίας, άψ ετέρου μέρους ό εφημέριος τού Βιγνίκ 
οστίς υπεραγαπησε τον ’Ιωσήφ διά το γλυκύ καί εΰά- 
γωγον ήθος του ήγάπα νά τάν‘έλκη εες τήν έρημερίαν, 
καί νά άναπτυσση ας παρετήρησιν εν αύτώ φυσιχάς 
ιδιότητας. Κατ αυτόν τάν τρόπον ό μικρά; Λεγάρ 
εγινεν β φοίνιξ του τόπου του' ού μόνον έμαθε νά ά- 
ναγίνώσχη, νά γράφη καί νά άριθμή, άλλ* Ιτι ήξευρε 
καί ολίγα λατινικά, έσπούδαζε τά γράμματα καί κα- 
τεγίνετο εΐ; τήν βεολογίαν· Ιψαλλεν εις τά άναλόγιον, 
καί έλεγον εις τά Βιγνίκ άτι είχε μέρος εις δσα καλά 
πράγματα ά εφημέριος έδίδασκε τήν κυριακήν· ή μυ
στική έπιδυμία τής μητρός του ήν νά γίνη ίερεύ;, καί 
μάλιστα άνέρερε καί τ ι περί τούτου εις τάν άνδρ* 
της- άλλ έπειοή δ πατήρ Λεγάρ ος καί τοι Βρετανός 
είχε πάντοτε τάσεις τινάς βολταιρικάς άπεράνδη άπο- 
τόμως άτι δέν ηβελε πιλίδιον εις τήν οίχογε’νειάν του, 
ή καλή γυνή ήναγκάσδη νά παραι-ηδή τής ριλτάτης 
των φιλοτιμιών της.

(ακολουθεί).

1ΙΕΡΙ ί ! ! \  I T V t l W V
ΠΑΡΑ ΤΟ ΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΒΛΛΗΣΙΝ.

(Έ κ τής ύπάΡ. van  L im burg  B rouw er συγ- 

γραριίσης Ιστορίας του ήδικοΰ καί θρησκευ

τικού πολιτισμού των αρχαίων Ελλήνων.)

(Συνέχεια. Ίδε yv.Uúúior 3 5 .)

At γυναίκες ήσαν χατάκλειστοι έν ταίς οίκίαι; αυ
τών και πασης έλευθέρας μετά του άλλου φύλου κοι* 
νωνίας άποχεχωλυμέναι. Είναι αληθές άτι τά  λεγά
μενα περί του περιορισμού τών γυναικών εν τή αρχαία 
Ελλάδι καί  ̂ μάλιστα έν Άβήναις (διότι ά’περιορι1 

»μάς ουτος δέν ήτο παντού εξίσου αυστηρός, ώς θέ- 
λομεν μετ άλίγον ίδει) δεν έραρμόζονται είμή εις τάς 
γυναίκας άσοι̂  έζων μέ άνεσιν τίνα, διότι αί ήττον ευ
ρύχωροι καί ήττον άναπαυτιχαί χατοιχίαι, Ιτι δέ καί 
αί απαραίτητοι τών γυναικών τού πλήδους άσχολίαι 
παρενεδαλλον κωλύματα ανυπέρβλητα εις τάν τοι* 
ούτοντών δύο ρύλων χωρισμόν καί εις τήν έκτέλισιν 
των αναγκαστικών διατάξεων άσας ήδΰναντο ένίοτε 
νά επιβάλλωχΐν οί σύζυγοι τής άνωτέρας τάξεως, διά 
νά προρυλάττωσιν άπό πάσης προσβολής τήν άρετήν 
και τήν ύπόληψιν τών γυναικών αύτών. Έντιύδεν δ 
Αριστοτέλης λέγει, άτι γυναιχονόμος δέν δύναται νά 

ύπαρξη έν δημοκρατία, διότι άδύνατον ιΤναινά άπαγο- 
ρευθή εις τάς γυναίκας τώνπενήτων ή άπό τής οικίας 
ίξοόος· «ν Αδηναις δέ, δ νόμος ρητώς άπηγόρευε τού 
να υεωρήται ώς μοιχός δ εύρεδείς μετά γυναικδς πω- 
Αουσης εμπορεύματα έν τξ άγορα. Καί εις μίαν τών έπι- 
στολων του Αλκίφρωνος, αιτινες παριστώσιν άκρι- 

’ τα ηδη τής έποχής έκείνης, εύρισχομεν χωρικά»

προσκαλούντα γείτονα νά ε'λβη νά συνεορτάση μετ’ eJ_ 
τού άγροτικήν τινα εορτήν μετα τής γυναικάς καί τών 
τέκνων. Ί  ελευταιον, διά νά πεισδώμεν, άτι αί νέαι 
τής Ελλάδος χωρικαί παντάπασι'.δέν ήσαν π ε ρ α 
σμένα!, αρκεί να άναγνώσωμεν εις τάν Άβήναιον τήν 
περίφημο·» έκείνην μεταξύ δύο αδελφών βιλονεικίαν, 
περί τού ποτέρα έξ αύτών είχε» άραιότεοον αέρος -τού 
σώματος, τά όποιον ή ιύσχημοσύνη δέν έπιτρέπει 
να ονομάσωμεν αί δύο άοελβαί επικαλούνται έπί τέ
λους τήν κρίσιν τών διαβατών, άπεο ούδεις βεβαίω
σών σημερινών πατέρων ήβελεν επιτρέψει εί; τάς κό
ρας αύτοΰ.
, ’Αλ*’ 5λβ ταύτα είναι εξαιρέσεις, ό κανών ήτο ά-.ι 

αι γυναίκες, καί μάλιστα αί νέα κόραι, αί παϊδες, 
ησαν άλως κατάπλειστοι. Γνωστή είναι ή διαίοεσίς 
χςς οικίας εις δύο μέρη, ών τάεν ήτο προςδιωρισαέ- 
νον οια τα ; γυναίκας, τά δέ διά τού; άνδρας. ’ Ό  
Λυσιας τήν περιγράφει ακριβέστατα εις ενα τών λό
γων αυτού, περιέχοντα καί άλλα; άξιολόνους, περί 
του οικιακού τών Αθηναίων βίου, ειδήσεις.’ Εις άλ
λον 2ε λόγον, δ αύτάς ¿ήτωο δμιλεί περί κοοών, 
αιτινες  ̂ έ,,ων τοσούτον μεμονωμένα·., ώςτε άπέοευ- 
γον καί αύτών τών πλησιεστέρων συγγενών τήν Κοι
νωνίαν. Τά είσελδείν ει’ς τά ύπά τών παρβένων κατε- 
χομενον μέρος τή; οικία; έβεωρείτο ή αναιδέστατη 
των πράξεων καί πολλάκις αυται έδαλαμεύοντο αύ- 
τοβί (Οηλαδή έκάδηντο κεκλεισμέναι εις τούς θαλά- 
μους αύτών), φρουρούμεναι, κατασκοπευόμεναι καί 
μόλις εκ οιαΑειμμάτων, ύπά φύλαξιν, προχύπτουσαι 
της οικίας.

Αί πρεσβύτεραι κόραι καί αί έγγαμοι κυοίαι ή
σαν δπωςοΰν μάλλον έλεύδεραι, ώς βέλομε» ίδει αετ’ 
ολίγον. Ναι μέν πολλαχοΰ οί νόμοι πέριώριζον καί 
ταυτας, α/,λ αυτοί ούτοι οί νόμοι μαρτυοούσιν, άτι 
η ελευθερία αύτών δέν ήτο μικρά. ‘Ο Σόλων ώρισε 
τον αριδμάν τών ενδυμάτων καί τά ποοάν τών τρο
φίμων τά όποια ή γυνή ώρε.λε νά παραλαιεβάνη 
μιδ εαυτή; εςερχομενη, άπηγόρευε δέ εις αύτάς νά 
ίξερχωνται διανυκτάς, άλλως είμή έν συνοδία δούλου, 
φέροντος οανόν.Αί γυναίκες δέν ήσαν λοιπόν πΚλλά πε~ 
ριωρισμε'ναι εί; τάς έπισκέψεις αύτών, άφοΰ τοιού- 
τος νόμος έθεωρήθη αναγκαίο;, δ δέ άρος αυτού δ 
επιτρέπω» εις αύχάς νά συμπαραλαμβάνωσιν ενδύ
ματα και τροφήν, υποδεικνύει σαφώ;, άτι προέκειτο 
λογος περι οδοιπορίας, ή τουλάχιστον πεοί απουσίας 
τινά; έκ τής πολεως. Ό  Ζάλευκος μάλιστα ήναγ
κάσδη νά απαγόρευση εί; τάς συμπολίτιδας αύτου

Ρχ“ ' ταΐ πόλεω; νυκτός.
U οε^φ υλαρχος αναφέρει νόμον τών Συρακουσίων, 

καδ ον απηγορεύετο εί; τάς γυναίκας νά έξέρχων- 
ται μετά τήν δύσιν τού ήλίου, καί έν ημέρα μάλι
στα, ανευ τής αοειας τών αρχόντων.

Ή  κοινή γνώμη ήτο καδ’ άλα σύυοωνος μέ -ά - 
νομοδετικάς ταύτας διατάξεις. Ή  αύλ.ος δύοα, λέ
γεται έν τινι τών τού Μενάνδρου κωμωδιών, δεω- 
ριϊται  ̂ώς τά πέρας τά δποίον γυνή έλευβέρα, ήτοι 
χρηστή, δέν πρέπει νά ύπερβαίν»). Πυδαγορίς δέ'τις 
γυνή, περί σωφροσύνης δμιλουσα, συμβουλεύει ώ;
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πρίπον εις τάς γυναίκας νά μή ¿ξέρχωνται είμή εν ήμερα 
καδσρα, καί τούτο έπί τώ ρητώ μέν σκοπφ τού ν άγο 
ράσωσί τ ι ή νά μεταβώσιν εις τόπον ώρισμένον, ενσυνο-| 
ςία δέ μ ια; ή δύο δεραπαινίδων. Τωόντι, φαίνεται, 
δτΐ πάσα κυρία, κηδομένη όπωσοΰν περί τής υπο-| 
λήψεως αυτής, ύπεβάλλετο έκουσίως εϊς τινας κανο- 
να; περί τε τάν χρόνον καί τάν τόπον τών περι
διαβάσεων αύτή;, διά νά μή συγχέεται μετά αισχρό 
βίων γυναικώ*. Διά τάν αύτάν δέ λόγον, άπέφευγον 
πάσαν έπιτετηδευμένην διακόσμησιν καί κατεβίβαζον 
τά κάλυμμα αύτών, άμα κατενόουν, άτι έπέστησαν 
τά βλέμματα ή άτι παρετηρούντο μετά πολλής προ 
οοχή;. Καδ'όσον άμως άφορα τά κάλυμμα, τά έ 
δος τού νά σκεπάζωνται δι’ αύτού έξ δλοκληρου αί 
γυναίκες δέν ήτον, ώ; φαίνεται, πάγκοινον, τούλά- 
νιστόν καδώς έξάγεται άπά τού τρόπου καδ’ δν δ- 
μιλεΐ περί τών Θηβαίων γυναικών δ Δικαίαρχος, 
διότι αναφέρει ώ ; αξιοσημείωτο·» αύτών ιδίωμα, άτι 
έκάλυπτον τά πρόσωπον τοιουτοτροπω;, ώ ςτε  ο̂ ν 
ίφαίνοντο αύτού είμή οί άφθα/.μοί, έπαινών  ̂αύτάςI 
καί διά τά σεμνόν αύτών βήμα καί σχήμα, δι’ ο ύ- 
περεϊχον, κατ’ αύτάν, όλων τών λοιπών τής ‘Ελλά-1 
δος γυναικών τούτο δέ ουμφ&ινεί έντ-ι .ώς μέ τήνΙ 
ύπά τού ΙΙλουτάρχου, όμιλου.τος περί τής ύπά τών 
Λακεδαιμονίων άλώσεως τών θηβών, γενομένην έν 
παρόδω παρατήρησιν, άτι αί γυναίκες, λησμονήχασαι 
πράς στιγμήν τά πάτρια έθη, έξήλδον άπά τάς οί I 
χίας αύτών καί ήρώτησαν τούς διιοάτας περί του 
πρακτέου, μηδενάς κωλύοντος' ώςτε έχίνησα» πάντων 
■τήν συμπάθειαν καί ύπόληψιν. Τελευταίο» δ τροπος! 
χα9' ρν ό Δημοσθένης ομιλιι Εερι τ ίς  έν θςβσις οια I 
τριβής τοΰ στοατού τών Άβηναίω», μαρτυρεί ού μό
νο» άτι οί Θηβαίοι εΐχον πολλήν πεποιδησιν εις τήνΙ 
άριτήν τών γυναικών αύτών, άλλα και άτι αί γυ-Ι 
ναίκες ήσαν άξιαι της έμπιστοσύνη; ταύτης, άξιοι 
δέ καί οί ξένοι τού; όποιου; εις τάς οικίας αύτώ»Ι 
έδέχδησαν. . I

Ό  νόμος άπηγόρευε» εις τάς εγγάμους ^υκαέ-Ι 
χας νά παρευρίσκωνται εις τά Ολυμπία η καί απλώς! 
νά μεταβαίνωσι πέραν τοΰ 'Αλφειού, καθ άλην τήνΙ 
διάρκεια» τών αγώνων, έπι ποινή τού να ρίπτων-Ι 
ται άπά απόκρημνου τινάς βράχου, μεταξύ 'Ολυμπίας 
καί .Σκυλλούντος κειμένου. Ό  νόμος ουτος έτηριίτο 
πάντοτε αύστηρώς, καί έγένετο μέν υπέρ τής Καλ 
λιπατιίρας έξαίρεσις αύτού, ώς προιίπομε»,^ άλλσΙ 
συγχρόνως διετάχθη τότε, άτι εις τά έςής οι άλεϊ- 
πταΓ, δηλαδή οί διδάσκαλοι τής γυμναστικής, δελουν 
παοουσιάζονται γυμνοί, ώ ; καί οί μαδηταί αύτών, 
ενώπιον τών 'Ελλανοδικών, διότι, έν σχήματι άλεί- 
•κ-.ου μ«τημφιεσμέ<η, ή Καλλιπάτειρα συνώοευσε τάν 
υιόν αύτής. Επαναλαμβάνομεν άμως, οτι ό αυστη
ρός ουτος νόμ»ς δέν άπέβλεπεν είμή τάς εγγάμου:! 
γυναίκας, διότι δ μνημονιύων αύτού Παυσανίας λέ*Ι 
γει αλλαχού που, ότι, ού μόνον ή τής Δήμητρος ίέ-Ι 
ριια διετέλει παρούσα έ» τοΐς άγώσι καί^ειχε μά 
λίστα έν αύτοΐς θέσι* διαχεκριμένην, άλλ’ άτι έν γέ-Ι 
*ει πασα παρθένος ήδύνατο νά παρευρεθή, όθεν έξά-| 
γ ιτα ι, νομίζομεν, άποχρώντως, ότι αίτιον τού νόμου

I δέν ήτο, ώς τινες έφρό*ησαν, μήπως προςβληθή ή 
I αιδώς τών γυναικών άπά τής τών άνδρώ» γυ- 
μνώσεως.

Παρεκτός τούτου, ή τού Παυσανιου βεβαιωσις έ- 
πικυροΰται καί ύπά τού έθους καθ’ ο, έπί τών Η 
ραίων, νέαι κόραι, περί δρόμου, προς άλλήλας συ_ 
νηγωνίζοντο. "Οθεν έπετρέπετο εις τάς γυναίκας νά 
πιμπωσιν εις 'Ολυμπίαν τά άρματα καί τούς ίπ 
πους αύτών, τών όποιων νικησάντων, αύταί άνεχηρυσ- 
σοντο μετά τών αύτών τελετών και εν ιοίω ονο- 
 ̂ικατι, ώς καί οί άλλοι νικηταί. Ό τ ι  δέ εις τά Πύ
θια ή τής Άρτέμιδος Ιέρεια έβράβευοέ ποτέ τάν νι- 
άητήν, άςτις τοσούτον ¿πλησίασαν ώςτε ήδυνήδη νά 
άσπασθή τήν δεξιάν αύτής, καθ’ ά ιστορείς δ Πλιό- 
ιδωρος, τούτο, ά·» τωόντι συνέβη ποτέ, συνέβη βιβαίως 
εϊς εποχήν μεταγενεστέρα*.

; «* αίνεται δέ, άτι αί γυναίκες δέν εΐχον τήν άοεικν
νά παρευρίσκωνται εί; τάς θεατρικά; παραστάσεις, 
τουλάχιστον εις τάς κωμωδία' διότι καθ  ̂ οσον άφο
ρα τάς τραγωδίας ού μόνον δέν δύναται ν άποδειχθή 
ή’άπαγόρευσ'ις, άλλ’ έξεναντία^ς άπό τινων χωρίων 
πιδανώτατον καθίσταται ότι ήσαν παροΰσαι, άν καί 
πάντοτε κεχωρισμέναι, ώς νομίζσμεν, από τών άν- 
δρών. ‘Ω; προς τήν κωμωδίαν άμως, τδ άσεμνον άν-
τικείμενον πολλών έξ αύτών, καί τά τού λόγου αι
σχρόν, ήθελεν ήδη καταστήσει βέβαιον άτι οέν έπετρέ
πετο ή άκρόασι; εις γυναίκας καί εις κόρας χρηστας, 
καίάν δέν υπήρχε χωρίο» τι τού Αριστοφάνους^ ές 
ου δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν, άτι ή είσοοος ήτο άπη- 
γο*ρ»υμένη εις πάσας τάς γυναίκας αδιακρίτως, τας τε 
σωφρονσύσας καί τάς μή. Βραδύτερον δέ οι Ελ/.ηνε; 
έδείχδησαν επιεικέστεροι κατά τούτο, μημηθέντες τα 
'Ρωμαίων ήθη. , ,

Τελευταϊσν ή συνήθεια απέκλειε τάς γυναίκας απο 
τών άνδρικώ» συμποσίων. Ό  Βασιλεύς τή ; Μακε
δονίας τά λέγει, παρ’ Ήροϊότω, ^ητώς εις τούς παρ 
αύτού έστιωμένους πρέσβεις τών Περσών.^ Ό  Θεό
πομπος αναφέρει μέ πολλήν απορίαν, 8τ.ι οί Ιλλυριοι 
έπέτρεπον εις τάς γυναίκας αύτών νά παρευρισκω»- 
ται εις τάς εύωχίας. Τά δέ άτι οί̂  Συβαρϊται έκάλουν 
τάς γυναίκα; εις τά συμπόσια αύτών, θεωρείται ως 
άπόδειξις τρανωτάτη τής ηθικής διαφθοράς ή ^ '^ π ε -  
κράτησεν έν τή πόλιι έκείνη' καί αυτοί οί Συβαρϊται, 
αίσθανθέ»τε:, ώς φαίνεται, δπόσο» ή άκολασισ “υτη 
¡άντέκειτο εις τά απανταχού τής ‘Ελλάδος είθισμενα, 
ίέθεώρησαν άναγκαίον νά έπιτρέψωσιν αύτην διά νομού. 
ΙΟΰδείς ποτέ, λέγει δ ΊσαΙος, θέλει κωμάσει [κάμει 
|πατινάδα ) π,ρί τήν οικίαν χρηστής γυναικάς, συοέ 
¡γυνή τοιαύτη θέλει ποτέ συνοδεύσει τάν σύζυγον αυτής 
εις δείπνο», ού8έ δεχθή ξένους εις τή^τραπε,α» αυ
τής. Τούτο άλλως επιμαρτυρείται άφ’ άλα; τας οω- 
ζομενας περιγραφάς τών ευωχιών έν αίς, εκτός έ- 
ταιρών καί αύλητρίδων, γυναίκες αλλαι ουδέποτε μνη
μονεύονται.

Είναι περιττόν νά έπιφέρωμεν, οτι αι γυναίκες 
άπλεκείοντο τών πολιτικών εκκλησιών οθ.ν, αφού ί- 
ξεθέσαμε·» τούς περιορισμούς ιίς ους υπίδαλλον οι 
προπάτορες ημών, ή τούλάχιστον ήξίουν να υποοαλ-
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λωσι, τά ς  γυναίκας, θε'λομίν ήδη έξετάσει πάλιν τήν έν 
τώ  π ραγμ α τιχώ  β ίω  άληθζ τώ ν π ραγμ ά τω ν χα τά - 
στασίν, χα ί αναζητήσει, πρώτον μέν, ποιας άοορμάς 
ελάμβανον αί γυναίκες νά φαίνωνται είς τό δημόσιον 
καί μ έχρ ι τίνος οί άνδρες παρέβλεπον τήν τήοησιν 
τω ν π ερ ί τούτο  πρεσβιυομένων γενικών κανόνων, 
δεύτερον δέ, μ έχρ ι τίνος α ί γυναίκες αύτα ί κατώρθουν 
ν’ ά παλλάττω ντα ι του περιορισμού εις τόν όποιον οί 
άνδρες ήθελον νά τ ά ς  ύποβάλλωσιν.

Έ ν  Σ π ά ρτη , α ί νέαι χόραι έγυμνάζοντο δημοσία εις 
τον δρόμον καί εις τήν πάλην, φέρουσαι ένδυμα το  ό
ποιον αί σημερινά! κυρίαι ήθελον θεωρήσει ώ ς παντά- 
πασιν άσεμνον οί ΰπανδροι γυναίκες ήσαν έξ εναν
τ ία ς  μάλλον συνεσταλμε'ναι, καί κατά  τούτο ή πόλις 
εκείνη διέφερεν ούσιωδώς τω ν άλλ,ω ν‘Ελληνικών π ο λ ι
τειών. Κ αί όμω ς α ύτα ί α ί υπανδροι γυναίκες παρευ- 
ρίσκο/το εις τήν τώ ν γερόντων έγκαθίδρυσιν, παρη- 
κολοΰθουν αυτούς έν παρατάξει, άδουσαι τό  έγκώ - 
μιον αυτών, εις τούς ναούς όπου προσήρχοντο ουτοι 
Γνα εύχηθώσιν ε ί;  τά ς  διαφόρους θεότητας, καί έπειτα  
ήρχοντο πάλιν μ ετ’ αυτώ ν μ έχρ ι τής πύλης του εστια 
τορίου έν ω  έκτελ ιίτο  τό δείπνο·/ τής υποδοχής. Έ χ τ ό ς  
τούτω ν βλε'πομεν κ α ί εις άλλας πολλάς περιστάσεις 
τά ς  Σ παρτιάτιδας παρισταμένας εις τό  δημόσιον.

Αλλα καί εις τά ς  άλλας ‘Ελληνικός πολιτείας, αί 
γυνα ίκες παρευρίσχοντο πολλάχις ένταυθα πανηγύ 
ρεις. Δεν θέλομεν όμιλήσει επ ί του παρόντος περί 
τώ ν  ιδίως ύπό γυναικών τελούμενων ιερών, οία ή 
σαν τ ά  θεσμοβόρια , παρατηρουμεν όμως έν παρόδω, 
ότι οί άνδρες, καί το ι άποκλειόμενοι από τώ ν πανη- 
γύρεων τούτω ν, ευρισκον τρόπον νά άπαντώ νται εί; 
α ΰτάς μ έ  τ ά ς  κυρίας. Ε ις  τά ς  θεσμοφοριαζούσας τού 
Αριστοοάνους λ . χ .  ό Κλεισθένης κ α ί ό Ευριπίδης 

πλησιάζουσι τά ς  γυναίκας, χω ρ ίς  παντάπασ ι νά κα- 
τακρίνω νται διά τούτο, ό δέ Μ νησίλοχος δεν κατη- 
γορειτα ι είμή διότι μετημφιέσθη εις γυνα ίκα , ώστε 
παρευρέθη έν άγνοια αυτώ ν, εις τά ς  μυστηριώδεις έκεί- 
νας τελ ετά ς . Π αρεκτός τούτου, οί κάτοικοι του Αι
γαίου προσήρχοντο σωρηδόν εις Δήλον, μ ετά  τώ ν γυ  
ναικών κ α ί τώ ν παίδω ν, Γνα τελέσωσιν αυτόθι από 
κοινού τά ς  έορτάς τού Α πόλλω νος. Έ ν  ’Α ρκαδία, άν
δρες καί γυναίκες παρευρίσκοντο άπό κοινού εις τάς 
δημοσίας πανηγυρεις κ α ί θυσίας, έν α ΐς  έχόρευον έξ ί- 
σου καί νέοι καί νέαι. Ε ις Χ ίον, α ί κόραι μ ετε ϊχον  τών 
νεανικών γυμνασίω ν, δ π ιρ , κ α τά  τήν μαρτυρίαν τού 
Π λουτάρχου , ουδόλως έβλαψε τήν τώ ν ηθών καθαρό
τη τα . Αί δέ τού Μυούντος γυναίκες προσήρχον
το εις Μ ίλητον, καί έν καιρφ  πολέμου, ίνα τελέσωσιν 
τά ς  εις Ά ρ τ ε μ ιν  θυσία;· καί, ώ ς φαίνεται, συναπην- 
τώ ντο  αυτόθι υ π ’ άνδρών. Ό τ ι  δέ κ α ί εις τ ά ς  κηδείας 
παρευρίσχοντο α ί γυναίκες, έξάγετα ι άπό τού πανη 
γυρικού τόν όποιον, κατά  Θουκυδίδη·/, έξεφώνησεν ό 
Περικλ.ής, άπευθύνας τόν  λόγον πρός α ύτάς, αίτινες 
χα ί τόν έστεφάνωσα/, μ ετά  τό πέρας τού λόγου,ώς ε
πιφέρει ό Π λούταρχος.

Ε ις  τόν ‘Ηλιόδωρον, ή Χ αρίχλεια πα ρ ίσ τα τα :, άνευ] 
συστολής μηδεμιας, εις τ ό  δημόσιον, είς τούς ναούς, 
εις τήν αγοράν, εις τούς δημοσίους περ ιπάτους, χ ο ·

ρό ; δέ παρθένων έρ χετα ι ι ΐς  πρ.·ϋπά·/τησιν αύτής· γΛ \ 
παρ’ Ά χ ιλ λ ε ί  Τ α τ ίω , βλε'πομεν έλευθέρως έξερχομέ- 
νας, ού μόνον γυναίκας ηλικιω μένος όπωσούν, άλλά 
χα ί νέας, ώστε ή σύζυγος άνδρός -rwoc, αρκετά ζηλο
τύπου , κατώρθωοε νά έπισκεφθή τον εραστήν τ η ; έν 
τ ή  φυλακή αυτού.

Ό  δέ διστάζων νά τ.αραδεχθή τά  πλά σμ α τα  ταΰτα 
συγγραφέων μετσγενεστε’ρων, άς άνοιξη ε*α τώ ν άρ- 
χαιοτέρω ν ποιητώ ν, τόν Σιμωνίδη·/, καί θελει εΰρει, 
ότι, έ τ ι  άπό τ ή ς  επ ο χή ς  τ ιΰ το υ , ύπήρχον γυναίκες, 
ύποδεχόμεναι τούς φίλους αυτών μέ τρόπον, ό ςτ ις  δέν 
ήδύνατο νά ήναι πολλά ευχάριστο; εις τούς συζύγους· 
άς σπουδάση προςτούτοις τ ι  συμβαίνει εις τά ς κωμω- 
μ ίας, τά ς  τοσούτον π ισ τώ ς είκονιζούσας τ ά  ήθη τής 
εποχής έκιίνης, καί θέλιι εΰρει, ότι αί γυναίκες οϋ 
μόνον έλ.ευθέρως έκύτταζον εις τόν δρόμον καί έφαί* 
νοντο εις τούς διαβάτας, άν καί τούτο παντάπασι δέν 
άρέσκη τ ο ί;  συζύγοις αυτώ ν, άλλά καί ότι έξήρχοντο 
άκω λύτως, καί τά ς  φίλας αυτών έπεσκέπτοντο, καί 
διενυκτέρευον μάλιστα  έχτός τή ς  οίχίας.

Ά λ λ ’ ού μόνον α ί μυθιστορίαι καί α ί κωμωδίαι, 
ή ιστορία αύτή μαρτυρεί, ότι α ί κόραι καί αί γυναίκες 
άπελάμβανον έλευθερίαν πλείονα τής έν το ίς νόμοις έμ- 
φαινομένης καί έν τα ίς ά ρ χα ίς ,τα ϊς  υπό γ'ονε'ων υπόπτω ν 
καί συζύγων ζηλοτύπων πρισβευομέναις. Ή  σύζυγος 
καί ή κόρη τού Π εισιστράτου έξήρχοντο τοσούτον έ- 
λευθέρως, ώ ςτ* ή μέν πρώ τη  καί υβρϊζετο δημοσία, 
τή* δέ δευτέραν ό εραστής καθ’ όδόν ήσπάζετο- καί 
ήγανάκτησε μέν ή μήτηρ διά τό  θράσος τούτο , άλλ’ 
ό Π εισ ίστρατος, δστις άλλω ς ήτο  άρκιτά  επιεικής, 
π . χ .  πρός τήν άτακτον διαγωγήν τή ς  μητρός του, 
ήρκέσθη εις τά ν’ άπαντηση, ό «  άν μισήσωμεν τού; 
άσπαζομένους η μ ά ς , τ ί  πρός τούς μισοΰντας ποιήσω- 
μεν ; Α ί Κυρία·, τώ ν ’Αθηνών ό χ ι μόνον προςέρχονται 
διά νά ίδωσι τ ά ς  Ιργασίας τώ ν Π ροπυλαίων,άλλ’ ύπό 
τώ ν άνδρών αυτών όδηγούνται εις τήν ’Ασπασίαν, ή - 

ιτ ις , έν του το ις , προΐστατο τό τε  καταστήματος τό 
όποιον άτοπονήθελεν είσθαι ένταυθα καινά όνομάσωμεν, 
‘•Ή  μήπω ς ή τού τυράννου τώ ν Φερών 'Αλεξάνδρου 
σύζυγος δέν έπεσκέπτετο τόν Πελοπίδαν έ* τή  φυλακή 
αυτού; Α υτή δ’ ή  σώφρων καί σοβαρά Θ εανώ, ή τ ις δ έ / 
ά νείχετο  νά έπ α ι/έσ ω σ ιτό  κάλλος τού βραχίονός τη ς, 
i δέν έπ ισχέπτετο  φίλον αύτής τ ινα , Οραύσαντα τόν 
μηρόν του, διά νά πληροφορηθή π ώ ς έ χ ε ι ;

Έ *  γένει δέ μ ή  λησμονήσωμεν, ό τ ι ό  κατά  τά  μ ά λ 
λον κ α ίή ττ ο ν  πολύς περιορισμός εις τόν όποιον ύπε- 
βάλλοντο αί γυναίκες έξηρτατο κατά  μέγα  μέρος άπό 
τήν δυσκολίαν ή τήν ευκολίαν τού χαρακτήρος τώ ν 
γονέων ή  τώ ν συζύγων. Ε ις  τ ά ς  α ρχα ίας ’Αθήνας ύ 
πήρχον, ώ ς καί εις τ ά ς  νεωτέρας, σύζυγοι ζηλότυποι’ 
οί τοιούτοι άπηγόρευον εις τά ς  γυναίκας αυτών τού νά 
έξε'ρχωνται καί έφρούρουν τά ς  πύλας τώ ν δωματίων 
αΰτώ ν διά μολοσσών, ίνα έκφοβίσωσι τούς τολμ η τία ς 
ίσοι ήθελον τολμήσει νά πλησιάσωσιν. 'Γ πή ρχον ό
μ ω ς καί σύζυγοι άποδοκιμάζοντες τήν τοιαύτην αυ
στηρότητα,άν ό χ ι δι’άλλο τουλάχιστον διά τήν π επ ο ί
θησή ή·< ειχον, ÓTt ή γυ*ή, τ ή ς  όποιας ό άνήρ δέν κ*~ 
τώρθωσε νά δεσμεΰση τήν χαρδίαν διά τής ά γα θ ό τη -

ΠΑΝΔΩΡΑ

τος καί τής έπιείχείας αυτού, ή τ ή ; όποιας ό άστα- 
στος χαραχτήρ π ροτιμ ά  τήν λατρείαν τώ ν αφρόνων 
νέων άπό τή»  σώφρονα τού  συζύγου αύτής αγάπην, 
ή το ιαύτη  γυνή δέν αναγκάζεται εις τήν έκπλήρωσιν 
τού καθήκοντος διά μοχλώ ν καί κλείθρων, άλλά, ώς 
αστραπή, διαφεύγει τούς πυκνούς οφθαλμούς τού “Α ρ
γού αύτής· τούτο τοδλάχιστσν βέβαιοί, παρά Μενάν- 
δρω, κυρία τ ις , ή τις  φαίνεται έ* γνώ σ ιι ομιλούσα- 

"Ο ςτις δέ μ ο χλ ο ί; και διά σφραγισμάτων 
Σ ώ ζει δάμαρτα, καν άνήρ δοκών σοφός,
Μ άταιος έστι καί ορονών ούδέν φρονεί.
Ή τ ι ς  γάρ ημών καρδίαν θΰραζ’ έχε ι,
Θασσον μέν οίστοΰ καί πτερού χω ρ ίζε τα ι,
Λάθοι δ’ άν ’ Αργού τ ά ς  πυκνοφθάλμους κόρας. 

Έ ξετά σω μ εν ήδη μ έ χ ρ ι τίνος αί γυναίκες αύτα ί 
κατώρθουν νά διαφ εύγω « τόν περιορισμόν εις τόν ό
ποιον ήθελον νά τά ς  καθυποτάξωσι. Πρό πάντων π α . 
ρατηρούμεν ενταύθα, ό τ ι οί σοφοί τ ή ς  Ευρώπης άνδρες 
Βιαφωνοΰσι πρός άλλήλους ώ ς πρός τό ζήτημ α  τού 
παρά  το ίς α ρ χα ίο ι; Έ λ λ η σ ι βίου τώ ν  γυναικών. Ο 
μέν πρεσβεύουσι», ότι, έπ ί τώ ν ηρωικών χρόνων, α! 
γυναίκες άπελάμβανον ενταύθα τήν παρά το ίς  δ υ τ ι
κοί; έν γένει έθνεσιν επικρατούσαν ελευθερίαν καί πρός 
τούς άνδρας Ισηγορίαν καί δτε μ ετέπ ειτα  διεφυλα- 
ζαν τήν τοιβύτην προνομία* παρά το ίς  Δωριεύσι καί 
ιδ ίω ς παρά το ίς  Σ π α ρ τιά τα ις , οΐτι<ες διέσωσαν άκραι- 
φνέστερον τον άρχαϊον Ελληνικόν χαρακτήρα , οί δ 
έπ ικρατήσαντες παρά τοίς Ίω σ ιν ό λ ω ς ανατολικοί π ε 
ριορισμοί, εΐ;ήχθησαν ώς έκ τ ή ;  μ ετά  τώ ν ’Ασιανών 
επ ιμ ιξίας τού εμπορικού τούτου φύλου. Τ α ύ τα  ιδίως 
έπρέσβευσεν ό περιώνυμο; τώ ν Δωριέων ιστοριογρά
φος Μύλλερος. Ο ι δέ άξιοΰσιν, ότι έξεναντίας, έπ ί τών 
ηρωικών χρόνω ν, ή  αΰστηρότη; τώ ν  γονέων κ α ί τώ ν 
συζύγων ήτο  πολύ μεγαλητέρα ή  βραδύτερο», ότι ή 
πολλή έλευθερία τήν όποιαν α ί γυναίκες εις τό  μ ετέ- 
π ε ιτα  άπήλαυσαν, άντί νά ή*αι λείψανον τώ ν αρχαίων 
νομίμω ν κ α ί εθίμων, προήλθεν έξεναντίας ά π ό  τή» 
αΰξησιν τή ς  πολυτελείας καί τής τώ ν  ήθών διαφθοράς, 
κ α ί ότι ή τύ χη  τού καλού φύλου παρά τ ο ί ;  Ιωσι 
διέφερε πάντοτε ούσιωδώς τή ς  παρά το ίς ’Ασιανοί; 
αύτού τύ χ η ς , καθότι, κ α τ’ αύτήν τού Π λουτάρχου τήν 
μαρτυρίαν, αείποτε οί Έ λ λη νες προςηνέχθησα* πρό; 
τ ά ;  γυναίκας εύγενέστερον καί επιεικέστερο» τώ ν βαρ 
βάρων, καί ιδίως τώ ν Περσών. Τ ο ια υτα  μάλιστα  έ 
δόξασεν ό Ολλανδός B ro u w e r , έπ ί τη  βάσει τή ς  συγ
γρ α φ ή ; τού όποιου συνηρμολογήσαμεν τήν παρούσαν 
έκθεσιν. Τ ό  καθ’ ή μ δ ; ϊ έ ,  ά πέχοντες τού νά λύσω- 
μ εν  ένταυθα τό  σπουδαίο* τούτο ζή τη μ α , παρατηρού
με·* ά π λώ ς, ότι καί νόμοι, καί αξιώ μα τα , καί έθιμα 
παριστώ σι τόν βίο·/ τώ ν  γυναικώ ν ώ ς τα μ ά λ ισ τα  
περιωρισμένον παρά το ίς  πλείστο ις τώ ν Έ λλή /ω ν, 
ότι έν το ύ το ι; πολλαί, πλε ίστα ι άναφαίνονται τώ ν  π ε 
ριορισμών τούτων απαντα χού  εξαιρέσεις, καί ότι ή 
ηθική διαφθορά συνετε’λεσε βεβαίως τ ά  μ έγ ισ τα  εις 
τήν μάλλον άνειμένην ταύτην δίαιταν.

Κ α τά  δυςτυχ ία ν  δέ* εί*αι εύκολο·/ νά παρακολου
θήσουμε·/ τόν δρόμον τής διαφθορά; τούτης, ούοέ νά 
υποδείξωμεν τ ά ;  ά ρ χά ς αύτής, δ ιότι τά  ίχνη  τ η ;  ά ·:

νατρέχουσιν εις χρόνους άρχα ιοτά τους. Ο ί κωμικοί 
πο ιητα ί, οι δμολογοΰντες, ότι οί άνδρες διεκρίνοντο τό  
πάλα ι έπ ’ ανδρεία κ α ί σωφροσύνη, παριστώ σι τ ά ς  γ υ 
ναίκας ώ ς ανέκαθεν ασώτους καί διεφθαρμένας- ό δέ 
Σ ιμω νίδης, ποιητής αρχα ίος, είκονίζει μέ χρ ώ μ α τα  
ζωηρότατα, άν καί ίσω ς ¿λίγο» υπερβολικά, τήν α ρ 
γ ία ν , τήν πολυτέλειαν, τήν ακολασίαν τώ ν γυναικών 
τή ς  έπ οχή ς του , καί μνημονεύει τώ ν ασέμνων λόγων 
τού ; όποίους έλεγον εις τά ς  συναναστροφάς τω ν. Τό 
πιθανόν όμ ω ς είναι, ότι ή  ηθική τώ ν γυναικών δ ια 
φθορά συνεπροώδευσε μέ τήν αυξησι/ τού πλούτου, τής 
πολυτελείας καί τώ ν παρεπομένων αύτή συνήθως κα
κιών.

Βέβαιο/ τούλάχιστον είναι, ότι έν τή  επ οχή  τή ς 
πολιτικής τού έθνους άκμής, καθ’ ήν ήρχισεν ήδη 
πλείστη τώ ν ήθών άκολασία, αί γυναίκες μετε'χουσιν 
εν γένει τ ή ;  ακολασίας τού τη ς . Ο ί κω μικο ί ποιηταί 
καταντώσιν άναμφιβόλως εις ύπερβολάς, καί ή άπά·/·- 
τησις τήν όποιαν δ Ευριπίδης, κατηγορούμενος ώς 
παριστώ·/ αείποτε Φ αίδρας κ α ί Σθενοβοίας, Π ηνελό- 
π α ; δέ ποτέ, δίδει παρ’ Ά  ριστοφάνεε, ότι δυοχόλω; 
ήθελε·/ εύρεθή Πηνελόπη μεταξύ τώ ν κυριών τής επο
χ ή ς  το υ , είναι σκώμμα σατυρικόν, τό  ίπο ίον δέν π ρ έ
πει νά έκλάβωμεν κατά γρ ά μ μ α . "Αλλ’ όταν α ί κατη- 
γορίαι αύται έπαναλαμβάνωνται καθ’ έχάστην, όταν 
συνεχώς άκούωμεν μνημονευομένας έρω τικάς σχέσεις, 
και τήν έπ ιτηδειότητα  τώ ν Αθηναίων γυναικών εις τό 
νά άπατώ σ ι τού ; συζύγου; αυτώ ν, είσάγουσαι το ύ ; 
έραστά; ε ί;  τ ά ;  ιδίας ο ίχίας, καί θεραπαινίδας οια- 
φθειρομένα; διά νά συντρέχιοσιν ε ί ;  τ ά  το ιαΰτα  σχέ* 
δια, καί άλλα ; μυρίας όσας κακίας καί α ίσχρουργίας, 
ανάγκη νά ΰποπτεύσωμεν, ότι όλίγαι ήσαν έν Έ λλά ο ι 
αί γυναίκες αί ϊχουσ αι τήν αφέλειαν τή ς  συζύγου ε 
κείνης τού ‘Ιέρωνος τώ ν Συρακουσών, ή τ ις ,  έ π ιπ λ η χ -  
Οιΐσα ύπό τού συζύγου, διότι ουδέποτε είπεν εις αύτό» 
ό τ ι είναι άζόστομος, ώστε π α ρ ’ άλλου έμαθε τούτο, 
άπήντησεν, ότι ένόμιζε τ ό  ιδίω μα τούτο  κοινόν εις ό 
λους τούς άνδρας.

( ’Ακολουθεί).

Ο Α Π Ο Κ Ρ Α Τ ύ Ρ  Σ Ο Γ Α Ο Υ Ιί .

Κ α τά  τ ιν α  γω νίαν τού ’Α τλαντικού Ώ κ εα /ού , πρό; 
τήν νότειον ’Αμερικήν, κείται ή νήσος Ά ίτ η . ‘Γ ποκει- 
μένη πρό πεντήκοντα περίπου ετώ ν, μέρος μέν εις τού ; 
Γάλλους, ύφ’ ών χαί νήσος τού άγιου Δομίνικου εκα
λείτο , μέρος δέ εις το ύ ; ‘Ισπανούς, άπεσπάσθη ούτών 
κατά τό  1 7 9 1 , ότε, έχραγείσης τρομερά; επαναστα- 
σεως, κατεσφάγη καί άπεδιώ χθη ολόκληρος σχεδόν ή 
φυλή τώ ν  λευκών μεταναστών. Σήμερον κ α τ ο ικ ε ίτ ε  
ύπό δύω κυρίως φυλών, τ ή ; τώ ν Α ίθιόπων, ή τις  σύγ- 
χειτα ι έκ τώ ν  ιθαγενών χα ί έχ  δούλων άφριχανών. χα ί 
τής τώ ν μιγάδω ν, ή τώ ν γεννηθέντων έχ γονέων λευ
κών καί μαύρων. Μ ετά πολλάς χα ί άλλ εποε,λλτ,λβως ά-
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ναστατώσίΐς, χαί αίματοχυείας και μιταδολάς π·- 
λίτιχάς, ποτέ με» έπί τδ δημοχρατιχώτερον, ποτέ δε 
έχι τό δεσποτιχώτερον γενομένας, ή ‘Αίτη, συγχωνεύ- 
σασα τό 1822  τά πολιτεύματα αύτής, συνεχροτπθη 
ανεξάρτητος, διαιρεθιϊσα εις δύω Κράτη έπίσης δη- 
μοχρατούμινα, τδ τή ; κυρίως Αϊτής, χαί τ© Δομινι 
χανδν. Καί τδ μέν πρώτον περιλαμβάνει 5 7 5 ,000  
χατοίχων, χαί διοιχιΐται ύπό των αυτοχθόνων μαύ
ρων, τδ δέ άλλο, 1 2 5 ,0 0 0 , καί Ιχει άρχοντας έχ τής 
ισπανικής φυλής. ’Ιδού διά τι θεωρούμεν άπίθανον τήν 
έξ άμοιδιίας συγκαταθέσεω; συνένωσιν των δύω Ε π ι
κρατειών.

‘Η  επικράτεια τής ‘Αίτης έχυβερνάτο δημοχρατι- 
χώς μέχρι του 1849  έτους, ότε,τού τετραετούς αυτής 
προέδρου Σουλούχ χειροτονήσαντος ίαυτόν αύτοκρά- 
τορα, συνεχειροτονήθη χαϊ αύτή ανζοχραιορία άημο- 
χραζιχή, διότι δ νέος ήγβμών, έπιβυμών νά μι- 
μήται τού; Γάλλους, ένόμισεν δτι ή λέξις ΰημοχρα- 
τιχή δι’ής ¿χαρακτήρισαν ουτοι τήν πολιτείαν αυτών, 
έδύνατο άπταίστως νά προσχολληθή εις παντός είδου; 
πολίτευμα.

Ούδείς υπάρχει ίσως μή άναγνούς ή μή άκου- 
αας άπδ τριών ετών τδ όνομα τού Σουλούχ- διότι άπό 
τής εποχή; έχείνης, ότε αύτος κολυμόών Ιντδ; ώχεα 
νού αίματος χαί πατών έπί πτωμάτων, άνεπήοησεν 
άπδ τής ευτελούς έδρας προέδρου εις τδν ύψηλέν θρό
νον αύτοχράτορος, οΰδ- ήμερα ίσως παρήλθε καθ' ήν ό 
τύπος τής Εύρώπης δεν έβρήνησεν, ή μάλλον δέν διερ 
έήχθη γελών έπί τή ίδ-.ο^υθμία, θηριώδη τε συνάμα 
καί πεπολιτισμένη τή; Αυτού Μεγάλειότητος. Κρα 
των ούνταγμα άνά χεΐρας, χαί ύπο βουλής, χαί γερου- 
οίας, χαί ανεξαρτήτου διχαστικής εξουσίας περιστοι- 
χούμενος, διχάζει, χαταδιχάζει, χαί σφάζει διά στρα
τοδικείων καί τούς απλούς πολίτα;, καί εν τοσούτω 
αεμνύνεται έπί μαχροθυμία χαί γενναιότητι, χαιάπλη. 
στο; επιζητεί τήν επιδοκιμασίαν τής χοΐ'ής γνώμης 
τού αρχαίου ημισφαιρίου! Καί όμως, πράγμα απίστευ
το* ! ύπδ τόν πέλεκυν τού εστεμμένου τούτου δημίου 
εύρέθησαν έπουργοί οΓτινες, άπαξιούντες νά μολύνωσι 
τδ όνομα αύτών διά τής ευθύνης τοιαύτης παραδόξου 
συνταγματικής χυβερνήσεως, έλάκτισαν άνδρικώς τάς 
έδρας αύτών, χαί άλλοι οίτινες, δνομασθέντις πρέσβεις, 
έραψαν κατά πρόσωπον τού αίμοβόρου αύτοχράτορο; 
τήν άρδενωπόν ταυτην άπαντησιν · δέν έδώχαμεν εις 
* χάνένα τό δικαίωμα να υπόθεση ότι συγχατατιθέ-' 
» μεθα ν’ άντιπροσωπεύσωμεν εις τήν ξένην, χυβερνη- 
» σιν τοσούτω έξηγρειωμένην. » (1) Καί οι άπαντή- 
σχντες οδτως ήσαν αίθίοπις !

Ό  Αύτοχράτωρ Σουλούχ, ή Φαύστος ό Α ', ώς με- 
τωνομάσθη χατά μίμησιν των ηγεμόνων τής Ευρώπης,

( l )  «Je n ’a i  donné à personne le d ro it de su p 
poser q u e  je  p o u rra is  jam ais consentir à  repré  
sen ter à l’ex té rieu r un gouvurnem cntaussi avili. « 
’Axéxpistî à$io|xvr(piiveuTO< toù David Troy, xpo»i;v 
• j x s u p y o ù  ¿ s i  t w v  ’EîUTSfixûv i v  ' A t r ï j .  S t ^ i î i u t c o v  

3ti ·/) ¿rizpaTcOîa ¿xtî yXûoca, «îvai ^ I ’aMtxr,.

ύπήρξεν αληθώς τέχνον της τύχης. Έν αΰτώ έπαλή- 
θευσεν ακέραιον τδ άρχαΐον ¿κείνο αξίωμα τδ λέγον, 
« θέλω τύχης σταλαγμόν χαίούφρενών πίθον-» διότι, 
άνευ φρενών, άνευ επιρροής, άνευ υπηρεσιών προς τήν 
πατρίδα, άνιυ τής ελάχιστης ίκανό-ητος, εύρέθη xu- 
βερνών, συνταγματιχώς μέν τό φαινόμενον,τυραννίχώς 
δε τό πράγμα, έξαχοσίας περίπου χιλιάδας λαού, καί 
περιφρουρούμενος ύπδ φάλαγγος δουκών, χαί πριγχή- 
πων, καί κομητών, καί βαρόνων, χαί στραταρχών, 
πρδς οΰς άλλος, προκάτοχος αύτού, είχεν επιδαψιλεύσει 
τίτλους ΤσύΧοΛάιας, y4e¡¡aráiac, ϊα.Ιάτατ, καί 'Pe’ 
zaeMou.

Ό  αύτοχράτωρ Σουλούχ, έχ τής φυλής τών αί- 
θιόπων, ήτο τδ 1804  υπηρέτης στρατηγού έν τή ίδίιχ 
αυτού πάτριοι, προχειρισθεί; μετά ταύτα xoi αξιω
ματικός, ούχί κατ' αξίαν άλλα κατ' εύνοιαν. Έ χτοτε  
έζη έν γωνία χαί παραβύστω μέχρι τού 1843 , ότε, 
τής μιας έπαναστάσεω; διαδεχομένης τήν άλλην, προή- 
γετο χοί αυτός, χατά τήν απ’ αίώνος επικρατούσαν 
φορά* τής τύχης, χαθ ήν έν καιρώ διχοστασιών χαί 
οι έσχατοι λαγχάνουσι τιμής.

Τδ 1847 έπρόκειτο νά πληρωθή ή χηρεύουσα θέσις. 
τού προέδρου τής κυβερνήσιως- επειδή δέ υποψήφιοι 
ήσαν δύω στρατηγοί μαύροι, έπίοης ικανοί, έπίσης έ- 
πιθυμοΰντες νά κρατήσωσι τού πηδαλίου τής πολι
τείας, άλλά καί έπίσης διαμερίζοντες υπέρ εαυτών 
τάς ψήφους τής έκλεγούσης τδν πρόεδρον γερουσίας, 
προετέθη τρίτος άλλος, άσημος μέν καί άγροίκος, άλ
λά διά τούτο μή διαιρών τάς γνώμας τών εκλογέων^ 
Οΰτος δέ ήτο δ Σουλούχ, όστις καί έξελέχθη.

Ό  νέος πρόεδρος ήτο τότε εξηκονταετής- άλλά, 
διά τό άχτινοβόλον τών οφθαλμών, τδ στιλπνόν τού 
δέρματος, καί τό μέλαν τής χόμης, ώμοίαζε τεσσα- 
ραχοντοϋτην. Ή  φυσιογνωμία αύτού φαίνεται μάλλον 
συγγε·<εύουσα πρός τήν τών εύρωπαίων- διότι έχει φα
λάκρωμα σύμμετρον και τακτικόν, ευθύτητα ρινός,. 
χείλη δέ χαί μήλα παρειών μετρίως έξέχοντα. Α
γνοεί χαί τδ άναγινώσχειν χαί τδ γράφειν, δέν έννοεί 
οιόλου τί έοτι οιοίχησις, χαί ή αμάθεια αυτού φθάνει 
επί τοσούτον,ώς·ε πιστιύει ότι ή συνθηχη (concordat), 
τήν όποιαν διαπραγματεύεται μετά τού Πάπα, είναι 
άνθρωπος, ίσως δέ καί καρδινάλιος φορών στολήν αρ
χιερατικήν. ‘Ομοιάζει δέ χατά τούτο άλλον προχά- 
τοχον αύτού, όστις, δργισθεί; διότι χατεδιχάσθη τις 
προστατευόμενος ιδίως όπ’ αύτού εις τριμηνιαίαν φυ- 
λάχιοιν, χαί ένθυμηθείς ότι ό αρχηγός παντός Κρά
τους έχει τό προνόμιον τού μεταβάλλειν τάς ποινάς, 
εσπευσε χαίρων νά μεταβάλη τήν ποινήν τούτην 
τής φυλακίσεως ε,ΐς χαζαύίχην θα* a t  ου ! Φοβείται 
ιις άχρον τά σκώμματα- χαί όμως χαθίσταται αιω
νίως γελοίος διά τών τρόπων, χαί μάλιστα διά τώ» 
στολισμών αύτού Είναι φιλύποπτος, αιμοχαρής, άρ- 
παξ, πλεονέκτης, χαί θιασώτης τής μαγείας εί χαί χρι
στιανός.

Ό τε , ά*αγορευθείς πρόεδρος, μετέβη εις τδν ναό» 
όπου έμελλε νά ψαλή, χατά τό έθος, δοξολογία, ά- 
σεποιήθη νά χαθήση έπί τού συνήθους τών προέδρων 
θρανίου, χαίτοι πολλάχις προσφερθέντος πρός αυτόν
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άλλ’ούδέ νά χατοιχήση ήθέλησιν εί* τό παλάτιον αύτών 
διότι ή Κυρία Σουλούχ, συμβουλεοθείσα περίφημόν 
τινα πυθίαν, ήτις Iρ^ιπτεν, ώς λέγομεν, τά χαρτία, 
έδιδε φωνήν εις τούς λίθους χαί τούς δφεις, διετήρει 
τά βρέφη άπό τού βηχός, καί έςησφάλιζεν έφ' όρου 
ζωής ή έπί ώρισμένον χρόνον τάς γυναίκας κατά τής 
απιστίας τών εραστών ή τών συζύγων αύτώ<, είχε 
μάθει ότι πρόεδρός τις, εκ τών κυβερνησάντων τήν 
‘Αίτην πρό τού αγαπητού αυτής ουμβίου, είχε κρύψει 
εντός τού κήπου τού παλατιού μικρόν νευρόσπαοτον, 
έξ αιτίας τού όποιου όλοι οί οί διάδοχοι αυτού άπέ· 
θνησκον ή έδιώκοντο πρό τού δεκάτου τρίτου μηνός
τής εξουσίας αύτών.

ίίοσάκις, όπως εύοεθή καί καταστραφή τό έπικα-
τάρατον εκείνο εί- 
δώλιον, έσκάφη καί 
ά-.εσκάφη ό κήπο;!
Ά λλά τό νιυρόσπα- 
ς-ον δέν εύρίσκετο, 
καί ό δεισιδαίμων 
πρόεδρος έτρεμεν 
ώς ό Κάϊν καθόσον 
επλησίαζεν ό 13 
μήν. Ά λλ ' άνεχα- 
λύοθη τέλος πάν
των τό ζητούμενον;
Τούτο μένει άγνω
στον μέχρι τής σή
μερον- γνωρίζομε·* 
μόνον ότι δ πρόε
δρος μίαν τών ήμε
ρων, σκτρτών, ούχί 
π/.έον ύπό φόβου, 
άλλ’ ύπό άγαλλιά 
σεως, άπεφάσισε νά 
άναγορευθή αύτο
χράτωρ. Γνωρίζο
με·/ προσέτι ότι χαί 
μίαν άλλην ημέραν 
ή αύτοχθων τών 
αιθιόπων φυλή, πα
ρακολουθούσα τον 

έπανερ- 
τό πα- 

μετά στρα
τιωτικήν τινα έπι-
θεώοησιν, ¿κραύγαζε ζητούσα ν’ άποβληθώσΐ τών δη
μοσίων θέσεων όλο» οί άνήκοντες εις τήν μιγάδα φυ
λήν, καθό καταγόμενοι Ιξ ίτερογθένων. Σημειωτέον δέ 
ί» παρόδω ότι ή τελευταία αδτη ουλή περιείχε τούς 
ίχανώτερου; άαα δέ χαί τούς έ»αρετωτέρους τών χα. 
τοίχων τή ; Ά ΐτης. Καί είοήχοοσεν δ μαύρος Σουλούχ 
τούς κράζοντας, α άρον, άρον, σταύρωσον αύτού; » , 
χαί άπέβαλε, χαί χατέσφαξεν όλους σχεδόν τούς μι- 
γάδας, χαί πατήσας, ώς προείπομεν, έπί τών πτω
μάτων αύτών άνέβη εις τόν θρόνον τού αύτοχράτορος !

Τ ή ν  9 | 2 1  Α ύ γ ο υ σ τ ο υ  1 8 4 9 ,  π ε ρ ι ε φ έ ρ ι τ ο  ε ι ς  τ ή ν
’  - *  - * - ί  — -  α ΐ ω ί β ν .  & · Κ Ο

έργαστηρίο» εις έρ-ραστήριον, άπβραλλάχτω; ώς χαί 
παρ’ ήμϊν, αναφορά πρός τάς Βσυλάς, δς’ ής δ λαός, 
έπιβυμών νά διατηρηθώσιν άχέραιοι αί ίεραί άρχβί
τής έ.1ζνθ(ρία<: αύτού έχτιμών τά ς άηχγηά-
σζονς ζύζργζσίας τάς δποίας ή Αύτού Έξοχότης έ- 
πεδαψίλευσεν ι{; τήν πατρίδα. . . χοί όμολογών τούς 
άτρύτους χαί άνηχούστους αγώνας όσους κατέβαλε 
πρός παγίωσι>· τώ>- τόμων, άπένειμε πρός αύτόν τόν 
τίτλον αύτοχράτορος. Τ ις, καταφρονών τήν ζωήν αύ
τού, έτόλμα νά μή ύπογράψη ; ‘Η αναφορά, ύποβλπ- 
θείσα εις τήν βουλήν, έγένετο ποοθύμως δεχτή, χάρις 
εις τδ» πελεκυ* τού νέου αύτοχράτορος, ή δέ γερουσία 
έσπευσε νά έπικυρώση τό θέσπισμα τών αντιπροσώ
πων τού λαού.

Τήν αύτήν ημέ
ραν μετέόησαν ο! 
γερουσιασταί εις 
τά  ανάκτορα. ‘Ο 
πρόεδρος αύτών, 
χρατών στέμμα 
έκ χάρτου .χρυ
σού, έπεθηκεναύ- 
τδεύλαβώς έπί τής 
τρισεβάστου κε
φαλής τού ήγεμό- 
νος, στολίσας και 
τδ  στήθος αύτού 
δι’ αγνώστου τ ί
νος παρασήμου, 
καί βαλών συγ
χρόνως περί τον 
τράχηλον τή ; αύ- 
τοχράτειοα: άλυ- 
σιν. Ποοσεφώνησε 
δέ καί λόγον, ι ί ;  
όν άπήντησεν ή 
Αύτού Μεγαλείο- 
της άναχράξασα 
έντόνως, « Ζήτω 
ή  i _ . l t ο θ ι ρ ί α !  Ζ > } '  

ζω ή ίσόζης/ν'ν.- 
κεϊθενμεταβάντις 
εις τήν εκκλησίαν, 
παιανιζούσης τής 
ώτοκόπου άϊτείου

ι λον.ίούχ. _ μουσικής, παρε-
στάθησαν εί; δοξολογίαν, μεθ' ήν περιήλθον μετά τού 
αύτοκράτορος τήν βασιλεύουσαν έν παρατάξει καί 
'πομπή, έν μέσω έπευφημιών, χαί πυροβολισμών, καί 
αψίδων, καί άλλων έμβλημάτων παριστώντων τήν έκ

Αί'ζοχράζωρ Σον.Ιοίχ.
-  Κ ■  - - ft----------- f t

A * .    .  ■
διαταγή: άγαλλίασιν τού λαου. 

’Οκτώ ημέρας διήρκεοαν αι

Μ « - .

φωτοχυσίαι καί ή εύ*

μια.
Έ ν  τοσούτω Φαύστος ό Α ’,  κεκλεισμένος έντός 

τού αύτοχρατορικού αύτού δωματίου, έθαύμαζε y  αί
νων αριθμόν τινα εικόνων, έν’ ών ήσαν έζωγραφημε·1
ναι a t τελεταί της στέψεως τού Ναπολέοντος. Και 

  μ «όλεω-. διέταξιν
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αύτάν νάφίρη αμέσως έκ Παρίσιων ένδυμα άπαράλ- 
λακτον ώς τά τού αΰτοχράτορος τής Γαλλίας. Πα- 
ρήγγειλι δέ καί στέμματα δύω, εν δι’ εαυτόν καί εν 
διά τήν αύτοκράτιιραν, σχήπτρον, σφαίραν, χειρ*

τών χοΛιτων. 'Αλλά, ποιων πολιτών, αγνοώ' διότΓ 
δσάκις ή Αυτού Μεγαλειότη; καθαιρίϊ τινα τών εύγε- 
νών, ονομάζει αύτάν πράς καταφρόνησι*, πολίτην!

Τά Αίτιον σύνταγμα έγγυαται, ώξ.όλα τά συντά
γματα, καί τά άπαραβίαστον τών συνειδήσεων καί τά 
έλεύθερον τών συζητήσεων. ’Αλλά, κατά τινα νομο
λογίαν τοΰ αΰτοχράτορος Σουλούκ, όστι; γερουσια
στή; ή βουλευτή; τολμήση νά έκφραση γνώμην 3.ά· 
οορον τή ; τοΰ Μεγαλειοτάτου, στέλλεται αμέσως, 
πρό; αμοιβήν βεβαίως της ειλικρίνειας αύτου, εις τάς 
ουρανίους μονάς. Όσω δέ διά τούς κυβερνωμένους, τά 
άστυκά καί πολιτικά αύτών δικαιώματα ήθιλον είσθαι 
πλήρη, έάν τά σύνταγμα έδύνατο νά έξασφαλίση έ» 
χαί μόνον δικαίωμα, το ν’ άποθνήσκωσι θάνατον ο). 
σικόν.

Έκαστον μέλος άμφοτερών τών βουλών μισθού - 
ται διά χιλίω» δραχμών κατ’ έτος. Επειδή δε τινες 
αύτών, έτόλμησα'ν ποτε νά παραστήσωσι τά ευτελές 
τοΰ μισθού τούτου, ή Αύτου Μεγαλειότης οργισθεϊσα 
ήτοιμάσδη ν’ άταγχονίση τούς τολμητίας.

Ο μισθός άμως τής Αύτοΰ Μεγαλεότητος δέν είναι 
έπίση; ευτελής' διότι ί  μέν αύτοκράτωρ λαμβάνει ϊν 
έκατομμύριον δραχμών κατ’ έτος, ή δέ αΰτοκράτει- 
ρα έπέκεινα τών 3 0 0 ,0 0 0 , καί διακόσιαι άλλαι πε
ρίπου χιλιάδες διανε'μονται πράς τούς πλησιεστέρους 
συγγενείς τοΰ βασιλικοΰ ζεύγους. Σημειωτέον δέ οτι ά 
αριθμός τών συγγενών τούτων δέν ώρίσθη είσέτι- διότι 
ό περί τή ; αύτοκρατορικής οικογένειας νόμος άρχε- 
ται οΰτω πως. . . α Ή  βασιλική οικογένεια σύγκει- 
ται έ.τε τοΰ Γ.αροτος . . . »  Αλλά μήπως καί αυτοί 
οί έπί τοΰ παρόντος είναι άλίγοι; Είκοσιοκτώ ήγεμύ'ε: 
καί ήγεμονίδες εξ αίματος, καί θείοι καί δείαι, και 
αδελφοί καί έξάδελφοι, καί άδελφιδείς, καί τόσοι 
άλλοι. ' >

Καί οί μέν γονείς του αύτοκράτορος λαμβάνουσ: 
τίτλον γα,Ιηνοτάτης ΰψη.Ιύζητος, αί δέ δύω θυγατέρες 
ών τήν μίαν παριστ^ ή παρούσα είκώ», (επειδή δέν ?-

Ή  Αύτοχράτειρα Σου.ίούχ.

δικαιοσύνης, θρόνον, καί άλλα έπιπλα όμοια εκείνων 
τά  όποια μετεχειρίσθη δ Ναπολέων κατά τήν τελετήν 
τής στέψεως.

Πράς τον τίτλο» τού αύτοκράτορος καί τού μεγα- 
λείοτάτου, Φαύστος δ Α'. λαμβάνει καί τάντούμεγα. 
θύμου ήρωος, ένδόξευ μεγάλου ήγεμόνος καί τάν τού 
χριστιανικωτάτου. ‘Εκάστου νόμου καί διατάγματος 
προηγείται δ τύπος ουτος· σ’Εν άνόματι τού ’Εθνους 
ήμεϊ; Φαύστος Α.' αύτοκράτωρ έ.Ιΐΐύ θεοί· καί δυ
νάμει τού συντάγματος τής αυτοκρατορίας. · "Ως-ι 
δι’ αύτού δ εύρυής αύτοκράτωρ ευχαριστεί καί τούς 
δημοκράτας, καί τούς συνταγματικούς, καί τού; νο- 
μιμόφρονας βασιλικούς. Απορώ δέ διά τ ί καί δ πρόε. 
8ρος τής Γαλλίας, όπως συμβιβάση τά; τρεϊς ταΰτας 
μερίδας, δέν παριδίχθη καί αύτδ; τάν τύπο» τούτον. 
Τ δ  πρόσωπον τού αύτοκράτορος είναι ίερό* καί απα
ραβίαστο», ή δί κυριαρχία πηγάζει . έκ τής όλύτητος ΌΛιδΙα Φαιστόν.

χεί υιού;), τον τών αύτοχρατοοιχών ήγεμονέδων, 
καί δ λοιπός συρφετός τών αδελφών καί ανιψιών, κ.λ. 
τάν τή; αύτοχρατοριχής θψηΛύζητος.

Τοιαότη έκλαμπρος αύλή δέν έδύνατο νά ύπαρξη καί 
ά<ευ τάξεως εύγενών, έχόντων τίτλους πρίγκήπων, 
δουκών, κομήτων, βαρόνων καί μαρκιόνων. Έπλάοθη- 
σα» άρα καί πλήθος τοιούτων, προστεθέντων εις τούς 
τής χίε/μονάδας κοί τού 'ΡετσεΜον, καί άλλων πο
λύ χωμιχωτέρων. ‘Τπάρχει δούξ τή ; Τρύχας, δούξ 
τού ΚΛνστηρίοι, κόμης τού Μεγά.Ιου Λάρυγγας, κό
μη; τού ’Λριθμοΰ δύω, καί τά  παρόμοια.

Οί βασιλεϊ; τής Γαλλίας εΐχον άλλοτε, μεταξύ 
τών αξιωματικών τού παλατιού, καί τινα g rand - 
panetier ή μέγαν άρτοδύτην καλούμενον, καθήκον 
τού όποιου ήτο νά διανέμη άρτον πράς τούς έν τοϊς 
άνακτόροις καί νά έφορεϋη τά αρτοπωλεία. Άπένειμε 
λοιπόν καί δ Σουλούκ, κατά μίμηοίν έκείνων,τάν τίτλον 
τούτον εις τάν δούκα τής Λειμονάοας. Ά λ λ ' όταν ά 
δούξ, μή δυνηθιίς νά μάθη οποία ήσαν τά  καθήκοντα 
τού νέου τούτου ύπουργήματος, άπετάθη πράς τον 
αύτοκράτορα έξαιτούμενος δδηγίας, ή Αύτού Μ εγα
λειότης, αγνοούσα επίσης αύτά, άπεκρίθη, ■ κάτι κα
λάν πράγμα θά είναι. » Συνέστησε δέ καί τάγματα 
παρασήμων καί Λεγεώνα τής τιμής, τήν όποιαν χο.Ι- 
.Ιοί Γάλλοι δημοχράιαι, ώ; τουλάχιστον βέβαιοί τις 
συμπολίτης αυτών, έλαβον μετά πολλάς καί θερμός 
παρακλήσεις, έτι δέ καί χρηματικός προσφοράς.

Μετά τήν συγκρότησιν τής πολυαρίθμου καί πομ
πώδους ταύτης αυλής, μία μόνη επιθυμία χατατηκει 
νυχθημερόν τήν καρδίαν τού αύτοκράτορος, ή επιθυ
μία τού νά στεφθή ώς δ Ναπολέων, λειτουργοΰντος 
τουλάχ ιστον επισκόπου. ’Ιδού διά τί πραγματεύεται, ώς 
είπομεν, συνθήκην εκκλησιαστικήν μετά τής'Ρώ μης, και 
διά τι παρεσκεύασεν αίθουσαν μεγαλοπρεπεστάτην, και 
μανδύαν μετά μελισσών χρυσοϋφάντων ώς τάν τού αυ- 
τοκράτορος τής Γαλλίας. Δι’ ’έν μό»ον ίμάτιον κατα- 
σκευαοθέν έν ΙΙαρισίοις ¿δαπάνησε 3 5 ,0 0 0  δραχμών ! 
Α γαπά δέ τοσούτον νά στολίζεται, ώστε πολλάκις 
περιήλθε τήν πρωτεύουσαν φέρων, τήν αύτήν ημέραν, 
διάφορον ένδυμα λαμπρότερον τού προτέρου.

Έ χ ε ι  δέ καί στρατόν συγκείμενον έξ 2 5 ,0 0 0  άν- 
δρών, πράς έκαστον τών όποιων δίδεται μισθός μη
νιαίος δραχμών δύω. Σημειωτέον ότι, διά τής ποσό- 
τητος ταύτης, καί τρέφονται,καί ένΒύονται, καί προ
μηθεύονται καί καταλύματα ! ή λειποταξία άρα είναι 
διηνεκής. Πολλάκις πυροβόλα κείμενα έντάς σκοπιών, 
φυλάττουσι μόνα τήν επικράτειαν !

Ά λλ’ ό αύτοκράτωρ Σουλούκ καταολέγεται χαί ύπά 
άλλης τινάς επιθυμίας' θέλει νά κατάχτηση τά μικρόν 
Κράτος τ ο ύ ‘Αγίου Δομίνικου' οί κάτοικοι όμως αυ
τού, όλοι σχεδόν ποιμένις, καί τοι άλίγοι πράς πολ
λούς, ζωογονούμενοι ύπά τού αισθήματος τής ηθικής 
αυτών υπεροχής, άντιτάσσουσιν εις τάς έπιδρομάς αύ
τού άκατανόητον άντίστασιν, καί καταστρέφουσι τάν 
αύτοκρατορικάν στρατόν. ‘Ο  μεταξύ τών δύω τούτων 
επικρατειών πόλεμος έπανελήφθη εσχάτως· δ δέ φι
λύποπτος Φαύστος δ Α ', έπί τή υποθέσει ότι συνεννο-

ούνται μ ιτά τών εχθρών καί αύτοί αύτού οί ύπήκοοι 
ς·έλλει αύτούς καθ’ έκάστην σωρηδόν εις τάν θάνατον. 
Αί τελευταίοι εφημερίδες τής Εύρώπης βεβαιούσιν ότι 
έν έφείσθη ούδ’ αυτών τών ύπουργών τού στέμματσς.

Ν. Δ.

ΔΩΡΑ 8 6 5

ΜΒΛΙΟΓΡΑΦΗ.

Πραγματεία περί παραγωγής καί διανομή; τού 
πλούτου, συνταχθεισα ύπά 1. Α . Σούτσου, τακτικού 
χαθηγητού τής οικονομίας έν τω  Όθωνείω πανεπι
στήμια». Έ ν  Άθήναις, έκ τή ; τυπογραφίας Άνδρέου 
Κορόμηλα. Κατά τήν δδόν τού Έρμοΰ, άριθ 2 15 .—  
1851. Τιμαται δρ. 6.

‘Ομολογούμεν ότι μ ιτά δισταγμού τίνος έλάβσμε» 
άνά χ,είρας τήν πραγματείαν ταύτην, διότι, ά μ α ’έκ- 
δοθέντος παρ’ ήμίν νέου τινάς βιβλίου, έξετάζομεν 
πρά πάντων τά χρήσιμον αύτού, έπί δέ τού προκει- 
μένου έρωτήσαμεν, ‘. δράγε ή ‘Ελλάς λειπανδρούσα, 
καί άχρηματούσα, καί πάσης τιχνουργικής άμοιρού- 
σα βιομηχανίας, δέν είναι άλλοτρία ώς έπί 
τά πλείστον τών μεγάλων τής οικονομικής 
επιστήμη; ζητημάτων; Καί ά όμιλών περί 
πλούτου εις ανθρώπους πένητας, ■ δέν ομοιάζει ο
λίγον μέ τάν παρασκευάζοντα τράπεζαν, διακρινο- 
μένην μάλλον έπί τή πολυτελεία τών σκευών ή έ
πί τή τής τροφή; αφθονία; Αλλά καθ’ όσον προε- 
βαίνομεν εις τή» άνάγνωσιν, ό δισταγμός έκείνος 
οιελύθετο, διότι, εκτός τής ηθικής, τής πολιτικής, τής 
κοινωνικής διδασκαλίας, ού/. ολίγα εόρομεν έν τή 
συγγραφή ταύτη καί οικονομικά ζητήματα, τών ό
ποιων ή ορθή λύσις πρακτικωτάτην δύναται νά εχη 
άπά τούδε παρ’ ήμϊ» τή» ωφέλειαν.

Πολλοί λ. χ .  άνθρωποι έ.τίστευσαν, ότι ή άπά τής 
εγκαθιδρύσεως τής βασιλείας συμβάσα ύπερτίμησις 
τών προϊόντων καί έμποςευμάτων προήλθεν άπά τής 
μεγάλης μονάδος ή» έλαβεν ώς βάσιν ή νομισματική 
μεταρρύθμισις, άπά τής άντικαταστάσεως, δηλαδή, τάς 
δραχμής αντί τού γροσίου. Ό  συγγραφεύς λαμβάνει 
αφορμήν νά έξιτάση τά ζήτημα τούτο διά μακρών 
(σελ. 2 6 1 —  26 6 ) καί άποδεικνύει εναργέστατα, ότι 
αίτια τής ύπερτιμήσεως ταύτης δέν ύπήρξεν ή νομι
σματική μετα^ύθμισις, άλλ’ άρ’ ένάς μέν δ σχιτικάς 
τών νομισμάτων πολυπλασιασμός, ήτοι ή τότε γενο- 
μένη έπισώρευσις μιταλλικών κεφαληαίων άνωτέρων 
τής τών ανταλλαγών ανάγκης, ή ιπαγαγούσα φυσικά 
τώ λόγω, τήν ίχπτωσιν της αξίας τού νομίσματος, 
άφ’ έτέρου δέ τούτο, ότι άνιπτύχθησαν κατά τήν I-  
ποχήν έκείνην διά μιας, ώς έκ τής άνορδώσεως της 
ειρήνης χαί άσφαλιίας, καί τής άνεγέρσεως βασιλικού 
θρόνου, νέαι χριίαι καί άνάγκαι, εις ας ήτον αδύνα
τον νά έπαρκέσωσιν άντίχρυς αί ύπάρχουσαι παραγω-
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γιχαί δυνάμεις, ώστε παρήχθη εντεύθεν ανισορροπία 
προσφοράς καί ζητήσεως, επαγαγοΰοα άναγκαιως τήν 
ΰπεοτίμησιν τών εμπορευμάτων έν γενει.

ί 'Η  μήπως δεν ύπεβλήθη καί είς τήν ήμετέραν 
Βουλήν νομοσχέδιο·/ περί συστάσεως τραπε'ζης ¿ /αρ
γύρου, τής οποίας το κεφάλαιον ήθελε βόγχειται έκ 
1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  3ρ. είς χαρτονόμισμα, έχον άναγκα- 
στιχήν χυκλοφορίαν, χαί δανειζόμενο·.» μέν είς τού; 
ίδ;οχτήτας επί τη βάσει του 1[3 τής άξίας τών κτη
μάτων ούτών, καί τή πρώτη αύτών ύποθήχη, απο
διδόμενο ν 8έ διά χρεωλυσίου 3 καί 4 0]0 καί τόκον 
3  0 10 . χαί δέν προετε’Οη ή άξίωσις, ότι, διά του συ- 
συστήαατος τούτου, ή ‘Ελλάς έμελλε νά άποβή έν 
βραχυτάτω διαστήματι χρόνου, άντί απόρου καί έ»- 
διοΟς, εύπορος καί πλούσια ;  Έ ν σελίσι 2 9 7 — 309 
ό συγγραφεύς, μετά ευγλωττίας τήν όποιαν δέν ήθέ- 
λοαεν νομίσει συμβιβαζόμενη/ μέ τό θετικώτατον τού
το άντικείμενον, άποδιιχνύιι, ότι τό άληδώς χάρτι- 
νον εκείνο οικοδόμημα έκτίσδη επί τής άμμου- διότι ή 
μέν άξια τών χαρτονομισμάτων τούτων, μή έξαργυ- 
ρουμένων προχείοως, ώς τά τραπεζικά γραμμάτια, 
τά έρειδόμενα επί χρηματικού κεφαλαίου άξιολόγου 
καί άλλων βραχυπροθέσμων καί ασφαλών άξιών, θέ- 
λει άπαραιτήτως έκπέσιι, διά δέ τήν εκπτωσιν ταύ- 
την βέλουν καιρίως ζημιωβή καί οί προηγούμενοι τών 
ιδιοκτητών δανεισταί, καί ή Κυδε'ονησις, καί οί δημό
σιοι υπάλληλοι, καί πάντες οί συναλλαττόμενοι, μό
νοι δε δίλ,ουσιν ώφεληθή οί ίδιοκτήται όσοι πληρώ 
σωσι διά τού χαρτονομίσματος εκείνου τά ; προη
γούμενα; αυτών πραγματικά; δφειλάς· άλλ’ ή τοιαύ- 
τη ώφέλεια ομοιάζει πολύ με τήν λ.ηττείαν.

Έ νγε'νει 8έ τά περί υποΟηχικών καί προεξοφλη
τικών τραπεζών ( $ ^  τ8  ̂ ^ ε?· τ °ϋ μέρους Α. ) 
παρούσα-/ εχουσι τήν ωφέλειαν, διότι, ά» καί ή τράπεζα 
ημών, άφ’ ής τοσαύτα καί τηλικαΰτα έξαρτώνται 
εσωτερικά καί εξωτερικά συμφέροντα, διοιχήται συ- 
νετώς καί έπιτηοείως, κατά δυστυχίαν όμως πολλούς 
έχει καί φοβερούς τούς αντιπάλους, άγωνιζομένους, 
διά πα'σης επιβουλής καί συκοφαντίας, νά διασείσωσι 
τήν ΰπόληψιν αύτή;· ώ ςτι ή έκδεσις τών υγειών αρ
χών ύφ’ ών χειραγωγούμενο·/ τό κατάστημα τούτο 
υπηρετεί μεν τάς άληδεϊς τού έδνους άνάγκας, εξα
σφαλίζει δέ τούς τε μεριδούχους και τό κοινόν, συ
νεισφέρει τά μέγιστα είς τήν κραταίωσιν τής πίστεως 
καί τής ένεργείας αϋτοϋ. Βεβαίως δ ' έχ τών συντελε- 
στιχωτάτων είς τήν ένίσχυσιν τής πίστεως καί ένερ
γείας ταΰτης δέν ήδελεν απαξιώσει ό -υγγραφιύς νά 
θεώρηση καί τή/ τεχνικωτέραν καί έντελεστεραν τώ» 
γραμματίων κατασκευήν, έάν έγραφε τήν πραγμα
τεία» αυτού μετά τήν ποό μικρού γενομένην μεταμ- 
φίεσιν τών δεκαδράχμων γραμματίων είς πεντηχον- 
τάδραχμα, τήν άλλόκοτον έκείνην παραποίησιν, τής δ- 
ποίας όμοια άλλη δέν άναφέρετβι, καδ' όσον ίνθυμού 
μεδα, είς τά χρονικά τών ευρωπαϊκών τραπεζών.

ΓΙολλού λογου άξιον δε’ ήμας είναι καί τό περί 
γεωργία; Κεφαλ. Β. του Α. μέρους, ίδίω; δέ οί £ 1. 
καί 4 αύτού. οί περι τής έ*ιχρατεστάτης σήμερον είς 
τήν 'Ελλάδα πατριαρχικής χαί επίμορτου καλλιέρ

γειας πραγματευόμενοι. Τ ά  χατά διαφόρους χώρας 
χαί περιστάσεις ποικίλα καί πολλάκις άντίδετα άπο- 
τελέσματα τών διαφόρων τής καλλιέργειας τρόπων 
άντιπαραβάλλονται πρός τά έν ‘Ελλαδι βεβαιωθέντα 
γεγονότα χαί δίδουσι πολλάχις άφορμήν είς διδακτι- 
κώτατα διά τήν γεωργίαν ημών συμπεράσματα. Π α. 
ρατηρητέο» δ’ έν παρόδω, ότι, έν τώ πιρί επίμορτου 
καλλιέργειας παραγράφω, ευρομεν καί περίεργόν τίνα 
ερμηνεία/ τού περίφημου χωρίου, έν ω ό Πλούταρ
χος, περιγραφών τήν πρό τού Σόλωνος οίκτράν κα· 
τάστασιν τών πενεστερων τής 'Αττική; γεωργών, 
τών καλούμενων γεωμόρων ή διαχρίων, λέγει, ότι, 
γεωργοϋντες, έτέλουν είς τούς πλουσίους έ<τα τών 
γκομενών, ¿χτι/μόριοι τούτου ενεκα προσαγορευόμε- 
νοι. Κατά τήν μέχρι τού?: υπό τών αρχαιολόγων γε- 
νομέ/η·/ ερμηνείαν τού-χωρίου τούτου, οί γεωργοί έπλή- 
ρω/ον είς τούς κυρίου; των τό 1 ]6  τών καρπών άλλ’ 
είναι πρόδηλο», ότι, τούτου δοδεντος, ή κατάστασις 
τού μορτίτου οέν ήδελεν είσδαι τοσοΰτον έλεεινή όσον 
υπό τού Ιίλουτάρχου παρίσταται, διότι έν έκτο/ ση
μαίνει 17 περίτοϊς (>¡0, σήμερον δέ ό μορτίτης πλη
ρώνει πολλαχοϋ τής ‘Ελλάδος πλειότερα, μή θεω
ρούμενος διά τούτο άπορος, “Ωστε ό Κ. Σούτσο; φρο
νεί, ότι οι γεωργοί, περί ώ / ό λόγος, έπλήρω/ο/ τά 
5 ¡6 τών καρπών, τούτου ενεκα καλούμενοι ϊχτημό· 
ριοι' καί νομίζομεν, ότι ή γνώμη αυτη είναι ορθοτίρα.

*0 περί διαμετακομιστιχής έμπορίας παράγραφος 
( £ 3  τού χεφ. Ζ του Μέρους Α. )  έχτίδησι τά  αί
τια τά συντελέσαντα, πρό τής έπαναστάσεως, είς τ ήν 
αυξησιν τού εμπορικού τή; ‘Ελλάδος ναυτικού, τούς 
τρόπους δι’ ων κατα τήν εποχήν εκείνην οί Έλληνες, 
καί τοι υποκείμενοι είς τή/ δεκοτέραν αυθαιρεσίαν, 
κατώρδωσαν νά υποστήσωσι τον δαλάσσιον συναγω- 
»ισμόν μετά τών Ευρωπαίων, άπολαμβα/όντων έν 
Τουρκία προστασίας κραταιας, καί τούς όρους τής έ 
ξωτερικής καί ίσωτερικής πολιτικής, έφ' οίς δυνά- 
μεδα καί τού λοιπού νά μή φοβηθώμεν τόν συναγω
νισμό·/ τούτον, παραπέμπω·/ είς τήν περί οικονομικής 
διοιχήσεως πραγματείαν τήν έρευναν τού ζητήματος, 
διά ποιων δεσμών καί διατάξεω/ δυνάμεδα νά 6ερα· 
πεύσωμεν τάς ούσιωδεστέρα; άνάγκας τού ‘Ελληνικού 
ναυτικού.

Ά λλ’ άρχούσι, νομίζομεν, ταύτα, ιΐς πίστωσιν τού 
ότι ούδέ περί θεωρίας ψιλής πρόκειται, ούδέ περί αντι
κειμένων άλλοτρίων τή σημερινή ‘Ελλάδι. Περιλαμ
βάνει δέ ή πραγματεία αυτη, μετά τά προλεγόμενα, 
μακράν πρώτον εισαγωγήν, διαγράρουσαν τήν σχέσιν 
τής πολιτικής οικονομίας πρός τάς λοιπάς έπιστήμας, 
παριστώσαν τήν άνάγκην τής σπουδής τής επιστήμης 
ταύτης, εξετάζουσαν τό περί τής άμεσου χαί έμμί* 
σου τών πραγμάτων χρησιμότητος, όρίζουσαν τί 
έστι πλούτος καί τ ί παραγωγή, καί κατατάσοουσαν 
τήν δλην τής πολιτικής Οικονομίας. Έ πειτα  τό περί 
παραγωγής πλούτου Μέρος Α. ένδιαλαμβάνει πιρί τής 
παραγωγής τών θηρευτικών χαί τών ποιμενιχών λαών, 
περί τής γεωργίας, περί τών παραγωγικών εν γίνει 
οργάνων και ιδία τή; έργασίας, περί κεφαλαίων, πε
ρί γης, πώς διήρηται ή γεωπονία χαί τ ί  ε'στι μεγάλη
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xsi μικρά καλλιέργεια, όπότερον τών δύο συστη
μάτων, τής μεγάλης καί μικρά; καλλιέργειας, πα- 
ρέχει, έπί τής αύτής έκτάσεως καί διά τής αυτής δα
πάνης, μείζονα χαθαράν πρόεοδον, περί ανταλλαγών 
καί ιδίως αεερε έμπορίας, περί ανταλλακτικών όργά- 
»UV καί ιδίως περί τού νομίσματος, περί τής βιομη
χανικής πίστεως καί τών πιστωτικών όργάνων καί 
καταστημάτων, αντικειμένου σπουδαιότατου, τού ο
ποίου διάφορα μέρη, διά πολλών καί σοφωτάτων 
οιιυχρινήθη-αν αλλαχού ειδικών πραγματειών, ού· 
δαμοΰ όμως εύρίσκονται, νομίζομεν, συνηομολογημένα 
πληρέστερον καί συστηματικώτερον ή έν τή πα- 
ρούση συγγραφή· τελευταίον, έν τώ μέρει τούτω έχ- 
τιθεται τό ζήτημα τού πληθυσμού καί αναπτύσσεται ή 
τού Μα’λδου θεωρία, καί καταδείκνυνται τά ελλιπή 
ταύτης μέρη. Τό δέ περί διανομής τού πλούτου ή περί 
προςοδονομίας Μέρος Βον πραγματεύεται περί τών 
εργατικών μισθών, χαί τή ; έγγειου προςόδου, χαί τών 
χερδέων τών κεφαλαίων, χαί τής κοινωνικής καταστά- 
σειος, έν ή ό πλούτος διανέμεται δικαιότερο·/ καί λυ- 
σιτελέστερον.

Περιλαμβάνει λοιπόν ή πραγματεία αυτη τόν ένα 
τών δύο μεγάλων κλάδων τής πολιτικής οικονομίας, 
εκείνον, τό·/ όποιον ιδιωτική ή ¿θηχι)χ οίχοπψίαι- 
δυνάμεδα νά άποχαλέσωμεν, διότι πραγματεύεται περί 
τών αγώνων, όσους καταβάλλουσιν οί ίδιώται, είτε 
είς έκαστος, είτε έν κοινω, προς παραγωγήν τού πλού 
του, καί περί τών νόμων, καθ’ oÔ; ό παραχθείς ούτος 
πλούτος διανέμεται είς τά  κατ’ ιδίαν τής κοινωνίας μέ
λη· τόν δέ έτερον κλάδον, τόν όποιον x c 6 t p r i ) T ' . x i ) r  oi- 
xorojdar όνομάζομεν, διότι άσχολείται περί τήν συν- 
τελεσσικωτέραν τής πολιτείας ένέργιιαν εις τήν τού 
πλούτου παραγωγήν καί περί τήν τών δημοσίων πόρων 
διοίκησιν, θέλει πραγματευδή ό συγγραφεύς ίδια, συμ- 
πληοών οΰτω όλόκλ.ηρον τήν σειράν τής έπιστήμης, ή/ 
ίκάλεσαν οί Ευρωπαίοι πολιτικήν οικονομίαν. Διήρεσε 
δέ τήν 3λην τή; ήδη έκδοθεισης, ούχί, ώς άλλοι τινές 
τής έπιστήμης διδάσχαλ,οι, είς τρία μέρη, τήν παρα» 
γωγήν, τή* διανομήν, τήν χατανάλωσιν, άλλ’ είς δόο 
μόνα, τή/ παραγωγήν καί τήν διανομήν ευλόγως, 
νομίζομεν. Διότι ή χατανάλωσις ή είναι παραγωγική 
ή είναι άγονος' καί ή μέν παραγωγική περιλαμβάνεται 
είς τήν περί παραγωγής θεωρίαν, ή δέ άγονος ούδό- 
λως άνήκει είς τήν οικονομικήν επιστήμην, αλλά τά 
περί αύτής κανονίζονται μάλλον ΰπό τή; ιατρικής, 
τής φυσιολογίας, τής υγιεινής,, τής ήδιχής. Αί δέ έν 
ταίς χαταναλώσεσι καταταχδιίσαι ύπό τών είρημένων 
οικονομολόγων δημόσιοι δαπάναι υπάγονται είς τήν 
κυβερνητικήν οικονομίαν.

Διδακτικώτατα, καί μάλισ-.α καλώς νενοημένα καί 
εκπεφρασμένα είναι τά προλεγόμενα, έν οίς έκτίθετα· 
ή ιστορία τής πολιτικής οικονομίας άπό τών αρχαιό
τατων χρόνων μέχρι τών νεωτάτων. Άντικείμενον 
τής έπιστήμης ταυτης είναι ή δημιουργία τού πλού
του καί ή οικαία, ή πρόςφορος αύτού είς τήν ολομέ
λειαν τής κοινωνίας διανομή. Έ /  τή άρχ αιότητι, καί 
«αρ’ αύτώ τώ ήγεμονεύοντι τού αρχαίου πολιτισμού 
εθνει τών ‘Ελλήνων, ή μέν δημιουργία τού πλούτου ύ-

πήρξεν ατελής, διά τό ελλιπές τών περί φυσικής καί 
άνοργάνου καί ένοργάνου χημείας γνώσεων, ή δέ δια
νομή τού πλούτου άδικος, διά τήν καθιέρωσιν τής 
δουλειάς, έξ ή ; πλειστον τής άνθρωπότητος μέρος 
είς διηνεκή κατεδικάζετο θητείαν. Βεβαίως οί μεγαλο
φυείς τής άρχαιότητο; άνδρις, καί ιδίως δ ’Αριστο
τέλης, έπρέσβευσαν, περί πολλών ζητημάτων τής οι
κονομική; επιστήμης, δόξας δρθοτάτας. ‘Ο  Άριστοτέ- 
λ.ης λ. χ .  πρώτος διέκρινε τήν διττήν τών πραγμά
των χρήσιν, τήν άμεσον καί έμμεσον, έδεώρησε δέ 
απαραίτητον τήν γνησιότητα τού σταθμού τών νομι
σμάτων, καί, περί πληθυσμού όμιλών, συνετώ; άδογ- 
μάτισεν, ότι, όσω δικαίως καί άν διανεμηδή δ πλού
τος, ή περί τήν τεκνοποιίαν εγκράτεια καί σωφρο
σύνη είναι απαραίτητος, διότι ή δυναμική αύξησις τού 
πληθυσμού είναι άνωτέρα τή ; τών τροφίμων. ’Επίσης 
δέ ό Μλάτων καί ό Ξενοφών πρώτοι άνεγνώρισαν τά 
πλ.εονεκτήμα-α τού καταμερισμού τών έργων. Ό  
συγγραφεύς απονέμει καθ’ όλα ταύτα πληρεοτάτη/ 
δικαιοσύνην είς τήν ‘Ελληνικήν ευφυΐαν (σελ. 2 7 ,1 6 4  
κ. έπ. 2 5 2 , 3 8 6 ). Ά λλ' ούδέν ήττον αναμφίβολον 
είναι, ότι έν γένει ή έπιστήμη τής παραγωγής καί 
διανομής τού πλούτου άπέβη ατελής παρά τοίς αρ
χαίοι; διά τε τόν πλημμελή κοινωνικόν οργανισμόν, 
ώς προείπομεν και τό ελλιπές τών περί τάς φυσικά; 
έπιστήμας γνώσεων· Έπρεπε νά έπέλ.δη ό χριστι
ανισμός, ό κηρύξας καί έπαγαγών τήν τών αν
θρώπων ισότητα, έπρεπε νά έπέλθη ή κατά τούς νεω- 
τέρου; χρόνους τοσοΰτον έξαισία άναδειχθεϊσα πρόοδος 
καί ά/άπτυξις τών φυσικών έπιστημών, διά νά κατορι 
θωθή μέν ή καταπληκτική εκείνη παραγωγική δύναμις, 
τής όποιας τό μέγεθος καί τήν άκμήν θαυμάζει οήμε- 
ρον ό κόσμος έν τοίς κρυστάλλινοι; τού Λονδίνου ¡3α- 
σιλείοις, νά προαχθή δέ καί καθεκάστην νά προάγεται 
ή δικαιοτέρα τών άγαθών τού κόσμου τούτου δια/ςμή 
κατά πάαας τάς κοινωνίας. Άπασαι αί άναμφισβήτη- 
ται αΰται άλήθειαι έκτίθ:νται μετά πλιίστης κριτικής, 
ιστορικής καί φιλοσοφικής πολυμαθείας.

Ά λλ' ή μεγάλη έκείνη πρός τήν άνάπτυξιν τής πα
ραγωγής ροπή άφ’ ένό; χαί ή δίκαια άφ’ ετέρου 
άξίωσις τής κοινωνίας τού νά έπιτύχη τήν όσον έν- 
δέχεται πλείονα τής ευπορίας ταύτης διαδοσιν, δέν 
ήτο δυνατόν νά μήν έλθωσιν έπί τέλους εί; σύγκρου- 
σιν. Καί τωόντι, είς τούς καθ’ ημάς χρόν-.υς δύο αν
τίθετοι παρήχθησαν οικονομικοί αχολαί. Ή  μέν, κύ
ριον τής έπιστήμης σκοπόν καταστήσασα τήν διά τών 
οιχο/ομικωτέρων μεθόδων όσον ¿»δέχεται μείζονα π α 
ραγωγήν, ¿σύστησε παν τό είς τήν πυρετώδη εκείνην 
παραγωγήν συντελούν, άδιαφορούσα άν ώς έκ τού πα
ροξυσμού τούτου τών δυνάμεων τής κοινωνίας, έν μέ- 
ρει μέν αϋτη δύναται ν’αύξήση έπ’άπειρον τούς πόρους 
αύτής, έν μέρει δέ νά στερηθή καί αυτού τού έπιουσίου 
άρτου- έσύστησε τήν μεγαλοκτημοσυνην ώς πσραγω- 
γοτέραν, άδιαφορούσα άν τά μεγάλα κτήματα ουνεπά- 
γωνται την ακτημοσύνην τών πλειοτέρων έσυστησε 
τήν απεριόριστον τής τεχνουργιχής βιομηχανίας ά/ά- 
πτυξιν, άδιαφορούσα άν διά τής συρροής μυριάδων 
έργατών είς τά τεχνουργεία, ή παραγωγή πολλαπλα-
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βιάζεται πέραν το3 δέοντος χαί ένεργουμένη ήδη 
κυρίως διά τάς έξωτερικάς αγοράς, συνεπάγεται, ώς 
εκ τού καθολικού και παγκοσμίου συναγωνισμού, τήν 
περιοδιχήν Αμηχανίαν χαί τήν έσχάτην πενίαν τών 
διομςχάνων, τών άχτημόνων, τών ημερόβιων εργατών. 
Αυτή είναι ή πλουτολογιπή σχολή, τή; όποια; αρχη
γός μέν άνεδείχίη ό Σμι9, τύπο; δέ καί υπογραμ
μό; είναι ή μεγάλη Βρεττανία. Ή  δέ, εί; τήν αντί
περαν χαταντήσασα υπερβολήν χαί όνειρευομένη ισό
τητα περιουσιών, άικστράφη où μόνον τά μεγάλα 
χτήματα, άλλά χαί π ίν  άλλο χτήμα, δθεν προέτεινε 
τήν χατάργησιν τή ; ιδιοκτησίας’ έθιώσησε τήν ε'λλειψιν 
τή ; ιδιοκτησίας Ασυμβίβαστον μέ την ύπαρξιν τών 
οικογενειακών θεσμών, δθεν έζήχησε νά δια^ήξη τούς 
θεσμού; τούτους’ έν δέ τή αποστροφή αυτής χατά 
τών ατοπημάτων τής άπεριορίστου τεχνουργιχή; βιο
μηχανία;, ήξίωσε νά χαταργήση πάσα* έλευθέραν 
εργασίαν χαί νά μεταμόρφωση τού; 6ιομηχά*ους εί; 
ύπαλλ.ήλους μισθοφόρους ή συνταξιούχους· ήθέλησεν, 
ένί λόγω, νά χαταλύση χαί χτήσιν, καί oîxov, χαί έ- 
λενθιριαν, καί έπί τών ερειπίων τών ιερωτάτων τού
των βάθρων τή; κοινωνίας, νά βουκολήση τή* ανθρω
πότητα ώ ; Αγέλην άνδραπόδων, κτηνών δίκην «γο- 
μένων χαί διαιτωμένων. λύτη είναι ή άνατρεπτ.χή 
σχολή τών νεωτέρων κοινωνιολόγων. Ά λλ’ υπάρχει 
μεταξύ τών δύο τούτων άκρων, τάξις επιστημόνων 
μέση, ή πρεσβεύουσα τον συμβιβασμόν τή ; όσον εν
δέχεται πλείονο; τεχνική; καί βιομηχανικής αναπτύ
ξει»; μετά τή; όσον ένδέχεται κοινοτέρας τοΰ πλού
του διανομής, καί τήν συμοιλίωσιν τών γενικωτέρων 
κοινωνικών συμφερόντων μέ τό χαθαρώς χρηματικόν 
συμφέρον. Ταύτη; τής σχολής οπαδό; άναδείχνυ 
τα ι ύ άνά ’/εϊρας συγγραφεύς, έκ τε πρώτη; α
φετηρίας καί δΓ όλης τάς πραγματείας αυτού, άνακε- 
φαλαιών δέ έπί τέλους τά  διά πολλών όηθέντα, έν 
Κεφ. Δ', τού Β'. Μέρους, έξέτασεν έν μέσω τίνος κοι
νωνικής χαταστάσεως 5 πλούτος διανέμεται δικιιότε- 
ρον καί λυσιτελέστερον, ποια τάκυριώτερα αίσια τού 
νεωτέρου θητισμυύ, ύπό ποιους δρους τά  έκ τής άνα- 
πτύξεως τών τεχνών καί τής εμπορίας πηγάζοντα 
■δυςτυχήματα έλιττοΰνται καί θεραπεύονται καί έφθα- 
•σεν εί; τό συμπέρασμα, ότι « τά δυςτυχήματα ταύτ» 
»έλαττούνται, βταν ή μέν ιδιοκτησία άπηλλαγμένη 
»άριστοκρατικώ» καί φυλετικών προνομίων καί κύκλο, 
»φορούσα άνεμποδίστως, δέν υπάρχει έ κλήρος όλί- 
*γων τίνών, οί δέ φόροι, μέτριοι δ»τες, δικαίως διανέ 
»μονται· έκαστος δέ χέκτηται τό δικαίωμα τού ές·
• ασκεί» έλευθέρως τήν βιομηχανία» του, συγκοινωνώ'/ 

.»μετά τών άλλων, άνταλλάττων, πωλών καί αγορά-
*ζων, κατά τον συμοερώτερον τρόπον. Προςέτι δέτά 
δυστυχήματα ταύτα προλαμβάνονται ή έλαττοδνται,
• χαδ’ όσον ή μέν έκπαίδευσις διαχέεται, τά δέδηιεόσεα 
»ήθη βελτιούνται, ή δ' αρχή τού συνεταιρισμού τών 
»παραγωγικών δυνάμεων χαττό δόγμα τής αδελφικής
• άλληλλεγγύης τών διαφόρων κοινωνικών τάξεων, 
»κρατύνεται καί διαδίδεται’ δ δέ δημόσιος πλούτος, 
»αύξάνων πριίόντος τού χρόνου διά τής φιλοπονίας, 
»καί άποταμιεύσεως, καί πολλσπλαοιαζόμενος ταχύ·

βτερον τού πληθυσμού, δαπαναταί πρό; θεραπείαν μό- 
»νον τών πραγματικών τοΰ έθνους αναγκών, καί πρός 
»άνόρθωσιν τών άναποδράστων δυςτυχημάτων, άτιν* 
»παρέπονται εις πάσαν κοινωνίαν ανθρώπων. *
Δέν ύπάρχει άμτιβολία, ότι ό συγγραφεύς τήν άρ·ς·ην 

ήσπάσατο μερίδα. Ά λ λ ’ ά« εύκολον ή/αι νά τιθήτό  ζή
τημα τής μεγάλης του πλούτου παραγωγ·ής συνδυαζο- 
μένης μετά τής δικαίας αύτού διανομής, ή λύσις αύτού, 
άν δέν άπατώμε/α, είναι έξ έχείνων τάς όποιας ή θεία 
πρόνοια δέν φαίνεται επιτρέψασα έτι εις τήν άνθρωπί*ην 
σύ-εσιν. Βλέπω ότι ή μεγαλοκτημοσύνη τής Αγγλίας 
καί ή ύπερβάλλουσα ά/άπτυξις τής έν αύτή βιομηχανί
ας, έπήγαγεν απευκταίας κοινωνικά; συμφοράς· βλέπω 
όμως συγχρόνως τήν χώραν εκείνην συγκροτήσασαν- 
πολίτευμα δι’ού πλείστην μέν ισονομίαν καί έλευθερίαν, 
πλείστην δε ασφάλειαν εσωτερικήν καί εξωτερικήν δύ- 
ναμιν νέμεται. Βλέπω άφ’έτέρου εις τήν Γαλλίαν,άν βχε 
όλους, πλείστους όμως τών όρων, όσους ό συγγραφεύς 
θεωρεί εύλόγως ώς έλαττούντας καί θεραπεύοντας τά 
δυςτυχήματα τά προκύπτοντα ίκτής ακμής τών τε- 
χνουργικών καί βιομηχανικών δυνάμεων’ βλέπω δέ 
συγχρόνως τήν χώρα ν ταύτην αδυνατούσαν νά συγκρό
τηση πολίτευμα πάγσον καί οριστικόν. Καί επειδή είναι 
παράλογον νά είπωμεν, ότι ό οικονομικός οργανισμός 
δέν έπι^ρέει εις τόν πολιτικόν, έρωτώ’ ίάρά γε ή μεγα
λοκτημοσύνη τής Α γγλίας καί ή μετ’ αύτή; συνδεδε- 
μένη αριστοκρατία, δέν συνετέλεσαν εις τήν παγίωσιν 
τού θαυμασίου εκείνου πολιτεύματος ·τ άρά γε ό κα
τακερματισμός εκείνος τής ιδιοκτησίας, ό έν Γαλλία 
άπό τής μεγάλης άναπολιτεόσεως έπισυμβάς, χαί ή 
εντεύθεν προκύψασα όμαλότης τών περιουσιών, είναι 
ολως άσχετος προς τήν έλλειψιν παντός έρείσματος, 
ώς εκ τοΰ όποιου ή πολιτεία έγκατελείρθη εις τήν αλ
λεπάλληλον φοράν τής οχλαγωγίας καί τής δε
σποτείας;

Ό ,τ ι  δέν λύει βεβαίως τό ζήτημα τούτο, άλλά· 
δύναται νά παραμυδήση ήμας μέχρι τινός εν τη αμη
χανία αύτή, είναι, ότι πολλή μέν υπάρχει τωόντι- ή 
θητεία καί ή ακτημοσύνη έν ταΐς βιομηχανικωτέραις 
καί έμπορικωτέραις τών νεωτέρων πολιτειών, άλλ’ού- 
χ ί  μεγαλητέρα ή έν τη άρχαιότητι, ώς πολλοί έπρέ. 
σβευσαν έξεναντίας, είναι άσυγκρίτω τώ λόγω μ ι— 
κροτέρα, διότι εις τάς αρχαίας πολιτείας,, αύτού τού. 
έλιυδερου πλήθους Αξιόλογος μοίρα ύπήγετο εις τό θε
τικόν, άπαντες δέ οί πολυάριθμοι δούλοι, έκτος ελά
χιστων εξαιρέσεων, ήσαν καί τών θητών χεϊρονες, 
ώστε έν Α ττική λ. χ .  ή αναλογία τών πτωχών πρός 
τούς κατοίκους ήσαν ώς 6  πρός I ,  όπερ υπερβαίνει 
πολύ σόν άνώτατον τής αναλογίας τών πτωχών όρον· 
τού 1 πρό; 3 ,  τού έ»-ταϊς βιομηχανικωτέραις έπαρ- 
χίας τοΰ Βελγίου έπικρα-ούντα’ ή δέ θλιβερά κατά- 
στασίς τή ; ’Ιρλανδίας, τή ; χατά τούς τελευταίους 
τούτους χρό>ους άποβαλούσης δύο άνθρώπω* εκατομ
μύρια, διά μεταναστάσεως τά πλεϊστον είς την Α με
ρικήν, ειμπορεϊ νά θεωρηθή ώς εύτυχεστάτη, παραβαλ- 
λομίνη μέ τήν φοβιράν τής ’Ιταλίας,, διά τήν κακου
χίαν τού γεωργικού πλήθους, έρήμωσιν έπι τής ρω
μαϊκής αύτοκρατορίας. Καί ή όμολογουμίνη αύτη 6ιλ<-
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τίωοις περί τήν τύχην τής άνθρωπότητος, έν αύταϊς 
παϊς χώραις, έν αίς φαίνεται «ότη ταμάλιστα σήμε
ρον πάσχουοα, ού μόνον ευγνωμοσύνης έμπλήθει τήν 
καρδίαν ημών πρός τήν αγαθότητα τής προνοίας, 
άλλά καέ τούς άρίστου; παρίστησιν ήμϊν περί τού 
μέλλοντος οιωνούς.

Τό ύφος του λόγου τής προκειμένη; πραγματείας 
είναι γοργόν, εικονικόν καί ακριβές συνάμα. "Ισως φα- 
νή ένίοτε έγκώδες μέχρι τινός’ όπιρ προέκυψε κυρίως 
έ* τούτου, ότι ή πραγματεία συνετάχθη έξ άρχής διά 
τήν άπό καθέδρας απαγγελίαν. Δέν λέγομεν προςτού 
τοις, ότι έξονυχίζων τις τάς διαφόρους αύτής σελίδας, 
δέν δύναται έπί τέλους νά εύρη πού καί πού καί φρά- 
σιν τινά μή καθαρώς έλληνίζουσαν, καί λέξιν τής ό
ποιας ύπάρχει άλλη προςφ»εστέρα. Ά λλά περί τήν 
,έκτίμησιν τοΰ ύφους, ανάγκη νά διακρίνωμεν τέν ξηρόν, 
τόν νεκρόν, τον άψυχον ούτως είπεϊν λόγον, άπό τάν 
.ζωηρόν λόγον τόν παριστώντα ήμϊν τήν έννοιαν δόρυ- 
φορουμίνην ύπό τών αισθημάτων καί τής φαντασίας 
τοΰ γράφοντος. Ούοέν εύχερέστερον τής ιχνογραφίας 
εκείνης τού νοήματος, τής άπό τού καλάμου άπο^εού- 
σης, μάλιστα όταν πρόκηται περί αντικειμένου περί 
ου έπραγματεύθη ήδη ή αρχαία γλώσσα χαί τού οποίου, 
ύπάρχει πρό όφθαλμών τό κείμενον’ ούδέν δυσχερέστε
ρο·» τοΰ ζωγραφικού καί χρωματίνου λόγου, τού άπό 
-τής ψυχής έκπηγάζοντος, μάλιστα όταν πρόκηται 
περί Αντικειμένου νέου, άπαιτοϋντος δημιουργίαν όρων 
καί τρόπιον έκφράσεως. Ή  αντίθεοι; αύτη ύπάρχει εϊς 
πάσαν γλώσσαν, ιδίως δέ εις τήν ήμετέραν, διότι έ 
ζωηρός καί έμψυχος εκείνος λόγος είναι άπεικόνισμα 
τοΰ προφορικού, παρ’ ήμϊ» δέ ό προφορικός λόγος δια
φέρει ούσιωδώς τού γραπτού, καί αυτός ό ύπό τών, 
λογιωτέρων άνδρών δμιλούμενος, καί αύτός ό περί τώνΙ 
σπουδαιοτέρων αντικειμένων πραγματευόμενος.Ναι μέν 
εις πολλά ήδη έταυτίσθη μετά τού γραπτού, εί; πολ 
λά όμως διστάζει έτι. Έ κ τούτου πλείσιη παρ’ αύ· 
τώ ύπάρχει έτι ανωμαλία καί Ιλλειψις ακρίβειας· εν
τεύθεν δέ καί τούτο, ότι όταν ό γραπτός λόγο; ένδύε-1 
ται τήν ζωηρότητα τού προφορικού, άναγκαίως μετέχει 
κατά τό μάλλον κοί ήττον τής ανωμαλίας εκείνη; καί 
περί τήν ακρίβειαν έλλείψεως. Παρατηρήσατετόν Κ.Ά 
σώπιον’ ό Κ.Άσώπιος,είναι βέβαια ελληνιστήςάριστος, 
καί όμως τό ύφος τού λόγου τής πέρυσιν έχδοθείσης ύπ’ 
αύτού ιστορίας τών γραμμάτων, πολύ,απέχει βεβαίως 
τού νά ήναι όλως όμαλόν καί ακριβές- δέν λέγομεν 
τούτο ήμεΐς, άλλ’ ώμολόγησεν αύτός, έν τοΐς προλε- 
γομένοις, ώς γνωστό». ‘· Είναι έρ ά γε  άξιος καταδί
κης δ σοφός διδάσκαλος; Ά π α γε! Τό ύφος αύτού 
είναι ανώμαλον, διότι είναε ζωηρόν, διότι έχει ψυχήν, 
διότι έχει χάριν, διότι γράοων ένόμισε πολλάκις έτι 
όμιλεϊ. ’Εάν καλόν δέ είναι ν’ άνυψουται ό προφορικός 
λόγος προςλαμβάνων όσον οίόν τε τούς χαρακτήρας 
τού γραπτού, καλόν είναι νά έμψυχούται ό γραπτές 
■»ροςλαμβάνων τούς χαρακτήρας τοΰ προφορικού. Διά 
μόνης .^ ς  αμοιβαία; ταύτη; δράσεως καί άντιδράσεως 
θέλει μορφωθή έπί τέλους ή όριστική ήμών ■ γλώσσα, 
καί νομίζομεν ότι ό συνδυασμός τών δύο εκείνων οτο:-

χείων μετά πλείστης έγένιτο ίπίτυχίας εν τη πραγ
ματεία τοΰ Κ. Σούτσου.

Π Ε Ρ Ι ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΙΚΡΑ.

Προχθές, ωφελούμενος άπό τήν έπελθούσαν ήμι» 
δρόσο», άνέβην εις τήν άκρόπολίν μετά αγαθού τίνος 
νέου, υίού Χίου φίλου μου, όςτις, κατοικών πρό πολ- 
λού είς μίαν τών παραλίων πόλεων τής μισηΐίβρι- 
νής Ευρώπης, διά τάς εμπορικά; αύτού ασχολίας, 
άλλά μηδέποτε λησμονών τό πάτριο» έδαφος, πέμ - 
πει έκ διαλειμμάτων τόν νέον εκείνον εϊς τήν ‘Ιερου
σαλήμ αύτήν τού ‘Ελληνικού φύλου, Γνα στσμοϊ τό 
φιλογενές αύτού καί φιλόπατρι, καί υποθάλπει τό ιερόν 
έκεϊνο πρός τήν πατρίδα αίσθημα, τό όποιον πολ- 
λάκις κατά δυςτυχίαν, διά μακρας απουσίας, μαραί
νεται καί εκλείπει. Αφού δέ, διά δεκάτην ίσως φο
ράν, εθαυμάσαμεν τήν μεγαλοπρεχείαν τών προπυ
λαίων, καί τάς αναλογίας τού Παρθενώνος, καί τήν 
χάριν τής άπτέρου Νίκης, περιδιεβάζομεν παρά τήν βό
ρειον τού βράχου κλιτύν, καί άπό τών άρχαίων ανα
μνήσεων εί; νεωτέρας μετενεγκόντες τήν διάνοιαν, ε- 
λιεινολογήσαμεν τήν μοιραίαν βολήν, τήν διά τού 
θανάτου τού Καραΐσκσυ, άκρωτηριάσασαν τόν ‘Ελ
ληνικόν άγώνα, καθώς ή άλλη εκείνη του Μοροζίνη 
βολή ήκρωτηρίασε τό χάλλιστον τών προπατόρων ή
μών χληρονόμημα, ότε ό σύντροφός μου, ουγκινηθείς 
καί ίέλων, ώς φαίνεται, νά δώση έτέραν τινά ^ο
πήν είς τάς ιδέας του, έστάβη χαί άπέβλεψεν είς τήν 
πρό τών πουώ» ημών έξαπλουμένην πόλιν. ‘Ο πρός 
δυσμάς ήδη καταφερόμενος ήλιος έθιγε μαλαχώς 
τό περίχρυσο·» μέτωπον τού λαμπρού ένδιαιτήματος τό 
όποιον ήγειρε·» είς τάς Μούσας ή έλευθεριότης τών 
απανταχού γής Ελλήνων ού μακράν δέ αύτού, έ- 
φαίνο*το τά νώτα τού κολοσσιαίου οικοδομήματος, τό 
όποιον, διά τής όντως ήγεμονικής τού Αρσακου δω
ρεάς, θέλει μετ’ ού πολύ δεχθή τήν σχολήν, έν 
ή, διά τής συνδρομής επίσης τοΰ όλου γένους, πα
ρασκευάζεται ή ήθική τών έλληνίδων κορών καί γυ -  
ναικών καί μητέρων άναμόρφωσις· πρός δέ τό νρ- 
τιοδυτιχέν, έπί τού λόφσυ τών νυμφών, Ιστιλβεν ή 
τού άνιφέλου τής ‘Ελλάδος ουρανού σκοπιά, ήν έ- 
στησιν ή χειρ ετέρου τινός Έλληνος, όςτις ένα 
μόνον έχει έπί γής τόν επί πλούτω ένάμίλλον, κρείσ- 
σονα δέ ούδένα.

—  Παράδοξον πράγμα, μέ είπεν δ νέος, μετά 
ίτινας στιγμάς έ*τος τών όποιων έσεβάσθην τήν σκε
πτικήν αύτού σιωπή·»’ τά  χυριώτερα καί μεγαλο
πρεπέστερα τής πόλεως ταύτης χτίρια άνηγέρθη- 
σαν ύπό ανθρώπων μακράν αύτής, μακράν της ‘Ελ
λάδος ζώντων!

—  ‘· Παράδοξον λέγεις; Παράδοξόν ήθελα νομί
σει εγώ, εάν ούδέν έπραττον ύπέρ -ή ;  πρωτευούσης 
ταύτης του όλου Ελληνικού φύλου.
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—  ’Αλλά οί πλεϊστοι τώ» ανθρώπων τούτων ού- 
δέ ειδον, οόδέ θέλουσιν ίσως ίδεί τήν πόλιν τούτην.

—  Ναι. ‘Γπάρχουσιν όμως είς τόν άνθρωπον α ι
σθήματα, τά δ ποια, διά νά παραχθώσι καί νά συν- 
τηρηθώσιν, οόδέ όράσεως δέονται, ούδε άφή;. Ά 
γαπώμεν λ. χ . καί εύλαβούμεθα τούς γονείς ήμών καί 
άν ήτυχήσαμεν νά μήν Γϊωμεν αύτούς ποτέ, ζώμεν δέ 
παραμυθούμενοι, ότι άξιούμεθα -τής ίερας αυτών *6λο- 
γίας, καί έλπίζοντες δτι θέλομεν ποτέ ϊδεί αυτού; εις 
βίον άλλον, ίν ω ούκ έστι χωρισμός. Αλλά ! τ ί λέγω, 
περί υίίκής στοργής ; Αύτή ή μέλλουσα ζωή, πρός ή·/ 
άφορών ί  άνθρωπος έγκαρτερβί εις τάς όδύνας του προς- 
καίρου τούτου βίου, αύτή ή βρησκεία ‘-δεν είναι παρα
δείγματα ισχυρότατα των έμφύτων είς τον άνθρωπον 
ιδανικών αισθημάτων; Τοιοϋτος είναι καί ό προς τήν 
πατρίδα ερως. Άγαπώμεν αύτήν καί άν δέν τήν εί- 
δομεν, διότι αυτη είναι ή μεγάλη οικία ής έχει ά 
νάγκην ό άνθρωπος ώς πολίτης, καθώς έχει άνα'γ- 
κην τής μικρας, ώς ιδιώτης· έν αύτή ζώσιν οί συγ
γενείς, οί φίλοι, οί δμογενείς, οί δμόθρησκοι, μεθ ’ 
ών συνδέει ήμας αόρατός τις, άλλ’ άρρηκτος συμ
πάθειας δεσμός· δι’ αυτής άνήκομεν είς έθνος καί 
κεκτήμεθα τύ διακριτικόν τοΰτο προςόν τής έν κοινω
νία ύπάρξεως, διότι δ,τι μάλιστα χαρακτηρίζει έν 
παντί τόν άνθρωπον, μετά τό ίδιον ονομα, είναι τό 
όνομα τής πατρίδος· δι’ αύτής όρίζεται ή πρός τήν 
δλην ανθρωπότητα σχέσις ημών,καί καυχώμεθα μέν επί 
τοίς κατορθώμασιν αύτής, Ολιβόμεθα δέ επί τοίς ά* 
τυχήμασιν. Άγαπώμεν δέ αύτήν ού μόνον έν τώ πα- 
ρόντι, αλλά καί έν τώ παρελθόντι καί έν τφ  μέλλοντι. 
Ποσα'κις δέν σέ είδα συγκινούμενον από τής άναγνώ- 
σεως τών αγωνισμάτων τής έν Μεσολογγίω φρουράς, ή 
των περί τήν Σάμον ναυμαχιών τού Μιαοΰλη, ή του 
περί Καφηρέα κατορθώματος ! ΙΙοσάκις δέν σέ ήκουσα 
μεριμνοϋντα φιλ.οστόργως περί τής έπεργομένης τύ 
χης τής Ελλάδος ! Βλέπεις λοιπόν δτι άγαπας τούς 
προπάτορας, τούς δποίους ποτέ δέν είδες· δτι άγαπας 
τάς έλευσομένας του έθνους σου γενεάς, τάς όποιας 
ποτέ δέν θέλεις ίδεί1 ί διατί απορείς, δτι οί έν τή αλ
λοδαπή Έλ.ληνες άγαπώσι τήν ένεστώσαν πατρίδα, 
τήν όποιαν συνέπεσε νά μήν ίδώσιν;

—  Απορώ διότι ήξεύρω τήν δύναμιν τήν οποίαν 
έχει είς τόν άνθρωπον ό υλικός βίος καί τά  υλικά 
συμφέροντα. Οί εν αλλοδαπή ομογενείς, πλουτοϋντες 
καί καθεκάστην αύξάνοντες τόν πλούτον αυτών, άπο- 
λαμβάνοντες όλα τα αγαθά τού πολυτελεστέρου βίου, 
καί άκραν ασφάλειαν, και πασαν τοΰ νόμου προστα
σίαν, καί πασαν παρά τοίς άλλογενέσιν έν μέσω τών 
όποιων ζώσιν ύπόληψιν δέν είναι φυσικόν νά λησμο- 
νήσωσι κατά μικρόν τήν χώραν μετά τής όποιας ού- 
δέν συνδέει αυτούς θετικόν συμφέρον καί ίσως νά κα- 
ταντήσωσι βαθμηδόν νά θεωρήσωοιν ώς πατρίδα τήν 
γήν έκιίνην εκείνην έν ή καρπούνται δλα τά αγαθά τού 
κόσμου τούτου;

—  *· Ολα λέγεις; Καί λοιπόν φρονείς δτι ό άν
θρωπος πληροί άπάσας τάς άνάγχας αυτού, δταν 
τρώγη καλώς, χαί πίνή καλώς, χαί περιδιαβάζη έπί 
όμάξης μαλαχής, χαί ψυχαγωγήται τάς έσπέρας είς

θέατρα λαμπρά καί άλλα τοιαύτα ήβητήρια ; Σύ λέ
γεις τούτο; Σύ, έν ώ ένοικεϊ μία τών εύγενεστέρων 
ψυχών έξ οσων έγνώρισα έπί γ ή ς ; Αλλά τό λέγεις 
ίέβαια παίζων· διότι άν δχιΐήλλο, ή φιλοτιμία του

λάχιστον, ώς ήξεύρεις, μέγα ε'χει έπί τοΰ ανθρώπου 
κράτος· καί ή φιλοτιμία αύτή θέλει αείποτε συσφίγ
γει τούς δεσμούς τούς συνδέοντας τούς ανθρώπους ε
κείνους μετά τής γνήσιας πατρίδος ! Τ ί σημαίνει έπί 
τέλους ό πλουσιώτερος έξ αυτών έ ν τ ή ξ έ ν η ;ή  άν 
σημαίνη τι, ‘. δύναται ποτέ νά ειμηθή αυτόθι δσον έν 
τή ιδία πατρίδι, ή νά καταλίπη τά όνομα τό όποιον 
δύναται νά καταλίπη ευεργετών τήν ιδίαν πατρίδα; 
'Γίς ήθελε» ένθυμηθή μετά θάνατον τούς Ζωσιμάδας, 
καί τούς ’Ριζάρας, καί τόν Άρσάκην, καί τούς Ίω- 
νίδας, καί αύτάν τόν μεγαλόπλουτον Σίναν, άνευ τών 
δωρεών τάς όποιας έπραξαν πρός τό έθνος; Έ νφ τήν 
σήμερον, ενόσω ύπάρχουσιν ή πόλις τών Αθηνών, καί 
τό ό<ομα τό Ελληνικόν, καί τά γράμματα τά 'Ελλη
νικά, εάν δέ κρίνωμεν άπό τού παρελθόντος σκοπόν 
έχουσι νά ΰπάρξωσιν έπί πολύν έτι χρόνον, τά  ¿νά
ματα εκείνα θέλουν διατελέσει αείμνηστα και αίνούμενα 
καί εύλογούμενα είς γενεάς γενεών. Μή στοχασθής δέ 
δτι μόνη ή φιλοτιμία παροτρύνει τόν εν αλλοδαπή "Ελ
ληνα νά άνταλλάξη μέρος, πολλάκις έλάχιστον, τής. 
περιουσίας αύτού αντί ονόματος πολλου καί μεγάλου· 
παρά πολλοϊς έξ αυτών εύρίσκομιν έλατήρια έτι λεπτό
τερα. έτι εύγενέστεραήθελον είπεί. έάν ή φιλοτιμία δέν 
ήτο ήδη εν τών εύγενες-άτων τού άνθρώπου αισθημάτων. 
Έλέπεις τάς πολλάς έκείνας καί ταπεινάς εκκλησίας, 
τάς όποιας ή εύλαβής τής δουλείας έποχή ήγειρε κατ» 
παν βήμα σχεδόν τής πόλεως ταύτης, ώς άν ύπομι- 
μνήσκουσα άδιαλείπτως, δτι ίιά τής θρησκείας προ
πάντων υπήρξε τό έθνος τούτο; Πολλαί τούτων έκο- 
σμήθησαν αφειδώς, δι’ άμφιων μεγαλοπρεπών, καί δι’ 
εικόνων άξιολόγων, καί διά σκευών πολυτίμων, ύπό όμο- 
γενών, τά πλείστον έν 'Ρωσία παροικούντων, ών τινές, 
έν τή ταπεινότητι καί μετριοφροσύνη, αυτών, ούδέ τά 
ίδια δνόματα ήθέλησαν ν’ άποκαλύψωσι. Καί έπειτα- 
απορείς δτι άνθρωποι τοσοΰτον γενναία τρέφοντες αι
σθήματα δέν λησμονούσι- τήν γήν τών πατέρων των! 
Αί! φίλε μου, μέγα πράγμα είναι ή πατρις, μέγα δέ ή 
θρησκεία' ή δύναμις αύτών σέ έλκει άπό τών πεοάτων 
τής οικουμένης, όχι μόνον άπό τών τής Ευρώπης πε- 
ράτων. Αύτά τά όποϊα βλέπεις καί ακούεις είναι μ ι
κρά παραβαλλόμενα μέ οσα θέλουσι γίνει. Ή  πόλις 
αυτη είναι πρωτεύουσα όχι τοΰ Ελληνικού βασιλείου, 
οίον διέγραψαν αυτό συνθήκαι καί πρωτόκολλα, άλλά 
τής δλης 'Ελληνικής φυλής· οΰδ’ άπελπίζομαι νά ίδω 
ποτέ συρ^εούσας έν αυτή τάς δεκάτας τών θησαυρών 
οσα ή Ελληνική εύφυία, βιομηχανία καί έμπορία συλ
λέγει απανταχού γής, καθώς πάλαι συνέ^εον αί είς- 
φοραί τών συμμαχίδων πόλεων, αί κοσμήσασαι, χαί 
όχυρώοασαι αύτήν, ύπέρ πάσαν άλλην τής τότε γνω
στής οικουμένης.

’Ενταύθα έσιωπήσαμεν έπί μικρόν άμφότεροι καί έπε- 
κράτησε περί ημάς ή βαθεϊα σιωπή ή συνήθως βασιλεύ
ουσα είς τό ένιαίον έχεϊνο κενοτάφιον άπαραμίλλου δό· 
ξης χαί φιλοκαλίας. Αί άχτΐνες τού ήλιου εϊχον Ιχ-

καταλίπει τόν άπό δυσμών, παρά τούς πρόποδας τούΙοδον, δτι άρπάζουσι πάσαν ευκαιρίαν τού νά^δώσωσίν 
Κιθαιρώνος, ς-εφανούντα τήν πόλιν έλαιώνα, καί άμαυ- εις τά τέκνα αυτών άνάγνωσιν Ελληνικήν, ^διδάσκου- 
ρότερον κατεδείκνυον τό φύσει αμαυρόν αυτού χρώ - σαν άμα καί τέρπουσαν- πάντα δέ ταΰτα, ηθελον άρ
μα. Είς δέ τό λοιπόν Αττικόν πεδίον, κατά τό ή- κέσει βεβαίως διά νά ύποθάλψωσι τάς ελπίδας σου, 
μ(άυ σκιαζόμενον ήδη, καί φωτιζόμενον έτι κατά τό έάν έγίνωσκες όπόοην, μετά τής φιλογενείας, πολλοί 
ήαισυ, σιωπηρά συνεκροτείτο μεταξύ σκ ας κα! φωτός ίκ τών άνδρών εκείνων άναμιγνύουσι παιδείαν, καί κρί- 
δίαμάγη, η·' τό φώς προδήλως ήττάτο κα: ή σιν ορθήν, χαί έκτίμησιν του καλού άσφαλή. Τοιοΰτοι 
σκιά έθοιάμβευε, καί έπροχώριι, καί έτοιμάζετο νά πο- άνθρωποι εΐναι αδύνατον βεβαίως νά μή συντελέσωσιν 
λιορκήτη τόν αντίπαλον αυτής, εις τά  έσχατα αύ- έλευθεριώτιρον έτι είς τήν τού γένους έπίδοσιν, άλλά 
ιού χαρακώματα, είς τάς κορυφάς τών όρέων. Ό ίτ ά  μεγάλα κοινωφελή έργα άπαιτοϋσι γνώσιν ακριβή 
σύντροφός μου έφαίνετο σύννους καί τεταραγμένος Ιτών αναγκών τοΰ έθνους, Γνα μή δαπανώντα: τά χρη* 
συνάμα· έπί δέ τέλους, ματα έν ου δέοντι, καθώς πολλάκις συνέβη· ασφαλή

—  Οί λόγοι σου, με είπε, μέ παρηγορούσι καί χ̂ ρη- Ιοέ τών τοιούτων αναγκών γνώσιν 8έν δύναντοκ νά έ- 
στών πληροΰσι τήν καρδίαν μου έλπίδων άλλ.ά δέν χωσιν οί Ελληνες εκείνοι οί μακραν τής πατρίδος ^ών- 
διαλύουσίν άπαντας τούς δισταγμούς μου. Καθώς εί· τες. Τοΰτο βεβαίως thai τό κυριώτατον αίτιον,^δι’ ο 
πες, τά ύπό τών έν αλλοδαπή Ελλήνων ύπέρ τοΰΐδέν έδωκαν μέχρι τούοε επισημότερα δείγματα^τή; ΰ- 
κοινού συμφέροντος γενόμενα είναι μικρά, πολλά μι- πέρ τού έθνους μερίμνης και κηδεμονίας αύτών. 
κρά παραβαλλόμενα μέ όσα ουτοι ήδύναντο νά πρά- — Α λλά‘-δεν λέγετε υμείς, δέν έξηγείτε τάς ανάγκα, 
ξωσι. Με λυπεί δέ μάλιστα τούτο, ότι οί εν τή Δυτι-Ιταύτας, τών όποιων κατεπείγουσα και απαραίτητος
χή Ευρώπη καί ιδίως οί έν ’Αγγλία παροικοϋντες είναι ή θεραπεία; ύμεϊς οί »χεφθεντες βεβαίως περί του-
"Ελληνες οΰδένα ή μικρόν τουλάχιστον κατέχουσι τό του πρό καιρού καί γνωρίζοντες αύτάς άναμφιβόλως 
πον είς τόν κατάλογον τών ευεργετών τοΰ έθνους.ίάσφαλώς; « . »
Όπόσων άγαθών πρόξενος δέν ήδύνατο νά γίνη είς —  Μάλιστα; κ «  ήδυνάμην αμέσως νά σέ αναφέρω 
καί μόνος τών βιθυπλούτων έχείνων άνδρών! Ό  πόσων I επιχειρήματα ούκ ολίγα τά όποϊα ηδυναντο μέν τά  με- 
δέ όλοι όμού, δι’ ελάχιστης ώς πρός αυτούς θυσίας Μγιστα νά συντελέσωσιν είς την ηθικήν καί κοινωνικήν 

—  Πώς φαίνεται ότι είσαι νέος ακόμη. ’Ιδού σύρού έθνους βελτίωσιν, δέν γίνονται δε δι έλλειψιν 
άπό τής μιας ύπερβολής πηϊών εις τήν άλλην πρό πόρων. Βλέπω όμως τόν ήλιον κρυπτόμενον όπισθεν 
μικρού(ήπόρεις διά τά ήδη γενόμενα, μετ’ όλίγον δέ ά- τού Κιθαιρώνος, καί αισθάνομαι τόν άνεμοςσφοοροτε- 
πορεϊς διά τά μή γενόμενα έτι. Ά λλά μή μεμψιμοι* p5y xa‘ ψυχρότερον, δεν έπιθυμώ δέ, σκεπτομενος πώς 
ρήςκαί μή άδικής τούς έν τή δυτική Ευρώπη Έλληνας, δύναται δραστικώτ.ρον νά θεραπιυθή ή τού έθνους ά - 
Έάν οί' άνθρωποι ουτοι δέν συνέδεσαν έτι τό ονομα αΟένει*, νά βάλω τόν ίατρόν^μου είς τήν άναγκην του 
αυτών μέ τινατών μεγάλων εκείνων έπιχειρήσεων 5σαι|ν* σκέπτεται περί τής έμής θεραπείας. Οθεν εις 
έκλέΐσαν τό όνομα τών ’Ριζαρών τού Άρσάκου καί τού [άλλοτε τά  περαιτέρω. ^
Σίνα, δέν είναι διά τούτο άμέτοχοι τού πανελληνίου . Καί κατήλθομεν άπο τής ακρας, θαυμαζοντες τας 
ζήλου περί ου πρό μικρού έλαλήσαμεν. Εύεργετεϊ τιςΙάνεκλαλήτους έκεινας χροιάς τάς οποίας ο ήλιος τών 
τήν πατρίδα ού μόνον έπιφανή έγείρων εκπαιδευτικά καί Αθηνών απερχόμενος καταλείπει έπί τών όρεων της, 
επιστημονικά καταστήματα, ή διακόσμων τούς ναού; τ “ί  ύποίας, δ μή ιδών αύτάς άνθρωπος, δεν δυνα- 
έκείνους, έν οίς οί 'Ελληνες αθροίζονται ινα δοξολο-|ται ποτέ νά οαντασθή. 
γήσωσι τόν "Γψιστον διά τά ; ανεξάντλητους αυτού ιύ I
λογίας καί χάριτας· άλλά συντελών είς τή* τής παι-Ι _
δείας καί τής ηθικής διάδοσιν καί διά τής Ιμψυχώ -|
σιως πίντός «δους χρησίμων ^υγγραφών διά τή; κατωτέρω zf>r Jtpbc ήμά< έ.τ.στο-
συντηρήσεως υποτρόφων, και διά πολλών άλλων τοι-\M/y τοΰ Κ . ι .  Am Σούτσου, χαθηγητοϋ tijc ΠοΜ- 
ούτων μετριοφρονεστερων, αλλ ουχι αλυσιτελεστέρωνΙ X-Q O’uoroulac ir τφ ΌΟωνείφ Πανεπιστημίω, 
αγαθοεργιών. Κατά 8έ ταύτα τούλάχιστον οί έν Εύ- Jt(; „  ^  ί(Γ.Μη Μ τούρω, 'AUa τή άΛηθεΙα, 
ρώπη "Ελληνες δέν «φανησαν ™>ν λοιπών υκοδεέ.τε·\jd χα6' 7· ά( Siy tfLlouer θεω?^ άξίας άπα>- 
ροι. Καί διά να οε άναφερω εν οικεϊον μεταξύ π ο λ - Ι ^ ί6)(. r(j ,  ¿y ό ¿„ίχρΙσεκ.
λών παραδειγμάτων, είμπορώ να σε βεβαιωσω, ότι „  , ,  _  .  _  .  ,
τό παρ’ ημών έκδιδόμενον περιοδικόν σύγγραμμα, τό Π&  Ι0^  Κ’ Σ»”ά*τα< ^  Π̂ ωραζ. 
οποίον πολλάς βεβαίως έχει έτι τάς ελλείψεις αύτοΰ, Είς τό ύπ’ άριθ. 645  φύλλον τής Έλπίδος άνέ- 
άλλά ούδείς εύσυνείδητος άνθρωπος δύναται νά άρνηθήίγνω* διατριβήν τού Κυρ. Ν. I. Σαριπόλου έν είδει 
ότι είς ποικίλας έπαρκεί τοΰ έθνους άνάγχας, χαί τόΙεπιστολής πρός έμέ διευθυνομένην καί πραγματευο- 
δποίον πρός τούτοι;, έστω καί τοΰτο έν παρόδφ είςΙμένην περί τής κατ’ αύτάς παρ’ έμοΰ έχδοθείσης 
γνώσίν σου, άπό τής Καλχούττης αυτής μας έζητήθηίπραγματείας, ιδία δέ περί τών Προλεγομένων αύτής. 
κατ’ αύτάς, ούδαμοΰ έτυχε τοσαύτης έμψυχώσεως δ-1 Έμμένων είς τήν άνέκαθεν άπόφασίν μου τού νά 
σης παρά τοίς ίν ’Αγγλία δμογενέσι. Βλέπεις λοιπόν !μή καταβώ εις οίανδήποτε συζήτησιν μετά τού συν- 
ότι δέν λησμονούσι τήν ‘Ελλάδα, ότι επιθυμούσι νάΐτάκτου τής διατριβής ταύτης, διά λόγους, οΰς νο- 
γνωρίζωσι τήν έν αυτή συμβαίνουσαν φιλολογική» πρό-Ιμίζω επιεικές νά μή Ιχθέσω ενταύθα, δέν θέλω ά-
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*αντή«ι «ίς τάς επικρίσεις αυτού, τόσο μάλλον, 
όσο α! επικρίσεις αύται καταδειχνύουσι προδήλως άν
θρωπον, άδόχιμον où μόνον ώς πρός τήν Οικονομικήν 
επιστήμην, ώ ; j  Βιος ομολογεί, αλλά καί ώς πρός 
άπαντα τά  φιλολογικά, ιστορικά καί φιλοσοφικά ζη
τήματα, όσα έπεχείρησε νά έξετάση. Διότι ίτί σπου 
δαίολογών δύναταί τις ν' άπαντήση εις άνθρωπον, 
οστις, παραβιάζων τούς άπλοοστέροος κανόνας της 
ήθικής καί λογικής συζητήσεως, περί μέν τού συγ 
γραφέως πάντοτε άσέμνως εκφράζεται, των δέ λό* 
γων αύτοΰ, ών πρό πολλοΰ προμελετά καί χαλχεύ 
ει τήν ανασκευήν, ουδόλως μνημονεύει; Τ ί ν απάν
τηση τις εις άνδρωπον οστις, άρχόμενος μέν λέγει, 
ότι τά Προλεγόμενά μου είναι ούδέν άλλο ή μετά- 
ορασις τού Βλαγκή, προϊων δέ ισχυρίζεται, ότι έ 
τεροδοξώ πρός τόν Βλαγκήν, ο αύτάς δέ μ ετ’ ολί
γον εξυμνεί τάς ίδε'ας του Βλαγκή ώς άξιολόγους 
καί όρβοτάτας, έπί δέ τέλους, δΓ όλης του τής δια
τριβής πρεσβεύει δόγματα άντίδετα πρός τά  τοΰ σο
φού Οικονομολόγου ; Τ ί πρός άνδρωπον, οστις, καί 
γραμματικής καί κριτικώς παρεξηγών τα κείμενα 
του τε Ησιόδου καί Πλάτωνος, πα ραγνωρίζει ο
λόκληρον τόν χαρακτήρα του βίου χαί τοΰ πολι-ι- 
σμοΰ τών αρχαίων ; Χε πρός άνδρωπον έπί τοσου- 
τον περί τής επιρροής τής δοησχείας παραλογιζό- 
μενον, ώστε νά συμπεραίνη έπι τέλους, ότι ό Χρι
στιανισμός, ό μεταβαλών τόν φυσικόν κόσμον έκ 
προσώτου νοούντο; καί βουλομενου εις νοητόν άντι- 
κείμενον, ό άποσπάσας τήν άνΟρωπίνην προσωπικό
τητα από τά  δεσμά τής κοινωνίας, δ άνορθώσας καί 
άγιάσας τήν φιλοπονίαν, ό προκήρυξα; διά του ς-ό- 
ματος του Παύλου, « Παρακαλοϋμεν υμάς, αδελφοί, 
έργάζεσδαι ταίς ίδίαις χερσίν υμών, καδώς ύμϊν 
παρηγγείλαμεν ». καί « Εί τις ού θέλει έργάζεσδαι, 
μηδέ έσδιέτω » ότι ό χριστιανισμός, λέγω, ουδό
λως έπενήργίσεν έπί του κοινωνικού βίου, άν καί

ει;όμολογή κακοζήλως γράφων, οτι λ συνετέΛεσεν 
τήν τελειοποίησιν τής ψυχής * ;

ίΤ ί πρός τόν βλασφήμως ίσχυοιζόμενον, ότι « τά 
εν τώ κόσμω τούτω, άγαδά πάσα άλλη θρησκεία, 
(καί ή έπαγγελλομένη εις τήν άίμοβαφή καί κατα
στρεπτικήν μάχαιραν του Μουσουλμάνου τήν αιω- 
νίαν μακαριότηττ,) ήν καί είναι επιτήδεια νά προμη- 
θιύση; β

ίΤ ί πρός τίν  γράφοντα θαρ£ούντως, τω 1851 ετει 
από Χριστού τόν χολοσσιαΐον τούτον παραλογισμόν, 
εις δν δέν ήβελ.ε περιπεσει, πιστεύω, ούδ’ αυτός ό Ί -  
ουλιανός ό αποστάτης, άν έζη κατά τήν έποχήν η
μών, παραλογισμόν περιφανέστατον, ε* ω άψιυδώς 
έκτυπούναι ή επιστημονική καί κριτική τοΰ ανθρώπου 
τούτου ίκανότης, ότι δηλ. έν τη άρχαιότητι « αί £-
πιστήμαι καί αί τέχναι τοσουτον έτελειοποιήΟηοαν, 
ώστε όκτωκαίδεκα αιώνων Χριστιανισμός δέν χατώρ-
θωσεν έκπεσούσας νά άναβιβάση εις τήν κοτάστασιν, 
ήν (!) ήσαν τό πάλαι ; » ! ! !

ίΤ ί τελευ-αίσν ν απαντήση τιςέίς άνθρωπον, όστις,
ως οι βασανισταί κοί δήμιοι τού Γαλιλαίου, άρνεϊται 
τήν κίνησιν τής γής, άρνεϊται, λέγω, τήν από του

Χριστιανισμού έπί τά πρόσω πορείαν τής άνδρωπότη- 
τος, οΰζω δέ ¡¿.ελέγχεται ώς ουδέποτε άσχοληβείς 
εις την Ιπαγωγοτάτην σπουδήν τής ιστορικής άνα- 
μοριρώσεως των φυσιχών χαίε. πολιτικών επιστημών 
περί ής πραγματεύονται τά προλεγόμενά, ων επε~. 
χείρηστ τήν άνασχενήν ;

Έκτοξεύων δέ έπί τού ζητήματος τούτου τά  βέλη 
του κατ' έμοΟ, μή ύποσχεθέντος νά προσφέρω εις τούς 
άναγνώστας μου τά πρωτόλεια τής έπιστήμης, άλλά 
τάς δοκιμωτέρας θεωρίας τών διδασκάλων αυτής, έν 
πλήρει άγνοια χαταφέρεται καδ' όλων, όσα περί άρ- 
χαιότητος καί Χριστιανισμού έπρέσβευσαν οί διαση- 
μότεροι τών Ά γγλω ν, Γερμανών, ’Ιταλών καί Γάλ
λων ουγγραφέων.

Ευχόμενος νά μή τύχη τό βιβλίον μου επικρίσεων 
άξιωτέρων άπαντήσεως, βεβαιώ, οτι περί τοΰ ανθρώ
που τούτου, ή περί τών έργων αυτού, ουδέποτε ουδέ 
λεζιν έγραψα.

Εν Άδήναις, 2 Σεπτεμβρίου 1851.

I. Α. ΣΟ ΪΤ ΣΟ Σ ,

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ Τ Ο ϊ ΒΕΡΝΑΡΔΟΤΟΤ.

Διαρκούσης είσετι τής βραχείας τού 18 0 2  έτους 
‘ίρήνης, ξένος τις ήλβεν εις τάς 'Ηρακλείους στήλας 
(ΟίΠτΛίΙαΓ) κομίζων συστατήρια έκ μέρους εμπορι
κού τίνος οίκου τής Ιταλίας πρός άλλον τοιοΰτον 
τής πόλεως ταΰτης, σκοπός τών όποιων ήτο ή σύνδε- 
σις αμοιβαίων σχέσεων. Ό  έμπορος τών ‘Ηρακλείων 
στηλών, άναγνοΰς τάς ¿πιστολάς, ΰπεδέχδη μετά 
πολλής εύμενείας τόν κομιστήν, καί τόν έδεώρησεν 
ώς οίκείον, παρουσιάσας αυτόν καί πρός τόν διοικητήν. 
‘Ο ξένος έξέφρασε θαυμασμόν διά τά κολοσσαϊα όχυρά, 
προσεπιφέρων όμως παρατηρήσει; έξ ών άπεδεικνύετο 
εις άκρον άμαδής περί τήν όχυρωματικήν. Συγχρόνως 
έδειξε τήν άλλως πολλά φυσικήν περιέργεια» τού νά ίδη 
τά  μάλλον αξιοπερίεργα τής πόλεως, εις ο καί συγκατε- 

έδη προθυμως ό διοικητής είσόιβάσας αυτόν εις διάφορα 
μέρη ώς αληθής όδηγός.Ό παράδοξος δαυμασμός χαίαί 
γελοίαι παρατηρήσεις τού έμπορου παρείγον άφορμάς 
ίκανάς δυμηδίας πρός τόν διοικητήν, δστις, βαρυνδείς 
μετά δύο ή τρεις ημέρας νά οδηγή αύτός μόνος τόν 
ξένον, έπέτρεψεν εις αυτόν νά περιέρχεται έλευθέρως 
τό φροέριον μεταξύ τών σκοπών, οίτινες συνείδισαν 
νά τόν βεωρώσιν οίκείον ώς σχνλον τοΰ συντάγματος. 
Μετα τινων ήμερών διατριβήν, ένώ έμελλε νά ανα
χώρηση, μεταβάς ό φιλοξενήσας αότόν έμπορος, οστις 
συνείδιζε ν’ άγοράζη μόνος τά  καδημερίνά εφόδια τής 
οικίας του, εις τό ίχδυοπωλείον πρό τοΰ προγεύμα
τος, είδεν ότι έφόρει κατά λάδος πίλον ξένον καί πα- 
λαιότερον. Παρατηρήσας δέ καλώς αύτόν έγνώρισεν 
ότι ήτο ό τού Ιταλού εμπόρου- άλλ’ έπειδή ό πίλος 
αύτός είχέ τ ι άσόνηθες,',τόν εξίχνιασε πιριεργώτερον, 
καί άνεκάλυψεν ότι υπό τό εσωτερικόν ένδυμα αύτοΰ 
υπήρχε καί δεύτερον, ύπά τό όποιον έχρύπτοντο σχέ
δια καί άλλοι άξιαι λόγου σημειώσεις άφορώσαι τό
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φρσυρίον, έξ ών προίκυπτεν ότι δ περί τήν όχυρωμα- 
τΐκήν άμαδής εκείνος έμπορος, έγνώριζεν αύτήν κατά
ίσδος. Ό  άναχαλύψας τά  έγγραφα ταΰτ* έσπευσε 
αμέσως νά ειδοποίηση τόν διοικητήν.’Αλλ’ έν τοσουτω 
ό άλλος, μή ευρών τόν πϊλόν του, καί ύποπτεύοας μή 
συνέβη τ ι άπευχταίον ικανόν νά έμβάλη εις κίνδυνον 
χαί αύτήν τήν προσωπικήν του έλευδερίαν, έδραμεπρος 
τόν λιμένα, έπέβη πλοιαρίου, καί πριν ή ό φίλο; του 
έπιστρέψη εις τήν οικίαν του, άπεμακρύνδη του φρου- 
ςίου διευδυνόμε<ος πρός τά Γάδειρα. "Οταν δέ έ-
φδασεν εις τήν πόλιν ταύτην, έπισκεφδείς τόν Πρόξε
νον τής Μεγάλης Βρετανίας, διηγήδη πρός αύτόν τό 
αίτιον τής αιφνίδιας άναχωρήσεώ; του έκ τού αγ
γλικού φρουρίου, καί τήν απώλειαν τών έγγραφων 
καί τών σχεδίων του. «’Α διάφορον όμως, προσεδηκε 
δακτυλοδεικτήσας τό μέτωπόν του, τά έχω όλα έδώ 
εντός αύτοΰ- ονομάζομαι Βερναρδόττης.» 'Ας ένδυμη- 
δή ό αναγνώστης οτι ό Ναπολέων, διαμένων έν τή 
Άγια Ελένη, έδήλωσε τόν σκοπόν τόν οποίον είχε 
τού νά έκπορδήση τάς Στήλας τοΰ Ήρακλέους, καί 
ποία μέσα έμελλε νά μεταχειρισθή, καί όπόσας δυ
νάμεις, καί ότι δέν άμφέοαλλε διόλου περί τή; έπι- 
τυγίας. ’Εννοείται δέ ότι ή πεποίδησίς του προήρ- 
γετο έκ τών πληροφοριών τάς όποιας έδωκεν έκεϊνος 
δστις έφερε μετά ταϋτα τό στέμμα τής Σουηδίας.

Έ κ  τής N aval and  M ilitary Gazette.
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ΑΝΤΙΔΟΤΟΝ ΑΠΤΑΙΤΟΝ χατά τών νόσων
τών δημοσίων υπηρετών.

Ό τ ε  ό Κ. Κόρουϊν, ώνομάσδη κατά πρώτον ΰπο- 
γραμματεύς τής επικράτειας τοΰ έπί τών οικονομικών 
υπουργείου έν τή άοκτώα ’Αμερική, παρετήρησεν ότι 
όλοι οί ίιπηρετοΰντες παρά τώ όπουργείω τοότω, έ- 
νόσουν, κατά μέσον όρον, τό ήμισυ τού ώρισμένου 
«ρός έργασίαν χρόνου, καί ότι, εί καί νοσοΰντες το - 
σούτω συνεχώς, δέν άπέδνησκεν όμως πώποτε εύδεις 
έξ αυτών. Ή  τελευταία αύτή παρατήρησις ένέπνευ- 
σε πρός αύτόν τήν ιδέαν τοΰ νά αύτοσχεδιασδή ία. 
τράς, καί νά έκδίδη ουνταγά; πρός θεραπείαν τών 
άσδενών.

Ή  πρώτη του ρυνταγή διελάμβανιν ότι, δςτις τών 
δημοσίων υπηρετών δέν έλδη εις τό υπουογείον έπ 
τινα £ητόν άριδμόν ήμερών, έξ αιτίας νόσου, νά 
χαβυποβάλλεται εις έλάττωσιν ανάλογου τού μισθού 
το«· δετις δέ παρατείνη τήν απουσίαν του πλέον 
τοΰ χρόνου τούτου, νά άναγκάζεται ή νά άποδνήσχη 
ή »ά παραιτήται τής θέσεώςτου. Τό είδος τούτο τής 
θεραπείας χατώρθωσεν αμέσως τέρατα χαί σημεία' 
διότι, εντός ολίγων ήμερών, όλοι ανεξαιρέτως ίάθησαν. 
καί δέν ήιδένησε πλέον χάνιίς. Καί τό περιιργώτερον, 
4 Κ. Κόρουϊν διεκήρυξεσ, δτι ποτέ άλλοτε δέν υπήρξαν

δημόσιοι ύπηρεται τόσω υγιείς χαί τάσω έργοδιώχται 
όσω οί τού έπί τών οικονομικών υπουργείου.

Τήν άποτελεσματιχωτάτην ταύτην συνταγήν συνί' 
στώμεν θερμώς εις τούς υπουργού; τής Ελλάδος.

Μ ΑΓΕΙΑ. Ή  Εύρώπη καί ίδϊως ή Γαλλία, χομπά- 
ζουσίν άδιαχόπως έπί σοφία χαί προκοπή τών φώτων 
χαί του πολιτισμού- χαί όμως πολλά πολλάχις συμβαί- 
νουσιν έν αύταίς, άτινα ούδέ πιστεύονται παρ ήμίν, οΐ- 
τινες χαί αμαθέστεροι χαί ήττον πεπολιτισμένοι εκείνων 
είμεδα. ’Ιδού τ ί ¿»έγνωμεν έν τισι τών τελευταίων 
Γαλλικών έφημερίδων-

« ‘Η αστυνομία τών Παρισίων καταγίνεται εις 
τήν άνάκρισιν ύποθέσεως εξ ής άποδειχνύεται μέχρι 
τίνος ή εύπιστία καί ή γοητεία ίσχύουσ» καί κατά 
τόν λεγόμενον σοφόν τοΰτον αιώνα. Γυνή τις, Σ  . . .  ., 
τό όνομα, κατοικούσα εις τήν δδόν 'Ροσχουάρ, κατε- 
γίνιτο δημοσία, ώς τουλάχιστον ήτο γνωστόν κατά 
τήν συνοικίαν εκείνην, εις ιατρικά καί μαγνητικά έρ
γα  - άλλ' ιδίως έλεγεν εις πολλούς ότι έκοινώνει μετά. 
τών καταχθονίων πνευμάτων, ότι έξώρκιζε τά  δαι
μόνια, ότι συνετέλει εις τό νά εύδοκιμήσωσιν’ή ν ’ ά -  
ποτύχωσιν αί επιχειρήσεις, χα\ τα τσιαΰτα.

Ά λλ’ άς μή νομίση ό αναγνώστης ότι τό «ελα- 
τικάν τής μάγου ταύτης συνέκειτο έξ άνθρώπων έν- 
δεών πνεύματος καί χρημάτων· εξ έναντίας, μεταξύ, 
τών προσερχομένων ή.-αν καί έμποροι, καί ίδιοκτήται, 
καί γυναϊ*ες έκ τάξεως επιφανούς τής κοινωνίας. Δ·." 
'καιτον δέ συμβούλιον έλα'μβανε 3ρ. 5 . καί λ. 58 , και 

άλλα; τόσα; συμπληρωτικά; διά φιάλιον περιέχον 
Ιαυμάσιον ιατρικόν, τό οποίον, ύποβληθέν είς χημικήν 

άνάλυσιν, άνεγνωρϊσδη ώς άπλ,οϋν υδωρ πιτυρου.
» Ή  αστυνομία, ενεργήσασα κατ’ οικον έρευναν, 

κατέσχε, πλήν τού δαυμασίου ιατρικού, πλήθος β ι
βλίων άλληγσρικών, ώς π. χ .  Τά μυστήρια τής λευ- 
κήσ μαγείας, Τίν χύχχινον δράκοντα,  Τί χλεεδίον 
τών ονείρων, καί άλλα παρόμοια. Μετά ταϋτα δέ 
ά*έκρινε καί τινας τών πελατών αυτής.

β θέλομεν αναφέρει μίαν μόνην έξ όλων τών κα
ταθέσεων, επειδή αύτή άρχεϊ νά πληροφόρηση τόν α 
ναγνώστην περί τού είδους καί όλων τών άλλων. Κύ
ριός τις, Δ . . .  καλούμενος, ίδιοκ-ήτης, μαδών τήν 
μυστηριώδη δύναμιν τής Σ  , . τήν έσυμβουλεύδη περί 
τής πενθερας του ήτις, χαδά »Ιπεν αύτός, κατεσπα- 
ράσσετο ύπό οπτασιών υπερφυών. ‘Η  νόσος ητο σπου· 
δαιοτάτη- ή Κυρία Σ . . . συνδιελέχδη μετά τοΰ συν
ήθους πνεύματος* άλλ’ αύτό έδηλωσεν ότι δέν είχεν 
Ικανήν ίσχύν διά νά καταδάλη τόν πειράζοντα τήν 
πενθιράν δαίμονα. ’Ανάγκη άρα νά προστρέξωσιν είς 
άνωτέραν τι*ά δύναμιν- μόνη 8έ δυσκολία ήτο ότι έ
πρεπε νά δαπανηθώσι πρός τούτο πλειότερα. Άλλ’ έ- 
πειδή έ Κύριος Δ./. . . . είπεν ότι ήτο έτοιμος νά 
ύποβληδή καί είς νέας θυσίας, άπεφασίσθη νά έπανέλ- 
θη τήν επιούσαν.

Τήν ημέραν ταύτην ή Κυρία Σ  ; .  . παροοσίασεν 
είς τόν πελάτην της άνθρωπόν τινα φέροντα ένδυμα 
άλλόκοτον, είποΰσαότι ήτο ό επίσκοπος τής Κωνσταν
τινουπόλεως. Ό  Παναγιώτατος, έςετάσας μετά προσ
οχής τά  μυστικά του βιβλία, ά·νέγνω έξσρκισμούς,
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καί διέταξε διάφορα φάρμακα, έπί πληρωμή 222 
δραχμών. Ά λ λ ' αύτή ήτο ή πρώτη δοκιμή, επειδή τά 
συμβούλια καί οί έξορκισμοί έπανιλήφθησαν πολλάκις, 
καί επί τέλους έδαπανήθησαν εννέα περίπου χιλιάδες 
δραχμών χάριν τής πενθεράς, ήτις όμως εμεινεν ασθε
νής, εί και δηλώσαντος τοΰ έπισκόπου ότι έλυτρώθη 
τών πειρασμών τοΰ σατανά.

» Ίσω ς νομίζει δ αναγνώστης ότι ή γοητεία αύτή 
ήνοιξε τούς όφθαλμούς τοΰ Κυρίου Δ . . . Έ ξ εναν
τίας, λυπούμενος ότι ώραίοτάτη τις οικία άνήκουσα 
είς αυτόν δέν ένοικιάζετο παρεκάλεσε τήν Κυρίαν Σ. 
. . .  ν’ άπαλλάξη αύτήν τής δυσμενείας τής τύχης. 
Ή  κυρία δέν έδίστασε νά είσακοΰση τήν αΐτησιν, καί 
μετά πολλής έπιδιίξεως ένηργησε διάφορα μαγικά τε
χνάσματα’ έλαβε δέ δι’ αύτά 2 ,3 0 0  περίπου δραχ
μών, βεβαιώσασα ότι τοΰ λοιπού ή οικία δέν ήθελε 
«ώποτε στερηθή ένοικιαστών. Ή  προφητεία δέν επλη 
ρώθη, καί όμως ή αστυνομία κατέβαλε πολλούς αγώ
νας έωσού καταπείση τόν Κύριον Δ. . . νά διηγηθή τά 
διατρέξαντα, τά  δποια, ώ; φαίνεται, εξακολουθεί πι- 
στιύων.

ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ. Υ πάρχει σήμερον 
ίν Ασνδίνω Γερμανό; τις τοΰ όποιου ή λογιστική ί 
κανότης φαίνεται ότι υπερβαίνει καί τήν τού περίφη
μου Γεωργίου Βίδδερ. ‘Εσπέραν τινα κατά τινα συ
ναναστροφήν, έρωτηθείς δ περί ου δ λό·^ος έκτακτος 
λογιστής ποιον τό εξαγόμενον πέντε αριθμών πολ- 
λαπλασιαζομένων δΓ άλλων πέντε, άπήντησεν εν ά- 
καρεϊ δούς άκριβιστάτην λύσιν· Τήν αύτήν εσπέραν 
ύπήρχεν έπί τίνος τραπέζη; κιβώτιον περιέχον σφαι- 
ρία' ήρωτήθη δέ άν έδύνατο νά εύρη διά μιας πόσος 
ό άριθμός αύτών’ άφοΰ τά  έχυσεν έπί τής τραπέζης 
είπεν αμέσως ότι ήσαν έξήκοντα καί οχτώ’ καί τωόντι 
ήσαν τοσαϋ-α. Μετά ταύτα εύρεν αμέσως τό εξαγό
μενον δύω αριθμών έκ δώδεκα στοιχείων ουγκειμένων, 
επολλαπλαοίασεν αύτούς διά τοΰ 7 καί χωρίς διό
λου ν’ άπατηθή είπε τό ολικόν τών αριθμών τούτων 
εξαγόμενον. Μετ’ όλίγσν ήρωτήθη ποιος δ κύβος τού 
4 5 7 , άπεκρίθηδέ διά μιας 9 5 ,4 4 3 ,9 9 3  Δύναται επί
σης νά διαίρεση ένα αριθμόν δι’ ένός άλλου συγκείμενον 
£χ δύω ή τριών στοιχείων καί νά γράψη αμέσως τό 
πηλίκον είς μίαν γραμμήν χωρίς τήν ελαχίστην δυσ
κολίαν. Ήθέλομεν δαπανήσει άπειρον χρόνον έάν έξε- 
θέτομεν άνά μίαν τάς καταπληκτικά; αποδείξεις τού 
εξαίσιου τούτου λογιστικού πνεύματος’ άπλώς μόνον 
άναφέρομεν ότι, διά νά ευρη άκριβώ; τό εξαγόμενον δύω 
αριθμών συγκειμένων έκ δώδεκα στοιχείων, έχρειάσθη 
μόνον έν λεπτόν καί τρία τέταρτα.

ΚΑΤΑΠΟΤΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟΜΑΧΟΥΣ.
Φαρμακοπώλης τις έν τινί θεάτρω Ά γγλιχω , μή θέ
λησα; νά παραχώρηση εις τινα αξιωματικόν τήν 0έ- 
«ιν του, έπροσκαλέσθη ιίς μονομαχίαν. Καί έσπευσε 
μέν νά παρεορείή ακριβώς κατά τήν προσδιορισθεϊ- 
σαν ώραν εν τώ τόπω τής μονομαχίας, έπρότεινε 
τρόπον νέον είς λύσιν τής διαφοράς. Βσυρεν άπό 
τό θυλάκιόν του χϋτιον περιέχον καταπότια, καί λα

βών δύω «ξ αύτών είπε πρός τόν άντίπαλόν του 
—  ■ ‘Ως τίμιος άνθρωπος, κύριε, δέν έπιθυμεΤς 
βεβαίως νά συνάψης μάχην άνισον μέ έμέ. ’Ιδού σέ 
παρουσιάζω δύω καταπότια, τ&.μέν εν συγκείμενον έκ 
τών πλέον θανατηφόρων δηλητηρίων, τό ! έ άλλο πάν- 
τη άβλαβες. ’Ας χαταπίη λοιπόν άνά εν έκαστος υ
μών’ σύ εκλέγεις πρώτος όποιον θέλεις, εγώ δέ b- 
πόσχομαι νά λάβω τό άλλο. Είναι περιττόν νά προο- 
θέσωμεν ότι ή διαφορά έλύθη διά μεγάλων καγχα
σμών.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΚ Θ ΕΣΙΣ. Άντιχείμινονώρα,ό-
τατον χαί δλως πρωτοφανές χατεσχευάσθη ίν Λονδ.νω 
διά τήν παγκόσμιον έκθεσιν. Έπιτηδειότατός τ ις  γλύ
πτης ε’χάραξεν έπί σμικροτάτου τεμαχίου χρυσίου, 
ίσου μέ κεφαλήν συνήθους καρφίδος, τήν κυριακήν τ.ροσ- 
σευχήν (Πάτερ ημών). Επειδή δέ δέν άναγινώσκεται 
διά γυμνών οφθαλμών, έτέθη πα(5 αύτώ λαμπρός διο- 
πτήρ διά τούς περιέργους. Τό άντιχείμενον τούτο, 
καί τοι τό σμικρότατον όλων τών έχτεθέντων, δέν εί
ναι βεβαίως τό ήττον περίεργον. ’Ας ένθυμηθώμεν έν 
τσσούτω 0 «  Μυρμηκίδης δ Μιλ.ήσιοσ, όστις ή*μασε 
πρό δύω χιλιάδων καί τριακοσίων έτών, κατεσκεύαζε 
τέθριππα, έκαστον τών όποιων έκαλύπτετο ύπό μυίας, 
καί επέγραψε δίστιχοι έλεγεϊον έπί σησάμου.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΓΓΛΟΥ. Έν τώ ΛΔ’. φυλλαδίω 
τή; Πανδώρας, δμιλούντες περί άλέκτορος, είπομε* 
ολίγα τινά έν παρόδιρ χαί περί τής άκρα; κλίσεως 
τών Βρετανών είς τό στοιχηματίζειν, ή χεριδίδο- 
σθαι̂  ώς ελεγον οί αρχαίοι. ’Αλλά τό πάθημά τινο; 
έξ αύτών στοιχηματίσαντος εσχάτως έν Ιίαρισίοις, 
μάς πληροφορεί ότι ύπάρχ ει καί άλλη λύσις τών στοι
χημάτων, πλήν τής συνήθους, πολλά περίεργος. Γευ· 
όμινος μίαν τών ημερών έν τίνι ξενοδοχ^είω, έλαβε 
συνομιλίαν μιτά τινων γειτόνων αύτού, οΓτίνες, ώς 
έκ τού ενδύματος, έφαίνοντο κωπηλάται 'Επόμενον 
άρα ήτο νά συνδιαλεχθώσι περί γυμνασίων ναυτικών 
καί περί κολυμβήματος. Ό  'Αγγλος έλεγεν ότι ήτο 
άλλος Δήλος κολυμβητής, καί διισχυρίζετο ότι έμενεν 
άκινδύνως πέντε λεπτά τής ώρας είς τόν μυχόν τής 
θαλάσσης. Επειδή δέ οί κωπηλάται εδίσταζον, έκιϊνος 
μέν έπρότεινε νά στοιχηματίσωσι δρ. 5 60 , οδτοι δέ 
έδέχθησαν.

Μετέβησαν λοιπόν πρός τό εσπέρας είς τό εν Άσ- 
νιερη σχολεϊον τής κολυμβητικής, καί ό "Αγγλος άπο- 
δυθείς έπεσεν είς τόν ποταμόν. Μετά χατάδυσιν οιαρ- 
χέ-ασαν έξ λεπτά τής ώρας, άνέβη νικητής καί τρο- 
παιουχος. Ά λλ’δποία ύπήρξεν ή έκστασίς του όταν πα
ρατήρησα ς πανταχού δέν είδεν ούτε τούς αντιπάλου; 
του, σύτε τό χρυσοΰν καί άδαμαντοκόλλητον ώρολό- 
γιόν του, ούτε τό πλήρες βαλάντιόν του, ούιε αύτά 
τά ένδύματά του. Έννοιίται ότι δ κερδήσας τό στοί
χημα έβιάσθη νά παρουσιασθή όπου έδει διά νά *** 
ταγγιίλη τούς κλέπτας, φορών μόνον τύ ένδυμα τό ό
ποιον έρυθριώσι να προφέρωσιν ή ν’ άχούσωοι προ®·-, 
ρόμενον αί συμπολίτιδε'ς του.


