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‘ Μία τώ ν δυσκολιών όσα; παρέχει ή μ ελέτη  τών 
νοητικών δυνάμεων ε ίνα ι κ α ί ή άκρα αύτών ένότη,ς. 
Καθό δυνάμεις μ-ιάς κα ί τής αϋτής ϋποστάσεως συν
δέονται πρός άλλήλας ού μόνον ώς έκ τ η ; κοινής 
αυτών αρχής, άλλα κα ί ώς έκ τής αμοιβαίας αυτών 
ένεργείας κα ί τ ί ς  ταυτοχρόνου αύτών άνχπτύξεως. 
Í1 δ ιά  τών αισθήσεων άντίλν,ψ ις, ήτις φα ίνετα ι ή 
πρώτη τώ ν νοητικών δυνάμεων, καθό παρέχουσα τήν 
ύλην r¡v επεξεργάζοντα ι α ί ά λλχ ι, ε ίνα ι αχώριστος 
τής συνειδήσεως κα ί συμ.πληρούται υπό του λόγου" 
δ ιότι ό λόγος παρέχ_ει αυτή  τήν έννοιαν τής ΰπο- 
στάσεως, τας έννοιας τού τόπου κ α ί τοϋ χρόνου, 
άνευ τώ ν όποιων δέν ε ίνα ι πλήρης ή διά τώ ν α ι
σθήσεων γνώσις τώ -εκτός" ό λόγος προσέτι χορηγεί 
ε ί ;  τή ν άντίλγ,ψΐν τήν αρχήν τής ταυτότ/,τος, δ ι’ 
ί,ς βέβαια ύμεθα περί τής ετερότητες τοϋ εξωτερ ικού 
κόσμου, ΐ'ΐσαύτως τήν συνείδτ.σιν κα ί τή ν άντίληψ ιν 
καθιστά  ζωηροτέρας κα ί πληρεστέρας η προσοχή,

(1, ΣΒΜ. ΜΑΝΛ. Μανβάνομεν ό ι ΐό  Κ. Βραΐλας αυνέταςε κατά 

παραγγελίαν τώ ν  επ ί τή ς  παιδείας ’ ¡ονίων ’ Αρχών έγγειρίίιον 

περιέχον τάς βάσεις τω ν  έπΐ εξαετίαν φιλοοοοικών αύτ ΰ παρα

δόσεων, καί ό τ ι πρό ένός έτους παρέίωκ: τό  χειρόγραφον είς 
τί.ν διαχειρίζο.σαν τό  κληροδότημα Ιίετρϊδου επιτροπήν, τ,τις 

άνεδέχθη τή ν τύπωσ-.ν αύτςϋ. Άπορ.ϋμεν δί πώς δέν ίξεδόβη 
ε ϊε ί τ ι  τδ  πίνημα.

προσπάθεια ουσα τού πνεύματος πρός ένίσχυσιν άμ- 
φοτέρων. Εκ δέ τής προσοχής καί διά τής προσοχής 
ή άφαίρεσι;, πρός ήν αντιστο ιχεί ή σύζευξι;, η τ ι ;  
είναι δρος απαραίτητος τής μνήμη;, πάσας δέ τάς 
δυνάμεις ταύτας προϋποθέτει ή φαντασία, μεθ’ ί.ν 
συαπληροϊ την θεωρίαν τής διανοίας ή, τής έκφρά- 
σεως αύτής διά τού προφορικού λόγου. Επίσης δύ- 
σκολον νά όρίσωμεν ακριβώς τόν χρόνον καθ δν άρ- 
χ ετα ι ή ενέργεια έκάστης τώ ν δυνάμεων τούτων, 
καθότι, δοϊείσης έντυπώσεώς τίνος ή άναμνησεως, 
έγείοονται ταυτοχρόνως πάσαι αί νοητικαί δυνά
μεις καί έεεργούσι κατά τήν ιδίαν έκάστης λειτουρ
γίαν, συντείνουσαι εϊς τό  έκ τής έντυπώσεω; ή άνα- 
μν/,σεως παραγόμενον αποτέλεσμα.

Ούχ ή ττον ή όρθή φιλοσοφική μέθοδος απαιτεί 
ού μ.όνον τήν εντελή άπαρίθμτ,σιν, άλλά καί τήν 
κατά φύσιν διαίρεσιν τώ ν φαινομένων καί τών 
στοιχείοιν αύτών, και τήν λογικήν τάςιν  κατα τήν 
παοατήογ,σιν αύτών, ϊνα έκ τούτων απάντων προ- 
κύψησύνθεσις καί ένότη,ς αντίστοιχο; πρός τήν ενό
τη τα  της φύσεοις, 3 έ τ τ ι  σύστημα σύμφωνον πρό; 
τήν πραγματικότητα. Είς τοϋ; δρους τούτους πρε- 
πει νά ΰποβληθ?, καί η μελέτη τώ ν νοητικών δυνά
μεων, ώς παντό; άλλου αντικειμένου, καί πρός τού; 
ορού; τούτους συμμορφούμενοι τάσσομεν τήν προ- 
κειμένη,ν θεωρίαν μετά τήν μελέτην τής συνίιδή- 
σεως, τού λόγου, τής άντιλήψεως, τής προσοχής, 
δ ιότι ή άφα.’ρεσις προϋποθέτει πάσας τάς δυνάμεις 
ταύτας, καί ή θεωρία αύτής προετοιμάζει τήν τών
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Επομένων, δηλ. τής συζεύξεως, τής μνήμης, τής 
φαντασίας καί του προφορικού λόγου.

Η  άφαίρεσις είναι αποτέλεσμα της προσο- 
ής. Τωόντι, είς τω ν όρων τής προσοχής είναι ή 
ιαδοχική άπομόνωσις τώ ν φαινομένων καί των 

στοιχείων έκαστου, όπως καταστήσωμεν ζωηροτέ- 
ραν, πληρεστέραν καί καθαρωτεραν τήν άντίληψιν 
αυτών, καί ασφαλέστερου διατηρήσωμεν αύτά έν τή 
μνήμφ. ό τ ε  νοερώς άποσπώμεν £ν φαινόμενου ή έν 
στοιχείου φαινομένου, μίαν ποιότητα, μ.ίαν ιδιότη
τα  άπό τώ ν άλλων μεθ ών συνενούνται είς τά  α ν τ ι
κείμενα τής άντιλήψεως η τής συνειδήσεως, τό τε  
έξασκούμεν εκείνην τήν δύναμιν ήν όνομάζομεν άφαί· 
ρεσιν, καί ή έκ τής ένεργείας τή ; δυνάμεως ταύτης 
παραγομένη καί διαμένουσα έν τώ  πνεόματι έννοια, 
λέγετα ι έννοια άφγρημένη. Οτε δέ τό  αύτό σ το ι
χείου παρατηρούμεν είς πλείονα αντικείμενα, καί 
εις τήν άφαίρεσιν πγοστίθεται επομένως ή κρίσις ή 
έκδηλούσα τήν παρατήρησιν ταύτην, τό τε  ή έννοια 
δεν είναι μόνον άφνρημένη, άλλά καί γενική, ώστε 
πάσα μέν γενική έννοια είναι δι' αυτού τούτου καί 
άφηρημένη, ούχί δέ τό  άνάπαλιν. Καί πρός μέν τήν 
άφ-ρρημένην άντίκειτα ι ή συγκεκριμένη, πρός δέ τήν 
γενικήν, ή μερική. ’Λ λλ ’ ο ,τι είπομεν περί άφνιρη- 
μένων καί γενικών δέν αληθεύει καί περί συγκεκρι
μένων καί μερικών εννοιών, καθ' όσον πασα συγκε
κριμένη είναι δ ι' αυτού τούτου καί μερική έννοια, 
καί τό  άνάπαλιν’ δ ιότι παν τό συγκεκριμένου έν 
τ ιν ι μερικώ εξ ανάγκης υπάρχει, καί παν τό  με
ρικόν φερει σύγκρισίν τινα  πλειόνων στοιχείων, ά- 
τινα  δυνάμεθα ν άποσπάσωμεν άλλήλων, ε ίτε άπαξ 
καί μόνον ευρομεν αύτά, ε ίτε  έπανειλημμένως καί 
είς πλείονα αντικείμενα.

Εάν δέ τώρα ζητήσωμεν ποίαι καί πόσαι είναι 
αί έν ήμΐν άφηρημέναι καί γενικαί έννοιαι, δυνάμε
θα έν γένει νά άπαριθμήσωμεν καί κατατάζωμεν 
αύτάς είς τινας μεγάλας κατηγορίας, καθ’ όσον διά 
τής συνειδήσεως, τής άντιλήψεως καί τού λόγου έ- 
χομεν τάς τρεις πηγάς πασών τώ ν ήμετέρων γνώ
σεων. Καί ή μέν συνείδησις παρέχει ήμΐν τήν έννοιαν 
τού ήμετερου όντος καθό ύποστάσεως περιβεβλη- 
μενης ιδιαιτέραν μορφήν πρός ήν άναποσπάστως 
° 7.ε τίζετα ι καί συνενοΰται έν τόπω καί χρόνω, ή 
δέ άντίληψις τήν έννοιαν τών άλλων όντων μετά 
τώ ν αυτών πάντοτε στοιχείων, τής ύποστάσεως, 
τής μορφής, τής σχέσεως, τού τόπου καί τού χρό
νου, καί ό λόγος αύτήν ταύτην τήν έννοιαν τού όν
τος, άλλά καθολικήν καί άναγκαίαν, καί προσέτι τάς 
τρεις λογικάς άρχάς, τής άντιφάσεως, τής α ίτιότη- 
τος, τής τελειότητος, αΐτινες υποκειμενικός μέν 
συνιστώσι τήν λογικήν τά ξ ιν  τού πνεύματος, άν- 
τικειμενικώ; δέ πραγματοποιούμεναι συνιστώσι τήν 
έν τώ  κόσμω τά ξιν  τών όντων. Δυνάμεθα άρα νά 
μορφώσωμεν άφγρημένας καί γενικάς έννοιας' έξ έ- 
νδς έκάστου τώ ν στοιχείων τούτων’ δυνάμεθα λ. χ. 
ν άποσπάσωμεν νοερώς τήν ύπόστασιν άπό τής μορ
φής ή ταύτην άπ εκείνης, ή τήν σχέσιν άπ ’ άμφο-

τέρων, έκαστον τώ ν χαρακτήρων τής ύποστάσεως 
άπό τώ ν άλλων μεθ ών συνυπάρχει, οίον τήν ενό
τη τα  άπό τής ένεργείας ή ταύτην άπ’ εκείνης, έ
καστον τώ ν στοιχείων τής μορφής, ώς, έπί μέν ύ- 
λικών, τήν έκτασιν άπό τού χρώματος, τό  σχήμα 
άπό τού βάρους, έπί δέ πνευματικήν, τήν νόησιν 
άπό τής ένεργείας, ή έν τώ ν στοιχείων τής νοήσεως 
ή τής ένεργείας άπό τώ ν άλλων' δυνάμεθα ωσαύ
τω ς νά άφαιρέσωμεν τήν έννοιαν τού τόπου καί τού 
χρόνου ή τά  στοιχεία αύτών, ή τάς λογικάς άρχάς 
άπ’ άλλήλων ή άπό τής έννοία; τού όντος μεθ’ ής 
συνενούνται έν τώ  πνεύματι καί συνυπάρχουσιν έν 
τή φύσει. Πσαύτως δυνάμεθα νά μορφώσωμεν αφαι
ρέσεις έξ άφα-ρέσεων, ώς ότε έκ τών άφηρημένων 
εννοιών τώ ν  γεωμετρικών σχημάτων άφαιρούμεν 
τά  στοιχεία έξ ών συνίστανται. Εάν δέ τώρα άνα- 
λογισθώμεν πόσα καί πόσον διάφορα άλλήλων εί* 
ναι τά  όντα τής φύσεως, καίτοι κοινήν καί μίαν 
έχοντα τήν έννοιαν ήν πραγματοποιούσι, καί πόσον 
είναι επίσης πολυάριθμα καί ποικίλα τά  στοιχεία 
αύτών, θελομεν ευκόλως έννοήσει διατί αί γενικαί 
έννοιαι άποτελούσι τό  πλεΐστον μ-έρος καί άπαν 
σχεδόν τό κεφαλαίου τώ ν ήμετέρων γνώσεων, καί 
δ ια τί έν ώ  πάντα είναι συγκεκριμένα έν τή  φόσει, 
τά  πλεΐστα τών έν τώ  πνεύματι είναι άφγρημένα 
ώς μαρτυρούσι τά  λεξικά οίαςδήποτε διαλέκτου. 
Είς τούτο συντείνουσι καί έτεροι λόγοι, ών ση- 
μειούμεν ένταύθα τούς κυριωτέρους.

Καί πρώτον, μή δυνάμενοι νά παρείσδύσωμεν 
είς τάς ύποστάσεις ή, ώς έλεγον οί άοχαίοι, είς τά  
ύποκείμενα, καί διά τής γνώσεως αύτών νά γνω - 
ρίσωμεν τάς έςωτερικάς αύτών μορφάς ή τά φαι
νόμενα, άναγκαζόμεθα ν’ άντιληφθώμεν τώ ν πραγ
μάτων διά τώ ν έξωτερικών αύτών γνωρισμ,άτων, 
διά τώ ν ούσιωδών αύτών προσόντων, ό έστι διά 
τής ύπάρξεως καί ουσίας αύτών’ καί αύται παρέ- 
χουσιν ανεξάντλητου πλήθος στοιχείων κατά τε  τήν 
έκτασιν καί τήν διάρκειαν αύτών έν τόπω  καί 
χρόνω. Τήν αύτήν πολλότητα φέρουσι καί αί δυ
νάμεις δ ι ’ ών γνωρίζομεν αύτά, ή αίσθησις, ή συ- 
νείδησις, ό λόγος, δ ιό τι έκαστη αύτών πλείονα πα
ρέχει φαινόμενα κατά τά  άτομα, τάς περιστάσεις, 
τήν ούσιν τών είς & εφαρμόζεται αντικείμενων, καί 
τδν διάφορον τρόπον τής έφαρμογής ταότης. Προ
σέτι τό  ασθενές καί πεπερασμένου τού ήμετερου 
πνεύματος δέν έπιτρέπουσι τήν διά μιας καταλή- 
ψεως γνώσιν πολλών συνάμα πραγμάτων, άλλ ά · 
παιτοϋσι τήν διαδοχήν κατά τάς παρατηρήσεις, 
τάς σκέψεις, τάς κρίσεις, καί εύκολύνουσιν επομέ
νως τήν άφαίρεσιν. Αλλά πρός τοΰτοις τά  άπομονού- 
μενα καί άφαιρούμενα στοιχεία , καθό άπλούστερα 
καί έπομένως σαφέστερα, εόκολώτερον διαμνημο- 
νεύονται, εκφράζονται καί μεταδίδονται. Επί τ έ 
λους, επειδή ή άφαίρεσις είναι άποτελεσμα τής 
προσοχής, πάντα τά  ύποκινοΟντα τήν προσοχήν α ί
τ ια  γίνοντα ι έξ ανάγκη« καί α ίτια  αφαιρέσεων. Κ α ί 
τά  α ίτια  ταϋτα , ε ίτε  έκτός ε ίτε έντός ήμών, δέν 
είναι ό λ ίγ * ’ ή ζωηρότης, ή έναντιότης, τό  άπροα-
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δόκητον τώ ν εντυπώσεων, αί παντοΐαι έννοιαι δσαι 
εγείρονται έν ήμΐν ή εκφράζονται ύπό τώ ν άλλων, 
τά  αισθήματα, τά  πάθη & συναιοθχνόμεΟα ή ών πα
ρά τώ ν  άλλων μεταλαμοάνομεν, πάντα ταύτα  ύ- 
ποκινούσι τήν ήμετέραν προσοχήν καί λίαν φυσι- 
κώς παράγουσιν άφαιρέσεις.

Αλλά περί πάντων τώ ν μέχρι τοϋδε έκτεθεν- 
τω ν ευκόλως δύνανται νά συμφωνήσωαιν οί ψυχο- 
•χολόγοι. Εντεύθεν όμως αναφύεται ζήτημα όπερ 
διέφυγεν ίσως τήν προσοχήν αύτών, καί έκ τής 
λύσεως τού οποίου δύ/αται τά  μέγιστα  νά διαφω- 
τιοθή καί τελειοποιηθή ή θεωρία τής άφαιρέσεως.
Τά άφαιρούμενα στοιχεία, άφ’ ού είσέλθωσιν είς τό 
πνεύμα ώς έννοιαι άφ/,ρημέναι, διαμένουσιν άρα 
κεχωρισμένα άλλήλων, άσύνδετα, ασυνάρτητα καί 
άκατάτακτα , ή συνενούνται πάλιν καί συνδέονται 
καί συναρμολογούνται; Καθ’ ήμετέραν γνόίμην, τό  
δεύτερον αληθεύει καί ούχί τό πρώτον. Δεν δυνά
μεθα νά παραδεχθώμεν ό τι ή κατάταξις τώ ν άφγ- 
ρηικένων εννοιών είναι μόνον έργον τής επιστήμης’ 
ή ανθρώπινος επιστήμη προϋποθέτει τήν ένστιγ- 
ματικήν, τήν κατά φύσιν επιστήμην. Πάσα πνευ
ματική εργασία γίνετα ι κατά πρώτον ένστιγματι- 
κώς άλλ' όχι άνευ νόμου, καί τόν νόμ,ον δέν δη
μιουργεί άλλ ανακαλύπτει καί διαφωτίζει ή επι
στημονική θεωρία, καί έν γνώσει ακολουθεί καί 
έφαρμ.όζει ή επιστημονική άφαίρεσις’ άλλως ή αν
θρώπινος διάνοια ήθελεν είσθαι ακατάληπτος έξαί- 
ρεσις έν μέσω τού συστήματος τού κόσμου, καί ή 
νοούσα τήν τά ξιν  τού κόσμου καί πραγματοποιού
σα αύτήν έντός τού κύκλου τής ιδίας ένεργείας καί 
διά τώ ν  ιδίων έργων, ήθελεν είσθαι αύτή άνευ τά · 
ξεως, όπερ απαράδεκτου. Αλλά πού καί πώς γίνε
τα ι έντός τού πνεύματος ή κατάταξις αΰτη τών 
άφηρ/μένων εννοιών ; Καθ' ή μάς γίνετα ι έν τινι 
προϋπάρχοντι τύπω ένότητος καί τάξεως, 8ν παρέ
χει ό λόγος διά τής έννοιας καί τώ ν άρχών τού 
όντος. Αφαιρούμεν λ. χ. τήν έκτασιν ή τό  χ.ρώμα 
άπό τώ ν Ολικών αντικειμένων, διατηροΰμεν αύτά 
ώς άφηρημένας έννοιας έν τώ  πνεύυατι, άλλ ώς 
στοιχεία πάντοτε τής μορφής όντος τινός εκ τετα 
μένου ή κεχρωματισμέιου, ώστε τό  άφαιρεθεν 
στοιχείου λαμβάνει έν τώ  πνεύματι Οεσιν α ν τ ί
στοιχον πρός ήν έχει έν τή  φύσει. Παρομοίως έπί 
πνευματικών’ άποσπώμεν διά τής άφαιρέσεως νοη- 
τικήν τινα  δύναμ,ιν άπό τώ ν άλλων ή τήν νόησιν 
άπό τής βουλήσεως, άλλά διατηρούμε-/ τάς έννοιας 
αύτών έν τώ  πνεύματι ώς στοιχεία οντος τινός 
νοούντο« ή βουλομένον' ώστε καί ενταύθα τό  άφαι- 
ρεΟέν στοιχείου κατατάσσεται άφ’ εαυτού άναλό- 
γως πρός τήν τα ξιν  τής φύσεως. Εν ώ  λοιπόν γ ί 
νεται άφαίρεσις, άνάλυσις, διαίρεσις άφ ενός ώς 
πρός τό  άντικείμενον, γίνετα ι πρόσθεσις καί συνέ- 
νωσις καί σύνθεσις άφ' έτέρου εν τώ  υποκείμενο.’ 
άλλως δέν ήθελομεν δυνηθή νά έννοήσωμεν ουτε τήν 
διά τώ ν  κρίσεων καί προτάσεων γενομένην άκο- 
λούθως άπόδοσιν τώ ν άφαιρεθέντων στοιχείων εϊ 
τ ά  αντικείμενα έν οίς εύρίσκομεν αύτά εκ νέους

ΐ'ΐ άπόδοσις είναι ή είς τ ά  συγκεκριμένα έπιστοο* 
φή καί έπανέλευσις τώ ν αφαιρέσεων. Τοιουτοτρό
πως ή μέν έν τώ  λόγω  καθολική καί αναγκαία έν
νοια τού όντος χρησιμεύει ώς τύπος κενός, δστις 
—ληροϋται διαδοχικώς διά τώ ν άφαιρουμένων στο ι
χείων, καί εντεύθεν αί γενικαί έννοιαι άς όνομά- 
ζομεν γ4χη καί εΐϋη καί ή κατά γενη καί είδη κα
τάταξής’ ή δέ ούχ ή ττον αναγκαία καί καθολική 
έννοια τής τά ζεω ς, ή έκ τώ ν τριών άρχών τού όν
τος συνισταμένη, γίνετα ι ή βάσις τής έπαγωγής, 
δι' ής μ.ορφόνομεν άλλας γενικάς έννοιας άς όνο
μαζομεν γενικάς άρχάς ή γενικούς νόμους. Π κα- 
τάταξ'.ς καί ή έπαγωγή είναι αί δύο λειτουργία* 
τής αφαιρετικής δυνάμεως, καί έξ αύτών πάντα 
προέρχονται τά  προϊόντα τής άφαιρέσεως. Αμφό- 
τεραι δέ γίνονται διά τού αύτού τρόπου καί δυ
νάμει τώ ν αύτών άρχών, άλλ ’ έκατέρα χρήζει ι
διαιτέρας άναπτύξεως.

§  β'.

Ας ύποθέσωμεν ό τι διά τώ ν αισθήσεων άντιλαμ- 
βανόμεθα τής έκτάσεως καί τών έκ ταύτης ιδιο
τή τω ν, καί ό'τι τήν έκτασιν εύρίσκομεν είς πλείονα 
αντικείμενα. Δυνάμει τής άφαιρέσεως άποσπώμεν 
τό  στοιχείου τούτο έκ τώ ν άλλων μεθ’ ών συνυ
πάρχει, άφαιρούμεν καί γενικεύομεν αύτό καί μορ- 
φόνομεν έξ αύτού τήν γενικήν έννοιαν τής έκτά- 
σεως, άλλά τήν έκτασιν διατηροΰμεν ώς στοιχείου 
τής μορφής όντο/ν τινών εκτεταμένων, δ έστι προσ
θετομεν είς τήν έν ήμΐν καθαράν έννοιαν τού όντος 
τό  στοιχείου τούτο τής έκτάσεως καθό στοιχείου 
τής μορφής όντων τινών ά παρετηρήσαμεν, καί 
οϋτω μοροόνομεν τήν γενικήν έννοιαν τού εκ τε
ταμένου όντος, όπερ δεν είναι μόνον ίιπόστασις, 
μορφή καί οχ/σις έν τόπω καί χρόνφ άνευ προσ
διορισμού τής φύσεως τώ ν στοιχείων τούτων, άλλ 
όυ έχον έν τή μορφή αυτού εκείνον τόν προσδιο
ρισμόν 8ν όνομάζομεν έκτασιν. ¿ντεύθεν παρά τήν 
γενικωτάτην έννοιαν οχ, άλλη ηττον γενική ήν ό- 
νου,άζομεν ό/· έχ τετα μ έ ) οχ ί, ν.Ιιχόχ. Επειδή δέ 
δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν τουλάχιστον, ό τ ι παρά 
τά εκτεταμένα δύνανται νά ύποίρχωσι καί ετερα 
όντα μή έχοντα τά προσόν τούτο τής έκτάσεως, 
δ ιό τι ούδεμία υπάρχει λογική ταυτότης μεταξύ 
τού όντος καί τής έκτάσεως, ώ στε δυνάμεθα νά 
ύποθέσωμεν ό'ντα μή εκτεταμένα άνευ άντιφάσεως, 
καί επειδή πρός τούτοις τήν έκτασιν δέν εύρίσκο
μεν είς τάς εργασίας τού πνεύματο;, άφαιρούμεν 
τά στοιχείου τούτο τής άϋλότητος, τό γενικεύομεν, 
τό  προσθέτομεν είς τήν έννοιαν τού όντος καί μορ- 
φούμεν έτέραν γενικήν έννοιαν, Ετερον γένος, όπερ 
όνομάζομεν οχ αΰ.Ιοχ ή ετχεν/ιατιχόχ. Ουτω τό  γε- 
νικώτατον γένος τού ο ιζο ς  υποδιαιρείται είς δύο 
γένη ή ττον γενικά, ζ'ο ν.Ιιχόχ καί τό  αϋ.1»χ, τά  
όποια όνομάζομεν ειύη. Φανερόν ό τι Εκαστον 
τώ ν  ειδών τούτων δυνάμεθα νά διαιρεσωμεν καί 
ύποδιαιρέσωμεν, καθ’ όσον προχωρεί ή παρατήρη- 
σις τώ ν έν πολλοΐς όμοιων ή διαφόρων στοιχείων
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καί ή τούτων άφαίρε-τις καί γενικευτείς καίπρόσθε- 
οις εις τήν έννοιαν τού δντος. Ούτω παρατηροϋν- 
τες μεταξύ τω ν έκτεταμένων δντων όμοιότητας 

. καί διαφοράς, καθ' δσον λ. χ. έν τισ ιν έξ αύτών 
ύπα’ρ χ «  αντιστοιχ ία  μερών πρός άλληλα καί πρός 
τ ι  κέντρον κοινόν, ένότης συστάσεως καί σκοπού 
καί ιδιαιτέρα άνάπτυξις έσωθεν γινομένη διά τής 
ένεργείας τω ν μερών αύτών, ένί λόγω  οργανισμός, 
ένφ έν άλλοις οργανισμός δέν ύπάρχει, άφαιρούμεν, 
γενικεύομεν τό  στοιχεΐον τούτο τού οργανισμού, 
τό  προσθέτομεν εις τό  στοιχεΐον τής έκτάσεως και 
μορφούμεν έτερον γένος ή ττον γενικόν τού προη
γουμένου, δ έσ τι τό  είδος ¿>>· ν.Ιιχύν ένόργανον, 
καί πρός αντιδιαστολήν, έτερον είδος, δν ν.Ιιχύν 
άνόργανον. Παρομοίως καί διά τών αύτών πάν
το τε  εργασιών δυνάμεθα' νά ύποδιαιρέσωμεν τό  
ένόργανον καί τό  άνόργανον εις υποδεέστερα είδη 
έπΐ μάλλον καί μάλλον περιωρισμένα τόν αριθμόν, 
οΐον, τό  ένόργανον, εις ζώον καί φυτόν, τό  ζώον 
εις λογικόν καί άλογον, καί οΰτω καθ' έξης. Τάς 
αύτάς δέ εργασίας δυνα'μεθα νά έφιρμόσωμεν ού 
μόνον έπί τώ ν  στοιχείων της μορφής τώ ν δντων 
άλλά καί έπί τώ ν χαρακτήρων τής ΰποστάσεως αύ
τώ ν  καί έπί τώ ν  στοιχείων τού τόπου καί τού χρό
νου. Ως έκ τούτου αναρίθμητοι δύνανται νά γίνωσι 
κατατάξεις εις γένη καί είδη κατά  τάς διαφόρους 
δψεις τάς όποιας δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τά  όν
τα  τής φύσεως. Οσα είναι τά στοιχεία τώ ν  δντων 
καί αί σχέσεις αύτών, τόσαι δύνανται νά ηναι καί 
α ί γενικαί έννοιαι καί αί λογικαί αύτών κατατάξεις.

Ω στε τ ί  είναι τό γένος ; ή έν τή  έννοια τού δν
τος συνένωσις τώ ν διά τής άφαιρέσεως άποσπα- 
σθέντων στοιχείων* τ ί  τό  είδος; ϋποδιαίρεσις τού 
γένους. Ποιον τό  πρώτον γένος, τό  γένος γενικώτα- 
τον , δ  γένος ον  γένος ούχ ί χ α ,  ώς έλεγεν ό Ζή
νων, τό  γένος ίκ τίρ  δ  ούχ Άν ( “η α-ΙΛο έπαναδι- 
δηχός γένος, ώς έλεγεν ό Πορφύοιος, τό  όν. Τού
το  πάντες όμολογούσιν, άλλά τόν λόγον τούτου 
ούδείς άνεγνώρισε* δ ιότι ούδείς παρετήρησεν δτι 
ανευ τού προϋπάρχοντας τύπου τού δντος, άνευ τής 
επομένης εις τήν άφαίρεσιν καί γενίκευσιν προσ- 
Οέσεως καί συνενώσεως ούδεμία λογική κα τά τα ξι; 
είναι δυνατή. Παρά τό  πρώτον καί άνώτατον γ έ 
νος δν  πάντα τά  άλλα είναι είδη, δ ιότι είναι δ ιαι
ρέσεις καί υποδιαιρέσεις αύτού. Ταύτα δέ έν ώ ε ί 
ναι είδη πρός τά  άνώτερα καί πρό αύτών, λαμ- 
βάνονται ώς γένη πρός τά  κατοίτεοα καί ύπ’ αύτά, 
διό είναι καί λέγονται ιϊύ η  ϋπά.ΙΛη.Ια. Καί τά 
μέν άνώτερα είναι άπλούστερα καθό όλιγώτερα 
περιέχοντα στοιχεία, τά  δε κατώτερα συνθετώτερα 
καθό λαμβάνοντα διαδοχικώς νέα έπιπρόσθετα στοι
χεία ίδια αύτών, άτινα μετά τώ ν γενικών συνενού · 
μενα άποτελούσι τό  είδος. Α λ λ ’ ένεκα τής μείζο- 
νος γενικότητας τώ ν στοιχείων έξ ών συνίστανται, 
τά  άνώτερα, καίτοι έχοντα όλιγώτερα στοιχεία, 
περιέχουσι πάντα τά  κατώτερα, καί έπομένως 
πλείονα περιλαμβάνουσιν άτομα, ή, ώς λέγετα ι συ
νήθως, πολλήν ίχουσι τήν έκτασιν καί όλίγον τό  I

Βάθος, έν ώ τά κατώτερα άπ’ εναντίας όλίγην £- 
χουσιν έκτασιν καί πολύ βάθος, ής έκ τούτου τά 
άνώτερα είναι μάλλον περιεκτικά ή τά  κατώτερα, 
καί έπομένως δ ,τ ι αληθεύει περί τώ ν άνωτέοων, α
ληθεύει καί περί τώ ν κατωτέρων, άλλ ’ ούχΐ τό  ά- 
νάπαλιν, καί εις τήν σχετικήν παύσην περιεκτικό
τη τα  τών γενικών καί ειδικών έννοιών στηρ ίζετα ι 
ή θεωρία τού όρισμού καί πάσης διά συλλογισμού 
άποδειξεως.

Εκ τούτων καθοράται δτι ή κα τά τα ξις αΰτη δέν 
είναι α Οαίρετον δημ.ιούργημα τού πνεύματος, άλλ ’ 
έξ ανάγκης γ ίνετα ι έν τή  διανοία, καθώς άναγκαίως 
υπάρχει έν τή  φύσει, διότι παν τό  άφαιρούμενον 
καί κατατασσόμενον έν τφ  πνεύματι προϋπάρχει 
άντιστοίχως κατατασσόμενον έν τή  φύσει, καί ή 
αύτή έννοια ή τις πραγματοποιουμένη είναι άρχή 
κατατάξεως έν τώ  κόσμω, είναι νοουμένη, άρχή κα- 
τα τά ξεω ς έν τή  διανοία. Εκ τούτου ή θαυμαστή 
μεταξύ τού πνεύματος καί τής φύσεως αντιστοιχία , 
δι ής ό άνθρωπος νοεί τόν κόσμον, καί ήν οι ίδα- 
νισταί καί οί πανθεϊσταί έκλαμβάνουσιν ώς άπόλυ- 
τον ταυτότητα . Εκ τούτων επίσης έννοούμεν δ τι 
πρός όρθήν κα τά τα ;ιν  τώ ν έννοιών πρέπει νά ποοη- 
γηθή ακριβής παρατήρησις αύτών τώ ν  γεγονότων, 
αύτών τών αντικειμένων, έξ ών άποσπώμεν διά τής 
άφαιρέσεως τά  κοινά αύτών στοιχεία , καί-πόσον 
οίαδήποτε έκ τώ ν προτέρων κατάταξις είναι αύ- 
θαίρετος, ώς αυθαίρετος έπίσης πάσα έκ τώ ν προ
τέρων εςήγησις τώ ν νόμων τού κόσμου. Βλέπομεν 
ώσαύτως δ τι έάν δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν τήν 
άρχήν οίωνδήποτε κατατάξεων, δ ιότι ταύτην εϋρί- 
σκομεν έν ήμΐν, δέν δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν 
τό  τέλος αύτών, δ ιό τι αί κατατάξεις διακλαδούν- 
τα ι, διαιρούνται καί υποδιαιρούνται έπ ’ άπειρον 
άλλαι ές άλλων άναφυόμεναι καί παραγόμεναι κα* 
τά  λόγον τής προόδου τών παρατηρήσεων καί τής 
έπί μάλλον καί μάλλον μείζονος αύτών έκτάσεως 
καί ακρίβειας. Τελευταΐον βεβαιούμεθα δ τ ι  πάσα 
κατάταξις όρθή, δηλ. μορφωθεϊσα διά προσεκτικής 
παρατηρήσεως καί τακτικής άφαιρέσεως, ε ίνα ι φύ
σει αναμάρτητος καθό αντιστοιχούσα έπ’ ακριβές 
πρός τήν φύσιν, ώ σ τε  άσαδήποτε άτομα άνακαλυ- 
φθώσιν ακολούθως άνη'κοντα εις τό  είδος τώ ν δντων 
ών έγένετο ή κατάταξις, τάσσονται εύκόλως καί 
άλανθάστως έν αύτώ, καί υπάγονται εις τήν αύτήν 
έπιστημονικήν θεωοίαν. Τούτο είναι ή έκ τώ ν  ύστε
ρων βεβαίωσις καί έπαλήθευσις τώ ν  κατατάξεων, 
καί τό  πλεονέκτημα τούτο έχουσιν ήδη ούκ όλίγαι 
τώ ν κατατάξεων τής επιστήμης.

§ ; ' ·

Τφ  δντι, ή θεωρία τής κατατάξεως είναι ή κλιίς 
καί ή βάσις πάσης έπιστημονικής θεωρίας, καί ό έ- 
χων έν τ ώ  πνεύματι άκριοή καί πλήρη κατάταξιν 
τώ ν δντων ήθελε κατέχει τήν πρώτην άρχήν τής 
πλήρους καί τελείας αύτών έπιστήμης* άλλά τού
το  αδύνατον, ό  ανθρώπινος νοϋς προβαίνων κατά 
τήν έξήγησιν τού κόσμου άντιστρόφως πρός τήν
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πορείαν τής δημιουργίας δέν εξάγει έκ τού γενι
κού τό  μερικόν, έκ τού άπολύτου τό  σχετικόν, έκ 
τού αναγκαίου τό  ενδεχόμενον, έκ. τού απείρου τό 
πεπερασμένον, άλλ’ απεναντίας διά τής παρατηρή
σεως τών μερικών μορφόνει γενικάς έννοίας, γενι
κός κατατάξεις δ ι’ ής έχει έν τφ  λόγω καθολικής 
καί αναγκαίας έννοίας τού δντος, καί έκ τών καθο
λικών καί αναγκαίων άρχών τού λόγου έπάγεται, 
■ώς θελομεν ίδεί εις τήν άνακάλυψιν τών νόμων τής 
φύσεως, καί άνυψούται εις τήν θεωρίαν τού άπειρου, 
τού. αναγκαίου, του άπολύτου. Π τελεία επιστήμη 
ή τό  τέλειον αληθές είναι ό πρός δν ορος τής νοή- 
σεοις, τδ  ιδανικόν τής διανοίας πρός 8 οφείλει ή άν- 
θρωπότης νά προσεγγίζη έπ ί μάλλον καί μάλλον 
διά τών προσπαθειών της, καθώς τό τέλειον αγα
θόν καί ή εκ τούτου τελεία  εύδαιμόνία είναι τό  ι
δανικόν κχί ό πρός 8ν όρος τής ήθικής ένεργείας, 
πρός 8ν οφείλει νά σπεύδφ καί νά συμμορφόνετκι 
δ ιά  τώ ν έργων της.

Εν τούτοις, έάν ή θεωρία τής κατατάξεως είναι 
ή κλείς πάσης έπιστημονικής θεωρίας, πολλώ μάλ
λον σημαντική πρέπει νά ήναι έν εκείνη τή  επιστή
μη ήτις είναι ή επιστήμη τώ ν επιστημών, ό όδη- 
γ ό ; καί ό κανών πάσης άλλης. Καί ποαγματικώς 
μεγίστην επιρροήν έλαβεν ή θεωρία αύτη κατά πά
σας τάς έποχάς έφ’ όλης τής φιλοσοφίας, ώς άπο- 
δεικνύεται έκ τής ιστορίας αύτών τώ ν φιλοσοφικών 
συστημάτων. Παν σύστημα διϊσχυρίζεται δ τι ή ά- 
φηρημένη τάςις τών εννοιών του αντιστοιχεί πρός 
τήν πραγματικήν τά ξιν  τής φύσεως" άρα κατά τήν 
άφαίρεσιν καί διά τής άφαιρέσεως μορφοϋται. Éxv 
λ. χ. έκ τών χαρακτήρων τής ΰποστάσεως άφαι- 
ρέσωμεν τόν πρώτον, τήν ένότητα, έχομεν τήν έν
νοιαν τής μονάδος ή τού αριθμού, καί έάν πιστεύ- 
σωμεν δ τ ι  εις τόν πρώτον καί θεμελιώδη τούτον χα
ρακτήρα ανάγονται οί άλλοι πάντες, δυνάμεθα μέ 
τήν θεωρίαν τώ ν αριθμών νά ταυτίσωμεν τήν θεω
ρίαν τών δντων. Αϋτη είναι ή βάσις ένός τών προ>- 
τω ν καί περιφημότερων συστημάτων τής άρχαίας 
φιλοσοφίας. Οί αριθμοί, κατά  τόν Πυθαγόραν, είναι 
οί π ρώ το ι τώ ν  δντων, τά  όντα είναι ¡d p i/σις τώ ν  
άριθρών, οί άριθμοί είναι τά  α ίτια  πάντων. Í1 ψυ- 
χ_ή είναι αριθμός κινών εαυτόν* αριθμός είναι ή ΰ- 
λη, ή; τά πρώτον στοιχεΐον είναι τό  σημείο; ή ή 
μονάς, έξ ου ή γραμμή ή δυάς, έξ ής ή επιφάνεια 
ή τριάς, έξ ής τό  στερεόν ή τετράς, ή περίφημος 
τώ ν  Πυθαγορείων τετρακτύς. Εάν δέ αθροίσωμεν τό 
£ν, τό  δύο, τά τρία, τό  τέσσαρκ, έχομεν τήν δεκά
δα, τόν αριθμόν τέλειον, δθεν δέκα καί τά  ούράνια 
σώματα. Εάν δέ εις τήν τετράδα προστεθή έτέρα 
μονάς, έχομεν τή ν πεντάδα ή τάς αίσθητικάς τώ ν 
σωμάτων ιδιότητας* διά τούτο καί αί αισθήσεις 
είναι πέντε, καί πέντε τά  πρώτα τής ϋλης στοιχεία , 
ή γή, τό  πύρ, ό άήρ, τό  δ ίωρ , ό αίθήο. Ταύτα δέ 
διαμορφοϋνται κατά  τινα γεωμετρικά σχήματα, 
ών τήν έννοιαν έχομεν έπίσης διά τής άφαιρέσεως* 
ή γή είναι κύβος, τό  πύρ πυραμίς, ό άήρ οκτάεδρον, 
τό  ϋδωρ είκοσάεδρον, ό αιθήρ δωδεκάεδρον. Εντεύ-

θεν μεγάλη ή δυναμις τών αριθμών, τού έπ τά , τού 
τέσσαρα, τού δέκα, άλλά πρό πάντων τού τρία* τό 
π ά ν  χαΐ χά π ίν τ α  το ΐς  τρ ισ ιν  ω ρ ισ ια ι, προαίσθη- 
σις καί προεικόνισμ* τής Χριστιανικής Τριάδος. 
ής έκ τούτου πάσχς τάς έπιστημονικάς θεωρίας εί
τε  φυσικάς είτε ήθικάς έμόρφωσαν οί Πυθαγόρειοι 
δι’ άριθμών, καί κατέβαλον τάς βάσεις έκείνων 
τώ ν επιστημών αϊτινες υπέρ πάσας τάς άλλας σ τη 
ρίζονται έπί μαθηματικών άρχών, οίαι ή Αριθμη
τική, ή Γεωμετρία, ή Αστρονομία, ή Μουσική. Ó- 
μολογητέον δέ δ τι παραβαλλόμενου πρός τά  πρό 
αύτού ϋλικώτερα, καθ’ á τά  πάντα εξηγούντο διά 
τού ΰδατος, διά τού άέρος ή διά τού  πυρός, τό  σύ
στημα τούτο ήτο πρόοδος ούχί ευκαταφρόνητος, καί 
σήμερον είσέτι έν μέρει αληθεύει, διότι πάντα έν 
μέτρω καί ρυθμφ ίιπάρχουσι καί κινούνται, καί μέ- 
γα μέρος τών επιστημών επιδέχεται τήν διά μα
θηματικών υπολογισμών θεωρίαν καί άπόδειξιν, καθ’ 
όσον τό  άντικείμενον αύτών δύναται νά άναχθή είς 
τήν έννοιαν τού ποσού είτε συνεχούς είτε διακεκρι
μένου.

Διά τής άφαιρέσεως έπίσης ίμοοφώθη καί τό  εις 
τούτο επόμενον σύστημα, ή τών ιδεών πλατωνική 
θεωρία. Δύο άποκλεισ-ικαί όψεις τ ώ ν ’πραγμάτων 
έπεκράτουν έν τή  ελληνική φιλοσοφία, δτε ό δαι
μόνιος Πλάτων έπέστησε τήν προσοχήν αυτού είς 
τά  προβλήματα όσα παρέχει ή φύσις καί ή θεωρία 
τώ ν δντων, ή τού Ηρακλείτου καί ή τού Παρμενί- 
δου. Καί κατά μέν τόν ΰράκλειτον ούδέν μόνιμον 
καίένιαϊον έν τώ  κόσμω, τά  πάντα είναι φαινόμε- 
νχ καί έν άδιαλείπτω  κινήσει καί μεταβολή, πάν
τα  pe i, μόνη πηγή καί βάσις τής έπιστήμης είναι 
ή αίσθησις, καί μέτρον τού παντός είναι ό άνθρω
πος. Κ ατά  δέ τόν Παρμενίδην, £ν μόνον υπάρχει 
άπ έναντίας δν άπόλυτον καί έν-.αϊον, άπολύτως ή. 
ρεμούν, έν ώ  ούτε πλήθος, ούτε κίνησις, ούτε μ ετα 
βολή, ώς άπατηλώς δεικνύουσιν αί αισθήσεις. Τό 
άνεπαρκές, τό  λίαν άποκλειστικόν, καί επομένως 
•¿ευδές τώ ν δύο τούτων θεωριών κατανοήσας, έπε- 
χείρησεν ό Πλάτων τήν δ ι ’ άλλήλων ανασκευήν άμ- 
φοτέρων καί τήν πρός άλλήλας συμβιβασιν διά τ ί 
νος άνωτέρας καί πληρεστέρας θεωρίας. Κ α ί κατά 
μέν τού Ηρακλείτου συνέγραψε τόν Θ ια ίτη το ν ,  καί 
άπέδε.ξεν ο τι ή αίσθησις δέν παράγει επιστήμην, 
δ ιότι καί τά  αισθητά καί ό αισθανόμενος αύτών 
είναι έν παντοτεινή μεταβολή καί αλλοιώσει* καί 
έάν περιορισθώμεν είς τά  πρόσκαιρα καί μερικά 
καί ενδεχόμενα, ούδέν δυνάμεθα νά έχωμεν έν τώ  
πνεύματι στοιχεΐον μόνιμον καί καθολικόν καί α
ναγκαίου, ούδεμίαν έπομένως βεβαίαν καί σταθεράν 
έννοιαν καί επιστήμην ούτε περί αληθούς, ούτε πε
ρί αγαθού, ούτε περί καλού, άτινα ούχ_ ή ττον  διώ- 
κομεν καί θεωρούμεν ώς δρους απαραιτήτους καί 
εντελείς τύπους πάσης νοητικής καί ήθικής ένερ
γείας. Κ ατά  δέ τού Παρμενίδου συνέγραψε τόν 
Σ ο φ ισ τή ν  καί τόν Π α ρρτν ίόην , καί έπίσης άπέ- 
δειξεν δ τ ι, έάν πάντα έν, καί ούτε κίνησις ύπάρχτι 
ούτε μεταβολή, ούτε διαφορά, άρα ούδεμία διαστο-
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λή καί διάκρισις μεταξύ  άλη,θείας καί ψεύδους, ά - 1 
ρετής καί κακίας, κάλλους καί αίσχρότη,τος, ούδε- 
μία επιστήμη, ούτε ή,Οική, οΰτε τέχνη ’ και εάν τά 
πάντα άναχθώσιν εις £ν καί απόλυτον καί άκίνητον 
καί ¿διάφορον, πάντα άνάγονται εις τό  μηδέν.

Εις τ ί  δέ ύφίσταται ή εις τάς προηγούμενος άν- 
τικατασταθεΐσα ϋπ’ αύτοϋ θεωρία ; πάλιν εις τινα 
προϊόντα τής άφαιρέσεως. Παρετήρη,σεν δ τι είς πάν
τα  τά  φαινόμενα, είς πάντα τά  άντικείμενα εν τ ι  
υπάρχει κοινόν είς πάντα στοιχεϊον, ή ύλη, αίτιον 
της γενικής αυτών ταυτότητας. Παρά δέ τό  κοινον 
τούτο στοιχεϊον υπάρχει ετερον ίδιον είς τινα μό
νον έξ αύτών, δ ι’ ού διαοτέλλονται άλληλων, καί 
τούτο εΐναι ό τύπος καθ' δν διατυπούνται, ή ιδέα 
ή,ν έκφράζουσι, τό  είδος δ ι’  ου διακρίνονται καί κα
τατάσσοντα ι τά  διάφορα όντα είς γένη καί είδη. 
Τό  στοιχεΤον τούτο είναι τό  ουσιώδες, τό  αίτιον τή,ς 
ειδικής έτερότητος καί διαφοράς, αϋτή ή ούσία τών 
πραγμάτων, στοιχεϊον εσωτερικόν έξωθεν έκδη,λού- 
μενον, άκατάύηπτον τ-ρ αίσθήσει άλλά καταληπτόν 
τ·ρ διανοία, δι’ ου διορίζονται άπ 'άλληλω ν τά  ον- 
τα , καί δι’  ού έχομεν την θεωρίαν τού ορισμού καί 
τής διά συλλογισμού άποδείξεως. Λφαιρέσας δέ τό 
στοιχεϊον τούτο τού είδους, είς τούτο άννίγαγεν 6 
Π λάτων πάσαν τήν πραγματικότητα, όπως την λο
γικήν κα τά τα ξιν  είς γένη καί είδη έθεώρησεν ώς τά - 
ξ ιν  γενέσεως καί παραγωγής, καί τά  στοιχεία 
ταϋ τα  τής έννοίας τώ ν όντων. Αρα τά  είδη είναι 
α ί άρχαί τών όντων’ καί έν μέν τρ  φύσει είναι ϊ- 
δέαι πραγματοποιούμεναι, έν δέ τώ  πνεύματι, εί 
δη συλλαμβανόμενα, έν δέ τώ  θεώ είναι είδη αύ- 
τά  χαΙ) έαυτά, ή αιώνια παραδείγματα καί τύποι 
καθαροί, τέλειοι, καί άναλλοίωτοι, ών έν τ-ρ φύσει 
δέν βλέπομεν είμή τά  εφήμερα καί άτελή καί τή 
υλη άναμεμιγμένα όμοιώματα. Εκ τώ ν  τελείων 
τούτων τύπων καί ειδών συνίσταται τό  θεϊον έκεΐ- 
νο ιδανικόν, έν ω  κεϊται πάσα αλήθεια καί καλλο
νή καί άγαθόττ,ς, όπερ νοεί ό άνθρωπος, καί ού με
τέχε ι άτελώς ό κόσμ.ος, άλλ’ όπερ είναι άρχή ύπάρ- 
ξεως καί γνώσεως, ό πρός 8ν όρος τού άνθρώπου 
καί τού κόσμου. Εκ τούτου πάσα ή θεωρία τής φύ- 
σεως καί τού άνθρώπου, πάσα επιστήμη τής νοη- 
τικής καί ηθικής ένεργείας.

Τήν συνταύτισιν ταύτη,ν τής άφαιρέσεως καί 
τή ; πραγματικότητος δέν ή,δύνατο νά δεχθρ τό 
θετικώτατον καί ηγεμονικόν πνεύμα τού 'Αριστο- 
τέλους. Τά  γένη καί τά  είδη δέν δύνανται κατ' 
αυτήν νά θεωρηθώσιν ώς άρχαί γενέσεως καίύπάρ- 
ξεως είμή κατά μεταφοράν. Ετερον τά  παράδειγ
μα χαθ 8 διατυπούνται τ ά  όντα, καί έτερον ή 
άρ/ή ύφ' ή,ς καί έ ξ  ή ; γίνοντα ι. Αλλως, έκαστον 
άτομον ήθελεν έχει πλείονας καί διάφορους καί 
ενίοτε πρός άλλήλας εναντίας άρχάς γενέσεως 
καί ΰπάρξεως, διότι έκαστον άτομον υπάγεται 
είς πλείονα καί διάφορα είδη. 0  Σωκράτης 
λ . χ. καθό φιλόσοφος, καθό άνθρωπος, καθό 
ζώον, καθ» σώμα, καθό δν, είς διάφορα υπάγεται 
είδη, καί διαφόρους επομένως έπρεπε νά έχρ άο-

χάς, όπερ άτοπον. Εάν δέ τό  είδος είναι ή ού- 
σία, τό  αίτιον τού οντος, έν έκ τώ ν δύο, ή είναι 
έν αύτώ τώ  πράγματι ού είναι ούσία, καί τό τε  
δέν είναι αύθύπαρκτον’ ή είναι ταυτοχρόνως καί 
έν τ ώ  πράγματι καί έξω  αύτού, καί τού το  έ τ ι  ά- 
τοπιότερον. Τέλος, πώς τό  αϋτό είδος, ή αϋτή ου
σία φέρει διάφορα καί εναντία προσόντα ; πώς τό 
σώμα παράγει τό  λεϊον καί τό  τραχύ, τό  απα
λόν καί τό σκληρόν ; πώς ό άνθρωπος γίνετα ι καί 
άγαθός καί κακός, καί καλός καί αισχρός; Είς 
αδιέξοδον λαβύρινθον άτόπων καί αντιφάσεων ώ 
θησε τή,ν Πλατωνικήν περί ειδών θεωρίαν, τήν θε
μελιώδη ταύτην διδασκαλίαν τής όλης φιλοσοφίας 
του, ό λογικώ τατο; Αριστοτέλης. Αλλ ' εάν όχι 
τ ά  είδη, ποϊαι, κ α τ ’ αύτόν α ί άρχαί τών όντων ; 
ποιον τό  σύστημα όπερ άντικατέστησεν είς τό τού 
περικλεούς διδασκάλου του ;

Είναι καί τούτο προϊόν τής άφαιρέσεως. Α ί άρ
χαί τών οντων είναι, κατ Αριστοτέλην, τέσσαρες" 
τό  στοιχεϊον ί'£ ού γίνετα ί τ ι  ή ή υλη, τό καθ' 8 
ή τό  είδος, τό  ύφ' οδ, ή ή κίνη,σις, τό  πρός 8, ή 
τό τέλος, τό ού ένεκα. Τά τέσσαρα ταύτα σ το ι
χεία εύρίσκομεν είς τά  όντα, τά  άναγνωρίζοαεν 
ώς συνιστώντα τά  όντα. Αλλά παρά τά  θεμελιώδη 
ταύτα  στοιχεία, τά  όντα έχουσι καί έτερα επι
πρόσθετα προσόντα, άτινα καί ταύτα  άφαιροϋμεν 
καί δυνάμεθα νά άναγάγωμεν είς τινας γενικά; 
κατηγορίας. Είναι δέ ταύτα αί περίφημοι δέκα κα
τηγορία·., ή ούσία, τό  ποσόν, τά ποιόν, τό  πρός 
τ ι ,  τό  πού, τό  ποτέ, τό  κεϊσθαι, τό  έχειν, τό  
ποιεΐν, τό  πάσχειν, άς άν/.γάγομεν είς τά  καθ’ 
ήμάς πέντε στοιχεία τής έννοίας τού ό'ντος, τήν 
ΰπ-στασιν, τήν μορφήν, τή,ν σχέσιν, τόν τόσον, 
καί τόν χρόνον (α ). ΙΙσ τε , τ ί  είναι κατ Αριστοτέ- 
λην τό γένος καί τό είδος ; σύνολον κατηγοριών 
άποδιδομένων είς πλείονα όντα. Ο ταν τήν αύτή,ν 
κατηγορίαν λ. χ . ποσού ή ποιοϋ, ή ένεργείας, ή 
πάθους, ή τόπου, ή χρόνου εύρίσκομεν κοινήν είς 
πλείονα αντικείμενα, άποσπώμεν τό  κοινόν τούτο 
στοιχεϊον διά τής άφαιρέσεως, τά  γενικεύομεν καί 
μορφόνομεν τά  λεγάμενα γένη καί είδη. ίισ τε  
ταϋτα δέν είναι είμή κατηγορήματα κατά τίνος 
δ.Ιου ή συνόλου αντικειμένων αποδιδόμενα, δι’ 8 
καί χαθύΛου ώνομάσθ/.σαν, καί λίαν άκύρω; uni- 
versalia μ.ετεφράσθη,σαν, έν τώ  μεσαιώνι, δ ιό τι τό 
γενικόν διαφέρει τού καθολικού, όσοι τό  ενδεχό
μενον τού αναγκαίου, τό  σχετικόν τού απολύτου. 
Καί επειδή τά  γένη καί τά  είδη μορφόνονται διά 
της διαφοοάς, ήτις είναι ουσιώδη; ή επουσιώδης, 
ό έστιν, ίδιον η, συμβεβηκός, τά  χαθό.Ιου ταύτα 
είναι πέντε, τό  γένος, τό  είδος, ή διαφορά, τό  ί 
διον, τό συμβεβηκός, Ä καί πέντε ώνόμαζον φωτάς. 
Καί τω όν τι τ ά  καθόλου ταϋ τα  δέν εί/αι, κατά τούς 
Αριστοτελικούς, αί άρχαί καί τ ά  α ίτια  τών ό .των, 
άλλ άφαιρέσεις άπλαϊ.λογικοί καταταφείς, ονόματα 
καί λέξεις μάλλον ή πράγματα καί υποστάσεις.

(α ) "Ορ. τ4  ήμέΐ£οον Δ ο χ ί μ ι ο ν ,  π ι ρ ί  ι ρ ύ ι « *  
ι δ ε ώ ν  χ α 1 α ρ χ ώ ν ,  βελ. 59 -  60.
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Είς τ ί  λοιπόν ύφίσταται ή μ.εταξύ τών δύο δ ι
δασκάλων διαφορά μερί τής προκειμένη; θεωρίας ; 
Αμφότεροι παραδέχονται τή,ν υλην ώ ;  άρχήν τώ ν  
όντων πρώτη,ν καί άίίιον, άλλ’ ό μέν άναγνωρίζει 
τά  είδη ού μόνον ώς τύπους άϊδίους, άλλά καί ώ; 
άρχάς τού είναι, ό δέ, ώ ; γεννώμενα διά τής κι· 
νή,σεως, ώ ; άπλά μόνον κατηγορήματα. Εκ τούτου 
καί ή περί θεού διάφορος αύτών δόξα, τού μέν θεω- 

’ φούντος τόν θεόν ιός λόγον διακοσμοϋντα τή,ν υλτ,ν 
κατά τούς έν αύτώ τελείους τύπου; τώ ν όντων" 
τού δέ, ώ; πρό; 8ν όρον τού κόσμου, έλκοντα πρός 
έαυτόν τό  παν δ ά τής κινή,σεως, τής νοή,σεως καί 
τής αγάπης. Εάν δέ θελήσωμεν νά άνιχνεύσωμεν τήν 
κοινήν πηγήν τών δύο συστημάτων, εύρίσκομεν αυ
τήν εί; τή,ν θεωρίαν τής δι’  έντυπουμένων ειδών έμ 
μεσου άντιλήψεως, τή,ν έπικρατή,σασαν καθ όλην τή,ν 

άρχαίαν καί μέσην φιλοσοφίαν μέχρι τής πλήρους 
καί οριστικής ανασκευής αυτής ύπό τού 'Ρείδου. Γνω
στόν είναι ό τι τάς προεκτεθείσα; εναντία; γνώμας 
έπροσπάθ/,σε νά συμβιβάσηι ή Στωϊκή Σχολή, καί 
πρό πάντων ό αρχηγό; καί θεμελιωτής αυτή; Ζή
νων 6 Κ ιττιεύς, οστι; τό  γε'νο; έθεώρει ώ ; σν.Ι.Ιη- 
ιh r  πΛειόνων χα ΐ άναφαιρέζων έννοημάτων, τό 
δέ έννόημα ώς φάντασμα τής διάνοιας, ο ν τε  ΰν, 
ονζε ποιόν, ά . Ι . ΐ  ώσανεί t r  xa l ποιόν, ώς άνα- 
ζύπωμα ίππ ον  μ η  παρόντος  (Αιογ. Λαέρτ. Ζ'.). 
Α λλ ’ ή διαφωνία καί ή διένεξις παρετάθη μέχρι τ έ 
λους τής ελληνικής φιλοσοφίας, καί ό δύο ήμισυ α ι
ώνας μ. X . άκμάσας ερμηνευτή; τής Αριστοτελι
κή; φιλοσοφίας Πορφύριο; έν τή  γνωστρ αύτοϋ ε ι
σαγω γή  έθεσε τό ζήτημα, άλλά δέν τό έλυσεν’ εί
τ ε  ύφέστηχεν [ τ ί  είδη) είτε  χαί έν μόνα ις ψ ιΛαΐς 
έπ ινο ία ις  χ ε ΐτα ι ε ίτ ε  χαί νφεστηχότα σώ ματα  ε ί-  
c iv  ή άσώματα, χαί πό τερον  χ ω ρ ισ τά  ή έν το ις  
αισθητοίc  xa l παρά τα ντα  ϋφ εστώ τα , παρα ιτήσο  
μ α ι Λέγε ιν , βαθύτατης ονσης τής τοιαύτης π ρ α γ 
μα τε ία ς χα ί με/ζονος δεομένης έΐ.ετάσεως. Διά 
τής Εισαγω γής, τού Πορφυρίου τό  ζήτημα μετέβη, 
είς τή,ν φιλοσοφίαν τού μεσαιώνος.

Α ί περί τώ ν καθόλου συζητήσεις καί διενέξεις 
πληροϋσι καί διαιρούσι πάσαν τήν κατά τόν μεσαιώ- | 
να σχολαστικήν φιλοσοφίαν. 01 μέν ήσπάζοντο τή,ν 
γνώμην τού Λριστοτέλους, διίσχυριζόμενοι ό τι τά 
γένη καί τά  είδη είναι απλώς φωναί (latus vocis 
μ ε τά τά  πράγματα, post rem, καί ώνομάζοντο no
minal«; ή όνοματισταί" οί δέ τήν τού Πλάτωνος,καί 
ύπεστήριζον ότι τά  γένη καί τά  είδη είναι πράγ
ματα, tes, καί μάλ.ιστα πρό τώ ν πραγμάτων ante 
rem, καί ώνομάζοντο reales ή πραγματισταί" άλλοι 
τελευταϊον έθεώρουν αύτά ώ ; έννοήματα, κατά Ζή
νωνα, concepta, καί εκαλούντο conceptacles ή έν 
νοηματισταί. ή  πάλη, υπήρξε πεισματώδης άμφοτέ- 
ρωθεν, καί άπό τής γαληνιαίας χώρας τής φιλοσο 
φική,; θεωρίας κατήλθε καί είς αύτό τό πεδίον τών 
υλικών συγκρούσεων καί διαπληκτισμών usque ad 
pallorom, usque ad convicia, usque ad sputa, non- 
numquam et usque ad pugnos, fustem et ferrum 
diglailiari, λέγει ό Έρασμος, δηλαδή, στάσεις έξερ-

ράγησαν διά λοιδοριών καί έμπτύσεων, ένίοτε δέ 
καί διά πυγμαχιών καί ροπάλων καί ξιφών. Βασι
λείς συνετάχθησαν ΰπέρ καί κατά τών διαπληκτιζο- 
μένων κομμάτων’ ό τή ; Γαλλίας Λουδοβίκος ό ΙΔ' 
υπέρ τών πραγματιστών, ό τής Γερμανίας Αύτοκρά- 
τωρ Λουδοβίκο; ό Βαυαράς, ύπέρ τώ ν όνοματιστών, 
ό καί Princeps nominalium έπικληθείς, πρός 8ν ό 
περίφημος όκκάμος έγραφεν, υποσχόμενο; τή,ν κατά 
τώ ν άζιώσεων τού Πάπα ύπεράσπισίν του, til me de
feridas giadio, et ego te defendam calamo, σύ μέν 
Six τού ξίφους ύπέρ έμοϋ, έγώ  δέ ύπέρ σοΰ διά τού 
καλάμου. Α λλ ’ ή άναγέννη,σι; τώ ν  γραμμάτων δια- 
νοίξασα τάς καθαρά; -πηγάς τής αρχαίας έλλη,νικής 
σοφίας, καί διά νέου φωτός καταυγάσασα τά  πνεύ
ματα, καί ή μ ετ’ αυτήν έπανάστασις κατά τού δε- 
σποτισμοϋ τής δυτική; εκκλησίας, καί ή δι’ αύτής 
καΟιέρωσις τή ; πνευματική,; έλιυθερίας περί τών ύ- 
ψίστων προβλημάτων τή,ς νοητικήςκαί ηθικής φύσεως 
καί περί τού ανθρωπίνου προορισμού, κατέπαυσαν τή,ν 
έπί τοσοϋτον άτιμήσασαν τήν φιή οσοφίαν σοφιστι
κήν πάλην, καί πρός σοβαρωτέρας συζητήσεις ώθη
σαν τή,ν άνθρωπίνην διάνοιαν.

Ούχ ήττον καί η ατά τήν νέαν φιλοσοφίαν άνε- 
φάνη,σαν αί προεκτεθεϊσαι τρεις λύσεις τού προκειμέ- 
νου ζη,τήματο·. Καί οί μέν ύλισταί καί ιδανισταί 
οίοι 6 ’ οββέσιος, ό Χιούμης καί ό Βέρκολεϋς δύναν- 
τα ι έν γένει νά καταταχθώσιν είς τούς όνοματιστάς 
καθό άρνούμε ,οι τή,ν αντικειμενικήν δπαρξιν τώ ν γ ε 
νών καί ειδών’ οί δέ πανθεϊσταί άκολουθοϋντες τή,ν 
πρός τό  ό’όγμα αύτών τάσιν τή,ς Πλατωνική; περί 
ιδεών θεωρίας, φυσικώ τ ώ  λόγω  έταύτισαν τήν λο
γικήν κατάταξιν μέ αύτή,ν τή,ν τάξιν τής παραγωγής 
τών όντων, πειραθέντε; νά έξηγήσωσι τόν κόσμον, 
τόν άνθρωπον, καί τόν θεόν διά τινο; λογικής εξα
γωγή; ή έ< τής ένότη,τος τής μιας καί μόνης ύποστά- 
σεως, ώς ό Ξπινόζας, ή έκ τή ; απολύτου ταύτότητος 
τών διαφόρων καί εναντίων ώς ό ^χελλϊγγος, η, έκ 
τού καθαρού καί άφγρημ.ένου όντος άδιακόπως πραγ- 
ματοποιουμένου δι’ αιωνίου Οέσεως, άντιθέσεω; καί 
συνθέσεως, ώς ό Εγελος. ’Αλλά μεταξύ τώ ν άκρων 
τούτων δοξασιών προέβη καί ή μεγάλη τώ ν πνεύμα- 
τισ τώ ν σχολή, ήτις στηριζομένη έπί τή,ς μόνης ασφα
λούς μ.εθύδου τή,ς εσωτερικής παρατηρήσεως καί έπί 
τή ; ακριβούς εφαρμογής τών άρχών τού λόγου, άνε- 
γνώρισε τή,ν πνευματικήν φύσ’.ν τού άνθρώπου, τή,ν 
διακεκριμένην Οπαρξιν τού κόσμου, καί έπί πάντων 
καί ύπέρ πάντα τή,ν άπειρον φύσιν τού υπέρτατου 
οντος, τού ποιητοϋ τού άνθρώπου καί τού κόσμου. Π 
φιλοσοφία αν τη ένεκαινίσθη ύπό τού Καρτεσίου, τού 
Μαλεβραγχου, τού Λεϊβνιτίου, διά πολλών νε'ων πα- 
ρατηρήσεων έπλουτίσθη ύπό τού Ρείδου καί τής 
-κωτική: καί τή,ς συγχρόνου Γαλλικής σχολής, καί 
συνδυάσασα τήν καθαρωτέραν παράδοσιν τής Ελληνι
κής φιλ,οσοφίας μέ τά ; ύπό τού χριστιανισμού άπο- 
καλυφθείσας άληθείας, παρέχει καί τήν σήμερον τά ; 
ύγιεστέρας διδασκαλίας τή ; νοητικής, ή,θικής καί πο
λιτικής επιστήμης. Τήν μέθοδον καί τάς άρχάς τη.; 
φιλοσοφίας ταύττ,ς καί ήμεϊς άποδεχθέντες, είς ποιον
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συμπέρασμα φθάνομεν περί του προκειμένου ζητήμα- 
το ;  ; Τά  γένη καί τά  είδη, καθ' 8ν τρόπον έξηγή- 
σαμεν τήν έν τώ  ήμετέρω πνεύματι γένεσιν αύτών, 
δέν είναι καθ’ ήμά; άπλαϊ φωναί, flatus vocis, ώ ; 
έλεγον οί όνοματισταί, άλλ ’ έννοήματα, εννοιαι όχι 
όμως αυθαίρετοι αλλ' άναγκαίω; μ,ορφούμεναι καί 
πραγματικώ; ίιπάρχουσαι έν ήμϊν δυνάμει τη ; άφαι- 
ρέσεω; και τή ; έν ήμϊν καθολική; καί αναγκαία; έν
νοια; τού δντο;, ουδέ είναι άφ’ ετέρου πράγματα, 
res ώ ; οί πραγματισταί έδόξαζον, άλλ έχουσιν ούχ 
ήττον αντικειμενικήν πραγματικότητα, καθ όσον 
τ ά  άφηρημένα στοιχεία έξ ών συνίστανται, πραγμα
τ ικ ώ ; προϋπάρχουσιν έν το ϊ; ούσι, καί κατατάσσον
τα ι έν τιν ι έννοια τού πνεύματο; δυνάμει τή ; μεταξύ 
τω ν όντων πρός άλληλα καί μεταξύ τώ ν όντων καί 
τοϋ πνεύματο; αναγκαία; αντιστοιχία;. Αρα ή εϊ; 
γένη καί είδη κατάταξι; είναι πραγματικό; καί λογι 
κό ; σύνδεσμο; καί μεταξύ τών αντικειμένων τή ; φύ- 
σεω;, καί μεταξύ τούτων καί τοϋ πνεύματο;, δι' ού 
συνδέσμου νοοϋμεν την τ ε  κοινήν καί τήν ιδίαν φύσιν 
τώ ν όντων, δηλαδή, διά τή ; άφαιρέσεω; καί συνενώ- 
σεω ; τώ ν κοινών καί τώ ν ίδιων αύτών στοιχείων, 
δ ιό τι, ά ; τό  έπαναλάβωμεν, ή αύτή έννοια ή τι; είναι 
αρχή κατατάξεω; έν τώ  πνεύματι, είναι καί άρχή 
κατατάξεω ; έν τή  φύσει' καί άνευ τή ; ταυτότητο ; 
ταύτη;,πάσα θεωρία τή ; άφαιρέσεω; είναι άτελή; καί 
ακατάληπτο;. Τούτο είναι τό πρώτον προϊόν τή ; ά- 
φαιρέσεω;, άλλ ούχί τό  μόνον, δ ιό τι παρά τά  γένη 
καί τά  είδη, καί έτέρα; έχομεν γενικά; έννοία; &ς 
όνομάζομεν γενικά; άρχά; ή γενικού; νόμου;, ών τήν 
άρχήν καί τήν γένεσιν ήδη απομένει νά διαφωτίσωμεν.

§. δ'.

Καί διά μ.έν τή ; κατατάξεω ; Ιχομεν τά  γενικά 
καί ίδια στοιχεία τών όντων, τά ; σχέσεις τή ; με
τα ξύ  αύτών όμοιότητο; καί διάφορά;' διά δέ τών 
γενικών νόμων, τά ; άναγκαία; αύτών καταστάσει;, 
τά ; άναγκαία; σχέσει; τή ; μεταξύ αύτών ένεργεία; 
καί άντενεργεία;. A i εννοιαι αϋται τώ ν νόμων μορ- 
φοϋνται ώ ; αί τών γενών καί ειδών. Παρατηροϋντε; 
κοινά στοιχεία εϊ; τά ; διαφόρο.; καταστάσεις καί 
ένεργεία;, άφαιροϋμεν αύτά, τά  συνενούμεν εν τ ι  γε
νική έννοία, καί τήν έννοιαν ταύτην όνομάζομεν νό
μον. 11 εργασία αυτη ονομάζεται επαγωγή, άλλ ’ ό- 
μολογητέον, ότι ό τρόπο; καθ δν συνήθω; εξηγείται 
δέν ένδεικνύει ούτε τήν αληθή πηγήν τή ; έννοία; 
τοϋ  νόμου, ουτε π ώ ; άνακαλύπτομεν τήν ϋπαρξ-.ν 
νομών έν τή  φύσει, ούτε πώ; πιστεύομεν εί; τήν στα 
Οερότητα καί άναγκαιότητα αύτών. Καί δμω; έπί 
τή ;  πίστεως ταύτη; στηρίζετα ι πάσα έπιστημονική 
θεωρία περί τε  υλικών καί ηθικών, πάσα τέχνη,πάσα 
βιομηχανία, πά; κανών έλλογου διαγωγής, καί πάν 
τ ε ;  oi περί τοϋ μέλλοντα; άνθρώπινοι υπολογισμοί, 
δ ιότι πάντα ταϋτα προϋποθέτουσι γενικήν τινα  καί 
σταθεράν έν τή  φύσει νομοθεσίαν.

Κ α ί κατά μέν τόν Πλάτωνα, ή θεωρία τή ; έπα
γωγής έπρεπε νά άντιστοιχή πρός τήν θεωρίαν τή ;

λογικής κατατάξεω ; Καθώς τά  είδη είναι έν τή φύ
σει, ώ ; είναι έν τώ  πνεύματι καί έν τώ  θεώ, καθό 
άρχαί καί αίτια τώ ν όντων, παρομοίως καί οί νόμοι 
τή ; φύσεω; είναι έν τώ  Θεώ καί έν τφ  πνεύματι' άρα 
προϋπάρχει έπιστήμη τ ι ;  έμ.φυτος έν τώ  πνεύματι, 
ή ; δέν έχομεν πάντοτε συνείδησιν, «άλλ’ ήν άνακα- 
λοϋμεν διά τή ; άναμνήσεω;' ή επιστήμη είναι άνά- 
μνησις. Καί ή πρός τούτο μέθοδο; είναι ή διαλε
κτική, δ ι’ ή ; άναοαίνομεν άπό τώ ν μερικών ε ί; τά 
γενικά, καί άπό τούτων εί; τά  γενικώτερα, μ.έ/ρις 
ού φθάσωμεν εί; τά ; προίτα; άρχά; καί αιτία; τών 
οντων. Αλλ ’ έκ τούτων δέν έννοοϋμεν πώ; έχομεν 
έννοιαν τώ ν άρχών καί τώ ν  αιτίων, τή ; άναγκαία; 
τών αιτίων καί άποτελεσμάτων διαδοχή;, καί δ ιατί 
πιστεύομεν εί; τήν σταθερότητα τή ; ανάγκης ταύτη;.

Κ α τά  δέ τόν Αριστοτελην, ή αίυβηπις tu jto t i l  
τό  χ·ιθό.1υν. Αλλά πώ; ; Ενούση; αισθήσεω;, το ϊ; 
»  μέν τών ζώων έγγίνεται ¡/υνί) τοϋ αισθήματος, 
» το ϊ; δέ ούκ έγγίνετα ι. Οσοι; μέν ούν μή έγγίνε- 
β τ α ι . . . ούκ εστι τούτοι; γνώσι; έξω  τού αίσθά- 
β νεσθαι' έν οι; δέ, ένεστιν αίσθανομένοι; έ/ειν ϊ>· τ ι  
β έν τή  ψυχή. Πολλών δέ τοιούτων γινομένων, ήδη 
»  διαφορά τ ις  γίνεται' ώστε το ϊ; μέν γινεσθαι .16- 
D 7 o r  έκ τή ; τώ ν  τοιούτων μονή;, το ϊ; δέ μή. Εκ 
β μέν ούν αισθήσεω; γίνεται f i r ήυη, ώ;περ λέγομεν, 
»  έκ δέ μνήμης πολλάκις τοϋ αύτοϋ γινομένης, ίμ -  
s ττ ιιρ ία ' αί γάρ πολλαί μνήμαι τώ  άοιθμώ, έμπει- 
»  ρία μ ία  έστίν. Εκ δέ έμπειρίας, ή έκ παντό; ή - 
> pijn'/oarzoi; τοΰ  χαθό.Ισυ έν τή  ψυχή, τοϋ ¿ι'ύς 
»  παρά τά  πολλά, 8 άν έν άπασιν i r  έν ή έκείνοι; 
β τό  αύτό, τε 'χ τη ς  άρχή καί ¿ .ΐίσ τήμ ης ' έάν μέν 
β περί γένεσιν, τε'χντ,;, έάν δέ περί τό  6 ι , έπιστήμη; 
(Αναλ. ύστέρ. U’. ΙΕ ’, έκδ. Διδ.) ίίσ τε  αίσθησι;, 
μνήμη τοϋ έν πάσιν ένό;, ιού καθόλου, μονή, λόγος, 
έμπειρία, επιστήμη, τέ/νη, τοιαύτη ή σειρά τώ ν έρ- 
γασιών δι’ ών άποκτώμεν τά ; γενικά; άρχά; τής έ- 
π-.στήμη;' άλλ ή αίσθησι;, ή μνήμη, καί ή μονή ύ- 
πάρχουσι καί εϊ; τά  ζώα, δ ια τί όχι καί ή έπιστή
μη ; ποιον τό  αίτιον δ ι’  8 τά έν τή  ψυχή ήρεμ.οϋν 
τούτο καθόλου καί Sv θεωρείται ώ ; άμετάτρεπτο; νό
μο; ; Πού καί πώ; ή ένότη; αυτη ; πώς γίνεται καί 
τ ί  είναι ό λόγο; ούτο; ό πατήρ τή ;  επιστήμης, διού 
όά θ ρ ω π ο ; διακρίνεται τοϋ κτήνους. Περί πάντων 
τούτων ούδεμία διασάφισις. 0  ’Αριστοτέλη; θαυμα- 
σίω; άνελυσε τό  έξωτερικόν ουτω; εϊπεϊν στοιχείον 
τή ; έπαγωγή:, άλλά τήν επιστημονικήν αύτής βά· 
σιν παρεϊδεν.

0  ΙΙάκων έθεσε τινας τών κανόνων τή ; έπαγω
γή ;, διαφώτισα; αύτοϋ; διά μεγαλοπρεπούς καί θαυ- 
μασία; όντω ; ά.απτύξεω:, άλλά τήν'ψυχολογικήν 
άρχήν καί βάσιν αύτή; δέν διεφώτισεν. ύ  δέ Γ\εύ- 
των διά τή ;  άρχή; του, ό'τι τώ ν γενικών άποτελε
σμάτων τοϋ αύτοϋ γένου; α ί αύταί είσίν αίτίαι (e f- 
fectuum generaliura ejusdem geueris eaedcm sunt 
causae), ήν εξάγει ώ ; πόρισμα άλλη; γενικωτέρα; άρ
χή;, ό τι τώ ν φυσικών πραγμάτων δέν πρέπει νά πα - 
ραδεχώμεθα αίτια  πλείονα τώ ν άληθών, καί πρός 
έξήγησιν τώ ν ιδίων φαινομένων άρκετών, δέν έκ-
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φράζει ϊίμή ιδιαιτέραν τινά  έφαρμογήν τή ; γενική; 
άρχή; τή ; επαγωγής, δ ιότι ή εί; τά  όμοια αποτελέ
σματα άπόδοσι; όμοιων αιτίων καί ή άρχή έξ ή; 
αίίτη είναι πόρισμα, προϋποθέτουσι τήν σταθερότητα 
τώ ν νόμων τή ; φύσεω;, δ έστιν, αύτήν τήν άρχήν τή ; 
έπαγωγής, τήν έννοιαν τοϋ »όμου καί τό γενικόν καί 
άλάνθαστον αύτοϋ κύρος. II δέ Εκωτική σχολή, ή; 
τάς άρχά; ήσπάσθη καί ό πατήρ τή ; νέας 1’ αλλική;
■ φιλοσοφία; 'Ροϋεκολλάρδο;, παραδέχεται τήν έν τώ  
πνεύματι ΰπαρξιν τής πίστεω; πρό; τήν σταθερότητα 
τώ ν φυσικών νόμων ώς γεγονός πρώτον καίάνεξάρ- 
τη τον, ώ ; ένστιγμα τή ; διανοία;, χωρίς νά ζητήση, 
τήν άρχήν τοϋ γεγονότος, καί ν’ άναλύσγ, τά  στοι
χεία αύτοϋ. ίίσ τε , έάν ε ϊ; ταύτας μόνα; τάς θεωρία; 
περιορισθώμεν, άληθεύει τά ρητόν τού Αεϊβνιτίου, ότι 
τ ά  εξαγόμενα τής έπαγωγής έχουσιν άτελή τινα γ ε 
νικότητα, καί ή ψυχολογική αύτή; βάσι; όλω; έκ- 

λείπει.
Τήν βάσιν ταύτην τω όντι δέν πρέπει νά ζη τήσω - 

μεν εϊ; τά  έκτό;, δ ιό τι ουδέποτε θέλομεν δυνηθή νά 
λάβωμεν έξωθεν ούτε τήν έννοιαν τοϋ νόμου έν γένει, 
οίΐτε τήν πίστιν πρός τήν σταθερότητα τώ ν νόμων 
τή ; φύσεω;. Εϊ; τήν άναχάλυψιν αύτών έπαγόμεθα 
έσωθεν. Δ ιά  τούτο καί ό Χιούμης, όστι; περιώρισε 
πάσαν τήν έπιστήμην εί; τήν αίσθησιν, καί πάσα; 
τάς νοητικά; έργασία; εί; τά ; διαδοχικά; αύτής μ ε
ταμορφώσεις, ούδέν εύρε σταθερόν καί οντω ; γενικόν, 
ούδέν καθολικόν καί άναγκαϊον, πλήν τών μαθημα 
τικών άρχών, καί τήν επαγωγήν έθεώρησεν ώ ; α 
πλήν τοϋ πνεύματο; έξιν. Αρα τήν άρχήν καί βά- 
σιν τής έπαγωγής δέν δυνάμεθα νά εϋρωμεν είμή εί; 
αύτό τό πνεύμα, εί; τά  έκ τώ ν προτέρων στοιχεία. 
Κ α ί ταϋτα δέν είναι είμή ό λ.όγο; ό παρέχων ήμϊν 
τήν έννο.αν καί τά ; άρχά; τοϋ όντος. Καί καθώ: ή 
διά τή ; άφαιρέσεω; κατάταξι; εί; γένη καί είδη δέν 
έξηγεϊτα ι είμ.ή διά τής προσθέσεω; καί συνενώσεω; 
τώ ν άφαιρουμένων στοιχείων, εϊ; τήν έννοιαν τοϋ όν- 
το ;, ώσαύτω; ή διά τή ; άφαιρέσεω; έπαγωγή εί; 
τήν άναχάλυψιν τώ ν νόμ,ων τής φύσεω; δέν εξηγεί
τα ι είμή διά τή ; προσθέσεω; καί συνενώσεω; τών ά- 
φαιρουμένων κοινών καταστάσεων καί ενεργειών καί 
αντενεργείων εί; τό  σύνολον τών έν ήμϊν άρχών τού 
δντο;. Α ί τρεϊς άρχαί, ών έμνήσθημεν άνωτέρω, τή ; 
αϊτιότητος, τή ; ταυτότητο;, τή ; τελεότητο; συνυ- 
πάρχουσαι άχώριστοι άλλήλων, συνιστώσι καί πα- 
ρέχουσιν ήμϊν τήν έννοιαν τή ; τά ξεω ;, ό έστιν, ά- 
ναγκαίου τινό; συνδυασμού αιτίων, μέσων καί τε  
λών, καί επομένως τήν έννοιαν τοϋ νόμου, διότι 
οίο; δήποτε νόμο; ούδέν έτερον είναι ή κατά φύσιν 
ανάγκη, καί πρό; μέν τά  α ίτια  άντιστοιχεϊ ή πρώ 
τη , πρό; δέ τά  μέσα, ή δευτέρα, καί πρό; τ ά  τ έ 
λη, ή τρίτη. 11 έννοια τή ; άναγκαία; ταύτη; τά  
ξεω ; τών όντων πληροϋται διά τής άφα·ρέσεω;, κα
θώ ; πληροϋται διά τή ; άφαιρέσεω; ό έν ήμϊν τύπο; 
τοϋ όντο;. Παρατηροϋντε; όμοία; καταστάσεις καί 
ένεργεία; καί άντενεργεία; μεταξύ τών άντικειμένων 
τή ; φύσεω;, άποσπώμεν αύτά; διά τή ; άφαιρέσεω;, 
τά ; γενικεύομεν, άλλά ταυτοχρόνω; τά ; συνενοϋ-

μεν έν τή έννοία τή ; τά ξεω ;, καί τά ; ϋποβάλλομεν 
ε ί; αύτήν, Ó έστιν, έφαρμόζομεν αύτήν εί; αύτά; δ ιά  
τοϋ επαγωγικού συλλογισμού, όστι;, κατά διαφοράν 
τοϋ έξαγωγικοϋ, προβαίνει ούχί έκ τών γενικών εί; 
τά  μερικά, άλλά τό  έναντίον. Εν τφ  συλλογισμφ 
τούτφ  λέγομε·/' έάν αί άνωτέρω ομοιότητες ύπάρ- 
χωσίν, ά'ρα δυνάμει τή ; άρχή; τή ; ταυτότητο; δέν 
δύνανται ταυτοχρόνω; νά ύπάρχωσι καί νά μή ΰ- 
πάρχωσιν' άρα δυνάμει τής άρχή; τή ; α ίτιότη το ; 
πρέπει νά έχωσιν αίτιον τή ; ύπάρξεώ; τω ν ' άρα δυ
νάμει τή ; άρχή; τή ; τελεό τη το ; πρέπει νά ύπάρ
χωσι πρός τ ι  τέλος, άρα υπάρχει έν τή  φύσει αναγ
καίοι; συδυασμάς αιτίων, μέσων καί τελώ·/, ό έστι 
τάξις. Κ α ί επειδή αί άρχαί τού λόγου είναι καθο- 
λικαί καί άναγκαϊαι, μεταλαμβάνουσι τώ ν χαρα
κτήρων τούτων καί οί νόμοι τή ; φύσεως, ού; έ; 
αύτών τών άρχών εξάγομεν, καί δι’ αύτών άνακα
λύπτομεν, καί έπομένω; άναγνωρίζομεν αύτοϋ; ώ ; 
τήν έξωτερικήν πραγματοποίησιν τή ; έσωτερικής 
τά ξεω ; τοϋ πνεύματος, καθώ; τήν άτικειμενικήν ίί- 
παρξιν τών όντων άνεγνωρίσαμεν ώ ; τήν πραγματο
ποίησή τής έν ήμϊν έννοία; τοϋ όντο;. Τοιουτοτρό
πως έχομεν τήν έννοιαν τοϋ νόμου, άνακαλύπτομεν 
αύτόν έν τή  φύσει, καί πιστεύομεν εί; τήν σταθερό
τη τα  καί άναγκαιότητα αύτοϋ. Α ί δύο λειτουργίαι 
τή ; άφαιρέσεω; άντιστοιχοϋσιν άκριβώ; πρό; άλλή- 
λα ;, καί άμφότεραι άνάγονται εί; τήν συνένωσιν τών 
εξωτερικών στοιχείων έν τή  εσωτερική ένότητι τή ; 
διανοία;. Καί καθώ; ή εί; γένη καί είδη κατάταξι; 
είναι πραγματικό; καί λογικος σύνδεσμο; τώ ν  δν- 
των πρό; άλληλα, καί τών όντων καί τού πνεύματος, 
παρομοίως οί νόμοι τή ; φύσεως είναι πραγματική 
καί λογική έ .ότη; καί τώ ν  κοσμικών φαινομένων πρό; 
άλληλα, καί αύτών καί τοϋ πνεύματος, ένότη; καί 
αντιστοιχία, ή τι; δέν είναι όμως ταυτότης, ώ ; δο- 
ξάζουσιν οί πανθεϊσταί, δ ιότι καί διά τή ; έπαγω
γής, ώ ; διά τής κατατάξεω ;, προβαίνομεν άντιστρό- 
φω; πρό; τήν πορείαν τή ; φύσεως, καί έκ τώ ν με
ρικών έξάγομεν τό  γενικόν, ούχί τό  άνάπαλιν. Τήν 
δέ έξαγωγήν ταύτην δέν ήθελομεν κατορθώσει, έάν 
δέν είχομεν έν ήμϊν άρχά; καθολικά; καί άναγκαία;, 
καθώ; ούδε τήν άρχήν τή ; κατατάξεω ; ήθέλομεν 
έχει άνευ προϋπαρχούση; έν ήμϊν καθολικής καί ά 

ναγκαία; τινό; έννοιας.
11ρ9; συμπλήρωσιν τής θεωρία; τή ; άφαιρέσεω; 

όλίγαι είσέτι άπομένουσι παρατηρήσεις.

§. έ.

11 άφαίρεσις, ή  γενίκευσι;, ή  κατάταξι;, ή έπα
γω γή  άρχοντα·, λίαν ένώρω; έν τώ  ανθρώπινοι πνεύ- 
μ.ατι, διότι μ ετά τή ; αισθήσεω; συναναπτύσσεται καί 
ένεργεϊ ή δύναμι; τή ; προσοχής, έπομένω; καί ή τή ; 
άφαιρέσεω;, ή δέ συμπληρούσα τό  έργον τή ; άφαι
ρέσεω; δύναμι;, ή συνενοϋσα καί τακτοποιούσα τά 
προϊόντα αύτής έν τ ώ  πνεύματι διά τή ; έννοία; καί 
τώ ν άρχών τοϋ όντος, 6 λόγος, είναι καί ούτο; δύ- 
ναμι; έμφυτο;, ή; ή ενέργεια είναι σύγχρονο; τή ; έ 
νεργεία; τώ ν άλλων. Αλλά πρό; τούτοι; τά  προϊόντα
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τής άφαιρέσεως εύρίσκομεν ήδη μεμορφωμένα είς τά ; 
διαλέκτους, ών αί λέξεις είναι κατά τό πλεϊστον ά 
φγρημέναι, δηλούσι δηλαδή έννοίας γενών καί ειδών 
καί γενικών νόμων. Αφού δέ ή ενέργεια αυτής άρ- 
χ ίσγ, προοδεύει βαθμηδόν τελειοποιούμενη είτε έν 
τώ  άτόμω είτε έν τοΐς έθνεσι. Τό ΰφο; του ατόμου 
γίνεται μάλλον άφ/,ρημένον, προϊούσης τής ηλικίας, 
καί αί έΟνικαί διάλεκτοι, προϊόντος του πολιτισμού. 
Οσιο προβαίνει ή γνώσις τής φύσεως διά τής πείρας 
ή διά τής έπιστήμης, τόσω  προοδεύει, εκτείνεται 
καί τελειοποιείται ή άφαίρ:σις, δ ιότι ή γνώσις αϋ
τη  ανάγεται είς λογικά? κατατάξεις καί είς γενικάς 
άρχάς ή γενικούς νόμους, καί δσω γενικώτεροι οί νό
μοι, τόσον έντελεστέρα καί ή έπιστήμη. Αιά τούτο 
οί ήμιβάρβαροι λαοί όλίγας έχουσιν άφτ,ρημένας 
έννοίας, καί ή επιστήμη αύτών συνίσταται έκ μύθων, 
παραδειγμάτων, άλληγοριών, μεταφορών, εικόνων, 
παροιμιών, άτινα μαοτυρούσιν ά-ελείς γενικεύσεις 
καί ατελείς άφαιρέσεις, καί έκλείπουσιν άπό τής ε 
πιστημονικής διαλέκτου, προϊόντος τού πολιτισμού, 
ίίσ τε  δείγμα άλάνθαστον νοητικής προόδου είναι αί 
πολλαί καί όρθαί άφαιρέσεις. Είναι δέ όρΟαί, ότε 
αί μ.έν κατατάξεις γίνονται διά προσεκτικής παρα 
τηρήσεως τών όμοιοτήτων καί διαφορών, καί δ ι’ 
ακριβούς διακρίσεως καί είδοποιήσεως, αί δέ γενικαί 
άρχαί στηρίζονται έπί τής παρατηρήσεως, καί δι’ 
αυστηρά; έμορφώθησαν επαγωγής. Τούτο είναι έπ ί
σης δείγμα καί γνώμων τής τελειότητος τώ ν έπι- 
στημών, καί κατά τούτο ήδύνατο νά σχηματισθή ή 
κλίμαζ τής σχετική; αύτών υπεροχής.

Δ ια τί αί μαθηματικά! είναι αί πρώται τών άνθρω- 
πίνων μαθήσεων κατά τήν σαφήνειαν, τήν άκρίβειαν, 
τό  βέβαιον καί άλάνθαστον τώ ν θεωριών των ; διότι 
αί μέν κατατάξεις αύτών είναι άκριβέσταται καθό 
μορφούμεναι διά τής άφαιρέσεως έκ τών καθαρών εν
νοιών τής μονάδος καί τού τόπου, έξ ών οί αριθμοί 
καί τά  σχήματα" αί δέ γενικαί αύτών άρχαί ναι μέν 
δεν μορφόνονται διά τής επαγωγής, άλλ' άπορρέου- 
σιν έκ τίνος έ τ ι καθαρωτέρας καί βεβαιότερα? πηγής, 
δηλ. εκ τής αύστηρας εφαρμογή; τής συλλογιστικής 
μεθόδου, ήτις είναι φύσει αναμάρτητος, καθό στηρι- 
ζομένη είς τήν σχετικήν περιεκτικότητα τών άφηρη- 
μένων έννοιών, καί ενεργούσα δ.ά τίνος λογικής άρ· 
χής, διά τής αρχής τής ταύτότητος ήτις έχει, ώς 
αί δύο έτεραι, καθολικήν καί απόλυτον βεβαιότητα. 
Τστερούσιν αί φυσικαί έπιστήμαι, διότι τά  αντικεί
μενα αύτών δέν είναι καθαρά, ειλικρινή καί αναλ
λοίωτα, ώ ; τά  τών μαθηματικών, άλλ’ απεναντίας 
είς άκρον σύμμικτα καί εύμετάβολα, ώστε δυσκολω- 
τέρα καί ή ττον ακριβής ή άφαίρεσις καί ή κατάτα- 
ξις, αβέβαια ή έπαγωνή καί πολύ άς καί έπιμελε- 
στάτας προαπαιτούσα παρατηρήσεις καί πολλών δεο- 
μένη βασάνων καί έπαληθεύσεως. Τελευταϊαι κατά 
τήν τάξιν ταύτην είναι αί ήθικαί, διότι, ένεκα τού 
αντικειμένου αύτών, ό'περ είναι ποικίλότροπον καί έν 
μέρει ελεύθερον, λεπτοτέρα καί μάλλον άκροσφαλής 
άποβαίνει ή παρατήρησις καί ή κατάταξις, καί ή έκ 
τώ ν έσωτερικών φαινομένων επαγωγή δέν έχει τό
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εκτεταμένου στάδιον τών φαινομε.ων τής φύσεως·
Αλλ έάν ή αύτή δέν υπάρχει τελειότ/,ς έν πάσαι; 
τα ϊ; έπιστήμαις. φανερόν ό'τι πάσαι είναι μάλλον ή 
ήττον τελειοποιήσιμοι, καί ό τι τά  πρό; τελειοποίη- 
σιν αύτών μέσα είναι αύτά εκείνα δι’  ών τελειοποιούν
τα ι ή κατάταξις ώς καί ή επαγωγή, »δηλαδή προσε
κτική, επίμονος, επανειλημμένη, ά'νευ προλήψεων καί 
φαντασιών, παρατήρησις τώ ν φαινομένων, οία παρέ
χει, αύτά ή φύσις, ή προκαλούμεν δ ι ’ εύστοχων πει
ραμάτων, ακριβής διάκρισις καί εϊδοποίησις, καί 
βραδεία καί έμφρων καί νόμιμο; γενίκευσι; καί ε
παγωγή. Επειδή δέ μέγα κεφάλαιον επιστημονικών 
γνώσεων εύρισκομεν ήδη μεμορφωμένον καί κυκλο
φορούν καί άδιακόπω; πολλαπλασιαζόμενον, άλλ ’ 
ούχί πάντοτε δόκιμον καί άκίβδηλον, πολλαί άπαι- 
τούνται προφυλάξεις ϊνα τό  κεφαλαίου τούτο μετα- 
χειρισθώμ-.ν ώφελίμως πριν ή έπιχειρήσωμ,εν καί η
μείς νά τό έπαυξήσωμεν.

Καί πρώτον αί έπιστημονικαί λέξεις είναι ενίοτε 
αόριστοι ή πολυσήμαντοι. Α ί διάλεκτοι υπήρξαν 
κατά πρώτον δημ.ώδεις καί ένστιγματικαί, αυθόρμη
τος καί άσκεπτος έκφρασις τώ ν έν ήμίν έννοιών καί 
αισθημάτων, δθεν πολλοί δροι εΐσήλθον εϊ; τάς ε
πιστημονικά; ονοματολογίας, φέροντε; μεθ’ εαυτών 
ά ; είχον έν τή  καθημερινή καί αγοραία χρήσει ποι
κίλας καί ενίοτε έναντίας άλλήλαι; σημασίας* διά 
τούτο ύπερτερούσι τών άλλων επιστημών δσαι δέν 
εχουσι λέξε·ς δημώδεις, ών οί δροι είναι δημιουργή
ματα τή ; επιστημονική; διανοία;, οίαι ή Βοτανική 
καί ή Χημία. Αρα ή πρώτη βάσανο; πρέπει νά γ ί- 
νη έπί τών λέξεων, δι’ ακριβού; όρισμοϋ καί σταθε
ρά; αύτών χρήσεως. Αλλ ’ άφού δοκιμασθώσιν αί λ έ 
ξεις, άπαιτείται ή έπαλήθευσι; ών έκφράζουσιν ά- 
φ.'ρημένων έννοιών, τούτέστι, τώ ν επιστημονικών 
κατατάςεων καί άρχών, δ έστιν, ή έπανάληψις τών 
παρατηρήσεων, τώ ν γενικεύσεων, τών άφαιρέσεων καί 
τών επαγωγών, δ ιότι δέν κατέχομεν αληθώς τήν 
επιστήμην εϊμ.ή δταν ποιώμεν αϋτήν έκ νέου διά τής 
ένεργείας τού ήμετέρου πνεύματος, καί τό τε  μόνον 
δυνάμεθα νά έννοήσωμεν τά  έλλείμμ.ατα αυτής, νά 
έπιχειρήσωμεν, εϊ δυνατόν, τήν έπέκτασιν αύτή; καί 
τελειοποίησιν. Τελευταίου, καί άφού άνεγνωρίσαμεν 
καί παρεδέχθημεν τά  ύπ’ άλλων άνακαλυφθεί- 
σας αλήθειας, ανάγκη, πρό τής εφαρμογής, σοβαράν 
νά έπιστήσωμεν προσοχήν είς τήν ταυτότητα  ή μή 
τών διαφόρων περιπτώσεων είς 3; μέλλομεν νά τάς 
έφαρμόσωμεν, διότι τό τε  μόνον επιστημονική τις κα· 
τά τα ξι; ή άρχή έφαρμόζεται ακριβώς είς τά  πράγ- 
μ.ατα, δταν ταύτα άντιστοιχώσιν ακριβώς πρός τά  
γεγονότα έξ ών δι άφαιρέσεως ή δ ι’ έπαγωνή; έ- 
μιρφώθη, άλλως βιάζομεν τήν φύσιν καί καταστρε
πτικήν ποιούμεν τήν έπιστήμην. Πολλώ δέ μάλλον 
ή προσοχή αϋτη είναι αναγκαία δτε πρόκειται περί 
ηθικών καί πολιτικών θεωριών. Ο -ηθικό; κόσμο; με
γίστην παρέχει ποικιλίαν φαινομένων, καί ή παρά
γουσα τά  φαινόμενα ταύτα δύναμις είναι φύσει έλευ- 
θέρα* οί δέ νόμοι ύφ’ ών διοικεΐται ναι μέν είναι κατά 
τό έπίταγμα αύτών καθολικοί καί αναγκαίοι, άλλ ή
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έκτελεσις αύτών έξαρτίτα ι έκ μυρίων έσωτερικών 
καί εξωτερικών ενεργειών, καί υπομένει τήν επιρροήν 
αιτίων ανεξαρτήτων τή ; ήμετέοας θελήσεως, καί όυ- 
σκόλω; ύποβαλλομένων είς τούς συνήθεις ημών υπο
λογισμούς. 'Ω ; έκ τούτων, καί ή ένέργεια τής άφκτ 
ρέσεως έπί τών ηθικών είναι λίαν επισφαλής, ώ ; ει 
πομεν, καί ή έφαρμογή τώ ν άφτ,ρημένων έννοιών καί 
άρχών πλήρης κινδύνων. Τούς κινδύνου; τούτους ό- 

’  · φείλομεν νά εχωμεν πάντοτε ύπ'δψιν, δταν^επι-
χειρώμεν τήν μελέτην τού νοτ,τικού καί ηθικού άν- 
θρώπου, έξ ή; καί ή επιστημονική έξχρτάται θεωρα 
τού κοινωνικού καί πολιτικού βίου καί τή ; ιστορι
κής άναπτύξεως. Ιΐρός αποφυγήν αύτών ελπίζομε·/ 
δ τι δέν θέλουσιν ϊσως κριθή δλω; αλυσιτελείς καί 
αί ασθενείς ημών θεωρίαι περί τής φύσεως τής άφαι
ρέσεως, περί τής άρχή; καί ένεργείας αύτής, περί 
τώ ν προϊόντων τής ένεργείας ταύτης, περί τών σχέ
σεων δς έχει ή άφαίρεσ·.; πρός τε  τάς ήγουμένας αύ
τή ; καί έπομένα; δυνάμεις, καί πρός τήν άνωτάιην 
καί ηγεμονικήν δύναμιν τού λόγου. Αμα τή  συνει- 
δήσει καί άντιλήψει. τό  φώς τού λόγου ανατέλλει 
είς τόν όρίζοντα τή ; διανοίας, καί τήν ενέργειαν καί 
τούτων καί πααών τών άλλων ίυνάαεων, όοτ,γεϊ, 
συμπληροϊ καί φω τίζει, ώς άπεδείξαμεν ήδη περί 
τής άφαιρέσεως, καί ώ ; έπίσης άποδεικνύεται περί 
συζεύξεως, περί μνήμης, περί φαντασίας, καί περί ε
ξωτερικής δηλώσεω; τού πνεύματος, ή περί διαλέ
κτου.' Ανευ τού έκ τών προτέρων τούτου στοιχείου, 
οϋτε ή ένέργεια τών πνευματικών δυνάμεων εντελώς 
κατανοεϊται, οϋτε ή αλληλουχία αύτών καί ή θαυ
μαστή αύτών ένότης αποκαλύπτεται* καί αί άλλως 
άκριβεϊς καί πλούσιαι τών ψυχολόγων παρατηρήσει; 
περί τών φαινομένων τού πνεύματος άπομένουσιν ώ ; 
στοιχεία πολύτιμα μέν καθ’  έαυτά καί αναγκαία, 
άλλά μή συναποτελούντα είσέτι έν σύστημα πλήρες, 

ενα τέλειον οργανισμόν.
Συμπλήρωσι; καί άνταπόδειξ-.ς τή ; θεωρία; τής 

άφαιρέσεως είναι ή τής συζευςειυς, ην Οελομεν προ 

σεχώς δημοσιεύσει.

Κέρκυρα τή  1 Φεβρουάριου 1861.

Π. Β Γ Α  Λ Α Σ  Α Ι ’ Μ Ε Λ ΙΙΣ .
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I I  τραγωδία αϋτη παρουσιά-.Οη δίς είς^τον ποιη
τικόν διαγωνισμόν, καί δ ί; έθεωρήθη άνα;ια νά · > 
χη τής δάφνης b  δ Κ.. ’Α. 'Ράλλη; συνεπεία τή ; ά- 
ποφάσεως τών καθηγητών τής φιλολογικής σχολής 
προσφέρει είς τόν νικήσαντα, έπιφυλαττόμενο; νά 

λάβγι καί αύτός όλίγα  τινα έ ξ  αύτή; φύλλα 
τ ,ϋ  κατά καιρόν εϊσηγητού τής επιτροπή;. Λπεχο-

μεν ενταύθα νά κρίνωμεν κατά πόσον ό διαγωνισμός 
έπί ποιήσεω; εϊνχι λυσιτελής, καί ποιους καρπούς νά 
παράσχη, δύναται, έάν τοιοϋτος διαγωνισμός δυνα- 
τα ι νά μορφώσγ, ποιητάς δυναμένου; λεγειν

M l  ileus ill nohis su ri e l commereia coeli 

Sedibus aclhercis sj/irilus ¡Ile vonil.

Τό βέβαιον όμως είναι δτι μέχρι τούδε, μεταςυ 
τινών ούχί άνάξίων λόγου ποιημάτων άτινα δι αύτού 
εϊδον τό  φώς, παρεισέφρησαν καί ούχί όλίγαι πικρχί 
έπικρίσε ς τών επικρίσεων τώ ν δικαστών, όύστε παρ 
ολίγον ό ποιητικός ουτος διαγωνισμό; κινδ-νεύει 
νά μετατραπή είς διαγωνισμόν επικρίσεων.^ Καί ο >- 
δόλως τό ’ τοιούτον φαίνεται ήμίν παράδοξον όιότι 
a Nerno umquain poêla fuit qui quemquam mc- 
lioiem quam re arbitraretur. »

Οθεν ή Οέλομεν πάραΪεχθή δτι οί πρό; δ ιαγω
νισμόν προσερχόμενοι είσίν άληθώ; ποιηταί, και τοτε 
εϊ; μάτην άποβαίνουσιν αί κρίσεις τής επιτροπή; ά- 
πέναντι τού έμφυτου τούτου ιδιώματος τών ποιη
τών* σ φύσιν μεταβαλεϊν ού ράδιον » ,  ή οτι είσί 
στιχογράφοι μόνον άπλώς είς τά  μέτρα καί τήν ό- 
μοιοκαταληξίαν έξασκούμενοι, καί τό τε  ό δ ιαγω 
νισμός ούτος άπό τού άνωτάτου εκπαιδευτηρίου ένθα 
τελείτα ι, έπρεπε νά μετατεθή είς τά  κατά νομού; 
γυμνάσια, δπω; τούτο απανταχού τή ; Εύρώπης ύ·

"^Οπως ποτ’ άν ή, ή τών δικαστών άπόφασι; τήν 
σήμερον δυνάμει παλαιάς νομολογίας δεν θεωρείται 
τελεσίδικο:, άλλά συχνάκις έκκαλείται ενώπιον του 
κοινού διά τής δημοσιεύσει»;, σχολιάσεω; καί παρα 
τού ίδιου συγγραφέα»; έρμηνεία; τών ποιημάτων Ο 
θεν ο.δόλως νομίζομεν δτι προσβαλλομεν το  dedi- 
κασμένον έκφέροντες γνώμας τινας έπί τής τραγφ- 
δ ί« ;  ταύτης, δημοσιευθείσης νεωστί έν Λειψία παρα 
τού Κ. Βερναρδάκη, γνωστού ήδη δια του προε/.ύο- 
Οέντος αύτού ποι/ματος «  Μαρία Δο,απατρή ».

Ο Κ. Βερναρδάκη; παρουσιάζω·/ εις τό  κοινόν το 
δευτερότοκον αυτού τέκνον, δπερ νεογνό·/ ετι αμεί
λικτοι δικασταί, ώς λέγε·, κατεσυκοφαντησαν και 
έθεώρησαν άξιον νά ριφθή είς τό  βαραθρον της λη- 
θη; δπω; τά  δύσμορφα τών Σπαρτιατών τέκνα, πε- 
ριετύλιζεν αύτό διά μακρού προλογου, εν ω  αναι
ρεί τάς προσαπτομένας αύτώ έλλείυεις. Κ ατκ  τον 
πρόλογον τούτον, ύπό πχτρι/.ής βεβαίως στοργής 
ςιερόυ.ενο:, ενίοτε άντί άμυντικής έπιθετικην λαμ 
βάνει θέσιν, καί ύπό τήν έποψιν μόνον ταυτην δυ- 
νανται ϊσως νά συγχωοηθώσιν αύτώ παρενθέσεις τ ι - 
V5- ούχί τόσον φιλοφρόνου; εκφράσεις προς τον ειση; 
γητήν 'τής επιτροπής περιέχουσαι. Κατά ποσον ομως 
ή γνώμη τής επιτροπής είναι όρθη και δίκαια Ο,λο- 
μεν ίδει άμέσως, έπιχειρούντες τήν «ναλυσιν του δρα-

αατο; τούτου. ,
Ως ύπόθεσιν τού δράματος έλαβεν ο ποιητη; την 

ιστορίαν τού Περιάνδρου καί τού υιού αύτου Λυκο- 
φρονο; τώ ν τελευταίων Κυψελιδών. 11 έκλογη της 
ύποθέσεω; ν.τον έπιτυχεστάτη, διότι ού μονον·τρα
γικόν υπήρξε τό τέλος τού βίου άμφοτερων αλλα καί
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οί χαρακτήρες τω ν προτύπων καί αί περιστάσεις ήο- 
μοζον κάλλιστα προς δραματικήν ποίησιν. ό ,τ ι  δέ 
παρέχει εις τό  δράμα τούτο χροιάν αρχαϊκήν είναι ό 
τού Δελφικού μαντείου χρησμός, τό  άδυσώπητον 
πεπρωμένον, δπερ συνήθως απαντάται έν τοϊς άρ- 
χαίοις δράμασι,καί τό  όποιον φέρει βαθμηδόν εις τήν 
λύσιν καί καταστροφήν του ό'λου. II επιτυχία όμως 
περί τήν εκλογήν τής υποθέσεως δέν έγγυάται μόνη 
καί περί τής επιτυχίας του δράματος αύτοΰ' πολ- 
λάκις καί ή άπλουττέρα των υποθέσεων δύναται να 
χρησιμεύσει ώς ΰπόθεσις του λαμπροτέρου δράματος, 
ίσ τω  δ ’ ήμϊν άπόδειξις τούτου τά  πλεϊστα των 
Σαιξπηρείων δραμάτων, δι’ 8 καί 6 με'γας τής Γερ
μανίας ποιητής Goethe λέγει

Macrcheu noch so aundersam 

Dichierkuensto machen’ * wahr.

Τό δρίμα θεωρείται ώς 6 ανώτατος βαθμός τω ν δια
φόρων τής ποιήσεως ειδών’ τήν μέν επικήν καί λυ
ρικήν ποίησιν άπαντώμεν έν τή  νεανική τών έθνών 
ηλικία, ή δέ δραματική τουναντίον αναπτύσσεται έν 
τή  άκμή αύτών, επί τών χρόνων τοΰ Περικλεούς, τής 
Ελισάβετ, τού Λουδοβίκου ΙΔ ', καί έπί τών αμέσως 
μετά τήν άνάπτυξιν τής νεωτέρας φιλοσοφία; έπελ- 
θόντων. Εν τώ  δράμα-ι ού μόνον περιλαμβάνονται τά 
λοιπά τής ποιήσεως είδη, άλλα πρός τούτοις μεγί- 
στην πρέπει ό ποιητής νά καταβάλη φροντίδα πρός 
πιστήν άπεικόνισιν τών χαρακτήρων, αΰς υποθέτει έν 
τοϊς έπί τής σκηνής παρισταμένοις προσώποις, πρός 
επιτυχή περιπλοκήν καί πρός πιθανήν λύσιν τής ΰπο 
θέσεως. Ούτοι είσίν οί μεγαλήτεροι φραγμοί εις τού; 
όποιους ενίοτε προσκόπτει ό άτίθασσος Πήγασος 
πολλών ποιητών.

Τά  κυριώτερα τής τραγωδίας ταύτης πρόσωπα εί- 
σίν ό τύραννος Περίανδρος, ό υιό; αύτοΰ Λυκόφρων 
καί ή ερωμένη αύτοΰ Εύάδνη, ανεψιά τοΰ μητροπά- 
τορος τοΰ Λυκό'φρονος. Τά λοιπά κατεχουσι δεύτε·? 
ρεύουσαν ή παραπληρωματικήν μ,όνον θέσιν. Ó Περίαν
δρος ύπήρξεν ό δεύτερος τύραννο; τή ; Κορίνθου ιαετά 
τήν πτώσιν τών Βακχιαδών- καί ·ςοι μεταξύ τώ ν ε 
π τά  σοφών τής Ελλάδος καταλεγόμενος, φαίνεται 
ό'τι άνήκεν εις τήν νεωτέραν τοΰ Μακκιαβέλου σχο- 
λήν, καί αν ήτο μεταγενέστερος αύτοΰ ούδείς ήθε- 
λεν αμφιβάλλει δ τι Οπό τό  προσκεφάλαιον τοΰ τυ
ράννου εϋρίσκετο διηνεκώς, Ó ήγεμών, (I l principe) 
τοΰ περιωνύμου Ιταλοΰ συγγραφέως. Ó Περίανδρος 
άναβάς έπί τοΰ θρόνου κατε πάτησε βαθμηδόν καί 
κατ ολίγον άπάσας τάς δημοτικά; έλευθερίας τών 
Κορινθίων, καί ή μόνη αύτοΰ έφεσις ήν ή συγκέντρω- 
σις εις εαυτόν συμπάση; τής εξουσίας' άπαντα, τά 
μέσα δι ών τοΰτο ήδύνατο νά κατορθωθή ήσαν Θε
μιτά ά’μα μόνον πρός έπιτυχίαν τοΰ σκοποΰ συνετέ- 
λουν' αντί ήγεμόνος πολιτών έλευθέρων έπεθύμ.ει νά 
ήναι ό ποιμήν άγέλης πειθήνιων βοσκημάτων. Είναι 
αληθές δτι έκ φύσεοις προικισμένος διά πολλών αρε
τώ ν συνετέλεσε κατ’ άρχάς τής βασιλείας αύτοΰ πρός 
παγίωσιν τής τάξεως καί πρός ευδαιμονίαν τώ ν Κο- 
ρινθίων' πλήν τό  σύστημα ούτινος τήν έφαρμογήν
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διά παντός μέσου έπεδίωκεν ήν πλημμελές, καί έπί 
τέλους άπέβη όλέθριον δι' αΰτόν ώς καί δι’ δλους 
τούς ηγεμόνας, οϊτινες έζήτησαν παντί σθένει ν’ άφαι- 
ρέσωσιν από τοΰ λαοΰ αύτών τό  δικαίωμα τής σκέ- 
ψεως καί συμμετοχής εις τά  δημόσια, καί νά διατη- 
ρώσιν αύτόν ύπό διηνεκή κηδεμο ία^· λησμονοΰντες 
δ τι τό  τοιοΰτον σύστημα έμπνέει εις τούς πολίτας 
μειρακιούδη αισθήματα, καί μόνη αύτών μέριμνα εί
ναι ή διά παντός έφικτοΰ μέσου επιτυχία τής χει- 
ραφεσίας αύτών.

0  Περίανδρο; Ισχε γυναϊκα τήν θυγατέρα τοΰ τυ 
ράννου τής Επιδαύρου Προκλέους, έξ ής έγέννησε 
υιούς δύω,τόν Κύψελον καί Λυκόφρονα, καί θυγατέρά 
τήν Ιίλεοβουλίνην, Η φλόξ τοΰ συζυγικού έρωτος 
έσβέσθη ταχέως έν τή καρδία τοΰ τυράννου, καί ό 
έπελθών αιφνίδιος τή ; Μελίσσης θάνατος δέν εθεω- 
ρεϊτο ώ ; τ ι  πάντη τής βουλήσεω; αύτοΰ ανεξάρτη
τον συμβεβηκός. Μέχρι τών έσχατων τοΰ βίου ήμε
ρων δεν ήδυνήθη νά κατασιγάσή τούς έλέγχους τής 
συνειδήσεως, οΐτινε; ώς οφεις έν τή καρδία αύτοΰ έμ- 
οωλεύοντες, έδηλητηρίαζον διά τοΰ ιοβόλου αύτών 
δήγματος πάσαν στ.γμήν τοΰ βίου αύτοΰ. Εις μάτην 
άπέβησαν αί θυσίαι Ά; πρός έξιλέωσιν τή ; Οεότητο; 
προσέφερε' τό  φάσμα τής συζύγου παρηκολούθει αύ
τόν πανταχο 1 περιμένον έκδίκησνν. 'Γοιοΰτο; εν ολ ί
γοι; ύπήρξεν ό χαρακτήρ τοΰ Περιάνδρου καί αί ση- 
μαντικώτεραι τοΰ βίου αύτοΰ πράξεις' ό χαρακτήρ 
ούτος, παρέχει άφθονον ΰλην πρός διάπλασιν δρα- 
ματικοΰ προσώπου, ό  ποιητής δ ιτ τώ ; δύναται έπί 
τοΰ θεάτρου ν’ απεικόνιση τόν χαρακτήρα προσώπου 
τινός, ή διά τώ ν λόγων ου; ύποβάλλει αύτώ, ή διά 
τών πράξεων καθ’ ά; παριστα αύτό δρών. Αμφοτέ- 
ρου; τούς δρους τούτου; άνέπτυξε καί ό ποιητής τώ ν  
Κυψελιδών. 0  Περίανδρο; εύθύς έξ άρχής ύποδεχό- 
μενο; τά  τέκνα αύτοΰ έπανερχόμενα εις τόν πατρι
κόν οίκον μετά μακράν απουσίαν, παρουσιάζεται ύπό 
τό  κράτος τών έλέγχων τής συνειδήσεως, ούς αυξά
νει ή πρός αύτόν ψυχρότης τοΰ Λυκόφρονος'’ματαίως 
προσπαθεί νά έξαλείψ-ρ έκ τών υιών αύτοΰ πάσαν 
ύπόνοιαν περί τή ; άληθοΰ; αίτιας τοΰ θανάτου τής 
μητρός αύτών. Π καρδία τοΰ τυράννου είναι τό  Ερ- 
μαιον τής υπεροψίας, τής έκδικήσεως καί τή ; οργής, 
δι' 8 μετά ποριφρονήσεω; δέχεται τούς χρησμούς τής 
Πυθία; λ ίγω ν '

,  ,  , ,  «  δ  Περίανδρο;

«  Ό  Κ νψ ελ ίδ η ; τ ή ;  Κορίνβον β χ β ιλ εν ; 

τοΰ  Δελφ ιχον μ αντείου  τή ν  ιέρειαν 

χροσχγορενει. *Ελα6= τ δ ν  τρίστ-,χον 

χρηαμόν σου χαί άνεγνωσε χ α λ ώ ;, αλλά  

ο ! σ τ ίχ ο ι  σου, νομ ίζε ι, ο ί έξσμετροι 

δέν σ τέχ ίυ ν  ε ί ;  το ύ ; - ό δ χ ;  τ ω ν  ε ίνα ι χω λο ί, 

θ ε ό ν  γν ω ρ ίζε ι δ τ ι  ίαματιχοϋ  

ιέρεια χα λεϊσχ ι τοΰ  Ά π ό λ λ ω ν ο ;  

χ ’  ε ίσα ι χειρουργοί δεξιά. Χρυσέν ίδ-.ύ 

σο! σ τ έ λ λ ε ι  τώ ρα  αβδονον. Τ ώ ν  μ α ντιχώ ν 

επ ώ ν  σου τούς δάχτυλου ; έπ ιχρύοωσον 

ε ί ;  το ΰ  χρησμού το ύ ; π δδα ; τού ς  χ ω λ α ίν ο ν τα ; 

Χειρουργιχήν, Π νβ ία , χα ί έγχείρησ ιν
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ε ί ;  τ α ;  τιληγά; χρυσών σου λόγων βάλοαμον 

ένστάλαξον, χαί επιδέσμου; έπειτα 
χρυσού; περατιθείσα χάμε τόν χωλόν 
χρησμόν άρτίπουυ. "Ερ^ωσο καί «άχυνε »

Τιμωρεί τόν άοιδόν Αρίωνα δ ιότι έτόλμησε νά ί>- 
πενθυμίστι αύτώ τά πρός τούς θεούς όφειλόμενον σέ
βας, έξυβρίζει καί κηρύττει αδίκως πόλεμον κατά του 
πενθεροΰ αύτοΰ ΙΙροκλεους, καί τέλος έν τή  παραφορά 
■αύτοΰ άποκηρύττει καί τόν Λυκόφρονα. Ιίλήν ή θύελ
λα αύτη τών παθών δέν ήδυνήθη νά έκριζωσν) έντε- 
λώς τό πατρικόν αίσθημα, οπερ άμα πρός στιγμήν 
έκόπασεν άναβλαστάνει πάλιν καί παροτρύνει αύτόν 
πρός άναζήτησιν τοΰ υίοΰ του. Ανευρων αύτόν, και 
μή δυνάμενος πλέον νά φέρφ τό  δυσβάστακτον τών 
ανομημάτων φορτίον, ομολογεί τήν άνόσιον αύτοΰ 
πράξιν, καί διά παρακλήσεων καί θυσιών ζη τεί 
πάλιν νά συνδέσνι τούς δεσμού; τής άμοιβαίας φι
λοστοργίας οΰς έν τή  παραφορά αύτοΰ διέρρηςεν. II 
σκηνή αυτη είναι μία έκ τών ωραιότερων τοΰ δράμα
τος, διά του τοιούτου δέ άλαζόνος και συνάμα αστα 
θούς χαρακτήρο; απεικονίζει κάλλιστα ό ποιητής 
τήν καρδίαν τυράννου πρός τ ε  τά  θεία καί ανθρώ
πινα άμαρτήσαντος, καί ύπό στιγμιαίων μόνον πα 
θών πρός τάς πράξεις αύτοΰ όδηγουμένου.

Εις τό  πρόσωπον τοΰ υίοΰ αύτοΰ Λυκόφρονο; ανευ- 
■ρίοκομεν τ ινά τώ ν  χαρακτηριστικών τοΰ Αμλέτου,κα
θόσον εις άμφοτέρους εναπόκειται ή τιμοιρησις αθε
μίτου πράξεως, ήτοι παρίστανται ώ ; ό'ργανα τής έκ
δικήσεως, ήτις παρά τοϊς προγενεστέροις έθεωρειτο 
άς ή ποινή αθεμίτου τίνος πράξεως. ή  έκδίκησις 
αΰτη παρίσταται ώ ; οκιά παροτρύνουσα αυτούς άμ- 
•φιρρέποντας καί ταλαντευομένους’ πλήν ήθελεν είσθάι 
λίαν τολμηρόν νά παραβάλωμεν έν γένει τόν ήρωα 
τοΰ Σαιξπηρείου δράματος μετά τοΰ ήρωο; τώ ν Κυ
ψελιδών. 0  Αμλέτος διστάζων νά προβή εις τήν έκ- 
τέλεσιν τή ; αποφάσεω; αύτοΰ, κατ άρχάς μέν άνα- 
χα ιτίζετα ι έκ τής άβεβαιό-τητο; ήν Εχει περί τοΰ α 
ληθούς φονέως τοΰ πατρό; αύτοΰ, εϊτα δέ έκ τοΰ ασθε
νούς καί άμφφρέποντο; χαρικτήρος, Ενεκα τώ ν ο
ποίων αναβάλλει πάντοτε τήν στιγμήν τής έκτελε- 
σεως, καί άντί νά έκδικήσφ τόν φόνον τοΰ πατρό; 
αύτοΰ γίνεται ακούσιος φονεύς τοΰ Πολω.ίου, καί ή· 
αιτία τής παραφοράς τή ; ερωμένης αύτοΰ όφελίας" 
έπί τέλους δέ μάλλον τήν ιδίαν αύτοΰ απώλειαν ή 
τήν τοΰ πατρός εκδικούμενο; φονεύει τόν διπλοΰν δο
λοφόνον. Τουναντίον έν τώ  Λυκόφρονι, άφ ής σ τ ιγ 
μής ή ιδέα τής έκδικήσεως τής μ-ητρός του προκύψει, 
άνακαλύπτομεν έν αύτώ τήν φρικώδη πάλην δύω ε 
πίσης ισχυρών αναθημάτων, τής πατρικής στοργή; 
άφ’ ένός, καί τοΰ αισθήματος τής έκδικήσεως τής 
μητρός καί τή ; έκπληρώσεως τοΰ ό'ρκου, 8ν πρός τού; 
χθονίου; ώμοσε θεούς’ δι 8 τρέμων άπαντά πρός τήν 
έκ τών εγκάτων τής γής άκουομέ.ην φωνήν τή ; μη- 
τρό; του ο ε ο  α ι πα τήρ  μον , μήτιρ -, »  αϋτη δέ ά- 
,ποκρίνεται * ’  έγώ  ή μήτηρ  σου » .  Διά τοΰτο καί οί 
δισταγμοί καί αί άναβολαί τοΰ Λυκόφρονο; περί τήν 
έκτέλεσιν τής άποφάσεω; αύτοΰ Εχουσί τ ι  τό  εϋλο- 
γοφανές, καί ή σκηνή καθ’ ήν ό Λυκόφρων πλησιάζει

πρός τόν πατέρα αύτοΰ κοιμώμενον Ετοιμος νά φο- 
νεύστι αύτόν, καί όμως αναχωρεί άπρακτος, δέν χρή- 
ζε ι σχολίων ώ ; παρά τώ  Σαιξπήρω, Ενθα 6 Αμλέτος 
εις θρησκευτικά; παρεκτρεπόμενος θεωρίας ζη τε ί ν 
άνεύρ·ρ αιτιολογίαν τινα τή ; αναβολής. Εν συνόλω δ 
είπεϊν ό Αμλέτος διαφέρει τοΰ Λυκόφρονος, καθ ό 
σον -ή έσωτερική πάλη εις τόν μέν πηγάζει εκ τη ; 
άντιθέσεως δύω έμφύτων επίσης ισχυρών αισθημάτων, 
εις τόν δέ έκ τής φύσεως αύτής τοΰ χαρακτήρος. 
Πιστεύομεν δέ 3τι ούδείς έν γνώσει τώ ν κανόνων τής 
δραματική; ποιήσεως θέλει αμφιβάλει περί τοΰ τ ίς  
είναι ό ήρως τοΰ δράμα-τος τών Κυψελιδών. Ó ήρως 
εκάστου δράματος διακρίνεται τώ ν λοιπών μετ’  αυ
τού έπί τής σκηνής δρώντων προσώπων, ώς έκ τοΰ 
σκοποΰ 8ν έπιδιώκει καί περί τόν όποιον ώς πυ
ρήνα περιστρέφονται αί πράξεις αύτοΰ, καί έκ τής έσω- 
τερικής πάλης ήτις έν αύτώ υπάρχει, έάν αντίθετα καί 
άλληλομαχοΰντα αισθήματα συνυπάρχωσι συγχρόνως 
έν ττ, καρδία αύτοΰ. Ó ποιητής είναι άληθές ό'τι δέν 
ακολουθεί τό  παράδειγμ,α τοΰ Ρακίνα, Κορνηλίου καί 
Βολταίρου, ών οι ήρωες βαίνουσιν έπί τοσοΰτον υψη
λών κοθόρνων, ώστε οί μ ετ’ αύτών έπί τής σκηνής 
δρώντες φαίνονται ώς νάνοι πρός αύτούς .παραβαλλό
μενοι. Εκτός τοΰ κυρίου ήρωος διά ζωηρών περιγρά
φει χρωμάτων καί τόν πατέρα αύτοΰ Περίανδρον, ώς 
στενώ; κατά τήν ύπόθεσιν τοΰ δράματος συνδεόμε- 
νον, εχοντες 8μως ύπ’ οψιν τόν Δόν Κάρολον τοΰ 
Σχιλλέρου, έν ω δ πατήρ καί ό υιός έπίσ/ς κινοΰσι 
τό ενδιαφέρον τοΰ αναγνώστου, τόν _ Ρωμαϊον καί 
’ Ιουλίαν του Σαιξπήρου, καί τέλος τήν Αντιγόνην τοΰ 
Σοφοκλέους, Ενθα αί περιπέτειαι τοΰ Κρέοντος καί ή 
τύχη τής Αντιγόνης επίσης συγκινοΰσι τόν θεατήν, 
δέν νομίζομεν ό'τι Ενεκα τούτου ό ποιητής άντιπε- 
ρισπά τά ένδιαφέρον τοΰ θεατού μεταξύ πατρός καί 
υίοΰ. Τό δέ όνειρον τοΰ Λυκόφρονος είναι μία έκ τών 
ώραιοτέρων σκηνών τοΰ δράματος, τά  μάλιστα άρ- 
μόζουσα πρό; τε  τά  ήθη καί τά ; ιδέας τής έποχής 
εις ήν τό  δράμα άνήκει, ώς καί πρός τήν ολην οίκο- 

νορ.ίαν αύτοΰ.
Ó πρός τήν Εύάδνην Ερως αύτοΰ είναι άγνός καί 

δοκίμως ζωγραφείται, υποχωρεί όμως πάντοτε απέ
ναντι τοΰ πρωτεύοντος έν αύτώ αισθήματος τής έκ
δικήσεως, καί χρησιμεύει μάλιστα ί'να άναζωπυρήσνι 
αύτό, διότι ή άφιέρωσις τής Εύάδνης εί; τήν Αφρο- 
δίτ-ήν προήλθεν έκ τής όργής τοΰ Περιάνδρου κατά 
τοΰ πρώην πενθεροΰ αύτοΰ Προκλέους' ταύτην θέ- 
λουσα νά κατασιγάσή ή Εύάδνη καί ν αφαίρεση, τήν 
άφορμ.ήν τών έρίδων έγένετο ίερόδουλος. Ούδε νο
μίζομεν έπιλήψιμον καί πρός τά  χρηστά ήθη άντι- 
βαίνουσαν τήν πράξιν ταύτην τής Εύάδνης, ήτις δεν 
άμφιβάλλομεν οτι έάν εζη Εκατονταετηρίδας τινας 
μετά ταΰτα, ήθελε βεβαίως άσπασθή τόν μοναστι
κόν βίον, ώ ; δυνάμεθα νά είκάσωμεν εκ τε  τής προσ
ευχή; αύτής πρό; τήν Αφροδίτην Ενθα λέγει'

Τ ο ν  ίιρ ον
vaov σον έγενόμ ην ίερήόονλο; 
τ ώ ν  τ ή ;  Κόρινθόν μ ή  γ ν ω ρ ίζ ιν σ »  f c i  
ίεροόονλων τδ  χαΟήχον, τ δ  οχληρδν 

τδ  ^ipfiapov, τ '  ά τά νΟ ρωτον. .  .  .
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ώ ; sud έκ τή ; διαγωγής αύτής προ; τον Εδδημον, ου 
τινο; τήν /.αργίαν άφοϋ πρώτον τα  βέλη τού έρωτος 
διετρύπησαν, τελευταΐον καί αύτό το έγχειρίδιον τής 
Εύάδνης διέσχισεν, 5¡/a έτόλμησε νά έπιθέσνι βέ· 
βηλον κατ' αυτής χεϊρα.

¿ν γένει δέ ή έπί τής σκηνής έμφάνισις ίεροδού- 
λων ή όμοιας διαγωγή; προσώπων, νομίζομεν ότι δεν 
είναι άποδοκιμαστε'α εάν πρός ύψηλότερόν τινα τείντ, 
σκοπόν. Παραλείποντες τά  άπειρα παραδείγματα ά- 
τινα καί ή τώ ν καθ’ ήμάς χρόνων Γαλλική δραμα- 
τοποίια καί τα  προγενέστερα τώ ν Γέρμα· ών καί Α γ 
γλων δράματα προσφε'ρουσιν,άναφε'ρομεν τό νεώτερον 
πολ.υθρύλλητον Γερμανικόν δράμα «  Ό  μονομάχος 
τ ι ]ς  Ρ α β έ η η ς  » ,  του όποίου ό ή'ρως έντρυφών εις 
τον έρωτα έταίρας τινο; άνθοπώλιδος,κωφεύει εϊς τά ; 
παραινέσεις τής μητρό; αύτού καί εϊς τήν φωνήν τής 
κινδυνευούσης πατρίδος. Ούδείς ό'μω; έφαντάσθη ε- 
νεκα τούτου νά κατηγορήσω τον ποιητήν ώ ; τά  χρη · 
στα  προσβάλλοντα ήθη.

11 Εύάδνη δύναται δικαίως νά παραβληθή πρό; 
τάς νεάνιδας έκείνας, αΐτινες έδέσμευσαν τά ; καρδίας 
ήρώων τινων τού δράματος, πρό; τήν όφέλιαν του 
Λμλε'του, πρός τήν Κλαοίσκην του Ιιγμόνδου, τών ό 
ποιων δ'μως ό έρως έναυάγησεν έντό; τή ; τρικυμιώ
δους του ήρωος καρδίας, καί μεταξύ τώ ν σκοπέλων 
OÔ; ούτος ώφειλε νά διέλθνι πρό; έκπλήρωσιν τού 
προορισμού εί; 8ν παρά τού ποιητού ώρίσθη- τούτου 
ένεκα δέν δυνάμεΟα νά κατηγορήσωμεν καί τόν Λυ- 
ΐ'.όφρονα επί ψυχρότητι περί τάς έρωτικάς αϋτού σχέ
σεις μετά τής Εύάδνης.

II  τού Λυκόφρονο; άδελφή Κλεοβουλίνη ανήκει 
μ.εταξύ τώ ν δευτερευόντων τού δράματος προσώπων.
Ϊ 1 άΟο'ια αδ:η καί εΰγενής νε ίν ι; έχαρακτηρίσθη έν 
τή  εκθέσει τού διαγωνισμού ώ ; απειθή; εϊς τάς συμ
βουλή; τού πατρός της, έν φ  ρητώ; λέγει- α ά.Ι./ά 
εις του  πατρός όψεί.Ιω τά ς  ΰ ια ταγάς r à  ΰπαχον- 
σω ,ο καί ώςοίοιεί άνήκουσα είςτήν τά ξιν  τώ ν κυριών 
τών νύν έπικαλουμένων femmes émancipóes, διότι 
έν συμποσίω άνδρών μετά τού παρασίτου Χρέμητος 
αθώους τινα ; άνταλάσσει αστεϊσμούς. Τό δε χείρι- 
στον πάντων, επειδή εί; ούδέν συντελεί εϊ; τήν περι
πλοκήν ή λύσιν τού δράματος, έθεωρήΟη διά τήν ό- 
κνηρίαν της ταύτην άςιοτιμώρητος καί διά τούτο ά- 
ποκλειστέα τής σκηνής. Ούχί τοσούτον υπό ίπποτι- 
κών πρός αΰτήν αισθημάτων κινούμενοι, άλλά μάλ
λον χάριν τή ;  άληθεία; συνηγορούντες, τολμώμεν νά 
λάβωμεν καί τήν άτυχή ταύτην βασιλόπαιδα ύπό 
τήν προστασίαν ήμών. 11 Κλεοβουλίνη ανήκει, ώ ; εΐ- 
πομεν, μεταξύ τών δευτερευόντων τού δράματος προ
σώπων" έπομένω; αν καί δεν φέρει έπί τού τρυφερού 
αύτής προσώπου τήν προσωπίδα πρωταγωνίστρια;, 
χρησιμεύει ό'μως ώ ; σύνδεσμο; μεταξύ τού πατρός 
καί υιού, δ ι ο ποτέ μεν αποτείνεται πρό; τόν πρώ
τον ίκετεύουσα αύτόν, ποτέ δε περιθάλπει καί πα· 
ρηγορεϊ τόν δεύτερον, καί τέλος παρίσταται ώς 
πρέσβις τού πατρός αύτής. Καί τω όντι αΰτη ή το  τό  
άρμοδιώ τερον πρόσωπον όπως έπιτύχη πάσαν πιθα
νήν συνδιαλλαγήν μεταξύ πατρός καί υιού, όθεν δέν

διστάζομεν νά συ-.-καταριθμήσωμεν καί αύτήν με
ταξύ τώ ν όπωςδήποτε ενεργών τού δράματος προ
σώπων.

Περιττόν νομίζομεν νά ένδιατρίψωμεν εί; τήν πε
ριγραφήν τού Κυψέλου, αδελφού τού Λυκόφρονος, καί 
εί; τόν παράσιτου Χρέμητα, ών ό μέν*,¿θεωρείτο παρά 
τοϊς άρχαίοις όπως καί τ ά  πολ.υτελή σκεύη τά  τή ν 
τράπεζαν κοσμούντα ώ ; αναγκαίου παράρτημα παν
τός συμποσίου, παρά τ ώ  έτέρω δε άν ούχί έκ τών 
λόγων, τουλάχιστον έκ τή ; απραξίας έν ώ  τοσαύτα 
έν τή  πατρική συμ.βαίνουσιν οικία, άνακαλύπτομεν 
τά  ίχνη τής μωρίας αύτοΰ. ίσως ό ποιητή; κα τ’ αν
τίστροφον λόγον -/-θέλησε νά φανή πιστός όπαδός τού 

| Λριστοτέλου; λέγοντος, ό'τι έκ τών πράξεων εικάζε
τα ι ό αληθής χαρακτήρ τώ ν  προσώπων τού δράματος.

0  ώοιδός Λρίων ό'στις άπό τής πρώτης ποάξεως 
έμφανίζεται έπί τής σκηνή; ψάλλωνφ ήν εϊς έκ τώ ν . 
συνήθων τού Π.-ριάνδρου, καί ώ ; τοιούτος παρίσταται 

[ παρά τού ποιητού- όπως τήν Εύάδνην ή πιστή αύτής 
τροφός Αρσινόη συνοδεύει, ούτω καί τόν Περίανδρον 
ό διθυραμβοποιός ούτος. 0  Αρίων ώ ; θεόπνευστος 
υπενθυμίζει τ ώ  τυράννω τό  πρό; τούς θεούς όοειλ,ό - 
μενον σέβας καί προμηνΰει τήν μήνιν αύτών. Είναι 
μέν πρόσωπον πάντη άσχετον πρό; τήν περιπλοκήν 
καί λύσιν τού δράματος, χρησιμεύει ό'μως διά τώ ν  
ωραίων καί κομψών διθυράμβων ούς ψάλλει, όπως 
κατά τά  διαλείμμ,ατα τής πράξεω; ευφρόσυνου τή ; 
άκροωμένοις άναψυχήν παράσχω- Αλλ ’ οί διθύραμβοι 
αύτού είσί τωόντι κατώτεροι τών τού αληθούς Αρίω- 
νος, διότι έν φ έκεΐνοι ήρεσκον καί ε ί; ίχθύας, ούτοι 
ούδέ τού έπαίνου χερσαίων δικαστών έπέτυχον. Εν 
τώ  προσώπω τού Αρίωνος άνακαλύπτομεν καί έτερόν 
τ ι  λίαν περίεργον ούχί δμω; καί πρωτοφανές έν τή  
ποιήσει. Οπω; πολλοί τώ ν  μεταγενεστέρων ζωγράφων 
άκολουθούντε; τό  παράδειγμα τού μεγαλοφυούς Φει- 
δίου έν ταΐς είκόσιν αυτών παρεισάγουσί που καί τήν 
ιδίαν μορφήν, οϋτω καί έν πολλοί; τών ύμνων οΰ; ό 
Λρίων ψάλλει, ό προσεκτικό; αναγνώστης θέλει ανα
γνωρίσει τήν ατομικότητα αύτήν τού ποιητού κατο- 
πτριζομένην. Ιίλήν εάν ό Φε.δία; τούτου ένεκα ώς 
άσεβών κατηγορήθη, δυνάμεθα άραγε καί ήμεί; ε
πόμενοι τοϊς προγονοί; νά προσάψωμεν τ ώ  ποιητή 
τουλάχιστον τόν μώμον υπέρμετρου έγω'ίσμού, έν φ 
βλέπομεν ό'τι τό  τοιούτον χρησιμεύει οπω; ό ποιητής, 
ύπό εύγενοΰ; αισθήματος ευγνωμοσύνης έμπνεόμενος, 
όίψω άνθη τινά εί; τόν τάφον τού άνδρό; έκείνου δστις 
ώς λέγει’

«  Τής λύρας ον τ ’  άτεχνα κρούσμα·;' άχούων 
Πολλάχις έχεΤνος μ ΐ όάχρυ στοργής 

Μ- ήσ.-.άζε:ο X- ϊλ ε γ εν  «  Εΐθί, ’Λρίων,
Νά στέψη τή ν λύραν σου μέ Παρνασσού 
Ό  Ψ&Τδος άνάραντον δάφνην. »

Τ ί; ήτο δέ ό άνήρ ούτος νομίζομεν περιττόν νά 
εϊπωμεν, άφού καί ό ποιητής αυτός δέν αναφέρει, διότι

«  Τ4 όνομά του μένει άνεζάλειπτον 

Ε ί« τήν χαρδίαν ςσων τή ν σοφίαν του 

Καί τή ν  μεγά/.ην τον ψυχήν ¡γνώρισαν. »
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Μέ/ρι τούδε ένδιετρίψαμεν εις τήν περιγραφήν 
έκαστου τών κυριωτέρων τού δράμ.ατος τούτου προ
σώπων, έθεο ρ-ησαμεν δέ ταύτα έκαστον ιδιαιτέρως 
ώ ; αποτελούν αυτοτελή τινα εικόνα. Εάν όμως άτε- 
νίσωμεν εις όλόκληρον τό  σύμπλεγμα τής τραγωδίας 
ταυ τη ;, παρατηρονμεν ¿ τι ό ποιητής λίαν έπιτυχώς 
τού; τή ; δραματική; ποιήσεως κανόνας έφνρμοσε,κα
τά  μάλιστα έξησκημένο; φαίνεται περί την σκηνικήν 
διαρρύθμισιν. Τήν τριπλήν ένότητα τής πράξεως, τού 
τόπου καί χρόνου δέν εκλαμβάνει ώς τ ι  εξωτερικόν, 
άλλά περιορίζει έν τή  ιδέα μόνον ήτις τήν βάσιν τού 
δράματος αποτελεί, καί κατά τούτο ακολουθεί τό 
παράδειγμα τών τε  ήμετέρων αρχαίων κλασικών 
ποιητών καί τών έπισημ.οτέρων τής Αγγλίας καί Γερ
μανίας. Μέγα; δέ οφείλεται τώ  ποιητή έπαινος διότι 
πρώτος έγκατέλιπε τήν μέχρι τούδε παρ’ ήμϊν έπι- 
κρατούσαν Γαλλικήν δραματοποιΐαν, ήτις περιωρίσθη 
ε ίςτή ν κατά γράμμα μόνον έφαρμ,ογήν τών Αριστο- 
τελείο.ν περί δράματος κανόνων, καί διά τούτο πα- 
ρεξετράπη εί; άφηρημένην τών αρχαίων άπομίμησιν. 
Πρός τούτοι; ό ποιητής φαίνεται μετά σπουδής άπο- 
φεύγων τάς στομφώδεις καί παράτολμους παράβο
λά ;, τάς συνήθως έν χρήσει παρά τοϊς ήμετέροι; 
ποιηταίς, οϊτινες τήν έλλειψιν τώ ν εννοιών διά πλού
του λέξεων νά καλύψωσιν αγωνίζονται. Είναι άληθέ; 
βτι ή τραγωδία αϋτη περιέχει μονολόγους τινας λίαν 
εκτεταμένους, ό τι οί διάλογοι ενίοτε φερουσιν ακα
τέργαστους, άμαλλάκτου; καί οίονεί ποκοειδεΐς τάς 
έννοίας, ούχ ήττον δμω; αϊ μερικαί αύται ελλείψεις 
δέν δύνανται νά επισκιάσωσι τήν αξίαν τού δλου έρ
γου, ό'περ δύναται δικαίως νά Οεωρηθή ώ ; άριστο; 
οιωνό; τής παρ ήμϊν άναπτύξεω; τής δραματικής 
ποιήσεως. Κ . Ν. Κ.

{ ' )  - IIΜ . ΔίΕΤΘ. Ή  ανωτέρω βιβλιογραφία αντιβαίνει 5 ν- 

τιχρος ε ί; τή·/ γ/ώμηι δύο έ-1 τού ποιητικού ίιαγωασαού  
επιτροπών, ώ ν  μέλη ύπήρ'αν οί δ ίο  πρώτοι τώ ν  συντα

κτών τ ή ;  «  Πανδώρας, ο Δ ίν  έδιστάσχμιν δμω ; νά πχραδε/Οώ- 
μεν χαί δημ-.σ-.εύσωμιν αΰτί.ν, 8.ότι, ώ ;  χα' ά λλοτε εϊπομεν 

τά  περιοδιχδν τούτο θεωροήιεν ώ ;  άλλο δημοκρατικά/ π ολ ί

τευμα, έπιτρέπον πάσαν ίν  τοΤ; κόλποι; αύτοϋ λογικήν σ υ ζή - 
τησιν γινομένην, ώ ;  ή προκειμένη διατριβή, μετ’ -εύσχημοσύνη;. 

Τήν το ιαντην δέ σνζήτησιν οϋ μόνον δέν άποκρούομεν άλλά 

χαί έπ.ζητούμεν χάριν τ ή ;  αλήθεια;, γι·Λϋσχο<τες δ ; ι  ούδεί; ά - 

λ .νθαστο ;. ΆποστρενόμεΟχ δμω ; τήν άσχήμονα, όσάχι; μά- 

λ.ιστα 4 γράφων τάσσεται μετά τώ ν  λογιών. Ή  ϋδρι; ού μόνον 

δέν Ινισγϋει τ4 επιχείρημα, άλλά καί έξααΟεν.’ζε ι αύτδ, άπ ο- 

δεικνύο.σα καί οτι ό εχπαιδεΰια; τ4ν ννύν ήμ ίλη τε  νά εκπαί

δευση χα! τή ν ψυχήν αύτοϋ. "Ο τι τ *  γράμματα άνευ χρηστό- 

τη τος  ¿λεθριώτατά ε-σ·. χα! πρός τάν διδαχθέντα αυτά χα! πρό; 

τή ν κοινωνίαν εν ή ζή χαί πράττει, πάντε; εί σοιρώτεροι τώ ν  

ήμετέρων προγόνων, οίοι Σωκράτης, χχ! Π λάτω ν, χα! Ά ρ ισ το  - 

τέληε,χα ! ’ Ισοκράτης,χαί Πυθαγόρα; Γρ όντισαννχ  χχταδείξωσι 
πολλάχις. Λυπηρότατο· δέ εάν οί άπάγ;ν;ι αυτών, οί ά ν ιγ ι-  

νώσχ.ντες χα! έννοοϋντε; τά συγγράμματαδσχ εκείνοι χατέλιπον, 

δέν ωφελούνται χα! άπό τώ .  έν αύτοΤ; θείων παραγγελμάτων. 

•I Πασά τε έπιστήμη χωριζομένη διχαιοσίνη; χα! τή ;  άλλης 
άρετή;, πανουργία ου σοφία φαίνεται. »  Ουτ* έπαινούμεθα ουτε 

φτγεην σοφού άποχτώμεν Ορασέως λ έγοντε ;. «Ε ί βούλει χαλώ ; 

άχούειν, μά’ ε χαλώς λέγειν, μαθών δέ καλώς λέγειν μά.'ε χα

λ ώ ; πράττει·/, χα! οίίτω χαρπώση τό  χαλώ; άχούειν. »

I B A N ,

*11 ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΛΩΤΟΣ ΓΩΣΟΥ.

(Τέλος. Ίδ ε  ουλλά ί. 260 χα! 261.)

Σ Τ ’.

Οί ε ΐλω τε; εκδικούνται,

 0 0 0 ----

ϊδού λοιπόν ό ταλαίπωρος ΐβάν υποχείριος νέου 
δεσπότου! θά  sîvat άρά γε  τραχύς ή γλυκύς 6 δ ϊ- 
σπότης ούτος ; Ó ίβάν αδιαφορεί περί τούτου’ 
λυπείται μόνον εις άκρον ό τι έχωρίσθη βιαίως άπό 
τόν προστάτην κχί φίλον του, τόν κόμητα Αβασέφ.

0  πρίγκηψ όμως Μιχαήλ ζητήσας τόν ίβάν ού- 
δένκ κακόν σκοπόν είχε κατ αύτού* ήθέλι,σε μάλ
λον νά καταδειξ/ι τό  δικαίωμά του καί νά εύχαρι- 
στήσγ) τήν φιλαυτίαν του. Δέ/ ύπέφερε νά βλέπει 
τόν κόμητα λβασέφ έγκηυχώμενον έπί άνθρώπω 
εϊς άλλον άνήκοντι. ϊπεδέχθη λοιπόν τόν ίβάν εύ- 
γενώς, βόβαιώσας αύτόν περί τή ; καλής του προ- 
αιρέσεως, καί δ τ ι ούδέν τών ωφελημάτων βσων ά- 
πέλαυε π ιρά  τώ  πρώην κυρ£ω του θά ¿στερείτο 
παρ αϋτφ.

—  Μιχαήλ Πέτροβιτς, άπεκρίθη 6 ίβάν, δέν α
γνοώ δ τι ή τύχη μου κείται εϊς τάς χείράς σας’ 
δθεν ολας σας τάς επιθυμίας θά θεωρώ ώς αλλας 
προσταγάς.

11 λακωνική αΰτη άπάντησις δέν ήρεσε πρός τόν 
πρίγκηπα, ύποπτευθέντα μάλιστα  τό ταπεινόν ύφος 
μέ τό οποίον έδόθη ή άπόκρισις. Συνειθισμένοςνά βλέ- 
πη τούς ¡ιονζ/χους του τρέμοντας, μέ κεφαλήν νεύ* 
ουσαν καί γονοπετούντας ενώπιον αϋτού, ενίοτε δέ 
καί φέροντας έπί κεφαλής τάς έγγράφου; αιτήσεις 
των, δέν ήρεσε τό άπλούν καί αξιοπρεπές εκείνο 
ήθος. Αλλως τ ε  ό ίβάν είχε πρό; τοϊς σπανίοις αύ
τού φυσικοί; προτερήμασι καί σπανίαν ανατροφήν, 
καί ώιεοίχζε μάλλον αριστοκράτης ή υιός χωρικού’ 
καί τούτο δυσκόλως έφερεν ό πρίγκηψ, δ ιό τι ήτθά- 
νετο δ τι εϋρίσκετο απέναντι φύσεω; άτιθάσσου, καί 
ο τι ή ύποταγή εις ήν αϋτη θά ύπεβάλλετο, δέν θά 

ήτο έκουσία.
Év τοσούτω ό ίβάν κατά τήν παραγγελίαν του 

κυρίου του ήσχολήθη εις τήν τακτοποίησιν τή ; εκ
κλησίας, καί τοσούτον έπέτυχεν έντός ολίγου ώστε 
ό πρίγκηψ τόν έσυγχάρει. Α λλ ’ ήτο δυνατόν νά εύ· 
γαριστήτα ι έξοχος μουσικός εϊ; τήν διεύθυνσιν χω 
ρικών τινων ψαλτών ; Καί δμως ό ίβάν δέν θά 
έγόγγυζεν εάν ή άνάμνησι; τού τελευταίου αύτού 
βίου δέν έπανήοχετο συχνά εις τόν νούν του. Πλήν 
τούτου ή είκών τής Μάσα; ούδέ στιγμήν ίμακρύ- 
νετο άπό τήν φαντασίαν του’ τήν έβλεπε κατ ό· 
ναρ, τήν ώσφραίνετο όσφραινόμενος τά  άνθη, καί 
ήκουε τήν φωνήν της άκούων τά  δένδρα κελαρύ- 
ζοντα , καί ψιθυριζούσα; τάς πηγάς, καί τά  πτηνά 
κελαδούντα. Εις μάτην έφερε κατά νούν τό  ευτελές 
τήςθεσεώ; του,είς μάτην διελογίζετο δτι μωρόν ήτο
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'τδ πάθος του, εις μάτήν έπροσπάθει νά πείσρ έαυ· 
τδν βτι ή Μάσα, καί το ι έχουσα άγαθή,ν προαίρε- 
σιν πρδς τδν προστατευόμενον άπδ τδν κόμητα Α- 
βασέφ, δέν κατέβαινεν δμως μέχρι τού εϊλωτος τού 
πρίγκηπος Μ ιχαήλ' δλαι αϋταί α ί σκέψεις, εις 
τάς οποίας νους ψυχρός θά ένέδιδεν ίσως, έμαται- 
ούντο πρδ του πάθους του.

Ενώ δέ τοιαύτα πάσχων κατετήκετο, ήλθεν εΐ- 
δτισις δτς ό κόμης Αβασέφ έμελλε νά έπισκεφθίί 
τδν πρίγκηπα' άνεσκίρτησε λοιπόν ϋπό χαράς, διότι 
δέν τ,γνόει δ τ ι 6 προστάτης του τδν ήγάπα πάν
το τε , καί ήλπιζεν ο τι ό πρίγκτψ δέν ήθελεν άντι- 
σταθή εις τήν επιρροήν του. Εχαιρε δέ έ τ ι μάλ
λον, δ ιότι 6 κόμης είδοποίησεν ο τ ι έμελλε νά φέρνι 
μεθ έαυτού καί τήν Μάσαν. όποια γλυκεία άκτίς 
ή,λίου μεταξύ τού σκότους τής ζωής το υ !

0  δέ πρίγκηψ Μιχαήλ καταστείλας τή ν κατά 
τού κόμητος Αβασέφ άντιπάθειάν του, τδν ύπεδέ- 
χθη λαμπρώς. Ιίθελε δέ καί νά φανή εύγενής πρδς 
νέαν τής οποίας τδ  κάλλος τδν έξέπλτ,ξεν δ τε  τή,ν 
είδε κατά πρώτον. Οθεν ώς ήμερα πανηγύρεως 
παρήλθεν ό καιρδς δλος καθ Αν έμειναν εις τήν εξο
χήν του. Επειδή δέ ¿γνώριζε τήν κλέσιν του κό- 
μτ,τος, έπροσκάλεσεν δλους τους πέριξ μουσικούς, 
ώ στε καθ’ έκάστην μετά τδ  γεύμα συνεκροτείτο 
μουσική συμφωνία διευθύνοντος τού ίβάν, ό  κόμης 
¿φαίνετο πολλά ευχαριστημένος, καί έξεθείαζε τήν 
μεγαλοπρεπή φιλοξενίαν, όσάκις δέ εύρίσκετο μό- 
-νος μετά τού οικοδεσπότου, ώμίλει περί τού μέλ
λοντος τού ίβάν· ό πρίγκηψ όμως ή έσιώπα, ή ά- 
πέφευγεν ίπιτηδείως ν' άπαντήση στρέφων αλλαχού 
τδν λόγον.

Α ί περιποιήσεις τού πρίγκηπος πρδς τήν Μάσαν' 
ήσαν πολύ ένθερμότεραι. όσον τήν συνανεστρέφετο, 
τόσον πλέον ή,σθάνετο πρδς αυτήν ζωηροτέραν φι
λ ίαν, καταντήσασαν μέχρι τέλους εις πάθος. Καί 
βεβαίως θά έζήτει αύτήν εις γάμον, εάν έδύνατο 
νά έμβαθύνρ εις τήν διάνοιαν τού κόμητος* άλλ’ 
ούτος έσιώπα ώς πρδς τούτον, 6σον καί εκείνος ώς 
πρδς τδν ίβάν.

Οπως δήποτε δέν έκρυπτε πρδς τή,ν Μάσαν τδ 
αίσθημά του. Και έβλεπε μέν δ τι άνταπεκρίνετο 
μ.ετά ψυχρότητος, καί ό τ ι όσάκις άπήντα τδν ίβάν 
ή όψις της ήλλοιούτο καί ήκτινοβόλουν οί οφθαλμοί 
της" άλλά πώς ήτο δυνατόν νά φαντασθρ ό τι θυγά- 
τη,ρ εύγενούς, ήθελεν άτιμάσει καί τήν γέννησιν 
καί τήν άξιοπρέπειάν της δίδουσα τή,ν καρδίαν της 
εις ταπεινόν ε ίλ ω τα ; όθεν έσιώπα προσδοκών.

Μίαν τώ ν ήμερων ένώ διέβαινε διά τίνος αιθού
σης, ήκουσε πλησίον παραθύρου ψιθυρισμούς, καί 
μ.ετ' αυτούς ασπασμόν χειρός. Καί στραφείς είδε 
τδν ίβάν καί τήν Μάσαν. Συνοφρυωθείς αμέσως καί 
μόλις γενόμενος εγκρατής τής οργής του, μετέβη 
εις τδν θάλαμον τού κόμητος.

—  Φ ίλτα τε κόμη, όπ ε  μέ τόνον φωνί,ς τδν δ- 
ποίον έπροσπάθει νά καταστήση άτάραχον, έρχο
μαι νά ζητήσω άπδ τήν εξοχότητά σας μεγίστην 
χάριν" έρχομαι νά σας ζητήσω τήν Μάσαν Νικο-
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λαέβύάν·' τήν άγαπώ καί ευτυχέστατος θά λογισθώ 
άφιερόνων εις αύτήν τή,ν ζωήν καί τήν περιου
σίαν μου.

—  Φ ίλτα τε πρίγκηψ, ή αϊτησίς σας ήτον ά- 
προσδόκητος, καί άν καί είναι εντιμότατη  εις ή,μάς,· 
έχω άνάγκην πρίν σάς άποκριθώ »νά σκεφθώ. Μέ 
φαίνεται πρδς τούτοις άναγκαϊον νά έρωτησω καί 
τής Μάσας τήν γνώμην, δ ιό τι δέν θέλω νά τήν ·> 
πανδρεύσω χωρίς τήν συγκατάθεσίν της.·

Τήν επιούσαν άπδ πρωίας αί-άμαξαι τού κόμητος 
ήσαν ετοιμαι εις τήν αύλήν, καί μ ετ’  ολίγον άνε- 
χώρτ,σε, χωρίς καν νά έλθη ό πρίγκηψ ΐνα τδ ν  

άποχαιρετίση. 11 Μάσα είχεν άποκριθή ό τι άξιόλο- 
γος μέν ήτο ϋ πρίγκηψ, δττ δμως δέν ήοθάνετο· 
πρδς αύτδν τδ  αίσθημα,· τδ  όποιον ήθελε νά αισθά
νεται πρδς τδν σύζυγόν της·

Ταύτην τήν άπάντησιν άκούσας δ πρίγκηψ κατε- 
βλήθη, θεωρήσας προσβεβλημένην καί τήν φιλοτι- 
μίαν καί τδν αίσθημά του, τδ όποιον ενεκα τών 
εμποδίων κατέστη  φλογερώτερον, Καί τ ίς  ήτο ό 
αίτιος τής προσβολής ταύτη,ς ; Είλως, δηλαδή όν τδ 
όποιον έδύνατο νά συντρίψγ ώς σκωληκα ύπδ τδ ν  
πόδα του.

11 οργή του άρα ύπήρξεν απερίγραπτο;· δέν ά> 
φήκεν όμως αύτήν νά έκραγίμ' δ ιό τι ναί μέν ό κό
μης Αβασέφ είχεν άναχωρήσει, είχεν δμως καί τοο 
μακράν τδν οφθαλμόν έπ αυτού. Αλλά καί ό Μαρ- 
τινόφ αύτδς ήτο άγρυπνος. Απεφάσισε λοιπόν νά 
μεταχειρισθρ πλάγια μέσα' δθεν άντί νά κατατρέξη 
απ' εύθείας τδν ίβάν τδν οποίον άπεστρέφετο, κα- 
τέτρεχε τήν οίκογένειάν του. Πέτρος δ πατήρ του, 
δςτις διά κόπων πολλών καί χάρις εις τήν αγαθήν 
προαίρεσιν τούπρίγκηπος Π. είχεν αποκτήσει μικράν 
περιουσίαν καί έζη  μ ετά  τίνος ανέσεως, καθυπεβλη,θη 
αίφνης εις άγγαρείας καί άλλας απαιτήσεις' ώστε 
μ,όλις όλίγας στιγμάς τή,ν εβδομάδα έμενεν ελεύ
θερος íva ένασχολτ.θφ εις τάς ιδίας του υποθέσεις. 
Διά τούτο άντί τη,ς ανέσεως στερήσεις καί δυστυ
χία έπανί,λθον εις τδν οίκόν του. Είς τών υιών τού 
Πέτρου εμπορευόμενος είς όϋησσόν έστελλε συχνά 
εί; αύτόν αξιόλογα βοηθήματα' άλ.λ’ επειδή άπέ- 
θανεν, ό πρίγκηψ Μιχαήλ, προτείνας δικαίωμα δε
σπότου, δικαίωμα καταχρηστικόν τδ  οποίον ό μέν 
νόμος επιτρέπει, αποκρούει δέ ή συνήθεια, έκλτ,ρο- 
νόμηοε τήν περιουσίαν του. Εν ένί λόγω  δλοι οί 
συγγενείς τού ίβάν, καί αύτοί οί απώτεροι, κατε- 
τρέχοντο κατηγορούμενοι. Ταύτα βλέπων ό τάλαί- 
πωρος ή,δημόνει καί έπασχε. Πολλάκις τά  θύματα 
τού πρίγκη,πος, φρονούντα δ τι ό ίβάν εξηκολούθει 
ν άπολαύ-ρ τής εύνοιας τού κυρίου του, τδν παρε- 
κάλουν νά μεσιτεύσγ υπέρ αύτού. Οσάκις δμως έ- 
τόλμησε νά ύποβάλφ μ,ικράν τινα  παράκλησιν, 
α φ ίλ τα τέ  μου, άπεκρίνετο ό πρίγκηψ μετά οίκειό- 
τητος, τ ί  σέ μέλει δι’  αύτόν ; Σε άπατά ή, καλή 
σου καρδία' αύτοί οί άνθρωποι είναι συνειθισμένοι 
νά κλαίωνται, καί δ ,τι καί άν κάμφ τις δ ι’ αύτού; 
αιωνίως θά παραπονώνται. Μήπως 6 ¡ΐϋν ζίχος  ευ
χαριστείτα ι ποτέ ; Παρατήρησε τδν εαυτόν σου I-

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α · 545

βάν, δέν είσαι ευχαριστημένος ; »  Καί ταύτα  λέ- 
γ·ων έγέλα σαρκαστικώς.

11 πρδς τδ  κακόν όδός είναι όλισθηρά' ή κατα- 
δίωξις ητις κα τ’ «ρχάς περ ωρίοθη είς τήν οίκογ-έ- 
νειαν τού ίβάν καί τούς συγγενείς του, έξετάθη μετά 
μικρόν καί πρδς πάντα; τούς άλλους είλωτας. Ε ί
δος παραφροσύνης έκυρίευσε τδν πρίγκηπα Μιχαήλ'
6 χαρακτήρ του διεστράφη καί έξώκειλεν είς άπειρα 
ατοπήματα. Υποχρεωθείς ποτε ένεκα υποθέσεων νά 
έλΟ-ρ είς συνέντευξιν μετά τού έπιστάτου Σάδλερ, 
γ,σθάνθη πρδς αύτδν άκατανίκητον συμπάθειαν. Αύτδς 
έγένετο καί φίλος, καί σύμβουλος καί πιστός του, 
καί κατά τάς εμπνεύσεις αύτού έπραττεν.ό Σάδλερ 
έφερίν αύτδν εί; μέρη όπου έπαιζον χαρτία, καί 
επειδή ό Μιχαήλ έχασε μεγάλα; ποσότητας, οί τα 
λαίπωροι εΐλωτές του ¿φορολογούντο άνηλεώς. Τά 
ώραΐα έκεϊνα κτήματα, τά  όπσϊα έπί τού πρίγκη- 
πος Π . . . ήκμαζον, κατήνττ,βαν ελεεινά. Είς μά
την έγένοντο πολλαχόθεν προτροπαί καί παραινέ
σεις πρδς αύτόν, είς μάτην καί ό αρχηγός τώ ν  εύ- 
γ·ενών τής επαρχίας τδν ήπειλησε πολλάκις δ τι θέ
λει τδν βάλει ύπδ κηδεμονίαν, αύτδς ήδιαφόρει. 0 
ΪΙαρτινδφ, δςτις πολλάκις καί αύτδς παρενέβη, ίδών 
αποτυγχάνοντας τούς άγώνάς του, άνεχώρησεν είς 
πόλιν τινά  τού Εύξείνου, όπου καί άπέθανεν.

0  Σάδλερ, δστις έγ-ίνωσκεν δλα τά  μυστικά τού 
πρίγκν,πος, δέν ήγνόει καί τδν έρωτά του πρδςτή,ν 
Μάσαν καί τδ  μισός του πρδς τδν ίβάν. Καί έπι- 
νοήσας τρόπον σατανικόν δπως παραδώσν) έκείνην 
είς χεϊράς του, καί άπαλλάξ/ι αύτδν άπδ τούτου, 
είπε μίαν τώ ν ήμερών-

—  Τ ί δ ισ τά ζετε  ; ό ίβάν αύτδς δέν σάς ανήκει 
καθώς καί οί λοιποί είλωτες ; Καί άν έμποδίζτ, τά  
σχέδιά σας, δέν ήμπορεΐτε νά τδν εξορίσετε είς 
κανέν άπόκεντρον χωρίον όπου νά γίνη, τεχνίτης ή 
γεωργός ; ^

—  Αδύνατον,
—  Καί διά τ ί  ; άφετε έμέ.
—  Επαναλέγω δ τι είναι άδύνατον. Γνωρίζω 

τδν ίβάν, θά εΰρτ, πάντοτε τρόπον ν' άποφύγη, καί 
ό κόμης Αβασέρ θα τδν ύπερασπισθί,.

—  Καί τδν αγαπά πολύ ό κόμης ;
—  Μάλ.ιστα' πλήν τούτου τδν κατέστησε τόσω 

γνωστόν είς τήν Πετρούπολη,ώστε εάν παύσω άπδ 
τδ  νά τδν μεταχειρίζωμαι δπως σήμερον, θά σηκω
θούν δλοι εναντίον μου, καί δέν θά ήμπορώ πλέον 
νά παοουσιασθώ είς τδν κόσμον' αύτό δέν μέ συμ
φέρει.

—  Ας τδν ύπανδρεύσωμεν λοιπόν.
—  Τ ί τρέλα !
—  Είπέτε μάλλον τ ί  φρόνησι; ■
—  Πώς λοιπόν ααί μέ ποίαν ;

ίσια ίσια έχω εί; τήν οικίαν μου μίαν νέαν 
καταλληλοτάττ,ν δ ι' αύτόν. Είναι ύßcpvCi (* )  τού 
κόμητος, υπηρετούσα ιδίως τήν γυναίκα μου. Ο
νομάζεται καί αύτή Μάσα, είναι είκοσι χρόνων,
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καί εύμορφη, καί δέν αμφιβάλλω ό τι θά εύχαρι- 
στηθή ύπανδρευομένη μέ τδν ίβάν.

•—  Δέν θά θελήση ό ίβάν.
—  Καί δέν είσθε κύριος ;
- -  Σάς είπα δ τι δέν μέ συμφέρει νά μεταχειρι- 

σθώ βίαν κατά τού νέου αύτού. Καί μέν θά εύχα- 
ριστούμην άν έψοφούσε’ χρεωστώ όμως νά φανώ είς 
τδν κόσμον ώς νά μέ ήτον ή ζωή του πολύτιμο; 
δσον καί ή έδική μου. Ερχονται περιστασει,, φίλε 
μου, κατά τά ; όποιας πρέπει νά καταπινωμεν 
πολλά.

—  Ας μεταχειρισθώμεν λο.πδν άλλον τρόπον. 
Εντός τινων ήμ-ερών περιμένω τδν Κ. Βουσλάγεφ 
καί τήν κόρην του διά νά περάσουν μέρος τού φθι
νοπώρου είς τήν έξοχή '· Εάν ζητήσω τδν ίβάν νά 
έλθρ μα ζγ μου βεβαίως θά εύχαριστν,θή' καί άφού 
έλθη, ευκόλως θά κατορθώσω νά λάβφ σχέσεις 
άδιακόπους μέ τήν υπηρέτριαν Μάσαν, καί θά δ ια 
δώσω δ τ ι έντδς ολίγου θά ύπανορευθοΰν. Εν'οείτε 
τό τε  πόσον θά πειραχθή ή νέα Βουσλάγεφ, Μετά 
ταύτα  ένώ τινα  ημέραν ό Κ. Βουσλάγεφ θά χρεια- 
σθή τδν ίβάν, ή σύζυγός μου θά προσποιν,θή τήν 
ασθενή, ή Μάσα Κικολαέβνα είναι πολλά καλή καί 
θά τρέξη νά τή,ν περιποιηθή' τούτο έγεινε καί άλ
λοτε. 5θεν θά τήν βάλωμεν είς τά  δίκτυά μας’ καί 
επειδή θά κυνηγάτε κατά τύχην έκεΐ πέριξ, δέν θά 
δυσαρεσττ,θήτε νά βάλετε είς τδ  δισάκκισας καί 
μίαν πέρδικα ακόμη. Εα’ι τό τε  μήν αμφιβάλλετε 
δ η  καί ό κόμης καί ό Βουσλάγεφ θά σπεύσουν νά 
συγκατατεθούν είς δ,τι θέλετε.

Ο πρίγκηψ έσφιγξεν εΰγνωμόνως τή,ν δεξιάν τού 

Σάδλερ διά τδ  ευφυές έπινόημ«·
Μετά τινας ίμέρας δ Βουσλάγεφ έφθασε ρ.έ τήν 

θυγατέρα του. Ö ίβάν, τδν όποιον είχε παραλάβει ό 
Σάδλερ, έβλεπε κατ’ άρχάς μέ πολλήν ευκολίαν 
τούς άρχαίους φίλους του. Συχνά έξήρχετο είς τδν 
περίπατον ή καί συνέτρωγε μ ετ’ αύτών, έβοήθει 
τήν Μάσαν είς τ ά ;  μουσικός της μελετάς, καί ί -  
μ.ενε μόνος μ ετ ' αύτή;· Ελησμόνησεν βλα όσα ύπέ- 
φερε μετά τδν χωρισμόν του άπ αύτής, 'καί άνεζω- 
πυρή,θησαν οί ελπίδες του. Μικρόν δμως κατά μ ι
κρόν εγεννήθησαν εμπόδια μεταξύ τών δυο νέων- 
σπανίως έβλεπον άλλήλους, ή μέν Μάσα έλυπεϊτο 
καί ώ ργίζετο , ό δέ ίβάν έπροσπάθει νά φέρη τδν 
χωρισμόν μετά καρτερίας. Ολα συνέτρεχον είς τδ 
νά ένθυμίζωσιν δ τι είναι εί'λως, καί δ τι μάτην ζη τεί 
νά μεταβάλγ, τή,ν τύχην του. Αλλά πρδ πάντων 
δέν άνείχετο νά εύρίσκεται εις συνάφειαν, έ’νεκα υ
πηρεσιών είς άς προσδιωρίσθη, μετά τής Οπηρέτιδος 
Μάσης, τήν οποίαν άπεστρέφετο. Τόσω δέ μάλλον 
ήγανάκτιΐ καθόσον έμάνθανεν δ τι ή φήμη συνήνωτε 
τδ  όνομά του μέ τδ τής νέας αύτής, φήμη φθάσασα 
καί μέχρι τής κυρίας Βουσλάγεφ, ήτις συχνά:«; 
Ικλαιεν.

' 0  κόμης Αβασέφ έζήτει ειδήσεις περί τού ίβάν 
άπδ τδν Βουσλάγεφ δίς καί τρις τής έβδομάδος. 
Δέν ¿λησμόνησε τδν άγ·απητόν του μουσικόν, καί 
ήλπιζε πάντοτε δ τι μέ δλην τή,ν άντίστασιν τού
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πρίγκτ,πος Μιχαήλ, θά κατώρθονέ ποτέ νά τδν έ- 
παναφέρη εις Πετρούπολιν. ίσως έπί τούτω  ήλθεν 
εις τή,ν έξοχήν δ Βουσλάγεφ μετά τής θυγατρός του. 
Πμέραν τινά  Εστειλε μέγαν φάκελον μουσικής, καί 
έ ζή τει τήν περί αΰτής γνώμην τού ίβάν. Ö Βουσλά
γεφ ε,ήττ,σεν αύτδν βέττό τδν Σάδλερ, όστις δεν έ- 
βοάδυνε νά τον οτεΟ.^' ή,σχολήθη δέ αμέσως εις 
τήν έξέτασιν βοτ,θούμενος καί άπδ τή,ν Μάσαν. Εις 
τδ  έργον τούτο καταγινόμενοι έμ.ού καί οί δύο έπα- 
νέλαβον τή,ν πρώτη,ν γαλήνην, καί ¿λησμόνησαν καί 
ποίγκηπα Μιχαήλ καί Σάδλερ. Αλλά μίαν τώ ν ή 
μερων ήλθεν ουτος εις τήν οικίαν, έχων τό  ήθος ττε- 
ρίλυπον.

—  Τί έχεic, Σάδλερ ; ήρώτησεν ή Μάσα' μή οέ 
συνέβη κανέν δυστύχημα ;

—  ή  σύζυγός μου είναι άρρωστη, καί πολύ, 
πρδ δύο ήμερων.

—  Καί τ ί έ χ ε ι  ;
—  Δεν ήξεύρω, δ ίατρός μας είναι τόσον έλεει- 

νδς ώ στε οδτε αϋτδς εννοεί- έάν ή,τον έδώ δ Μαρ- 
τινόφ. . . .

—  Καί έρχεσαι νά ζητήσνίς τή ν συνδρομήν μας;
—  Ναί, κυρία- άλλοτε εις δμοίαν περίστασιν έ- 

δείξετε  τόσην αγαθότητα, ώ στε ελπίζω ό τι δέν θά 
μάς άφήσετε καί σήμερον.

—  Βεβαίως καί μέ εύχαρίστησιν. Εντός μιας 
ώρας έρχομαι.

0  δέ Σάδλερ άναχωρών έγέλα ώς σατανάς- διότι 
τδ  σχέδιόν του έπέτυχί. Μετά μίαν ώραν, τδ  άκα- 
κον άρνίον θά έπιπτεν εις τά  δίκτυά του- 6 λύκος έ- 
περιφέρετο εκεί πέριξ, καί άνέμενε τή,ν ώραν νά έ- 
πιπέσνι κατά τού άρνίου.

Α λλ ’ ή ώρα αδτη δέν έμελλε νά έλθρ. Πρδ πολ
λών ήμερών οί είλωτες τού κόμητος Αβασέφ, μή ύ- 
πομένοντες πλέον τάς άρπαγάς καί τάς καταδυνα
στεύσεις τού έπιστάτου του, συνέλαβον σκοπούς 
στάσεως. Πολλάκις διά παρακλήσεων καί δ ι' απει
λών άκόμη, είχον προσπαθήσει νά τδν έξευμενίσω- 
σιν- αϋτδς όμως έξ εναντίας έγίνςτο σκληρότερος 
καί πλεονεκτικώτερος, καί τιμωρών τήν αϋθάδειιν, 
ώς έλεγε, τών ειλώ των, έπραττε κατ’  αύτών τά 
πάνδεινα. Πόσοι έξέπνευσαν μαστιγούμενοι άπδ αυ
τόν ! ναι μέν δ νόμος επιτρέπει εις τδν κύριον νά μα- 
στίζτι τούς δούλους του, τιμωρεί όμως αυστηρότατα 
αύτδν έάν δ μαστιζόμενος άποθάνη έντδς τριών ή
μερών μετά τήν τιμωρίαν. Α λλ δ Σάδλερ ή,διαφόρει, 
γνωρίζων ό τ ι  θά ευρισκεν ΐατρδν πρόθυμον νά βα- 
—τίση, τή,ν ράβδον ή τή,ν μάστιγα καί νά τήν όνο- 
μάσ·ρ άποπλυξίαν,

Επειδή, λοιπόν ή απελπισία τώ ν  ε ιλώ των τού 
κόμητος Αβασέφ είχε φθάσες εις τδ έπακρον, είχον 
αποφασίσει νά στασιάσωσι τή ν αυτήν εκείνην νύκτα 
καθ’ ήν ή Κ. Βουσλάγεφ έμελλε νά μείνη πλησίον 
τή ; ασθενούς.

ύ τε  έσήμανεν ή δεκάτη τϊ,ς νυκτδς, κίνη,σίς της 
ασυνήθης έγένετο είς πάσαν h ß a r ,  άνδρες δέ καί 
γυναίκες έξτ.λ,θον ώς φαντάσματα μεταξύ  τού σκό
τους. Ολοι έφερον όπλα, οι μέν πελέκεις οί δέ δ£-

κρανα, καί άλλοι παλαιά καί έσκωριάσμένα πυρο
βόλα- άλλά καί δάδας έκ μαύρης ρν,τίνης έφερον υπό 
τδ  ένδυμά των.

Εν τ ώ  μεταξύ τού τω  σιωπή έπεκράτει είς τή,ν 
κατοικίαν τού Βουσλάγεφ- ούτος μ έν κατεγίνετο είς 
αλληλογραφίαν, ό δέ ίβάν, έκεϊ πληύΐον, έπεθεώρει 
τή,ν μουσική,ν τού κόμητος. Καί παρά τώ  Σάδλερ 
όισαύτω; έπεκράτει σιωπή" ή μέν Μάσα ήγρύπνει 
πλησίον τής ψευδούς αρρώστου, δ δέ Σάδλερ καίτοι 
κατακλιθείς δέν έκοιμάτο, άναλογιζόαενο; μετά α 
νησυχίας τήν επιτυχίαν τής έπιούσης, δ ιό τι τή,ν έ- 
παύρ ον έμελλε νά τελεσθή τδ  έπίβουλον σχέ
διόν του.

Αίφνης κραυγαί αντήχησαν πανταχοϋ, καί μ ετ’ 
ολίγον άναφθεΐσαι διά μιάς αί δάδες, έδειξαν περί 
τή,ν κατοικίαν τού Σάδλερ τείχος φλογών, έβλε
πες είλωτας πάσης ηλικίας, ρακενδύτας, πελιδνούς 
καί κατεσκληκότας ένεκα τών πολυχρονίων δεινών 
τά δποΐα ϋπέφερον.Οί άθλιοι αυτοί, οίτινε; πρδ ολί
γου ήσπάζοντο εύπειθώς τήν χεϊρα τού δημίου αΰ- 
τών,μετεβλήθησαν ύπδ τής άπελπισίας είς άγρια θη
ρία διψώντα αίμα καί καταστροφήν.

Εντρομος δ Σάδλερ έτρεξε πρός τδ  παράθυρου 
καί ϊδών κάτω ώχρίασεν. έπειδή όμως δέν ¿στε
ρείτο θάρρους, άνέλαβεν αμέσως τήν αταραξίαν του 
καί άπεφάσισε ν’  άντισταθφ είς τήν θύελλαν. Ηνο-.ξε 
λοιπδν τό  παράθυρον καί ένευσεν ό τ ι ήθελε νά όμι- 
λήσφ- άλλ είς άπάντησιν ήκουεν-

—  Θάνατος! θάνατος! έκδίκησις !
Καί εύθύς έκρότησαν πολλά πυροβόλα- είς τών 

βραχιόνων καί τδ  μέτωπόν του έτραυματίσθη,σαν, 
καί αυτός έπεσε. Τούτο υπήρξε τδ σύνθημα τής γ ε 
νικής εφόδου. Εν ριπή, οφθαλμού ή οικία κατεπα- 
τήθη, ό Σάδλερ έδεσμεύθη, άπέσπασαν γυμνήν σχε
δόν άπδ τή,ν κλίνην τήν σύζυγόν του, ώς καί γραίαν 
θείαν καί ανεψιάν συγκατοικούσα; μ ετ' αυτού, πρδς 
τούτοι; δέ καί δύο ή τρεις υπαλλήλους, τούς ό- 
ποίους όλους δέσαντες καλώς μετέφεραν είς τήν 
αύλήν.

Ας άποστρέψωμεν τδ  πρόσωπον άπδ τά  άπεχθή 
γεγονότα τά  μετά τήν πρώτην ταύττ,ν καταστρο
φήν. έπεσώρευσαν ένα έπί τού άλλου τούς αιχμα
λώτους, τούς συνέδεσαν ούτως ώστε νά φαίνωνται 
ώς είς όγκος, καί έσχημάτισαν έπειτα περί αυτού; 
χορόν κυκλικόν, άλν,θή χορόν άνθρωποφάγων.

Αλλοι τινές χωρικοί λεηλατούντες τή,ν οικίαν 
άνεβίβασαν άπδ τδ  κατώγειον πίθον πλήρη ρου* 
μίου. όρμήσαντες δέ πάντες πρδ; αύτδν τδ ν  ήνοι- 
ξαν καί έμεθύσθησαν. Ιίκ τοτε τά  όργια έγένοντο 
θηρ ιωδέστερα, καί οί στασιασταί έπεδόθησαν είς 
τήν σφαγήν.

—  βλεος ! έλεος ! άνέκραζον τά  θύματα.
— - Θάνατος ! θάνατος! έκραύγαζον οι δήμιοι.
—  Παιδία μου, φίλοι μου ύπεψιθύρισεν δ Σάδ

λερ, σπλαγχνισθήτέ μας. Σάς αποδίδω δ ,τι σάς 
έπήρα . . .  Θά είμαι καλός . . .  θ ά  σάς κάμω όλους 
ευτυχείς.

—  Nal, τώρα τά  λέγεις, σκύλε, ανέκραξε τό
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πλήθος, άφοϋ μάς κατέφαγες. Σιώπα άθλιε ! Δέν 
άκούεις τδν διάβολον δ όποιος σέ ζη τε ί ; δέν θε- 
λομεν νά τδν άφήαωμεν χωρίς τοιούτον καλόν σύν

τροφον.
Καί λύσαντε; τούς ταλαίπωρους τούς έρριπτον 

άπδ χεϊρα είς χ&ϊρα ώς σφαίρας, καί τού; κατε- 
κρεούργουν μέ πελέκεις καί μέ μαχαίρας.

—  Ας ίδωμεν- έχει αύτή καρδίαν ; έχει εκεί

νος σπλάγχνα ;
Καί μ ε τ ’ όλίγον έβλεπες ¿σκορπισμένους είς τή,ν 

γήν κορμούς σωμάτων άμορφους καί σάρκας καθφ- 
μαγμένας. Ολοι είχον φονευθή πλή,ν τού Σάδλερ, 
τού όποιου τήν ζωήν παρέτεινον επίτηδες ΐνα τδν 
βασανίσωσι περισσότερον. Οπως ζωογονηθούν μά
λ ισ τα  αί δυνάμεις του έχυσαν ^ούμιον είς τδ στό

μα του.
Α λ λ ’ ιδού φλόγες τρομεραί φωτιζουοι τδν δρί- 

ζο ν τα - ή οικία τού Σάδλερ καίεται καί καταρδέει- 
άπδ πάν παράθυρον, άπδ πάσαν θύραν εξακοντίζετα ι 
βρέμον τδ  πίρ" οί ίπποι καί τά  λοιπά ζώ α  όσα εύ- 
ρίσκοντο είς τδ  ίπποστάσιον ώρύοντο φρικωδώς.

Καί ότε ολα κατεκάησαν καί κατέπεσαν, οί //ου- 
ζ ίχ ο ι  τ,λάλαξαν έν θριάμβω- καί άρπάσαντες άπδ 
τάς χείρας καί τούς πόδας τδ  σώμα τού Σάδλερ, 

τδ  έταλάντευον έπί τής πυράς.

—  Βλέπεις, έλεγον, τ ί  ώραϊον κρεββάτι σ' έ- 
τοιμάσαμεν; έδώ θά κοιμηθής. Καλή,ν νύκτα καί 

καλόν έξημέρωμα !

Κ α ί καγχάζοντες Ιρριψαν αύτδν μεταξύ τώ ν 
φλογών. 0  δυστυχής εκείνος άφή,κε φωνή,ν, καί ώς 
όγκος λίθου κατέπεσεν είς τδν κρατήρα...................

Μετά τινας μήνας Ικ τοτε μακρά σειρά αμαξών 
συνοδευομένωνύπό Κοζάκων, έντδς τώ ν όποιων ήσαν 
πολλοί άλυσίδετοι άνεχώρουν άπδ Μόσχας είς Το- 
βόλσκ- ήσαν δέ κατάδικοι έξοριζόμενοι είς Σιβη
ρίαν. 0  καύσων ήτο φλογερός. Ενίοτε αί άμαξαι 
εστέκοντο, καί οι νέοι καί αί νέαι τώ ν χωρίων έ- 
τρεχον νά έλεήσωσι τούς δέσμιους- δ ιό τι είς τή,ν 
'Ρωσίαν καί αύτοί οί έγκληματίαι θεωρούνται άξιοι 
έλέους, καί ονομάζονται r ia t  τ ζά υ τ ι .Ιούιίι.

Μ ετά  τώ ν άλλων ήσαν καί τινες, είκοσι περί
που, έχοντες τδ  ήθος εύσταθέστερον καί τολμηρό- 
τερον, καί κεκλεισμενοι έντδς ιδιαιτέρων αμαξών. 
0  άξιωμ-ατικδς δ συνοδεύων αυτούς άπεκρίθη είς 
τδ ν  έρωτήσαντα, ό τ ι ήσαν οί πρωτουγοί στάσεως 
γενομέντ,ς είς τ ά  κτήματα τού κόμητος Αβασέφ, 
καταδικασθέντες είς ισόβια δεσμά.

Ζ ' .

Εν τοσούτω τ ί  άπέγεινεν ή Μάσα μεταξύ τών 
φλογών καί τώ ν  φόνων; 11 θεία πρόνοια τή,ν έσκε- 
πεν. Ενψ οί στασιασταί, πάλλοντες δάδας ή,τοι- 
μάζοντο νά είσορμήσωαιν εϊς τήν οικίαν τού Σάδ
λερ, αύτή άφήκ» τδν θάλαμον τής ασθενούς Ϊνα 
ύπάγνι είς άλλο δωμάτιον είς άναζήτη,σιν αναγκαίου 
τίνος πράγματος. Εκείθεν κατώρθωσε νά καταφυγή 
(ίς γωνίαν τινά, τού κήπου. Καί λειποθυμήσασ* δέν

είδε τάς είς τήν παρακειμένην αύλήν αιματηρά; 
σκηνής.

Κολλάς ώρας ό Ιβάν καί ό Βουσλάγεφ έτρεχαν 
είς άνεύρεσιν τής ταλαιπώρου νέας- δ ιότι αί κραυ
γαί τών στασιαστών, καί αί φλόγες τή,ς πυρκαϊά; 
διαδοθεΐσαι μετά πολλής όρμής είχον καταταράξει 
καί αύιούς πρδς τό  άλλο μέρος τού χωρίου κατοι- 
κοΰντας.

—  Μάσα! Μάσα! άνέκραζον άπηλπισμίνοι. 
Αλλ ούδεμία άπάνττ,σις. Επειδή δέ άνεγ.ώρισον 
αυτούς οί αρχηγοί τή,ς στάσεως, τούς έβοήθη,σαν ϊνα 
εΰρωσι τή,ν νέαν.

Επί τέλους φωνή χαρά? έ ζε^ ά γη  έκ τού στή 
θους τού ίβάν, δ ιότι είχεν εϋρεϊ τή,ν Μάσαν. Δ ε ι- 
ποθειμούσαν έ τ ι  άνεσήκωοεν αύτή,ν ώς πτερόν, καί 
ώς πτερόν τήν μετέφίρεν είς τήν κατοικίαν του 
πατρός της καί τή ν άπέθεσεν είς άνάκλιντρον.

11 Μάσα άνέλαβε τάς αισθήσεις τη,ς.
—  ίβάν! —  ’ΐδού ή πρώτη λέξις της.
Καί έπεσαν είς τάς άγκάλας άλλήλων.
Τή,ν ώραν έ/.είνην ήλθε καί δ Βουσλάγεφ, τή,ν 

κόμην Ιχω ν άτακτον καί αγρίους τούς οφθαλμούς.
—  Μάσα μου! Μάσα μου! ανέκραξε, καί κα- 

τεφ ίλει τή,ν κόρην του κρεμαμένην ήδη άπδ τού 

τραχήλου του.
·— Α ύτδς ! έψιθύρισε δείξασα τδν Ίβ ά ν , αϋτδς 

είναι δ σωτήρ μου, ό άγγελός μου, καί είς αύτδν 

ανήκω διά παντός!
—  Ναί, τέκνον μου, άπεκρίθη δ πατήρ κλαίων- 

ναί, ό Θεός νά σάς εύλογήσνι!
Καί κατησπάσθη πχτρικώς καί τούς δύο.
Ιδού λοιπόν άπέτυχον όλα τά  μηχανεύματα τού 

πρίγκτ,πο; Μιχαήλ- ό συνένοχός του δέν έζη πλέον.
Πολλοί μήνες παρή,λθον καί ό πλούσιος κληρο

νόμος τού πρίγκηπος Π. είχε πάντοτε πρό οφθαλ
μών τδ  όλέθριον εκείνο γεγονός- ούτε έτρωγεν ούτε 
έκοιμάτο, άλλά σιωπηλός καί κατηφής άπέφευγε 
τούς ανθρώπους, έπλανάτο είς τάς ερήμους, καί δεν 
έτόλμα νά ίδρ κατά πρόςωπον τδν ουρανόν. Καί 
άφού έμετριάσθη ή πρώτη αύτή αγωνία, άλλη πάλη 
έγεννήθη είς τήν καρδίαν του- δέν έδύνατο νά έν- 
νοήση πώς, παραβαίνων τά  καθήκοντα κιρίου πρδς 
είλωτας, έξετραχη,λίοθη είς τόσας καταχρήσεις, 
καί πώς αύτδς δίκαιος άλλοτε καί γενναίος, κα- 
τήντησε τόοον χαμερπή,ς καί άδικος. Ολίγον όμως 
διήρκεσεν ό έλεγχος ουτος τής συνειδήοεως- δθεν 
κυμαινόμενος μεταξύ διαφόρων αισθημάτων, α γα 
θών καί πονηρών, καί αδυνατών νά κανονίσρ στα- 
θερώς τά  τής διαγωγής του,έπραττε κατά τήν επι
κρατούσαν έκάστοτε διάθεσιν είς τή,ν ψυχήν του.

Εν τοσούτω ό Ίβάν έπανελθών είς Πετρούπολιν, 
άπέλαυεν είπερ ποτό τής εύνοίας τού κόμητος Α 
βασέφ. ΐΐπανέλαβε δέ καί τδ  άρχαϊον επάγγελμα, 
καί εύρε τούς αρχαίους θαυμαοτάς του £τι μάλλον 
ένθουσιώντας, δ ιότι ό κόμης, μαθών άπδ τδν Βουσ
λάγεφ τά  διατρέξαντα μεταξύ αυτού καί τής νέας 
έν καιρώ τής σφαγής καί τής πυρκαϊάς, έϊέκρινεν 
εϊ Χ ίί μετά δυσκολίας τήν ϊνωαίν των.
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ό  κόμης ένήργησε καί άλλο' επειδή ό πρίγκηψ 
Μιχαήλ τεταραγμένος, ώς είδομεν, καί περίλυπος, 
δυσκόλω; ένέδωκεν εις τήν άναχώρησιν τού ίβάν, 
έγρα·ρε προς αυτόν συχνάκις πρησπαθών νά έλκύση 
τήν ϋπέρ πού εϊλωτος εύνοιάν του. Ναι μέν δέν 
¿φανέρωσε τό  περί του γάμου μυστικόν, άλλ έγρα- 
φεν ό τ ι  ή το ίϊιο ν  καί τής αξιοπρέπειας καί τής τ ι 
μής του νά μή έχη πλέον είλω τα  άνθρωπον τον ό- 
ποϊον ό Θεός έπλασε δι άλλην τύχην, καί τόν προέ- 
τρεπε νά π?αγματοποιηση αυτός τους γενναίους 
σκοπού; τού θείου του. Αλλά μέχρι τίνος έπετύγ- 
χανον αί έπιστολαί αύται άκόμη τό  ήγνόει, δ ιότι 6 
πρίγκηψ δέν άπεκρίνετο ποτέ.

Καί όμως δέν άπεθαρρύνετο ό κόμης' άλλ' έπί 
τέλους θεωρήσας προσβλητικήν τήν τοιαύτην δ ια 
γωγήν, καί έννοών ό τι πρέπει ν’ άποφασισθή ορι
σ τικά ; το  πράγμα έπέστειλε τά δε '

α Φ ίλτα τε πρίγκτ,ψ! Σάς έγραψα πολλάς ¿πι
στολάς περί τού ίβάν, άλλά σεις δεν μέ άπεκρίθητε. 
Εις τ ί  ν' άποδώσω τήν τόσην σ ιωπήν; Μή δέν θέ- 
λ.ετε πλέον νά έχετε σχέσιν μέ τους ανθρώπους; 
τούτου δοθέντος γνωρίζω  πολλούς οίτινες θά λυπη- 
θώσι πολύ’  όταν είναί τις , όπως είσθε, νέος καί 
πλούσιος, έχει ύποχρεώσεις ποός τούς άλλους τάς 
οποίας δέν είναι κύριος ν’ άποβάλη. Αλλ" ή επι
στολή μου δεν άποβλέπει υμάς. Πολλάκις σάς ώ- 
μίλησα διά τόν ίβάν, καί σάς είπα ό τ ι έντιμ.ον θά 
ή το  πρός υμάς όχι μόνον τό  νά τό ν  μετα-χειρι- 
σθήτε όπως άζίζουσι τά  προτερήματα του, αλλά 
καί νά τόν ελευθερώσετε. 'Γούτο άξιώ καί σήμερον 
καί άπαιτώ  νά μοί άποκριθήτε. ϊσως εϊσθε ακόμη 
δυσηρεστημένος διά τήν πρός ύμάς διαγωγήν τής 
Μάσα; Βουσλάιεφ. Βεβαιωθήτς ό τι τό  κα τ’ έμέ 
έλυπήθην εις άκρον, καθόσον πολύ έπεθύμουν νά σάς 
ίδω μέλος τής οίκογενείας μου καί σύζυγον τής 
νέας μου συγγενούς. Πλήν τ ί  νά γείνη ;  ή καρδία 
τω ν παρθένων είναι αίνιγμα, καί έ τ ι πλέον ή τής 
Μάσας' τ ίς  θά έφανταζέτο ποτέ ό τι θά έπροτίμα 
μεγιστάνος ίνα. . . . Ναί, διά τ ί  νά σάς τό  κρύψω; 
ή Μάσα θέλει σύζυγον τόν ίβάν. Πώς δέ τούτο ; 
μόνος ό θεός τό  γινώσκει. Τούτο μόνον ή;εύρω ό τι 
ότε έπαθεν όσα έπαθεν ό ταλαίπωρος επιστάτης 
μου, ό ίβάν έσωσε τήν Μάσαν άπό θάνατον ά
φευκτου, καί έκ το τε  ώρκίσθησαν άμοιβαίαν πί· 
σ τ ιν ' ό δέ Βουσλάγεφ έπεκύρωσε τούς όρκους των, 
Τ ί νά γείνη λοιπόν; Γνωρίζω  τόν χαρακτήρα τής 
νέας,καί δέν αμφιβάλλω ό τι δέν θά μετεβληθή ποτέ. 
άλλά καί πώς να τήν δώσω εις είλωτα ; Καί αν δέν 
ΰπανδρευθή τόν Ίοάν,ποίαν ζωήν θά ζήση ; Λοιπόν, 
φ ίλτα τε πρίγκηψ, ή ζωή μας, ιός βλέπετε, κρέμα· 
τα ι άπό ύμάς. Σάς εξέθεσα έν ειλικρίνεια τά  πράγ
ματα ' άπόκειτα·. εις τήν καρδίαν καί τήν φρόνησίν 
σας ν’ αποφασίσετε. Λεν έχω ίτάχα δικαίωμα νά ελ
πίσω ότ·. δέν θέλετε άποβάλει τήν αίττ.σίν μου ; ο 

Μετά τρεις μήνα; ό κόμης έλαβε τήν εφεξής ά· 
πάντησιν'

«  Κ . Κόμη!

«  Ελαβα τή ν επ ιστολήν τή ν  οποίαν τιμ ώ σά  με

μοί έγραψεν ή έζοχότης σας" εντός τινων δέ ήμε
ρων θά φέρω μόνος τήν άπάντησιν » .

Τ ί  σκοπόν είχεν άρα μεταβαίνων εις Πετρούπο* 
λ ιν ; ίσως οϋδ αϋτός τόν έγνώριζε ' δύο μόνον τω  
ήσαν γνω σ τά ' πρώτον ότι έμίσει εϊπερ ποτέ τήν 
Ίβάν, καί δεύτερον ό τ ι ό έρως ty 'j πρός τήν 
Μάσαν είχε κορυφωθή' ώρας όλοκλήρους καθήμε- 
νος μόνος εις τόν κοιτώνά του έβυθίζετο εις λ ο γ ι
σμούς άπορων τ ί  νά πράξη.

Αλλ έπί τέλους ιδέα τ ις  νέα κατέβη εις τήν 
κεφαλήν του.

α Ó ίβάν, είπε καθ' έαυτόν, δέν μέ ανήκει; 
άρα άνευ έμού ούδέν γ ίνετα ι' άντί λοιπόν νά εμ
ποδίσω τά  σχέδιά των, ά; τά  συντρέξω. Διά τ ί  
όχ ι; άφοϋ ή Μάσα άγαπά τόν 'ίβάν είλωτα όντα, 
άρα δέν άποστοέφεται τήν τά ξιν  τεύ εΐλωτος, άλλά 
τόν βίον του. Εάν λοιπόν δείξω , χωρίς όμως νά 
δώσω τόν λόγον μου, ό τι τόν μεταχειρίζομαι όπως 
ό κόμη; έπιθυμ.εϊ,καί ό τι πιθανόν νά τόν απελευθε
ρώσω ά,,γότερα, ό γάμος βεβαίως θά γίνη, καί 
τό τε  ή Μάσα είναι ίδική μου' δ ιότι τις θά μ’ ίμ - 
ποδίση νά άναλάβω τά  επί τού Ίβάν  δικαιώματα 
μου; Ο ,τ ι καί άν κάμω έχω τόν νόμον υπέρ εμού’ 
ή σύζυγος ακολουθεί τόν σύζυγον, καί ή Μάσα θ’ 
άκολουθήση τό ν  Ίβ ά ν ' θά τόν άκολουθήση εις τά  
κτήματά μου όπου θά τόν προσκαλέσω. Καί άφοϋ 
άπαξ έλθη εϊς χεΐράς μου, τίς θά τόν άποσπάση ; 
Θά τόν χωρίσω άπό τήν γυναΐκά του, θά τόν έξο- 
ρίσω μόνον εις χωρίον μακρυνόν . . . καί ή απου
σία είναι μήτηρ τής λήθηε . . .  τίς ήξεύρει; ή ζωή 
τού ανθρώπου είναι εύθραυστος, καί τό  μέλλον 
κρύπτει τόσα πράγματα απρόοπτα.

Τοιαύτα άναπολών άνεχώρησεν, ήλθεν εις Πε- 
τρούπολιν, κατώκησεν εϊς ξενοδοχεΐον, καί μετά 
μικρόν μετέβη εις τού κόμητος Αβασέφ.

Ó κόμης δέν ήτο εις τήν οικίαν του, ούτε έμελλε 
νά έπανέλθη τήν ήμέραν εκείνην. Επειδή όμως έπε- 
ρίμενε τόν πρίγκηπα, άφήκεν έπιστόλιον δ ι ’ ού 
τόν παρεκάλει νά ύπάγη τό έσπέυας εις τού πρίγ- 
κηπος 'Ροκόφσκη όπου παριστάνετο δράμα καί 
συνεκροτείτο χορός, καί όπου θά παρευρίσκενο καί 
αυτός.

Σημειωτέον ό τι έπισημοτάτη ητο ή εσπέρα έ- 
κείνη πρός τε  τόν πρίγκηπα Ί ’ οκόφσκη καί τούς 
προσκεκλημένους αυτούς, δ ιότι έωρτάζοντο τά  
γενέθλια τής ποιγκηπίσσης, ό δέ κόμης Αβασέφ, 
καθό οίκειότατος, είχε τή ν άδειαν νά φέρη δν- 
τινα  ήθελεν.

u  μεγαλοπρέπεια καί ό πλούτος ήτο ανέκφρα
στος' αγάλματα, φυτά, δένδρα, μουσικαί, λυχνίαι 
πολυτιμόταται, σμήνος ύπηρετών, όλα ήσαν αντά
ξια ήγεμόνος. Ο τε έφθασεν ό πρίγκηψ Μιχαήλ αί 
απέραντοι αίθουσαν ήσαν σχεδόν έρημοι" εις δέ 
τών ύπηρετών τόν ώδήγησεν είς τινα  άλλην κειμέ- 
νην άπώτερον καί μετεσκευασμένην είς θέατρον. 
Εις παύσην εύρίσκοντο οί προσκεκλημένοι. Μόλις 
δέ είσήλθεν ό πρίγκηψ, καί επειδή είχε τελειώσει 
ή τελευταία πράξις τού δράματος, κατέπεσεν ή
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«  Υλαία,- οί δέ θεαταί έζήτουν χειροκροτούντες νά 
-παρουσιασθώσιν οί ύποκριταί, ό  συγγραφεύς καί ό 
διευθυντής τής ορχήστρας.

Ανασυρθείσης τής αυλαίας όλοι έφάνησαν' αί ε
πευφημήσεις έπανελήφθησαν καί πλήθος άνθέων έρ- 
ρίφθησαν έπ ' αύτών. Μόνος ό πρίγκηψ ϊσ τα το  άκί- 
ν η:ος καί κάτωχρας, δ ιό τ ι είχεν -ίδει τόν Ίβάν 
καί τήν Μάσαν, φορούντας πλουσιώτατα ενδύμα
τα , πρώτους πάντων φανέντας είς τήν σκηνήν.

Μετά μικρόν τό  πάθος του άρχισε νά άναγεννά- 
τα ι σφοδρότατον είς τήν καρδίαν του, καί μόλις 
έκράτησεν εαυτού ότε ό κόμης Αβασέφ, ίδών αυ
τόν μακρόθεν τόν έπλησίασε τείνας τήν δεξιάν.

—  Βλέπετε, είπε, Κ. κόμη, ό τ ι έφύλαξα τόν 
λόγον μου.

—  Τέλος πάντωνί
—  Πρέπει νά είσθε ευχαριστημένος άπό τήν εορ

τήν, δ ιότι . . . .
—  Τωόντι έως τώρα όλα εγειναν πολλά καλά, 

χάρις μάλιστα είς τούς νέους φίλους μας τόν ίβάν 

καί τήν Μάσαν. . .
—  Λυπούμαι ό τ ι έφθασα άργά.
—  Πώς δέν τούς ήκούσατε ;

—  ύ Χ1·
—  Λυπούμαι. Ποτέ είς τήν Πετρούπολιν δέν 

έδόθη όμοία συναναστροφή. Αφού όμως είσθε εδώ, 
θά σάς κρατήσωμεν αρκετόν καιρόν ώ σ τε  νά ίδήτε 
άλλα; όμοιας.

Εν τοσούτω ή μουσική ανήγγειλε τήν έναρξιν 
τού χορού, ό  δέ κόμης λαβών τήν χεΐρα τού 

πρίγκηπος'
—  Ελθετε, είπε, νά σάς παρουσιάσω είς τούς 

οϊκοδεσπότας, θά ευχαριστηθούν νά σάς γνωρίσουν' 
σεις δέ ελπ ίζω  ό τι θέλετε σπεύσει νά δικαιώσετε 
τήν φήμην σας ώ ; εύγενούς Ιππότου καί ώραίου 

χορευτού.
—  Εάν τό  συγχωρήτε θά χορεύσω πρώτον μέ 

τήν ώραίαν σας Μάσαν.
—  Καί διά τ ί  όχι ; ό ίβάν θά χορεύση α ντ ί

κρυ σας.
—— Θαυμάσια.
Ππόρησεν ή Μάσα ότε ό πρίγκηψ Μιχ_αήλ πλη- 

σιάσας αύτήν έζήτησε νά χορεύση μαζή της' ό δέ 
ίβάν, όςτις έστέκετο πλησίον της καί πρός τόν ό
ποιον ό πρίγκηψ έτεινε φιλικώς τήν δεξιάν, ήσθαν- 
θη κλονουμένους τού; πόδας του. Οί δέ περιεστώτες, 
οΐτινες δέν ήγνόουν τά  διατρέξαντα μεταξύ τών 
τρ ιών εκείνων, παρετήρουν μέ απορίαν τά  γινόμενα.

—  Φαίνεται, έλεγόν τινες, ό τ ι έφερε τήν άπε- 
λευθέρωσιν τού ίβάν, καί θά τήν δώση βεβαίως τήν 
ώραν τού δείπνου.

Τό δεΐπνσν όμως ¿τελείωσε, καί ή πράξις δέν 
έφάνη. ό  πρίγκτ,ψ έφέρθη τοσούτον εύγενέστατα 
καί πρός τήν Μάσαν καί πρός τόν ίβάν, ώστε καί 
οί δύω συνέλαβον ελπίδας καί 6 κόμης αϋτός.

έκ το τε  παρήλθεν όλόκληρος μήν, καθ’ 8/ πολ- 
λα ί συναναστροφαί συνεκροτήθησαν" ό πρίγκηψ έ- 
φέρετο πάντοτε εύγενώς, καί πρώτος έχειροκρό-

τε ι τόν ίβάν. ή  χαρά δέ τούτου ήτο ανεκλάλητος, 
δ ιότι ένόμιζεν ό τ ι  καθ’ έκάστην έπιπτεν άνά είς 
κρίκος τής άλύσεώς του, καί ό τι μ ε τ ’  ολίγον ελεύ
θερος καί ανεξάρτητος θά ένυμφεύετο τήν Μάσαν..

Μίαν τώ ν ήμερων ό κόμη; ευρισκόμενος μόνος 
μ ετά  τού πρίγκηπος’

—  Λοιπόν, είπε, φ ίλτα τε πρίγκηψ, τ ί  λ έγετε  
διά τόν ίβα'ν ; δέν ήλθε πλέον ή ώρα νά αποφα
σίσετε τό  μέλλον το υ ;

—  Τ ί εννοείτε, Κ. κόμη;
—  Ο ,τι ήξεύρετε πρό πολλού" 6 ίβάν άγαπά 

τήν Μάσαν, ή Μάσα άγαπά τόν ίβάν, καί πρέπει 
άφεύκτως νά τούς ύπανδρεύσωμεν. όρος δέ τής ύ- 
παν δρείας ταύτης αναπόφευκτος είναι ή άπελευθέ- 
ρωσίς του.

—  Καί διά τ ί ;
—  Πώς διά τ ί  ; Μήπως μία νέα έλευθέρα καί 

εύγενής, ώς ή Μάσα Νικολαέβνα, ήμ.πορεΐ νά γείνη 
σύζυγος ανθρώπου μή έξουσιάζοντος τόν έαυτόν του;

—  Δέν έναντιόνομαι εϊς τόν γάμον.
—  Ομως . . .
—  Μέ φαίνεται, Κ. Κόμη, ό τι ή διαγωγή μοιί 

καί πρός τούς δύο, άφοϋ μάλιστα  άπέβαλεν ή Κ. 
Μάσα τήν ποότασίν μου, είναι τοιαύτη ώ σ τε  τούς 
έγγυάται διά τό μέλλον των.

—  Βέβαια, δέν έχομεν κανένα λόγον νά είμεθ* 
παραπονεμένοι άπό σάς, καί ήξεύρομεν ό τι ό ίβάν 
ενόσω ζή τε  μόνον κα τ’ όνομα θά είναι εΐλως σας. 
Τοιαύτη τουλάχιστον είναι καί τού Βουσλάγεφ ή 
γνώμη καί ή έδική μου έλπίς. Αλλά μετά τόν θά
νατόν σας, ποίαν έγγύησιν έχομεν;

—  Εάν τούτο σάς άνησυχή, ευθύς έτοιμάζω  τήν 
διαθήκην μου, καί τήν άποθέτω άν θέλετε εϊς χεΐράς 
σας' δι’  αυτής έλευθερόνω τόν ίβάν.

—  II διαθήκη σας μεταβάλλεται. Κάμετε, Κ . 
πρίγκηψ, κάμετε άπό τώρα β ,τι ήθέίετε νά κάμετε 
μέ τήν διαθήκην σας. Το άνθος τό  όποιον μεταδί
δει τήν εϋωδίαν του είς όλόκληρον ζωήν ανθρώπου, 
είναι προτιμότερον άπό τό  άνθος τού τάφου.

—  Είναι ώραία καί ποιητική αύτή ή είκών. Κ. 
κόμη. Συγχωρήσατέ με όμως νά σάς εΐπώ ό τι ανή
κω είς οικογένειαν ύπερήφανον, ίσως μάλιστα  έχω 
καί περισσοτέραν υπερηφάνειαν άπό τούς προγόνους 
μου. Διά τούτο ό ίβάν όπως τόν άνεθρέψατε, κο
λακεύει τήν φιλαυτίαν μου είς άκρον, καί ύπερηφα- 
νεύομαι ό τ ι έχω τοιοϋτον άνθρωπον" δ ιό τι μέ φαί-* 
νεται ό τ ι ή δόξα του αντανακλά είς τήν οϊκογέ- 
νειάν μου. Είναι λοιπόν δυνατόν νά τόν χωρισθώ ; 
Τ ί φοβείται άπό έμέ ; μήπως διακόψω τό  στάδιόν 
του του ; πλήν ό λόγος αϋτός διά τόν όποιον τόν 
άπαιτώ είναι ή άσφαλεστέρα έγγύησίς του.

Αλλ’εϊς μάτην ό κόμης ήθέλησε νά έπιμείνη, διότι 
άκαμπτος ύπήρξεν ό πρίγκηψ Μιχαήλ. Ο τε  έξερχό- 
μενος ούτος άπήντησε τόν Βουσλάγεφ, σφίγξας πε- 
ριπαθώς τήν δεξιάν του'

—  ίδ έτε , είπε, σάς παρακαλώ τόν κόμητα, καί 
καθησυχάσατε τον ' ήξεύρετε ό τ ι δέν είμαι τίγρις.

Καί αληθώς, επειδή ό πρίγκηψ έφέρετο εύγενέ-
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σ τα τα  πρός τόν Βουσλάγεφ, ούτος είχεν άρίστην 
Ιδέαν περί εκείνου, καί τόν έπτίνει πούλάκις ενώ
πιον τού ίβάν καί τής Μάσας. Αλλά καί άλλοι 
έξεθείαζον έπίτηδες πρός αυτούς τήν γλυκύτητα, 
τήν μετριοπάθειαν καί τήν τιμήν του' ούτοι δμως 
δέν έλησμόνουν τά  παρελθόντα.

Μεταξύ τώ ν οικείων του κόμητος υπήρχε καί τις 
γέρων νομικός ονομαζόμενος Βρούμεο. II Μάσα τόν 
εβλεπεν όσάκις ήοχετο, καί λαμβάνουσα αύτόν κα
τά  μέρος συνωμίλει πολλάκις όλοκλήρους ώρας. Α λ
λά ποιαν ήδονήν είίρισκε συνδιαλεγομένη μέ γέ
ροντα δικηγόρον ; μήπως ήθελε νά σπουδάση καί 
αύτή νομικά; Τούτο μόνον γνωρίζομεν δ τι οι τόμοι 
τού Σβ όδ  (ρωσικόϋ κώδηκος) μετέβαινον από τό 
δωμάτιον τού Βουσλάγεφ είς τό  τής θυγατρός του, 
καί ό'τι τούς άνεγίνωσκεν άνενδότως.

Μίαν τώ ν  ήμερων κρατούσα ένα τών τόμων τού
τω ν, ώρμησεν έξω  τού δωματίου της πνευστιώσα 
και δλη ερυθρά.

—  Πάτερ μου! πάτερ μου!
Τήν έπίκλησιν ταύτην άκούσας 6. Βουσλάγεφ ή- 

νοιξε μετά σπουδής τήν θύραν τού κοιτώνος εν ψ 
είργάζετο μέ τόν κόμητα καί τόν ίβάν.

—  ίδ έτε , ίδέτε ! ανέκραξε δείξασα τό  βιβλίον,καί 
προσκαλέσασα τήν προσοχήν τω ν  είς περικοπήν τήν 
όποιαν είχε σημειώσει μέ κόκκινον μολυβδοκόνδυλον.

0  δέ Βουαλάγεφ λαβών αύτό άνέγνω μεγαλοφώ
νως" δλων αί καρδίαι Ιπαλλον αφοδρώς. Μετά δέ 
τ ό  τέλος τής άναγνώσεως 6 ίβάν καί ή Μάσα γο- 
νυπετήσαντες ευχαρίστησαν τόν Θεόν, δπως οί α ιχ
μάλωτοι τόν εύχαριστοϋσι μετά τήν ελευθερίαν των. 
0  κόμης συνεκινήθη είς άκοον, καί ό Βουαλάγεφ 
ανύψωσε πλήρεις δακρύων τούς οφθαλμούς πρός ου
ρανόν.

—  Τ ί ανόητοι είμεθα! έψιθύρισεν ό κόμης" ά· 
γνοούμεν σχεδόν πάντοτε τούς νόμους οί όποιοι ήμ- 
πορούν νά μάς κάμουν ευτυχείς. Τό παιδί μας μό
νον . . . Βουαλάγεφ, μήνυσε τόν Βροϋμερ νά ελθη 
σήμερον νά γευθή μαζή μας.

Κ α ί συγχρόνως δ ιέταξε νά έτοιμασθή τό  όχημά 
του διά νά ύπάγη μόνος είς τόν υπουργόν τής δ ι
καιοσύνης, καί έκείθεν είς τό  αύτοκρατορικόν γρα- 
φεΐον.

Δεκαπέντε ημέρας μετά ταύτα δλοι οί έπισημό- 
τεροι τής αϋλής καί τής πόλεως παρευρίσκοντο είς 
τή ν εκκλησίαν τού Αβασέφ. 0  κόμης ήθέλησε νά 
πανηγυρίστι τούς γάμους τώ ν τέκνων τον, δπως έ- 
κάλει τόν ίβάν καί τήν Μάσαν, μετά μεγίστης λαμ- 
πρότητος" αλλά καί 6 πρίγκηψ Μιχαήλ, άγνοών τά 
διατρεξαντα, καί νομίζων τούς γάμους τούτους έπι- 
σιέφοντας τάς ελπίδας του, συνέτρεξεν είς τήν λαμ
πρότητά τω ν . ό  μητροπολίτης Πετρουπόλεως καί 
τρεις ύπασπισταί τού αύτοκράτορος παρόντες, έ- 
λάμπρυνον ϊ τ ι  μάλλον τήν τελετήν.

Τών δέ περιεστώτων τά  αισθήματα ήσαν διάφο
ρα" οί μέν έθαύμαζον, οί δέ ήπόρουν, καί άλλοι 
έπέκρινον. Επειδή δμως δλοι έγίνωσκον τήν σπα- 
νίχν φρόνησιν τού  κδμητος, καί ήγάπων τό ν  ίβάν

καί τήν Μάσαν, έπροσδόχων αίφνιδίαν τινα  «ρ ά ξιν , 
ικανήν νά συμπληρώσρ τήν ευδαιμονίαν τώ ν νεό
νυμφων.

Ó πρίγκηψ Μιχαήλ, ίστάμενος όπισθεν στήλης, 
έβ.επε χωρίς νά φαίνεται. Οί ός/θαλμοί του προσ- 
ηλούντο άγριοι επί τών νεονύμφων,ό» δέ ίβάν ϊσ τα το  
πρφος καί άξιοπρεπής. Ενίοτε μόνον δάκρυα ¿κυκλο
φορούν είς τούς οφθαλμούς του, διότι μεταξύ τής 
τόσης χαράς ενθυμείτο τόν γέροντα πατέρα καί τήν 
γραίαν μητέρα του άποθανόντας πρό τ ι ιω ν  μηνών, 
ένεκα της σκληρότητος τού κυρίου των.

Ενώ δέ έτέθησαν οί στέφανοι έπί κεφαλής τώ ν 
νεόνυμφων, καί ό μητροπολίτης έλεγε τό  κ σ τέ 
φεται ό δούλο; τού Θεού ίβάν τήν δούλην τού Θεού 
Μαρίαν s, χαρά σατανική ένέπλησε τήν καρδίαν 
τού πρίγκηπος Μιχαήλ, e A ! είπε καθ’ εαυτόν 
τρ ίζω ν τούς όδόντας, τώρα πλέον είσαι έδική μου. 
Μάσα, δέν ήμπορεΐς πλέον ν’ άποφύγη,ς τάς χεϊ- 
ράς μου. Καί σύ, άθλιε δούλε, νά ίδής τ ί  θά πά- 
θης ! ήθέλησες νά γεινης δμοιός μου" ένόμιζες δτι, 
επειδή τό  μιαρόν καί ανόητον εκείνο γερόντιον ο ί 
ύπεστήριζε. θά παρεγνωρίζοντο τά  δικαιώματα μου 
καί τά  χρέη σου. Θά ίδής τώρα. Απόψε, ναι α
πόψε, δταν τό  πλήθος τό  όποιον ήλθε νά παρευ- 
ρευθή είς τήν λεγομένην ευτυχίαν σου άναχωρήση, 
δταν 6 νυμφικός θάλαμος έτοιμασθή, καί 6 ίβάν, 
μεθύων άπό έρωτα, θά βάλη είς αύτόν τόν πόδα, 
αίφνης διαταγή μου, διαταγή άνηλεής, Οά τόν φέ- 
ρη εμπρός μου. Μία άμαξα θά τόν παραλαβή καί 
θ' άναχωρήση ! Δέν ήξεύρεις, ανόητε, δ τ ι έάν ό λέων 
κοιμάται ενίοτε μεταξύ τών άνθέων, έξυπνα· πάν* 
το τε  καί τά  καταπατεί καί τ ά  αίματόνει ;

Μετά τήν τελετήν συνήλθον είς μεγαλοπρεπές 
συμπόσιον οί κεκλημένοι" ήσαν δέ πολλοί καί 
εκλεκτοί. Μόνος ό πρίγκηψ Μιχαήλ έλειπεν. ό 
ταν ό κόμης Αβασέφ έκάθησεν είς τήν τράπεζαν, 
εύρεν έπί τού πινακίου του επιστολήν φέρουσαν τήν 
υπογραφήν τού πρίγκηπος, δ ι’ ής έλεγεν δ τι ένεκ* 
αιφνίδια; κεφαλαλγίας ήναγκάσθη ν’ άποσυρθή είς 
τήν κατοικίαν του. Ó δέ κόμης είδοποίησεν αύτόν 
δ τι τήν τρ ίτην ώραν μετά μεσημβρίαν θά μεταβή 
είς έπίσκεψίν του, δ ιότι είχε σημαντικήν τινα  εί- 
δησιν νά καινοποιήση πρός αύτόν.

— ■ Τ ί νά μέ θελρ άρά γ ε ;  είπε καθ’ εαυτόν ό 
πρίγκηψ.

Καί έπερίμενε.
Τήν τρ ίτην ώραν δύο όχήματα είσήλθον είς τήν 

αύλήν τού ξενοδοχείου, καί κατέβησαν ό κόμης, ό 
Ίβάν , ή Μάσα καί ό Βουσλάγεφ.

—  Φ ίλτα τε πρίγκηψ, είπεν 6 κόμης, παρου- 
σιάσας αύτώ τούς νεόνυμφους, εέ φέρω τά  νέκνα 
μου νά σέ αποχαιρετίσουν πριν έπιχειρισθοϋν τό 
ταξειδιόν των.

—  Π ώ ς! ποϊον ταξείδιον ;
—  Είς τήν Γερμανίαν καί τήν Γαλλίαν" ήξεύ- 

ρετε δ τ ι έπέρασεν ή συνήθεια τού νά μένουν τάς 
πρώτα; ήμέρας τού γάμου τω ν οί νεόνυμφοι είς τήν 
πατρικήν οικίαν προτιμούν νά τρέχουν έδω καέ
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έκεϊ. Πλήν τούτου ό ίβάν Πέτροβιτς καί ή σύζυ
γός του είναι ελεύθεροι νά κάμουν δ ,τι θέλουν, 
καί βέβαιχ δέν θά έναντιωθή ό παλαιός των φ ίλος..

0  πρίγκηψ έμεινεν ώς εμβρόντητος, αί τρίχες 
του άνωρθώθησαν, καί τό  στήθός του έξωγκοϋτο.

—  Ηθέλησα, είπεν ό κόμης, νά τούς άποζημιώ- 
δ ι’ δσα δεινά ύπέφερον" τούς έχάρισα τήν οικίαν 
τήν οποίαν έχω είς τόν αγγλικόν μώλον, καί τήν 
ώραίαν μου εξοχήν τού Ιαροσλάφ μέ τέσσαρας 
χιλιάδας χωρικούς, καί διά τής διαθήκης μου ά- 
φίνω γενικόν μου κληρονόμον τήν Μάσαν Νικο 
λαέβναν. 0  δέ αΰτοκράτωρ ηύδόκησε νά διορίσγ, 
τό ν  ίβάν Πέτροβιτς διευθυντήν τής εκκλησίας του. 
Βλέπετε, φ ίλ τα τε  πρίγκηψ, δ τι δλα έγειναν κατ 
ϊύχήν διά τούς καλούς τούτους νέους, καί δέν άμ- 
φιβάλλ.ω δ τ ι καί σείς Βέλ,ετε συμμερισθή τήν ευ
τυχίαν μας.

Πλήν ό πρίγκηψ ήτο πελιδνός" ήθελε νά δμι- 
■λήσφ άλλ' ή φωνή του έπνίγετο. έπ ί τέλους δμως 
βιάσας εαυτόν"

—  Καί ποιος, έκραξεν, είναι έδώ κύριο;; άπό 
■πότε οι είλωτες παρακούουν μέ τόσην ευκολίαν τήν 
θέλησιν τού κυρίου τω ν ;

Ε ίπε καί έκρουσε τόν κώδων*.
Δύο μουζίκοι βαθυγένειοι έφάνησαν.
—  Πάρετε τούτον τόν άνθρωπον, είπεν δ πρίγ- 

χηψ, καί έκτελέσατε τάς διαταγάς μου.
Τότε  ή Μάτα έκβαλούσα άπό τό  θυλάκιόν της 

έγγραφον φέρον τά  παράσημα τού κράτους, τό  έ- 
δωκε πρός τόν πρίγκηπα.

Ο δέ πρίγκηψ λαβών αύτό, άνέγνω, καί άφείς 
φωνήν μχινομένου έπεσεν είς τό  θρανίον ώς κε
ραυνόπληκτος.

Τό έγγραφον εκείνο περιεΐχεν άρθρον νόμου, τό 
όποιον άγνοούσι καί οί πλεϊστοι τών 'Ρώσων, καί 
μεταξύ  μάλιστα τών πλέον πεπαιδευμένων, διά τού 
οποίου ό αΰτοκράτωρ Αλέξανδρος ό Λ ' άπεφά- 
•σισεν, δ τι ό εϊλως δστις νυμφεύεται νέαν άνατρα- 
φείσαν είς τά  μοναστήριον τής Εμόλνας, γίνετα ι 
δ ιά  τούτο καί μόνον ελεύθερος.

ΠΕΡΙ TIES
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[ 'Ε π ισ τ ο λ ή  όμογενοϋς.)

* Α ν  xal νπεσχέθην r à  ο&ς γράψ ω ίκ τής Σ υ 
ρίας, ή πληθυς δμως τώ ν  νέω ν  Αντικειμένων, 
όσα ίπ α σ χ ο -Ιο Ιο ι τό ν  vcvv μου xa i ύ χά/ιατυς τω ν  
όδοι.-ιοριώχ iïir j/ è  à fr jx a rrà  ίπ ιχ α ρ ή σ ω  x à r  τούτο. 
Κ α ι όμως ô i r  dérapa i rà  χ α τα σ τ ιι.ίω  n ) r  άχατά - 
σχ-B ior i-x idvplar μου rà  σάς χοΐΥοποπ'/σω e r  ύ- 
ΛΙγοιç σ ν ιτο μ ό τ  r tra  ixdpopήΥ μυυ, έ ζ  ης tn ¿ - 
a rp tÿ a  σήμεροΥ τό  πρω ί, t ic  χώραΥ i¿.hp-ixi\r. 
'H  re  Jet-zata J /ζις σας ¡ ξ η γ ι ΐ  ô ia z i αισθάνομαι

τή ν  άνάγχην rà  σας γράψω δΜ γα  π ιρ ί  ζής tx -  
δρομής ταΰζης. Χ ώ ρ α  Ι .Μ η η χ η  ε ίς  ζην  εσχα ζιά ν  
r ie  Σ ν ρ Ιζς , μ ε τα ζΰ  τής 'Α ρα β ία ς xa l τής μ ιγ ά -  
.Ιης ¿¡,ήμου ζής BafivJüroç !  Τ ό  πράγμα  /ραίνε
τα ι ix  πρώ της δψεως άπίθανον, xa l δμως t ira i  
OtTtxiüzaTor. H  ίΑ .ίη η χ ή  αϋτη χώ ρα  etra i ή ε 
πα ρχ ία  X a o v p à r ,  ή παρά z/dr π .Ιη ο τ ίρ ω ν  
χΑηριχών irzaùffa xaJονμένη Βόστρα . Βεβαίως 
i x  z u r  ό .ίίγω ν, δσα σά ς γρά γω , d i r  θέ.Ιετε δυ - 
νηθή rà  συ2.1άβητε άκριβή Ιδ ία ν  του  χαζά τήν  
χώρ/αν ταύτην π ιο ι ίρ )  ου ή μΟ.Ι.Ιον μοναδιχοΰ ά ρ · 
γαιο-ίογιχοΰ θεάματος' àJ.là  δ ιό τ ι δεν  δύναμαι 
rà  σάς δώσω ix z t r t ïç  π ερ ί τοΰ  ά ιτιχε ιμ ενου  τού
τον  πΑηρορορΐας, δεν ίπ ε τα ι δ τ ι d ir  π ρ ίπ ε ι rà  
σάς χοινοποιήσω xa l τά  ό.ίίγα  δσα είδον. Επειδή  
δέ δέν ίχ ω  ά {ιώ σε ις  ούτε άρ γα/ο.Ιόγου, ο ντε 
περιηγητον, π ισ τεύω  δ τ ι θέΑετε άρχεσθή ε/ς rà ;  
ό .ίίγας xa l άζεΑείς πΑηρογορίας μου, τά ς οποίας 
σάς γράψω με τή ν  ίΛ π ίδ α  rà  χεντήσω  ό.Ιίγον  
τή ν  π ερ ιέργε ια ν  σας.

Ή  X a ovp à r είνα ι χώ ρα  ευρύχωρος χειμ ίνη  
πρός νό τον  τής Ααμασχου. Ε π ί  Ίδ ρ ιιή μ  Πασά  
περιε.Ιάμβανε π .Ιίο ε  τω ν  τετραχοσίων. χω ρ ίω ν , 
σήμερον μ ό .Ιις  περιεσώθησαν èxarbr ιϊχ οσ ι. Α ίο  
c itp a l ύρίων δ ιατέμνουσι τή ν  X a ovpà r. ή Α τζέβ εΛ  
Α ρούζ, xa l ή Α ζ Ιέ β ε .Ι  Χαουράν. Τ ήν  π ρώ ζην  χα- 
zoixoùat Α ρουσοι, ψυ.Ιή γεννα ία  xa l πολέμ ια  
τώ> Τούρχων, τή ν  δ εν τ ίρ α ν  Τοϋρχοι. Έ μ ε ιν ε  δέ 
ή χώρα αντη Αγνωστος σ χ ε δ ό ν μ ίχ ρ ι τυΰδε ίνεχα  
τώ ν  άπει.Ιούνζων zàr θ ί ΐο ν τα  r à  ε ίσχω ρήση τ ις  
αυτήν κινδύνων. Ό  μόνος όπωσοϋν χ τ.ίώ ς  γνω - 
ρ ίσα ς  αυτήν είνα ι ό Ά γγλος ιεραπόστολος Κ . 
Π ύρτερ. Ό , τ ι  χ ιν ε ϊ ε ίς  τό  επαχρον τή ν  π ερ ιέρ 
γειαν μ α ς είναι τό  έζής. "Α π α σα  ή X a ovp à r χα · 
τα χα λύπ τετα ι υπό τ ιτρα χ οσ ίω ν  περ ίπου  άρχα ίω ν  
ρωμαϊχών χοιμών, τώ ν  όποιων έρείπ ια  μόνον ύ -  
π ά ρ χ ιν σ ιν , έρείπ ια  δμως μεγαλοπρεπή, δ ιό τ ι τινά  
iE  α υ τώ ν δεικνύουν δ τι δέν είνα ι λείψ ανα  χ ω ρ ι
κών οίχιών, άλλα  πόλεω ν μ εγά λω ν , οΰτε π ά λ ιν  
ρα ίνον τα ι δημόσια οικοδομήματα, άλλ" οίχίαι ιδ ιω 
τ ικ ο ί. K a i εντός αυτών ίνδ ια ιτώ ν τα ι σήμερον οί 
Αροϋσοι xa i ο ί Τούρκοι. Κ α ι der είνα ι μ έν  τά  
έρείπ ια  τής Χ αουράν ανάλογα π ρό  τά  τής Πομ
πη ία ς, ίχ ο ν σ ιν  δμως δ ι' ήμάς ιδ ια ιτέρα ν άΕ<αν, 
δ ιό τι καθ' απασα ν τή ν  χ ώ ρ α ν  δέν ενρέθη λ α τ ι
ν ική έπιγραφή, ή χάν μόνον ρωμαϊκόν σ το ιρε ϊον , 
ΰ λα ι δ έ τυύναντίον α ί χαλνπτυυσα ι τά  μνημεία  
τής X a ovp à r έπιγραψα\, xai ix  τώ ν  όποιων ά ν τέ - 
γραψά t i r  ας τή  βοήθεια τυΰ Κ .  Σ π ά ρ τα λη , είναι 
ελληνικά !. K a i ά~ίλαι μ έ ν  άνάγοντα ι είς το ίχ  
χρόνους τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ά λλα ι δέ είς 
χρόνους μεταγενεστέρους. Τ ή ν  εν τή  Σ υ ρ ία  
ϋπαρΕ'Υ τής ελληνικής γλώ σσης δυνάμεθα ευκό
λω ς ν à ίζηγήσω μεν. ' Ε π ί τώ ν  'Ρ ω μ α ίω ν  αύτοχ^α- 
τόρω ν ή ήμετέρα γλώ σσα έλα λεΐτο  έν 'Ρ ώ μ η  xa i 
έπροτιμά το  μ ά ,ίισ τα  τής ρωμαϊκής. Κ α τά  τή ν  
’Α να τολή ν  δέ, πανταχον τής όποιας Α λέΕ αν- 
δρος ό Μ έγας ε ίχ ε  συστήσει άποιχίας ίλλην ιχά ς,
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TJρούχω ν Σύρος.

ή έ.Ι.Ιηηκή γ.Ιώσσα ήτον ή επικρατούσα’ και διά 
τοΰ το  ΰπήρξε καί ή έπ ίσημος γ.Ιώσσα τής κατά 
τη ν  Άνατο.Την 'Ρω μ α ϊκής Αυτοκρατορίας και 
πρύ τής θεμε.ίιώσεως έ τ ι  τρΰ  Β υζα ντινόν  κράτους. 
'Ε κ  τω ν  ν./ίγων αυτών .1έ£εων εννοε ίτα ι όποιαν 
οημασ/αν ¡¡θε.Ιεν έχ ε ι άρχαιο.Ιογική τ ις  εκδρομή 
εις  Χ αονράν. Ακούσατε δε ήδη χαΐ ποιους κινδύ
νους μ έ.Ι.Ιε ι να ό ια τρέξη  ό θέ./ων νά εισχώ ρηση  
εις αυτήν, άι.1.1 οι κ ίνδυνοι οντοι ίχ ο ν σ ιν  ε ις  τους 
ύιρθα.ΐμούς μ ο 'ΐ παράδοξόν τ ι  θέ.Ιγητp o r. Τ ό  μ έ 
ρος,δπερ εμ ϊ.Ι.Ιομεν  νά επισκεγ.θώμεν ήτον ή Α ιζ έ -  
6εΛ Α ρ ο ύ ζ ’ ά .ί.Ια  προς τοΰτο  ητον ανάγκη νά 
ταχθώ μεν νπο τη ν  α ιγ ίδα  έν ίς  t&V αρχηγώ ν τώ ν  
Αρούσων. Προξενικός πράκτωρ εν τή  Ααμασχώ  
τοΰ  κατά τή ν  Σ υ ρ ία ν  γενικού προξενείου τή ς 'Ρ ώ σ 
ο  ίας είνα ι "Ε .Ι.Ιη ν . ύ Κ . Τε.ία τιι/δης,θείος τοΰ  Κ . 
Σ π ά ρ τα -ίη , άμγύτιοο ι έν μιγά./η ίιπο.ίήψει δια- 
τε .ίοΰντες εν τώ  τόπ ω , και πυ.ί.ίάς ίχ ο ν τε ς  σ χ ίσ ε ις  
μ ε  το ΰ  Σ ε ϊκ  Α σ σ ά δ -Α μ ά ρ , τοΰ όποιου όιευχο- 
Λύνονσι τάς i v  Jai/ασκώ υποθέσεις' δ ιό τι ο ίτο ς  
δεν δύναται νά είσέ.ίθη εις αυτήν, θεωρούμενος 
άκόμη ώς επαναστά της άπδ π έ ν τε  / ιών, 0Τε σ τρα - 
τεόσας χατά τή ς  Α τζέ ΰ ε .Ι  Α ρ ο ν ζ  ό Μ α χμ ο ϊπ

Πασάς ΐνα  τή ν  καθυποτάιξη ήττήθη και έιπώΛεσί 
πεντακ ιαχι.Ιίους άνδρας. O  i  Αροΰσοι Jí>· ήθέ- 
Λησάν π ο τέ  νά υποθ.Ιηθώσιν εις τή ν  σ τ  paz ο.Ιυ- 
γ ία ν  καί νά π .ιηρώσω σι φι όρους.

Αροΰσός τ ις , καΛούμενος K .U 6 , συγγενής δέ 
τοΰ Σ ε ϊκ  Α σαάδ, εύρίσκετο έν Ααμασχώ κατά  
τά ς ημέρας έκείνας'  μ ε τ ' αύτοΰ συνωμί.Ιησεν ό Κ . 
Σπ ά ρτα .Ιης , ό δέ Κ . Τ ε.ία τιν ίδης, έγραψε προς  
το ν  Σ ε ϊκ  είδοποιήσας αύτον περ ί τής έπιακέψεώς 
μας. Το ιουτοτρόπω ς ούδένα κίνδυνον έιρυΰούμεθα 
π.Ιέον εις τή ν  Χ αονράν’ ή ύδύς όμως δέν ή τον  
έντε.Ιώς άσμα.Ιής. Α ιό τ ι  Βεδουΐνοι εις άδιάχοπον 
πό.Ιεμον προς τους Α μ ουσους ' ε ξέρχον τα ι από  
τής ερήμου τής Βαβυ.Ιώνος, και έπ ιπ ίπ το ι τε ς  κατά 
τώ ν  εις Χαονράν άπερχοριένων καραΰανίων τά  
.Ιηατενουσι πρό μ ικρού μ ά .Ιισ τα  ε ίχον  το.Ιμηαει 
νίι ί,ίθω σ ι πο.Ι'υ πΛησίον τοΰ  χω ρ ίου  τού  Σ ε ϊκ  
Α σα ά δ- Α μ ά ρ  οςτις έπ ιξε.Ιθώ ν τούς άντέκρουαε 
γενναίως καί ανέκτησε τά  π ο ίμ ν ια , τά  όποια  
προηγουμένως τοΰ ε ίχα ν  άρπάσει.

Τήν  τε τά ρ τη ν  περ ί τή ν  δεχάτην τής πρω ίας  
έχινήσαμεν. Π  συνοδία μ α ς  ά π ετε .Ιε ΐιο  έκ δέκα 
περίπου  προσώ πω ν, ώδήγει δέ αύτήν ό ανδρείος
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Π α τρ ιά ρχης  Μ αρω νιτώ ν.

K .U G . ‘ Ε γώ  άνέύαινον μ ία ν  ώραίαν ίπ π ον  τοΰ  
Κ . Σπέιρτα .Ιη . Ν ΰ ξ  ήτυν ΰτε έγθάααμεν εις τό  
π ρώ τον  χ ω ρ ίο ν  τώ ν  Αρούσων, κείμενον ε ις  τήν  
είσοδον τής Χ αονράν, κα'ι κιι.Ιούρενον Α έρ - υΙ . Ι ι). 
Τ ή ν  επιούσαν π ερ ί τή ν  δε.υτέρα>· κα'ι ήμίσειαν 
ώραν τής πρω ίας ιππεύσαμεν καί ήχυ./ουθήσαμεν 
τύν  δρόμον j ιας, δ ιά  νά γβάοωιιεν ε ις  τό  χω ρ ίον  
τοΰ  Σ ε ίκ , καί κατά τό  δ ιάστημα  αύτύ υπήρχε ν ύ 
κίνδυνος, διό ή συνοδία μας αυνεσφίγχθη.

'Α π ό  τοΰ Α έρ  Ά . Ι Ι  μ έ χ ρ ι τοΰ χ ω ρ ίο υ  τοΰ  
Σ ε ίκ  έχρειάσθημεν δέκα ώρας' έρημον μόνον είδον, 
πεδιάδας άπεράντους, ά./.f άκα.Ι.Ιιεργήτονς, κα'ι 
εις τό  πέρας αυτών νψούμενα τά  όρη. Ό π ισ θ εν  
μου καί έν δεξιά, έΰ.Ιεπον έν ά.τύπτω  τή ν  άτε 
.ίεύ τη τον σειράν τοΰ Αι/Ιάνου, ου α ί ΰπερνεγεΐς  
κορυγαί ήσαν χ ιονοσκεπ είς , έν ώ κα ιέψ .ίεγον η
μ ά ς εις τή ν  πεδιάδα τής Χαονράν α ί σχεδόν κά
θετοι ακ τίνες γ .ίογερω τάτου  ή.¿ίου. “Ο ,τ ι ιίί κα
θιστά με./αγγυ./ικωτέραν τή ν  όψ ιν  τοΰ τόπου  
αύτοΰ είναι ή ίπόφ α ιος χροιά  τής γης. Λ -Δ αί 
,ίίθυι άκόμη είναι μ ι . ta i ες ' έκ τώ ν  ,ίίθων δέ 
αυτών ε ίνα ι έκτισμέναι a i άρχα ϊα ι υίκοδομαί, ών 
τά  ερείπ ια  φαίνονται μ ία ν  σχεδόν ώραν μακράν

τοΰ χω ρ ίου  Α έ ρ -Ά . Ι ί .  Ε ις  απόσταση · δέ μόνον  
εκατόν βημάτω ν τά  ερείπ ια  όμοιάί'ουσι μ έ  χωρία,, 
τά  όποια ιιφ  ου δ ιήρπασαν, έπυρπύ.Ιηοαν οί 
εχθροί. Π α .ία ια ί τινες  κώμαι, τάς όποιας άπηντή - 
ααμεν ί /; τό  χω ρ ία ν  τον Σ ε ίκ , τνσοΰτυν ήοημω· 
μένα ι είνα ι, ώ στε ουδέν έχυυσι τό  περ ίεργον. 
Τ ό  διάφοροι■ όμως τι.ΰ περ ιηγητοΰ  άρ ρ ίξε ι νά διε- 
γε.ίρηται άμα γθάση ε ις  τό έν τώ ν  χ ω ρ ίω ν  τοΰ 
Σ ε ίκ , δ ιό τ ι έχ ε ι δύο' χ ω ρ ίο ν  δέ .ίέγω ν  έννοώ, 
έπανα.ίαμίίάνω πά./ιν, τά  ερείπ ια  έν ο ίς  ένδ ια ι- 
τώ ν τα ι ο ϊ Αροΰσοι, ο π  ως ο ί Βεδουΐνοι έι δ ια ιτώ ι— 
ζα ι εις τά  ερείπ ια  τής Πα.ίιιύρας.

Π ώς νά σάς παραστήσω  τήν  έκπ .Ιηξιν , τύν  
θαυμασμόν καί τον  ενθουσιασμόν, υ.ία ιιύτά τα 
αισθήματα, τά  όποια ά.ί.ίη.ίοδιαδόχως ήσθάνθην 
ώς φί./ος τής αρχα ιολογίας έν μέσω  τώ ν  ά γριω ν  
εκείνων τόπω ν, ό τ ι είδον κώμας ϋ.Ιυκ.Ιήρους έ- 
χτισμένος κατά περιχα.Ι.Ιή  α ρχ ιτεκ τον ικ ήν  ¿.ί- 
.Ιηνιχήν !  Π όσον παράδοξα ήσαν τά  ερείπ ια  ε 
κείνα !  'Α . ί . ί  όρια δέν ι ί  \ ε π .ίέον  ό έιΤουσιασμός 
μου όχ ι παρετηρησα καί επ ιγραφ ής έ.Ι./ηνιχέις. 
Ή ρ χ ισ α  .Ιο ιπόν  π ά ρ α ν τα μ ε τά  τοΰ Κυρίου Σ π α ρ -  
τα .ίη  ν’ αντιγράφω  τ  νάς. Ό  Σ ε ίκ  μ ά ς π ιρ ιέ μ ε ·
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r t r  είς τήν δέχα Λεπτά άπίγουσαν xatoixlar 
του, άπό τού χωρίου δπου ρ&ς ύπεδέχθη ύ νϊός 
τυυ, xal έρείναρετ ύ.ίίγον ira  παρατηρήσωρ ν 
τα ¡ρείπ ια . Π ρέπει νά είξεύρητε δ τι é r  Συρία  
προ πάντων xai αυτοί οΐ ήρίαγροι γνωρίζονσι τους 
” ΕΛΛηνας. Κ α ι τύ περιεργόζερον, ποΛΛαϊ των 
παραδύσεών τω ν άφορώσιν ήράς' έχουοι δέ xai 
σαφή iôtav τής αρχαιότητας τής ήρε τέρας κατα
γωγής, χα'ι προ πάντων τής ιστορίας τής Β υζαν
τινής Αυτοκρατορίας· Ούχ ήτταν âè περίεργον 
είναι δτι άπαντες οι Ά ρα βες τής Συρίας όνορά- 
ζουσιν ήρ&ς Γ  ι ο υ r  à ν, ήτοι “I  ω ν a ς, xal 
ΐό  δνβρα τούτο δίδονσιν ήρΐν, καθ' à φαίνεται, 
έξ  άρχαιοτάτων χρόνων, άπονέροντες πράς αύτό 
αξιοπαρατήρητο)· σεβασρόν. Ο ί την ώραν ταυ την 
ξεν ίζοντέςρας Αρούοοι τής Α τζέβε.Ι A  ρουζ Λέ- 
γουσιν δ τι οίκοΰσι τά άνάχτορα των Γ  ι ο ν ν  ά- 
ν ι, χα'ι ανεξήγητος ήτον ό βαυρασρός των δτε ή· 
χουον ήριϊς .¿α.ίοΰντας ΙΛΛηνιστί, χα'ι προ πάντων 
δτε ρας ίβΛεπον άναγινώσχοντας και άντιγρά- 
φοντας τά ρυστηριώάη γράρρατα, τά  όποια οί 
Γ ι ο υ  ν ά ν ο ι  είχον χαράξει επ ί των Λίθων έ- 
χε ίνω ϊ. Τά  ερείπια εντός τω ν όποιων χατοιχεΐ 
ό νέος υιός τού Σ ε ιχ  φέρουσι νυν τό  δνορα, χ ω - 
ρίον Ε Λ -Χ αζιεδ . Ό Λ ίγον âè πέραν αύτοΰ είδο- 
ρεν  οίχοάόρηρα, ου âèr ήάυνήθηρεν p i r  rà έξη- 
γήσωρεν τήν χρήσιν, ένενοήσαρεν άέ δτι άνήχει 
εις τήν  Βυζαντινήν εποχήν. A i  πύΛαι αύτοΰ, 
ιυς xai των π.Ιείστων οίχοάαρών τής Χαουράν, 
σύγχεινται έξ υπερφυών π.Ιαχών γρανίτου στρε- 
φορένων έπ ϊ τών στροφέων των. Αυσχερές είναι 
rà  όριαϋή ή έπυχή τών ρ  νηρείων αυτών εκ τών  
επιγραφών των, δ ιότι ποΛΛαΙ έ ξ  αυτών έξετοπ ί- 
οθησαν. Κα ί άξια ρ εν  προσοχής ήτον ή χα.Ι.Ιονή 
του ρυθμού του οίχοδορήρατος αύτοΰ, ρ ε τ ' ύ.ίίγον 
δρω ς ¿ρεΛΛον να ίδω ερείπια ποΛΛώ π.Ιέον άξιο · 
περίεργα.

Μ ε τ  ύ.ίίγον ρετέΰηρεν είς τά ερείπια τάόποία  
χατοιχεΐ, ύ Σ ε ίχ , οστις ρας έδέχθη έντύς οίχίας 
αρχαίας εκ γρανίτου δΛης. Τρ ισρέγ ισ τα ι π.Ιάχες 
έχ γρανίτου επίσης άπετέ.ίουν τήν στέγην ' χα'ι 
ί'πύ  τήν φι.ίοξενον αυτήν στέγην, διή.ίθορεν τήν 
δ ευ τέραν νύχτα τής έχδρορή ς, άφοΰ έδειπνήσα- 
ρεν  δείπνο ν δρουυιχόν, δχι τ  ή ά-Ιηθεία πο.Ιυ 
ενπεπτον. Ό  Κ. Σπάρτα.Ιης ώφε.Ιήθη τοΒ τάξει- 
δ ίου αύτοΒ ϊνα έξορα.Ιύνη προσχόρρατά τινα, τά 
οποία οι Αρούσυι παρενέβα,ΙΛ,ον είς τήν διαρο* 
νήν εγχωρίων τινών χριστιανικών οικογενειών, 
αίτινες είχον ρεν  άπυκαταστα^ή είς Α τιζέδεΛ  
Αρούζ, ήναγχάσθησαν δρως ενεχεΊ αυτών rà  τήν  
εγχατα.Ιίπωσιν. ι0  Κ. Σπά ρ τα Ιη ς  ί'γειρεγά -ίην  
ίπιρι'ιοήν επί τώ ν Αρούσων τής Χαουράν, χα'ι 
είναι ύ ρόνος ίχανός rà οίκονομή τάς υποθέσεις 
τών χριστιανών.

40  υιός τού Σ ε ίχ  ρας ήγαγεν εις τά άξιοπε- 
ριεργότερα ρέρητυύχωρίου του πατρός του. Ε π ϊ 
ςωροΰ ρεγά.ίων ΰγχων γρανίτου είδορεν άνάγ.Ιυ- 
φον, σχεδόν έξη.Ιειρρένον έχ τής τριβής παρι-

στάνον ποΛΛάς προτοράς. Π ερα ιτέρω  âè ε ίδ ορ ιν  
τά  ερείπ ια  Β υ ζα ντινού  οίχοδορήρατος, δπερ έ π ε ί-  
αθηρεν δ τ ι ή τον  ίχχΛησία  έχ τού  σχεδίου τον , 
τώ ν  έγχεχαραγρένω ν έπ  αυτού σταυρών χα ϊ έχ 
τίνο ς  έ  π  ιγραφής, άπεσδεσρένης ήδη, ής ρόν ο ν  ά- 
ν εγ ιν ώ σ χ ο π ο  a i Λ έξεις  *t
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Αύο πύργοι τό  ήρ ισυ  χρηρν ισρένοι, θόΛοι, χ .Ιί- 
ραχες, τε ίχ η , π ά ν τα  ρυθμού ρεγαΛοπρεπούς, ταύεα  
ήσαν δσα είδορεν ε ίς  τύ χ ω ρ ίο ν  τού Σ ε ιχ  Ά σ σ ά δ  
Α ρά ρ . ΑΛΛά τή ν  έπιούααν άπε.Ιθόντες πρός έ π ί-  

σχεψ ιν τού άδε.ίφοΰ τού Σ ε ιχ , δύο ώρας ραχράν  
δ ιαρένο) τος, εδρορεν α ρχα ιότη τα ς ρ εγ ία τη ς  π ρο - 
σοχής άξίας. Τ ό  ρέγεθος χαϊ ή χα-ΙΛονή τώ ν  ερε ι
π ίω ν , ε ίς  τά  όποια ο ί Αρούσοι δίδουσιν ενταύθα 
τό  δνορα χ ω ρ ίυ ν  Σ έ χ ρ π α ,  δ ιεγείρουσιν ε ίς  τόν  
θεατήν βάρδος. Ε ίσήΛθορεν είς αυτά διά πύ.Ιης  
χαταχρηρνισρένης χα'ι επ ερ ιπα τήσαρεν  έπ ϊ δέχα  
Λ επ τά  έπ ϊ ωραίου Λ ιθοστρώτου, δια τηρονρένον  
τόσον χαΛώς, δσον χαϊ τά  χα .ί.ίίτε ζα  τής Π ο μ 
πηίας. Ε ίς  τό  πέρας τού Λ ιθοστρώτου είδορεν τά  
ερείπ ια  ρεγάΛου οίχοδορήρατος. Π έν τε  χοΛοσ- 
σ ια ία ι στήΛαι έχ γρα ν ίτου  ύψοΰντο έμπροσθεν 
α υτού ' χαϊ τά  p è v  κιονόκρανα αυτών ήσαν ρυθροΰ  
κορινθιακού, έστερούντο δρως τώ ν  ραβδώσεων, 
τά ς  όποιας βΛέπορεν είς τά ς στή.Ιας τής χΛ ασι- 
χής ά ρχα ιό τη τος ' εντεύθεν εσυρπεράναρεν δ τι 
ήσαν προϊόντα  τώ ν  Β υ ζα ν τινώ ν  χρόνων. Κ α ϊ τό  
ρ έ ν  ύψος αύτών είνα ι ίσον  πρός τύ  νψος τώ ν  κιό
νων τού θησείου, τό  δε πάχος δεκατεσσάρων  
σπιθαρών. Τοσοΰτον δε ποιχίΛα ήσαν τά  ερ ε ίπ ια  
ταύτα  χαϊ τόσον  ά τα χτα , ώ στε ρ ο ϊ  ήτον αδύνα
το ν  rà  θεωρήσω έ> τός όΛίγων ώρών το ν  χαρα
κτήρα χαϊ τήν  χ ρ ή σ ιν  έκαστου. Οθεν π ε ρ ιο ρ ίζο -  
ρ α ι νά σας ε ιπω  δτι ή επικρατούσα ¿ν αύτο ϊς  
άρχιτ/κτονική έχ ε ι οπ α ν ία ν  ρεγαΛ οπρέπειαν. Τ ό  
ώραιύτερον χα ϊ χαΛΛίτερον δια τηρούρενον έ ξ  
δΛων αύτών τώ ν  χατηρειπω ρένω ν οίχοδορών ε ί
να ι θέατρον εύρυχωρύτατον, χείρενον εγγύ τα τα  
τού οίχοδορήρατος έχείνου τού  έχοντος  τά ς  σ τή - 
Λας, π ερ ί ου σάς είπον. Τού θεάτρου τό  σχήρα  
όρο ιά ζε ι πέταΛον ίππου, δπερ είνα ι τό  σύνη- 
θες σχήρα  τώ ν  αρχα ίω ν θεάτρων. Έ χ α τέρ ω  
θεν αύιοΰ ϋψούνται δύο τε ίχ η , τά  όποια ένούρε- 
να σ γ η ρ α τίζο υ σ ι θόΛον. Τ ό  δε ένδον τού ΡόΛου 
χαΛύπτει ρά ρρα ρον  Λευκόν■' χαϊ δύναραι νά 
εγγυηθώ δ τ ι π ο τέ  δεν είδον οίχούόρηρα ώ ρα ιότε-  
ρυν, έντε.Ιέστερον χαϊ χανονιχώ τερον τού θύΛου 
αύτοΰ, δσ τις  δρως χατέρρευσεν είς τ ιν α  ρέρη . Τό  
έδαφος τού  θεάτρου ε ίνα ι κατωφερές πρός τήν  
σκηνήν, καθώς είς δ.Ια τά  άρχα ία  θέατρα. Αύο 
θοΛοειδεις θύραι φέρουσιν ε ίς  τά  παρασκήνια. Α υ - 
σ τνχώ ς δρως τό  ώραϊον αυτό οίχοδύρηρα, χαϊ ώς 
τό  π Λ ε ΐσ τον  τό  τής Χαουράν, είνα ι εις Ικανόν 
Βψος χ ιχ ω σ ρ έν ο ν  είς τή ν  γην, xa i π ερ ιχυχΛ ιΰ · 
τα ι υπό άΛΛων ίρ ε ιπ ίω ν . Ό , τ ι  δε Ιδ ία  ίΛ χύ (ΐ
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ποΛΛαχού τής άργαίας αυτής πό.Ιεως τήν  προσο
χ ή ν  τού  παρατηρητυύ είνα ι ωραία Λ ιθόστρωτος 
ύδός. Κ α ϊ έ τέρ α δ έ  Λιθόστρωτος οδός φέρει είς 
πύΛην νφη.ίοτέραν χαϊ χά.ΙΛιον διατηρονρένην  
¿κείνης δ ι  ής είσήΛθορεν. Β .ίέπ ε ι τ ις  ώααύτως τά 
νπερρεγέθη τόξα  χο.Ιοβσιαίου υδραγωγείου. Α ν 
τέγρα ψ α  ρ ε τά  τού Κ .  Σ π ά ρ τα .ίη  τινά ς τώ ν  ε π ι
γραφών, δυστυχώ ς δρως αί πΛ εία τα ι ε ίνα ι συν- 
ι ί τ ρ ψ ρ έ ν α ι ή έξη.Ιειρρένα ι.

Κ α ταπαύω  ίδώ  τή ν  περιγραφήν τώ ν  ερε ιπ ίω ν  
τής Χ α ουρά ν , ή τ ις  οπωσδήποτε π ά ν το τε  άτε./ής 
ήθεΛεν είσθαι. Σ α ς  Λέγω  δέ ρόνον  δτι καθ' á  pot 
ε ίπ  εν ό Ä . Π όρτερ, τά  ωραιότερα ερείπια άπέ- 
χ ο υ σ ιν  άπό τού ρέρους δπου ε ίχ ο ν  φθάαιι δύο 
ήρερών όρόρον, χαϊ ήθεΛυν τά  έπισχεφθή äv είχον  
καιρόν. Τ ήν  εσπέραν τής ήρέρας τούτης ¿π ιστρέ- 
ψ α ν τις  χατεΛύσαρεν έν  τώ  χ ω ρ ίω  τού Σ ε ίχ  Ά α -  
οάδ. Ό  Σ ε ίχ  ώς Αρούσος είνα ι Ιχανώς ποΛι- 
τισρένος. Τύ  έ ξ  ένύς χα ϊ ρόνυυ δω ρατίου  ά ποτε- 
Λούρενον οίχηρά του  ήτ ο χεχαΛυρρένον διά τά  
πητος. Έ δ ε ιπ ν ή σ α ρ εν  <í¿ έπ ϊ τού  ¿δάφους δ ιό τι 
τρ ά π εζα  d i r  υπήρχε. Τ ή ν  πρω ία ν  τής έπιούυης 
( Σ ά β β α το ν ] άνεχωρήσαρεν διά νά έπ ισ τρέψ ω ρεν  
εις Ααρασχόν, συνούευύρενοι υπό τεσσάρω ν Α ρού
σω ν , ο ίτινες  ρ ο ϊ έπροξένουν πο.Λίήν π .Ιή ξ ιν  διά 
τώ ν  ιπ π ικ ώ ν  γνρνασίω ν, τά  όποια έχαρνον καθ' 
όδύν ρ έ  τό  έπ τά πηχυ  δόρυ τω ν , έχπ έρποντες έν  
τα ν τώ  χραυγάς άγριας. Ο ϋ ραχράν τού χω ρ ίου  
άπηντήσαρεν Βεδονΐνους φίΛονς, ¿ σ τρα τόπ εδ α - 
ρένους υπό τά ς  σχηνάς τω ν. Μ ε τά  δίωρον δέ 
δρύρον παρεΛάβορεν χαϊ ά.ΙΛον συνοδοιπόρον Λη
σ τή ν  Βεδονϊνον, π -Ιηγω ρένον π ρύ  τ ιν ω ν  ήρερών  
είς  τό ν  βραχ ίονα , δ υ η ς  ρ ιϊς  έζή τηαεν ύ.Ιίγην  
τροφήν, xa i ρα ς  συνώδενσεν έφ ιππος ρ έ χ ρ ι  τού  
Α έρ  Α Λ Ι. ’jΕνταύθα ήθε.Ιήσαρεν ν ' άναπαυθώρεν 
ύΛ ίγον ρ ε τά  δεχάωρον οδοιπορίαν , ά.ΙΛ άνωφε- 
Λώς, δ ιό τ ι τά  παντοειδή ζωύφια χαϊ πνροβο.Ιιαροϊ 
ριφθέντες, άγ-νοώ τίνο ς  ενεχα e r  τώ  χω ρ ίω  έκεί- 
νω , ρα ς  έδίασαν νά ίππεύσω ρεν π ερ ϊ τύ  ρεα ο - 
νύχτιον  χαϊ νά έξαχοΛουθήοωρεν τ ύν δρόρον ρας. 
Έ φ θά σα ρεν  δέ ε ίς  Ααρασχόν τή ν  πρω ία ν τής 
Κυριακής.

( Έ χ  τή ς  Έ φ η ρ . τώ ν  ΦιΛοραθών.)

ΝΕΟΓΗΣ Κ Α Ι ΓΗ ΡΑΣ .
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Οποία στενή σχέσις μεταζυ  τώ ν δύο τούτων χ -  
λικιών, πας οποίας δαως διαιρεί άβυσσο;! ή πρώτη 
όν.οιάζει χλόην εαρο; δροσιζοριένην υπό τών ζε-ρύοων, 
ή άλλη στάχυν ώριυ.ον ετοιαον νά πίστ\ ΰπό τά  ορέ— 
πανον του θεριστου. ’Αλλά και αί δύο είναι καρπός 
εφήριερο; τεθείς διά χειρός τού θεού επί τού δένόρου 
τής ζωής.

Κεότης! άνθος αγλαόν, λησμονούν τήν θύελλαν

της χθές, καί αδιαφορούν διά τήν καταιγίδα τής 
αϋριον' νεότης! παραδίόουσα ενίοτε τάς ώραίας ή αέ
ρας εις τ ά  πάθη, μεθύσκουσα τήν άθωότητά της ρ.ε 
ψευδείς ήδονάς, άριφιβάλλουσα οτε επρεπε νά έλπίζγ, 
καί πιστεύουσα τά  αδύνατα' νεόπ^ς! γενναία παρά-

fpwv τής όποιας ή κεφαλή είναι βαρυτέρα τής καρ- 
ίας, ήτις πολλάκις υπερισχύει τής κεφαλής.

Ώ  ! πόσον ώραία ή νεότης οσάκις 6 νέος σπείρη 
αγαθόν σπόρον ! τήν άγαπώ, ό’ταν φαιδρά καί Ιλαρά 
ώς παιδίον, καί φέρουσα τήν λευκήν έσθήτα τής πί- 
στεως καί τής γενναιότητος καταδιώκει όνειρον, τρέ
χει κατόπιν τής δόξης, αγαπά τήν εργασίαν διότι 
αϋτή δίδει τήν ανεξαρτησίαν, ρίπτγ τόν οβολόν τη ; 
εί; τόν δίσκον τού πτωχού . . . , καί επειτα όρκιζε— 
τα ι π ίστιν καί υπόσχεται εύδαιαονίαν πρό; σευ.νήν 
καί σώφρονα ¡ανηστην, ένω άποφυλλίζει τό  ρόδον τη;.

Ναί, ώραία καί ανδρική νεότη;! πρόσεξε ¡/.ή στε- 
ρηθή; επί ριαταίω τά ; γονίμου; ήρέρας σου' έχε πάν
το τε  κατά  νούν δτι ό βίος δλος δέν κεΐται έν τώ  
παρόντι, καί ρή άποφύλλιζε τήν δύναριν σου δπω; 
ή ρνηστή σου τό  ρόδον τη ;' διότι τά  φύλλα τώ ν  πε
ποιθήσεων σου, ξηρά καί άχροα Θέλουσι ρεταβλτ,Οή 
είς ελέγχους συνειδήσεως, οϊτινες θά σέ λέγωσιν' β ’Α 
νόητε, τ£ έκαρες τ-ήν ζωήν, τόν νούν καί τήν ψυ
χήν σου ·, ο

Β'.

"Αν καί δέν εϊραι έκ τώ ν  Οαυραστών τής Κ. Στάελ, 
όρολογώ δρω; δτι άξιοΟαύραστα είναι τά  χριστια
νικά ταύτα  λόγια ' «  "Οταν τήν πρεσβυτικήν ήλι- 
κίαν προητοίρασε νεότης καλώς καί εύγενώς άναλω- 
θείσα, δέν προητοίρασε παρακρήν, άλλά τάς πρώτας 
ήρέρας τής αθανασίας. »

Καί αληθώς υπάρχει τ ι  ώραιότερον γέροντος πο- 
λιού, φέροντος περί τήν κεφαλήν διάδηρα φρονήσεω; 
καί αρετής, ώς άροιβήν δοθείσαν παοά Θεού διά τά 
έντιρον στάδιον τό  όποιον έντίρως διήνυσε ;

Τό κατ’ έρέ, σέβοραι καί άγαπώ τήν πρεσβυτι- 
κήν ηλικίαν, καί ουδέποτε άπήντησα γέροντα χωρίς 
ν’ αποδείξω αύτώ τήν συρ-πάθειαν καί τό  σέβας ρου 

Τήν πρεσβυτικήν ηλικίαν παρορο ιά ζω  πρός φάρον 
δύο έ/οντα λυχνίας, ών ή ρέν φωτίζει τήν όδόν σου 
είς τόν κόσρον τούτον, ή δέ σέ ποδηγετεί πρός τόν 
ούοανόν. Ή  πρεσβυτική ήλικία, ή παρά τώ ν άνθρώ- 
πών όνοραζορένη φυσική καί άΟεράπευτος άδυναρ.ία, 
είναι ρετάβασις πρός τήν ρεταρόρφωσιν, τήν όποιαν 
βλέπορέν καθ’ έκάστην καί είς τά  ελάχιστα ζωύφια' 
εΐναι ή ρεταρόρφωσις τού έρποντο; σκώληκο; είς χρυ
σαλλίδα πετορένη πρός τού; ούοανούς.

Λ ί ’Αθήναι καί ή 'Ρώρη, αί δύο αύται πηγαί τού 
ιτολιτισρού, έλάτρευον τούς γέροντας. Είς τούτους 
παρεχωρεϊτο ή διανορή τής δικαιοσύνης, ό πρώτος 
λόγο; εί; τά  συρβούλια, ή πρωτοκαθεδρία είς τάς 
έορτάς. Καί είχον δίκαιον αί Αθήναι καί ή Ρώρη, 
διότι ρόνη ή ζήσασα γενεά δύναται νά διδάξτ,, νά 
όδηγήση, νά βελτιώσγ, τήν γενεάν τήν ρέλλουσαν νά 

ζήστ,.
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Έγνώρισχ άλλοτε γέροντα όνομαζόμερον Γβώργιον 
Άριστείδην, άξιοϋντα ό τι κατήγετο έ/. τω ν αρχαίων 
Ελλήνων’ ό δραστήριος καί ισχυρός αύτοΰ νους μ.όνην 
ταύττ,ν ττ,ν παραδοξολογίαν έγέννησεν έφ’ όλης του 
τ·?,ς ζωής. Δϋτός λοιπόν μέ έλεγε' «Γ ίέ  μου, εϊμεθα 
τέκνα ισχυρότατες φυλές’ έ  άνθρωπότη; έξασθενεϊ 
διαβαίνουσα τους αιώνας, καί τό αίμα ψυχραίνεται 
καθόσον οϋτοι προβαίνουσι. ο

Καί δέν έτόλμων μΑν ν’  άποκριθώ, έλ.εγον όμως 
κατ’ ¿¡εαυτόν’ «  Ί ΐ  ώνθρωπότης, καί τοι παρερχο- 
μένων τω ν αιώνιον, μένει ισχυρά’ τ ά  τέκνα όμοιά- 
ζουσι τούς ζατέρας’ τό  αίμα γίνετα ι θερμ.ότερον κυ
κλοφορούν έ ζ ί  τω ν παρελθόντων μαθηυ.άτων, τ ά  ό- 
ζο ϊα  ώς λίθοι έσζαρριένοι εις τήν εύρύχωρον όδόν του 
βίου, συντρίβουσι τόν δισταγμόν καί ρυθμίζουσι τόν 
νουν διά ττ,ς ζείρας. ο

Ο άνθρωπος εν τώ  κόσμω τούτω  όμοιάζει οδοι
πόρον βαδίζοντα πρός τινα σκοπόν, καί άδιαφοροϋντα 
εάν τά  ίυ.άτια αύτοϋ σχιζόμενα καθ’ όδάν υπό τών 
άκανθων μεταβάλλονται εις ράκη. Σκοπός δέ αύτοϋ 
είναι ή αλήθεια’ άς σχίζεται τό σώμα από γενεά; εί; 
γενεάν, ά ; φθάση όμως τό  πνεϋμ,α.

’Λς φθάση τό  πνεύμα μέχρι τοϋ πρώτου ορίου 0 
εθετο ό Θεός, χαράξας έπ’ αύτοϋ γράμμασι πύρινοι;’
«  Τίέ ανθρώπου, μ.ή περαιτέρω, ο

’Λλλά τ ι  θά συμβη τ ό τ ε ; Εις τό  οριον εκείνο θέ 
λομεν άναπαυθή χαίροντες διά τήν επιτυχίαν, θέλ.ο- 
μ.εν καί πάλιν ομοιάζει τόν οδοιπόρον όςτις έλθιον 
εις τήν κορυφήν τοϋ όρους, πρώτον μέν νεύει τόν ο
φθαλμόν πρός τήν άβυσσον τήν όποιαν διηλθε καί 
λέγει άγαλλόμενος’ «  Δόξα τ ώ  Θεώ! »  ε ίτα  δε άνυ- 
ψοϊ αύτόν πρός ούρανόν καί λέγει’ α ’Λς ελπίσω εις 
τόν Θεόν I  ο

II άνθρωπότης λοιπόν καθόλου Οεωρουμ.ένη εχει 
καί νεανικήν καί πρεσβυτικήν ηλικίαν όπως καί έκα
στος άνθρωπος. Καί έκάστου μέν ανθρώπου ή νεότης 
καταναλίσκεται υπέρ πάντων, τής δέ άνθρωπότητος 
έν συνόλω υπέρ έκαστου. ’Λμφοτέρων δέ ή πρεσβυ- 
τική ηλικία είναι μετάβασις πρός ήμ-έραν άκτινοβόλον 
καί άτελεότητον.

ΠΕΡΙ ΑΑΛΜΛΓΪΤΩΝ,
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6  άδάμ.ας ώςάπεδείχθη είναι καθαρώτατος άνθραξ.
6  περίφημο; φυσιολόγος τής Αγγλία :, ό Νεύθων, 

υπέθεσε τόν άδάμαντα διά τήν μςγάλην του θλα
στικήν δύναμιν σώμα εμπρησμού επιδεκτικόν, καί 
ή ΰπόθεσις αΰτη άπεοιίχθη όρθή δ.ά τών δο
κιμών τής έν Φλωρεντία ακαδημίας, άνακαλ.υψάσης 
τώ  169 4, ότι ό αδάμα; εκτεθείς εις τήν έστίαν 
μεγ’άλου κατόπτρου αφανίζεται. Μετά ταϋτα άπέ- 
δειξεν ό Λαβουαζιέ, ό τι 6 αδάμα: καιόμενος γίνεται 
ανθρακικόν όξϋ, καί ο τ ι διά τοϋτο πρέπει νά Οεω- 
ρηθή ώ ; καθαρώτατος άνθραξ.

Ωνομάσθη δέ ό λίθος ουτος άδάμας, δ ιότι δέν 
δαμάζεται δι ούδενός χημικού τρόπου, έστω καί 
τοϋ δραστηριότερου.

Απαντάται δέ εις ρείθρα καί ανακαλύπτεται ά- 
ποπλυνομένης τής περί αύτόν άμμου, διότι ώς έπί 
τό  πολύ είναι περιβεβλημένος ϋπό τραχείας άργίλ- 
λου. Εϋρίσκεται εις τήν Ινδίαν, εί; τό Βαζαποϋρ, 
εις τήν Κολκόνδαν, εις τήν Βρασιλίαν καί είς τινα; 
άλλ.ας έπαρχίας. Ως γνωστόν κατέχει μεταξύ τώ ν ' 
πολυτίμων λίθων τήν πρώτην θέσιν, καί ούδείς ά λ 
λος ομοιάζει αύτόν πρός τήν σκληρότητα καί τήν 
τοϋ φωτός διαθλαστικήν δύναμιν’ τοϋτο τό ώραΐον 
χαρακτηριστικόν καθιστά τό  λεγόμενον πΰρ τοϋ ά · 
δάμ.αντος.

Ö άδάμας πωλείται κατά τό  βάρος του, τό  ό
ποιον προσδιορίζεται κατά κεράτιον, έν ό’έ κεράτιον 
αντιστοιχεί πρός 4 κόκκους, καί 72 κεράτια 
πρός £ν λόθιον. II τιμή αύξάνει μετά τού βάρους 
εί; γεωμετρικήν άναλογίαν, ώστε λίθο; ενός κε
ρατίου τιμάτα ι 30 φιορίνια’  άδάμας ζυγίζων δύω 
κόκκους τής αύτής ποιότητος τιμάται 280  φιορίνια, 
καί άδάμας τώ ν 4 κερατίων 1 120 φιορίνια.

Μεταξύ τώ ν  σημαντικωτέρων άδαμάντων άναφέ- 
ρομεν τού; έξης’ τόν όνομαζόμενον Pit ή Regent, 
άνήκοντα είς τόν βασιλέα τών Γάλλων’ εχει δέ βά
ρος 136 κερατίων, καί ήγοράσθη 1,031,000 φιο
ρίνια. Σήμερον τιμά τα ι πλέον τών 2 ,000,000.

Τόν τής Τοσκάνης ή τής Φλωρεντίας εϋρίσκομεν είς 
τήν Βιέννην, έχοντα βάρος 132 1/2 κερατίων’ έχει 
όμως τό  χρώμα ύποκίτρινον καί τιμά τα ι 140,000 
φιορίνια. Τόν άδάμαντα τής Ρωσίας άγορασθέντα 
ύπό Αικατερίνης τής Β' άντί 103,875 φιορ.νίων, 
δοθείσης καί έτησίας συντάξεως 8,000 φιορινίων 
εί; τόν πρώτον αύτοϋ ιδιοκτήτην’ λέγετα ι δέ ά- 
ξίας 3 ,000.000.

Τόν τοϋ μεγάλου Μογγόλ, ζυγίζοντα  279 κερά
τια, καί τόν τοϋ Ράγια Ματούμ εις τήν Βορνέαν ζυ 
γίζοντα 300 κεράτια’ ό μέν πρώτος τιμάτα ι 7,000 
000 ό δέ άλλος 9 ,000,000.

Οϊ άδάμαντες εύρίσκονται έντό; άμίτου λ.ίθου καί 
όπως διαχωρισθώσιν είτε τρίβονται είτε πλύνον- 
ται. 01 είς τό πλύσιμον καταγινόαενοι μαύροι επι
θεωρούνται ϋπό πολλών έπιστατών,οΐτινες πρός πλειο- 
τέραν ακρίβειαν καί επιμέλειαν ένθαρρύνονται διά 
παραχωρήσεω; βραβείων ή άλλων μικρών δωρημά
των. Εάν τ ι ;  έκ τών άνδραπόδων έπιτύχη άδάμαντα 
ζυ γ οντα 1 7 κεράτια, λψβάνει,τήν έλ.ευθερίαν του 
καί ό κύριός του άποζημιούται.

Εί; έκαστον τής άδαμχντοφόρου άμμ,ου έκπλυν- 
τήριον ένασχολοϋνται είκοσι μαύροι καί τινες έπιστά- 
τα ι, οϊτινε; πρός εύκολωτέραν έπιθεώρησιν κάθηνται 
έφ υψηλών θρανίων.

Οσάκις δοϋλό; τ ις  εύρη, άδάμαντα πρέπει νά φα
νερών/ι αύτόν διά χειροκροτήσεως, παραδίδων τόν ά 
δάμαντα εί; τόν έπιστάτην, όστις τιθησιν αύτόν έπί 
τινο; έντάς τοϋ εργαστηρίου κρεμαμένου αγγείου ξύ
λινου, τό  όποιον καθ’ έκάστην έσπέραν παραδίδε- 
ται εί; τόν άνώτερον επιστάτην' ουτος δέ ζυγίσα; καί
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σταθμίσα; τούς άδάμαντα; τού; στμειοϊ είς ιδ ια ίτε
ρον βιβλίον.

Οί πλειότεροι άδάμαντες εΰρίτκονται είς τήν Βρα
σιλίαν καί τά  γειτνιάζοντα κράτη, καί εντεύθεν μετα- 
φέρονται μέχρι τών 40,000 κερατίων,ή 14 —  18 λί
τρων εί; τήν Ευρώπην' ενταύθα δέ διά τορεύσεως καί 
στιλπνώσεως φθείρονται κατά τό  ήμισυ. Η τών άδα
μάντων άνόρυξις είναι προνόμιον τής κυβερνήσεως. 
Σημειώσεως δέ άξιον είναι καί τό  σημαντικόν λα- 
θρεμπόιιον, τό  όποιον άναβαίνει μέχρι; ένός τρίτου 
τοϋ όλικοϋ ποσού τής εξαγωγής.

II επεξεργασία τώ ν άδαμάντων, ήτις είναι λίαν 
δύσκολος, γίνεται είς τό Αμστελόδαμον, όπου ύπάρ- 
χουσι πέντε μεγάλα καταστήματα άνήκοντα τό  μέν 
είς τούς πολίτας, τό  δέ εις τούς έκεϊ ευρισκομένους I 
άδαμαντοπώλας, οιτινες είναι ί,βραΐοι.

Εντός τών καταστημάτων τούτων ύπάρχουσιν872 
μύλοι.

Ο μεγαλήτερο; μύλο; κινείται διά τριών άτμο- 
κινήτων μηχανών 95 ίππων δυνάμεως, καί εκτός 
τούτων εργάζονται έν τώ  αύτώ καταστήματι 925 
έργάται. Κ ατά  μέσον όρον ένασχολοϋνται είς Αμστε
λόδαμον 3000 άνθρωποι είς τήν έργασίαν τώ ν πο
λυτίμων τούτων λίθων.

Κ α ί άλλοι μέν κόπτουσιν, άλλοι δέ καθαρίζουσι 
καί άλλοι στίλβουσιν αυτούς.

Τά έξοδα διά τήν εντελή έργασίαν τοϋ άδάμαν- 
τος, άναβαίνουσιν εις £ξ φιορίνια δι’ έκαστον κεράτιον.

0  άδάμας στίλβεται καί ακονίζεται διά τής ιδίας 
αυτού κόνεως, καί πρός τούτον τόν σκοπόν γίνεται, 
χρήσις πολυτίμου τίνος λίθου όνομαζομένου ύπό τών 
όρυκτολόγων Corund ή Diamantspalh, άδάμαντο; 
κατώτερα; ποιότητος. Η πρός ταύτας τάς έργασίας 
έ ξ  αχρήστων άδαμάντων κατασκευαζομένη κόνις τι- 
μαται 250 φιορίνια τά λόθιον, τά  δέ έξοδα διά 
τήν έργασίαν τώ ν άδαμάντων αύξάνουσι κατά τάς 
γωνίας αύτών. Οϊ μικροί άδάμαντες, οί έχοντε; πολ- 
λάς γωνίας έχουσι καί πολύ άνωτέραν άξίαν τών 
μεγαλητέρων, ώς έχόντων όλιγωτέρας. Είς Αμ
στελόδαμον κατεσκευάζοντο καί άδάμαντες καλούμε
νοι Rosette, τώ ν  οποίων χίλιοι σταθμίζουσι μόνον 
4 κεράτια’ καί έπειδή έκαστος άδάμ-ας δεικνύει 
16 γωνίας, δύναταί τις νά συμπεράνγι πόσον έπί- 
μοχθος είναι ή έργασία τών πολυτίμων τούτων λί
θων. Τό ποσόν τών κατ’ έτος παρασκευαζομένων ά
δαμάντων άναβαίνει εί; 250 —  300 χιλιάδας κε
ράτια, καί τά  διά τήν έργασίαν έξοδα υπολογίζονται 
είς 180,000,000 φιορίνια. Π  ποσότη; όση δαπα- 
ναται είς τήν έμπορίαν ταύτην .τής πολ.υ τελείας ά- 
ναβαίνε·. εις 20— 25 έκατομμ,ύρια φιορίνια κατ' έ 
τος. II έργασία τών πολυτίμων λίθων απαιτεί μεγά- 
λην προσοχήν, άκραν υπομονήν καί καθεστικόν βίον 
ώ ; ούδεμΐα άλλη τέχνη καί βιομηχανία.

S .  ΑΑΝΛΕΡΕΡ.

Λ Ε Ε ΙΓ Ρ Α Φ ΙΑ  Ε Α Λ Η Ν Α Α Β Α Ν ΙΚ Η

(Συνέχίΐα δρα φυλλάδ. 235).
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Φάλος, 6, τό μετάλλινον κατασκεύασμα τού έμ
προσθεν μέρους τής περικεφαλαίας, τό  προσωπί- 
διον αύτής. ΑλβανιστΙ, Μπάλοε, λέγουν τό  μέτω - 
πον, καί μεταφορικώ; τό  προσωπίδιον μέρος έκα
στου πράγματος, (α)

Οτσοι, οί οφθαλμοί, Αλβ. at.
Ωλένη, βραχίων, ή χείρ. Αλ. λοέροε=ή  χείρ. 

α Η λευκώλενος Αθηνά »  παρ’ 0μ.
Γόνυ, καί γούνατα. Αλ. γΐούνίοετ.
Κήρ καί κέαρ, ή καρδία. Αλ. γ κ ίρ = ά  κόλπος 

μεταφορικώς.
Πέδιλα, υποδήματα. Αλ. Π σ τ ίλ α = ή  πατούνα’ 

Λέγουν δε καί 'μπάθ=ϋποδένω  τό υπόδημα, καί 
ζπάθ=£ξ·,ποδένω , όπερ έχει τήν ρίζαν είς τό  ποδ- 
ός (ποϋς).

Φώς καί φώρ, άνδρας, παλληκάρι. Αλβαν. μπού- 
ροε, τροπή τού φ είς μπ.

Τ έ ττα , προσφώνησι; τιμητική νεωτέρου φίλου 
πρός παλαιότερον (παρ' όμήρ.) Αλβ. Τ ά ττα , κρά
ζουν τόν πατέρα καί τούς γέροντας.

Μάρπτω, πια'νω, αρπάζω (εκ τοϋ μάρη ή χείρ) 
Αλ. μάρ=λαμβάνω .

Φάω, φώ, φημί, λέγω. Αλ. θέμ. όπως τό φη» 
ρίον άντί θν,ρίον, φλάν άντί θλαν, φλίβομαι, άντί 
θλίβομαι. 0  Αόριστος, φή, άντί έφη, Αλ. θά.

Πύματος, ή έσχατος. Αλ. Παμέτα·=5στερον, 
έπιρ.

Ζέω, άναβράζω, καίω, καί ζεματώ . Αλ. ζέχ 
καί ν ζέχ = ζεσ τα ίνω . Τήν ©ωτίαν λέγουσι, ζιάρ. 
Τού δε Πϋρ, Πυοός συγγενές είναι τό , Προϋσχ 
=  άντ.ΐλΐλένα κάοβουνα.

Σέλας, φώς, λάμψ-.ς καί φλόγα. Αλ. σίλα, καί 
φλιάκοε=φλόγα.

ίκάνω, ϊκω, έρχομαι, ύπάγω. Αλ. Ικοεγν, πη
γαίνω, φεύγω.

Πέμμα, έκ τού πέπτο> (έψω) ψήνω, ώς ό ήλ.ιος 
τά  όπωρικά. Ωριμασμένον. Αλ. Π έμμα=όπωρικόν 
κυρίως.

Πέπλον, σκέπασμα. Αλ. Πλ’ άφ.
ΓΓίρρω, πόρσω, μακράν. Αλ. μόνον τό  Ρήμα έν 

χρήσει, Τσπόρ=άπομακρύνω, αποπέμπω μακράν. 
Τό δέ μόριον τσ , φρονώ ό τ ι είναι επιτατικόν, κα
θώς είς τά  Μπούκουο=ώραίον, Τζμπουκουρόϊ= 
περικοσμώ κλπ.

Ευ, καλόν. Αλ. όφ.
Κρήνη καί κρούνη, βρύσις. Αλ. κρούα.
Φέγγος, τό  φώς. Αλ. φεγγίλ=κάρβουνον.
Δαίνυμαι, δαίνυντο, ευωχούμαι. Αλ. ντέντεμ.

(α) Τήν ίίιαιτίρχν άλίινιχήν φωνήν τήν μεταξύ τών φω
νηέντων 6 χαΐ ο, θίωρω άναγχαΤον vi -¡ρά-ύω Sil τή; ϊιφϊνγ- 
γου, to, πρές ίιάχριον.



Γα τόν, Λαρά τού γ ίγνω  (νεήγατον— νεωστί κα- 
τεσκευασμένον, παρ’ Ομ.) Αλ. Γ α τ ί= ε το ιμ ο ν .

*^.5ω, τραγωδώ , ώδή. Αλ. ή φωνή λέγετα ι, 
ζ ο έ , τού τέστι τό  δ γίνετα ι ζ ,  χαθώς σδω ή = ζω ή .

Δοκοΰμαι, φαίνομαι, Αλ. ντούκκεμ, ιΐιιοΐιοπι.
Δύω, λυτρόνω, λύσω. Α λ . λισίόϊ.
Κήπος, χάπετος. Α λ . χόποεστοε.
Γνόω , γινώσχω. Αλ. γνόχ, βοοίι.
Ποιώ καί ποώ, χάμνω. Αλ. πέϊ χαΐ μποέγν.
Πιμπλώ, πίμπλημι, γεμ ίζω . ’Αλ. 'μπλ’ όϊ.
Πένω, ομαι, πράττω . Αλ. Πουνόί=έργάζομα’..
ίμερον, ίμερόεντα, παρ’ 0μ . έραστά, θαυμάσια. 

Αλ. μέϊροε χαΐ μείροε, καλόν, έραστόν.
Παίω, χτοπώ. Αλ. μπίε.
ΕμεΟ, ά ντί έμοϋ. Α λ . μούβε, muve.
ϊ ι τ ά ν  χαΐ Τίτας, οί πρώτοι γίγαντες καί μετα- 

φοριχώ; τιμωρός, έχδιχητής. Αλβανιστί συνήθως 
λέγουν εις τ ά  άταχτουντα νήπια, Τ ίτα  ! Τ ίτα  ! 
πρός φοβερισμόν, ώσανεί' ιδού ό Τ ίτας ό τιμωρός.

Πούς χαΐ Αωρ. Πόρ, τό  πόδι. Αλ. Πόρ, συνηθί
ζουν νά παραγγέλλουν τά  νήπια, όταν αϋτά αρχί
ζουν νά ΐσταντα ι όρθια. Μόνον εις αϋτήν τή ν πε- 
ρίστασιν έν χρήσει.

Θυμός, ψυχή. Αλ. ζέμ οερ=χαρδ ία , τροπή τού 
Θ εις ζ ,  χαθώς τό , σιός ά ντί θεός.

Ε ώ τα  θαλάσσης παρ’ όμήρ. ή επιφάνεια της 
θαλάσσης. Αλ. Ν ό τ = τ ά  χολύμβημα, Ν ο τά ρ = χ ο · 
λυμβητής.

Πάομαι Δ, Π. ά ντί χτάομαι, έχω. Αλ. χ ά μ =  
έχω ' ό Αόριστος π ά τα = ίσ χ ο ν .

Σήθω, κ ο σ κ ιν ίζ ω , περνώ  ά π ό  τ ό  π α ν ί.  Α λ β .  σ ίτ . 
= χ ο σ χ ι ν ί ζ ω  τ ό  άλεΟ ρι.

Θουρέω, θουρώ (θοΰρος) όρμώ. Αλ. τοΰοεμ.
Ορφός, ορφανός. Αλ. Ούόρφοερ χαί οϋάρφοερ.
όρρον, τυρόγαλον, Α λ . Χίροε.
Βρύτια χαί βρίτεα, τσίπουρα τώ ν  σταρυλίων 

χαί έλαιών. Αλ. μποερσί.
Πρέσβυς, γέρων. Αλ. Ποέρτσ=έσχατόγηρος.
Κ νά ω = ξύ ω . Α λ , κρούαϊ χαί χρούαγν.
Τπνόω, Οπνώ, χοιμώμαι, Αλ. φλέ, τροπή του 

π, είς φ, χαί του ν εις λ, χαί άποβολή τού υ.
ίδρόω, ώσω. Αλ. ντοερσίγν.
Τόννος, Δωριχ. μικρός. Αλ. τσ·ούν.
Κραιπνώς, ταχέως. Α λ . χοέρπ. Ζούρι χοέρπιν 

ε ϊχου= ίφ υγε  δρομαίος.
*Ριγέω (φοβούμαι) χρυόνω. Αλ. ’γχρίγν=χρυόνω .
Τρίαινα, καμάκι με τρεϊς μύτας. Αλ. Τριέλε 

τό  τρυπάνι.

Λόχος, ίνέδρα. Αλ. λέκι=άγχ_όνη χαί ¿νέδρα.
Μήστορες, επιστήμονες. Αλ. μιέστερ.
'Ρήσσω, ρηγνύω, ξεσχίζω . ‘Αλ. γρίς, μ ΐ τό 

Δίγαμ.
Αοιγός, όλεθρος. ’Αλ. λ ίγ=κ α κ όν .
Κόρυς, υθος, ό π λο ν. Α λ .  χ ό ρ δ α = σ π α θ ί ,  έ κ  τ ο υ  

όλου τό  μ έρ ο ς.

Ζόφος, σκότος. Αλ. ζ ί ,  ζέ ζα , μαίιρον, σκοτεινόν.
ϊπ ίζα ,  η, χάθε μικρόν πουλίον. Α λ . απέσχ τά 

πτηνά έν γένει.
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Σποδός, σ τάχτη  κυρίως ζεστή  ακόμη. Αλ. σποθ. 
ζ χ = σ τά κ τ η  ζεστή.

Σπιλάς, άδος, πέτρα, βράχος καταφαγωμένος 
άπό τά  κύματα. Αλ. σπέλα, είς τήν αυτήν σημασίαν.

Ατρεκέως, αληθώς, Αλ. ντρέ/.ι.
ό σ τ έ ο ν , ό σ το υ ν , χαί όσ τ ά ρ ιο ν  ύπ ο κ ό ρ. Α λ . έστρα 

χ ό κ κ α λ α .

Αστυ, πόλις. Αλ. φσιάτ, μέ τό  Δίγαμ..
Τεττύς, η, άδελφή του ώκεανοϋ, χαί Θέτις ή θ;ά 

ή έπισημοτέρα τώ ν Νηρηίδων. Αλβ. ν τ έ τ , = ή  θά
λασσα.

Κερτομώ, χλευάζω, υβρίζω Ά λ .  κερτόγν. επι
πλήττω .

Δίχη, χρίσις. Αλ. γχίχη.
Κουλεός, θήκη. ’Α λ . χουλέτοε =  πουγγί, σακ- 

χοϋλα.
Δίπλαξ, ι, αχος. διπλοΰν ίμάτιον. 'Αλβ . ν τ ι-  

πλοέκα, τά  μανήκια.
Χαλκός, σίδηρον, ώς είιρεθείς πριν τού σιδήρου. 

Ά λ .  Χέχουρ==σίδηρον.
Χέμεσις, μέμψις. ’Αλ. νοεμοεζί.
Πόσιςο, ιος, σύζυγος Αλ. μπούροε, χαθώς τό  

Πόρ, ά ντί Πούς.
Αποινα δώρα, λύτρα. Α λ . πάλίοε, χαί πάγ’ οε 

ή προίκα.
Ο ύ χ , ού, όχι. Ά λ .  νούκ=δέν.
Εγγύς, υθεν, π λ η σ ίο ν , Ά λ .  ’γ γ ιά τ ο ε .

Αφθονον, άρχετόν. Ά λ .  άφτ καί μέ άφτ.
£τος, Ά λ .  οϋίτ χαί ούϊέτ καθώς έγινε τό  

εύηγενής, έπηετανός=εύγενής, επί έτος.
Δηθά, έπ(£. χρονικόν' πολύν χρόνον, Ά λ .  ντισά 

= π ο λ ύ  έν γένει'
Πρηθω, πέρσω, καταστρέφω. Αλ. πρίσχ.
Ρίυνί, τώρα. Οί έν Ελλάδι Αλβανοί λέγουσι νανί.
Μείων, μικρότερος. Αλ. μίγκο, πολύ μικρός.
Λ ίόλω, χινώ. Ά λ .  Αιός χαί λ ΐότ.

'Γέα, θυγάτηρ τού Ουρανού χαί τής γής, γυνή 
του Κρόνου, καί μήτηρ τού Διός, Ιίλούτωνος τού 
Ποσειόώνος, χαί άλλων. Αλ. ‘ Ρέ=νέφος.

έρεβος', πατήρ τού δπνου καί τού θανάτου, καί 
υιός τού χάους. Ελ. Ε ρσετ=σκότος.

Βαίνω. Α λ .  οϋαί, καί ο ύ α ι τ ε = ϋ π ά γ ω . Α όρ ισ το ς 

β’. π λ η θ . ά . προσώ που Βάυ,εν Δωρικώς άντί έ- 
β η μ ε ν . Αλ. Ο ύ ά μ ο ν ε = ϋ π ή γ α μ ε '  το ύ  γ ’. προσ. Βάν, 
άντί έβ ησ α ν. Αλ. ούάνοε, υ π ή γ α ν .

Πώλος, πουλάριον, νεογένητος ίππος. Αλπούλίο.
Μοχλός, ό σύρτης τής π όρτας.Άλ. λός.

Πτόλεμος, πόλεμος. Αλ. λΐούφτοε, κα τ’ άνα- 
άναγραμματισμόν, τροπήν τού II είς φ, καί άνα- 
κοπήν τού μος, όποια, Ιγινεν είς τά  λαπίθης, λιάπ, 
ΝψοΙο, νίπ=άνεψ ιός, άρτο, χ ά π = ά νο ίγω , αιϊνο 
άρ ίγ=φθάνω  χτλπ.

Κ ατέχω , εννοώ. Αλ. κατέχ  (έν τή  Χαονία).
Λεία, λάφυρον. Ά λ .  πλίάτσκα. ύ  χατάληξις 

τού τσχα , φρονώ ότι, είναι ύπυχοριστιχόν, χα
θώς συνήθως γίνετα ι είς τά  Παρά, Παράτσκα, 
χαλιά, χαλιάτσκα ούνελά, ούνελάτσχο=άδελφά-
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XI. Τό δέ άρχικόν Π, προσλαμβάνεται ώς Δίγαμ.
Φ ρίξ, φοβος. Αλ. φρίκα.
11?, ΐρος (ήρα φερειν) χάρες. Αλ. χίρ.
Πλίνθος, πλιθάρι, Αλ. πλίς.
Λίζηός, νεανίας, ακμαίος. Αλ. ούάϊζοε, θηλυκού 

γένους μόνον, ήτοι τάς παρθένους.
Κ α τά  τόν τρόπον τού προσχηματισμού, οϊον 

Κρήτην δε, Αίγυπτόν δε, καί μετά τού σ, τής Αί· 
τ ια τ .  πληθ. ένθα ένόνεται τό  δ , είς ζ ,  εις τά  Ποι
η τικά έρα ζε= ερα = Ιι·ΓΓ3 , καί θύραζε=πρός τάς 
θύρας γ ίνετα ι, λέγω, καί είς τήν Αλβανικήν γλώ σ
σαν, προστιθεμένης τής συλλαβής ζ ι ,  ή ζε , οϊον" 
κάμ π α = ζ ι = έ π ί  ποδός. Μπάρκα— ζ ι = έ π ί  τής 
κοιλίας. Είς δέ τά  άντέϊ— ζα , χαί .κατεί— ζα, ση
μαίνει τήν άπό τόπου κίν/,σιν,ητοι έχεϊθεν,έδώθεν.

Τω , βρέχω, εξ ο& ύδωρ. Ά λ .  οΰγ’ ο ι= νερόν .
Πορεϊν, από τού αχρήστου Πόρω=πορεύω. Αλβ. 

Αλ. μπαρές=περιπατώ .
ϊπ ερ ίω ν, ονος (ο ) είς τώ ν  Τιτάνων, υιός τού 

Ουρανού καί τής Γής, γεννήοας έκ τής άδελφής 
του θείας τόν ίίλιον, τήν Σελήνην χαί τήν ΐϊώ. 
Ά λ .  λέγουν, Περενί, καί Περευεντί, τήν θεότητα. 
Περοεντόν ν τ ιέλ ' ι=βασ ιλεϋ ει ό ήλιος, χαί είς 
άλλας περιστάσεις λέγουν, π εροεντόν=π ετά  είς τά 
ϋψη, τούτέστιν ή κυρία τής λέξεως σημασία.

Αν ύποθέσωμεν ό τι, τό  όνομα, Περοεντί, κατά
γ ε τα ι άπό τού, περοεν— Δία (Ζεύ;) τό τ ε  κα τ’ έμέ 
τό  Δ. καταντά προβληματικόν, καθόσον είς πολλάς 
τοιαύτης φύσεως λέξεις οί άνω Αλβανο ί παρα
λείπουν τό  Δ, π. χ . οί μέν, προφέρουν, ν ιέ ν= έ ν -  
νοεί, νοε σ το ε π ί= έ ν  οίκω Π ερενία=θεότη ;' ο ί δέ 
κάτω  Αλβανο ί, παρεμβάλλοντες τό  Δ , μετά τό ν 
λέγουν, ’ντιέν, ’ντοε στοεπί, Περοεντία κτλπ.

Τό Δωρικ. σύ. Αλ. τ ί.
Γίδέ, σύνδεσμος συμπλεκτ. έπαχολουθ. τού ήμέν' 

ή τού τε . Α λ . έδέ.

Δείχνυμι, δέχνυμι, δεδείχαται ,δεικνύω. Αλβαν.
ί . - . - , ί , ·09Ε^Τ(Κ·

( έ ίχο .Ιο ιθεΐ σ υ νέχε ια .)

Είς τώ ν συνδρομητών.

—οοο—

ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ό  έν Μαγκεστρία εμπορευόμενος συμ
πολίτης ήμών Κ. Αρ. Εϋμορφόπουλος, προσέφερεν είς 
τό  ’ Αμαλίειον όρφανοτροφείον τεσσαράκοντα άντίτυπα 
τής παρά τού Κ. Πικκόλου γενομένη; τρίτης έχδό- 
σεως τώ ν  κατά Π αΰ.Ιον χαί Β ιργ ιν ίαν,ν .αΙτ»/ς έ ν · 
διχψ ; ΚαΛύβης, τή ς Λ ίσ γ η ς  τής Σ νρά τη ς , τής 
π ερ ιηγήσ ιω ς είς τήν  Σ ι-Ιεσ ία ν  καί άλλων τινων. 0  
Κ . Ά ρ . Εϋμορφόπουλος, έκ τώ ν φιλογενεστέρωνόμ.ο- 
γενών, αείποτε καί μετά πολλής προθυμίας συνέτρεξε 

τά  καλά.

ΠΟΙΝΙΙ ΕΝ ΚΙΝΑ. Δύο Κινέζοι ώ ; συνδραμόντε; 
τήν αποστασίαν κατεδικάσθησαν είς άποτύφλωσιν. 
Κουρεύς δέ τις όμιλών πρός Εύρωπαίον περί τής ποι
νής ταύτης, έξεθειαζε τήν έπιείχειαν τού μανδαρίνου 
όστις, άντί ν άποχεφαλίσνι αύτούς, έπέβαλεν έλα- 
φροτέραν ποι.ήν.

Οί κατάδικος συνοδευόμενοι άπό λόχον στρατιω
τών, ηλθον είς τήν άγοράν' εϊπετο δέ αυτών ό έκτε- 
λεστής τής άποφάσεω; φ;ρων ένδυμα ερυθρόν' πλη
σίον δέ τού νεωτέρου ήρχετο καί νέα γυνή. 01 πό- 
δες τη ; δέν ήσαν διεστραμμένοι ώς τώ ν γυνα>κών τού 
τόπου εκείνου' τό  ανάστημά της ήτο μικρόν, ή μ ε
λανή κομη έςαισία, ή δψις ώχρά, καί οί οφθαλμοί 
της μακροί ώς μικρόν δάκτυλον. Απελπισία έφαί- 
νετο έζωγραφηριένη είς αυτούς.

—  ΓΙ ο ία είναι εκείνη ; ήρώτησεν ό Ευρωπαίος 
τόν κουρέα.

—  II ταλαίπωρος Κόρα, άπεκρίθη μέ ηθος άδιά- 
φορον ό Κινέζος. Πρό δεκαπέντε μόνον ημερών ύ- 
πανδρεύθη τόν Τσάνγ.

—  Καί είναι τψόντι ένοχος 6 άνθρωπος αυτός:;
—  0  Τσάνγ ; διόλου' είναι - νέος είρηνικώτατος 

καί πράος, καταγινόμενος είς μόνον τό  εργον του, 
τήν ζωγραφικήν. Εχει όμως άδελφόν άπόστάτην, μέ 
τόν όποιον διετ/,ρησε τάς σχέσεις του. Προχθές ελα- 
βεν ειδήσεις του, καί άπό τήν χαράν του ό τι ε μά
θε περί τής υγείας του, τό διεκοίνωσεν είς όλον τόν 
κόσμον* τό  έμαθεν ό μανδαρίνος, καί κατεδίκασεν 
αμέσως τόν άνόητον. II σύζυγός του, ώς λέγεται, ε- 
καμεν ό',τι ήτον δυνατόν διά νά τόν σιίιση' καί έπει*- 
δή δέν έπέτυχε, παρεκάλεσε νά τήν άφίσουν νά συ- 
νοδεύσγι τόν άνδρα της, τό  όποιον χαί έγε·.νε δεχτόν, 
ΐδού αρχίζει ή ποινή.

0  Ευρωπαίος παρετήρησε καλώς, άλλά δέν εϊ- 
δεν ούτε ετοιμασίαν, ούτε έργαλεϊον' είδε μόνον Κ ι
νέζον ζυμόνοντα λευκήν τινα ύλην καί σχηματίσαντα 
τέσσαρα σφαιρίδια.

ΐϊρώτησε λοιπόν καί πάλιν τόν κουρέα, όςτις ή- 
τένισε τόν Εύρωπαίον μέ ήθος άπορον σημαίνον,« Μή
πως είσαι ηλίθιος ; »  Καί όμως άπεχρίθη εύγενώς 
είπών'— Είναι άσβεστος.

Ο τε ήτοιμάσθησαν τά  τέσσαρα σφαιρίδια, έτυλί- 
χθησαν μέπανίον λεπτότατον, τό όποιον έβρεξαν καί 
έδίπλωσαν τρίς. Επειτα έσκέπασαν αύτό μέ άλλο 
πανίον στεγνόν, καί ουτω τό  επέθεσαν ύπό τούς ό- 
φθαλμούς τών δύο καταδίκων, δέσαντες αύτό μέ τρ ί

τον πανίον.
Α ί παρειαί τή ; Κόρας ένένοντο κατάλευκοι, καί 

έπεσε γονυπετής πρό τού συζύγου της.
6 τε  μετά τρία λεπτά τή ; ώρας άφηρέθησαν τά  

πανία, οί είσέτι ζώ ν τε ; οφθαλμοί του Τσάνγ έστρά- 
φησαν πρός τή ν γυναίκά του.

Τό πρόσωπον τής Κόρας έχρωματίσθη, οι όφθαλ* 
μοί της ήκτινοβόλησαν φλόγας ζωηράς, αί παρειαί 
της ήρυθρίασαν, καί ουράνιον άληθώς έγένετο τό  κάλ
λος αύτής' άλλ ’ ώ ;  άκτίς παρήλθον όλα ταύτα. Ευ
θύς τό βλέμμα του Τσάνγ ήμαυρώθη καί ¿σβέσθη, 
διότι ή άσβεστος ένήργησε. θ ά  έλεγέ τ ι ;  δέ ό τι καί
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ή Κόρα άπετυφλώθη, διότι οί λαμπροί οφθαλμοί Της ■ 
έκλείσθησαν, και έπεσεν άπνους.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΕΚΤΡΩΜΑ. Πρό τινων Ημερών, 
έχομίσθη εις -πάρτην έκ τής κωμοπόλεω; Καστανίας 
τέρας περίεργον, ήτοι βρέφος φέρον δύο κεφαλάς, ώς 
καί δύο τραχήλου; ό'λως απ ’ άλλήλων «χωρισμένους' ' 
είχεν δμως δύο μόνον άνω καί κάτω άκρα, στ?,0ος δέ 
πολύ πλατύ πεπιεσμένο/ καί ύπόκοιλον κατά τό 
μέσον όχι δέ καί τήν κοιλίαν. Η δεξιά κεφαλή ήτο 
τελειοτέρα τ ί ς  άριστερας καί ύψηλοτέ.α, πλήν οί ο
φθαλμοί της ίσαν άτελέστεροι" μεταξύ δέ τω ν δύο 
τραχήλων, έκεϊ όπου έπρεπε να κήνται οί πρός άλ- 
λήλους ¿στραμμένοι ώμοι των δύο κεφαλών, εύρέθη 
όστοϋν βραχύ καί κινητόν έμφαϊνον τά  ίχνη ίσως 
οστών κλειδών ή βραχίονας, καί όπισθεν τό  τέρας 
ειχε πλατέα νώτα, δύο δέ μό ον ώμοπλάτας ε/'ς 
τάς φυσιολογικός δέσεις τω ν ' άλλ από τών τράχη
λων έκατέρας κεφαλής έφαίνοντο δύο έξοχαί προ- 
χωρούσαι πρός τά  κάτω  κεκλιμέναι πρός έαυτάς καί 
συμπίπτουσαι υπό γωνίαν όξεϊαν, πρός τό  τέλος του 
κορμού του τέρατος, κατά τήν μέσην αύτοΰ γραμ
μήν άνωθεν τής έδρας καί κατά τήν φυσιολογικήν 
Οέσιν του έλ/είπυντο; ιερού όστοΰ, υπό δύο μικρούς 
κυκλικούς δακτυλικούς τύπου;- συνηρμόζοντο δ ’ά- 
μέσως πρός τά  πλατέα λαγώνια όστά. ΰσαν δ ευ
κρινείς καί τέλειαι δύο σπονδυλικαί στήλαι, τόμ ε- 
τα ζυ  τώ ν όποιων διάστημα, τό  πλατυνόμενον όσον 
έπροχώρει πρό; τά  άνω, έπληροΰτο ύπά βραχέων καί 
καλώς διά ψηλαφίσεως διακρινομένων ατελών πλευ
ρών, βραχυνομένων <Υ Ι τ ι  μάλλον πρός τά  κάτω μέ 
χρι τελεία; έκλείψεώς των, καί άκινήτως πρός άμ- 
φοτέρας τάς σπονδυλικά; στήλα; συναρμοζομένων,

Τό τέρας διηνοίχθη μόνον ό'πω; παρασκευαστή καί 
άποσταλνί εις τό  μουσεϊον τής ιατρικής έταιρίας εις 
Αθήνας, όσον τό δυνατόν ακέραιον καί φυλάττον 
τόν φυσικόν του σχηματισμόν, καί επομένως δεν 
έγένοντο λεπτομερείς αί έν τώ  έσωτερι-.ώ αύτοΰ πα
ρατηρήσεις. Και όμως εύρέθη έ/ον πάντα μέν τά 
σπλάγχνα του θώρακο; διπλά καί, εννοείται, όχι 
εντελώς πάντα καί φυσιολογικώς ανεπτυγμένα, άπλά 
δέ πάντα τά  τής κάτω κοιλίας, δηλαδή εύρέθη Ιχον 
παρά τα  καί έξωθεν φαινό/ενα ίδια καί τέλεια όρ 
γανα έκατέρου λαιμού, οισοφάγους δύο συμπίπτόν
τας όμως εις ενα καί μόνον στόμαχον κοινώς, καί 
άποτελοΰντας έν καί μόνον εισόδου τρήμα (καρδίαν), 
τραχείας δύο, πνεύμονας τέσσαρας, ών οί δύο μεγα- 
λείτεροι καί τρίλοβοι πρός τά  έξω του κύτους του 
θώρακος έκατέρωθεν, οί δύω μικρότεροι καί α τελέ
στεροι έν τώ  μέσω καρδία; έπίση; δύω, ών ή μία 
καί κυρία έχουσα ατελείς μέν τάς άνω κοιλίας, άλλ 
όγκΟν άνάλογον τώ  τεχθέντι, έκειτο περί τήν φυσιο 
λογικήν αύ-τής θεσιν μό-η δ ’ έδέχετο τό αίμα άπό 
τώ ν φλεβών, καί μόνη έφαίνετο μεταδίδουσα τούτο 
εις τό  σώμα άπαν, καί τήν έτέραν καρδίαν, καθ’ ότι 
εύρέθησαν πολλά μεγάλα τρήματα κατά τό αορτι
κόν τόξον- ή δέ ¿τέρα καί μικροτέρα καρδία εχουσα 
μέγεθος καρδιάς αλεκτορίδος εύρέθη πολύ ύψηλά 
παρά τήν αριστεραν μασχάλην τού τέρατος καί Οπό

δμώνυμον κλείδα, έφερε δέ δύο μόνον κα τω τερ ιί 
κοιλίας καί ανάλογα άγγεΐα, ά'τινα φαίνονται ό'τι 
έφέρονςο πρός τού; πνεύμονας, ίσως τούς παρ αυτή. 
Αγνωστον δ άν έκοινώνει ή ού πρό; τήν παρακέιμέ- 
ν/,ν Οτοκλείδιον άρτηρίαν,ή άλλην τινά ταύτης έκφυ- 
σιν. Εν δέ τή κάτω  κοιλία στόμαχον ΐςνα, ήπαρ επί
σης έν μέγα, ώς έχει έπί τών βρεφών, σπλήνα έ'να καί 
άνάλογον, έντερικόν σωλήνα άπλοϋν, συνεχή καί ε(; 
μίαν έδραν καταλήγοντα" νεφρού; δύο, κύστινμίαν με-' 
γάλην καί ούρου έμπλεων, καί γεννητικά όργανα άπλά,

Τό τέρα; τούτο, τό  όποιον φαίνεται ό τι προήχθη 
έκ συμπήςεω; διδύμων, έγεννήθη ώριμον τήν 4— 2 
Ιανουάριου παρά γυναικός καλής κβτασ/.ευής καί μέ
ση; ήλικίας, μηδέποτε δυστοκησάση,ς, μηδέ παρά 
φύσιν τ ι  τεκούσης, ώ ; καί μηδενό; τών έαυτής καί 
τού συζύγου της συγγενών, έχούσης δέ καί ά λλ *  
τέ/Λα υγιή καί ζώντα.

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τήν 8 Φεβρουάριου 
έγένοντο αί άρχαιρεσίαι τής Φιλεκπαιδευτικής Εται
ρίας. Καί πρόεδρος μέν έξελέχθη 6 Κ. Α. Μαυροκορ.- 
δάτος, αντιπρόεδρος ό Κ . Γ . Πραΐδης καί Γραμμα- 
τεύς ό Κ. Ν'. Δραγούμης. Μέλη δέ οί Κ Κ . Α. Μελάς, 
Δ. Λεβίδης, I. Βοΰρος, Α. Μάμουκας, Π. 'Ρομπότης, 
Α. Ανάργυρος, Δρόσο; Ν. Δρόσου, Γ. Κωνσταντινίδης, 
καί Π. Γιαννόπουλος.

Εκ τώ ν ύποβληθέντων εκθέσεων έξάγομεν ό τι τό 
4 860  έτος ή Εταιρία είσέπραξεν έκ συνδρομών, τρο
φείων, διδάκτρων, προσφορών, τόκων καί ένοικίων 
δο. 4 43,4 8 4 67, έδαπάνησε δέ 4 34,7 4 0 46" ότι 
έντό; τού Αρσάκειου Παρθεναγωγείου διαιτώνται 
περί τά  4 25 κοράσια, και διδάσκονται περίτά 500· 
άλλα έξωθεν φοιτώντα, καί ό τι ή άγωγή καί έκπαί- 
δευσι; αύτών είναι ανατεθειμένη εις μίαν διευθύν
τριαν, μίαν ύποδιευθύντριαν, οκτώ διδασκαλίσσας, 
δεκατρείς διδασκάλους, καί επτά έπιμελητρίας, ήτοι 

ι εις τριάκοντα πρόσωπα. Πλήν δέ τούτων τό  κατά
στημα έχει καί ιατρόν, καί φροντιστήν, καί νοσοκό- 
μον, καί οίκονόμον καί υπηρετικόν άνάλογον πρός τόν 
αριθμόν τών κορασίων. Θεία δέ λειτουργία ψάλλε
ται καθ έκάστην Κυριακήν καί εορτήν έν τώ  ναώ 
του καταστήματος, καί ερμηνεύεται τό Εύαγγέλιον.

Διιυδύντρ ι* τού  Παρθεναγωγείου ιίν α ι ή  Κ. Καβανιάρη Έ λβ ε- 

τ ίς ,  ρ ίσδουμένη  ο : ' ¿ χ τώ  χ ιλ ιά δ ω ν  και δχταχοσίων δραχμών 

κ α τ ’  έ το ς  'έ π ί τρ ία  ε τ η )  ύπδ τή ε  Κ. ’ Ιφ ιγένειας Σ ίν σ , συζύγου 

τού  π ο λ λα χ ώ ς  εύεργετή  α ν ίε ς  τή ν  π α τρ ίδα  Κ . Σ ίμ . Σ ί  .α  πρέ

σβεω ς τη ς  ‘ Ελλάδος έν  Β ιέννη , ύποδιευθοντριχ δέ ή  Κ. Κ αλλ ιόπ η  

Ιίετροχοχχίνου,ή  άρ ισ τα  διευθύνασχ τό  Παρθεναγωγείον έπ ί ε ν  ετος.

Μανδάνομεν προς τού το ις  έχ  τώ ν  εκθέσεων ό’τ ι  ή  π ροστά τις 

του  Παρθεναγωγείου, ή  Μ εγαλειο τά τη  Β ασίλ ισ  α , πλήν τή ς  ά λ 

λη ς συντόνου μερίμνης περί τή ς  πριοδου α ύ τοΰ , έπεδαψίλευαε 

κ α τά  τά  δύο παρελθόντα  ε τη  χ ι ΐ  περί τάς 3 0  000 δρ. έχ  τω ν  

εις τή ν  ο ιά ,ε . ιν  α ύ τή ς  χ ρ η μ ά τω ν , κα ί ό τ ι  δ ια τη ρεί ές  ίδ ιων 

τρεΤς ύπορόφους.

‘Η γεν ιχλ  συνέλευσις τώ ν  ετα ίρω ν ή  γενομενη  τή ν  8  Φ ε- 

βρ υαρϊου έψ ή φ ω εν  ευχαρισ τίας πρός τ ό  διοικ. συμβούλων διά 

τή ν  επ ιμ έλεια ν ή ν  ιδ ίω ς κ α ταβάλλει περί τή ν  χρησ τήν α γ ω γ ή ν  

τ ώ ν  χ ιρ α σ ίω ν , χ α ! δ ια  τή ν  συμπάθειαν ήν έδειξε πρός τούς π α- 

θόντας Σ .ρους π ,οσλα βόν  εν  χοράσιον ύποτροπον έχ  τώ ν  προσ

φύγων . Καί δεύτερον δέ χοράσιον έχ  Σ υ ιία ς  άνα τρέφ ιτα ι έν  τώ  

Παρθενχγωγείιρ δαπάνη τή ς  Μ εγαλ . Βααιλίσσης.


