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ΙΩΑΝΝΗΣ Α· ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Τελούνται σήμερον εν Κερκύρα τά  αποκαλυ
πτήρια του άνδριάντος τοΰ Κυβερνήτου τής 
Ελλάδος καί το λίθινου δμοίωμα τοΰ άοιδίμ,ου 
άνδρός θά καταυγασθή ύπό τοΰ φωτός τής γε- 
νεθλίου γής. Προ πολλοΰ έπρεπε νά είχε τιμ.η- 
Οή διά τής τιμ,ής ταύτης εκείνος, οστις υπήρξε 
ποτε δ πρώτος τών Ελλήνων καί δστις άναν- 
τιρρήτως έδείχθη το ένδοξότατον τής Κέρκυρας 
τέκνου.

Πλεΐστα έχουσι γραφή περί τοΰ Καποδι- 
στρίου καί ίσως πλεΐστα θά γραφώσι διότι ή ι
στορία δεν έχει ακόμη εντελώς λάξευση τό ά - 
ληθινόν καί άθάνατον τοΰ άνδρός ομοίωμα,οπερ 
μέλλει εις τούς μεταγενεστέρους να άποκαλύψη. 
'Ημείς δέ σκοποΰντες μόνον νά άνακαλέσωμεν 
σήμερον έπ’ ευκαιρία τής έν Κέρκυρα τελούμε
νης πάνδημου εορτής εις τήν μνήμην τών άνα- 
γνωστών τής «Ε στίας» τήν μεγάλην εικόνα 
τοΰ Κυβερνήτου τής Ε λλάδος, θά περιορισθώ- 
μεν άντλοΰντες ένταΰθα όλίγας άπερίττους λέ
ξεις έκ τών εις γνώσιν ήμών περιελθόντων δη 
μοσιευμάτων *) όσα έξεδόθησαν έκ τής αφορ
μής τών αποκαλυπτηρίων έν Κέρκυρα καί δι’ 
ών αί πάλλουσαι καρδίαι τών συμ-πολιτών τοΰ 
τιμωμ-ένου άνδρός ήθέλησαν νά στέψωσι τήν 
μνήμην του ώς δι’ άνθέων αυτοφυών μ.έν οΰτως 
ιίπεΐν καί εγχωρίων, άλλα διά τοΰτο καί μά
λιστα εις αύτόν εύπροσδέκτων.

Ό  Ιωάννης Καποδίστριας έγεννήθη έν Κερ- 
κόρα κατά τό ετος 1776 έξ ευπατριδών, νεώ- 
τατος δέ μετέβη εις τό Παταύϊον καί έδιδά- 

τήν ιατρικήν έν τφ  κατά τους τότε χρόνους 
περιφήμω πανεπιστήμιο» τής ιταλικής εκείνης 
πόλεως. Έπανελθών δ ’ εις τήν πατρίδα μετά 
τό πέρας τών σπουδών του εύρεν αυτήν μετά 
καί άλλων νήσων τοΰ Ίονίου πελάγους έν σάλω 
δεινφ ένεκα τής διά τών Γάλλων καταλύσεως

1) Νύξεις περί τοΰ βίου Ίωάννου Καποδιστρΐου Κ υ
βερνήτου τής Ελλάδος άφιερούμεναι εις τά  αποκαλυ
πτήρια τοΰ άνϊριάντος αύτοϋ υπό ’ Αλεξάνδρου Τόμ- 
πρου εν Κέρκυρα (τύπ. Έρμου) 1886.—  Σύντομος α- 
φήγηοις τοΰ βίου τοΰ Ί ω .  Καποδιστρΐου ύπό Λ . Σ . 
Βροχίνη εν Κερχύρμ (τύπ. Έ ρμου) 1886.
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τής αυτόθι βενετικής άρχής. Ό  Καποδίστριας 
δέν έβράδυνε διά τήν ύπέροχον αότοΰ παιδείαν 
καί τήν Ιξοχον διάνοιαν νά λάβη ένεργόν μέρος 
εις τά  πολιτικά πράγματα τής ιδιαιτέρας αύ- 
τοΰ πατρίδος συντελών οΰχ ήττον διά διαφόρων 
τρόπων καί εις τήν ένίσχυσιν τής παιδείας καί 
μ,άλιστα τής έπιστημονικής. Υπήρξε δέ μεταξύ 
άλλων καί γραμματεύς τοΰ Έθνικοΰ ίατρικοΰ 
Συλλόγου, έν ταΐς συνεδρεάσεσι τοΰ όποιου άνέ- 
γνωσεν ίταλιστί καί διαφόρους ίατρικάς πρα
γματείας, έξ ών μ,νημονεύονται μάλιστα ή «περί 
τής άρχής τών άτομικών διαφορών τοΰ όργανε- 
σμ,οΰ» (1803 ) καί ή «έπί τή  περιπτώσει τοΰ 
τοκετοΰ Ίσραηλίτιδος γεννησάσης όμοΰ πέντε 
έπταμηνιαΐα τέκνα» (1806). Παραλείποντε; 
τά  περί τών διαφόρων πολιτικών υπηρεσιών, 
τών άνατεθεισών εις τόν Καποδίστριαν κατά 
τούς τεταραγμένους εκείνους χρόνους τους πρό 
τής ύπό τών 'Ρώσσων καί τών Τούρκων άνακη- 
ρύξεως τής Έπτανήσου Πολιτείας τή 21 Μαρ
τίου 1800 *), έρχόμεθα εις τό έπ’ αυτής πολι
τικόν στάδιον τοΰ μέλλοντος Κυβερνήτου.

Κ ατά τό έτος 1802 ό Καποδίστριας διωρίσθη 
ύπό τοΰ πληρεξουσίου τής 'Ρωσσίας Μοτζενίγου 
Γραμ,ματεύς τής ’Επικράτειας, δραστηριώτατος 
δ ’ ών καί πρός τοιοΰτον υπούργημα ευφυέστα
τος, κατώρθωσε νά έπιφέρη π ω ; τάξιν εις τήν 
έως τότε χαώ δη  διοίκησιν καινά παρασκευάση 
τά  πράγματα πρός σύγκλησιν συνελεύσεως μελ- 
λούσης νά συντάξη τό νέον καί όριστικόν τής 
Πολιτείας σύνταγμ.α (1803 ). Τό νέοντοΰτο πο
λίτευμα έσχεδίασεν αυτός ό Καποδίστριας, 
«δπερ εντελέστερου τοΰ προηγουμένου ον προί- 
βλεπε περί τής συστάσεως καί διαρκούς συντη- 
ρήσεως δημοσίας ελληνικής σχολής,» αν καί εις 
τήν μέριμναν τοΰ Καποδιστρΐου ε’χρεωστεΐτο δ 
ψηφισθείς άπά τής εποχής τής έν Κωνσταντι- 
νουπόλει συνθήκης τής 2 1 Μαρτίου 1800 άξιο- 
μνημόνευτο; νόμος περί ένισχύσεως τής σπουδής 
τής ελληνικής γλώσσης, δστις κατήργει τάς 
μονάς, καί τά  είσοδήμ.ατα αυτών ώριζε πρός 
συντήρησιν σχολείων. Τόν άληθή φωτισμών τοΰ 
λαοΰ έθεώρει δ Καποδίστριας ώς τό πρώτιστον 
στοιχείου πρός εύηρ.ε:ίαν κράτους τινός. Ά πο

1) Ί ί .  «Ε στ ία ς»  τόμ. 21 σελ. 122.
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δέ της είρημένης έποχής διέκρινέ τις είς πάντα 
τά  εργάτου Καποδιστρίου τόν μ.έγαν καί ιερόν 
σκοπόν της ελευθερίας της όλης Ε λλάδος *) » 
Α λ λ ά  καί τό πρός διόρθωσιν των κακώς κει
μένων ψηφισθέν κατά τό έτος 1803 πολίτευμα 
προσέκρουσεν είς πολλάς δυσχερείας, πρό πάν
των ένεκα των καθιερωθεισών νέων αρχών, αϊ- 
τινες άπήρεσκον είς τούς ολιγαρχικούς, καί νέα 
πάλιν διαρρύθμισις έχρειάσθη νά γείνη κατά 
τό 1806. Σφόδρα λυπούμενος ό Καποδίστριας 
ένεκα της τοιαϋτης καταστάσεως των πραγμά
των και μάλιστα ένεκα τής άποτυχίας του συν
τάγματος του 1803, ό’περ ήτο έργον τώνχειρών 
του, παρήτησε (18 07 ) καί τήν θέσιν του Γραμ- 
ματέως τής ’Επικράτειας καί τήν του ’Εφόρου 
των δημοσίων σχολείων, ήν έως τότε είχε καί 
ήρχισε πάλιν ίδιωτεύων νά έπαγγέλληται τόν 
ιατρόν.

'Α λλά τά  γεγονότα κατά τούς τότε χρόνους 
διεδέχοντο άλληλα ορμητικά καί ραγδαία. 
Έ π τά  μήνας μετά τήν παραίτησιν του Καπο- 
διστρίου άπό τής θέσεως τοϋ Γραμματέως τής 
’Επικράτειας τής Επτάνησου Πολιτείας συνω- 
μολογήθη ή έν Τιλσίτ ειρήνη, δυνάμει τής ό
ποιας, μετά ένα μήνα καί πέντε ημέρας, ήτοι 
τή  11 Αύγουστου 1807, ό στρατηγός τοϋ Ν α- 
πολέοντος Βερθιέ καταλαβών τήν Κέρκυραν, έ- 
θηκε τέρμα είς τόν βίον τής 'Επτάνησου ΙΙολι- 
τείας.

'Ολίγον χρόνον πρό τής λήξεως τής πρώτης 
έν ταϊς Ίονίοις νήσοις κατοχής των Γάλλων διά 
τής άπελάσεως αύτών ύπό των 'Ρώσσων καί 
των Τούρκων ύπεκινεϊτο έν Κερκύρα τή  συμπρά- 
ζει τής 'Ρωσσίας έπαναστατικόν κίνημα κατά 
των μεσημβρινών τής Τουρκίας χωρών, ού δέν 
ήτο άμέτοχος ό Καποδίστριας. Διότι ούτος πε- 
ριέθαλψε τούς είς τήν Κέρκυραν καταφυγόντας 
δπλαρχηγούς τοϋ Σουλίου, ήδη δέ άπό τοϋ 
1804 όργανώσας αυτούς είς ίδια έλληνικά σώ
ματα έταξεν είς τήν ρωσσικήν υπηρεσίαν, οί δε 
Σουλιώται οί οϋτω μισθοδοτούμενοι ύπό τής 
'Ρωσσίας ώρκίσθησαν νά συμμετάσχωσι τού κι
νήματος. ’Επειδή δέ κατά τόν Μαϊον τοϋ 1807 
ό Ά λ ή  πασσάς, ωφελούμενος έκ τού μεταξύ τού 
Σουλτάνου καί τής 'Ρωσσίας πολέμου, συγκεν- 
τρώσας στρατόν πολυάριθμον έσκόπει νά έπιπέ- 
ση κ ατά  τής Λευκάδος, ό Μοτζενϊγος άνέθηκεν 
είς τόν Καποδίστριαν στρατιωτικήν μάλλον ή πο
λιτικήν εντολήν πέμψας αύτόν είς τήν Λευκάδα 
πρός άμυναν τής νήσου έπί κεφαλής Σουλιωτών 
Οπλαρχηγών καί άλλ.ου 'Ρωσσικοϋ στρατεύματος, 
οϋτω δέ έματαιώθη ή κατάληψις τής νήσου. 
Ψυχή δε καί κέντρον τών δπλαρχηγών γενόμενος 
δ μέλλων κυβερνήτης τής Ε λλάδος, όχι μόνον 
έκτοτε προέπινεν ύπέρ τής άναστάσεως δλοκλή-

1) Σύντομος άφήγησις ύπό Λ . Σ .  Βροκίνη, σελ. 8.

ρου τής 'Ελληνικής φυλής, άλλά καί τόν οίκον 
αυτού κατέστησεν, ιός λέγει δ Φιλήμων έν τώ 
κ/οχιμίω περί τής 'PiJ ixtií; Ετα ιρείας  « τό 
πανδοχεΐον δλων τών έθελοντόίν καί τών προσ
φύγων πολεμιστών τής 'Ρούμελης καί τής 11ε- 
λοποννήσου, με τούς όποιους συνέδεσε σχέσεις 
στενοτάτας καί ώφελιμωτάτας διά τό μέλλον 
τής πατρίδος».

Μετά την ύπό τοϋ στρατηγού Βερθιε κατά- 
ληψιν τής Κερκύρας « οί άντιπρόσωποι τοϋ Να- 
πολέοντος έπροσπάθησαν νά πείσωσι τόν Καπο- 
δίστριαν όπως δεχθή γαλλικήν ύπηρεσίαν καί 
τοϋ προσεφερον θέσιν τινά παρά τώ  συμβουλίω 
τής έπικρατείας. Τήν ύπηρεσίαν ταύτην άπε- 
ποιήθη δ Καποδίστριας, διότι τήν πατρίδα του 
δεν συνέδεε μετά τής Γαλλίας ούδείς δεσμός 
δυνάμενος νά παραγάγη αύτή ωφέλειαν. Ό  
Καποδίστριας έφρόνει ότι μόνη ή 'Ρωσσία κατά 
τήν έποχήν έκείνην ήδύνατο νά είναι χρήσιμος 
είς τήν πατρίδα του. Τής ιδέας ταύτης εμφο
ρούμενος άμέσως έδέχθη τήν πρόσκλησιν τού 
αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου, διά τού άρχικαγ- 
κελλαρίου τής 'Ρωσσικής αύτοκρατορίας 'Ρ ω - 
μανώφ, οπως μεταβή είς τήν 'Ρωσσίαν. Τόν 
Ιανουάριον τοϋ 1809 δ Καποδίστριας έφθασεν 
είς τήν ΓΙετρούπολιν καί δ καγκελλάριος έδέ- 
χθη αύτόν μετ’ άκρας φιλοφροσύνης, άλλά δέν 
έχρησιμοποίησεν άμέσως τήν ικανότητά του, ά- 
φήσας αύτόν άργόν. Ή  καρδία τού Καποδι- 
στρίου είχε πλ.ηγωθή θανασίμως διά τής κατα
στροφής τής Επτάνησου Πο.Ιιτείας,'η'ΐ είχε συ- 
στήση οπως άποτελέση κέντρον μελλούσης έθνι- 
κής ένεργείας» *. "Εμεινε λοιπόν έπί δύο έτη 
άργός έν 'Ρωσσία δ Καποδίστριας, τής σχολής 
δέ ταύτης επωφελούμενος ύπέβαλε τή ρωσσική^ 
κυβερνήσει διάφορα σχετικά πρός τήν Ανατολήν 
ύπομνήματα, ών ή άνάγνωσις έπεισε τόν άρχι- 
καγκελλάριον περί τής αξίας τού Καποδιστρίου. 
Όθεν διώρισεν αύτόν σύμβουλον παρά τή έν Βρα- 
σιλία τής Άμερικής'Ρωσσική πρεσβεία,ήν Οέσιν δ 
Καποδίστριας κατά  τινα εύτυχή πρόνοιαν δέν ά- 
πεδέχθη καί μετ’ ού πολύ έλαβε κατωτέραν δι
πλωματικήν θέσιν άκολούθου έν Βιέννη ένθα πρε
σβευτής τής 'Ρωσσίας ήτο τότε δ κόμης Στάκελ- 
βεργ.'Η πρωτεύουσα τής Αύστρίας ήτο κατά τούς 
τοτε χρονους το κυριώτατον κέντρον τής κατά τοϋ 
μεγάλου Ναπολέοντος άντιδράσεως τής συνη- 
σπισμένης Εύρώπης καί τό έπιτηδειότατον πε- 
δίον πρός άνάπτυξιν τής διπλωματικής περι- 
νοίας τοϋ Καποδιστρίου,οστις μετ’ ού πολύ πάλιν 
διωρίσθη διευθυντής τοϋ διπλωματικού γραφεί
ου τού ναυάρχου Τζ'.τζαγώφ, ύπερτάτου άρχη- 
γού τού ρωσσικοϋ στρατού τοϋ Δουνάβεως. Ό  
Καποδίστριας καί τήν πολιτικήν άλληλογρα- 
φίαν έκράτει, καί σχέδια όργανώσεως έπετράπη

1). Νύίεις κτλ. ύπό Τόμπρου, σελ.5.
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νά συντάξη τών χωρών, αϊτινες έμελλον κατά 
' τήν συνθήκην τοϋ Βουκουρεστίου νά παραχω- 
! ρηθώσιν ύπό τής Τουρκίας είς τήν 'Ρωσσίαν. Έν 
τή θέσει ταύτη ευρισκόμενος δ Κερκυραΐος δι
πλωμάτης έγένετο μάρτυς αύτόπτης τού μεγά
λου πρός τόν Ναπολέοντα άγώνος μετά τήν έν 
Μόσχα άποτυχίαν τού αύτοκράτορος, αύτός δέ 
συνέταττε καί έξέδιδε τάς προκηρύξεις καί τά 
δελτία τού πολέμου τά  άποστελλόμενα είς 
Βιέννην καί είς Κωνσταντινούπολιν.

Μετά τήν μάχην τής Λειψίας δ αύτοκράτωο 
'Αλέξανδρος έπεμψε τόν Καποδίστριαν είς τήν 
'Ελβετίαν, ίνα μετά τοϋ πληρεξουσίου τής Αύ
στρίας συμβιβάση τάς διεστώσας φατρίας τής 

— χώρας έκείνης καί άποσπάση αύτήν άπό τοϋ 
Ναπολέοντος. Ή  έν τώ  μέσω δυσχερειών άνυ- 
περβλήτων καί κωλυμάτων παρεμβαλλόμενων 
καί ύπ’ αύτού τού αύστριακοϋ συναδέλ.φου του 
έπιτυχεστάτη καί συμβιβαστικωτάτη ένέργεια 

\ τού Καποδιστρίου, άναγνωρισθείσα έπί τέλους 
| καί άνομολογηθεισα καί ύπ’ αύτού τοϋ αύτο

κράτορος ’Αλεξάνδρου, συνετέλεσεν είς το νά 
άποσταλή τό δεύτερον είς τήν 'Ελβετίαν δ Κερ- 
κυραϊος διπλωμάτης ως πρεσβευτής τοϋ ’Αλε
ξάνδρου. Τή 30 Μαίου 1804 ύπεγράφετο ή 
συνθήκη τών Παρισίω ι καί δ Λουδοβίκος δ 111’ 
άνέβαινεν είς τόν θρόνον τών πατέρων του, δπόθεν 
έμελλε πάλιν νά καταβή ένεκα τής έπανόδου 
τού Ναπολέοντος άπό τής νήσου "Ελβας. Ό  
Καποδίστριας εύρίσκετο έν Παρισίοις μεταξύ 
τών άντιπροσώπων τών Δυνάμεων, καί μόνος ί
σως αύτός έτόλμησεν νά ύποδείξη είλικρινώς 

| καί μετά θάρρους τάς περιπλοκάς, είς άς έμελ
λε να δώση άφορμήν ή σύμβασις τού Φονταινε- 
βλώ. Έπανελθών δ ’ έκεΐθεν είς τήν έν Ε λβετία 
θέσιν του έπεδόθη είς σειράν δλην δυσχερεστά- 

| "ίων καί άκανθωδεστάτων διαπραγματεύσεων, 
άς καθίστανον άναγκαίας όχι μόνον δ σάλος τών 
εσωτερικών τής Ελβετικής δμοσπονδίας πρα- 

| γμάτων, άλλά καί ή καθόλου κατά τήν Εύρώ- 
“ ην έπικρατούσα μεγάλη ταραχή καί σύγχυοις.

Γνωστή είνε ή παρουσία τοϋ Καποδιστρίου 
ως άντιπροσωπεύοντος τήν Ρωσσίαν έν τή πε- 
ριφήμω συνόδω τής Βιέννης καί ή συμμετοχή 
αύτού είς τάς ύπό τής συνόδου έκείνης ληφθεί- 
®ας σπουδαιοτάτας πρός είρήνευσιν τής πρόρ- 
Ρεζα διατεταραγμένης Εύρώπης αποφάσεις. 
Τής συνόδου αί έργασίαι έληξαν τή 9 ’Ιουνίου 
1815 και δ Καποδίστριας κατώρθωσε νά συμ- 
“ εριληφ ή είς τά  πρακτικά τής συνόδου ή ρή- 

τής έπισήμου άναγνωρίσεως τής Έπτανή- 
ώς κράτους άνεξαρτήτου ύπό τήν προστα

σίαν τής 'Αγγλίας. Ά λ λ ά  καί έν τή συνόδω 
τών Παρισίων τή συγκροτηθείση μετά τήν μά- 
Χ·ην τού Βαρτελώ δ Καποδίστριας άντεπροσώ- 
^ευσε τήν Ρωσσίαν καί είς αύτόν οφείλεται ό

τι ή Γαλλία δέν έπαθεν μείζονας έτι περικο
πής καί ταπεινώσεις. Ή  συνδιάσκεψις αΰτη έ
ληξε τή 20 Νοεμβρίου 1815.

Ή  Εύρώπη πάσα έθαύμαζε πλέον τοϋ μέλ
λοντος Κυβερνήτου τής Ε λλάδος τήν διπλωμα
τικήν ύπεροχήν, δ δέ αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος 
Οέλων νά άνταμείψη τάς λαμπράς αύτού ύπη- 
ρεσίας έκάλ,εσεν αύτόν είς τό ύπατον διπλωμα
τικόν άξίωμα τοϋ έπί τών Εξωτερικών Υπουρ
γού,δπερ μόλις καί μετά βίας έπείσθη νά δεχθή 
δ Καποδίστριας, καλώς γινώσκων πρός πόσας 
καί πόσον μεγάλας δυσχερείας έμελλε νά πα
λαίση ξένος αύτός ών καίτοσούτουςΡώσσουςέπι- 
σκιάσας.

Ό  μετά ταύτα βίος τοϋ Κυβερνήτου είναι 
γνωστότερος· ούδείς άγνοεΐ τάς πολιτικάς περι- 
πλοκάς, αίτινες άνεφύησαν μεταξύ τήςΡωσσίας 
καί τής Τουρκίας καί τό δεσχερές τής θέσεως, 
είς ήν εύρέθη δ Καποδίστριας παλαιών μεταξύ 
καθήκοντος καί αισθήματος. "Οχι δέ μόνον πρός 
Ά νατολάς αί άναφυεϊσαι δυσχέρειαι ήπείλουν 
κατακλυσμόν, άλ.λά καί τά  πρός Δυσμάς πράγ
ματα δέν έφαίνοντο κατά πάντα καί δπως 
προσεδοκώντο ήσυχα. Ή  ιερά συμμαχία έλά- 
χιστα έπέτυχε τού ποθουμένου, δικαιο>θείσης 
τής άπαισιοδοξίας τού Καποδιστρίου, νέαδέ σύ
νοδος έχρειάσθη νά συνέλθη κατά τόν ’Οκτώ
βριον τοϋ 1818 έν Άκυί'σγράνω, ένθα καί πά
λιν διακρίνεται δ δαιμόνιος άνήρ, ούτινος άπο- 
καλύπτεται σήμερον έν Κερκύρικ δ άνδριάς. Ό  
Καποδίστριας μετέβη είς τό Άκυίσγρανον έχοιν 
τήν πρόθεσιν νά άπαλλάξη τήν Γαλλίαν τής 
κατοχής τών συμμάχων, ήτις έπίεζεν άκόμη 
αύτήν καί νά συνδέση πάσας τάς εύρωπαϊκάς 
δυνάμεις διά κοινού τινός δεσμού, έπέτυχε όε 
κατά τό πλεϊστον καί διετρανώθη έκφραστικώ- 
τα τα  ή πρός αύτόν εύγνωμοσύνη τής Γαλλίας.

"Απαξ μόνον μετά έπταετή περίπου άπουσίαν, 
ποθήσας τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα, δ Κ απο- 
δίστριας έπεσκέφθη τήν Κέρκυραν ή κατάστα- 
σις τών νήσων ύπό τήν άγγλικήν προστασίαν 
δέν έφάνη είς αύτόν καλή καί διά πλείστους δ ’ 
άλλους πολιτικούς λόγους άπεφάσισε νά μή πα- 
ρατείνη έπί πολύ τήν έκεϊ διαμονήν του καί νά 
έπανέλθη είς τήν έν Ρωσσίφ θέσιν του. ’Επανερ
χόμενος διήλθε διά τών πλείστων εύρωπαϊκών 
χωρών καί μακρά διά τούτο ύπήρξε καί σπου
δαία ή πρώτη συνέντευξις, ήν έλαβε πρός τόν
αύτοκράτορα, όν είδεν έν Βαρσοβίιγ.....

Ά λ λ  αίφνης έταράχθη πάλιν ή Εύρώπη ή 
νομίζουσα έαυτήν ήσυχον καί έξησφαλισμένην. 
Ό  Ύψηλάντης είχεν ύψοιση τήν σημαίαν τής 
'Ελληνικής Έπαναστάσεως παρά τόν Δούναβιν 
καί ή θέσις τοϋ Καποδιστρίου κατέστη τώρα 
μάλιστα, όσον ούδέποτε κρίσιμος. Τυχών άκρο- 
άσεως παρά τού αύτοκράτορος ίκέτευσεν αυτόν
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λαβόντα πρό οφθαλμών τό δυσχερές τών περι
στάσεων νά τον άπαλλάξν) της ύπηρεσίας. Ό  
'Αλέξανδρος αγαπών σφόδρα καί τιμ.ών τόν υ
πουργόν του δέν ένέκρινε μέν εντελώς νά τον 
άπαλλάξη, συνεπώς όμως τήνάνάγχηντήν πιέ- 
ζουσαν τόν Καποδίστριαν προθύμως παρέσχεν 
εις αυτόν άδειαν άπεριόριστον. Λαβών λοιπόν 
την ποθητήν ταϋτην άδειαν άπήλθεν εις τήν 
Γενεύην, ένθα τοσοϋτον ήγαπάτο καί έβίωσεν 
έχει ίδιωτεύων έπί πεντε έτη. Έκείθεν έχάλεσεν 
αυτόν ή άναγεννωμένη Πατρίς καί εις τάς δε- 
ξιωτάτας αύτοϋ χεϊρας ένεπιστεύθη τήν Κυβέρ- 
νησιν τών πραγμάτων της.....

Δέν εϊνε έδώ δ προσήκων τόπος νά έξιστορη- 
θώσι τά  κατά τήν Κυβέρνησή του συνετωτάτου 
εκείνου άνδρός,όστις εθηκε τήν ψυχήν αύτοϋ ύ- 
πέρ τού Ελληνικού λαού. Τις δέν ήχουσε περί 
τών ύπερανθρώπων αύτού προσπαθειών καί μό- 
χθων, τις δέν ήξεύρει ότι τό θαυριάσιον καί εύ- 
εργετικόν του πνεύμα έπεφέρετο πανταχοϋ καί 
πάντοτε ύπεράνω τού χάους, οπερ φυσικώς έγέν- 
νησεν ή έπανάστασις ή άναστήσασα λαόν επί 
τέσσαρας έκοετονταετηρίδαςδουλεύσαντα, τις ά - 
γνοεϊ τά ς πικρίας, δε’ ών έποτίσθη, τά  παθή
ματα , ά  επαθε καί τον μαρτυρικόν τέλος στέ
φανον δι’ ού περιεστέφθη ό αοίδιμος άνήρ; Σή
μερον οτε ή 'Ελλάς πάσα μ.ετά δακρύων χαιρε
τίζει τήν επί πολύ λησμονηθεΐσαν μνήμην του 
άς μή γίννι λόγος περί τού ρεαρτυρικοϋ του θα
νάτου  «Τό λείψανον τού Κυβερνήτου έμβαλ-
σαρεωθέν καί εις κρυσταλλίνην θήκην κλεισθέν 
έξετέθη εις προσκύνημα κοινόν. Μετά παρέλευ- 
σιν εξ ημερών εγινεν ή επίσημος αύτού κηδεία, 
άπο τού παλατιού κομισθέντος εις τόν ναόν τής 
μ.ητροπόλεως, ενθα έμεινεν έναποτεθειμένον έν 
μέσω θυμιαμάτων καί λαμπάδων ε’πί εξ μήνας, 
όπως παρά τού αδελφού του Αυγουστίνου με- 
ταφερθή εις Κέρκυραν.... Ό  Αυγουστίνος παραι- 
τήσας τήν 'Αρχήν άνεχώρησε συγκομίζων τό 
φέρετρον τοϋΚυβερνήτουείς Κέρκυραν,όπου έφθασε 
τόν ’Απρίλιον τού 1832. Ό  τότε άρμοστής Ά -  
δαμ, ϊνα μή τό λείψανον τού αοιδίμου Κυβερ
νήτου προκαλέσγι τάς συγκινήσεις τού Κερκυ- 
ραϊκού λαού, παρεκάλεσε τούς αδελφούς τού τε- 
θνεώτος, ΐναή άποβίβασις τού λειψάνου έκ τού 
πλοίου γίννι τήν νύκτα. Τ ώ  δντι έν μεσονυκτίω 
της αυτής ημέρας, καθ’ ήν εφθασε τό πλοϊον, 
άποβιβάσαντες οί αδελφοί τόν νεκρόν συνώδευ- 
σαν χωρίς άκολουθίας εις τήν πλησίον τούπροα- 
στείου Μανδουκίου εκκλησίαν τής Πλατυτέρας 
εις τόν περίβολον τής όποιας καί έτάφη.... ’Επί 
τού ψυχρού τάφου τού καλύψαντος τά  όστά αύ
τοϋ, είσί γεγλυμμέναι αί έξης όλίγαι λέξεις πολ
λών δηλωτικαί: Ιωάννης Καποδίστριας Κυβερ
νήτης τής 'Ελλάδος (*) ».

(1) Σύντομος άφήγησις Χτλ. ύπό Βρόχινη, σελ. 30.

Τά άποκαλυπτήρια τού άνδριάντος τού Κυ
βερνήτου ένέπνευσαν έν Κερχύρα καί τήν ’Ιτα
λίδα μούσαν καί δή έχομεν πρό οφθαλμών δύο 
κάλλιστα ιταλικά ποιήματα, ών τό μεν προσ- 
φωνεΐται «τή  Κέρκυρα τή  έγκαινιζούση τόν 
λίθινον άνδριάντα τού κόμητος Ίωάννου Καπο- 
διστρίου», τό δέ «τώ μ εγάλω  διπλωμάτη κό- 
μητι 'Ιωάννη Καποδίστρια γραμματεϊ τής επι
κράτειας τής Έπτανήσου ΙΙολιτείας, ύπουργώ 
καί καγκελλαρίω τού αύτοκράτορος ’Αλεξάν
δρου, πληρεξουσίω λειτουργώ παρά τή  Ελβε
τική 'Ομοσπονδία, πολ.ίτη τής Γενεύης, ιππότη 
μεγαλοσταύρω τών κυριωτάτων ταγμάτων τής 
Ευρώπης, Κυβερνήτη τής 'Ελλάδος, ον ή Εύ- 
ρώπη έκήρυξε τόν περινούστατον τών 'Ελλή
νων (*).»

Σ .

ΕΚΛΟΓΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑ

( Σ ν ν έ χ ι ι α ·  "δ ε  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο ν  φ ΰ λ λ ο ν . )

"Αν καί ή <όρα ήτο άκόμη πρωινή, οΰχ ήτ- 
τον ό κύριος Περιστέρης ιατρός έκ τών εύυπολή- 
πτων τής επαρχίας καί τέως βουλευτής είχεν 
έγερθή καί προθύμως έδέχθη τόν έπισκέπτην 
εις τό σπουδαστήριόν του. Ή τ ο  άνήρ μεσήλιξ, 
εύσωμος, μέ φυσιογνωμίαν άγαθήν καί νοήμονα, 
άποπνέουσαν ειλικρίνειαν,λίαν άβρόςκαί όπωσούν 
άριστοκρατικος τήν συμπεριφοράν. Γόνος διακε
κριμένης καί εύπορου τής επαρχίας οικογένειας 
έσπούδασεν έν Άθήναις τήν ιατρικήν, εμεινεν 
επί δύο ετη άκόμη μετά τό πέρας τών σπου
δών του πρακτικώς έξασκούμενος ώς βοηθός 
ένός τών διαπρεπών καθηγητών του, ακολούθως 
δ ’ έπέστρεψεν εις τήν επαρχίαν του, οπού έν 
βραχεί έσχημάτισεν άξιόλογον πελατείαν, ή- 
τις έβαινε κατ' έτος έπαισθητώς αύξανομένη, 
άποφέρουσα δέ κέρδη ούκ εύκαταφρόνητα. Ε- 
παυξήσας οΰτω τήν περιουσίαν του, κεκτημένος 
φήμην καί ύπόληψιν καθ’ άπασαν τήν έπαο- 
χίκν, ήδύνατο νά ζήση, αν ήθελεν, εύτυχης 
καί αμέριμνος εις τήν έν μέσω θαλερού κήπου 
κειμένην κομψήν καί αναπαυτικήν οικίαν του, 
τήν ώραιοτέραν τής πόλεως, εις ήν άναδενδρά- 
δες, καί πλούσιος κισσού έρπυσμός, καί πολ- 
λαπλαϊ ανθοδοχείων σειραί παρεΐχον οψιν φαι- 
δροτάτην ήδύνατο νά ζήση αυτόθι εύδαίμων

( 1 )  Giovanni Capodistria. Inno patriótico del Cav. 
A w . Giuseppe R am elli.C orfù  (Tip.N acaniulli) 1886. 
—Ti έτερον ποίημα t/y. αντί επιγραφής τήν ανωτέ
ρω άφιέρωσιν εις τον Κυβερνήτην, εις ήν έπάγονται τα 
εξής: Nel giorno che Corcira sua patria innalzava- 
gli pubblico monumento ¡1 Canónico D r Darraanin 
questo umile om aggio consacrava. —  ’Kv τέλει & 
C orfú , tip. di A. Lanza, 1886.
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ι όμοϋ μέ τήν άγαθήν σύζυγόν του, άνήκουσαν 
_! εις εύυπόληπτον αθηναϊκόν οίκον καί τήν μυνο- 
Γ  γενή καί περιφίλητον θυγατέρα Άνδρομάχην, 

ήτις εέχεν έκπαιδευθή έν Άθήναις εις τό 
Άρσάκειον καί ής ή χάρις, ή καλλονή καί ή 
ιύφυΐαήσαν πεφημισμέναι μέχρι τών άκροτάτων 
όρίων τής επαρχίας. Ή  «κόρη τού γιατρού» 
ήτο τό χάρμα καί τό σέμνωμα όχι μόνον τών 

.' οικείων, άλλα καί τών συμπολιτών της. Έσε- 
μνύνετο ή μικρά επαρχιακή πόλις, διότι συγκα- 
τελέγετο μεταξύ τού θήλεος πληθυσμού της 
χαί ή θελχτικωτάτη εκείνη αντιπρόσωπος τής 
άβρ ότητος καί κομψότητος τής πρωτευούσης.

! 'Οσάκις δέ φέρουσα τόν θερινόν της πέτασον καί 
£ τό ερυθρόν της άλεξήλιον έξήρχετο χάριν πε- 

| ριπάτου καί πεοιεπλανάτο μόνη εις τήν έξο- 
! χήν, ΐσταντο καί τήν έβλεπον ούχί μετά φθόνου 

άλλά μετ' άγάπης μάλλον αί ταπειναί άγρότι- 
δες, δι* άς ήτο ή τελεία προσωποποίησις τού 

ι ιδανικού τού πλούτου, τής εύμορφίας, τής πε
ριωπής.

Καί έζησε πράγματι ήσυχος έπί τινα έτη ό 
ιατρός Περιστέρης, έξασκών τήν επιστήμην του 

I καί άπέχων τών κομματικών διαμαχών. Ά λ λ ’
| οί συγγενείς του, οΐτινες έπόθουν νά χρησιμο- 

ποιήσωσιν έπ 'ίδίω  όφέλει τόσην ίσχύν καί ύ
πόληψιν, προσεπάθουν νά τόν άναγκάσωσι διά 
προτροπών, άναρριπίζοντες τήν έν τή  ψυχή έ- 
κάστου κεκρυμμένην φλόγα τής φιλοδοξίας.

—  'Εσύ είσαι τό κεφάλι τής επαρχίας, τώ 
έλεγον διατί ν’ άφίνης εις τούς άλλους τά  
πρωτεία ;

Μάλλον όμως τών προτροπών τούτων καί 
εισηγήσεων ΐσχυσε τό αίσθημα τής ηλοτυπίας. 
Έκινήθη ιδίως άφότου ό Μάνθος, νεαρός τις 
συνάδελφός του έκ τής αυτής επαρχίας, μόλις 
ελαβε τό δίπλωμά του κατά θείαν οικονο
μίαν,— διελθών τόν καιρόν τής φοιτήσεως έν 
άμελεία καί οκνηρία, μελετήσας δέ μόνον κατά 
"ό τελευταίον έξάμηνον,— καί τήν πρακτικήν 
άδειαν μετά ταϋτα, ήρχισε συν τή έξασκήσει

Ϊτού επαγγέλματος νά έργάζηται δραστηρίως 
προπαρασκευαζόμενος διά τό πολιτικόν στάδιον. 
Όσον άγαθός καί άνεξίκακος καί αν ήτο ό 

- *. Περιστέρης, δέν ήδύνατο όμως έκ φιλοτιμίας 
ν’ άφήση «έκεΐνο τό γιατρουδάκι, ώς τόν άπε- 
κάλει περιφρονητικώς νά τού 'μπή 'στό ρου
θούνι.» "¿\.λλως τε είνε παροιμ,ιώδης ό μεταξύ 

' τών ιατρών φθόνος· οί δύο Άσκληπιάδαι μή 
’  Κρκούμενοι εις τόν έν τή έπιστήμη των αντα

γωνισμόν. έξελέξαντο καί δεύτερον στάδιον ά- 
μίλλης, τήν πολιτικήν. Ό  Περιστέρης, ώς άρ- 
'χαιότερος, γνωστότερος καί κεκτημένος πλείονα 
κεφάλαια συμπάθειας ένίκησε τόν άντίπαλόν 
του έκλεχθείς με θ’ όλου τού συνδυασμού του 
βουλευτής διά μεγάλης πλειονοψηφίας. ’Αφού

δέ άπαξ κατήλθεν εις τό πολιτικόν στάδιον έ
πρεπε νά μείνη έν αύτώ, χωρίς μέν νά αίσθά- 
νηται ζέσιν μεγάλην καί ένθουσιασμόν ύπέρ 
τής πολιτικής, άλλά καί χωρίς νά δύναται νά 
όπισθοχωρήση, ένόσω τούλάχιστον ύφίστατο ó 
λόγος ó παρακινήσας αύτόν εις τήν άπόφασίν 
του, ένόσω δηλαδή διεφΟ.ονείκει τήν έν τή  έ- 
παρχία έπιρροήν ό συνάδελφός του. 'Επομένως 
έδέησε νά ύποκύψη εις ολας τάς άηδεΐς συνθή- 
κας τής πολιτικής, εις τάς συνήθειας καί τάς 
ύποχρεώσεις αύτής, νά περιποιήται τούς ισχυ
ρούς κομματάρχας, νά ύφίσταται δαπάνην ούχί 
εύκαταφρόνητον κατά πάσαν έκλογήν εις έορ- 
τάς καί φιλοδωρήματα, νά καταλείπη τήν ά -  
νεσίν του όπως μ,εταβαίνη πολλάκις έν μέσω 
χειμώνι εις τήν πρωτεύουσαν χάριν τών άπαι- 
τήσεων τού χόμμ.ατος, νά παρευρίσκηται εις τό 
βουλευτήριον καί νά έκφωνή έν στρογγύλον 
καί ήχηρόν ra l  (διότι ό κ. Περιστέρης δέν ήτο 
ρήτωρ) παρακολουθούμενον ύπό δύο άπηχήσεων 
έξερχομένων έκ τού στόμ.ατος τών δύο συναδέλ
φων του κατά τάς έπισήμ.ους ψηφοφορίας, νά 
περιέρχηται άπό ύπουργείου εις ύπουργιϊον πρός 
διεξαγωγήν τών ύποθέσεων τών συμπολιτών του 
καί νά κατατριβή τάς λοιπάς ό’ιρας του εις ά- 
διάλειπτον άλληλογραφίαν μεθ’ όλων σχεδόν 
τών συνεπαρχιωτών του, έγγραμ-μάτων καί μή, 
διότι όλοι είχον μίαν παράκλησιν ν’ άπευθύνωσι 
πρός αύτόν, μ,ίαν άπαίτησιν νά διατυπώσω- 
σιν. Χάρις εις τήν άχριβή έκπλήρωσιν τών 
στερεοτύπων όρων τού άχάριτος τούτου προ
γράμματος, ό κ. Περιστέρης έξελέγη κατά 
τρεις συνεχείς περιόδους πρώτος βουλευτής τής 
έπαρχίας.

Ό  κύρ Ή λίας διετέλει άνέκαθεν εις σχέσεις 
λίαν φιλικάς μετά τού βουλευτού, ούτινος 
πάντοτε ύπήρξεν έκ τών ένθέρμων ύποστηρικτών 
διά τούτο, ώς ειπομεν, εύρεν έν τή οικία του 
ύποδοχήν έγκάρδιον. Μετά τόν καφέν καί τάς 
πρώτας φιλοφρονήσεις, ή συνδιάλεξις έστράφη 
περί τό δι' άμφοτέρους ένδικφέρον θέμα τών έκ- 
λογών.

—  Σ ’ έπερίμενα, κύρ Ή λία, είπεν ό ΓΙερι- 
πτέρης, ήθελα μάλιστα νά σού μηνύσω, άλλά 
ύπέθεσα πώς θά έμανθάνετε καί σείς έκεϊ κάτω 
τήν είδησιν τής διαλύσεως καί άργά ή γρή
γορα θά σ ’ έβλεπα άπ ’ έδώ. 'Εννοείς οτι εις 
τοιαύτας περιστάσεις πρέπει κανείς πάντοτε νά 
συνεννοήται μέ τούς καλούς του φίλους.

Ό  Κοπάνης προσέκλινε ψιθυρίσας ευχα
ριστήριόν τινα φράσιν μετά διαβεβαιώσεων συγ- 

; κεχυμένων περί τών φιλικών αισθημάτων καί 
τής άφοσιώσεώς του.

—  “Λς ίδωμεν πρώτον πώς πηγαίνουν οί 
λογαριασμοί μας, έξηκολούθησε μειδιών ó βου
λευτής, διότι έπιθυμώ πρό πάντων μέ τούς φί
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λους μου νά μή ύπάοχη καμμία άφορμή παρε- 
ξηγήσεως. Δύο γράμματα μού εστειλες εις τάς 
'Αθήνας· τα  έλαβα και τά  δύο. Το ένα ήτο 
Six  τήν έξαίρεσιν του υιού τής ΓΙέτραινας, τής 
χήρας. Είδα κ’ έπαθα ώς νά τά  καταφέρω μέ 
τήν επιτροπή, επειδή το παλληκάρι αυτό ήτο 
σάν βράχος. Τέλος πάντων έβαλα πολλά έκτα
κτα μέσα καί κατώρθωσα νά τόν περάσουν ώς 
καρδιακόν, κ* έτσι πάει 'στη δουλειά του.

—  Ξεύρετε, είπεν b πάρεδρος δικαιολογούμε
νος, άλλος τρόπος δεν ήτο διά νά πληρωθή τέ 
χρέος τής μητέρας του- αν έπήγαινε στρατιώ
της, καί αύτή ή δυστυχισμένη Οά έμενε χωρίς 
ψωμί κ’ εγώ πάλιν δέν θά ήμπορούσα νά λάβω  
όπίσω τά  χρήματά μου.Δι’αύτό έστοχάσθηκα....

—  Δέν εξετάζω ποιους λόγους είχες διά νά 
κάμης αύτήν τήν άγαθήν πράξιν, είπε διακό
πτων αύτόν μέ άδιόρατον σχεδόν μειδίαμα 
σαρκασμού b κ. ΓΙεριστέρης. Βέβαια καθένας 
πρέπει νά κυττάζη καί τό συμφέρον του. "Ας 
έλθωμεν τώρα εις τό άλλο, κατά τόν Σεπτέμ
βριον έλαβα τήν επιστολήν μέ τήν όποιαν μού 
συνίστας νά διορισθή φύλαζ τού τηλεγράφου b 
Άντώνης b Στουπής. ΙΙρέπεινά σού ομολογήσω 
ότι έγεινεν άντενέργεια δι’ αύτόν τόν διορισμόν, 
μού έγραψαν πολλοί άλλοι οτι αύτός είνε μέθυ
σος, ότι είνε άντίθετός μας καί ότι τόν ύποστη- 
ρίζεις μόνον καί μόνον διότι έκάμετε συμφωνίαν 
νά σού παραχωρή τόν μισόν μισθόν του...

—  Καί βέβαια ! άνέκραξεν b κύρ Ή λϊας, βέ
βαια έκαμα αύτήν την συμφωνία. Τέσσερα 
χρόνια τώρα λεπτό δέν έλαβα άπέναντε διά τό 
πίστωμά του. 'Γί είχα νά κάμω ; κρισολογίαις;

—  Δέν έπρόσεξα καθόλου εις τάς άντιλο- 
γίας, έξηκολούθησεν b κ. ΓΙεριστέρης χωρίς νά 
φανή λαμβάνων ϋπ’ οψει τάς δικαιολογίας τού 
μεθ’ ού συνωμίλει, καί έκαμα κατά την παρα- 
γελίαν σου. "Αν έχης καμμίαν άλλην άπαίτη- 
σιν, σέ παρακαλώ νά μού τό είπής ελεύθερα 
καί νά μέ διαθέτη,ς εις ο,τι μέ νομίζεις χρήσι
μον. ACptov ίσα ίσα πρόκειται νά γράψω τού 
υπουργού διά τά  επαρχιακά μας πράγματα, 
καθώς έμείναμεν σύμφωνοι. Θεώρει με ώς ειλι
κρινή φίλον σου, όπως κ’ εγώ σέ θεωρώ φίλον 
μου καί ελπίζω εις τήν ύποστήριξίν σου.

Ή  μορφή τού παρέδρου τού Μαυρολιθάρου 
ήθρίασεν τό  έπιπλανώμενον άμυδρώς επ' αυ
τής νέφος τής αμφιβολίας καί τής δυσπιστίας 
βαθμηδόν διελύθη καί ήρχισε ν’ αύγάζη εις 
αύτήν, έπισκιαζομένην άκόμη ύπό τελευταίου 
τινός δισταγμού ή  αίγλη επιθυμίας ζωηράς καί 
ή ελπίς περί ταχείας εκπλήρωσε ως αυτής.

—  Γιατρέ μου, ήρχισε λέγων μέ φωνήν με- 
λιτό^δη, έχω κ άπ  νά σάς ζητήσω άκόμη, 
το πλέον σοβαρόν άπ ’ όλα. Δι’ αύτό έπερίμενα 
τήν ευκαιρίαν νά έλθω προσωπίκώς νά σας ευρώ

καί νά σάς όμιλήσω, επειδή μερικαί όμιλίαι.... 
καταλαμβάνετε.... πρέπει νά γίνωνται άπ ' ευ
θείας, χωρίς νά μεσολαβούν ξένα πρόσωπα...

—  ΙΙερί τίνος πρόκειται; ήρώτησεν b βου
λευτής έκπλαγείς όπωσούν έκ τού μυστηριώδους 
εκείνου προοιμίου.

—  ΙΙερί τού υιού μου, τού Βάσου!...
—  "Α !... εύρηκες λοιπόν τίποτε καί δι' αύ

τόν τόν χασομέρη ;.. Καιρός ήτον ! Είπέ μου τί 
έσκέφθης ; τίήμπορούμεν νά κάμωμενδι' αύτόν;

—  Έσκέφθην νά τού εΰρω μίαν νύμφην !.
—  Ή  ώρα ή καλή ! άνέκραξεν b ΓΙεριστέρης. 

κ’ έχεις καμμία 'στό μ .άτι:
—  Καλλίτερη δέν 'μπορεί νά γείνη, άπήν- 

τησε μειδιών b Κοπάνης.
—  Κ’ είν' άπ ’ έδώ, άπό τήν έπαρχία μας ;
—  ’Α π ’ έδώ.
—  Τήν γνωρίζω ε'γώ; ήμπορώ νά μεσολα

βήσω ;
—  Ά π ό λόγου σας έξαρτάται.
—  Μ’ έβαλες σέ περιέργεια, κύρ Ή λία· δέν 

μού λέγεις τέλος πάντων ποια εΐνε ; ήρώτησεν 
b βουλευτής.

—  Ν ά σάς ’πώ τήν άλήθεια, άπήντησεν b 
Ή λίας καταβάλλων ύστάτην προσπάθειαν, μού 
φαίνεται κ’ ε’μέ πώς είνε προτιμότερον νά σάς 
τό είπώ όρθά κοφτά... εΐνε ή κόρη σας !

—  Ή  κόρη μ ου ! άνεβόησεν b ΓΙεριστέρης 
προσβλέπων μετ’ έκπλήξεως τόν πάρεδρον.

Καί έπανέλαβε μετά τού αύτού τόνου :
—  Ή  κόρη μου !
*0 Κοπάνης ώχρίασεν, συνησθάνθη όμως ότι 

άφού άπαξ κατήλθεν εις τό πεδίον, δέν τώ  έ- 
πετρέπετο πλέον νά όπισθοχωρήση,χωρίς καν νά 
θέση εις ενέργειαν όλατά  μέσαδι’ ών έσκόπει νά 
υποστήριξή τό αίτημά του.

—  Κάτι πολύ παράξενο σάς φαίνεται τό 
πράγμα, γιατρέ, είπε μετά προσπεποιημένης 
ήπιότητος, δέν βλέπω όμως τόν λόγον διατί 
νά παραξενευθήτε τόσον...

—  Ή  κόρη μου! εΐπεν αύθις b ΙΙεριστέρης· 
μά δέν μού λέγεις, κύρ πάρεδρε, μέ τά  σωστά 
σου ήλθες νά μού κάμ,ης αύτήν τήν όμιλία ;

—  Καί διατί τ ά χ α ; άπήντησεν έγείρων ά -  
γερώχως τήν κεφαλήν b πάρεδρος, καί διατί 
τάχα  ; Μήπως τό παιδί μου δέν είνε άξιο διά 
τήν κόρην σας: Έστάθηκε ολίγον ζωηρός, δέν 
σάς λέγω· άλλά καί περιουσίαν έχει , δόξα σοι 
b θεός, καί μονάκριβος είνε καί σακάτης δέν 
είνε . . .

—  Δέν λέγω τό εναντίον· άλλά, επί τού πα
ρόντος τούλάχιστον δέν έχω τήν κόρην μου 
διά πανδρειά.

"Ήτο τόσον ξηρός καί σχεδόν αύστηρός b 
τόνος τής φωνής τού ιατρού λέγοντος ταύτα, 
ώστε b Κοπάνης έννόησεν ότι ή άπόφασίς του
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ήτο όριστική καί άνέκκλητος.Άλγος όξύ έσπά- 
ραξε τήν καρδίαν του· ή τρωθεϊσα πατρική 
αύτού φιλοτιμία συνησθάνθη ότι b άληθης λό
γος τής άποποιήσεως, ον b ΙΙεριστέρης άπέ- 
κρυπτεν έξ άβρότητος,ήτο ή περιφρόνησες καί ή 
άποστροφή αύτού πρός τόν διεστραμμένον χ α 
ρακτήρα τού τέκνου του, ούτινος αί παοεκτρο- 
παί ήσαν γνωσταί καί περιβόητοι καθ' άπασαν 
τήν επαρχίαν. Τό συνησθάνθη, έν τώ  πείσματι 
δέ καί τή  μανία του διότι έβλεπεν άποτυγχά- 
νον άφεύκτως τό επιχείρημά του, δέν ήδυνήθη 
νά διατηρήση τήν κρυψίνουν καί φλεγματικήν 
αταραξίαν του.

—  "Οπως άγαπάτε, γιατρέ, είπεν εγειρό
μενος... Καμμιά φορά όμως στόν κόσμο καί b 
πλέον μεγάλος έχει ανάγκην τόν μικρόν. Δέν 
πειράζει όμως !.. θά ίδούμε !

Τό πάρθιον βέλος οπερ ήθέλησε νά ρίψη δέν 
ήστάχησε μέν τού σκοπού, άλλά τό άποτέλε- 
σμα ήτο πάντη άλλοϊον άφ' ότι προσεδόκα. Ή  
ποαεΐα καί καλοκάγαθος μορφή τού κ. Περι- 
στέρη έσυννεφώθη διά μιάς· αστραπή οργής καί 
άγανακτήσεως έξήστραψεν εις τούς οφθαλμούς 
του καί διά φωνής ήχηράς άποτεινόμενος πρός 
τόν πάρεδρον :

—  Κύριε Κοπάνη. τώ  είπε, φαίνεται ότι 
πολύ ήπατήθης εις τάς εκτιμήσεις σου καί εις 
τούς ύπολογισμούς σου. Μαθε ότι ναι μέν μού 
άρέσει ή πολιτική διότι πολιτεύομαι, ύποκύ- 
πτω καί έγώ εις τάς αμαρτίας της, την άφίνω 
κάποτε νά ύπερβαίνη τήν θύραν τής οικίας 
μου καί νά έρχεται έως έδώ, εις τό σπουδαστή- 
ριόν μου, άλλ ’ εις τό οικογενειακόν μου άσυλον 
δέν τής επιτρέπω νά είσέλθη καθόλου, πολύ δέ 
τολμηρός καί αύθάδης θά ήτο εκείνος, όστις ή
θελε προσπαθήσει νά τήν έμβάση. Δέν δίδω  ε’ γώ 
τήν κόρην μου διά ρουσφέτι I έξηκολούθησε 
μέ φωνήν έντονωτέραν, τό ήκουσες; Αύτή είνε 
ή τελευταία μου άπάντησις καί είσαι κύριος νά 
μέ ψηφίση; ή νά μέ καταψήφισής, καί συ καί 
οί συγγενείς σου, καί οί φίλοι σου !

Καί ταύτα είπο>ν τώ  έστρεψε ν άποτόμως καί 
ύπερηφάνως τ ά  νώτα.

Κατησχυμμένος, άπεσβολωμένος, πράσινος 
έκ τού θυμού του b πάρεδρος τού Μαυρολιθά- 
ρου έξήλθε, μή τολμών ούτε καν ν' άναβλέψη 
προς εκείνον, όστις ώμίλει μέ τόσον άγέρωχον 
και επιτακτικήν γλώσσαν πρός αύτόν. Έρριψεν 
έξερχόμενος ύστατον βλέμμα έπί τής χαριέσσης 
οικίας, ήν πρός στιγμήν ώνειροπόλησεν ώς μέλ- 
λουσάν ποτε νά περιέλθη εις τήν κατοχήν τών 
απογόνων του καί έξ ής ήκούοντο έξερχόμενοι 
ώς ύστάτη χλεύη ήχοι κλειίοκυμβάλου, τού 
μόνου ίσως ύπάρχοντος έν τή  έπαρχιακή ε
κείνη πόλει. καί διασκέλισα; μέ μεγάλα βή

μ ατα  τόν κήπον έφθασεν εις τήν όδόν χωρίς νά 
κυττάξη καν όπισθεν του.

*0 πόλεμ.ος ήτο ήδη κεκηρυγμένος μεταξύ 
τού Κοπάνη καί τού Περιστέρη.

Άφού διεξεπεραίωσε τάς υποθέσεις του, 
έπορεύθη περί τήν δειλήν εις τήν πλατείαν 
όπου είχε συμφωνήσει μετά τού Γρηγόρη νά 
συναντηθώσιν. Δέν τόν εΰρεν όμ.ως καί έξετάσας 
έμ.αθεν ότι ό πονηρός αμαξηλάτης εΰρών άγώ - 
γιον κατά τύχην είχεν άναχωρήσει πρό μιάς ώ
ρας. Έδέησε λοιπόν νά μ.ισθώση άλλην άμα
ξαν, μή δυνάμενος νά μετακόμιση πεζός τάς 
προμήθειας του, ύφιστάμενος οΰτω επιπρόσθε
τον δαπάνην καί άφίκετο έν ώρα νυκτός προ- 
κεχωρηκυίας εις τό χωρίον του σύννους καί βα- 
ρύθυμ.ος. Έδείπνησε καί κατεκλίθη αμέσως· 
άλλά πριν άποκοιμηθή, έλαβεν άπό τής παρα
κείμενης τραπέζης φυλλάδιον τετριμμένον καί 
άνεδίφησεν αύτό πρός στιγμήν.

Ή τ ο  ό εκλογικός κατάλογος τού δήμου Δ...

Γ .

Αί έκλογαί προσήγγιζον ήδη καί όσον πα- 
ρήρχοντο αί ήμέραι, τόσον έξήπτοντο τά  πνεύ- 
μ,ατα καί έκεντάτο τό ένδιαφέρον. Π άσα άλλη 
σκέψις καί μέριμνα είχεν άποσκορακισθή, ολοι δέ 
οί κομματάρχαι καί οί όπωςδήποτε σημαίνον- 
τες είργάζοντο πυρετωδώς έκαστος ύπέρ τής έ- 
πικρατήσεως τών φίλων αύτού υποψηφίων. Κ α
θείς ύπέβλεπε τόν άντιφρονούντα καί προσεπά- 
θει νά διαγνοιση καί νά έξουδετερώση τάς ένερ- 
γείας αύτού. Οί έκλογεΐς καί μάλιστα οί έχον- 
τε; συγγενολόγιον μέγα έξ αίματος ή έξ άγχι- 
στείας καθίσταντο όσημέραι άντικείμενα τρυ
φερών φροντίδων εΐτε ύπό τών ύποψηφίων αύτο- 
προσώπως είτε ύπό τών πρακτόρων αύτών. Φι
λικά ί πιέσεις, ύποσχέσεις, κολακεΐαι, άπειλαί 
έν άνάγκη, τά  πάντα έτίθεντο εις ενέργειαν πρός 
άγραν ψήφων.

Οί κάτοικοι τού Μαυρολιθάρου δέν ύστέρουν 
τών λοιπών επαρχιωτών των. Αί έσπεριναί 
συνεδριάσεις εις τό παντοπωλείου τού κύρ Με
λέτη ήμερα τή ήμ.έρα καθίσταντο ζωηρότεραι 
παρετείνοντο δέ-πράγμα σπάνιον καί άσύνηθες- 
καί μ·έχ_ρι τής ένδεκάτης πολλάκις τής νυκτός. 
Ό  ύπόξυνος οίνος τού παντοπώλου έξωδεύετο 
άφε.δώς καί όσον έκενούντο τά  βαρέλια, τόσον 
ήσθάνετο άνακ(}ύφισιν καί τόσον έξιλαρύνετο 
ή στρυφνή μ.ορφή τού ιδιοκτήτου. 'Εννοείται 
ότι κατά τάς πολυώρους έκείνας συνεδριάσεις τό 
μόνον καί κύριον θέμα τής συνομιλίας, τό ύπερ- 
νικών καί τάσσον έν δευτερευούση μοίρα πάντα τά 
λοιπά ήτο τό τών εκλογών. Ή  πλειονότης τών 
εκλογέων τού Μαυρολιθάρου ήτο ύπέρ τού Πε- 
ριστέρη καί τού συνδυασμού αύτού. Ό  άλλως 
τε άγαπητός ιατρός κατέκτησε τάς συμπάθειας
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έτι ¡¿άλλον καί σχεδόν τον ενθουσιασμόν των 
Μαυρολιθαριτών προσενεγκών κατά τάς ήρ.έρας 
ε’κείνας άξιόλογον χρηματικόν ποσόν ώς έρανον 
ύπέρ της επισκευής του έκ πυρκαιάς βλαβέντος 
ναοϋ του χωρίου. Ό  δέ παππά-Μιχάλης κή- 
ρυξ διαπρύσιος γενόμενος τής εύσεβείας καί τής 
έλευθεριότητος του δωρητού συνηγορεί ένθέρμως 
ϋπέρ τής επιτυχίας του. Ό  δήμαρχος καί οϊ 
πλεϊστοι των προκρίτων ήσαν φίλοι κεκηρυγμε- 
νοι του τέως βουλευτού. Ό  είρηνοδίκης άντι- 
προσωπεύων τήν ακεραιότητα καί την άμερο- 
ληψίαν τής δικαστικής εξουσίας, προσεποιεϊτο 
τόν άδιάφορον· άλλ’ ό ενωμοτάρχης φύσει λά 
λος, καθιστάμενος δέ λαλίστερος ε’ κ των συνε
χών σπονδών, δεν έδίσταζε νά κηρύττη φανερά 
τήν εύνοιαν τής κυβερνήσεως πρός τόν συνδυα- 
σρ,όν του Περιστέρη, όστις έθεωρεϊτο ¿>ς υπουρ
γικός. Τήν επιτυχίαν αύτοϋ έθεώρουν πάντες α
ναμφισβήτητου, άνωμολόγουν ορ,ως ότι καί δ 
αντίθετος συνδυασμός διέθετε δυνάμεις ούχί 
εύκαταφρονήτους,καί ότι είργάζετο μετ' άσυνή- 
Θους ζέσεως, ώς νά είχεν εξασφαλίσει τήν σύμ- 
πραξιν φίλων καί ύποστηρικτών σημαντικών.

—  Καί αυτός δ πάρεδρός μας τί νά γίνε
ται ; ήρώτων συχνάκις οϊ χωρικοί, τί νά λογα- 
ριάζχι ;

Ή  έρώτησις αΰτη ήκούετο συχνά, δσάκιςδέν 
εύρίσκετο εντός του παντοπωλείου χαρτοπαίζων 
δ Βάσος.

— Ν άίδήτε που αυτός κάτι μαγειρεύει,έλεγε 
μετά πεποιΘήσεως δ αμαξηλάτης Γρηγόρης.

Τ ώ  οντι ή διαγωγή του παρέδρου ήτο λίαν 
ύποπτος καί οϊ συγχωρικοί του δεν είχον άδι
κον να έκπλήττωνται καί νά έρωτώσιν. Φίλος 
τού Περιστέρη δεν ήτο βεβαίισς- οχυρωθείς κατ’ 
άρχάς όπισθεν τής συνήθους σιγηλότητος καί έ- 
πιφυλακτικότητος, έφαίνετο χλιαρός πρός πά
σας τάς εισηγήσεις τάς γενομένας αύτώ περί 
ύποστηρίςεως του τέως φίλου του πολιτευορ.ένου, 
βαθρ-ηδόν δέ, όσον δ καιρός προύχώρει, διαχυ- 
τικώτερος γενόμενος, έξέφραζεν άπροκαλύπτως 
διαθέσεις ήκιστα εύνοϊκάς πρός τόν ιατρόν καί 
τούς πολιτικούς του συναγωνιστάς, ρ,ή φειδό- 
ρ-ενος ρ-άλιστα φράσεων πικρόχολων καί μυκτη- 
ριστικών. Έν τώ μεταξύ δέν έμενεν αργός,άλλα 
περιήρχετο σχεδόν καθημερινώς τάς κ.ώμας τών 
πλησιόχωρων δήμων, όπου ή ισχύς του, ώς εϊ- 
πομεν, ήτο μεγαλειτέρα ή εις τόν ίδικόν του, 
ψηφοθηρών ύπέρ τών αντιθέτων. Ή  έκπληξις ό
μως τών κατοίκων του Μαυρολιθάρου έφθασεν 
εις τό έπακρον ΰτε, έπιστάσης τής ήρ,έρας τής 
άνακηρύξεως τών υποψηφίων ϋπό του πρωτοδι
κείου, έγνώσθη ότι καί δ κύριος Ή λίας Κοπά- 
νης άνεκηρύχθη υποψήφιος βουλευτής τής έ- 
παρχίας, άποτελών μέρος του άντιπολιτευομένου 
συνδυασμού.

—  Δέν σάς τώλεγα εγώ ; ελεγε θριαμβευ- 
τικώς δ Γρηγόρης εις τούς συγχωρικούς του έν 
τώ παντοπωλείο). Τό μυρίσθηκα έξ άρχής πώς 
κάτι ψύλλος τού 'μπήκε 'ς τό αύτί .

—  Μαύρο φειδι πού τόν έφαγε ! είπεν είς 
τών χωρικών· έχει νά φάη μαύρο, πού ούτε οί 
τεντσερέδες του δέν τό είδαν άκόμη !

—  Ν άτα  δά  ! αύτό μάς έλειπε τώρα, νά 
τόν ίδούμε καί βουλευτή !

—  Μά τί τού ήλθε νά τά  χαλάση μέ τόν 
Περιστέρη ;

—  "Ηθελε νάδιορίση τό γυιόκα του είσπρά- 
κτορα καί δέν τού 'πέτυχε! ελεγενδ είς.

—  "Α μπά ! τού 'ζήτησε έξη χιλιάδες δραχ- 
μαίς καί επειδή δέν τού ταίς έδωσε, τόν κτυπιή, 
έλεγεν δ άλλος.

—  Τού έχω άπό τώρα έναν τενεκέ έτοιμον ! 
έλεγε καγχάζων δ Στάθης δ Γκαβός.

Ό  κύρ Ή λίας δέν ήκουσε τά  πικρά τούτα 
σκώμματα, άλλά καί άν τυχόν ήθελε τ ’ άκού- 
ση, δέν θά έξηλείφετο τό μειδίαμα άπό τά  
λεπτά καί πονηρά χείλη του. Έγίνωσκε κατά 
γράμμα τίνες ήσαν αί πρός αύτόν διαθέσεις τών 
συμπολιτών του, ών πείραν είχε λάβει είς άλ- 
λας προηγουμένας περιστάσεις. Αύτός όμως είχε 
καταστρώσει ήδη καί ε’πεχείρει νά θέση είς ε
νέργειαν τό σχέδιόν του, σχέδιον όπερ ώρίμως 
μελετηθέν, ελάχιστα, ώς έφαίνετο, έπηρεάζετο 
έκ τών εχθρικών διαθέσεων τών έκλογέων τού 
δήμου Δ ...

Έφαίνετο πολυάσχολος, άλλ’ όχι καί ανή
συχος. Εντός τού Μαυρολιθάρου δέν έμενε σχε
δόν καθόλου· δέν άπεπειράθη νά παραπείση ή 
νά σαγηνεύση ούδένα τών συγχωρικών του· έ- 
πεμψε μόνον τάς διαταγάς του πρός τινας άπο
ρους, οΰς Ιθεώρει σχεδόνώς υποχειρίους του ένε
κα λόγων δοσοληψίας, συνεννοείτο δέ κρυφίως 
τήν νύκτα έν τή οικία του μετά τών ευαρίθμων 
φίλων καί πρακτόρων του. Είς τάς έσπερινάς 
συναθροίσεις τού παντοπωλείου προσήλθεν άπαξ 
μόνον καθ' όλον τό άπό τής άνακηρύξεώς του 
ώς υποψηφίου διάστημα, κατά τήν μόνην του 
δ ’ εκείνην έπίσκεψιν συνωμίλησεν άφελώς μετά 
τού ίερέως περί παντοίων πραγμάτων, προσε- 
ποιήθη ότι δέν ήκουσέ τινας τών ζωηροτέρων 
χωρικών, οίτινες άπορούντες καί τρόπον τινά θε- 
ωρούντες εαυτούς προσβεβλημένους διότι δέν 
προσήρχετο νά έκλιπαρήση τήν συνδρομήν των 
έξετράπησαν είς φράσεις καί υπαινιγμούς χλευα- 
στικούς περί αύτού· άπέφυγεν όσον ήδυνήθη νά 
δμιλήση περί έκλογικών καί 0τε άπαραιτήτως 
ή συνδιάλεξις έπεσεν έπί τής υποψηφιότητάς 
του, έδήλωσε μετ’ άδιαφορίας 6τι «έτσι τού 
ήλθε καί αύτού νά βάλη μία κάλπη γιά γού
στο.» Άνωμολόγει ότι οΐ αντίθετοί του ήσαν ι
σχυροί καί έδήλωσεν οτι δέν τόν έμελεν άν
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ήθελεν άποτύχει, διά τούτο δέ δέν έπεζήτει 
καί δι' ικεσιών τήν ψήφον τών συμπολιτών του.

—  Κάτι μαγειρεύει αύτός ό διαβολάνθρωπος! 
είπεν ό φιλύποπτος Γρηγόρης, άφού ό πάρε- 
δρος έξήλθεν ετσι τάχα  καμιύνεται πώς δέν 
τόν μέλει, άλλά ό διάβολος ξεύρει μέ τί χου- 
λιάραις άνακατεϋει τά  πράγματα κρυφά.

Καί οί Μαυρολιθαρΐται γινούσκοντες έκ πείρας 
τήν πανουργίαν καί τήν υπουλότητα τού δημο
τικού των άρχοντος, συνεμερίζοντο ένδομύχως 
τήν γνώμην τού άμαξηλάτου- διό παρηκολού- 
θουν μετά προσοχής καί έσχολίαζον τά  κινή- 
ματά του, άτινα έφαίνοντο αύτοις ύποπτα. Έ - 
πιβαίνων τού λευκού ιππαρίου του ό Κοπάνης 
κατά πάσαν σχεδόν πρωίαν έξήρχετο τού χω 
ρίου μεταβαίνων προφανώς είς περιοδείαν άνά 
τούς λοιπούς δήμους τής επαρχίας. Μια τών 
ημερών δ Στάθης δ Γκαβός εργαζόμενος είς τόν 
άγρόν του καί ίδών κατά τύχην τόν πάρεδρον 
διερχόμ-ενον, ήβουλήθη νά τόν παρακολουθήση 
μακρόθεν καί νά τόν κατασκοπεύση. 'Αφού τον 
παρηκολούθησεν έπ' ολίγον διάστημα, είδε μετ' 
έκπλήξεως ότι δ δδοιπόρος άντί νά εξακολούθηση 
τήν άνάντη αμαξιτήν δδόν, παρεξέκλινε πρός 
άριστεράν είσελθών είς δύσβατον άτραπόν.

—  "Ω, ώ ! είπε καθ’ έαυτόν δ Στάθης, πού 
διάβολο πηγαίνει εκεί κάτω ;

Ή  έκπληξις τού χωρικού ήτο εύλογος. Ή  
ατραπός, είς ήν είσήλθεν δ πάρεδρος τού Μαυ- 
ρολιθάρου ήγεν είς μικράν τινα κοιλάδα, κειμέ- 
νην είς άπόστασιν ήμισείας περίπου ώρας άπο | 
τού χωρίου. Είς τό βάθος τής κοιλάδος ταύτης ά- 
νυψούντο ή μάλλον εΐρπον χθαμ αλαί καί πενι- 
χραί τινες καλύβαι. Συκαϊ τινες άσθενικαί ι
σχνήν παρέχουσαι σκιάν κατά τήν ώραν τού θέ
ρους έφύοντο έγκαταλελειμ-μέναι καί αύταί πέ- 
ριξ τών καλυβών, φρέαρ δέ άτέχνως καί προχει- 
ρως όρυχθέν έχρησίμευε πρός ΰδρευσιν τών έν τη 
πενθίμω εκείνη μ.ονώσει διαιτωμ-ένων. Ά λ λ ά  
διατί άπάτητος σχεδόν έφαίνετο ή άτραπός ; 
διατί οϊ χωρικοί διερχόμ.ενοι έρριπτον βλέμματα 
τρόμ.ου καί φρίκης πρός τό μ.έρος τής κοιλάδος ; 
διατί άπέτρεπον διά κραυγών τά  πρός τό κ α - 
τηραμ,ένον εκείνο μέρος άθώως καί άνυπόπτως 
βαδίζοντα τέκνα των καί άπεδίωκον διά μα
νιωδών λιθοβολισμών τά  πλησιάζοντα έκεΐ χάριν | 
βοσκής ζώά των; Διατί φιλέρημ.ός τις διαβάτης 
ούδέποτε έφαίνετο κατευθύνων πρός τό μ.έρος ε
κείνο τά  διαβήμ.ατά του ;

Διότι αί πενιχραί τής κοιλάδος καλύβαι ή
σαν τό κατοικητήριον τών λεπρών.

("Ε π ετο ι τδ τέλος).

ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΑνΝΙΝΟΣ 

------------------—  I Ο I « ί · » ------------------
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ΛΕΚΟΝΤ ΔΕΛΙΛ
" β  ν έ ο ς  α κ α δ η μ α ϊ κ ό ς  τ ή ς  Γ α λ λ ί α ς .

(Φιλολογικόν σημείωμα)

Πρό ολίγων ήμ.ερών ή Γαλλική ’Ακαδη
μία ήνοιξε τάς πύλας αύτής βραδέως, άλλ’ 
έν πάση τιμή, πρός ποιητήν ύπέροχον βρα
δέως μέν, διότι δ νέος Αθάνατος πρό πολ- 
λού ύπερεβη τόν ούδόν τής νεότητος, μεγα- 
τίμως δέ, καθ' ότι έν αύτή καλείται νά πληρώ- 
ση μέγα καί δυσπλήρωτον κενόν, τό έκ τού θα
νάτου τού Βίκτωρος Ούγκώ. Ά λ λ ' όσον έξελαϊ- 
κεύθη τό ονομα τού Ούγκώ παρ' ήμϊν, φερόμενον 
είκή έπί τών γειλέων καί τού μ.άλλον άδαώς 
έχοντος πρός τήν φύσιν τής μεγαλοφυίας αύτού, 
τοσούτον δ Λεκόντ Δελίλ, δ έν τή  άκαδημαϊκή 
αθανασία διάδοχος αύτού, αγνοείται έν Έ λλά- 
δι· άγνοια, ήτις δέν πρέπει νά έκπληξη, ούδέ 
νά καταλΟγισθή ώς άμ.άρτημα, άφ’ ού έν τή 
ιδία πατρίδι δ άοιδός τών «Βαρβαρικών ποιη
μάτων», εί καί άποκαλύψας νέαν ποίησιν είς 
γενεάν όλην ποιητών, καί λίβανον καί σμύρναν 

ι έξ αύτών προσδεχόμ.ενος, διατελεϊ απρόσιτος 
έτι είς τούς πολλούς. Καθ’ ότι ούτοςύπέρ πάντα 
μουσοπόλ.ον έψαλ.εν έπί μεγάλης άρ χαϊκής 
λύρας ιδέας καί αισθήματα, άπρόσιτα είς την 
άντίληψιν τού πλήθους, άντικείμενα είς τάς ύ- 
παγορεύσεις τού συρμού. Τήν μεγαλοφυίαν τού 
Βίκτωρος Ούγκώ δύναται συμβολικώς νά έξει- 
κονίση άχανής τής γοτθικής καλλιτεχνίας 
μητρόπολις, έν ή πάντες είσδύουσιν, άπό τού 
άρχοντος μέχρ’· τού πλ.ηβείου, άπό τού πρεσβύ
του μέχρι τής παιδίσκης, καί πάντες, έκαστος 
κατά τόν βαθμόν τής νοητικότητος αύτού, αί- 
σθάνοντ' έαυτούς Οαμβουμένους ύπό τής λάμ- 
ψεως τού μεγαλείου· έν ώ ή Μούσα τού Λεκοντ 
Δελίλ είνε ώς τά παλαιά έκεινα καλλιμάρμα
ρα είδωλα, τά  έπιμελώς έν τώ  σηκω τού ναού 
περιφρουρούμενα, είς τών βεβήλων τά  όμματα 
άθέατα, καί μ-όνον ύπό τών μυστών καθορισμένα 
καί λατρευόμενα.

»

Ό  Λεκόντ Δελίλ έπιβάλλουσαν κατέχει θέ- 
σιν έν τή  φιλολογική γενεή, ήτις μετά την 
μεγάλην άναμόρφωσιν τού 1830 ήρξατο 
διαμόρφουμένη.ΓΙλειότερον τού Θεοδώρου Μπαν- 
βίλ καί τού Βι^δελαίρ, αύτός δμολ.ογειται ώς δ 
κατ’ έξοχήν ηγέτης τής φιλολογικής Σχολής τών 
«ποιητών τού Παρνασσού» (Parnassiens),κλη- 
θέντων οΰτω, διότι τά  πρώτα αύτών έργα ¿δη
μοσίευσαν έν τριτόμω περιοδικώ δημοσιεύματι 
τιτλοφορουμένω «Σύγχρονος Παρνασσός». Ού- 
τοι, συνεχίσαντες τό έργον τών ρομαντικών, ύ- 
πελήφθησαν μέν αύτών κατά τήν δαψίλειαν 
τού αισθήματος καί τήν δύναμιν τού οίστρου,
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άλλ ’ ύπερτέρησαν αυτούς κατά τό πλαστικόν 
κάλλος του στίχου, άναπτάντος εις τό ζενίθ 
τής απολύτου τελειότητος, πάσαν άλλην φρον
τίδα θυσιάσαντες εις την έκφρασιν του άγνού 
καλού, κεκαθαρμένου παντός στοιχείου ετερογε
νούς, προς δέ κατιδόντες εγγύτερον, καί πιστό- 
τερον άποδόντες την φύσιν. Οί ποιηταί ούτοι, 
καθ’ ά που λέγει ό Κοππέ, συνέρρεον εις τόν 
οίκον τού Λεκόντ Δελίλ, ώς εις παγόδαν Ινδοί 
προσκυνηταί. Έ ξ άλλου, ό γράψας τά  «'Αρχαϊ
κά Π οιήματα» άνήκει εις την χορείαν τό'ιν φα
νατικών εκείνων εραστών τής ελληνικής άρχαι- 
ότητος, οΐτινες διά μόνων τών συγγραφών αυ
τών, άπό τού Άνδρέου Σενιέ ρ/.έχρι τής Κυρίας 
Ά δ ά μ , δικαιότερον ισως πολλών ήδύναντο νά 
κληθώσι fi.UA.h\reς. Ούτοι άποστρεφόμ,ενοι τού 
δυσειδούς δι' αυτούς παρόντος, πολέμ.ιοι, λαν- 
Οάνοντες ή φανερώτεροι, παντός 6 ,τι υπόσκαψε 
καί κατέρριψε τά  θεμέλια τού αρχαίου κόσμου, 
κατηνάλωσαν τάς ώρας τής νοητικής αυτών 
ύπάρξεως προσβλέποντες αυτόν έν τώ  μ.αγικώ 
κατόπτρω τής φαντασίας, ιός την ώραίαν Ελέ
νην ό Φάουστ έν τώ κατόπτρω τού Μεφιστοφε- 
λούς, πειοώμενοι νά καταυγάσωσι τά  έργα των 
διά τού κάλλους καί τής άρμ.ονίας τού άρχαίου 
βίου, διώκοντες πολλάκις έν ταίς στιγμαϊς τής 
πνευματικής αυτών δημιουργίας τό νά ζώσι, 
νά αίσθάνωνται, νά σκέπτωνται ώς "Ελληνες. 
Ά λ λ ’ ούδείς είσεδυσεν εις τά  μυστήρια τής 
ελληνικής άρχαιότητος βαθύτερον καί έπιστη- 
μονικώτερον τού Λεκόντ Δελίλ,ούδείς, έκτόςτού 
Άνδρεα Σενιέ, κατεδείχθη έν τοϊς ποιήμασιν 
αύτού ελληνοπρεπέστερος εκείνου.

«Νήσοι,— άναφωνεϊ b ποιητής έν τή Ά -  
φροόΐτη trjc Μή Ιον —  νήσοι, τών θεών κοιτί
δες! Ελλάς, μήτερ σεπτή! Ώ !  διατί δεν έ- 
γεννήθην έν τώ  ίερώ τού Αιγαίου πελάγει, ότε 
οΐστρήλ«τ»ς ή Γή τόν Ουρανόν έκάλει, καί εις 
τό κέλευσμα αυτής ο Ουρανός κατήρχετο ΰπα- 
κούων ;

« Ά ν  τής αρχαίας Θέτιδος τά  κρυσταλλώδη 
νάματα δ έν περιέβαλον Οωπευτικώς τό λίκνον 
μου, ουδέ προσηυχήθην ύπ' άττικού ναού μετό
πην, πρό τού βωμού σου, ώ θεά, —  μετάδος 
καν έν έμοί την ίεράν φλόγα, αθάνατον κατά- 
στησον τήν δόξαν μου, καί κατάπεμψον επ' 
έμέ τήν έμπνευσιν εύρυθμον, ώς έν άρμονικώ 
τύπω θειον μέταλλον ! »

ΙΙρός τούτοις δ Λεκόντ Δελίλ είνε είς τών 
έν τή  Γαλλική, φιλολογία εισηγητών τού δόγ
ματος τής άντικειμενικότητος(ίιτιρθΓ8θη]ΐαΠΐέ 
(Ians Γ a rt), οΰτινος θεωρούνται ιός παρασχόν- 
τες τόν τελειότερου τύπον έν τή φιλοσοφία b 
Τ’ενάν, καί έν τώ  μυθιστορήματι ό Ψλωβέρ. 
Κατά τό δόγμα τούτο ό αληθής καλλιτέχνης 
τού λόγου δεν πρέπει νά έπιδεικνύη εαυτόν έν

τοϊς εργοις αύτού, άλλά νά όχυρώται όπισθεν 
τού χρυσελεφάντινου τείχους τής τέχνης αύτού, 
άπροσιτος είς τούς πολλούς καί καταφρονών 
τών επαίνων τού πλήθους. Οί θιασώται τής 
άντικειμενικότητος καθιερούσιν είδος τι καλλι
τεχνικής αριστοκρατίας, διαιρούντες τό κοινόν 
είς τούς ολίγους μεμυημένους, πρός ούς άπευθύ- 
νονται, καί ε’>ς τούς πολλούς άμυήτους περί ών 
άφροντιστοΰσι. Συνωδά τούτοις ό ποιητής τών 
«Εαρβαρικών ποιημάτων», άντί νά έμπνευσθή 
έκ τού συγχρόνου βίου, άντί νά ψάλη τά  προ
σωπικά αύτού αισθήματα καί τήν καρδίαν του 
ν' άπογυμνώσν] αίμάσσουσαν πρό τού πλήθους, 
προέκρινε ν’ άπομονώση εαυτόν, καινά χωρισθή 
τού πέριξ βίου Ί ιά φραγμού άδιαρρήκτου.Ώς δ ' 
άπο τού ύψους φανταστικού τίνος πύργου κατο
πτεύει την μεγαλοπρεπή πρό αύτού παρέλασιν 
τών αιώνων, καί ώς ό Βισβαμιτρά, τών ινδι
κών έρήμων ό άσκητής έν τώ  Συπχσιπά,,

Gardant à jam ais sa rigide attitude,
Il rêve com m e un Dieu fait d’ un bloc sec et rude.

Ά λ λ ’ ώς ό άτεγκτος Βισβαμιτρά έκάμφθη 
άπας προ τών ικεσιών τού Συνασεπά καί τών 
δακρύων τής Σάντας, * ούτω καί ό γαλήνιος 
ποιητής πλέον ή άπαξ παρέστη πρό τού κοινού 
άλγεινώς συνεσπασμένος, ϋποδηλών ούτως οτι 
ή άπάθεια τής μορφής δύναται νά καλύπτη 
ψυχήν βαθέως αίσθανομένην καί ζηλοτύπως 
συγκεντρουμένην έν τή όδύνη αύτής.

*

Είς τρεις μόνον τόμους— δεν δμ.ϊλούμεν έν- 
ταύθα περί τού σοφού μεταφραστού τών Ε λ 
λήνων καί Λατίνων κλασικών— περιλαμβάνε
ται σόμπαν το εργον τού ποιητού τών 'Λρχαϊ- 
χώ>-, Βαρβαριχΰ»· καί Tpayixür ποιημάτων, ο- 
περ ήρκεσε νά άναδείξη αύτόν τόν έξοχώτατον 
τών άναφανέντο>ν μετά τήν ρομαντικήν περίοδον. 
’Εν τούτοις b ποιητής άνιστά τους άρχεγόνους 
πολιτισμούς τών Ινδών, Εβραίων, Ελλήνων, 
Κελτών, Σκανδιναυών μετά τών θρησκευ
μάτων καί ήθών αυτών,*0 ,τι λέγει που δ ΐΐα ύ - 
λος Βουρζέ περί Ρενάν δύναται, νομίζω, νά λέ- 
χθή άπταίστοις καί περί Λεκόντ Δελίλ.« ΙΙροσέ- 
κλινε τήν φαντασίαν αύτού πρό παντός βωμού, 
παντός λιβάνου άνέπνευσε τό άρωμα, έπανέ- 
λαβε τάς προσευχάς πάσης ιεροτελεστίας,συ- 
νεμερίσθη τήν ζέσιν παντός θρησκεύματος.»
Ai ispeeί τού Γάγγου όχθαι, ένθα ύπό τήν 
πίεσιν τής ύπερλαμπούς καί ακολάστου φύ- 
σεως b άνθρωπος ανίσχυρος βυθίζεται είς τήν 
όνειροπόλησιν τής Νιρβάνας,ή κυανή Μεσόγειος, 
τών άρκαδικών κοιλάδων καί τών σικελικών

(*) Poèm es antiques. Çnnacepa.

(•¡Paul Bourget.Essais de psychologie contem poraine.
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¿ρέων ή 'Ελλάς, οί τερατώδεις καί αινιγματι
κοί θεοί τής ’Ινδικής Μυθολογίας παρά τόν χα- 
ρίεντα καί έναρμόνιον κόσμον τών ’Ολυμπίων 
καί ημιθέων, τών σατύρων καί τών νυμφών, 
κόσμον πλήρη φωτός καί κάλλους, είτα ύ με
σαίων, άναπ7,αττόμενος έν ύλη αύτού τή  φρι- 
καλεότητι, τοιαύται εικόνες συγκινούσι τον Λε
κόντ Δελίλ, αιώνων ό’λων εύρεϊαι άπόψεις, μα- 
γικώς άκτινοβολούσαι ύπό τό πρίσμα τού πα
ρελθόντος. Τί πρός έκεϊνον αί στεναί σχέσεις 
τών άτόμων πρός άλληλα, τά  πάθη καί τά  αι
σθήματα τού καθ’ ημέραν βίου ; Δεν έλκύουσι 
τόν ποιητήν αϊ πνιγηραί πόλεις τού παρόντος, 
ένθα ό βίος μικροπράγμων, ένθα ή πρόοδος τής 
βιομηχανίας άπεμάρανε τήν άρχέτυπον νεότητα 
τής άνθρωπότητος. Έλκύουσιν έκεϊνον οί σκη- 
νΐται τών έρήμων καί τών υψηλών βουνών, τα 
μεγάλα δράματα ύπό τήν σκιάν τών κέδρων, 
τής έλευθερίας αί μεγαλοπρεπείς ίαχαί, τώνάρ- 
χεγόνων λαών αί παραφοραί.’Εκείνος ονειροπο
λεί τάς χρυσάς ύακενθοστεφεϊς λύρας, αΐτινες 
έτόνιζον τούς πρός τούς μάκαρας ύμνους και 
συνώδευον τούς χορούς τών παρθένων τάς θεω
ρίας, τά  μυστήρια, τάς άγώνας, καί τά  ιερά 
καί άπό βάθους καρδίας ποιήματα. Έκεϊνον 
συγκινούσιν οί εύηγγελισμένο1. θεοί, αί πολυτε
λείς ίεροτελεστίαι, οί ιδεώδεις τύποι, αί Οριαμ- 
βευτικαί μεταστάσεις τών δικαίων είς τούς ού- 
ρανούς. Ά λ λ ’ οϊμοι! Ούδείς άναγινώσκει πλέον 
έν τή  βίβλω τού άρχεγόνου βίου. Ό  Βισνού δεν 
έδράζει πλέον έπί τού κυανού λωτού, ή Ε λλάς 
κεϊται νεκρά είς τάς άγκάλας τών Αθανάτων, 
καί ύ Ναζωραίος, τελευταίος θεές τής άνθρω
πότητος, ρηγνύει άπό τού σταυρού αύτού το 
δεύτερον κραυγήν πόνου καί άπογνώσεως... Καί 
τό άπαισιόδοξον τού ποιητού, ή άκρατος 
αύτού καταφρόνησες πρός πάν το υφιστά
μενον καί σύνηθες, διήκουσα έως τότε ΰπο 
τήν έπικήν καί κατ’ έπίφασιν γαλήνην τής 
άντικειμενικής ποιήσεως, αίφνης άκράτητος ε- 
κρήγνυται είς ύρμητικούς λυρικωτάτους στίχους, 
καί γράφει τό «ϋΪΘΒΙΓαβ», τήν «Ύ π ατίαν», 
τά «Είς νεκρόν ποιητήν» καί τούς «Νεωτέρους» 
σοτνίτα.

Καί παρά τήν έποποιίαν τής άνθρωπότητος έν 
τώ έργω αύτού παράκειται ομοίως έναργης είς 
βάθος καί είς κάλλος ή έποποιία τής φύσεως. 
Απαράμιλλος χωριογράφος είνε b Λεκόντ Δε
λίλ, καί ό χρωστήρ αύτού άρέσκεται κατά προ- 
τίμησιν είς τάς εικόνας τής πυριφλέκτου, κατα
πληκτικής, θαμβούσης καί άδιαφόρου φύσεως· 
καί τά  θηρία καί τά  ζώα τών δρυμών καί 
τών έρήμων, οί λέοντες, καί οί τίγρεις, οί κρο
κόδειλοι, οί βόες, οί λύκοι εΰρον έν τφ  ποιητή 
ζωγράφον άκριβέστατον τών μεγαλοπρεπών 
σχημάτων, θαυμάσιον ερμηνευτήν τών άγριων

καί μυστηριωδών αύτών όρμεμφύτων. Καί έκ 
τής ιστορίας καί τής φύσεως έμπνέεται ίδια ώς 
καλλιτέχνης,άναπλάττων τό έξωτερικόν κάλλος, 
οπερ ή έν αύτοΐς τηρούσι τά  πράγματα ή έκ 
τής άποστάσεως τών χρόνων προσδέχονται, άνευ 
ήθικολογικής τίνος όπισθοβουλίας. Όθεν εύλό- 
γως έλέχθη ότι ό άληθής«Θρύλος τών Αιώνων» 
δεν είνε ή αθάνατος έποποιία τού Ούγκώ, άλλ' 
ή θαυμαστή τριλογία τών 'Λρχαϊχών, Βαρβα- 
pix&r xal Τραγιχώτ ποιημ,άτων τού Δελίλ. 
Διότι έκεϊ μέν οί αιώνες παρέρχονται πρό ημών 
διαβλεπόμενοι ύπό τό πρίσμα τής μεγαλοφυίας 
τού Ούγκώ, έν γραφική καί ήθική απεικονίσει 
καί μεθύοντι πλούτω ρυθμού, γιγάντειόν τι μ.ε- 
γαλεϊον προσλαμ-βάνοντες, ενταύθα δέ αύτοί οί 
αιώνες, ώς ύπό τήν έπιταγήν θεού τίνος, άνί- 
στανται έκ νεκρών, καί άναζώσιν, ώς πάλαι, 
μ.εστοί θελγήτρου καί φρίκης καί ποιήσεως. Υ 
πό τινας έπόψεις τό πνεύμα τού Λεκοντ Δελιλ 
συναντάται πρός τό τού μεγάλου Γκαϊτε, παρ 
φ ίσορρόπως άκμάζουσιν ή σκέψις καί τό αί
σθημα, ή τε δημιουργική καί κριτική δύναμις. 
Καί παρίσταται ήμιν έφαρμόζων έν τώ  έργω 
αύτού τόν θαυμάσιον όρισμόν τού ήμετέρου Σο
λωμού : «Πρέπει πρώτα μέ δύναμιν νά συλ
λαμβάνω ό νούς τού ποιητού καί ύστερον νά αι
σθάνεται ή καρδία.»

1»

Ά λ λ ά  δύναται τις νά άνεύργι xapóiar  είς τά  
ποιήματα αύτού ; Είς τήν άπουσίαν τού έγύ, 
είς τήν ελλειψιν τού πάθους, άποτελούντων την 
άστείρευτον άπό αίοινων πηγήν πάσης τρυφεράς 
καί περιπαθούς ποιήσεως, είς τήν άδιαφορίαν 
πρός τά  ήθη καί τόν βίον τών συγχρόνων, άπο- 
βλέπουσιν οί άρνούμενοι τήν λάμ-ψιν τής ποιή
σεως είς τόν Λεκοντ Δελίλ. Ύπο τον πολυτελή 
αύτόν διάκοσμον τών λέξεοιν καί τών εικόνων, 
λεγουσι, ματαίως προσπαθούμ-εν νά διίδωμεν 
τόν άνθρωπον, νά ένωτισθώμ.εν τών γελώτων ή 
τών λυγμ,ών αύτού. Τί πρός ημάς ό Βαγαβάς 
καί δ Βράμας, δ Ζεύς καί ή Κυβέλη, αί θήβαι 
τού Άμφίωνος, ή δ θάνατος τού Βαλμίκη ; δ 
Λεκόντ Δελίλ δεν άνήκει είς τόν αιώνα αύτού· 
δύναται νά είνε δεινός λογοπλόκος, ά λ λ ' ούδέν 
πλέον . . νΟ χ ι! άνταπαντώσιν εύγλώττως οί 
θιασώται τού ποιητού, ούδείς ποιητής έμ.φο- 
ρεϊται βαθύτερον αύτού τού πνεύματος τών 
νεωτέρων χρόνων, ούδείς ποιητής άνήκει είς τούς 
συγχρόνους αύτού πλειότερον τού Λεκόντ Δε
λίλ. Έν τώ  έργω αύτού άποτυπούται η όλως 
σύγχρονος τάσις πρός ρεμ.βασμόν καί άνάκλη- 
σιν τών έκλιπόντων αιώνων, όπως τις γηράσας 
τρυφά είς τά ς αναμνήσεις τής νεότητος αύτού. 
«Τό νεωτερον πνεύμα, λέγει που δ κριτικός ’Ιού
λιος Λεμαίτρ περιεργάζεται τούς θεούς τού
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παρελθόντος, οχι πλέον ϊνα πιστεύση είς αυ
τούς, άλλ’ ϊνα κατανοήση καί τιμήση τά  όνει
ρα άτινα τού κόσμου τό αίνιγμα ίνεπνεε το πά
λαι είς τούς ήμετέρους προγόνους, καί τάς πλά
νας αυτών, άλεξιτήρια τού άλγους. »(* )Τό παρόν; 
έξακολουθούσιν οι Οιασώταε τού ποιητού, δέν 
έπιδρά θετικώς μόνον επί τοΰ καλλιτέχνου, ά λ 
λα  καί άρνητικώς· επίσης δέ προαπαιτείται 
βαθεία αίσΟητικότης καί δύναμ.ις φιλοσοφικής 
αντιλήψεως όπως διαγνώμεν την κενότητα καί 
αθλιότητα του περιστοιχούντος βίου καί άλγή- 
σωμεν έξ αύτού.Ώ ς εϊνε ποιητής ο έρωτος άσμα
τα  τονίζων επί τή θέα της τυχούσης καλλιπα- 
ρείου, δέν είνε βαθύτερον του πρώτου ποιητή; 
ό τοιαύτην κραυγήν έπαφίνων προς τούς «Ν εω- 
τέρους ;»

«Ά ν ευ  ονείρων ζήτε ζωήν άνανδρων άσκο- 
πον, γηραιότεροι τής άγονου γης. Ά π ό  τής κοι- 
τίδος ό δολοφόνος αιών έκτέμνει παν γενναίον 
καί βαθύ πάθος ύμών. Κενόν περιάγετε τόν νοϋν 
καί τήν καρδίαν τό αίμ.ά σας μεμολυσμενον, 
νοσώδης ή πνοή ύμών, ρυπχίνουσι τόν άθλιον 
τούτον κόσμον, είς ούτινος τον βόρβορον [¿όνος 
ό θάνατος σπείρει !»

Ή  εν τώ  έργ<ρ αύτού ΰπολανθάνουσα καί ού- 
τωσί βιαίως έκρηγνυμένη έστιν ότε απαισιοδο
ξία, άποτέλεσμα τής επί τού πνεύματος αύτού 
έπιδράσεως των έπικρατουσών φιλοσοφικών θεω
ριών, πρός δέ ή έν αύτώ επιστημονική των 
πραγμάτων άντίληψις δεικνύουσι τόν ποιητήν 
ώς έμ.πνεόμενον, αν ούχί έκ τών ηθών, άλλ’ εκ 
τών ιδεών γενεάς όλης συγχρόνου. Έν τώ  αίώ- 
νι τούτω τών θριάμβων τής έπιστήμ.ης μ.ύσται 
τινές τής Τέχνης, συνεχίζοντες τό παράδειγμα 
τών αρχαίων τής 'Ελλάδος φιλοσόφων καί τού 
μεγάλου Ρωμαίου ποιητού, έπειράθησαν νά πε- 
ριενδύσωσιν επιστημονικά; άληθείας διά τού 
ποιητικού ε'νδύματος. Είς ε’κ τούτων καί δ Λεκόντ 
Δελ.ίλ ηύτύχησεν έν θαυμαστή αρμονία νά συν- 
δυάση επιστήμην καί ποίησιν, συνδυασμόν δυσ- 
χερέστατον, ούδέποτε σχεδόν κατορθωθέντα ά
νευ έπαισθητής ζημ.ίας άμφοτέρων. "Γπό τάς 
πλήρεις φωτός καί κάλλουςείκόνας τού ποιητού, 
άποκαλύπτοντος τούς παρελθόντα; αιώνας η ά- 
πεικονίζοντος τόν ζωώ δη  κόσμον.κρύπτονται αί 
έπιστημονικαί θεωρία·, περί τής ένότητος τών 
ειδών έν τή φύσει καί αί πηγάσασαι έκ τής 
ιστορικής έρεύνης τών θρησκευμάτων, καθ’ άς 
έκαστη θρησκεία ύπήρξεν άληθής. ήτοι ήρμ.ο- 
σμένη πρός τά  ήθη, τάς άνάγκας, καί τόν πο- 
λιτισμ.όν τών πιστευόντων είς αΰτάν.

'Α λλά καί ένιστάμενοι καί θικσώται συνο- 
μ.ολογούσι τήν έν τοΐς ποιήμασι τού Δεκόντ Δε- 
λίλ υψηλήν έμ.πνευσιν καί άπαράμιλλον έκφρα- 
σιν, τήν εντέλειαν τών μαρμαρογλύπτων στίχων,

(’ ) Jules Lem aitre. Les contem porains.

τήν δαψίλειαν καί ακρίβειαν τών εικόνων, τήν 
αύστηρότητα τού ρυθμ.ού, τό έκλεκτόν καί σπά
νιον τών έπιθέτων, άφορώντων, εκτός έλαχί- 
στων περιπτώσεων, είς τό πλαστικόν κάλλος τών 
πραγμ.άτων, τό έκ τών χρωμ.άτων καί περι
γραμμάτων αύτών, καί τον πλούτον τών όμοιο- 
καταληξιών.

*

Ά λ λ ’ ή λογοτέχνης έπιδέζιος ή ποιητής ά- 
κίβδηλος, είτε ανήκει είς τόν αίώνά του είτε 
μ.ή, παρέχει είς τόν Έλ.ληνα άναγνώστην τήν 
τελειοτάτην, μετά τά  κλασικά άριστουργή- 
ματα τής ελληνικής ποιήσεως, άπόλαυσιν τού 
κάλλ.ους τής άρχαίας λατρείας. Καί λέγων «έλ- 
ληνα άναγνώστην», φαντάζομαι τούτον καί 
λόγφ κληρονομικότητος καί γλώσσης καί λόγω 
νοημοσύνης καί αίσθητικότητος ολον διαπνεό- 
μ,ενον έκ τού έρωτος τής άρχαιότητος. «Χρεω- 
στού,. εν, λέγει ό Παύλος Βουρζέ, είς τόν ύπε- 
ρήφανον τούτον ποιητήν νέαν άποκάλυψιν τού 
Καλού » Ό  έλλην άναγνώστης θά όφείλη είς 
αύτόν νέαν άποκάλυψιν τής Άρχαιότητος.

Ά μ α  τή εκλογή τού Λεκόντ Δελίλ ύπό τής 
Γαλλικής ’Ακαδημίας εύτράπελόν τι φύλλον 
τών Παρισίων άπεικόνισε τόν ποιητήν έν πε- 
ριβολή αρχαίου ραψωδού κρατούντο; έν τή 
χειρί τήν λύραν τού Τερπάνδρου. Τοιούτος 
δέ, πλήρης άρχαϊκής μ.εγαλειότητος, παρίστα- 
ται πρό τής φαντασίας τού ελληνος άναγνώ- 
στου τών «Αρχαϊκών ποιημάτων.» « Ώ  θείε 
Δημ.όδοκε,λέγει που έν αύτοΐς πρός τόν μυθικόν ά- 
οιδόν ή ώραία Ελένη, ώ θειε Δημόδοκε, μα
κάριος ο φιλούμενος ύπό τής ίεράς Μούσης ! Ά πο 
τών αρμονικών αύτού χειλέωντό ά.σμ.α άναβρύον 
ήρεμον, κατευνάζει τά  δεινά καί πραύνει τάς 
μερίμ-να; καί μακαρίας τάς καρδίας, ώς έν εύ- 
δαίμ.ονι όνείρω, καθιστά.» ΙΙώς δέ παρίσταται 
έν τή Νιόβη ό Αμφίων ; «Κύριος τής αρμο
νίας, πλήρης ειρήνης καί άγαθότητος, δαιμό
νιος καί περίδοξος. Όνειροπόλος ασάλευτος, έν 
τή πορφύρα αύτού, παρά τοϊς θεοΐς πλανά το 
πνεύμ.κ, ανάσσων, άδων, ρεμ.βάζων, σοφός και 
μακάριος.» Καί ό Όρφεύς «ύψωμένον πρός τόν 
Ό λυμπον τηρεί τό γαλήνιον μέτωπον, καί τούς 
βασιλικούς πόδας έρείδει έπί τής γής χωρίς νά 
βλέπη τήν γήν.» Καί όντως, οίονεί έξ ένεργείας 
θαυμ.αστοΰ τινο; άζιιδισμον, δεν άναζεΐ έν τώ 
Λεκόντ Δελίλ τών μ.υθικών έκείνων ψαλτών ή 
θεία άοιδή ; Τό άσμα αύτού δεν φαίνεται δια- 
πνέουσα,ώς έκείνων, ή γαλήνη καί ή σοφία, ή 
γαλήνη ύφ’ ή; ένισχυόμενος έπισκοπεΐ άφ’ ύψη- 
λού τήν πάροδον τών αιώνων, ή σοφία, οίακο- 
στρόφος τού άκατίου τής φαντασίας άνά τούς 
δυσπρόσιτους ώκεανούς τού παρελθόντος; Και 
δέν είνε Όρφεύς τις, έν πλήρει δεκάτω έννάτφ
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αίώνι, άείποτε τόν Όλυμ.πον προσατενίζων, 
λήσμων άείποτε τής ταπεινής γής;

Ό  Έ λλην άναγνώστης διατρέχων τά  Άρ- 
χαϊχα ποιήραζα, έν οίς ή είκό>ν άφθονεί καί 
καταυγάζει, πάσα ιδέα δι’ εικόνων άνελίσσεται 
καί πολλάκις έκάστη λέξις άποτελεί εικόνα, έν 
οίς τό άσμα, ούχί σπανίως, διαιρείται είς στρο- 
φάς, άντιστροφάς καί έπωδούς, έν οίς τών θεών 
καί ημιθέων τά  όνόμ.ατα άπαντώσιν έντή πρω
τοτυπώ αύτών χάριτι, έν οίς τούς στίχους 
διακοσμ,ούσιν "Ομηρικά τά  έπίθετα καί μεγα- 
λύνουσιν Αίσχύλεια πολλάκις τά  νοήματα, 
ούχί σπανίως ύπολαμβάνει ότι εύρισκεται προ 
άρχαίου περισωθέντος μ.έλους, όπερ τό πάλαι 
έψάλλετο έν χορώ κυκλίω πρό τού βω^ού. Ό - 
λιγώτερον δέ καταλαμ-βάνεται ύπό τής σκέψεως 
νά μεταφέρη τό ποίημα είς τήν καθ ημάς 
γλώσσαν ή όσον κατεχεται ύπό τής φροντίδος 
νά άνεύρη τάς πηγάς αύτού είς άντιστοίχους 
έννοιας καί λέξεις, άναδιφών σελίδας έκ τής 
Λυρικής Ανθολογίας, έκ τού Πινδάρου,τού Θεό
κριτου ή τού Καλλιμ-άχου. Ό  έλλην άναγνώ
στης διαβλέπει έν τή  Έ.ΐέντι, τή  Νιόόγ, τώ  
Χ είρ ο η  καί τφ  δράματι τών Έριχκύων, είς 
τής Ά τ η ς  τό άναπόδραστον, τών χαρακτήρων 
τό άτίθασσον, τού πάθους τήν όρμήν, άνταύγειάν 
τινα Αισχύλου έν ταυτώ καί Εύριπίδου, έν τή 
ΚΛυζία, τή Γ.ΐαύχΐ), τή  ΚΛεαρίσζη άναπνέει 
τήν δροσόεσσαν χάριν τού Θεόκριτου καί τού 
Μόσχου,καί χαιρετά έν τή  ΎπαζΙα τήν ήθικην 
όμόφυλον τής Αντιγόνης. Ό  ποιητής δέν άρ- 
κεΐται μόνον άνακαλών άπο τού χάους τών αι
ώνων είς τόν ήλιον τήν κλεινήν φιλόσοφον τής 
’Αλεξάνδρειάς, χαρίζων είς ταύτην πνοήν καί 
νεότητα, άλλά χωρεΐ άνυμνών έν ίδίαις στρο- 
φαΐς μεσταϊς έμ.παθούς λυρισμού καί κάλλους· 
νομ-ίζει τις οτι πρό έκείνη; απεκδύεται τό προ
σωπείου τής γαλήνης. Ή  Ύ π ατία  είνε ή Βεα
τρίκη, είνε ή Έλβίρα αύτού, καί έτι πλέον, είνε 
τό σύμβολον αύτής τής Μούσης τού ποιητού, 
ήτις έν τώ  παρόντι αίώνι τής άσεβείας καί τού 
θετικισμού άφιεροϊ τήν μαγείαν τών έπών αυ
τής ύπέρ τού άποιχομένου ιδεώδους καί τών 
λησμονουμένων θεών...

«Χαϊρε ! σέ άγαπώ, μεγάλη κόρη ! λαίλαπος 
πνοή έφυγάδευσε τόν κοσμον τών πατέρων σου, 
άλλά τόν ήκολούθησες, συνεξορίσθης,καί τόν ύψη- 
λόν αύτόν Οίδίποδα δι’ αιωνίου έρωτος έκάλυψες

«Τήν άσπιλον έσθήτα καί τάς χεϊράς σου το 
στίγμ.α τού αίώνος δέν έρρύπανε κ’ έβάδιζες 
προσατενιζουσα τώνάστρων τήν ζωήν,άγνοούσα 
τάς κακίας καί τά  έγκλήματα τών ανθρώπων.

«Οί εύτελεις Χριστιανοί σέ επληξαν, σέ κα- 
τηράσθησαν, έμεγαλύνθης πίπτουσα, άλλά φεύ ! 
τής Αφροδίτης τό σώμα καί ή ψυχή τού Πλά
τωνος άπήλθον είς άεί τής ώραίας "Ελλάδος!

« Κοιμού, λευκόν θύμα, είς τά  βάθη τών ψυ
χών ήμών, έντώ  παρθενικώ λωτοστεφει σαβάνω 
σου, κοιμού ! Έπί τού κόσμου βασιλεύει ή ά -  
κάθαρτος άσχημία, άπωλέσθησαν τά  ίχνη τής 
όδού τής άγούσης πρός τήν Πάρον.»

«Κεΐνται κόνις οί θεοί, κεΐται άφωνος ή γή, 
ούδείς πλέον προσεύχεται είς τόν έρημωθεντα 
ούρανόν σου· Κοιμού ! άλλά ψάλλε ζώσα έν τή 
καρδί^ι τού ποιητού τόν ύμνον τόν μελιρδικόν 
τής άγιας Καλλονής.

«  Έκείνη μόνη έπιζή άσάλευτος καί αιώ
νια ! Ό  θάνατοςάς καταστρέφω, ή Καλλονή 
μαρμαίρει, αναγεννά τά  πάντα, καί οί κόσμοι 
καταρρέουσιν ύπό τούς λευκούς της πόδας !»

Πρός τούτοι; δύναται b ελλην άναγνώστης 
νά άνεύρη περιέργους άναλογίκς μεταξύ τού 
Λεκόντ Δελίλ καί τού έξ’Ιμέρας μελοποιού Σ τη 
σιχόρου, ούτινος, εί καί έλάχιστα λείψανα πε
ρισώζονται, τελείαν άναπλάττει τήν ποιητικήν 
φυσιογνωμίαν b Μύλλερ έν τή  «'Ιστορία τής 
έλληνικής φιλολογίας » Ιίαρά τάς σημαντικά; 
διαφοράς α’ίτινες εύλόγως ύφίστανται μεταξύ 
τού Γαλάτου ποιητού τού ΙΘ αίώνος καί τού 
Δωριέως άοιδού τού έκτου π.χ_. αίώνος, ώς παρ’ 
αύτώ, οϋτω καί παρ’ έκεινψ, υπό τινα εποψιν, 
«ή  έπική ύπόθεσις υπηρετεί διάθεσιν λυρικήν, 
τά  μυθολογικά διηγήματα χρησιμεύουσιν είς έ- 
ξήγησιν λυρικών διανοημάτων καί ή έν τώ  πα- 
ρόντι συγκίνησις βιάζει τόν ποιητήν νά στραφή 
όπίσω είς παλαιούς χρόνους, έκφράζων τά  αί- 
σθήματα αύτού, είτε σπουδαία ήσαν είτε παθη
τικά, όχι έξ υποκειμένου, καί κατά τον λυρι
κόν τρόπον, άλλ’ έξ αντικειμένου, δηλαδή  έκ 
τής φύσεως ή έκ τής μυθολ.ογίας. »

Τέλος, καθ’ ήν έποχήν, έν τε τή κοινωνική 
καί καλλιτεχνική άναπτύξει

La barbarie nous tien encore dans sa gaine, 
κατά τόν στίχον τού Άλφρίδου δέ Βινύ, b 
Λεκόντ Δελίλ πρόκειται κάλλιστος χειραγωγός 
είς τόν Έ λληνα ποιητήν τού μέλλοντος όπως 
διαδραμ.η τούς τρίβου; τής έλληνικής άρχαιό
τητος.Πολλάκις ονειροπόλησα αύτόν στιλπνούν- 
τ α  τής φαντασίας αύτού τάς πτέρυγας έν τή 
μελέτη τής έλληνίδος φύσεως καί τής έλληνί- 
δος τέχνης.Ώς έπεφανησάν ποτε είς έκλογην προ 
τού μεγάλου Άλκείδου ή Κακία καί ή ’Αρετή, 
ομοίως είς τόν ποιητήν μου,άμα πατώντα τό’Ατ- 
τικόν έδαφος, δύο βίοι πρόκεινται· ό βίος έν μέ
σω τής τύρβης,^ής σπουδής καί τού όχλου τών 
νεωτέρων Αθηνών, καί ό βίος έν τή  ιερά γαλή
νη καί σεπτή συντροφιά τής άρχαιότητος, έν τή 
ύψηλή μελαγχολία τή έκ τών έρειπίων καί τών 
άναμνήσεων αύτής. Ό  ποιητής μου θά περι- 
πτυχθή άδιστακτως τόν δεύτερον βίον, οστις, 
έν ώ στερείται τής χυδαιότητος τού πρώτου, 
δέν είνε όλιγώτερον πραγματικές αύτού· μήπως
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έκεΐ, έπί του βράχου τής Άθηνάς, δέν παρί- 
σταται απτή τις άλήθεια ή άρχαιότης καί δέν 
εένε πλήρης ζωής, άεί προσφάτου καί νεουργού 
ζωής, & καθ’ ημέραν προκύπτων εις φως, ό ά- 
στείρευτος τών καλλιτεχνημάτων κόσμος ; Καί 
έφαντάσθην τόν Έ λλη να  εκείνον ποιητήν επί 
τής Άκροπόλεως περισκοποϋνπα ένθεν μεν τό 
άφατον κάλλος του περίοπτου ’Ελληνικού όρί- 
ζοντος, ένθεν δέ καρδίαν καί νοϋν πλανώντα ά - 
πό των καμπύλών του ΠαρΟενώνος εις τάς 
παρθένους του Έρεχθείου· χαράσσοντα έκεΐ περί 
αύτόν άνυπέρβατον κύκλον, μοχθούντα ύπό τό 
κράτος τής σκέψεως, άλλ’ εύδαίμονα, μακράν 
των χρημ,ατιστηρίων καί τών υπουργείων, τών 
καφενείων καί τών εφημερίδων άναπέμποντα 
τό ^σμά του έν γλώσση κατά τοσοϋτον ύπερό- 
χω  των ίδιωμ.άτων, έν οίς έτόνισαν τάς έκ τής 
αρχαιότητας αυτών έμ,πνεύσεις οι ποιηταί τής 
Δύσεως, οί Σενιέ οϊ Γκαΐτε καί οί Τέννυσον, 
καθ’ όσον αυτή θά άναπολή πλειότερον την 
γλώσσαν του Όμηρου καί του Σοφοκλέους, όσον 
καί αν έρρακώθη, οσον κα άν παρηλλάγη ύπό 
τών αιώνων καί έν τφ  φσμ.ατι αύτοϋ περιφανή 
διδάσκαλον πρόςτοϊς άλλοις έχοντα τόν ψάλ
την τών Άρχαϊκών, Βαρδαριχών καί Τραγι
κ ά  Ποιημάτων.

Κ οχτηε Π αλλμλε.

Ο ΕΜΠΡΗΣΤΗΣ
(Μυθιστορία ’ Ιΐλ. Βερτέ.—Μετάφρασες A. Β.)

[Σ υνέχεια · ίίι προηγούμενου φύλλου.)

ΙΔ'.

Ή  κατηγορία.

Έλθούσαι εις την πόλιν, ή Κ. Δυχαμέλ καί 
ή Άδριανή μ,ετέβησαν εις τού συμ.βολαιογρά- 
φου. Ό  Κ. ΙΙερρέν είχεν έπιστρέψει, καί ό όορχι— 
γραφεύς έσπευσε νά είσαγάγη αύτάς πρός τόν 
προϊστάμενόν του. Ύπεδέχθη δ ' αύτάς ούτος 
μεθ' όλης τής αβροφροσύνης καί του σεβασμ.ού, 
οστις προσήκεν εις τάς πλουσιωτάτας τών πε- 
λατίδων του. Καί άφού προσέφερεν εις αύτάς 
τούς δύο καλλιτέρους κλιντήρας του δωματίου, 
είπεν είςτήν κυρίαν Δυχαμέλ"

—  Μέ συγχωρεΐτε, κυρία, άν δεν κατώρθωσα 
νά έλθω εις τον πύργον τάς τελευταίας αύτάς 
ημέρας. ’Αλλά μ.ετ’ απουσίαν δύο ημερών, ηύρα 
τόσην εργασίαν καθυστερούσαν, καί τόσα λάθη 
τών γραφέων μου...

Ή  κυρία Δυχαμέλ, παρορμηθεΐσα ύπό νεύμα
τος τής Άδριανής, έξέθηκε τόν λόγον τής έλεύ- 
σεώς της. Ό  συμβολαιογράφος, άκούσας τό ό
νομα τού Νοέλ, συνέσπασε τάς όφρύς.

—  Ή  ύπόθεσις εΐνε σπουδαία, κυρία, ύπέ- 
λαβε, καί σας ομολογώ ταπεινώς οτι δεν ήξεύ- 
ρω τι νά ύποθέσω... Ή γάπων καί έξετίμων αύ
τόν τόν Νοέλ· άλλ' αρχίζω νά φοβούμαι οτι 
ήπατώμην περί αύτού. Τού είχον ρητώς άπαγο- 
ρεύσει νά προβή εις την έκτέλεσιν τού σχεδίου 
του, καί όμως ευθύς την έπομ-ένην νύκτα, τή 
βοήθεια δύο φίλων του, έσπευσε νά μέ παρα- 
κούση. Γνωρίζετε δέ τό άποτέλεσμα. Γνωρίζετε 
ότι ποσότης πεντακοσίων χιλιάδων φράγκων, 
άντίτιρ.ον τού Βλινύ, δέν φαίνεται διόλου εις 
τό ενεργητικόν τής κληρονομιάς, καί κατά την 
πιθανωτάτην γνώμ,ην εύρίσκετο εις τό κιβώτιον 
τό όποιον ήνοιξεν ό Νοέλ... Ό λ α  αύτά τά  είπον 
εις τον άνακριτήν, όστις μέ έκάλεσε, καί ή κα- 
τάθεσίς μου τού έκαμε μιγάλην έντύπωσιν.

—  Πώς, κύριε; ήρώτησεν ή Άδριανή μετά 
δειλίας άμα καί όργής, ύποθέτετε ότι b Κ. 
Νοέλ, ό γενναίος εκείνος νέος, όστις έσωσεν άπό 
τάς φλόγας τήν μητέρα μου κ' εμέ, είνε δυνα
τόν νά ήνε ένοχος τοιαύτης άτιμ,ίας ;

—  Αι, δεσποινίς,., δέν εΐνε πρωτοφανές τό 
πράγμα. Ή  ευκαιρία δημιουργεί πολλάκις τούς 
εγκληματίας.

—  Είνε συκοφαντία, κύριε 1 Τό κατ’ εμέ έχω 
τήν βεβαιότητα, καί ήμπορώ νά όρκισθώ... Καί 
τά  δάκρυα διέκοψαν τούς λόγους της. Ό  συμ.- 
βολαιογράφος ήτένισεν επ' αυτήν βαθύ καί δι
αυγές βλέμ.μα.

—  Εννοώ, δεσποινίς, είπε τήν έκπληξιν καί 
τήν λύπην σας. Ή  άγαθή καί χρηστή σας καρ- 
δία δέν παραδέχεται ότι άνθρωπος, τού όποιου 
¿δοκιμάσατε τήν άφοσίωσιν, ήτο δυνατόν νά 
ύποκύψη εις εύτελή πειρασμόν... 'Αλλά, σάς ε
παναλαμβάνω, τό πράγμα δέν είνε πρωτοφα
νές, καί άπαντώνται παραδείγμ,ατα άνθρώπων 
γενναίων συγχρόνως καί εύτελών. Έ π ειτα , τί
ποτε δέν άποδεικνύει ότι ό Νοέλ Λετελιέ δ ιέ— 
πραξεν αυτοπροσώπως τήν ύπεξαίρεσιν αύτήν· 
ίσως κανείς έκ τών συντρόφων του, μ.έ ολην τήν 
αγαθήν ύπόληψιν, τήν οποίαν άπολαμ,βάνουν 
όλοι...

—  Α λ λ ά  σεις, κύριε ΓΙερρέν, διέκοψεν ή κυ
ρία Δυχαμέλ, πώς δέν παρενέβητε ε!ς αύτήν 
τήν ύπόθεσιν; Έ χ ω  εις σάς άπόλυτον έμ.πιστο- 
σύνην. Διατί δέν ύπήγατε νά ίδήτε τόν Κ. 
Νοέλ καί τούς άλλους, καί ν’ ακούσετε τί άντι- 
τάττουν εις αύτάς τάς συκοφαντίας ;

—  Ήμ-πορούσα νά σάς άπαντήσω, κυρία, 
ότι μ.ετά τήν επιστροφήν μ.ου δέν ελαβα και
ρόν άλλά προτιμ.ώ μ-άλλον νά σάς όμ-ολογήσω, 
ότι έθεώρησα τήν ύπόθεσιν πολύ λεπτήν, κ’ έ- 
προτίμησα νά περιμείνω τό πέρας τής δικαστι
κής άνακρίσεως. Έ πειτα, άφού ό Κ.Λοβεδύ κα- 
τέθηκε καταγγελίαν έν όνοματί σας, δέν ήδυ- 
νάμην έγώ νά άντϊλέξω . . .
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—  Δέν έδωκα εις τόν Λοβεδύ καμ.μ.ίαν τοι- 
αύτην εντολήν ! άνέκραξεν ή κ. Δυχαμέλ.

—  Τό βλέπετε : αγαπητή μ.ου μ.ητερα, ύπέ- 
λαβεν ενθέρμως ή Άδριανή· ό Οεΐός μου τά  έ- 
καμεν όλα, καί δι’ αύτό μ.άς άφησε τόσας ημέ
ρας νά μήν ήςεύρωμεν τί γίνεται Ίσ ω ς μία μό
νη λέξις τού Κ. Νοέλ θά ήρκει πρός ύπερά- 
σπισίν του" άλλ’ άγανακτήσας διά τήν φαινο- 
μένην άδιαφορίαν μ.ας καί προσβληθείς, ό’ ΐ καί 
αύτός ό Κ. ΙΙερρέν έφαίνετο νά τόν νομίζη ένο
χον, επροτίμησε νά ύπομείνη τά  πάντα παρά 
νά ταπεινωθή μέχρις απολογίας. Έ χει εύγενή 
καί ύπερήφανον χαρακτήρα . . .

Ή  Άδριανή διεκόπη, δειλιάσασα ύπό τό 
βλέμμα, όπερ ήτένιζεν έπ’ αύτήν ό συμβολαιο
γράφος.

—  Ή  κόρη μου έχει δίκαιον, είπεν ή Κ . Δυ
χαμέλ, καί σάς ένόμιζα, κ. ΙΙερρέν, έπιφυλακτι- 
κώτερον πρός τά  τεχνάσματα . . . άνθρώπου . . . 
συγγενούς μ.ου.

Ό  συμβολαιογράφος έτήρει σιγήν.
—  Ίσ ω ς έχετε δίκαιον, κυρία, προσέθηκε τέ

λος ταπεινώς. Έπρεπε νά πληροφορηθώ άπ ’ ευ
θείας . . . καί άφού δέν έπεφορτίσατε τόν γαμ
βρόν σας . . . Τέλος πάντων τί σκοπόν έχετε ;

—  'Επιθυμώ ν’ άπαλλάξω αμέσως τον Νοέλ 
καί τούς άλλους τών καταδιώξεων αύτών. Τό 
επιθυμώ άντί πάσης θυσίας, καί άν ακόμη ά- 
πεδεικνύετο, πράγμ.α άδύνατον, ότι κατέχουν 
αυτοί το άπολεσθέν ποσόν.

—  Έ χετε αληθώς δικαίιυμ,α νά έπεμ.βήτε, 
καί ή έπέμ-βασίς σας δύναται νά ήνε τελεσφό
ρος. Ά λ λ ' έν τοιαύτη περιπτώσει, προσέθηκεν 
ό ΓΙερρέν έγειρόμ.ενος, δέν πρέπει νά χάνωμεν

υ καιρόν, διότι σήμερον ίσως έκτελεΐται τό έν
ταλμα.

—  Τό ένταλμα ! τί λέγετε;
—  Ένταλμ,α φυλακίσεως. Ό  ανακριτής εύ- 

ρέθη εις τήν ανάγκην νά έκδώση. . . .
—  ΙΙηγαίνωμεν γρήγορα! έφώνησεν όρμητι- 

κώς ή Άδριανή.
—  Δεσποινίς, ύπέλαβεν άμηχάνως ό συμβο

λαιογράφος, θά ύπάγοιμεν πρώτα εις τού Νοέλ 
Αετελιέ.

— Διατί νά μήν έλθω κ’ έγ ώ ; Έ μβήκα καί 
άλλοτε εις αύτήν τήν οικίαν, όταν ή μήτηρ μ.ου 
*’ έγώ δένειχομ.εν άσυλον. Εις τάς φοβεράς δέ 
περιστάσεις, εις τάς όποιας εύρίσκεται ό γεν- 
ν*ΐός μ.ας φίλος, όλόκληρος ή πόλις θά μ.’ έπι-

Γ δοκιμάστ, ότι συμπράττω εις τήν άπαλλα- 
γήν του.

—  "Εστω, δεσποινίς, άφού ή κυρία Δυχαμέλ 
°υναινεϊ 'Εμέ, μ.έ συγχωρεΐτε μίαν στιγμήν νά 
βάλω τό φόρεμ,ά μου.. Μίαν στιγμήν.

Παρασκευαζόμενος δέ εις άναχώρησιν, έλεγε 
**θ' εαυτόν ό αγαθό; συμβολαιογράφος :

—  Μά τόν Θεόν ! άν κατηγορεΐται αδίκως 
αύτός ό Νοέλ, είνε εις τόν δρόμον, μού φαίνε
ται, ν' άποκτήση μ.ίαν ήμ.έραν πολύ περισσό
τερα άπο το περιεχόμενον τού κιβωτίου.

Ή λθε δέ μετ’ ολίγον, έν έπισήμω αναβολή, 
πρός τάς άνυπομ.ονούσας κυρίας. Έξήλθον εις 
τήν οδόν καί κατηυθύνθησαν πρός τήν οικίαν 
τού Νοέλ, ένώ ή άμαξα έμενε προ τής θύρας 
τού συμβολαιογράφου.

—  Δέν έχομ.εν καί κατάσκοπον, είπε σιγά ή 
Κ. Δυχαμέλ, δεικνύουσα τόν άμ,αξηλάτην.

’ Ενώ δ ’ έπλησίαζον εις τήν οικίαν τού 
νέου μηχανοπ.ιού, είδον δύο χωροφύλακας, σιω
πηλούς καί στηριζομένους επί τών ξιφών των, 
φυλάσσοντας τήν είσοδον.

ΤΊ Άδριανή έτρεμε.
—  Θεέ μ.συ ! είπε, μήπως δέν έπροφθάσαμεν ;
—  Ό χ ι, άπεκρίθη ό συμβολαιογράφος· άλλά 

νομίζω ότι φθάνομ.εν άκριβώς εις τήν ώραν.
Οί χωροφύλακες έφάνησαν θέλοντες ν’ άντι- 

ταχθώσιν εις τήν διάβασιν τών έρχομένων 
άλλ’ ό ΙΙερρέν, οστις ήτο καί πάρεδρος, είπεν εις 
αύτούς όλίγας λέξεις, καί παρεμέρισαν μ.ετά 
σεβασμού.

Έσπευσαν τότε ν’ άναβώσιν εις τό έπάνω 
πάτωμ.α, όπου ήκούετο θόρυβος φωνών.

Έν τώ  πρώτω δωματίω, όπερ έχρησίμευεν 
ώς κοιτών τού Νοέλ, ήτο ή Βρανδέν, περιπόρ- 
φυρος,άτακτον έχουσα τήν κεκρύφαλόν της, καί 
απειλούσα διά τής λαβής σαρώθρου τόν ένωμο- 
τάρχην, οστις καί τοι μ.ειδιών ύπό τόν μ.εσο- 
πόλιον αύτού μύστακα, δέν έφαίνετο έντελώς 
ήσυχος. Διά τής ήμιανοίκτου θύρας τού άλλου 
δωματίου έφαίνετο ή μεγάλη κλίνη, έφ’ ής ά- 
νεπαύετο ό ’Ιωάννης, ένώ ήγρύπνει παρ’ αύτώ 
πάντοτε ή γραία 'Ρεβού· είτα δέ ό άνακριτής, 
άποτείνων έσχάτην προτροπήν εις τόν Νοέλ, 
όστις ήκουεν αύτόν εύλαβώς μέν άλλά μετά 
ψύχρας άδιαφορίας.

Βλέπουσα τους πρασερχομένους, ή Βρανδέν 
άνεπήδησεν έκ χαράς.

—  Ά !  είπε, μάς θυμήθηκαν τέλος πάντων. 
Τορα (ύμ,ορφονηέ μου. προσέθηκεν άποτεινομένη 
εις τόν ένωμ,οτάρχην, άδειαζέ μ.ας τή γωνιά, 
καί σύντομα !

—  Μή βιάζεσαι καί τόσο, ¿¡μορρονηά μου, 
άπήντησεν έκεΐνος εμπαικτικώς αν άδειάσω τή 
γωνιά, μπορεί νά πάρω καί τήν εύγενεία σου 
μ.αζύ μου. . ώς εδώ κοντά, καί νά σέ βάλω ’ς τό 
δροσιό.. νά ίδής τί ώραΐα πού είνε. .

—  ’Στό δροσιό ! εμένα ; άνέκραξεν έκμανής 
ή μέγαιρα.

Ά λ λ ’ ούδείς προσεΐχεν εις αύτήν καί τόν έ- 
νωμοτάρχην, όστις άναγνωρίσας τόν Κ Περρέν ύ- 
πεχώρησεν επίσης ϊνα διαβή μετά τών συνο- 

I δών του.
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Ό  συμβολαιογράφος καί αί κυρίαι προύχώ- 
ρησαν ταχέως πρός τό δεύτερον δωμάτιον. Την 
στιγμήν δ ’ εκείνην ό ανακριτής έλεγεν εύ- 
σταΟώς :

—  Καί πάλιν σας τό λέγω, σκεφθήτε, κύ
ριε Νοέλ Λιτελιέ- άρνούμενος ν' άπαντήσητε ε’ις 
την δικαιοσύνην μ ’ αναγκάζετε νά διατάζω  
την φυλακισίν σας καί των δύο φίλων σας.

—  Είμαι έτοιμος, άπήντησεν δ Νοέλ.
Ή  μήτηρ τού άσπαλακοθήρα ηρχισε νά 

κλαίγι.
— Τί; καί τον καϋμένο τό Γιάννη μου' άνεφώ- 

νησε. Μά συλλογισθήτε, αφέντη, πώς δ γυιός 
μου δέν έκαμε τίποτε ... Κ' έπειτα που 'μπορεί 
αύτός νά κουνηθή;..

—  Θά ληφθή ϋπ’ δψιν ή κατάστασίς τουώ ς 
προς τον Κ. Νοέλ...

Ό  άνακριτής διεκόπη ϋπό τής εισόδου των 
κυριών καί τοϋ Περδέν.

Ό  Νοέλ, ε’ νδεδυμένος ήδη προς άναχώρησιν, 
ήτο ώχρός καί κάτισχνος· άλλ’ έφαίνετο γαλή
νιος, καί οί μεγάλοι του οφθαλμοί έζέφραζον 
θάρρος. Ίδώ ν την Άδριανήν καί την μητέρα 
της, άνεσκίρτησε, καί παρ’ ολίγον κραυγή διέ
φευγε τό στήθος του. Έκρατήθη όμως, κ' έ- 
χαιρέτισε σιοιπηλός.

Ή  Κυρία Δυχαρέλ έβάδισε προς αύτόν, καί 
δραττομένη τής χειρός του,

—  Συγχωρήσατε με, είπε, κύριε Νοέλ. Ή ρ- 
γήσαμεν τόσον νά έλθωμεν, διότι δέν έγνωοίζα- 
μεν την βδελυράν καί ψευδή κατηγορίαν, ή ό
ποια σάς έγεινε.

—  Π ώς! κυρία, είπεν έκπληκτος ό Νοέλ, εν 
άγνοια σας...

—  ΙΙρό τινων μόλις στιγμών, είπε ταπεινή 
τή  φωνή ή Άδριανή, ε'μάθαμεν άπό τήν κόρην 
τοϋ όδοστάτου τί συμβαίνει., καί ήλθαμεν, 
βλέπετε, αμέσως.

Μειδίαμα υπερηφάνειας καί εύχαριστήσεως 
διέστειλε τά  χείλη τοϋ Νοέλ.

—  Ευχαριστώ, δεσποινίς, άνεκραζε. Δέν ε
πισπεύσατε λοιπόν, ούτε σείς ούτε ή μήτηρ σας 
αύτήν τήν συκοφαντίαν ; ούτ’ έσκέφθητε νά 
προσφύγετε εις τήν δικαιοσύνην ;

—  Ποτέ.
—  Τότε αδιαφορώ δι’ όλα.
Κ α τά  τον διάλογον τούτον ό δικαστής 

παρετήρει άπορών τούς νεήλυδας.
—  Κύριε άνακριτά, είπεν ό Περρέν, σάς πα

ρουσιάζω τάς κυρίας Δυχαμέλ, πελάτιδάς μου 
καί μόνας κληρονόμους τοϋ μακαρίτου Δυχαμελ 
ούτινος ή κληρονομιά λέγεται οιι έληστεϋθη. 
Δέν έδωκαν εντολήν εις κανένα νά ύποβάλη 
καταγγελίαν περί τής ϋποτιθεμένης αυτής κλο
πής. Ό  συγγενής οστις τήν κατήγγειλε παρε- 
σύρθη άπό ζήλον υπερβολικόν, καί αΐ κυρίαι ά-

διστάκτως τόν άποδοκιμάζουσιν. Ό ,τ ι  έπραξεν 
δ Νοέλ καί οί φίλοι του τό έπραζαν κατά δια
ταγήν των. Οΰδέν έκλάπη παρ’ αυτών, αισθά
νονται δέ ύπόληψιν καί εύγνωμοσύνην πρός τόν 
γενναϊον νέον, οστις ϊσταται ένώπιόν σας.

Ό  δικαστής έμενεν ένεός.
—  Τοιαϋται είνε,κυρίαι μου, αί θελήσεις σας ; 

ήρώτησεν.
Ή  κυρία Δυχαμέλ καί ή ’Αδριανή κατένευσαν.
—  Άρκεϊ, ύπέλαβεν εκείνος. Δέν έχω ή ν’ α 

νακαλέσω τό ένταλμά μου. Π ράττω δέ τοΰτο 
ευχαρίστως, σάς βεβαιώ, διότι μ ’ όλα τά  φαι
νόμενα, ήσθανόμην ότι δ Κ. Νοέλ Λετελιέ ήτο 
άνώτερος ύπονοίας, καί άφ’ ετέρου ή καθ' αύτό 
ουσία τής ΰποθέσεως αύτής μου ήτο εντελώς 
άκατανόητος... 'Αλλά τί σκοπόν λοιπόν είχεν 
αύτός δ Κ. Λοβεδύ ;

—  Σάς επαναλαμβάνω, κύριε άνακριτά, ά
πήντησεν δ Περρέν, δ Κ. Λοβεδύ παρεσύρθη 
άπό ύπερβολικόν ζήλον, άγνοεϊ δέ μερικά περι
στατικά, τά  δποϊα ήδύναντο νά μεταβάλωσι 
τήν ενέργειαν του. Τέλος πάντων δέν υπάρχει 
πλέον ούτε μήνυσις, ούτε έγκλημα, καί ή ύπό- 
θεσις αυτή δέν πρέπει νά ύπερβή τόν οικογε
νειακόν κύκλον.

—  Έκεΐ κ' εγώ θά τήν άφήσω, καί θ’ άσχο- 
ληθώ πλέον άποκλειστικώς εις τήν κυρίαν άπο- 
στολήν μου, τάς πυρκαϊάς, διότι τό έργον μου 
δυστυχώς, δέν προχωρεί διόλου... Κύριε ενωμο
τάρχη, έξηκολούθησεν ύψών τήν φωνήν, ήμπο- 
ρείτε ν’ αναχωρήσετε μέ τούς άνδρας σας. Τό 
ένταλμα άκυροϋται, καί ή παρουσία σας δέν 
είνε πλέον εδώ άναγκαία.

—  Πολύ καλά, κύριε, άπήντησεν δ χωρο- 
φύλαζ φέρων τήν χεϊρα εις τόν τρίκωχον πίλον 
του. Κάμνομεν λοιπόν μ,ίταβο-Ιήν, καί μ ’ εύχα- 
ρίστησιν μάλιστα, διότι καθήκον είνε... δέν 
λέγω, άλλά δέν είνε κ’ εύχάριστον πράγμ-α νά 
κακομεταχειρίζεται κανείς τίμιους άνθρώπους.

Έ καμε δέ μεταβολήν, ώς είπε, καί είδε τήν 
Βρανδέν φίρουοαγοπ.ΐα,ΰιά τοϋ σαρώθρουτης, ό
πως εύ'χαριστήσνι αύτόν διά τούς επανορθωτι
κούς αύτούς λόγους του.’Εκείνος έμειδίασε, καί 
μετά μικρόν ήκούσθησαν άντηχοϋντα επί τής 
κλίμακος τά  βαρέα του ύποδήματα, ενώ ή ά- 
γαθή οικονόμος διερρήγνυτο εις γέλωτα όμοιον 
πρός άσμα Ιπινίκειον.

—  Μ ά τήν άλήθειαν, είπε τότε φαιδρώς δ δι
καστής, ετοιμαζόμενος καί αύτός ν’ άναχωρήση, 
παράδοζος κατηγορούμενος ύπήρζατε, κύριε Νο* 
έλ. Είχατε ΰπέρ ΰμών καί παθόντας, καί άνα- 
κριτήν καί χωροφύλακα. Τέλος καλόν, όλα 
καλά ! Δέν μου μνησικακεϊτε ελπίζω,., καί αν 
μάθετε τίποτε σχετικόν πρός τήν άνάκρισιν, μΆ 
λησμονήσετε νά τό ανακοινώσετε εις τήν δι
καιοσύνην.
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Καί χαιρετίσας έξήλθε, προπεμπόμενος ύπό 
τοϋ συμβολαιογράφου.

Ό  Νοέλ έπλησίασε τότε εις τήν κυρίαν Δυ
χαμέλ καί τγ είπεν, ένώ οϊ οφθαλμοί του έστρέ- 
φοντο ιδίως πρός τήν νεάνιδα.

—  Πόσον σάς ευχαριστώ, κυρία διά τήν ευ
μενή σας παρέμ,βασιν... Τίποτε δέν μ.’ έθλιβε 
τόσον, όσον τό νά συλλογίζωμαι ότι σείς καί ή 
κυρία Άδριανή είχατε τόσον οίκτράν ιδέαν περί 
έμοϋ.

—  Ουδέ στιγμήν δέν τήν είχαμεν, είπεν ή 
Άδριανή.

—  Είσθε όμως καί πολύ υπερήφανος, κύριε 
Νοέλ, ύπέλαβεν ή μ.ήτηρ. Διατί δέν μάς ειδο
ποιήσατε περί των καταδρομών αυτών;

—  Μέ συγχωρεϊτε, κυρία... άλλ’ άφοϋ έλέ- 
γετο, ότι είσθε κατήγοροί μου...

—  Καλά· άλλ ’ ε’μέ ; ήρώτησεν δ συμβολαιο- 
ράφος, είσελθών τήν στιγμήν εκείνην. Διατί 
έν μ’ έκαλέσατε εις βοήθειάν σας ;

—  Δέν μ’ έδώκατε δείγματα εύμενείας, κύ
ριε, καί ή κατάθεσίς σας μάλιστα ενώπιον τοϋ 
άνακριτού δέν ύπήρζεν, ώς βεβαιοϋται, ύπέρ 
ήμών.

—  Είνε άληθές ότι δέν εννόησα, καί τόρα 
άκόμη δέν εννοώ, πώς, μετά ρητήν μ.ου άπ α- 
γόοευσιν, έξετελέσατε τήν κινδυνώδη εκείνην έ- 
πιχείρησιν, τής δποίας αί συνέπειαι ήσαν τόσον 
όλέθριαι.

—  Δέν τό εννοήσατε ; άπήντησεν δ Νοέλ, 
ταπεινών τήν φωνήν. “Ας προσπαθήσω λοιπόν 
νά σάς τό έζηγήσω.

Κλείσας δέ τήν μεταζύ τών δύο δωμα
τίων θύραν κ’ έπανελθών εις τήν θέσιν του, ¿ζέ
θηκε τάς γνωστάς ήμιν ήδη περιστάσεις, αϊτι- 
νες ϋπηγόρευσαν εις αύτόν νά επιχειρήσει, τή 
βοήθεια τών συντρόφων του, τήν σωτηρίαν τοϋ 
κιβωτίου. Διηγήθη πώς, ένφ έσκόπει νά δώστ) 
εναντίαν διαταγήν εις τούς φίλους του, δ Γριβέ 
είχεν άπαντήσει τόν Κ . Λοβεδύ συνομϊλούντα 

υστικώς μετά τού σχοινοβάτου, καί πώς δ δ - 
οστάτης, ύποπτευθείς, κατεσκόπευσε τούς δύο 

άνθρώπους καί τούς είδεν άφανιζομένους δμ.οϋ. 
Τότε αύτός, δ Νοέλ, μή άμφιβάλλων πλέον,οτι 
ό Κ. Λοβεδύ έσκόπει νά καταλάβη, τή βοή
θεια τοϋ Ήρακλέους, τό κιβώτιον, δέν έδίστασε

¡Ία είσχωρήστ) έντός τής καείσης οικίας, ϊνα 
προλάβη τόν σκοπόν αύτόν. Άνέμνησε τούς ψι- 
θυρισμ,ούς καί τούς κρότους βημάτων, οίτινες 
ήκούσθησαν πολλάκις διαρκούσης τής εργασίας, 
καί τέλος έζέφρασε τήν πεποίθησιν, οτι τό 
βχοινίον είχε κοπή ύπό ενόχου χειρός, τόσω 
μάλλον, οσω διετήρει έτι. φυλαττόμενον έν τή 
οικία, ίχνη κοπής, καίτοι άδεζίως είχον προσ
παθήσει νά τά  έζαλείψωσιν.

Ή  διήγησις αύτη ήκούσθη έν βαθεία σιγή. 
τοιεοκ κ γ '.— 1 8 8 7 .

Ό  συμ.βολαιογράφος έφαίνετο νοερώς παρακο- 
λουθών τούς μίτους βδελυράς τίνος μηχανορρα
φίας,ή δέ Άδριανή,εμβρόντητος έζ όσων ήκουε, 
δέν έτόλμα έτι νά έκφράση τήν κρίσιν της.

—  Θεέ καί κύριε ! άνεφώνησεν ή κυρία Δυ
χαμέλ, ν’ άπεφάσισεν δ γαμβρός μ.ου... Άλλ* 
είπέτε μου, κύριε Νοέλ, είπατε εις τόν άνακρι- 
τήν όσα πρό μικρού μάς διηγήθητε ;

—  Ουδέ τό έσυλλογίσθην κάν, κυρία. Δέν 
βλέπετε ποιαν τρομεράν σημασίαν θά είχεν ή 
κατάθεσίς έμοϋ, τοϋ Γριβέ καί τοϋ Ίωάννου, ώς 
πρός... στενόν συγγενή σας; Δέν έννοεϊτε, οτι 
πρόκειται περί άποπείρας κλοπής καί φόνου;

—  Θεέ μου! είν’ άλήθεια.
—  Κ’ έπροτιμ.ήσατε, ύπέλαβεν ή Άδριανή, 

νά κατηγορηθήτε μάλλον διά βδελυρόν έγκλη- 
μα, νά άντιμετωπίσετε τήν άτίμωσιν καί τήν 
τιμωρίαν, παρά νά άπολογηθήτε λέγοντες τήν 
άλήθειαν;... ΤΑ , κύριε Νοέλ, αύτό είνε τό με- 
γαλείτερον δείγμα τής άφοσιώσεως, άφ’ όσα 
μ.άς έδώκατε.

— "Ισωςδέν θά κατώρθωνα νά σιωπήσω μέχρι 
τέλους καί άν έγώ προσωπικώς έπροτίμων νά ύ- 
ποφέρω τά  πάνδεινα μάλλον παρά νά προζενήσω 
κακόν εις τήν οικογένειαν Δυχαμέλ,δέν μ.ού ήτον 
όμως έπιτετραμ.μένον ν’ άπαιτήσω τήν αύτήν αύ- 
ταπάρνησιν παρά τοϋ Γριβέ καί τού Ίωάννου.

—  Πολύ άσχημα πράγματα διαβλέπω εις 
τάς ένεργείας ένός κυρίου, ύπέλαβεν δ συμβο
λαιογράφος, άνανήφων άπό τού ρεμ-βασμοϋ του.. 
Ά λ λ ’ αύτός δ σχοινοβάτης, δ 'Ηρακλής, οστις 
άνεμίχθη εις τήν ύπόθεσιν, τί άπέγεινεν ;

—  Άνεχώρησε μέ τόν θίασόν του τήν επαύ
ριον τού δυστυχήματος- άπό τότε δέν ήκούσθη 
πλέον.

—  Δέν σημαίνει· άνευρίσκεται, άν ήνε άνά- 
γκη. Δέν ήμπορεΐτε τουλάχιστον, κύριε Νοέλ, 
νά μού δώσετε μερικάς πληροφορίας περί τού 
χρηματοφυλακίου αύτού, τοϋ δποίου ή έζαφά- 
νισις είνε τόσον άκατανόητος ;

—  Ό λίγας μόνον στιγμάς τό έκράτησα εις 
τάς χεϊράς μου· τόσον αιφνίδια ήτο ή κατα
στροφή. Ή τ ο  μέτριου μεγέθους, άπό πράσινον 
μαροκινόν, μέ χρυσοϋν μονόγραμμα.

—  Τό γνωρίζω, διέκοψε στενάζουσα ή κυρία 
Δυχαυ,έλ. Ό  ταλαίπωρος σύζυγός μου έφύλατ- 
τεν έκεϊ τά  πολυτιμ,ότερα τών έγγράφων του.

—  Τό ήνοίζατε, ύπέλαβεν δ Περρέν, άποτει- 
νόμενος εις τόν Νοέλ- τι περιεΐχεν;

—  Ό χ ι  χαρτονομίσματα, όπως φαίνεται ότι 
πιστεύει δ κόσμος. 'Ολίγα μόνον έγγραφα έπί 
χαρτοσήμου, διαφόρου γραφής... ’Αλλά μόλις 
έν βλέμ.μα, σάς έπαναλαμβάνω, έπρόφθασα νά 
ρίψω. Ένψ τό έκλεια πάλιν, έκόπη τό σχοινίον. 
Έ γώ  κατεκρημνίσθην, καί τό χαρτοφυλάκιον 
έπεσεν άπό τάς χεϊράς μου.

3ι
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—  'Γποπτεύω ότι περιείχε«/ έγγραφον πολύ 
σπουδαΐον διά κάποιον, καί άναρφιβόλως... Δεν 
ρέ είπατε, Κ. Νοέλ, ότι ό Κ . Λοβεδύ, δταν 
■ήλθε νά σαςίδή , διέβη πρώτον άπέ τά  ερείπια, 
δπου έκαρεν έρευνας αύτοπροσώπως ;

—  Μάλιστα, καί ίσως η όρε το άντικείρ.ενον 
τέ δποΐον τόσον έπιρ.όνως ζητεί έξ όνόρ.ατος των 
κυριών.

—  Τέ ηύρε ! νά ήσθε βέβαιος δτι τέ ηύρεν, 
έφώνησε τεταραγρένος δ Περρέν. Έκ τούτου ή 
τόλρη του καί τέ συρφέρον τέ δποΐον έχει νά 
πιστευθή δτι... Στοιχηματίζω δτι δέν είρεθα 
μακράν τήςάληθείας! Ώ ,  τί έδιδα νά μάθω τέ 
περιεχόρενον του χαρτοφυλακίου !

Ό  διάλογος οΰτος έγίνετο, ώς γνωρίζομεν, 
παρά τή κλίνη] του Ίωάννου 'Ρεβοϋ.Οΰτ’αύτός Si 
ούτε ή παρ’ αύτώ άγαθή γυνή έφαίνοντο προσ- 
έχοντες εις τά  περί αυτούς λεγόρενα. Έν τού- 
τοις λέζις τις πολλάκις όπαναληφθεΐσα έφάνη 
προξενήσασα έντύπωσιν εις τέν άσθενή. Οί έ- 
φθαλροί του ήνοίχθησαν εντελώς καί ήτένισαν 
βλέμμα νοημοσύνης έπί τούς παρισταρένους.Μία 
τών χειρών του έκινήθη άσθενώς έπί τής κλίνης 
του, κ’ ¿ψιθύρισε :

— Τέχαρτοφυλάκιον, .. ναί, ναί,. . . τέ χαρ- 
τοφυλάκιον !

Ό  Νοέλ έκλινεν ήρέρα πρές αύτόν.
—  Μας άκούεις λοιπόν, πτωχέ ρου Γιάννη; 

ήρώτησε. Όριλοϋρεν πραγρατικώς διά τέ χαρ
τοφυλακίου εκείνο τέ δποΐον ηύρα εις τέ κιβώτιου 
του Κ. Δυχαρέλ. Ξεύρεις τί έγεινε;

Ό  'Ιωάννης προσεΐχεν. Ό  ήχος τής γνωστής 
αυτής καί θωπευτικής φωνής αφύπνιζε προδή- 
λως τάς διανοητικάς του δυνάμεις· ¿ψέλλισε Si 
μ,ετά κόπου:

— Τέ χαρτοφυλακίου. . τέ χαρτοφυλάκιον . .
—  Σ ' ερωτώ, ϋπέλαβεν δ Νοέλ, τονίζων τάς 

λέξεις, αν γνωρίζεις τί έγεινε ; "Ησουν άκριβώς 
υποκάτω ρου, δταν έπεσε άπέ τά χέρια ρου.

Ό  άσθενής προσεπάθει νά έννοήση καί ν’ ά - 
ποκριθή. Τέλος Si άπήντησε, Six  συγκεχυμένης 
πλέον φωνής :

—  Τέ χαρτοφυλάκιον . . δέν ξεύρω . . δέν 
θυμούμαι . .

Ό  γηραιά του ρήτηρ έσπευσε νά παρεμβή.
—  Μη ρου τέν τυραννάτε, κύριε Νοέλ, εί- 

πεν ίκετευτικώς·τέ κεφάλι του είνε άδύνατον καί 
δ ίατρές είπε νά μήν δριλγ, . . .

—  'Αλήθεια, ύπέλαβεν δ Νοέλ, έπειτα . . . 
καί τί νά είπτ, ;

Κ ’ έπέστρεψε πρές τάς κυρίας, αΐτινες συνω- 
ρίλουν ρετά  του Περρέν.

—  Λοιπόν, έξηκολούθει λέγων δ συμβολαιο- 
γράφος, δέν θέλετε κατ’ ούδένα τρόπον νά προ- 
καλέσετε την προσοχήν τής δικαιοσύνης έπί

τών σκευωριών . . . έκείνου περί του δποίου δ- 
ριλοϋρεν.

—  Θεές φυλάξ-η ! άπήντησεν ή κυρία Δυχα- 
έλ. ΤΗτο σύζυγος τής άδελφής ρου, καί ποτέ 
έν θά δριλήσω, καί δλην ρας τήν περιουσίαν

άυ πρόκειται νά χάσωρεν . . . Δέν συρφωνεΐς, 
Άδριανή ;

—  Ναί, ναί, καλή ρου ρητέρα. Δέν πρέπει 
ούτε ήρποροϋρεν ήρεΐς νά φανώρ,εν ολιγώτερον 
γενναίοι άπέ τέν κύριον Νοέλ.

Ό  συρβολαιογράφος έκίνησε τήν κεφαλήν.
—  Φοβούραι, είπεν, δτι γρήγορα ή άργά καί 

χωρίς νά θέλετε . . . 'Οπωσδήποτε, δέν ήμπο- 
ρεΐτε πλέον νά ρένετε εις τέ Βλινύ ;

—  "Ω I όσον δι’ αυτό, βεβαιότατα I έφώνη- 
σεν ή κυρία Δυχαρέλ. Μου είνε άδύνατον τόρα 
νά βλέπω κατά πρόσωπον . . 'Α λλά που νά κα- 
ταλύσω ρεν ;

—  Εις τήν οικίαν ρου, αν εϋαρεστεΐσθε. Δι- 
εσκεύασα εσχάτως μερικά δωρ.άτια εις τήν οι
κίαν ¡/.ου, διά τούς συγγενείς ρου οΐτινες έρχον
ται ενίοτε καί ρ.έ έπισκέπτονται άπέ τέ Νεβέρ. 
Τά θέτω εις τήν διάθεσίν σας, ρίχρις ού κατορ
θώσετε νά εδρετε άλλο οίκηρα εις τήν πόλιν, ή 
ρέχρις ού άνοικοδομηθή ή παλαιά σας οικία Ή  
σύζυγός ρου θά σας κάρνγ; συντροφιάν, καί θά 
έχετε τήν προστασίαν τής οικογένειας ρου καί 
έροϋ.

—  Δέχοραι, άπήντησεν ή κυρία Δυχαρέλ' 
καί σύ κόρη ρου, τί λέγεις ;

—  'Αγαπητή ρου ρητέρα, ή ρεγαλειτέρα έ- 
πιθυρία ρ,ου είνε νά φύγωρεν άπό τέ Βλινύ' άλ- 
λά ρή λησρονής τί άπειλάς ήκούσαρεν έν τοι- 
αύτγι περιπτώσει . . .

—  ΓΙώς; τί πράγρα ; ήρώτησεν δ συρ,βο- 
λαιογοάφος . . .

— Τίποτε. ΙΙαιδαριώδη πράγρατα, άπήντη
σεν ή κυρία Δυχαρέλ. Λοιπον, ΙΙερρέν, θά κα- 
τοικήσωρεν ραζύ σας, καί δ Κ. Νοέλ, ελπίζω, 
θά έρχετ' έκεΐ νά ρ.άς βλέπγ, ;

Ό  νέος ρηχανικές προεφασίσθη δειλώς τάς 
καθυστερούσας εργασίας του, άς ώφειλε πλέον 
νά έκτελέσ-η, άνακτήσας ήδη τάς δυνάρ-εις του.

—  Δέν είρπορεΐ κανείς νά εργάζεται άδιακό- 
πως, είπεν ή άγαθή γυνή, καί θά ράς φέρετε 
καί ειδήσεις περί του άσθενοϋς. Μετ’ ολίγον θ' 
άρχίσΥ), λέγουν, ή άνάόρωσίς του, καί δέν θά 
δυσαρεστηθήτε, έλπίζω, ν' άποδείξωρεν καί ή
ρεΐς, όπως ήρποροϋρεν, τήν εΰγνωροσύνην ρας 
εις τούς δύο φίλους σας, οΐτινες έπληγώθησαν 
διά νά ράς υπηρετήσουν.

Ό  Νοέλ δέν άπήντησε κ' έταπείνωσε τούς 
όφθαλρούς. Καίτοι δέν ήσθάνετο τέ δικαίωρα 
ν' άποποιηθγ, τάς υπέρ του Γριβέ καί τοϋ'Ιωάννου 
προσφοράς, ούχ ήττον τώ έπροξένουν αύται βά- 
θυτάτην ταπείνωσιν.
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Ίλαρύνθη δρως έλίγον ρετά ρ,ικρόν, δτε ή 
χυρία Δυχαρέλ έπανέλαβε συρ.παθώς τάς εύχα- 
ριστίας της. Ή  Άδριανή έθεώρησε καθήκον 
της νά είπτ, καί αύτή λόγους τινάς εύγνωμοσύ- 
νης, καί άναχωρούσα έτεινε πρές αύτόν τήν ρι- 
κράν της χεΐρα,ήν έτόλρησεν εκείνος νά θλίψη). 
Ποιαν δέ γισθάνθη έκπληξιν, παρατηρήσας δτι 

( ή χειρ εκείνη άπήντα άσθενώς εϊςτήνχεΐρά του.
Ώρθώθη φρίσσων έξ εύδαιρ.ονίας, άλλ’ ή 

νεαρά κόρη είχεν ήδη  έπιστραφή καί άνεχώρει 
I ρετά τής ρ.ητρές αυτής καί του Περρέν.

Ό  Νοέλ συνώδευσεν αύτάς ρ.έχρι τής έξω 
θύρας. Μόλις δέ κατώρθου νά ΐσταται όρθιος, 
οΰδ' ήκουε τί τ ώ  έλεγον, καί άπεκρίνετο άλλ' 
άντ' άλλων. ’Αφού άνεχρόρησαν οί έπισκέπται, 
άνέβη δροραίο/ς εις τέ πρώτον πάτωμα, έφίλη- 
¡σε τέν φίλον του Ίωάννην, ψιθυρίζων λόγους 

Γυναρτήτους, είτα τήν γραίαν ρητέρα τού ά 
σθενοϋς, άπορούσαν πόθεν ή έκτακτος αύτή 
στοργή, καί έτράπη ν’ άσπασθή τήν ρωμαλέαν 

ανδέν, άλλ’ άνεκόπη εγκαίρως.
—  Αϊ ! κύρ Νοέλ, είπεν έκείνη γελώσα, για

τί στάθηκες παιδί ρου ;
—  Πήγαινε εις τέν διάβολον ! έψιθύρισεν δ 

Νοέλ.
Καί καταπεσών έπί μ.ιχζ έδρας, έκρυψε τέ 
'σωπον εις τάς χεϊράς του κ’ έδάκρυσεν. Ή  

άγαθή οίκονόρος παρετήρει αύτέν πονηρώς, οί- 
ονεί ραντεύουσα τήν άφορμήν τής παραδόξου 
εκείνης συγκινήσεως.

Ή  ρήτηρ καί ή θυγάτηρ, άφικόρεναι εις τού 
ρβολαιογράφου, κατέλαβον τέ νέον αύτών 

κατάλυρα, ή δέ κυρία Δυχαρέλ έσπευσε νά 
γράψη δύο έπιστολάς : τήν ρέν πρές τέν Κ. Λο- 
οεδύ, άγγέλλουσαν δτι ή γυναικαδέλφη του καί 
ή άνεψιά του, άναγκασθεΐσαι νά ρείνωσιν εις 
Βωβραί ένεκα κατεπειγουσών υποθέσεων, δέν 
ήθελον έπιστρέψει εις Βλινύ ρέχρι νέας είδοποιή- 
σεως- τήν δέ πρές τήν θαλαρηπόλον της πα- 
ραγγέλλουσαν αύτή νά φέρη εις τήν οικίαν τού 
Περρέν όσα πράγρατά των είχον άφήσει αί κυ- 
ρίαι της εις τέν πύργον. ’Αφού έγραψε τάς έπι- 
οτολάς αύτάς, τάς έδωκεν εις τέν άραξη- 
άτην Βερναρδήν, οστις άνέρενε πάντοτε πρέ 

τής θύρας τής οικίας ρετά τής άράξης, καί 
τέν διέταξε ν' άναχωρήσκι άρέσως.

Μείνασαι ρ.όναι αί δύο γυναίκες έφάνησαν 
κΓΟηθεΐσαι έκ τής πράξειύς των.

—  "Αχ, ρ.αρά ! τί θά γείνη τόρα ; έλεγεν ή 
Αδριανή· αύτές δ Έ κτω ρ δέν έπισθοδρορεΐ, 
* εχει τόσον κακόν χαρακτήρα !

ύ Ά φ ’ ετέρου δέ δ ΙΙερρέν διενοεΐτο, έπανερ- 
χόμενος εις τέ γραφεΐόν του:

—  'Γποπτεύω, δτι αύτές έ Λοβεδύ είνε ά - 
λήθής κακούργος . "Οπωσδήποτε είνε δόλιος

άνθρωπος καί επινοητικός... "Οπου καί αν είνε, 
θά ράς βγάλη) πάλιν τίποτε νέον εις τέ ρέσον.

(Έ««ται σννίχκια) 
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'Αναμνήσεις 
τών εορτών τής πεντακο9κτηρ(δος

Τ Ο Υ  Ε Ν  Ε Ϊ Δ Ε Λ Β Ε Ρ Γ Η ι  
Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ

Meraycriozepai π ιρ ιπ έτιια ι τού
Πανεπιστημίου.

Ποικίλας άλλοιώσεις κα.ίέν τώ  όργανισρ.ώ καί 
έν τή διαρρυθρίσει τής διδασκαλίας ϋπέστη τέ 
Πανεπιστήριον τής 'Ειδελβέργης κατά τάς έ- 
πορένας άπό τής ίδρύσεως αύτού εκατονταετη
ρίδας. "Αλλοτε ρ.έν βλέπορεν αύτέ προοδεϋον 
καί άκράζον, άλλοτε δέ πάλιν άνακοπτορένης 
τής έπί τ ά  πρόσω πορείας αύτού έγγύς τής 
τελείας άποσυνθέσεως τυγχάνον. Ούσιώδη έπϊ- 
δρασινέπί τών τοιούτων ρεταπτώσεων τού Π α- 
νεπιστηρίου έσχον αί πολιτικαί περιπέτειαι 
τού ΙΙαλατινάτου, αί προκληθεΐσαι έκ τών άλ- 
λεπαλλήλων έρφυλίων ή έξωτερικών πολέρων, 
αί θρησκευτικαί δεχοστασίαι καί έριδες, ώς καί 
αί κατά τούς χρόνους τής θρησκευτικής ρεταρ- 
ρυθρίσεως καί άναρορφώσεως τών έπιστηρών 
καί γραρράτων έπικρατήσασαι ίδέαι. Ή  διά- 
σωσις τού Πανεπιστηρίου έκ τών άλλ ηλοδια
δόχων καταστροφών, ή πρόοδος αύτού καί άκ- 
ρή κατά πρώτον λόγον οφείλεται εις τούς ήγε- 
ρόνας τής χώρας, οΐτινες έν άδιαλείπτω πρές 
άλλήλους άρίλλη ούδέν έκ τών ένόντων παρέ- 
λειψαν πρές παγίωσιν καί προαγωγήν αύτού. 
Ό  'Ρουπέρτος Α' έσερνύνετο άποκαλών αύτέ 
πεψι.Ιημίνην θυγατέρα, δ δέ "Οθων 'Ερρί
κος έλεγεν δτι είνε πρόθυρ,ος καί τέν τελευταΐ- 
ον αύτού έβολέν νά προσφέρη) χάριν τής προό
δου τού Πανεπιστηρίου. Ό  δρώνυρος διάδο
χος τού πρώτου ίδρυτοϋ Ρουπέρτος Β' έφρόντισε 
περί τής αύξήσεως τών υλικών πόρων καί τής 
περιουσίας τού Πανεπιστηρίου. Κεκηρυγμένος 
ών έπαδές τών καί νύν έκδηλουμένων άντιση- 
ριτικών ιδεών δέν έδίστασε νά έκδιώξη έκ τής 
'Ειδελβέργης τούς ’Ιουδαίους, τά  δέ οΐκήρατα 
αύτών δωρήσας τώ  Πανεπιστηρίω νά δια- 
σκευάση δπως χρησιρ,εύσωσιν ώς κοινά κατοι- 
κητήρια (con tu bern ia , Bursae) τών φοιτη
τών. Καί αύτή ή 'Ιουδαϊκή συναγωγή ρ.ετε- 
σχηρατίσθη εις παρεκκλήσιον (K apelle) προ- 
σαρτηθέν τώ  Πανεπιστηρίω.

Τά ράλιστα συνετέλεσε πρές άνάπτυξιν τών 
έν τώ  Πανεπιστηρίω σπουδών ή έν ’Ιταλία ά- 
ναγέννησις τών γραρράτων καί ή αύτόθι κα-
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ταρτισθεϊσα σχολή των ανθρωπιστών (Hum a
nisten) ή; οί οπαδοί μεγίστης ε'τυχον συνδρο- 
μ.ής καί ύποστηρίξεως έν Γερμανία ύπό του ή
γεμόνος τού Παλατινάτου Φιλίππου (1476—  
1508). Ό  Καγκελάριος αύτού καί είτα επίσκο
πος Βορμ.ατίας Ιωάννης V. D a lberg  ύπήρξεν 
ένθερμος θιασώτης τής νέας αυτής σχολής συ- 
ναρωγούς έχων τούς δμοδόξους καί δμοφύλους 
αΰτοΰ D ietrich  v. P len ingen  καί R u d o lf ν. 
A g r ico la  περί ού δ Έρασμος θαυμ,άζων τάς 
βαθείας αύτού γνώσεις έν τή  Λατινική καί 'Ελ
ληνική γλώσση, έλεγεν δτι εινε « in ter  latinos 
latinissim us, in ter  graecos graecissim us». 
Οϊ οπαδοί τής νέας ταύτης σχολής συνετέλεσαν 
οπως ίδρυθή έν τω  Πανεπιστήμιο) τής Έ ιδελ- 
βέργης ιδιαιτέρα έδρα τής Ελληνικής γλώσσης 
ήν πρώτος καθείζεν δ έκ Βασιλείας μετακληθείς 
Διονύσιος R eu ch lin , αδελφός τοϋ περιωνύμου 
Ίωάννου R eu ch lin . Καί αυτή ή Θεολογική 
Σχολή δέν διέφυγε τήν έπίδρασιν τών ανθρω
πιστών. Ή  έν αύτή παραδοχή τής διδασκα
λίας τής Ελληνικής καί Εβραϊκής γλώσσης 
μεγάλως συνετέλεσεν εις τήν ερμηνείαν καί ά -  
κριβή κατάληψιν τών ιερών Γραφών, οΰτω δέ 
παρήχθη νέον σύστημα θεολογικών σπουδών, ο
πέ ρ έκυοφόρησε τήν θρησκευτικήν μεταρρύθμι- 
σιν.

Έ πί τής ηγεμονίας Λουδοβίκου Ε' (15 08 —  
1544) έγένετο απόπειρα προς βελτίωσιν καί 
μεταρρύθμισιν τής διδασκαλίας, καί πολλοί νέοι 
έκλήθησαν καθηγηταί τής Λατινικής καί Ε λ 
ληνικής γλώσσης, τής Εβραϊκής, τών μαθημα
τικών κτλ. Οΰτω δέ βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον 
έπί Φρειδερίκου Β’ (15 44 — 1556) αδελφού 
καί διαδόχου τού Λουδοβίκου Ε 1 άλλοιούται ή 
αρχική μεσαιωνική μορφή τού Πανεπιστημίου, 
καί τίθενται αί πρώται βάσεις τής άναμορφού- 
σεως αυτού, ήν δριστικώς διετύπωσεν έν τώ 
όργανιστικώ τού Πανεπιστημίου διατάγματι δ 
ήγεμών Ό θων Ερρίκος (15 56 — 1559), έκ τών 
έπιφανεστέρων έκλεκτόρων τού ΙΊαλατινάτου, 
έλκων τήν καταγωγήν έκ τού οίκου τών Ούϊτ- 
ελσβαχιδών. Το ύπο τού Όθωνος Ερρίκου έκδο- 
θέν οργανωτικόν διάταγμα έπεξειργάσθησαν οί 
διασημότεροι τών τότε καθηγητών δ Χριστό
φορος Thein έκ τής νομικής σχολής, δ Θωμάς 
E rnst έκ τής ιατρικής, δ Ιάκωβος Μικύλλος 
φιλόλογος, καί ιδίως δ Φίλιππος Μελάγχθων, 
ΰστις έπί τούτω προσεκλήθη ΰπό τού Όθωνος 
Ερρίκου. Δι’ αύτού έκανονίζετο ού υ.όνον ή έν 
ταις σχολαίς διδασκαλία, άλλα καί ή διοίκη
σες έν γενει τού Πανεπιστημίου καί ή διαχείρι- 
σις τής περιουσίας αύτού. Έν τή Θεολογική σχο
λή ώς κύρια αντικείμενα διδασκαλίας ούρίσθη- 
σαν ή έρμηνεία τής παλαιας καί νέας διαθήκης 
καί ή δογματική. Ή  νομική σχολή περιελάμ-

βανε, τρεις έδρας τού αστικού δικαίου τήν τού 
Κώδικος, τών Πανδεκτών καί τών Εισηγήσεων, 
καί μίαν τού Κανονικού δικαίου· ή δέ ιατρική 
τήν τής θεραπευτικής, τής παθολογίας καί τής

Ϊυσιολογίας· ή χειρουργική συνεδέετο μετά τής 
ιδασκαλ.ίας τής ανατομικής. Τά έν τή  φιλοσο
φική σχολή διδακτέα μαθήματα ήσαν ή Ε λ 

ληνική γλώσσα, ή Φυσική κατ’ Άριστοτέλην, 
ή ’Ηθική κατ’ Άριστοτέλην καί Κικέρωνα, τά 
μαθηματικά καί ή ’Αστρονομία κατ’ Εύκλείδην 
καί ΓΙρόκλον καί τέλος ή ποιητική καί ρητο
ρική.

Ώ ς πρός τήν έκλογήν τών καθηγητών συνί- 
στησι τό Διάταγμα άπόλυτον άμεροληψίαν, α 
ποκλειστικήν μέριμναν υπέρ τών συμφερόντων 
τού Πανεπιστημίου, καί αποχήν άπό τής προ
στασίας ευνοούμενων φίλων (patrocillium  am i- 
corum ).

Έπεσφράγισε δέ τό έργον αύτού δ φιλόμουσος 
ούτος ήγεμών κλ.ηροδοτήσας τή Παλατιανή βι
βλιοθήκη τήν ιδιαιτέραν αύτού συλλ.ογήν βι
βλίων καί χειρογράφων Ελληνικών καί άλλων, 
άπερ συνέλεξε κατά τήν έν τή ’Ανατολή περιο
δείαν κΰτοϋ.

Ό  διάδοχος τού Όθωνος Ερρίκου δ Φρειδε
ρίκος Γ ' ,6  δικαίως έπικληθείς εύσεβής ένεκα τών 
άκραδάντων αύτού πεποιθήσεων εις τά  δόγμα
τα  τών διαμαρτυρομένων, συνεπλήρωσε τό έργον 
τού προκατόχου αύτού. Ύπέρμαχος τών Καλ- 
βινιστών, ού μόνον τών έν Γερμανίγ. άλλα  καί 
τών έν τή άλ-λοδαπή, παρείχε τήν αύλήν αύτού 
άσφαλές καταφύγιου τών καταδιωκομένων.

Εις τό τής Έϊδελβέργης Πανεπιστήμιου συν- 
έρρεον ές δλων τών χωρών οί οπαδοί τών δογμά
των τής μεταρόυθμίσεως, διά τής έπιδράσε- 
ως δ ’ αυτών καί τό Πανεπιστήμιου καί ά 
παντα τού κράτους τά  έκπαιδευτήρια με- 
τεσχηματίσθησαν εις Ιίαλβινικά ιδρύματα.

Έπί τού Φρειδερίκου τού Γ ’ έκόσμησαν ώς 
καθηγηταί τό τής Έϊδελβέργης Πανεπιστήμιον 
δύο έκ Γαλλίας έξόριστοι Ούγενόττοι, οί δια- 
σημ.ότεροι έπί παιδεία άνδρες τών χρόνων έκεί- 
νων, δ Πέτρος ’Ράμος (P ierre  de la R am ée), 
φιλόσοφος, καί δ Ούγος Δονέλλος νομικός. Ό  
Πέτρος 'Ράμος άφίκετο κατά Σεπτέμβριον 
τού 1569 εις Έϊδελβέργην, ένθα τή  έπιμόνω 
άπαιτήσει τού Έκλέκτορος διωρίσθη καθηγητής, 
ένισταμενων τών καθηγητών τής φιλοσοφικής 
σχολής κατά τού διορισμού αύτού ¿>ς πολεμίου 
τής ’Αριστοτελικής φιλοσοφίας. Διό καί έπί 
βραχύν μόνον έδίδαξε χρόνον, άναγκασθείς νά 
παραιτηθή τής θέσεως αύτού καί νά έπανέλθη 
εις Γαλ.λίαν δπου έφονεύθη τήν νύκτα τού Ά γ . 
Βαρθολομαίου. Ό  θάνατος αύτού αποδίδεται 
ε’ις τόν άμείλικτον αύτού έχθρόν τον καθηγη
τήν τών μαθηματικών Charpentier.

Ε Σ Τ Ι Α 245

Ό  Ούγος Δονέλλος, διδάσκων έν τή  νομική 
σχολή τών Βιτουρίγων (B ourges) τής Γαλλίας 
ένθα άλληλοδιαδόχως περιήλθεν εις διάστασιν 
πρός τούς συναδέλφους αύτού, τόν βαλδουίνον 
(Baudoin) καί τόν Kouiax.iov(Cujat)μόλις ήδυ- 
νήθη τήν νύκτα τού Ά γ . Βαρθολομαίου νά 
σώσν) τήν έαυτού ζωήν. Προσφυγών εις Έϊδελ- 
βέργην διωρίσθη αμέσως τή  προτάσει τής οικεί
ας σχολής καί τή έγκρίσει τού ήγεμόνος καθη
γητής τού 'Ρωμαϊκού δικαίου, λαμβάνων έζαι- 
ρετικώς τόν κατά τήν έποχήν έκείνην ώς ύπέ- 
ρογκον λογιζόμ,ενον μ.ισθόν τών 400 φιορινίων. 
Ό  Δονέλλος ήν ένθερμος οπαδός τών δογ
μάτων τού Καλβινισμ.ού, διό μ.ετά εξαετή δι
δασκαλίαν (1573— 1579) δτε δ καλβινισμός, 
έπί τής ηγεμονίας Λουδοβίκου ΣΤ ' υιού τού 
Φρειδερίκου Γ ', ήρξατο νά παραγκωνίζηται καί 
νά έπικρατή δ λουθηρανισμός παρχιτήθη τής θέ
σεως αύτού καί μετέβη εις τό νεοσύστατον Πα
νεπιστήμιου τού Λουγδούνου τών Ούαταβών 
(Leyden).

Αί θρησκευτικαί έριδες έν Γερμανία, ών μετά 
πολλής ζέσεως συμμετέσχον οί Εκλέκτορες τού 
Παλατινάτου, καί οί ένεκα αύτών προκληθέντες 
έμφύλιοι πόλεμοι έπιβλαβώς έπέδρασαν έπί τού 
εις έπίζηλον άκμήν προαχθέντος Πανεπιστημίου 
τής Έϊδελβέργης. Ευθύς άμα δ Έκλέκτωρ 
Φρειδερίκος Δ' κατήρτισε τήν Προτεσταντικήν 
ένωσιν καί έτέθη έπί κεφαλής αύτής, έσχηματί- 
σθη πρός άντίπραξιν δ καθολικός σύνδεσμος 
(1608— 1609). Ό  ατυχής διάδοχος Φρειδερί
κου Δ ' δ δμώνυυ.ος Έκλέκτωρ τού Παλατινά- 
του Φρειδερίκος Ε' άναγορευθείς βασιλεύς τής 
Βοημίας ήναγκάσθη μετά τήν ήτταν αύτού έν 
Πράγη (1620 ) νά καταφύγν) εις 'Ολλανδίαν, 
τό δέ Παλατινάτου κατελήφθη ύπο τών Ισ π α 
νών, καί είτα ύπό τού Τίλλ.υ, όστις έπολιόρκησε 
τήν Έϊδελβέργην καί μ.ετά γενναίαν άντίστα- 
σιν έξεπόρθησεν άύτήν (19  Σεπτεμβρίου 1622). 
Ή  πόλις έγένετο παρανάλωμα τού πυρός, τών 
κατοίκων οί πλ.εΐστοι έσφάγησαν άλλοι δέ εις 
μαρτύρια καί βασανισμ.ούς ύπεβλήθησαν, άκρά- 
τητοι δέ οί έκπορθηταί εις λαφυραγωγίαν έπε- 
δόθησαν.

Έν τοιαύτγ πραγμ.άτων καταστάσει τό Πα
νεπιστήμιου περιήλθεν εις πλήρη άποσύνθεσιν, 
άπαντίς οί καθηγηταί τής θεολογικής σχολής 
άπελύθησαν, οτε δέ δ Μαξιμιλιανός Λ ' τής 
Βαυαρίας,δ δεσπόσας τού Παλατινάτου, άπεφά- 
σισε νά μετασχημ-ατίσνι τό Πανεπιστήμιου έπί 
τή βάσει τών άρχών τού καθολικισμού, συνέ
στησε δύο μόνον σχολάς τήν θεολογικήν καί 
τή,ν φιλοσοφικήν,τήν δέ διδασκαλίαν άνέθετο εις 
καθηγητάς έκ τού τάγμ.ατος τών ’Ιησουιτών.

Τό καιριώτατον ομ.ως τραύμα, οπερ ύπέστη 
τό Πανεπιστήμιου κατά τούς χρόνους έκείνους

ήν ή απώλεια τής Παλατιανής βιβλιοθήκης, 
ήτις διά πολλών καί γενναίων δωρεών 
τών ήγεμόνων τού Παλατινάτου ώς καί ιδιω
τών περιείχε πλουσίαν καί πολύτιμον συλλογήν 
ού μόνον σπανίων βιβλίων άλλά καί χειρογρά
φων Ελληνικών, Λατινικών, Εβραϊκών, Γαλ
λικών καί Γερμανικών (op tim u s  G erm a n ia e  
lite ra ta e  th esa u ru s). Τήν βιβλιοθήκην ταύ- 
την έδωρήσατο δ Μαξιμιλ.ιανός Α ’ Π άπα Γρη- 
γορίω τώ  ΙΕ', ούτος δέ παρέλαβεν αύτήν διά 
Λέοντος τού Ά λατίουέπί τούτω εις Έϊδελβέρ- 
γην έκπεμφθέντος. Έπί εκατόν περίπου ήμιόνων 
φορτωθείσα μετεκομίσθη διά τών "Αλπεων εις 
Ριύμ.ην, ένθα καί νύν εύρίσκεται άποτελούσα τό 
πλουσιώτερον έκ τών τμημάτων τής Βατικανής 
Βιβλιοθήκης.

Μετά τάς νίκας τού Γουσταύου Άδόλφου καί 
τήν άλωσιν τής Έϊδελβέργης ύπό τών Σουηδών 
(1633 ) έγένετο πρός στιγμ.ήν άπόπειρα πρός 
άναδιοργάνωσιν τού Πανεπιστημίου, άλλ.' 
έντελ.ώς άπέτυχεν ένεκα τής έπελθούσης ήτ- 
της τών Σουηδών έν N hrdlingen (1634). 
"Εκτοτε ή πόλις τής Έϊδελβέργης ύπέστη αλ
λεπαλλήλους δηώσεις καί καταστροφάς ύπό τών 
άποσυντεθεισών Σουηδικών λεγει.ύνων, ύπό τών 
Γαλλικών καί Αύτοκρατορικών στρατιών. Έ πι- 
δημίαι θανατηφόροι ένέσκηψαν έν αύτή, δ λι
μός έπί τοσούτον έπετάθη ώστε οί έκ τής ασι
τίας βασανιζόμενοι εις βρώσιν θνησιμαίων έζε- 
τρέποντο, δλόκληρος ή χώρα τού Παλατινάτου 
μ.ετεβλήθη εις έρημον, ήν άρκτοι καί λύκοι καί 
παντοδαπά άλλα άγρια θηρία ένέμοντο.Ή τοι- 
αύτη τής χώρας έρήμωσις καί καταστροφή δέν 
έπέτρεπεν ούδέ σκέψις καν περί ΙΙανεπιστημ.ίου 
νά γίνν).

Άφού συνεπεία τής έν Βεστφαλία συνθήκης 
άνέλαβε τήν ηγεμονίαν τού Παλατινάτου δ 
Κάρολος Λουδοβίκος,υιός τού άτυχούς βασιλέως 
τής βοημίας Φρειδερίκου Ε’, πρώτιστον μ,έλημα 
αύτού ήν ή άνασύστασις τσύ ΓΙανεπιστημ.ίου, 
διό έξέδοτο τή  1 Νοεμβρίου 1652 τό όργανι- 
στικόν αύτού διάτα.γμ.α, έπί τή βάσει τού δ- 
ποίου έπανελήφθη ή κανονική έν αύτψ διδα 
σκαλία. Κ α τά  τήν πρώτην εναρξιν τών μαθη
μάτων ύπήρχον έπτά μόνον καθηγηταί, άλλ' δ 
άριθμός αύτών ταχέως ηύξήθη προσκληθέντων 
ύπό τού ήγεμόνος τών μάλλον διακεκριμέ
νων έν τοΐς χρόνο,ις έκείνοις καθηγητών. Έν 
τή θεολογική σχολή έδίδαξαν τότε δ 'Ιωάν
νης Ερρίκος Χόττιγγερ (1655 -1661 ) όν 
διεδέξατο δ ’Ιωάννης Φρειδερίκος M ieg, δ Φρει
δερίκος S p a n h e im , ώς καί δ ’Ιωάννης Λουδο
βίκος Φαβρίκιος. Έν τή  νομική σχολή δ Σ α 
μουήλ Πούφενδορφ (1 6 6 1 -  1668) φυσικόν καί 
διεθνές δίκαιον, δ 'Ερρίκος C.OCCeji( 1672- 1688) 
δωμαϊκόν καί κανονικόν δίκαιον, καί δ Ίωάν-



Ε Σ Τ Ι Α

νης Βολφάγκ Τέξτορ προπάππος εκ μητρός του 
G oethe, ^ωμαίκόν δίκαιον.

Ό  Κάρολος Λουδοβίκος θέλων νά προσέλκυ
ση την εύμένειαν του παντοδυνάμου βασιλέως 
της Γαλλίας Λουδοβίκου ΙΔ ’ καί διά συνάψεως 
συγγενικών δεσμών την προστασίαν αύτοϋ ϋπέρ 
του ΓΙαλατινάτου νά εξασφάλιση, άπεφάσισε νά 
έκδώση είς γάμον τφ  Δουκί τής Αύρηλίας ά- 
δελφώ τοϋ Λουδοβίκου ΙΔ ’ την μονογενή αύτοϋ 
θυγατέρα Ε λισάβετ Καρλότταν. Ά λ λ ' εις τάς 
προσδοκίας αϋτοϋ έψεύσθη, διότι ό γάμος ούτος 
έγένετο άφορμή δυσπραγιών καί καταστροφών 
τής χώρας. Ό τ ε  ό Λουδοβίκος ΙΔ ’ ¿κήρυξε πό
λεμον κατά τής Γερμανικής αυτοκρατορίας, ό 
δέ Κάρολος Λουδοβίκος έτήρησε θέσιν ούδετε- 
ρότητος μεταξύ των ε'μπολέμων μερών, προεκά- 
λεσε την όργήν τού Λουδοβίκου ΙΔ ’, καί την 
τιμωρίαν αϋτοϋ διά τής επιδρομής τών Γαλλι
κών στρατευμάτων κατά τοϋ IΙαλατινάτου. 
Ό τ ε  δέ μετ’ ολίγα έτη συνήψε συμμαχίαν 
μετά τοϋ Αύτοκράτορος τής Γερμανίας ό Λου
δοβίκος ΙΔ' διέταξε εις τόν στρατηγόν αϋτοϋ 
Turenne την καταστροφήν καί έρήμωσιν τής 
χώρας.

Αί πολιτικαί αύται περιπέτειαι ¿ματαίωσαν 
τάς προσπάθειας τού Καρόλου Λουδοβίκου πρός 
είρήνευσιν τού Κράτους καί πάσαν βελτίωσιν 
καί άνάπτυξιν τής εν τώ  ΙΙανεπιστημίω διδα 
σκαλίας παρεκώλυσαν.

Μετά τόν θάνατον τοϋ Καρόλου Λουδοβίκου 
καί τοϋ υιού αϋτοϋ Καρόλου (1680—1685) ε- 
ξέλιπον οί κατ' εύθείαν γραμμήν άπόγονοι έκ 
τού οίκου τών Sim m ern. Ή  ήγεμονία τής χώ- 
ρας άνήκεν είς τούς κόμητας τοϋ N euburg καί 
δούκας τοϋ Ίούλιχ καί Βέργ ώς νομίμους δια
δόχους. Ά λ λ ’ ό Λουδοβίκος ΙΔ' ήγειρεν άξιώ- 1 
σεις έπί τών κτήσεων τής οικογένειας S im m ern 
προτείνων οτι άνήκον κληρονομικό» δικαιώματι 
είς τήν Δούκισσαν τής Αύρηλίας,καί έκ τής ά 
φορμή ς τα  ύτης έκήρυξε πόλεμον κατά τής Γερ
μανικής Αϋτοκρατορίας.’Αφοϋ τή 2 1 'Οκτωβρίου 
1688 κατέλαβε τήν Έιδελβέργην,καί τούς κα
τοίκους τής πολεως είς επαχθείς ύπέβαλεν ερά
νους, άφοϋ έδήωσιν άπασαν τήν μεταξύ Μα- 
γεντίας καί 'Αλσατίας χώραν, επειδή περιήλ- 
θεν έν στενοχώρια έκ τής πανταχόθεν κατ’ αύ
τοϋ άπειλουμένης έπιδρομής συνεπεία τοϋ γε
νικού κατ' αύτοϋ συνασπισμού τών ηγεμόνων, 
άπεφάσισε νά περιορίση τήν άμυναν είς δύω έκ 
τών κυριωτέρων μεθορίων φρουρίων,τό P h ilips- 
burg  καί τήν Μαγουντίαν, τήν δέ λοιπήν 
χώραν νά καταστρίψη τέλεον, ώστε πάντη ανί
κανον πρός άμυναν νά καταστήση. Τότε διεβί- 
βασε διά τού ύπουργού αύτοϋ I,OUVOis τό πε
ριβόητου πρόσταγμα: Καύσατε τό Παλατινά- 
τον « B ru lez  le Palatinat »

Ή  διαταγή αϋτη άτυχώς κατά γράμμα έξε- 
τελεσθη. Τήν τύχην τών λοιπών τού ΙΙαλατι- 
νάτου πόλεων δέν διέφυγεν ή Έίδελβέργη, 
ήν καταλαβών δ Γάλλος στρατηγός M e- 
IaC παρέδωκεν είς τήν καταστροφήν. Τ ά  οική
ματα τών πολιτών έπυρπολήθησαν, οί άγροί καί 
αί άμπελοι αύτών έξεχερσώθησαν, τό περικαλ
λές άνάκτορον τών Εκλεκτόρων τού ΙΙαλατι- 
νάτου δι’ υπονόμων κατεστράφη καί είς τό 
πύρ παρεδόθη. Τά δέ σωζόμενα μεγαλοπρεπή 
ερείπια αύτοϋ καί τά  έπί τών τοίχων τών 
πύργων ρήγματα, άτινα περιπαθώς περιπτύσσει 
νϋν πυκνόν φύλλωμα κισσού, μαρτυροϋσι τήν ά- 
σέβειαν τού έκπορθητοϋ.

Ό  Λουδοβίκος ΙΔ ' μαθών τήν άλωσιν καί κα
ταστροφήν τής Έίδελβέργης έτέλεσε δοξολογί
αν καί διέταξε νά κοπή νομισματόσημον έπί 
τής μιας μέν όψεως φέρον τήν εικόνα αϋτοϋ μετ’ 
επιγραφής «R ex  C hristianissim us», έπί τής 
έτέρας δέ τήν πόλιν τής Έίδελβέργης πυρπολου- 
μένην μετ’ επιγραφής «H eidelberga  (leleta
— 1693.»

Ή  τής πόλεως τής Έίδελβέργης κατα
στροφή συνεπήνεγκε τήν άποσύνθεσιν τοϋ Πανε
πιστημίου. Εύάριθμοί τινες έκ τών καθηγητών 
προσφυγόντες είς Φραγκφόρτην τό πρώτον 
(16 94 — 1697), είτα δέ είς W einheirn (1698 
— 9 9) καί έκλέξαντες ένα έξ αύτών ώς πρύνανιν 
άπετέλουν έπί ψιλώ όνόματι τό Πανεπιστήμιου.

Μετά τήν συνομολόγησιν τής έν R ysw ick  
ειρήνης (1697) άπεδόθη τό Παλατινάτον είς 
τούς νομίμους αύτοϋ ηγεμόνας, τούς Εκλέκτο
ρας έκ τού οίκου τού N eu bu rg , όστις ώς είπο- 
μεν διεδέχθη τόν οίκον τών Sim m ern. Οί 
ηγεμόνες ούτοι ’Ιωάννης Γουλιέλμος (16 90 —  
1716) καί Κάρολος Φίλιππος (1 7 1 6 — 1644), 
υιοί τοϋ Φιλίππου Γουλιέλμου,ώς καί δ άμέσως 
αύτούς δια δε χθείς Κάρολος Θεόδωρος (17 42 —  
1799), ήσαν ένθερμοι όπαδοίτού καθολικισμού, 
διό ούσιωδώς έπέδρασαν είς τήν διοργάνωσιν καί 
τόν μετασχηματισμόν τοϋ Πανεπιστημίου είς ί
δρυμα καθολικόν,όπερ παρεδόθη είςχεΐραςτώνμο- 
ναχικών ταγμάτων τών Ιησουιτών, τών Φραγκι- 
σκάνων, τών Καρμελιτών καί τών Δομινικάκων 
οϊτινες κατέλαβον τάςκαθηγετικάς έδρας, ιδίως 
έν τή Θεολογική καί φιλοσοφική σχολή. Μετά 
τήν κατάργησιν τοϋ τάγματος τών ’Ιησουιτών 
προσεκλήθησαν έκ Γαλλίας οί Λαζαρισταί. ΤΙ 
διδασκαλία έγίνετο άνευ συστήματος καί άλ- 
ληλουχίας,μετέπεσεν δέά,πό άκροαματικήςείςξη- 
ράν καθ’ ύπαγόρευσιν αντιγραφήν τών διδα- 
σκομένων. Τό Πανεπιστήμιου τής Έίδελβέργης 
άλλοτε υπέροχου κατέχον θέσιν έντή χορεία τών 
νεωτέρων αύτοϋ Γερμανικών Πανεπιστημίων, 
τής Λειψίας, τοϋ R ostoc, G reifsw ald, Τυ-
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βίγγης, Βιτεμβέργης, Φραγκφόρτης καί άλ
λων έξηφανίσθη έντελώς.

Έπί τής ήγεμονίαςτού τελευταίου έκ τοϋ οίκου 
τών Ούίτελσβαχιδών, τοϋ Μαξιμιλιανού ’Ιωσήφ 
τοϋ Δ ' (17 99 — 1902) ούδεμία ριζική άναμόρ- 
φωσις συνετελέσθη. Τό Πανεπιστήμιου διά τής 
έν Λυνεβίλλη συνθήκης έστερήθη άπασών τών 
προσόδων καί τών κτήσεων, άς είχεν έπί τής ά - 
ριστεράς όχθης τού 'Ρήνου, περιελθούσης είς τήν 
κυριαρχίαν τής Γαλλίας, εύρίσκετο δέ ύπό τό 
βάρος ύπερόγκων χρεών,άτινα ήδυνήθη νά κανο
νίση διά τής γενναιόφρονος δωρεάς τού ήγεμό- 
νος, άνακηρύξαντος συγχρόνως καί τήν ισονομίαν 
τών δύω θρησκευμάτων καί άπαλλάξαντος οϋτω 
τό Πανεπιστήμιου τής άπολύτου εξουσίας τών 
μοναχών.

Μετά τήν διάλυσιν τής αρχαίας Γερμανι
κής Λύτοκρατορίας καί τήν ΐδρυσιν τοϋ μεγά
λου δουκάτου τού βάδεν ύπό τήν ήγεμονίαν 
τού Καρόλου Φρειδερίκου άρχεται νέα έποχή 
άναπτύξεως καί προόδου τοϋ έν Έίδελβέργη 
Πανεπιστημίου. Εύθυς άμα άνέλαβε τάς ήνίας 
τής Κυβερνήσει,>ς τού άρτιπαγούς αύτοϋ κράτους 
b ΚάρολοςΦρειδερϊκοςέξέδοτο σειράν αλλεπαλλή
λων διαταγ·μάτων πρός διορ^νωσιν τής διοι- 
κήσεως τής χώρας. Μεταξύ αύτών τό ιγ’ όργα- 
νιστικόν διάταγμα άντικείμενον έχει τήν έκ 
θεμελίων καί έξ ύπαρχής άναδιοργάνωσιν τού 
Πανεπιστημίου, όπερ έτύγχανεν έν τελεία σχε
δόν άποσυνθέσει. Ό  Κάρολος Φρειδερίκος θεω
ρείται ώς b νεώτερος ιδρυτής τού Πανεπιστημίου 
τής Έίδ.λβέργης διό έκ · ού ονόματος αύτοϋ έν 
συνδυασμώ πρός τό όνομα τοϋ πρώτου ίδρυτοϋ 
προσονομάζεται τό τής Έίδελβέργης Πανεπι
στήμιου R uperto-C arola .

Δ ιά  τού νέου διοργανωτικού διατάγματος 
τής 13 Μαίου 1803 κατηργήθη έντελώς b άρ- 
χαϊος τύπος τού Πανεπιστημίου ώς Μεσαιωνι
κού ιδρύματος, καί έτέθησαν αί βάσεις τής ά- 
ναπλάσεως τής διδασκαλίας καί τής έπ-στημο- 
νικής ε'ρεύνης, αϊτινες έν τοΐς μεταγενεστέροις 
χρόνοις προήγαγον τό τής Έίδελβέργης Πανε
πιστήμιου είς περίζηλον περιωπήν.

Ui διάδοχοι τοϋ Φρειδερίκου Καρόλου Κ ά
ρολος (1811 —  1818), Λουδοβίκος (1818  — 
1830), Λεοπόλδος (1830 — 1852) καί ό νϋν 
ήγεμονεύων Φρειδερίκος πρώτιστον αύτών μί
λημα έσχον τήν προαγο>γήν τού ΙΙανεπιστη- 
μ ίουδιάτής ίδρύσεως τών άναγκαιων είς τήν 
διδασκαλίαν προσαρτημάτων, διά τής άνεγέρ- 
σεως τών άπαιτουμένων οικοδομημάτων, διά 
τής προσκλήσεως έξοχων καθηγητών. Έν 
τή χορεία τών διδαξάντων έν τώ  Πανεπι- 
στημίω τής Έϊδελβέργ·ης συναντώμεν τούς έπι- 
φανεστέρους τής νεωτερας έπιστήμης ά-δρας. 
Έν τή θεολογική σχολή τόν Κάρολον Daub

(17 96 — 1836), τόν Ερρίκον ΓΙαϋλον (1811 —  
185 1). Έν τή νομική τόν Thibaut (18 05 —  
1840), τόν Zachariae, τόν V angerow  (1840 
— 1870) τόν M itterm aier (1821 — 1867), 
τόν Mohl (1847 —  1861), τόν Bhintschli
(1861 —  1881) καί άλλους.Έν τή  ιατρική σχο
λή τόν N ägele (18 07 — 1851), τόν Χέλιον 
(1817— 1864),τόν F r ied re ich (l 857—  1882), 
τόν H elm holtz (18 58 — 1871).Έ ν τή φιλοσο
φική σχολή τόν Voss (18 06 — 1822), τόν 
C reu zer(1 8 0 4 — 1858). τόν S ch lo sse r (1817 
— 1861) τόν G ervinus (1835— 1847), τόν 
H ausser (18 49 — 1867) τόν R au (1822—  
1870). τόν B unsen καί Kirchoff.TOoç άνακα- 
λύψαντας τήν φασματοσκοπικήν άνάλυσιν. Ή  
φήμη τοιούτων άνδρών κατέστησε τό Πανεπι
στήμιου τής Έίδελβέργης έν τοϊς νεωτέροις χρό- 
νοις τό συνεντευκτήριον τής σπουδαζούσης νεο
λαίας ού μ,όνον τής Γερρ.ανίας, άλλά καί πάν
των τών έθνών τών καλλιεργούντων τά  γράμ
μ ατα καί τάς έπιστήμας.

Ή  άφήγησις τών περιπετειών αϋτοϋ άπό 
τής ίδρύσεως μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων ήν 
προετάξαμεν, χρησιμεύει όπως διδάξη ημάς ό- 
ποια στενή σχέσις ύφίσταται μεταξύ τοϋ Πανε
πιστημίου καί τής κοινωνικής καί πολιτικής 
καταστάσεως τής χώρας έν ή τυγχάνει. Ή  
πρόοδος αύτοϋ άνακόπτεται, ή καλλιέργεια 
τών έπιστημών άποτυγχάνει όταν το κράτος 
ύπ’ εμφυλίων ή εξωτερικών κατασπαράσεται πο
λέμων, οταν αί θρησκευτικά! έριδες είς άλληλο- 
μαχοϋντα στρατόπεδα διαιρούσι τήν πολιτείαν, 
οταν ή  Κυβέρνησιςέν έκρύθμω διοικητική κατα
στήσει έκπίπτουσα δέν δύναται τήν έν λελογι
σμένο» μέτριο έποπτείαν νά άσκήση, όταν ή οι
κονομική άτονία καθιστά αδύνατον τήν χορή- 
γησιν τών απαραιτήτων υλικών μέσων.

Ή  σπουδή τών έπιστημών απαιτεί παρά μέν 
τών διδασκόντων άποκλειστικήν είς τό έργον ά- 
φοσίωσιν, παρά τής πολιτείας δέ τήν έξασφάλι- 
σιν τών μέσων τής ύπάρξεως αύτών καί γ·εν- 
ναία χορηγήματα πρός άνάπτυξιν τών τής δι
δασκαλίας χρησίμων βοηθημάτων. Παρήλθον οί 
χρόνοι καθ’ οΰς τά  γράμματα ¿καλλιεργούντο ύπό 
πειναλέων λ.ογιωτάτωνή ύπό νηστευόντων κα- 
λογήρων εργαζομένων έντός κελλίων ύπό τό 
άμυδρόν φώς τής ύποτρεμούσης θρυαλλίδος έπι- 

I κρεμαμένης λυχνίας.
("E rs t* · , σννίχιια).

Κ. Ν. ΚοΕΤΗΕ.

Οί πνευματώδεις άνθρωποι έν τή  συνανα
στροφή όμοιαζουσι τούς πυρίτας λίθους, οϋς έ
καστος πλήττει διά  τοϋ χάλυβος, όπως έξαγά- 

I γη έξ αύτών σπινθήρα.
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

'Αδύνατον νά συναντήσωμέν τινκ εύεργετη- 
θέντα ύψ’ ημών χωρίς ν' άναμνησθώμεν της πρός 
οιύτόν γενναιοδωρίας μας'τούναντίον ή θέα ευερ
γέτου ημών σπανίως ¡/.ας εμπνέει ιδίαν ευγνω
μοσύνης.

Ό  άνθρωπος ουδέποτε εΰρίσκεται πλησιέστε- 
ρον της ευτυχίας παρά οταν νομίζγι δτι εύρί- 
σκεται έν τη μεγαλειτέρα δυστυχίγ.· διότι τό
τε οϊαδήποτε μεταβολή είνε δι’ αύτον ευεργε
σία.

Ή  δυστυχία διά τον duXov είνε γίγας, διά 
τον βαρραΧέον νάνος, μή τολμών νά πλησιάση 
διότι πάντως θά ήττηθή.

------------------------- — τ »  ι  O l e » ------- — --------

ΣΗΜ ΕΙΩΣΕΙΣ

Έπί τη ένενηκονταετηρίδι τού αύτοκρατορος τής 
Γερμανίας ή στατιστική Έφημερίς τοϋ Βερολίνου 
»Statistische Corresponden/,» έδημοσίευσε πληροφο
ρίας περί των έν ολω τω κράτει τής Πρωσσίας υπέρ 
τά ένενήκοντα έτη γεγονότων. Έ κ  τής έπιθεωρήσεως 
ταύτης εξάγεται ότι καθ’ δλον το κράτος εΰρίσκον- 
ται 5,600 τοιαύτα πρόσωπα, εξ ών πλείονα ή διακό
σια είνε γηραιότερα τοΰ αύτοκρατορος τουλάχιστον 
κατά 10 Ιτη. Αρρενες 90— 95 έτών είνε 1,703, 
95 δέ μέχρις 100 έτών 306. Οί ϋπερεκατοντούτεις είνε 
72. Γυναίκες ηλικίας 90-95 είνε 2,766,άπό 95 δέ έως 
100 είνε 641 : Πέραν δέ τών εκατόν ετών 160. Κατά 
τήν άπογραφήν τοΰ 1885 εύρέθησαν έν Πρωσσία 
πρόσωπα εχοντα ήλικίαν μείζονα τών εκατόν πέντε 
έτών 13 άνδρες καί 7 γυναίκες, οϊτινες είχον ήλι
κίαν 106 ετών, 2 ά'νδρες καί 10 γυναίκες ηλικίας 
107 έτών έτών, 3 άνδρες καί 2 γυναίκες 108 έτών, 
1 άνήρ καί 4 γυναίκες 109, 5 γυναίκες 110 έτών, 
δύο άνδρες καί 1 γυνή I 11, δύο γυναίκες 112, μία 
γυνή 115, ετέρα 117, εις άνήρ 118 καί ετερος 120 
έτών.

Είνε γνωστόν ότι σπληνικός τις "Αγγλο; έοτοι- 
χημάτισέ ποτε 50,000 λίρας στερλίνας οτι θ' άπο- 
θάνη έκ σιδηροδρομικού τίνος δυστυχήματος, καί οτι 
έπί 25 όλα έτη εύρίσκετο ημέραν καί νύκτα έντός 
τών βαγονίων του σιδηροδρόμου ταξειδεύων μέχρις Ó- 
του έκέρδισε τό στοίχημα, έκτροχιασθείσης τής άμα- 
ςοστοιχίας άπό τίνος γέφυρας. Ό  Ά γγλος ουτος, 
ή μάλλον οί κληρονόμοι του, είχον βεβαίως τύχην, 
διότι έν Γαλλία συμβαίνει εις θάνατος εις 1,600, 
000,000 χιλιόμετρα. 'Αλλά τό διάστημα τοϋτο τα
χύς συρμός ήθελε διανύσει εις 3,944 ετη. Ή  πιΟα- 
νότης θανάτου έν Γερμανία έκ σιδηροδρομικού δυ
στυχήματος είνε μικρότερα, διότι εις θάνατος συμβαί 
νει εί, δρόμον 2,706,723,815 χιλιομέτρων.

Άγγλος έπιχειρηματίας παρεσκεύασε τελευταίον 
έ'κΟεσιν, έν ή ύπήρχον αντικείμενα εμπορίου πάντα 
κατεσκευασμένα εξ άνθρωπίνου δέρματος. Τό αν
θρώπινον δέρμα παρασκευαζόμενον μεθοδικώς δεν υ
στερεί ποσώς τών καλλιτέρων δερμάτων τών άλλων 
ζώων. Οϋτω τά έκτεθέντα χαρτοφυλάκια μετά πε
ριβλήματος έξ εύγενών μετάλλων ήσαν λίαν κομψά 
καί στερβώτατα. Επίσης εξαίρετα ήσαν καί τά γυ
ναικεία υποδήματα έξ άνθρωπίνου δέρματος καί τά 
χειρόκτια, άτινα ήσαν εκτάκτως μαλακά. Μικροί σάκ- 
κοι καί χρηματοφυλάκια κατασκευάζονται έκ σκλη- 
ροτέρων ειδών.

Τό πολυτιμότερου πασχάλινον ώόν έλαβε κατά τό 
έφετεινόν Πάσχα ό Πάπας παρά τίνος οιλοθρήσκου 
Άγγλίδος κυρίας. Τό ώόν είνε έξ έλέφαντος. Έ 
σωθεν είνε ϋπενδεδυμένον διά λευκοϋ λειοσηρικοϋ, πε
ριέχει δέ θήκην έν η εύρίσκεται κόσμημα μέγα ρου- 
βίνιον κυκλούμενον ϋπό εΰμεγέθων άδαμάντων. Τό 
δώρον τοϋτο στοιχίζει 50,000 φράγκων.

Μία τών περιεργοτέρων ανακοινώσεων τών γενο- 
μένων είς τό επ' εσχάτων συνελθόν ενταύθα ιατρικόν 
συνέδριον είνε ή ϋπό τοΰ ι’ατροϋ κ. Γ. Νίγδελ Ά -  
ξελου έκ μέρους τοΰ έν Ρόδψ ίατροΰ κ. Γ .  Μανω- 
λάκη. Πρόκειται περί σπανιωτάτου φαινομένου κό
μης λευκής, ήτις συνεπεία άσθενείας άνεγεννήθη κα
τόπιν εντελώς μέλαινα:

Άνήρ πρεσβύτης ηλικίας 70 έτών, ίερεύς πολιός 
τό τε γένειον καί τήν κόμην, έπαθεν έξ έρυσιπέλατος 
τον προσώπου, δπερ κατέλαβεν αύτό ολόκληρον, ώς 
καί τό τριχωτόν τής κεφαλής. Κατά τήν άνάρρωσιν 
μετά τήν συνήθη θεραπείαν άπέπεσεν έντελώς ή έπι- 
δερμίς τοϋ τε προσώπου καί τής κεφαλής δίκην προ- 
σωπίδος- συγχρόνως δ' έπήλθε τελεία άπόπτωσις τών 
τριχών τών προσβληθέντων μερών μεθ' δ ή ύποκει- 
μένη τέως νοσούσα στιβάς ήρξατο τάχιστα άναγεννω- 
μένη.Άλλά μετά τήν τελείαν Γασιν ή μακρά τοϋ :ε- 
ρέως κόμη καί εκτεταμένη γενειάς, αί πρότερον πο· 
λιαί, αντικατέστησαν δι’ όλως μελαινών καί νεαρών, 
οίαι αί τής έφηβου ήλικίας- ή άνάπτυξις δέ τής τρι- 
χώσεως τοϋ προσώπου ήρξατο όπως α! τής καλής 
τοΰ βίου ώρας. Οότω μετά βραχϋ ό πρότερον πολιός 
πρεσβύτης μετεβλήθη είς μελανοκόμον καί μελανο- 
γένειον άνδρα.

Πάντες ίσως έδοκίμασαν οτι ή θέα προσώπου τί
νος συνδεσμένου μέ οδυνηρόν ιδέαν καθιστά δυσάρε
στου τό πρόσωπον τοϋτο' καί τό εναντίον δέ είνε επί
σης άληθές. Ό  Καρτέσιος ήγάπα τούς παραβλώπας, 
διότι έν τή νεότητί του είχεν άγαπήση νεάνιδα πα- 
ραβλώπα.

Ό  κατ’ εξοχήν προορισμός τής γυναικός εινε να 
γείνη μήτηρ' άραβικ'ον δέ τι ποίημα λέγει: " καλλί-
στη τών γυναικών είνε ή φέρουσα ένα υιόν έν τή κοι
λία, ή κρατούσα άλλον έκ τής χειρ'ος καί παρακο- 
λουθουμένη ύπό τρίτου.»

Έ ν  Ά Ο ή ν α ι ;  ix  τοΰ τυπογραφιίου τ ώ ν  καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ. 1887— 819


