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"Απαξ^τοδ έτους έπισκεπτόμενος τό ελληνικόν θέατρον, ϊνα περιεργασθώ 

κατά πόσον ή παρ’ ήμϊν υποκριτική τέχνη προήχθη έν τφ ένιαυσίιμδιαστή- 
μάτι, κατέβην κατ’ αΰτάς εις τού; παρά τον Ίλισσον κήπους, οπού ’ καί τό 

θέατρον ό 'ΆπίΛΛων. “Ετυχον εις τήν διδασκαλίαν δράματος, γινομένην ύφ’ 

ενός των μάλλον έύφημόυμένων θιάσων, Sv καί άλλοτε ή'κουσα· άλλ’. είρή- 
σθω εύθύς έζ αρχής· κατά μέν τήν αυτοπεποίθησιν ή αύτάρζειαν έν τφ δι~ 

δάσκειν φαίνεται πρόοδος, κατά δέ τάλλα, είδον μετά λύπης δ,τι καί πέρυσι 

καί. δ,τι πάντοτε μέλλομεν ..βλέπει*,  ένόσω οί ήμετεροι ήθοποιοί δεν πεισθώ- 

σιν, δτΐΐμεγάλω; έλαττοδται τής τέχνης.'ό'ςτις άναβαίνει άνευ σχολείου έπί 

της σκηνής. ■
Ή υποκριτική έφάνη έκ πρώτης τών ήμετέρων ηθοποιών αφετηρίας, ώς 

τέχνη τις αύτοδίδακτος, η εύκολωτάτη πασών, προσιτή είς πάντας. Ένομί- 

σθη δτι, ώς προς μέν την γλώσσαν, άρκεϊ μόνον ν’ άναγινωσκη ό ηθοποιός' 
προς 3έ τήν Απαγγελίαν, προφέρω*  έκαστος κατά τήν προφοράν τής ιδίας, 

επαρχίας του *,. νά δίδγ τόνον τινά εις τάς λέξεις, ούχί.τόν άπλούστατόν 

καί φυσι-κώτατον, άλλά πάντοτε στομφαστικόν, κατά τήν ιταλικήν, μέθοδον*  
προς δέ τά σχήματα, νά φέρητάι βπω; άν δόξη έκάστω, ώς Sy μή ύπήγοντο 

και ταΰτα καί ταλλα είς κανόνα καί εις ρυθμόν. .
’Απέναντι δέ τής τών ήμετέρων σκηνικών άτεχνίας. πάρεισιν έν τφ θεάτρφ 

τριών ειδών θεαταί. ■·

α' Οί αγνοί' οί μηδεμίαν γνώσιν έχοντες περί υποκριτικής' τουτέστιν οί

1 Ουτω to ν κ«ί τα λ πρό τοΰ, ι προφε'ροντα: ώ; έπι τό-πλεΤστον ύγΰώ; . (gni Αντί hi, 
και gli άντ: 1ί), ώς προφφοοσιιι αύτά οΐ Άί.όανοί καί· οί ΧλαΰοΓ προ; 61, το ξϊ, τό λεπτόν 
ξι, τό πρό τον Εΐικλείδοο χσϊ, τραχύνεται εί; βάρβαρον βζϊ’ ώς, δε 8ζι=ω, κτλ. Λδτό τοΰτο- 
utl πέρί τοΰ ψΐήτόΰ' πρό'.τοΰ Εύκλτίδου.. φ.σΤ;'χον8ρ&ύμένου εις ίζΤ, ϊστιν οπουί

ΤΟΜΟΣ Λ*  ■ ' 36 . ■



562

$
fl ΠΑΡΉΜ13 ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ

πρώτον ev τοΐς κζθ’ ήμάς Οέάτρΰϊ; Ξάντες τί έστι σχηνΐι, διό καί πιστδύον- 
τ« δτι οΟτως δχει ή τέχνη, .-καί ούκ άλλως. Ούτοί εύκόλωφ συγκινοΰνταΐ καΐ· 
θαυμάζουσι, καί θερμότατα κροτοϋσι χεϊρας; . ■...■.

& Οί σαρκασταί*  Ελαφροί μέν έν τή θεωρία τής τέχνης, φοιτήσαντες δέ 

εις θέατρα τής Εσπερίας καί θεζσζμενοί τινας τών περιωνύμων -αυτής ύπα- 

κριτών*  διό καί έπιδεικνύοντες τοϋτο διά παντοίάς ειρωνείας,

γ' Οί τούτους τε καί τούς πρώτους οίκτείροντες, έρασταί τής προαγωγής 

πής τέχνης παρ’ ήμϊν, όλίγιστοι μεν, καθήμενοι δέ προ της .ελληνικής άτε- 

χνιας ώς έπί άκανθων. Ourot, άν.τΐ τοϋ νά τέρπωνται, διάκεινται είς μαρτύ
ριαν ψυχής*  καί δέν σαρκάζουσι μέν, άδημ.ονοϋσι δέ σιγώντες., Μάλιστα δέ, 

αν βλέπωσιν έκεϊ παρακαθήμενον καί αλλοδαπόν τινα; εις έπίμετρον τοϋ 

μαρτυρίου έντρέπονται καί έν τή έθνικνί άΰτών φιλοτιμί^.

Άλλά τί προς τούς ηθοποιούς ημών; το πλήθος, τό μέγιστον πλήθος τών ·. 
έξ: ών πληροΰται τό θέατρον χειροκροτεί, άρα εύδοκιμοϋσι, κρατιστεύουσιν, 
άριστεύουσιν. Ούτω δέ θαρρυχόμενοι έμμένουσιν έν τή άτέχνί^, κάίουτω δια

φθείρεται και αυτών το φρόνημα, καί τοϋ δημοσίου ή κρίσις. Ήδη,—άπαί- 

. σιον τεκμ.ήριον τής έπικοατησάσης άπειροτεχνίκς—το πλήθος έπαί^ει μέχρις 
ενθουσιασμού την τέχνην τοϋ δεινός ή δεινός ήθοποιοΰ, ής τό μη περαιτέρω 

τής τελειότητας*  τοσοΰτον τό πλήθος έπαίρεί, ώστε πας έναντίος: λόγος ώς 
παράδοξος παρίσταται, ή καί τολμηρός.

Δίπλοΰν έκ τούτου προκύπτει κακόν τωόντι*  οτι καί τό πλήθος θά μείνη 
άδίδακτον, καί οί σκηνικοί. Τό πλήθος, ουδέποτε θεασάμενον τεχνίτας τε

λείους, πρός οΰς νά συγκρίνγ τούς ύπό τάς όψεις αύτοϋ, πώς νά διακρίνη τάς 

ελλείψεις, όσον'περιτρανεΐς καί Sv ώσιν, ’ώστε. νά κολάσν; αύτάς διά τεκμήριών 
Αποδοκιμασίας, ΐνα μη ε£πω'χαλεπότητος;Όί ηθοποιοί δ’άφ’ετέρου,πώς νά μή 

φρονηματίζωνται ως τελειοι έν τή τέχνη, ή πώς νά .Ανέχώ.νται συμβουλήν ·· 

■ ΙΙώς νά μή φαίνεται ώ; θράσος και τολμηρία π£σα οΐκοδομητική παρατήρησις 

πρός αυτούς, άτε από πολλοϋ ήδη έπαγγελλομένους την τέχνην καί τηλικαύ- 

τήν βλέποντας περί αυτούς συρροήν καί έ'κβασιν ! Μή δέν συγκινοϋσι μέχρι- 
δακρύων; Βεβαίως. Τί. τούς μέλει λοιπόν περί τών όλιγίστων, όΐτινες άσχάλ- 

λουσιν ή γελώσιν έπί τζΐς αύτ-ζΐς έκείναις συγκινήσεσι τών πολλών; "Ισως 
είναι πεπω.ρωμεναι καρδίαι ούτοι οί όλίγιστοι*  ί'σως δέ καί ψυχαί φθονεραί, 
πνεύματα μεστά οιήσεως. Τίς οίδε τά ηθικά ελατήρια ενός έκαστου;

'Ρ "Ελλην είναι ευαίσθητος καί ευφαντασί.ωτος*  οί κοινοί θεαταΐ,.— έν οίς 
καΐ.χάσκάκες οΰκ όλ,ίγοι,—-δέν θέλουν νά προσέξωσΐν αν ή ευαισθησία των 
Αποδέχεται συνήθως τούς νυγμούς, ούχμ έκ τής τέχνης τοϋ ύποκριτοϋ, άλλ’ 

«κ τίίς πλοκής τοϋ.-διδασκόμενου δράματος, έκ τής άντιθέσεως τών πο.οσώ-: 

■πων, έκ της φύσεως τοϋ διαλόγου, ή, τέλος, έκ' τής.φιλοπατρίας, ό.σάκις ε?- 

ναι η ΰπόθεσ-ις Εθνική. Ίον χυλόν' της προσφερομένης όπώράς ευρίσκοντες κα- 

^χ,.άμελοϋσι καί τών χρωμάτων χαί-τώνσχημάτων, καίτοϋ -.τρυ^ίρμ:έη$Λ-
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. vro?;1 πρΟσφέρεΐίάι *ί ::οπώρα. Άλλ*νδμ'ως  ωί·;-ήμέτεροτ-ήθοποίοΐ ώφειλον είς τό 
έπιΐικέζ τοθτο δημόσιον μείζονά τινα σεβασμόν, συναισθανόμενοι ότι πρός τόν . 

σκηνικόν Απαιτείται, πλήν τής δεξιάς φύσεως, καί γλώσσα ορθή; καί Απαγ

γελία Ανεπιτήδευτος καί. σχημάτων κανόνες. Οί τής Εσπερίας λαοί έχουσι 

πρός έκμάθηϊιν τούτων πάντων σχολεΐον*·  ,οΰχί δέ πλέον ή Ιταλία, άλλ’ ή 

.Γερμανία, ή Άγγλ.ίά· καί ή Γαλλία πρωτεύουσι κατά τήν υποκριτικήν έπί ■' 
βκήνής: τέχνην σήμερον. ’Ενώ δ’ έκεϊ αύτοδίδακτος ούδείς άναβαίνει είς τήν 

σκηνήν, παρ’ ήμΐν νομίζεται ότι ή φύσις μόνη εΐναι ό κριστός τών διδασκά
λων. Δεν άρνουμαι ότι τοϋτο έν μέρει έχεται. αλήθειας*  ούδείς τωόντι δι 

ναται νά διδάξγ τελειότερου τής φύσεως τήν παράστασιν τών παθών τής 

ψυχής:- δ,τι έκφαίνεται άτεχνώς ύπό τοϋ πάθους, τοϋτο ή υποκριτική έπαγ- 
γέλλ.εται ν’ άπομιμ.ηθή όσον πιστότερον’ άλλ’ επειδή τοϋτο, καίτοι φαίνεται 

, ώς άπλούστατον, τυγχάνει δυσκατόρθωτον υπέρ πΑσαν ιδέαν, έδεησέ νά 

ίδρυθή σχολεΐον.Ό μηδέποτε.ποσών εί'ς τήν θάλασσαν, καί βλέπών τούς κο· 

λυμβώντας, φυσικώτατον εκλαμβάνει τό νήχεσθαι*.  όταν όμως ριφθή είς τά 

ΰδατα ώς ίζύταί, τότε εννοεί οτι άπν;τεΐτο καί κανώνπρός τήν φύσιν.

■ Ούτως άνέβησαν έπί τής σκηνής πάντές Ανεξαιρέτως οί ήμέτεροι ήθο- 
πόιοί" άλλά. τό μέν κολυμβάν ευκόλως έκμανθάνεται, τό δέ ύποκρίνεσθαι επί 

σκηνής είναι τέχνη παρεμφερής πρός τήν ζωγραφικήν, ωσαύτως έπαγγελλο- . 

μένην τά τής'φύσεως άπλούστατα νά άπβικάζνΐ ίσον Αληθέστατα διά σχη- 

. μάτων τε καί χρωμάτων. Καί άνεύ λοιπόν τοΰ σχολείου, ό υποκριτής, 8σον 
δεξιάν καί Αν έχη φύσιν, (τοιόΰτοι δέ μεταξύ τών ήμετερων διακρίνονταί πίνες) 

παρίσταται έπί τής σκηνής ώς αύτόμαθής τις ζωγράφος, βαφών μέν καί γραφί

δων ούκ άμοιρος, ανίκανος δέ νά ευαρεστήση, εϊμή είς τό άπειρό καλόν πλή

θος, ύπό τοϋ όποιου δύναται, νή Δία, καί νά θαϋμκσθή,. κατά πάσης τών εί- 

δηηονεστέοων δικμαρτυρήσεως. 'Ο- ζωγράφος, μετά τήν ορθότητα τών γραμ·· 

μών, έ'χει τούς βαθμούς τών σκιών*  ό σκηνικός, μετά τήν εΰρυθμίαν 

' σχημάτων έχει τους βαθμούς τής φωνή-,

φεισθή τοϋ τόνου, ΐνα προοικονομήσγ) τήν περαιτέρω Ανάγκην τοιούτου*  ούτε 
έ'μφασιν, όπου φωνή ήσυχος δύναται τό τριπλοΰν τής έμφάσεως, ”Αν προέβη 

εις τήν νήτην, δτε παρήλθεν ήδη τάύτης ή θέσις, καί μείνγ, είς τήν υπάτην 
. οτε επέστη'ό τής μέσης καιρός, ούδέν έποίησεν, Άπέτυχεν ωσαύτως άν διά. 

βροντώδους πάντοτε ιαχής νομισγΐ ότΐ'έμποιεΐ τρόμον, οτε φωνή ■ 

κεκρκτημένη, άφαρπκζαυσ-α τήν εκτενή τοϋ θεζτοϋ προσοχήν, θά προπαρε- 

σκεύζε τήν κρυερωτάτην :έν ταϊς ψυχαϊς φρίκην. .
. Άλλως τε, καί ό πεζός λόγος έχει τήν προσφδίαν του*  ή φράσις έχει ρυθμόν*  

ΑίΊ στίξειςς-^τύ κόμμα, ή μέση στιγμή,: ή 'τελείά, τό ■ ερωτηματικόν, τό έπι- 

φωνημάτικόν,: ή παρένθεσις,. ή 'παϋλα, ·τά': χρώματα -ταϋτα τοϋ προφορικοί 
·<·. λόγου,—-είναι όλίγισται*?ή  τέχνη έχέι: νά<διδάξγ έν: αύταϊς πλείστας καί. 

..άλλ«·ς.:;Μόύόν ;τύ Ερωτηματικόν, δέχεται Έκτΐ» ή· δέκα τονώσεως ,εϊδη.

“"-ύς βαθμούς τών σκιών*  ό σκηνικός, μετά τήν εϋρυθμίαν τών ’
—------ο..ΰ.της φωνής*  νά μή δίδη τόνον, όπου χρεία νά

■1 ·

τουναντίον-
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Είναι στόματα, ων ή φΘογγνι (timbre; φύσει άντιδιορίζει τήν, WawaUxv. 

(Ιό τόΐο)τοΰ ηθοποιού, "Αλλο δέ φθογγή, καί άλλο-Απαγγελία. Δύναται, 

παραδείγματος χάριν, νά άπαγγέλλν) τις τελειότατα*·  άλλ’ άν δεν έχη καί 

.την κατάλληλον φθογγήν, έκων Ακων έν τχίς περιπαθέσιν ή τράγικαΐς θέ- 
σεσί. καθίσταται κωμικός,, ή τκνάπαλιν έν ταίς κωμικαϊς τραγικός. Καί πα- 

τινες φυσικαί του σώματος, της μορφής, . η έξεις χειρονομιών 
καί σχημάτων, πιλλάκις λαλοθσιν άρνητικώς, διαμαρτυρόμεναι οίονεΐ προς 

. την τοΰ ηθοποιού διδασκαλίαν. Διά ταΰτα τό σχολεΐον προσέχει, πρώτον 

πάντων, νά κατατάσσγ, ένα έκαστον τών μαθητευόντων σκηνικών εις -την 

θέσιν,' ού μόνον, Αλλά καί εις την βαθμίδα της θέσεωςήν διώ,ρισεν αύτίρ.ή 

..φύσις*  τοϋθ’ δπερ κυριώτατον, καί περί ού οΰδ’ η ελάχιστη φροντίς παρά τοϊς 

ήμετέροις.
Τών δέ χειρών καί ποδών αΐ μεταβολαί χρήζουσιν Ιδίας καί αύται.. σπου

δές επιμελέστατης.. Τοΰ σώματος, τής κεφαλής δέ μάλιστα, αί κλίσεις, και

τής δψεως αΐ άπειροι Αλλοιώσεις είναι λεξικόν Απέραντου, άνευ τής τελείας
γνώσεως τοΰ. όποιου, ούτέ -ΙΙραξιτέλης, ούτε Άπελλής*  καί ούτε Φειδίας, 

’'ίϊφθησαν σκηνικοί έκ τών περιωνύμων μελετώντες ώραν ολην πρό τοϋ κα
τόπτρου μιαν ρύτίδωσιν, ή κατάμυσιν, ή παράπλασιν, ώς χαρακτηριστικά 

εννοιών ρητών η άρρητων.
'Υπάρχει Απόφθεγμά τι, ότι είναι τόσον άπλοϋν τό φέρεσθαι φυσικώς, καί 

τόσον φυσικόν τό φερέσθαι Απλώς, ώστε Απαιτείται κόπος άπειρος προς τό 
?. —Ϋ .·_._ίλ ...   ·.-. !■*  . V.. .Ά e _*ι  ~ . ΤΓ*»  .. >1 ~ . Ζ Μ < 4 Λ »

ί.

μή φέρεσθαι φυσικώς καί Απλώς. Τόν άπειρον τοΰτον κόπον έχει ό ήθοποιάς

ft

νά ύποστή, θέλων νά'ύποκριθγ δ,τι φυσικώτατον καί άπλούστατον*  άλλως, 
όταν ό θώμιγξ τών νευροσπάστων διακρίνεται,-—έν μέν τή κωμωδία, ό έκ 

■ τούτου γέλως δέν βλάπτει πολύ, . επειδή συγχέεται μετά τοϋ έκ τής κω- 

.μφδίας αυτής καθ’ έαυτήν*  άλλ’ έν τη τραγωδίγ και έν τώ δράματι απο

βαίνει τυραννικός, και επί τέλους ολέθριος.

Διά τοϋτο φρονώ δτι, ' ένόσφ δέν άποκτήσωμεν διά τούς σκηνικούς ημών 

σχολήν, συμφέρει, είς τε τό δημόσιόν καί εις αυτούς, κωμωδίας μόνον νά δι- 
δάσκωσι, καί ταύτας ούχί εκ τών φιλ.οσοφικωτέρων’ τό μέν, διότι ευκολό

τερου κινείται ό γέλως ή ό οίκτος, τό δέ, διότι ή ίλαρότης, πολλή ή ολίγη,

. καί ένθεν ή ένθεν προξενοϋμένη,- είναι πάντοτε ίλαρότης. Ή Θάλεια δενά

σχάλλέι ώς ή Μελπομένη επί τή κακοτεχνία των ήθοποιών. Τέλος, ή Θά- 

-λειά γελ^ καί άσχάλλουσα.
Ούκ ολίγον παρενοχλοϋσι τόν θεατήν και τά έκ τής Αμαθείας τών ηθο

ποιών γλωσσικά λάθη' τό δέ χείριστον, διδασκόμενα ταΰτα εις τό πλήθος, 

ούχ ήττον ζημιοϋσι. Καί Αληθώς μέν πολλάκις είναι ένοχοι αυτών καί οι 

συγγραφείς ή ποιηταί (επειδή, ως γνωστόν, γράφουσιν ή μεταφράζουσιδρά- 

, ματα καί νέοι ατελέστατα μαθόντες την γλώσσαν), πταίουσιν όμως καί οί 

. ηθοποιοί. .Ούτως ήκούσκμεν προφερόμενα, παραδείγματος χάριν^.φήνχέϊρά,··
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χεΐραίί, την μητέρα, μητέρ«?ϊ< τήν μεγαίόπολιν, μίγάΛΟΥΛοΙίν, έν δρχ- 
μχσιν ών οι·μεταφρασταΐ τούς δανειστάφ(cr^anciers) λέγουσι πιστωτάς, τάς 
ευχαριστίας, έύχαριστησ.εις,. την τοΟ Θεοΰ μακροθυμίαν, υπομονήν,, τό έκτα- 

θώ, έκταΝθώ^ τόν σπαταλόν, σπήταλόν, κτλ.., κτλ., άπειρα.
"Ο, τι δέ παρέρχεται μάλ.λ,ον Απαρατήρητον, κκίτοι χαρακτηριστικωτατον 

τής έλλείφεως έπιμελεστέρας τινός ανατροφής παρά τοίς ήμετεροις ήθοποιοϊς, 

είναι ή Αδιακρισία έν τώ ένικφ ή πληθυντικφ Αριθμώ, όταν ό. λόγος Απο
τείνεται είς δεύτερον πρόσωπον, πρός 8 καθηκει. δυοϊν ο έτερος, κατκ τα δε- . 

δογμένα υπό τών νεωτέρών κοινωνιών. ’Άρχονται λέγοντες cw, περαιτέρω 

δέ/σΰ, έπειτα πάλιν σείς, καί τέλος έπανέρχονται εις τό <τί>,: ένώ έχουσν 
πρό αυτών τό αύτό πρόσωπον, έν τψ αύτίρ διαλόγω ή καί έν τή αύτή φρά- ·. 

σει. Ύπάρχουσιν άναμφιβόλως περιστάσεις έν αϊς, Αρχόμένος μέν τής συνο
μιλίας, Αποτείνεται τις πληθυντικώς πρός ένα ή μίαν TtvA, έ'πειτα δέ όργι- 

ζόμενος ή κατανυσσόμενας, ή έρωτιών, ή Αναγνωρίζω,ν, αποβάλλει τόν τέως 

επιβεβλημένου δπό τής κοινωνικής Απαιτήσεώς πληθυντικόν, ιόν παρά, φύ- 

σιν*  ή τουναντίον ειρωνευόμενος, ή σεβαζόμενος, μεταχειρίζεται τούτον, Αντί 
του/τέως ενικού, ώς δηλωτικού Ατόπου οικειότητας*  άλλα περί τούτων δεν· 

λέγω. Εις ταΰτα .πάντα καθοδηγεί ή έξις, ήν οφείλει νά έχη ό ηθοποιός 

συναναστρεφόμενος μετά Ανθρώπων Από τών τής Ανώτατης μέχρι τών τις : 
κατωτάτής τάξεως.’Άν, δυστυχώς, δεν· είσήχθη, ή καίεΐσζχθείςδένένε- 

τρίβη είς τά μέλαθρα επιφανούς τίνος κόσμου, εξάπαντος προδίδεται κατά 
τοϋτο έν πάση σκηνή τοιαϋτα παριστώσν) ένδιαιτήμάτα, καί προδίδεται 

όλεθρίως, προδίδεται έκ πάντων, έκ τοΰ τρόπου τοϋγελ^ν, τοΰ μυχθίζειν, 

του προσβλέπειν, του προσέρχεσθαι, απέρχεσθαι, ϊστασθαι, κάθησθαι, έγ.εί- 

ρέσθαι, βημάτίζειν καί έν γένει φέρεσθαι, όφείλων φέρεσθα*.  άνευ ίταμότη- 

τος όπου χρεία συστολής, κνευ συστολής όπου χρεία ίταμότητος*  καί έν τινι 
μέτρω συστολής, έν τινι μέτρφ ίταμότητος*  καί την; συστολήν Ανεπιτήδευ

τος, καί Ανεπιτήδευτος την ιταμότητα,—πλήν όπου Απαιτείται νά διακρίνη 

ό θεατής την υποκρισίαν τοϋ υποκρινομένου.

’Άλλως, ό υποκριτής δεν δυναται νά ήναι ή&.οΐΐοιός^ ...

.Είς τάς τραγωδίας ιδίως, και έν γένει είς πάν’ δράμα έχον ιστορικήν ύπό- 

, θεσιν, είναι Ανάγκη Ανυπέρθετος νά περιεργάζεται καί νά μελετ^.. τά Α

γάλματα, τά ανάγλυφα ή τάς εικόνας τοΰ καιρού έκείνου, -μηδέν παρορών, 
ουδέ τήν Αμπέχόνην, ουδέ τήν περονητρίδα, ουδέ τόν κόθορνον,'ουδέ τόψέλ- .

■ λιον, ουδέ τήν πόρπην. . .·; ·

■ c Τόύνάντίρν, Οι ήμέτεροί-σκηνικοί όλιγωροΰσι περί ·τά τοιαϋτα,■ έ.τι άαί άν 

διδάσκωσι πράγματα σύγχρονα, έθιμα τοϋ παρόντος καιρού. Ούτως, ,έάν ή 

σκηνή Απαίτηση -νά πίωσι τέιον, ούδέν τούς Αναχαιτίζει τοϋ νά τό ροφήσω·1 

σιν εντός κυμβίων τοϋ .καφέ, αμελ.ησαντας νά προμηθευθώσι τάς προσφόρους ; ' 
κύλικας· Καί τό,δημόσιον ούδόλ.ως διαμαρτύρεται πρό,ς ταΰτα*  πολλφ δ’ ήτ-
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τον απαιτεί:παρ’αότών ει τι άλλοτροπωτερον.καί .πως δυσευρετώτερον, .χπ— 
fαζτηρίστικόν τόπου καίχρόνου·έν τφ δράματι. Είναι τόσον συγκαταβατικόν.

Παρατρέχω .τάς άπνστίας .των.επίπλων και των σκηνογραφιών τάς σκαιό- 

τητάς, και τον βροντείόυ.. τάς ττζ.ωδίζί, "νλ ΰβροτζησίας, ,άν. θέλετε.; Τά.. 
πάντα ώς μεταξύ οικογένειας. Τά δε μεταξύ οικογένειας δεν είναι, πάντα 
εύπρόσωπα, ιδίως δέ εις βλέμματα βασιλικά.

■. Πολλούς ήκουσα ., μεμφομένούς μία». τινά. τώξιν . τής χάΟ’ ήμάς κοινωνίας 
ώς άπαξιοΰσαν τής παρουσίας, της τό ελληνικόν θέατρον, Φρονοϋσιν ότι <δ- 

φειλε καί η τάξις αυτη. νά Οαρρόνϊ) ούτως ή άλλως τούς έλληνας ηθοποιούς, 

Τό κατ’ εμέ, κκίτοίτιμώ την ΐδ;
ται πάσα: συνδρομή,,απέχω όμως επί τοϋ προκειμένου τοΰ νά θεωρώ την 

ην ελληνικήν σκηνήν, εί'τε 
*0 μόνος τρόπος τοΰ νά μή άποκτήσώ- 

καί νά μείνη ή ελληνική σκηνή εις ά:ί

:αν, ότι εις τούς . εθνικούς αγώνας οφείλε- 
ΐ ’ nr / « V Ά »J. ιΤΑΙ I WAAVfflil*<iA«i  ^Λ·ι

έκζητούμένην ενθάρρυνσή ώς λυσιτελή, εί'τε πρός 

πρό; τούς; άναβαίνόντας έπ’ αύτής. 
μεν πώποτε σπουδαίους ηθοποιούς, 
ύποδ.;εστέρζ πάσης άλλης έν Εύρώπγ, εΐνομ τά νά προσεντείνρ τήν παρού

σαν άπειροτεχνίαν.καί ή τάξις εκείνη τών πολιτών, ής ή άπαυσία, σημαίνει 
τουλάχιστον διαμαρτύρησή κατά τής άπειροτεχνίας ταύτης καί άπα.ί.τησιν 
τέχνης σπουδαίας.

Έν συντόμφ, άνευ σχολείου είναι αδύνατον ν’άποκτήσωμεν -ηθοποιούς άξιους 

προσοχής’..οί υπάρχοντες άνέβησαν επί της σκηνής ολως άδίδάκτοι’ ού'τε δύ·' 

νανται νά βελτιωθώσιν αληθινήν βελτίωσιν, επειδή έσκληρύνθησαν έν τζ> 
φρο.νήματι ότι. είναι δ,τι απαιτείται' καί κατέστησαν λοιπόν άμετάτρεπτοι» 

*Ώστε χρεία νά μορφωθώσιν ηθοποιοί από τών βάθρων τών γυμνασίων, νέοι 
μηδεμίαν έχοντες άζίωσιν ότι έπίστανταί τι, καί ούτως υποβαλλόμενοι μετά 

πάσης εύπειθ,είας είς θεωρητικήν καί πρακτικήν μαθητείαν άπό τοΰ άλφα 
τής τέχνης. Άλλως, ματαία ,πβσα ελπίς δτι θ’ άποκτήσωμεν άςίαυς. λόγου :· 

τίνος -ηθοποιούς “Έλληνας' ό δέ ελληνικός -λαός θά χαρακτηρίζεται έκ των 

σκηνικών αύτοϋ ώς έκ τών ουπω προηγμένων μεταξύ. τών τής ;έύρ'ω.πάϊκής. 
χορείας. ' . ;

I. ItlAQPtiHg SKl'AIXSUS. .
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ν' ■·
Κατά πόσον .ή άνατομική: μετά; τών πλαστικών τεχνών συνδέεται καί 

πόσην ώφέλειαν αύται έκ τής ανατομικής προσπορίζονται, είναι γνωστόν*  
ουδόλως δ έ κρίνομεν αναγκαίου νάυαπτύξωμεν διά: κενών λόγων πράγμα, οπερ 

ί>ς άξίωμα νά τεθή δύναται.

. Ά.φίνρντες. κατς:-μέρος τήν νέαν ’Ελλάδα,·διότι δά δεν έχει τις καίπολλά 
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■ £πλ τοΰΑντικειμένου τούτου περλαυτής: νάε?πγγ!ερχόμ;εθα είς την:'Εσπερίαν 

έίπου · τά· πράγματα. πάντη διαφόρώς έχο'υσιν; όπου ■ <χί:ώραϊάι πάραστάτικάί 
τέχναι μεγίστην άνάπτυξιν έ’λαβον καί όπου αύτα*.  στενότατα συνδεδεμέναι 

\ μετά τής άνκτομικής βαδίζουσι, καθόσον εξ αύτής άρύονται πάν ό,τι άφορ$ 
την αληθή καί πιστήν παράστασιν τοΰ άνθρώπου, ού τάς διαφόρους”βιωτι- 

κάς περιστάσεις άντικείμ,ενον τής. σπουδής καί του κύκλου τής ένεργείας των 
■ποιούνται; Κάι ένταΰθα ομως:.(όμιλώ περί τής Γερμανίάς μόνον) το πράγμα 
δεν είναι τέλειον καθόσον ή τής ΐφοτομίας διδαχή ένταΤς Άκαδημίαίς τών 

τεχνών ελλείπει, μεγάλη δέ νυν καταβάλλεται προσπάθεια όπως καί αύτη, 
-η τουλάχιστον φάρος αυτής, ή ανατομή τοΰ ίππου, είσαχθγ, διότι ή έν 

τοΐς Ζωολογικούς μουσείοις σπουδή τά ήκιστα συντελεί προς πιστήν άναπα- 
ράστασιν τών ζώων, τά δέ διασεσαγμένα ζώα ούδέν άλλο ή γελοιογραφίας

τών ζώντων παοιστάνουσι. - .
Τήν άμίμητον τελειότητά είς ήν ; τά πλαστικά των προγόνων ημών έργα 

εφθασαν είς ούδέν άλλο νάποδώσγι τις δύναται ή είς τήν επιμελή σπουδήν 

τοϋ ανθρωπίνου σώματος. ΤΙ σπουδή όμως αύτη περιωρίζετο μόνον είς τήν 

εξωτερικήν μορφήν, καθότι, ώς γνωστόν, ανθρώπινα πτώματα κατά τούς

καιρούς εκείνους, κάί έτι πολύ άργότερον, ένεκα τών έπικρατουσών θρησκευ

τικών δοξασιών δεν άνετέμνοντο.
■ Μετά τήν κατάπτωσιν τής άρχαίας 'Ελλάδος έπήλθε βαθμηδόν καί ή : 

τών ωραίων τεχνών παρακμή, ολίγον δέ κατ’ ολίγον ένεκα τής. έλλείψεως 

άγώνων καί γυμνασίων, άτινα άληθώς οΰ μόνον τήν καλαισθησίαν έθερά- 

πευον. άλλά. καί συγχρόνως ευκαιρίαν πρός σπουδήν παρεΐχον, ώς καί έκ τής 

μεταβολής τοϋ καθ’ όλου βίου, βλέπρμεν,ότι. ή τέχνη ούδέν άλλο παρήγεν 

ή εξαμβλώματα, άτινα μάλλον προϊόντα κακοτεχνίας . -καί άτεχνίας: παρά, 

έργα τέχνης νά. όνομάσν) τις δύναται. ....',
Μετά ταϋτα συγχρόνως μετά τής γενικής προόδου καί τής τών επιστη

μών άναβιώ.σεως, βλέπομεν πάλιν.τήν τέχνην άναζωογονουμένην, τούς δ’ ’Ι

ταλούς καλλιτέχνας πρώτους ασχολούμενους καί πάλιν , είς άνατομικάς.σ.που- 

δάς καί.μάλιστα μετά-σπουδής καί ζήλου άναλόγου προς τήν κολοσσιαία» 

τής άνατομικής έν ’Ιταλία άνάπτυξιν, ήτις έσαεί μετά τών ονομάτων τών 
μεγάλων διδασκάλων Φαλοππίου, Εύσταχίου, Φαβρικίου (Faloppia, Eustachio, 

Fabrizio) καί τόσων άλλων άδιασπκστως θά σννδέηται. Μεταξύ τώνΊτα- 
... λών καλλιτεχνών τών- καλλιεργησάντων τήν σπουδήν τής ’Ανατομικής έξέ- 

χουσιν ό Αεονάρδος Βίντσης, ό διδάσκαλος αύτοϋ Δελλατόρε, ό Μιχαήλ Άγ
γελος καί ό Τισιανός, ών, απάντων, άνατομικά .σχεδιάσματα,..κατά, τινά άμ- 
φισβητουμένήν είδησιν,: ό Άνδρέας Βεζάλ μετεχειρίσθη έν τή δεύτερη έκδό- 

σει τής πολυτίμου του Ανατομικής, ήτις μεθ’ ολάς- τής έπιστήμης τάς προό

δους, ουδέποτε δύναται νά λησμονηθή. . .; τ ■
"II τοιαύτ,η τών έπιστημών καί τεχνών' πρόοδος μάλλων καί μάλλον αύ.- 
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ζαίV0DBX: XX'.., βαθμηδόν κοινόν άπάντων τών. έθ νών καί χωρών με.λ'ήι.« ■ γενο- /■■ 

ψ-ΐντ; εδοσε 7ϊ*λεον  όριττιζως καί είς τήν πλαστικήν, Ανατομικήν τήν άρμλ- 

ζουσαν αύτ-vj θέσιν. Τά τελευταία ΰ(Λ<£>ς ετη διά των άνακαλυψεων■ -τνίς έν 

γένει ’Ανατομικής καί διά τών προόδων τής φυσιολογίας ελαβεν,αύτη άλως 

άλλοϊονχαρακτήρα καταστασα έπιστημΛνικωτέρα καί άν.ταποκρινομένη:. είς λ 
τάς άνάγ·κας τής σημερινής εποχής.

,Εις, τήν τοιαύτην της πλαστικής,ανατομικής τροπήν Γερμανία τά μέ^ 

γιστα συνετέλεσεν ό καθηγητής Άρλες (Harless), πρώτος αυτός- κατάνοή- 

σας τήν απαραίτητον άνάγκην τής συγγραφής εγχειριδίου τής ,πλαστικής 

Ανατομικής κατά τάς προόδους τής έπιστήμ.ης. Το σύγγραμμα τούτου κατά τό 
1856 ένδοθεν, έπλήρωσε μέγα εν Τγί έπιστήμγ) κενόν' κατάλληλον δέ νομί
ζομε? άντί παντός.λόγου πρός χαρακτηρισμόν τοϋ βιβλίου τρύτου.νάναγρά- 

ψωμ.εν όσα περί αύτοΰ εκφράζει διασημότατος .τής .εποχής ανατομικός) ό 

Ί’ρτλ (ITj-tII). . . . «Οί συρρπφεΐς τοιούτων βιβλίων,—περί πλαστικής ανα
τομικής τοΰ λόγου οντος -— καί δυστυχώς δέν εΐναι ολίγος «είναι- συνηθέ- 
άστατα ούτε άνατομικοίούτε καλλιτέχναι*  εννοείται δ’ οτι τά έργα των 

Ρείναι.ανάλογα τών γνώσεων των. Αξιομνημόνευτου όμως έξαίρεσιν ποιεί. 

Κευτύχώς. τό έ'ργόν τοϋ Ε. / Αρλες, Lehrbucli der plastischen Anatomie etc; έν 
κΣτουτγάρδη 1856—58. Λεν λέγω υπερβολήν εάν χαρακτηρίσω- τήνέντε- 

»λώς πρωτότυπον, έζέτασιν. τοΰ άντικειμένου ώς μεγαλόνουν». ;

. .ΤοιΟϋτό.ν.τι τό έργον τοϋ. *Άρλες.  Πολλά, έκτοτε παρήλθονέτη, πάντα ταν- 
τίτυπα έξηντλήθησαν, ή δέ τέχνη άπιρτει βοηθόν καί .οδηγόν είς τά βήματά 

της. ..Οί έκδόται ’Έβνερ καί Σάϊβερτ (Ebner, Seubert) έν Στουτγάρδη, συν- 
■ειδότες την έλλειψή. ταύτην άνεθηκαν εις τόν ήμέτερον προϊστάμενον καί 

καθηγητήν. · τής: ’Ανατομικής Διδάκτορα 'Ροβέρτον 'Άρτμαν (Dr. Robert 

Hartmann) τήν άναθεώρησιν καί έπιδιόρθωσιν τοϋ βιβλίου τούτου κατά τάς 

μημερίνάς: προόδους της επιστήμης.

, ΑΟ -καθηγητής "Αρτμαν άνέλαβε την . εντολήν ταύτην^ ..ήν κατά-μέρος· ■ 
.■.μόνον,: έξετελεσε^ καθόσον, ώς ό. ίδιος έν τζ) προλόγω του λέγει «. . . . Όχι 

»παντοΰ ;;μετά, τοίλ “Αρλες.;.συμφωνώ?, .-καί εν γένει όπαδός· πραγματικωτέρων · 
a θεωριών, θά. εόρισκόμην είς την ανάγκην ολόκληρα κεφάλαια τοϋ προκειμέ- 

»νου συγγράμματος νά τροποποιήσω, εάν ήθελαν νά επιδιορθώσω αύτό. Τοι- 

Β.αύτη μεταβολή θάπγτει μακράν χρόνον. ’Επειδή όμως ή. άνώγκη τής τα- 
ϊχείας έκδόσεως ήν αναπόφευκτος, συνεφώνησαν έκδόται τε καί άναΟεωρη- 

1 ντ.ης.πρός τό παρόν νά έκδώσώσι πά Βιβλίον όπως είχε, προσθέταντος- , τοϋ ■ 
«δευτέρουπαρατηρήσεις τινάς έν .εϊδει παραρτήματος»..

'Η ύπό τών εκδοτών γενομένη έκλογη άνκθεωρητοΰ ί,ν έ· 

■τοϋτο μαρτυρεί ό ενθουσιασμός δι’ ού τό βιβλίου ύπό τοϋ έπιστημονικοΰ καί 
καλλιτεχνικού κόσμου έγένετο δεκτόν. Οΰχί.πκς άνάτομικός ηδ.ύνατο ν.ά'έκ- 

■τελέσ-μ τήν όίνατεθ'εϊσαν: αύτφ φροντίδα πρεπόντως,-καθόσον ,νεωσ.τί νέαν.· η 

/

:πιτυχεστάτη ηαί,::
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πλαστική'άνατομικά' προσέλάβεν άδελφικήν βοήθειαν, την τ-ηςΆνθρωπόλογίας) 
είς· ήν αυτή πολλά οφείλει καί ήν.: δ .καθηγητής "Αρτμαν ίδίςι έθεράπευσε καί 
θεραπεύει ηύ μόνον δι’ άπό σπουδαστηρίου λόγων, άλλά καί δι’έργων καί εκ

τεταμένων εις ’Αφρικήν καί άλλαχοϋ ταζειδίων καί ερευνών, αϊτινες αλη

θώς εποχήν άφ·ηκαν καί αΰτω μεγίστην τιμήν καί όνομα περιεποίησαν.
Τοσαϋτα έθεωρήσαμεν άναγκαϊον νά προτάξωμεν τής επομένης μεταφρά1· 

σεως, ήν έξελέξαμεν έκ τοϋ παραρτήματος, τοϋ μέρους δηλ. ό'περ άπόκλει- 

στικώς τω καθηγητή κ. "Αρτμαν ανήκει, παρκχωρηθείσης ήμΐν εύμενώς: τής 

προς, τοϋτο άδειας. ' ' .· ■..' '

Κατά τήν διάρκειαν τοϋ παρελθόντος αΐώνος, . οτε αί παχυλώτεραΓ τών 

προλήψεων, ή ’Αλχημεία, αί άγυρτίαι ενός Μέσμερ καί Καλιόστραυ, ή ώπα- 
τηλή κουφότης τών τότε βουκολικών ποιητών καί ή τών ευαίσθητων ψυχών 

άπειρος, ευπάθεια, προς τάς σοφιστικά; ιδέας τοΰ 'Ρουσώ, πρός τάς άποσυν- 
θετικάς άρχάς τοΰ Βολταίρου καί τών εγκυκλοπαιδικών, ■ πρός τά δριμέά: 

άμα καί χαροποιά πολιτικά άξιώμ.ατα τοϋ μεγάλου Φρειδερίκου, Ιωσήφ τοϋ 
Β', καί τοϋ ΐίομπάλ, οτε, λέγω, ταϋταπάντα εις άνατρεπτικόν αγώνα διέ- 

κειντο, καί πρίν έπ ή τής γαλλιάής έπαναστάσεως ΰποκαίουσα πυρά -εις 

ζωηράς φλόγας έκραγή, παρήχθη ώς άποκύημα τών τότε πολλαχώς έπι- 
κρατρυσών μυστηριωδών ιδεών, ή ΦρενοΛογία, Γάλ (Gall), ό.ιδρυτής τής δι- 

.δασκαλίας ταύτης παρεδέχετο οτι έκαστη κατά τήν ψυχικήν'ζωήν άναπτΰ'σ- ■■ ■ 

σομένη ενέργεια του εγκεφάλου, κάτεϊχεν έν αύτφ τού'τω ιδίαν θέσιν καί; 

i'ljior αιτμ Spyaror,. καί οτι τοίαϋται ίδίγ άνεπτυγμένάι τοϋ έγκεφάλου 

' χώραι άπετυποΰντο είς. ώρισμένας καί ταϊς έγκεφαλικαϊς τοπικώ; ά.ντκπο- 
κρινομένας. χώρας τής τοΰ κρανίου έπίφανείας, τοΰθ’ 0περ διά τε τής άπλής 

παρατηρήσεως ώς καί διά τής ψηλάφήσεως έδύνατο νά προσδιορίζηται. ’Ε

πειδή λ. χ. τό κρανίον τών πιθήκων καί τών γυναικών περί τήν χώραν τών . 

βρεγματικών, όστών ίσχυρώς προέχει ές άνάγκης έ'πρεπεν ένταΰθα κατά τήν 
θεωρίαν τοΰ Γάλ, νά τεθή ή έδρα.' ϊήΐ' φιΛϋτεχ,τΙας.' Πκρεκτετραμμένος τις'' 

φυγόπονος, τέκνον πλουσίων γονέων, έξ: υπερηφάνειας ■ άποφεύγών· τήν έργα- ’ 

σίαν,. κατεΐχεν έξέχουσάν τινα θέσιν έπί τόϋ κρανίου’ ό Γάλ ένομισε·συνεπές 

ν.ά: ένθρρνίσ7ΐ ένταϋθα τήν- ό^η.^οιρμοσι'ίχηί'. Σχολαστικοί τινες ουδέποτε τάς 

άγορευσεις των περατοϋντες, έκ φόβου μήπως είπωσιν 'άνοησίας είχον ίσχυ-- 
ρώς προύχοντας βρεγματικούς όγκους. 'Ο Γάλγ έννϋεϊται,? έγκατέ'στησεν·’ έν-· 

ταΰθα τό όργάνον τής ΛροφυΛά,ζεαχ;. Ή έδρα" τοΰ οργάνου τοϋ ιιύνσιχοΰ &· · 
cO'ijiiaXM; προσδιωρίσθη είς προβολήν τής προσθίας κρανιακής■ ■ μοίρας,· διότι' 

αύτη -έτυχε: λίαν άνε.πτυγμένη οδσα:παρά τινι .μεγίστ.ην; πρός τήν,μουσικήν 

έχοντί-έρω'τά, . . . ·. καί ουτω καθεξήςλ Μίτά τόν. Γάλ; πρ'οσεπάθήσαν έτι·*.·  
πολλοί να διαδώσωσι τάς φρενολογικάς .ίδέαςι· Έπενοήθησαν συστήματα', ά- 

..' τινα κατά βάθος ούδέν ετερον ήσαν ή έπανάληψις τής ύπό τοϋ Γάλ·. ίδρυ-'
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θείσης διδασκαλία; μετά τινων διαφορών περί τά καθ’ εκαστα, Ε£ς πολλά 

άνατομικά -μουσεία καί φυσικ.οϊστόρικά ταμεϊα βλέπει τις έτι κάΐ σήμερον 
Ανθρώπινα κρανία. Jwl τη;:έζώτερικ^ς: επιφάνειας τών όποιων διά μελανών 

.-■5) ερυθρών, γραμμών διαιρούνται αΐ χώρας έναϊς ύπετίθετρ ή ίδρα τούτου $ 

έκείνου. του αισθήματος, ταύτης ί) εκείνης τ^ς δύνάμεώς. Τά κατά τάς ^tx- 

φόρους περιστάσεις έν χρησει συστήματα ·?ισαν διάφορα. Ύπαρχον ές έπαγ- : 
γέρματος φρενολόγοι, οΐτινες ^>ύ μόνον διά περιοδειών και διδασκαλίας, προσ- 

επάθουν νά διαδώσωσι τάς θεωρίας των, αλλά και εις τούς διαφόρους σταθ
μούς, οδς έκαμνον, έςηταζον διά ψηλαφησεως τά κρανία των άνθρώπων,’και 

έπί της έξετάσεως των ταότης. βασιζόμενοι συνέταττον πιστοποιητικά της
. ειδικές δεξιότητας ένό.ς έκά.στου. των πελατών των.

. "Οτε δμω; μετά ταϋτα έδείχθη δτι ύπό τάς πλείστας ’ τών παρά των ■ 

φρενολόγων παραδεχόμενα; χώρας,; εις άς κατ’ αυτούς .αί διάφοροι δυνάμεις 

και αισθήματα. εΐχον την έδραν των, ούδέν άλλο ·η γενικώς προΰπάρχου- 

σαι η ό'λως τυχαίας ατομικοί επί της άναπτόξεω; των οστών στηριζόμε- 
: ναι διαφοραί έκρυπτοντο. καί ό’τι αυται προς την τοϋ εγκεφάλου, άνάπτυξιν 

καί την της ψυχ-ης ενέργειαν ουδόλως ούδεμίαν σχέσιν εΐχον, οτε λέγομεν 
τούτο έδείχθη, ήγέρθη φυσικώ τώ λόγω ισχυρά κατά τ·η; φρενολογίας άν- 
τίδρασις, Ή άνευ θεμελίων καί κριτικές ίδρυθεΐσα διδασκαλία περιεφρονηθη 

υπό τών πεπαιδευμένων άνατομικών καί φυσιολόγων, οΐτινες. ένόμιζον ότι
■ μεγάλως προς αύτην’έχαρίζοντο άν περιελάμβανον αυτήν-£στω κάι άπλώς. 

μόνον εις τον κύκλον τών ερευνών των. Ή κρανιολογία τοϋ Γάλ έμεινε τού

του ενεκα ίσχυρώς καταπολεμούμενου κτήμα τών ημιμαθών, οΐτινες προφα
νώς έξετίθεντρ εις την καταφρόνησή πάντων τών παίδευσίν τινα έχόντων. .

■ Μετά ταϋτα, πάντες οΐ επιστημονικές πίζιδεύσεως τυχόντες διέκειντοέπί 
πολ.ύν χρόνον λίαν δυσμενώς προς πάσαν προσπάθειαν τείνουσαν εις τον το

πογραφικόν προσδιορισμόν τΐΐς έδρας τών. διαφόρων ψυχικών δυνάμεων εν τφ 
έγκεφάλω. Τινές ένόμισαν επί φυσιολογικών . πειραμάτων στηριζόμενοι ότι. 
δύνανται νά προσδιορίσωσιν ώς έδραν· τ·ης βουλήσεως καί αίσθησεως τον εγ

κέφαλον, πρ.ός τοΰτοις δ’έτι περαιτέρω χωροϋντες διισχυρίζοντο ατι έν 

τφ έγκεφάλφ- έκαστος χώρος καθ’εαυτόν; έστω και εις τοπικόν .περιορισμόν 

υποκείμενος, δύναται νά περικλείρ την έδραν διαφόρων ιδιοτήτων και δυ

νάμεων.

.Μ’ όλα ταϋτα όμως κατά τά τελευταία ταϋτα ετη, ιδία διά τών πει- 

. ρηματικών ερευνών τοϋ Μά.υνερτ (Meynert);· "Ιτσιγ (ΗΪΙζΐ§) καί άλλων, έφθά- 
«αμεν εΐς τό συμπέρασμα δτι ·η τε κιλ-ί/σις καί η αίσδησιο καν ■ αί ψν^ιχαΐ . 
όνκάμεις έχουσι τάς ίδιαζουσας αύταϊς χώρας έν τώ έγκεφάλω. Τοιοότου 
είδους ό'μως σπρυδαί ,χργζουσι διαδόσεως και πολλαπλασιασμού,. διότι δι’αυ

τών και· μόνον δι’ αυτών θά κατορθώσωμεν νάποκτησωμεν τοποχραμ/αχ τοϋ' 

^fyieifyov ·ψυχεκοΰχάχομ, έπιστημονικώς άναπαυουσαν. :·ημάς. ,. J . ?λ·ί·

, *Ενφ  όμως, τ·/) πεπαλαιωμένη τοΰ. Γμλ θεωρία ώς. καί ταϊς άπηχησεσιν 

αΰτης τό. παροδικόν μόνον ενδιαφέρον· ιστορικές άναρ,νησ.εως άφ'.εροϋμεν, ύπο- 
βαλλομέν τούναντίον την ^ΐ'αι.όχ^ώγζο^ΰχιαα·, “ήτοι την διδασααά/αά τάίς.εά- 

φράσεως τον προσώπου ύπό λεπτομερή έξέτασιν. ■ ·.
■ Οι αρχαίοι "Ελληνες καί 'Ρωμαίοι άπέδιδον, την μεγίστην -.σπουδαιότητα . 

εϊς τήν κατάλληλον, έκφρασιν τοΰ προσώπου. .έν τοΐς πλαστικοί; αύτών. έ'ρ- ■ 
γοις. Εις τά αγάλματα τών ηρώων , των,. ύπό όπαιανδηποτε. θέσιν καί, δν 

έπλαττον αυτούς, ένετυπουν.την έπιβάλλουσαν εκείνην ηρεμον άζιοπρέπειάν, 

. χωρίς συγχρόνως νά επιβαρυνωσιν αυτά δι’ «καλαίσθητου ακαμψίας. Οί Σα- 
τυροι, οΐ Σιληνοί, οί Πάνες των, τουλάχιστον κατά την μάλλον μεμακρυσμέ- 

νην τνϊς αρχαίας τέχνης εποχήν, δεικνύουσι προφανέστατα διά τών μόρφα- 
ζουσών φυσιογνώμονιών των την άςεστον εκείνην πανουργίαν καί φιλοπκίγ- 

<> < ■ ··- . . A 7 Λ
μονά υλικό

£> t

:ητα την ίδί^ χαρακτηρίζονταν τά ύποδεέστερα ταϋτα μυθολο
γικά δνται Πόσον τέλειος παρίσταται ό πόνος τ·ης Νιόβης διά τόν ύπό τοϋ 
όρ,γισ'θέντος ’Απόλλωνος και τι; αδελφές του Άρτ.έμιδος θάνατον τών τέ-. 

κνων της,, πόσον αμίμητος ό πρός τόν. θάνατον άγων ό έν τώ προσώπω τοϋ t 

θνησκοντος μαχητοΰ άπεικονιζόμενός

ις ’Απόλλωνος και τί; αδελφής του Άρτ.έμιδος θάνατον τών τέ-.

πόσον μεγαλοπρεπής η τοϋ Λαοκόον·
τος έκφρασις, μεθ’ 3λας τάς περί τούτου σοφάς επικρίσεις, Οί Αρχαίοι Αΐγύ.-

πτιοι καί Άσσύοιοι· άπέδιδον Απεναντίας είξ τε τάς θείας καί Ανθρωπίνους · 
' . V -. ο?- . ~ .παραστάσεις των πάντοτε την εκφρασιν, της ηρεμίας και της αξιοπρεπούς

σοβαρότητας. . Κατά τον χριστιανο-γερμανικόν Μεσαίωνα, βλεπομεν έπί τών 

εικόνων καί αγαλμάτων τών τε άγίων και τών μεγάλων άνδρών, ώς έπι τό 
τικά άνευ. ούδεμιάς.έκ- 

φράσεως. Μετά, μεγίστης δυσκολίας άναγνωρίζομέν που επί -του αίμοφύρτου , 
Σωτηρος καί τ'ης τεθλιμμένής αύτ.οϋ· μητρός μικράν.' τινα έκφρασιν τοϋ, πά 

θους.. Εννοείται οτι.βαθμηδόν καί μετά της άναγεννήσεως τών τεχνών αί 

ελλείψεις.αύται διωρθοΰντο. ’Αληθώς θαυμάσια ύπό την έποψιν .ταυτην πα- 

ρηγαγέν έργα ό Σλυτερ (Schluter) πρό 200 ·ηδη . έτών,-ήτοι τάς έντώΒε- 

ρολιναίφ όπλοστασίω ,κεφαλάς τών θνησκόντων πολεμιστών.
Κατά την, τελευταίαν εϊκοαιπε-νταετηρίδα τοΰ παρελθόντος αΐώνος ήρ- 

ξατο ό Ααβάτερ νά έκδίδγ τό διά μακρύς καί επιμελούς μελέτης συγγραφεν 

περίφημον έργον του *.  Δι’ αύτοϋ νίρχισεν άληθης. καί νέα έποχη : τ*ης  σπου
δής της φυσιογνωμίας.Άΐ„ τοϋ Ααβάτερ τάσεις, άφ’ ένος μέν υπέρ τό-δέον έν*  

θουσιω^ώς έπ^νέθησαν, άφ’. ετέρου .όμως -καί λάαν. παρεγνωρίσθησαν, ..συχνό- - 
τατα δέ κατεφρονηθησαν. Ουδόλως δυνάμεθα έπΐ έκάστου προσώπου άμέσως 

άπαντα, ούτως είπεϊν, νάναγνώσωμεν, καθόσον τό φαινόμενου πολ.λάκις ά- 
: πατ^ί. Κατά’ τάς φυσιογνωμονικάς< πάρκτηρησεις λίαν δυσκολος.·εϊναι ή:· διά- 

κρισίς τ^ς· τυχαίας .έκφράσ.εως στιγμιαίου πάθους^ · ώς- καί τών έπϊ τοΰ προ:-

πολύ άκαμπτα ζύΜνα καί ολως ουδέτερα χάρακτηρισ
/ -_Λ

'■9

•ενταετηρίδα τοΰ παρελθόντος αΐώνος ήρ-ι
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ψυχικών- συνεπειών ϊσχυρώς έπενερ-
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tWTOU ΤρΟπΟΜ τίνά Ζατοπτριζορ.ένω'ν ψυχικών ·. συνεπειών ΐσχυρώς έπενερ- 
γουσών περιόδων τής χαράς, του πάθους, τής άρρωστία; κτλ. άπό τοϋ στα· 

ίλγοΐΐ καί πγοσιϊι.οριστοϋ της άνθρωπίνης έκφράσεως, τοϋθ’ οπερ ό Λαβάτερ 
νχ πρόσδιορίσγ προσεπάθήσεν. Οδτος όμως δεν κατέ τρίβε. τόν χρόνον ώς ό 

Γάλ καί οί άλλοι φρενολόγοι, ΟΪτινες κατα.χρώμενοι τ·ης φρενολογίας μετε- 
χε'ιρίζοντο αυτήν εις τάς φαντασιώδεις και επιπόλαιου; παιδιάς της άνα- 
ζητήσεως της έδρας τών διαφόρων δυνάμεων καί ψυχικών οργάνων επί τοΰ 

Κρανίου, άλλ’ έψησει έκ τής άνατομικής της κεφαλής νάρυσθή ζλ'/ϊθ·/ί διδα

σκαλίαν διά τάς περί την φυσιογνωμίαν σπόυδάς του. 'Ο σκελετός, λέγει, 
είναι τό εσωτερικόν θεμέλιον τής φυσιογνωμίας είτε ούτος έκληφθή' μόνον 

ώς προσδιορίζων τά μαλακά συστατικά του σώματος, εί'τε ώς προσδιοριζό

μενος διά των αυτών -μαλακών συστατικών, εί'τε τέλος ώς προσδιορίζων 

καί προσδιοριζόμενος, άπεικονίζών ή άπεικόνιζόμενος πάντοτε — στερΐώτε- 

ρος, ακριβέστερος, διαρκέστερος, προφανέστατα άποτυπών και άποτυπούμε- 

νος—πάντοτε χαρακτηρίζει τό στερεώτερον καί διαρκέστεροι έν τω άνθρώ- 

πιρ. Έν συντόμφ ό Ααβώτερ παρεδέχετο τό τών όστέων σύστημα ώς σχε
δίασμα τοϋ άνθρωπόν—το κρανίον ώς την κρηπίδα τοϋ συστήματος τούτου 

, καί άπαντά τά μαλακά μέρη, μυς, δέρμα κτλ. ώς τον χρωματισμόν τοϋ σχε
διάσματος τούτου. Έκ τούτων βλέπομεν οτι ό Ααβάτερ έγίνωσκεν, ότι επί 

της κατασκευής, τοϋ σχήματος καί τής κύρτότητος τοΰ κρανίου έ'πρεπε νά 
περιστρέφηται κυρίως τό ενδιαφέρον, έννΟοϋμεν δέ τόν λόγον δι’δν οδτος τό 

ήττον εΰμετάβολον καί εύκολώτερον προσδιορίζόμενον μέρος τοϋ ανθρωπίνου . '. 

σώματος, ώς τό θεμέλιον τής φυσιογνωμίας έχαρακτήρισε. , '

Καί of καίτε αυτός ίδιάζουσαν προσοχήν έπεστησε τή φυσιογνωμία, με· 
γάλη δέ οφείλεται χάρις τφ καθηγητή Βιρχόβ (Virchow), οστις αυτός πρώ

τος διεφώτισε τά επί τοϋ αντικειμένου τούτου λόγια του μεγάλου ποιητοϋ, . ' 

'II φυσιόγνωμολογίά έΐνάι φυσικώ τφ λόγω καί κυρία κρηπίς τής περί 

1 της αιτιατικής κατασκευής τοΰ ά>λ?(’ώ.τοΐ' διδασκαλίας. Ό ζωγράφος κατά 
την: παράστασιν τών κεφαλών έκ διαφόρων φυλών, οφείλει κυρίως έπΐ τής 

φυσιογνωμίας την προσοχήν του νά έπιστησγ, καθόσον τοϋτο εΐναι τό μάλ
λον ενδιαφέρον αύτω, ένω άπεναντίας ό γλύπτης τόν όλ.ον σχηματισμόν τοϋ 

σώματος, την μορφήν τοϋ κρανίου κτλ. έπισταμένω; πρέπει νά σπουδάση.
1 ■.1 ;:■ * Λ ■ ■ ·. . . ;ή.. .· ■

■ Έπΐ τής σημασίας τής σπουδής τής άνθρωπίνης;φυσιογνωμίας όΰ μόνον 
ό 'Άρλες εις διάφορα μέρη τοΰ συγγράμματος τόυ τάναγκαΐα άνέφερεν, άλ.λά 

καί ημείς άνωτέρω την προσοχήν τών αναγνωστών μας έπεστήσαμεν. Οΰ- 
δείς όμως νέωστί τό άντικείμενον τοΰτο μετά μεγάλη τέρου ζήλου έζήτασε 

καί διά λαμ.προτέρου καί έπιστημονικωτέρου τρόπου να συζητησγι ένόησεν 

<5σον ό περίφημος Δάρβιν. Ή σπουδή όμως τοϋ . έργου του δεν ανήκει. κατά 

τάς παρατηρήσεις ημών τόσον εις τάς συνήθεις καί έν ώρφ σχολής μελετάς 

Β
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τοϋ μεγαλτ,τέρου άριθμόδ τών καλλιτεχνών μας (έζαιρέσεις παραδεκταί). 

“Ένεκα τοΰ λόγου, τούτου δεν θά Jiv^tj^vop^^ev, περιττόν νά έπιστήφώμβν· 

τήν προσοχήν τούτων επί τοΰ συγγράμματος τοϋ Δάρβιν ’Έκ^ξαΰΐς τώνψυ- 

χ'ίκωκ παθ&Τ παρ'ά,κΰρώιιοις. και ζωοις.'Ο μέγας συγγραφεύς παρατηρεί 
έν τή εισαγωγή του—-^Ένόσφ .ό. άνθρωπος καί τά λοιπά,ζωκ ώς ίίλως δια

φορετικά πλάσματα θεωρούνται, ανυπέρβλητός τίθεται φυσικώ τω λόγιφ 
φραγμός εις την ό'λως δεδικαιολογημένην ημών, επιθυμίαν τοϋ νά έζετάσω- 

μεν δσφ τό δυνατόν εύρύτ.ερον τά αίτια τής έκφράσεως τής πρός τά διάφορα 

αισθήματα καί: πάθη άνταποκρινομένης.. Έάν παραδεχθώμεν την θεωρίαν 

■ταύτην δυνάμεθα. πάντα ές ί'σου καλώς νά εζηγησωμεν όχι ομώς καί την 
διδασκαλίαν τής έκφράσεως, όχι τούς διαφόρους κλάδους τής φυσικής ίστο-. 

ρίας, :έφ’ ών αυτή άληθώς ’ όλεθρίαν επιρροήν έςησκησεν. Εί'δη τινά της έκ*  

φράσεως, ώς λ. χ. ή κατά την ύψίστην έπενέργειαν της. φρίκης όρθωσις τών. 
τριχών 'λ ή άποκάλυψις τών όδόντων.κατά την μανιώδη οργήν, λίαν δ.υσκό- 

λως δύνανται νά έζηγηθώσιν έάν δέν.παρκδεχθτ) τις οτι ό άνθρωπος πρό- 
τερόν. ποτέ εις πολύ κατωτέραν καί ζωώδη κατάστασιν εύρίσκετο. Τό κοινόν 
διαφόρων τρόπων τής έκφράσεως παρά διαφόροις μέν, συγγενέσιν όμως, εΐ'δε- 

σιν, ώς καί άί κινήσεις, τών αύτών προσωπικώνμυών κατά τόν γέλωτα .παρά 

τε τω άνθρώπφ καί τοΐς διαφόροις πιθήκοις καθίστανται πως εύνοητότεραι 

έάν πκραδεχθώμεν οτι πάντες ούτοι άπό ενός κοινού άρχεγόνου πατρός κα
τάγονται. Εκείνος όστις ε’.ς γενικά; . πεποιθήσεις βασιζόμενος παραδέχεται ■ 

ότι ή σωματική κατασκευή καί.τά ήθη καί έθιμα πάντων τών ζώων βαθ

μηδόν άνεπτύχθησαν, εκείνος ,λέγομεν μόνος θέλει παρατηρήσει καί την δτ 
λην θεωρίαν τής σωματικής έκφράσεως τών ψυχικών διαθέσεων υπό δλως 

νέονκαί τά μάλιστα ενδιαφέρον φως.
Ή της έκφράσεως σπουδή καθίσταται δύσκολος διότι αί κινήσεις., συνή

θως είναι τό μέν ό'χι σημαντικαι, τό δέ διότι λίαν παροδικής φύσεως. ΛΑν 
καί πολλάκις διαφοραί τινες καθίσιανται καταληπταί, είναι όμως άδύνατον, 

ώς τουλάχιστον ό συντάκτης τών γραμμών τούτων. νομίζει, νά προσδιορίσν) 

τις: που αί διαφοραί αύται. κεΐνται, "Οταν παριστάμεθα αύτόπται μάρτυρες 
ί.σχυράς. ψυχικϊίς έξάψεως, οϊαςδηποτε ^φύσεως άΰτη καί. άν ^ναι, διεγείρετατ. 
τόσω η συμπάθεια ·ημών ώστε επιμελής, παρκτηρησις η λησμονεΐται ^. αδύ

νατος καθίσταται, περί ου. γεγονότος ό Δάρβιν πολλά λίαν άζιόλογα πειτ ,· 
στηρικ συνηγαγεν.. Ή ημετέρκ προκατάληψις άφ’ ετέρου είναιέτισπουδαιο- 

πέρα πηγή της άπατης ημών, καθόσον, όταν κατά την φόσιν τών περιστάσεων 
περιεμένομεν νά ίδωμεν έκφρασίν τινα, ένεκα, της. προκκταλήψεως ήμών.,ταύ- 

■της,-νόμίζομέν ήδη την έκφρασίν ταύτην παρρύσιασθεΐσαν.Ό. περίφημος γάλτ 

λος,νευρολόγος Δυσέν.· (Dachenne de Boulogne), μέθ’ΐόλην :τήν .πείραν .ήν,κατεΐ- 
χεν, ένόμιζεν επί μακρόν χρόνον, ώς ό ίδιο; διηγείται, οτι κατά τινας ψυχι- 

κάς παθήσεις πλ.ειότεροι μϋς συνεστέλλοντο εί καί. αυτός είχε πεισθί οτι ή

■·:4
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εις ζ.·ζτζστασιν. προσωπικώς. μετά ©οε
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Χιά τής κινητεως προερχόμενη έκδήλωσις ε’ς ένα κκί μόνον μΰν περιωρίζετο». ·.

' Ό Δάρβιν διαφόρους μεθόδου; μετεχειρίσΟ'ή όπως .δυνη&ίί νά έξακριβώσνι 

κατά πόσον μιμικκί τινες καί ό'λως ΐδιαι τών τοΰ προσώπου χαρα.κτηριστι- 
κών κινήσεις ακριβώς· πρός διαφόρους ψυχ.ικάς καταστάσεις άνταπεκρίνοντο. 

Κατά πρώτον έτεζέτεινε τάς-παρατηρήσεις του έπΐ παιδιών, επειδή-ταΰτα, 

ως ό φυσιολόγος Βελ (Ball) παρατηρεί, πρός. πολλάς ψυχικά; διαθέσεις ίδια· 
ζόντως ΐσχυρώς διάκεινταη ένω εις τά μετά ταΰτα τοΰ βίου- ετή πλείονα ■ 
εί'δη τής έκφράσεως παυουσιν άνταποκρινόμενκ εις την κκθαράν καί άπλήν 

αιτίαν, έζ ής κατά .την παιδικήν ηλικίαν 'πηγάζουσιν. Μετά τάΰτκ έτράπη 

δ Δάρβιν εις τόν. σπουδήν τών φρενοβλαβών, καθόσον ουτοι. είναι έκτεθειυ.έ^· 

νοι. εις εκφάνσεις τών ισχυρότατων παθών, χωρίς νά δύνανται συγχρόνως 
καί νά έ^ελέγχωσιν αύτά. Μή ών δ’- 

νοβλαβών νά .συναναστρέφεται συνήψε σχέσεις προς περίφημους ειδικούς ία- 

τρούς, οΐτινες μετέδιδον αυτω πληροφορίας έπΐ τών. ΰπ’ αύτοΰ τιθέμενων 
ζητημάτων.

. Αίαν πρωτότυπος είναι καί έτέρα μέθοδος δι’:ής ό Δάρβιν προσεπάθησε 
νά.σπουδάσγ την έκφρκσιν τοΰ προσώπου. 'Ο άνωτέρω ρ.νήμονευθείς, γάλλος 

νευρολόγος Δυσεν έγαλβάν.σεν ώρισμένους προσωπικούς μΰς γέροντός, όχι τό
σον ευαίσθητον δέρμα εχοντος, διά τοΰ τρόπου δε τούτου άπήλαυσε διάφορα 
είδη, έκφράσεως άτινα ,πάντα έφωτογράφησεν. ‘Ο Δάρβιν έδειξε ταΰτα εις 

διαφόρους; ανθρώπους διαφόρου ηλικίας καί γένους χωρίς .συγχρόνως νά δεις?) 

καί τό συνοδεΰον αύτάς κείμενον,

, χικόν πάθος .ή αίσθημα τό

.ς μετέδιδον αυτώ πληροφορίας

την έκφρκσιν του προσώπου. 'Ο κνωτέρ

ιρόσώπον τοϋ
τών διαφόρων άπεικονισμάτων πκρίστανε, Πλεΐστα

ήρώτησε δέ πάντας -τούτου-, όποιον ψυ-

φωτογ-ραφηθέντος πρεσβύτ

:ών άπεικονισθεντων εΐ- 
τών έρωτηθέντων-, 

Ό Δάρβιν. όμολρ-

δύτου έπΐ'.

- · . V ι
ων. δέ. αΐ γνώμαι τών παρατηρητών διηρέθησαν.

' >, άναμφιβόλως ήθελεν ή κρίσις του έ;
V

πάλιν έπΐ

δών τής έκφράσεως άνεγνώρίσθησαν άυ.έσως υπό πάντων 
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γεί, ό'τι έάν αί τοΰ Δυσέν φωτογραφίαι προετίθεντο: αύτφ άνευ τοΰ έζηγη- 
τικοΰ κειμένου, άναμφιβόλως ήθελεν ή κρίσις του επίσης πλάνηθή. ώς ή τών 

' ::υπ’: αύτοΰ έρωτηθέντων,... επειδή όμως κατείχε .συγχρόνως καί την περιγρα- 
φην,/ δέν. έδυνκτο “ή νά Οαυμ.άσή 'τήν πιστήν και φυσικήν έκφρασιν τών φώτ.π 

τογρκφηθεισών φυσιογνωμιών.

Μετά ταΰτα πάλιν έπΐ τοΰ αντικειμένου τούτου ό Δάρβιν πειρώμεν.ος i- 
στρεψε την προσοχήν του'εις την παρατήρησιν και μελέτην τών έργων όνο· : 

μαστών γλυπτών και ζωγράφων, «νευ όμως- μεγάλου αποτελέσματος. *Ως  
αιτίαν τής αποτυχίας του ταύτης παρεδέξάτο ό ήμέτερος :συγγραφεύς την ■ 

κατα την εκτελεσιν τών καλλιτεχνικών .έργων σκοπουμένήν παράστασιν τοϋ 
καλοΰ κυρίως, ;τοΰθ*  όπερ βεβαίως λίαν θά συνεταράσσετο διά τής παρζστά- 
σεως ΐσχυρώς συνεσταλμένων προσωπικών μυών. «Τά πρόσωπα άτινα γ$'6~ 

βιμεύουσιν ώς -άφετηρία τής: συνθέσεως- δανείζονται ώς έπΐ τό πλεϊστοή τί 
Tup1
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παράσΐατικόν·-z..izc την■ έκφρκσιν αύτών δι’ έπιτηδείως καί μετ' άζιοθαύμ,ά- 
στου δυνάμεω; παρεισαχθέντων δευτερενόντων αντικειμένων ;:·.

Τέλος.προσεπάθήσεν ό Δάρβιν νά μάθη άν οί αΰτοΐ τρόποι τής έκφράσεως, 

ή κύτη μιμική δύνανται νά πα.ρατηρηθώσιν παρ’ όλκις ταΐς άνθρωπίναις φυ- 
λαϊς, ΐδίιρ δέ -παρ’ έκείναις αΐτινες ζώσιν έν τή άρχεγόνφ, αύτών άπλότήτι 

κμΙ μακράν τής έψιμμ-υθιωμένης φιλοφροσύνης τής Ευρώπης. Άφοΰ λοιπόν 
πάντοτε αί αύτκικινήσεις τοΰ προσώπου ή τοΰ σώματος παρά ταΐς διαφό- 

ροις φυλαϊς τοΰ άνθρωπίνου γένους τάς αΰτάς ψυχικάς παθήσεις έζ.φράζόυσι, 
δυνάμεθα μετά μεγίστης πιθανότητος νά συμπεράνωμεν ό'τι ταΰτα τά είδη 

τής έκφράσεως είναι φυσικά; έμφυτα είτε ένστικτα. Κατά συνθήκην παρα
δεδεγμένα είδη τής έκφράσεως ή: μιμικαΐ. κινήσεις, άτινατό άτομον ■ κατά - 

τά πρώτα έ’τη τής ζωής του εκμανθάνει, πρέπει κατά πάσαν πιθανότητά 
«νά τάς διαφόρους φυλάς κατά τόν αυτόν τρόπον νά διαφέρ.ωσιν άλλήλων 

ώς ή γλώσσα αύτών. τούτων.

’ Πρός. ταΰτα έπεθύμουν νά παρατηρήσω ότι ή τεχνική παράστασις τής έκ- 
φρκσεως τών ψυχικών παθών ολως τι τό ίδιάζον αυτή κατέχει. ’Από τής * 

εποχής του Λεσιγγ καί τών. οπαδών .του κηρύττεται οτι ακαλαίσθητος ή έν 

εϊκόσι καί άγάλμασι τής ύψίστης τοϋ πάθους έκφράσεως άναπαράστασις εΐ· - .
ναι. Τό υπό τόσων έπικριθέν τοϋ Λαοκόοντός σύμπλεγμά αποδίδει. έν τε τή ■ 

κεφαλή,· βραχίοσι, θώρακι,κοιλίας καί ποσί την εκφρασιν-ψυχικού κάΐ φυσικοΰ 

πάθους ;εις υπέρτατου, τελειοτατον βαθμόν. Μονον σχολαστικοί καί έπικριταΐ 
έστερημένόι καλαισθησίας καί πάστι «δεσμευτώ έκφράσει ζένοι, δύνανται νά 

ευρωσιό έν τή έκφράσει τοϋ πάθους τοΰ δηχθέντος Δάοκόοντός καί τών .δα- 

κνομ,ένων καί ύπό τών . ό'φεων περιελΐσσομένων τέκνων του άχαΛαίσθητόν iti 
Πόσον όμως μέχρις άπελπισίας ακαλαίσθητου ή'θελε τωόντι εΐναι έάν .ό^μέ- 

γας καλλιτέχνης τόν αί'φνης υπό τοϋ φρικαλέου πεπρωμένου καταληφθέντα ■ 

ιερέα τοΰ ’Απόλλωνος μετά τών τέκνων του, έάν, λεγ'ομεν, τούτον, έν ήσυχφ 

έκφράσει -καί υπομονή Ονήσκοντα παρίστανε ! ’Ενταύθα μόνον ή αληθής άν- 
θρωπίνή έκφρασις δόναται νά μας εύχαριστήση καί όχι ή τούς νευροπαθεϊς 

σχολαστικούς νωθραίνουσα ιδέα τής ήσυχίκς. Τίνκ καλλιτεχνικήν άςίαν ήθε 

λεν έχει ό Οτήσκων μαχητής, τίνκ ή Νιόβη άνευ έκφράσεως πάθους; Τίνα ■ 

έντύπωσιν ήθελαν μάς εμποιεί αί ύπό: τοϋ Σλύτερ. γραφείααι μορφαί-, τίν.α ό 
τοΰ Θορβάλδσεν ’’Αχι.Ι.Ιε'ςς κατά.την αρπαγήν . τής. Βρησηΐδος, τίνα τά έν 

Βερολίνω. κατά τήν.πλατείαν τής Balle '-Alliance, ωραία - τών μαχητών συμ
πλέγματα, έάν έλειπεν άπ’ αυτών ή έκφρκσις τοΰ-ύψίστου πάθους τής άρός:· 
τόν θάνατον αγωνίας, τή; μανίας τοΰ τής μάχης ένθομσιασμοΰ! Ό 'Ορκτιος 
Βερνε (ΪΙ. Vernetj έγραψε την κυκυοτράχηλον Έδίθκν καθ’ δν χρόνον αίίτη έπα· 

νευρίσκει. πρός την εσπέραν, τό αίμόφυρτον πτώμα τοΰ άγαπητοΰ «ύτίί 
δού έν. τφ-,πρό' τής-πόλεως. Hastings πεδίω τή; μάχης.’ΤΙμην τότε, ότε τό άρι- 
στόύργημά^ηΰτόι έν τινν κκλλιτεχνικίί' έν βερολίνφ εκθέσει εΐδον, δεκαάεν <
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•ταετες.-παιδίον,· ή δ’ απερίγραπτος. μεγαλοπρεπής έκφρασις τοΰ.' άγριωτάτοο 

παθρυς επι τοϋ ■ προσώπου τής ώοαίχς ’Αγγλοσαξωνίδρ; βαθύ, μέ . συνεκίνησε. 

Ποσον μεγαλοιτρεπης φαντασία, πόσον πιστή έκτέλεσις, . καί. δί όποιου θείου 
ενθουσ'.ασμ.οϋ τό πα.ρετηρουν ! Δεν μοιείναι γνωστόν που ή εϊκών μ,ετά ταΰτα 

μετηνέχθη, ουδέποτε πλέον έπανε.ϊδον,αύτήν, άλλα καί ουδέποτε θέλει.μου 
δικφυγει τής μνημη; ή απλή της υ.εγαλοπρέπει·κ.—Κατά την εποχήν εκεί

νην δτε είδαν την τοΰ Βερνε εικόνα με ,έρριψεν η τύχη μου είς· άϊ&όητιχύ,ς 

συνανζστροφας μεγάλης τινός. πόλεως. Οί φαιδροί κεκλημένοι έξέφερον κατα- 
'δικαστικήν απόφασιν κατά τής άκαλαισθήτου.καί αιματηρά; τού τολμηρού 

Γάλλου παραστάσεως. Ούαί ύμΐν σχολαστικοί—είπαν τότε, καί λέγω έτι 
καί σήμερον!

Μετά ταΰτα.εγραψεν ό Βερνέ εικόνας μαχών, εφ’ ών παρατηρεί τις ένθου- 

σιώντας. μαχομενους καί Ονήσκοντκς πολεμιστά; κατά τήν άγρίαν συμπλοκήν 
μανιώδους μάχης. Οΐ έθνοφύλακες καί ό ταγματάρχηςπων Φρίξιο; (Friceius) 

επί τής τοΰ Βλαιπτρεν (Bleibtren) είκόνος — ή άλωσι; τοϋ GrimmaerThor 
y .* εν Λειψιοι (18 i 3) — ρί επί ετερας τοϋ αύτοϋ είκόνος κατά τήν μάχην .τοϋ 

Flensburg-Ball (1848) υπερασπιζόμενοι εαυτούς και. θνήσκοντες σπουδασται, 

μτςεικονιζουσιν εν τε τώ προσωπω καί τή θεσειτοϋ σώματος το ά^δ^ιαόχ-.πά- 

6ος έν τή ύψίστγ τελειότητι. Υμείς μάρτυρες τής εποχής τοϋ αίματος καί 
σίδηρου εγράψατε επίσης λαμπρώς καί ύμεΐς τά κα.τά το Δΰππελ, "Αλσ.εν, 

τοΰ Καινιγραιτς καί Σεδάν κατορθώματα, επί δέ των εικόνων σας. έδύνατό 

τις,τουλάχιστον να ί'δγ άνδρικάς μορφάς, καί οΰδείς σχολαστικός συλλογισμός 

σ^ς απετρεψε να διαιωνίσητε διά τής γραφίδος σας. επί τών παριστανομ.έ-. 

νων φυσιογνωμιών την έκφρασιν τοΰ εν τγ μάχγ ενθουσιασμού, τόν θρίαμβον 
και την.χαράν τής νίκης, καί τήν καρτερίαν τοϋ θνήσκοντος φιλοπάτριδος. 

. Οθεν προς τι,.ετί ο ανόητος εκείνος φόβος πρό τής έν τγ τέχνη παραστά- 

σεως τοϋ πάθους; Έάν .δέν θελητε νάποσκορακίσητ.ε τόν.φόβον εκείνον, άφή- 

σατε κατα μέρος πάσαν ελπίδα περί στεφανώσεω'ς καί επιτυχίας τοϋ καλ~ 
: ?>.:5®Χν<’λθϋ. σας σταδίου, σπευσατε δε νάρπάσητε τήν ηλακάτην καί ένθρο- 

νισθήτε.ρςχρκ το .λίκνον όπως .γράψητε οίκο.γενειακάς σκ,ηνάς, αϊτινες μόνον 

. τους νεόπλουτους κολλυβιστά; καί μετόχους δύνανται νά εύχαριστήσωσιν 1

Ω; πρός τό τελευταίο? υπό τοϋ. Δάρβιν εξεταζόμενο? αντικείμενο? παρα- 
τηρώ οτι η πληοης εκφράσεως μιμική καί ή άλλάσσουσα έκφρασις τοϋ προσώ- 

, που δύναται νά παρατηρήθή καταφανώς , καί παρ’ αυτοί; έ'τι. τοΐ; άγρίοις 

και ημιάγριοι; λαοΐς. Ένθυμηθώμεν μόνον πόσον ταχέως, ή ευφυής ενός Αλ
βανού. καί Κούρδου ή. ετι καί αυτή ή.άμβλυτέρα, ενός Μαύρου., μορφή .κατά 

την έκφρασιν .τής μανίας αλλοιουται. Ουδαμοΰ, ουδέποτε παρά τοΐς διαφο- 

ρωτατοις τυποις τών Αφρικανών άλλα είδη, έκφράσεως τών ψυχικών παθών 
παρετήρησα ή τά παρά, τοΐ; διαφόροις ευρωπαϊκοί;λαοΐς άπαντώντα. Παρ’ 

; εκείνοι; παρατηρεί τι; τόν αυτόν αιμοχαρή σαρκαστικόν ; καί εύθυμο? γέ-
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λώτοί, τό αυτά στενόχωρο? άοελέ'ς μειδίαμα τοΰ υποδεεστέρου,. δτε ουτος 

ενώπιον τοΰ ανώτερου του εύρίσκεται, τό κλαίει?, τήν αυτήν έκφρασιν θυ

μού, φόβου, χαράς, εύεξίας. Αΐ έντάϋθα προκύπτουσαι διαφοραί προέρχονται 

έκ τής ιδιοσυγκρασίας, εΐνάι. δέ βαθμιαϊαι κ,α'ι μάλλον ποσοτικαί ή ποιοτι- 
καί/'Ο κάτοικο; τών βορείων χωρών , λ. χ. δεν καταλαμβάνεται τόσον ίσχυ- 

ρΰς υπό τών παθών, ό'σον ό τών· μεσημβρινών χωρών. Ό μαύρος είναι εύκι- 

νητότέρος, έύθυμότερος καί φλυαρότερος τοϋ Βεδουίνου τής Αιθιοπίας, τοϋ 
?Ινδοΰ καί ούτω καθεξής. 'Έτεραί τινες διαφοραί, μόνον ρμως κατά τό φαι

νόμενο?, παρουσιάζονται ήμϊν ώ; έκ τοΰ άλλοίου χρωματισμού τοΰ δέρματος 

τών διαφόρων φυλετικών ιδιοτήτων κτλ. 'Ο μαΰρος εν παραφορά ισχυρά; ορ
γή; λαμβάνει φαιοκίτρινον χρώμα, τά δέ χείλη του ώχραίνόνται. Μαύρα κο

ράσια εΐδον- έπί τή γυμνότητί των υπό τοΰ έρυθροΰ τής' αίδους χρώματος 
καλυπτόμενα. Τήν έρυθράτητα έδύνατό τις νά παρατηρήσγ επί τών μελά- 

νοφαίων ή μαύρων παρειών των μετά τίνος χαλκόχρου ύπαυγεία; μεμιγμέ- 
νην, ό'χι όμως καί νά παρακολούθηση τις επί τών λοιπών του σώματος ..με
ρών, Ή. έκφρασις αΐδοϋς, τής σεμνότητας, δεν έκφαίνεται παρά τοϊς: τέκνοις 

τούτοι; τής φύσεω; άλλως ή παρά ταΐς ήμετέραις γυναιξίν, Αί' γυμναί μαΰ- 

ραι Δέγ.κα ή Λίγκα δεν παρεδίδοντο τόσον εύκόλω; εΐ.ς τήν καταμέτρησι? 
διαφόρων μερών τοϋ σώματός των, κατά τοιαύτας δέ περιστάσεις έδείκνυον 

φυσικήν, απροσποίητο? μετά σεμνότητας στενοχώριαν. Έν οργή είδον τούς 

’Αφρικανού; συνηθέστερον μέ τεταμένους δακτύλου; χειρονομοΰντας, σπα

νιότερου δέ τούς γρόνθόυς συμπηγνύντας.· Όρθία θεατρικίζουσα στάσις μετά 

κεφαλής πρός τά πρόσω τεταμένης ήν πάντοτε παρατηρήσιμος. 'Υπερηφά

νειαν καί μεμετρημένην άςιοπρεπειαν παρετήρησα εκεί πολύ συχνότερον'.ή; 

παρ’ Ευρωπαίοι;. ·
Ό Δάρβιν δίδει έν τφ βιβλίφ του τήν άνάλυσιν τών. γενικών άρχών τής 

εκφράσεως, τό μέρος δέ τουτο είναι έκ τών σπουδαιότατων καί ώφελιμω'τά*  

των τοϋ όλου .συγγράμματος, Άκριβεστέραν άνάπτυξιν τών σπαυδαιοτάτων 

τούτων ειδήσεων άναγκαζόμεθα ένεκα έλλείψεως χώρου νά παραλείψωμεν., 
πάραπέμποντες τούς άναγνώστα; είς τό πρωτότυπον, όπερ ήδη λίαν διεδό.θη 

'είς διαφόρους γλώσσας μεταφρασθέν.. Ενταύθα νομίζομε? οτι άρκεΐ μόνον ότι 

.έπεστήσαμεν τήν προσοχήν επί τής σπουδαιότατη; ταύτης συγγραφής, ήτι; 
■ υπό τών καλλιτεχνών ούχί δεόντως μέχρι τοΰδε έςετιμήθη. Τό του Δάρβιν 

σύγγραμμα συνοδεύεται ύπό καλών ξυλογραφιών καί ηλιογραφιών, ών πίνες 
ιδιαιτέρων χρήζουσιν επαίνων. Αΰται άντιπροσωπευουσι τό μέν· το σοβαρόν, 

τό δέ· τό. άστείον είδος καί είναι ίδίρτ εις εκείνους τού; ζωγράφους καί γλύ- 

πτας.άξιοσύστ^τοι,. οιτινες περί κωμικά; παραστάσεις ένασχολαϋνται.

' Έν·: Βερολίνφ, κατά Μάρτιον 18.7Ί.. '
■ ;■/ · .;■ < '■ R. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ ’

■ ■ ,·’.· ■ $οιτηνήί·. τής τιβρα τ<$ καθηγητή κ., "Aptjwv..
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ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΙΜΟΥ

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ, ΕΥΣΕΒΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Τί έλεγες πρό ολίγου, Άγαθόβουλε, περί τοΰ παλαιού εκεί
νου λαοΰ τϋς ’Ινδικές καί τών θρησκευτικών τελετών του ; Θέλησε, παρα

καλώ, νά τδ έπαναλάβγς, δεότε, κληθείς έξω αιφνηδίως, την αρχήν μόνον 
ηκουσα της διηγησεως.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καλόν νά έπαναλάβγ ό Άγαθόβουλος την διηγησιν, διότι, 
προσκαλεσας έμ.έ νά επιφέρω όποιας έχω έπ’ αυτής παρατηρήσεις, διά τϋς 

έπαναληψεως εννοεί βεβαίως συμπροσκεκλημένον και σέ εις τοΰτο, Εύσέβιε.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ή διηγησις είναι σύντομος. 'Ο λαός εκείνος είχεν εις 

τάς θρησκευτικός αΰτοϋ τελετάς, την έξης συνήθειαν” πρώτον, ό κυρίως ιε

ρουργών και έκφωνών τάς μετά την θυσίαν εύχάς δέν ητο ό θύων ίερεύς, 
άλλ’ ό συνετότατος τών παρόντων' καί δεύτερον, διά τών εύχών τούτων 
ούδέν άλλο έζητεΐτο παρά της θεότητος, εϊμη μόνον η αποστολή τϋς δι

καιοσύνης. Λέγε λοιπόν τάς παρατηρήσεις σου σύ ποώτος, Εύσέβιε.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Θαυμάζω τόν αγαθόν αύτόν λαόν, καί διά την αγάπην του 
πρός την δικαιοσύνην, καί διά τό σέβας του πρός τούς συνετωτέρους. ΓΙαρα 

τηρώ δέ ότι ό Θεός έφαίνετο εύλογών καί άνταμείβων έκ προκαταβολής 

την καλήν του ταυτην διάθεσιν καί ό'τι αί εύχαί του, καθ’ ην ώραν έξεφω- 

νοΰντο, ίσαν η'δη καί εΐσηκουσμέναι.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί πόθεν εικάζεις τοΰτο, Εύσέβιε ;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Τό εικάζω ές αύτης ταύτης της ομοφώνου άναγνωρίσεως καί 

έκλογϋς τοϋ συνετωτάτου. Πόσαι έριδες καί πόσοι διαπληκτισμοί δέν θά 
συνέβαιναν αλλαχού έπΐ τοιαύτης εκλογής ! ’Έπρεπε βεβαίως ό λαός εκεί

νος νά έχη βαθέως έρριζωμένον έν έαυτφ τό αίσθημα της δικαιοσύνης, ινα 

ούτως εύκόλως άναγνωρίζη και άπονέμη τό εις έκαστον άνηκον. '
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Έχεις δίκαιον, Εύσεβιε, ν’ άποδίδης έν πρώτοις εις 

την θείαν εύλογίαν τό έπικρατοΰν τοΰτο εις λαόν τινα αίσθημα τϋς δικαιο

σύνης. ’Έχε όμως πρός οφθαλμών καί μίαν ύψηλην ιδιότητα της μεγάλης 

ταύτης άρετϋς. Ή δικαιοσύνη, φίλε μου, γίνεται εις τόν αληθώς έμφορού- 

. αύτϋςέξις ούπω πως σταθερά καί διηνεκής, ώστε ούδέποτε καί 
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κατ’ ούδέν νά μη δύναται πλέον ν’ άνεχθί] την άδικίαν. "Οθεν καί οί από 

της Στοάς σοφοί έ’ζιν ώνόμασαν την δικαιοσύνην. Ένθυμεΐσθε τόν όρισμόν 

τούτον τών Στωϊκών ;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ.Έγω ενθυμούμαι δύω ορισμούς” «Έξις ίσότητος διανεμητική», 

καί «Άρετη ψυχής διανεμητική τών κατ’ αξίαν».

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Λοιπόν καί τό τών'Ρωμαίων νομοδιδασκάλων...............

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Λέγε καί σύ, Στέφανε, ό'στις σπουδάζεις τά νομικά, τόν 

ορισμόν τούτων.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Constans et perpetua voluntas suum cuique tribuere.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Περίεργος σύμπτωσις I
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Άλλ’ είναι γνωστόν, Εύσέβιε, ό'τι οί νομοδιδάσκαλοι 

της 'Ρώμης, έξ όλων τών φιλοσοφικών τών Ελλάδος αιρέσεων, ησαν οπα

δοί της Στωϊκης φιλοσοφίας. ’Αλλά περί τούτου μέν θά λαλησωμεν καί πά
λιν' σύ δέ, Στέφανε, δέν έχεις ιδίαν σου τινά παρατηρησιν επί της είρημέ- 

νης τοΰ Ίνδικοΰ λαοΰ συνήθειας;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ή έδικη μου παρατηρησις δέν είναι πολύ ευνοϊκή πρός τόν 

λαόν εκείνον.
» ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Αλήθεια; καί διατί;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ούδέν άλλο πράγμα, είπες, έζητει παρά τϋς θεότητος, εϊμη 

μόνον την αποστολήν της δικαιοσύνης. Ή τοιαύτη περιωρισμένη ζητησις 

δέν μοί φαίνεται επαρκής, καί επομένως ούτε συνετή. Μέγα τι αγαθόν είναι 
βεβαίως εις τάς κοινωνίας τών ανθρώπων η δικαιοσύνη, αλλά δέν είναι τό 

μόνον αγαθόν τοϋ οποίου τά έθνη έχουν ανάγκην. Θέλων νά μη πολυλογήσω 

εις την άπαρίθμησιν τών άναγκών τούτων, άρκοΰμαι φέρων εις άπόδειξιν τά 

διάφορα υπουργεία. ’Ιδού, έχομεν έν Έλλάδι επτά υπουργεία’ άλλαχοΰ δέ 

είναι και περισσότερα, καθώς τϋς Γεωργίας, της ’Εμπορίας, τϋς Βιομηχα
νίας, τών Δημοσίων Έργων κτλ. "Εκαστον τούτων άνταποκρίνεται καί εις 

μίαν έθνικην άνάγκην, καί έν έκ τών πολλών είναι καί τό της Δικαιοσύνης. 

Πολλοστημόριον λοιπόν τών εθνικών αναγκών είναι, φίλε Άγαθόβουλε, ή 
δικαιοσύνη, καί οί ’Ινδοί έκεΐνοι, ζητοϋντες αυτήν μόνην καί ούδέν άλλο 

παρά τοϋ Θεοΰ τοΰ δοτηρος παντός άγαθοΰ, έσφαλαν, κατά την κρίσιν μου, 

μεγάλως.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Κατ’ επιφάνειαν ί'σως έχεις δίκαιον” έσωτερικώς ό'μως, 

Στέφανε, άπατάσαι. Ή δικαιοσύνη δέν είναι μόνον καρπός καί αποτέλεσμα 
άγαθης πολιτείας, αλλά καί αιτία καί μέσον ασφαλές πρός έδραίώσιν πολι
τείας άγαθϋς. 'Υπό την δευτέραν ταύτην έποψιν άν Θεώρησης την δικαιοσύ

νην, δέν πιστεύω νά παραγνώρισης την γενικότητα τών εύεργεσιών αύτης 
πρός τάς άνθρωπίνας κοινωνίας, ούτε νά καταμεμφθ·ρς πλέον τών αγαθών 

’Ινδών, οΐτινες βεβαίως διότι την έθεώρουν ύπό την αύτην έποψιν, έπίστευαν 

αυτήν έπαρκϋ τϋς θεότητος χάριν.
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Δεν ένόησα καλώς το. συμπέρασμά σου, Άγαθόβουλε' επειδή 

δέ τό θέμα τοΰτο είναι άξιον λόγου, καί επιθυμώ να νοήσω, ανάπτυξε, ρέ 

παρακαλώ, τάς ιδέας σου σαφέστερα.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί εγώ σέ παρακαλώ επίσης" πρώτην φοράν ακούω άποδι- 

δομένην τοσαύτην δύναμιν εις την δικαιοσύνην. .

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Προθύμως, φίλοι μου, σας υπακούω, διότι πολύ επι
θυμώ νά σας πείσω, και ή πειθώ δέν ενεργεί τό έ'ργον αύτϋς άνευ σαφή

νειας. Σας ερωτώ λοιπόν" αύτών τών διαφόρων εθνικών άναγκών, τών όποιων 

την κατάταξιν διετύπωσε πρό ολίγου ό Στέφανος έπί της διαιοέσεως τών 

ύπουργείων, ποϋ πρέπει νά ζητήσωμεν την πλήρωσιν καί θεραπείαν;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ- Οί λόγοι μου, τών οποίων έμνήσθης, φίλε Άγαθόβουλε, πε

ριέχουν και την άπάντησιν εις τοΰτο. Πανταχοϋ η περί τών τοιούτων φρον- 

τίς άνατίθεται εις τά υπουργεία.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Δέχομαι την άπάντησιν" άλλ’ αύτάς τάς έθνικάς ά- 
νάγκας δέν δυνάμεθα άρά γε νά τάς περιλάβωμεν είς έν, και νά τάς άνο- 

μίάσωμεν δι’ ενός γενικού ονόματος ;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Δυνάμεθα. .
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Καί πώς θέλετε νά τάς όνομάσωμεν;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. "Ας τάς όνομάσωμεν κοινόν συμφέρον.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Έστω" αλλά, καθώς είς έν περιελάβαμεν τά φροντί- 
σματα,δέννομίζετε ό'τι δυνάμεθα νά περιλάβωμεν είς έν καί τούς φροντιστάςς 

, - ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ’Όχι ρ.όνον δυνάμεθα, αλλά ριάλιστα νομίζω ότι τό τοιοΰτο 

είναι ετοιρ.ον καί εύρημένο,ν. Είναι η Κυβέρνησις, τό σύνολον, καί συγχρόνως 

ή άνωτέρα άρχη, τών ύπουργείων.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Πολύ καλά" αλλά δέν νομίζετε καλόν νά έζφρώσω[Λεν 

κ$τι γενικώτερον της Κυβερνήσεως, ώστε μέρος τούτου ή λεγομένη Κυβέρ

νησή ν’ άποτελη ;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Δεν εννοώ τί γενικώτερον νά ζητήσωμεν, άφοϋ ή Κυβέρνη- 

«ες είναι ή ανώτατη, καί έποριένως ή γενικωτάτη άρχη.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί λησμονείς, Στέφανε, τάς συνταγριατικάς πολιτείας, οπού, 

καθώς εις την ήμετέραν, είναι καί Βουλή, ή, καθώς άλλαχοΰ, Βουλαί;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Εύγε, Εύσέβιε ! Διά μιας βολής, τό δη λεγόμενον, δύο 

έκτύπησες τρυγόνας. Καί την έ'νστασιν τοΰ Στεφάνου άνεσκεύασες, καί τό 
ζητούμενον ό'νομα ηυρες.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Πώς τό ηυρα ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ.’Ανέφερες πολιτείαν, καί ΤΙοάιτεΐαν θέλομεν ονομάσει 

τό σύνολον τϋς Κυβερνήσεως καί τϋς Βουλϋς. Κυρίως, τό προκείμενον ζή» 

τημα συνίσταται είς τάς σχέσεις της δικαιοσύνης πρός την Πολιτείαν" αλλά 

πριν ή λαλησωρ.εν περί τούτου, σάς ερωτώ Sv αναγνωρίζετε ότι υπάρχουν 
διάφορα πολιτείας είδη ; .....
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ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Βεβαίως*  διότι είναι δημοκρατία, άριστοκράτία, μοναρχία 
Απόλυτος, μοναρχία συνταγματική, καί, έν ύποδιαιρέσει αύτών, διάφορα 

άλλα εί'δη. ’

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Καλά" ή λεπτομερής άπαρίθμησις αύτών είναι έργον 
άλλότριον τοϋ ήμετέρου σκοπού. Θέλετε ν’ άρκεσθώμεν άναγνωρίζοντες δύο 

πολιτειών συστήματα, καί είς μέν τό έν έξ αύτών νά κατατάξωμεν τάς 

πολιτείας, είς τών οποίων τών σχηματισμόν καί την εκλογήν λαμβάνει 

μέρος ό λαός, είς δέ τό έτερον έκείνας όπου ό λαός ούδέν λαμβάνει μέρος;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καταλαμβάνω" είς την δευτέραν ταύτην κατηγορίαν εννοείς 

νά ύπαγάγης τάς λεγομένας Κυβερνήσεις θείω δικαίω;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Άλλ’ εγώ δέν παραδέχομαι την μη συμμετοχήν τοϋ λαού 

είς τόν σχηματισμόν όποιαςδήποτε Κυβερνήσεως.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Δέν πρόκειται σήμερον, Στέφανε, περί τούτου. Σήμε

ρον έ'χομεν ύπ’ οψιν τά υπάρχοντα, καί άποβλέπομεν είς τόν χαρακτηρισμόν 

τών πολιτειών εκείνων, όπου η συμμέτοχη καί η έπενέργεια τοϋ λαοΰ άνασ 
γνωρίζονται καί πράγματι ύπάρχουν. Ούδέν έπειτα κωλύει, όταν καί αί από
λυτοι αύταί Κυβερνήσεις μεταβληθώσι καθ^|ν πρεσβεύεις τρόπον, νά έφαρ- 

μόσης καί έκεϊ τά ρηθησόμενα. ,
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Μετά τϋς έπιφυλάξεως ταύτης, παραδέχομαι καί παρακο

λουθώ την διαίρεσιν. *

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Αοιπόν ....
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Με συγχωρεϊς, Άγαθόβουλε, άν σέ διακόπτω. Σκοπεύων νά 

έφαρμόσης τάς περί δικαιοσύνης ιδέας σου είς τό έν έκ τών δύο συστημά

των τών Πολιτειών, άνακηρύττεις αύτάς άνεφαρμόστους είς τό έτερον; Ν0- 
{Ζίζεις, παραδείγματος χάριν, ό'τι έπί τών απολύτων μοναρχιών όύδεμίαν 

έ'χει δύναμιν η δικαιοσύνη ;

ΑΓΑΘΟΠΟΥΑΟΣ. Ούδόλως νομίζω τοΰτο, φίλε Εύσέβιε’ τό εναντίον μά

λιστα νομίζω καί παραδέχομαι. Αλλά περιορίζω σήμερον την ομιλίαν μου 

είς τό άλλο εκείνο είδος ή σύστημα τών Πολιτειών.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Δέν εννοείς, Εύσέβιε, τόν διαφανή σκοπόν τοϋ Άγαθαβού- 

λου; Περί της ημετέρας Πολιτείας σκοπεύει νά λαλήση, καί ζητεί νά κα- 

λύψγι τούς λόγους του ύπό τόν πέπλον τϋς γενικότητος.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ούδέν ζητώ νά καλύψω, φίλε Στέφανε. ’Εννοώ τό θέ

μα καθ’ §ν αύτό θέτω τρόπον. Πολιτείαν εννοώ, είς τήν εκλογήν καί τόν 

σχηματισμόν της οποίας συντρέχει ή Οέλησις πολλών. ‘Ημείς έχομεν Βασι
λείαν συνταγματικήν, καί οί λόγοι μου δύνανταί νά έφαρμοσθώσι κάί έπί κα- 
θαράς δημοκρατίας" ημείς έ'χομεν καθολικήν ψηφοφορίαν, καί οί λόγοι μ.ου 

εφαρμόζονται καί όπου τό δικαίωμα τϋς ψήφου είναι διά τιμημάτων sial 
εξαιρέσεων περιωρισμένον.

■ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί έπειτα, Στέφανε, μήπως κακόν πράγμα είναι νά προ-
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β^επη τις πρό πάντων περί τών ιδίων -ηθικών Αναγκών; Αέν λέγει ό Από

στολος Παύλος*  «Είζ τις τών ιδίων, και μάλιστα τών οικείων, ού προνοεΐ^, 

την πίστιν ηρνηται, καί έστιν απίστου χείρων ;» ' ;·
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. "Εχεις δίκαιον" γνωρίζω μάλιστα και παραγγελίαν τινά 

δημώδη, ητις έξηγεϊ Ακριβώς την διδασκαλίαν ταυτην τοΰ ’Αποστόλου.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ποιαν;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. «‘Όταν διψίγ η αύλη σου, εζω νερόν μη χύννις».

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Άς έλθωμεν λοιπόν εις τό προκείμενον, καί άς έξετά- 
σωμεν την διττήν, ώς εΐπα, σχέσιν τ·ης τοιαυτης πολιτείας πρός την δι

καιοσύνην. Κατά την πρώτην έκ τών σχέσεων τούτων, η πολιτεία οφείλει 

νά παρέχη καί νά διατηρώ εις την κοινωνίαν εύκολον καί προσιτήν την δι- 

καιοσύνην. Δέν νομίζετε τοΰτο καθήκον της Πολιτείας πρός την κοινωνίαν ;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Τό πρώτιστον μάλιστα καί τό σπουδαιότατον τών καθηκόν

των. Πάσα άλλη πρόνοια καί πάσα άλλη εύεργεσία τ^ς πολιτείας πρός την 
κοινωνίαν, όταν δέν ύπάρχη ή άσφάλεια της αύστηράς μεταξύ τών πολι-, 
τών δικαιοσύνης, η μηδενίζεται, η πολύ ·ηλαττωμένην έχει αξίαν.

. ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί εγώ Ανάγ^ρίζω τοΰτο" άλλ’εΐπα ό'τι, έκτος της δι

καιοσύνης, είναι καί άλλα καθήκοντα τίίς Κυβερνήσεως, $ της πολιτείας 

πρός την κοινωνίαν.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Άρκεϊ τό περί της πρώτης τών σχέσεων τής Πολιτείας 

πρός την δικαιοσύνην. ’Ας έ'λθωμεν είς την δευτέραν, ητις Αποτελεί τό κύ

ριον τής ομιλίας μου θέμα, και καθ’ ήν η δικαιοσύνη είναι τό συντελεστι- 

κώτατον μέσον πρός έδραίωσιν, ώς εί'παμεν, Πολιτείας αγαθής.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Τοΰτο ό'μως, άν θέλγς, χργζει άποδείξεως.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Γνωρίζω και παραδέχομαι τοΰτο" καί μάλιστα, διά 

τών μέχρι τοΰδε λόγων μου, προητοίμασα την άπόδειξιν. Άς έξακολουθη- 

σωμεν λοιπόν. Παραδέχεσθε ό'τι η παρ’ ημών όρισθεΐσα Πολιτεία δύναται 

νά ένεργήι καλώς η κακώς ;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Μάλιστα.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Πώς φαντάζεσθε αυτήν καλώς ενεργούσαν;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ώς την Αρίστην τών Πολιτειών, κατά την κρίσιν πολλών 
αρμοδίων" διότι φαίνεται ένόνουσα τά πλεονεκτήματα της ευταξίας μετά 

τών Αγαθών τής ελευθερίας,
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Κακώς δέ ενεργούσαν ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ώς την χειριστήν πασών. Καί, καθώς εΐπεν ό αρχαίος σο
φός" «Έσχατη αδικία, δοκεΐν δίκαιον είναι μη όντα», ουτω πρέπει νά θεω- 

ρησωμεν ώς φαυλοτάτην τών Πολιτειών την ύπό τόν ψευδή της ελευθερίας 
μανδύαν καλύπτουσαν πλήθος ακολασιών καί αίσχρουργημάτων.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Πολύ καλά" καί οΰτω μάλιστα θέλετε εντελέστερα 
Κατανοήσει την δύναμιν καί τά Αποτελέσματα τ·^ζ δικαιοσύνης, όταν πχ~ 
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ραστησώμεν την εικόνα της Πολιτείας ταύτης υπό την εΐδεχθεστάτην αύτής 

μορφήν. Άς ύποθέσωμεν την αρμονίαν τοΰ έν. ΐσχύι πολιτεύματος τεταραγ- 
μένην, καί άντ’ αύτης εισαχθέντα εις την Πολιτείαν Αληθή κυκεώνα, διά 

τής Αντίστροφης τών λειτουργιών τών, μερών, τής μέν έθνικής άντιπροσω- 
πείας σφετεριζομένης έργα διοικητικά, πρός έκμετάλλευσιν ιδιοτελών τών 

μελών αύτής συμφερόντων, τής δέ νομοτελεστικές αρχής προσκτωμένης, δι’ 

Αθεμίτων παραχωρήσεων, πλειοτέραν τοΰ δέοντος άδειαν άναμίξεως είς τάς 

πράξεις τοΰ Βουλευτηρίου. Ούδείς τότε τροχός της κυβερνητικής μηχανής 

στρέφεται Απροσκόπτως, ούδεμία τών έκ τοΰ ιδρύματος της Πολιτείας κοι

νωνικών Απαιτήσεων εντελώς έπιτυγχάνεται. Κοινή Ασφάλεια δέν ύπάρχει, 
•η ζωή, ή τιμή, η περιουσία έκάστου Απειλούνται όσημέραι ύπό τοΰ κατά- 

πληκτικώς αύξάνοντος Αριθμοΰ τών έγκλημάτων, οί ναοί τής Θέμιδος δέν 
παρέχουν ισχυρόν άσυλον είς τούς Αδικουμένους, ό δημόσιος πλούτος σπατα- 

λάται καί κατασωτεύεται, τό χαΐνον βάραθρον τών τοΰ ταμείου χρεών πλα- 
τύνεται φρικωδώς, ούτε κόκκος δημοσίας πίστεως έναπολείπεται. Ούδεμία 

καταβάλλεται κοινή ένέργεια υπέρ οίασδηποτε εθνικές προόδου, ή δέ θερμώς 

καϊ πολλαπλώς ενεργούσα ιδιωτική, βχι μόνον ποσώς δέν ένισχύεται, Αλλά 

καί Αποβάλλει μέρος τών προσπαθειών αύτης, καταμαχόμενον πρός.κυβερ- 
νητικάς αντιπράξεις. Ούδεμία συνεχής και σταθερά έξωτερική πολίτικη έμ- 

πνέουσα συμπάθειας, καί διευκολύνουσα ένδεχομένας συμπράξεις. Ούδεμία 

έγκαιρος σύνταξις καί παρασκευή έθνικών δυνάμεων, αναγκαία εί'τε πρός ά

μυναν εί'τε πρός εύ'θετον ένέργειαν έν μεταβολαΐς έπερχομέναις. Καί τό δεινόν 
νόσημα δέν περιορίζεται δυστυχώς είς μόνην την Πολιτείαν, άλλ’ ώς μίασμα . 

όλέθριον μεταδίδεται καί είς τό κοινωνικόν σώμα. ‘Η Αρετή χλευάζεται, η 

τιμή κατ’ όνομα μόνον μένει, ό φόβος τοΰ Θεοΰ καί τό πρός την θρησκείαν 

σέβας έκλείπουν, ή δέ διαφθορά τών ηθών τόσον άναισχύντως προβαίνει, 

ώστε η πατρική έξουσία μηδενίζεται από τής τρυφερωτάτης ηλικίας, ό δέ 

οικογενειακός περίβολος δέν είναι πλέον ασφαλές προφυλακτήραν κατ’ Απα

γωγών Ακουσίων. Ούδέν έλεεινότερον τοΰ παρόντος, έκτός της έτι έλεεινοτέ- 

ρας εΐκόνος τοΰ μέλλοντος, ήν η μέριμνα τών άγαθών πολιτών παριστφ.είς 
την πεφοβημένην αύτών φαντασίαν.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Είπέ μου, σέ παρακαλώ, Άγαθόβουλε. Σκιαγραφών τοιαύ- 

την Απεχθή Πολιτείας εικόνα, αίνίττεσαι καί ύπονοεϊς Πολιτείαν τινά ύπάρ- 

χουσαν;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ΌΘεός νά λύτρωση, Εύσέβιε, καί τά πλάσματά του 

Από τοΰ νά πάθωσι, καί έμέ Από τοΰ νά πιστεύσω τά κακά φθάνοντα είς 
τό έπακρον αύτό σημεΐον. Έγώ, φίλοι μου, καθώς σάς προανήγγειλα, δεινο- 
ποιώ επίτηδες την ύπαρξιν τοΰ κακοΰ, θέλων ούτω νά επαυξήσω την Αξίαν 

τής θεραπείας.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Έξακολούθει.
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Έγώ δμως νομίζω, Άγαθόβουλε, δτι ή μεγαλητέρα αξία 

τής θεραπείας σου θά ήτο, άν άπεδεικνύετο δτι θεραπεία άλλη παρ’ αύ,τήν 
δέν ύπάρχει. ,

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Ευχαριστώ, φίλε Στέφανε, δτι μ’ ενθύμισες δ,τι και 
. εγω είχα κατά νοΰν και μέ διέφυγεν. ’Αληθώς, η άμηχανία τής θεραπείας 

άποτελεϊ μέρος άπαρτιστικόν τής είδεχθείας τής είκόνος. ’
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. ’Αλλά διατί δεν έπιχειρεϊται η θεραπεία έκ μέοους αυτών, 

τών αρχών τών άπαρτιζουσών την Πολιτείαν ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. ’Εννοείτε βεβαίως την Βουλήν και τήν Βασιλείαν;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Άναμφιβόλως*  αλλά, και μετ’ αυτών καί έν ελλείψει αύ- 

τών, εννοώ τήν κοινωνίαν δλην, εννοώ τόν λαόν, δστις καί περισσότερον πά
σχει, καί επομένως ένδιαφέρεται είς τήν θεραπείαν, καί περισσοτέραν έχει 

τήν πρός τοϋτο δύναμιν.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Λοιπόν εννοείτε τά τρία ταΰτα*  τήν Βουλήν, τήν Βασι
λείαν καί τόν Λαόν. Άς έξετάσωμεν αυτά κατά σειράν άρχόμενοι έκ τής 

Βουλής.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ΑΊ λοιπόν ! διατί ή Βουλή άνέχεται κατάστασή τοιαύττιν, 

ήτις καί λυμαίνεται καί εξευτελίζει τό παρ’αυτής αντιπροσωπευόμενου 

έθνος.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Καί λησμονείς, Στέφανε, τί έβεβαιώσαμεν, ή, άν προ

τιμάς τοϋτο, τί ύπεθέσαμεν; Εί’παμεν δτι οί Βουλευται, ή τουλάχιστον οΐ 

πλεΐστοι έξ αυτών, προσποριζόμενοι ωφελήματα αθέμιτα, ένδιαφέρονται είς 

■τήν υπαρξιν τοιαύτης καταστάσεως.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ή δέ Βασιλεία ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. ’Επειδή ό λόγος είναι περί Βασιλείας, άναγκαϊον νο
μίζω νά ΰποδιαιρέσωμεν τήν άρχήν ταύτη,ν είς ήγεμόνα και είς υπουργούς 

■αυτόθι Είς τοϋτο, επειδή γίνεται καί χάριν πλειοτέρας .σαφήνειάς, πιστεύω 

‘δτι δέν έχετε έναντίωσιν.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ούδεμίαν.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί άς άρχίσωμεν άπό τών υπουργών.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Περί τών ύπουργών δύναται τις έν πρώτοις νά συμπε- 

ράνή δ,τι καί περί τής Βουλής. Άφοϋ δηλαδή ύπεθέσαμεν οτι συνομολογούν 
μετά τών Βουλευτών άμοιβαίας παραχωρήσεις, επετάι δτι πιθανώς δέν έν

διαφέρονται είς τήν παΰσιν τοϋ κακού. Άλλ’ άς ύποθέσωμεν και τό εναντίον, 

καί άς παραδεχθώμεν δτι πολλοί έξ αύτών, και έκ φιλοπατρίας καί έκ φι

λοτιμίας ακόμη έπιθυμοΰν τήν διόρθωσιν τών κακών τής Πολιτείας. ’Επειδή 

δμως καί τότε ή επιθυμία των αυτή εύρίσκεται προσκρούουσα κατά προσ
κόμματος ίσχυροϋ, τό πρόσκομμα μένει άπροσμάχητον, καί ή έπιθυμία των 

άγαθών ύπουργών ύποχωρεΐ.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Όμιλεΐς σπουδαίως;
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ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Σπουδαίως*  άλλ’-δμως έπΐ τής ύποχωρήσεως έπιφυλάτ- 

τομαι νά εξηγηθώ. '. .■

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί ποιον είναι τό πρόσκομμα τοϋτο; ,;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Έν γένει μέν είναι αί ήνωμέναι προσπάθειαι τών έκμε- 

ταλλευομένων τήν κακήν κατάστασιν τών τής Πολιτείας, ιδίως δέ ή άνά- 

μιξις τών Βουλευτών είς τά έργα τής διοικήσεως.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Πολλάκις ή'κουσα νά γίνεται περί τούτου λόγος πολύς, ώς 
και περί τοΰ πολυθρυλήτου δόγματος τής διακρίσεως τών εξουσιών. ’Αλλά 

νομίζεις αληθώς, Άγαθόβουλε, δτι ή άνάμιξις αυτή eivat κακόν πολλοϋ ά- 
ξιον λόγου ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. "Οχι μόνον τό νομίζω άξιον πλείστου λόγου, άλλα μά

λιστα είμαι πεπεισμένος δτι αύτό καί μόνον τό κακόν άρκεϊ ώστε νά διά- 
τηρή τήν γαγγραινώδη νόσον τής Πολιτείας, καί δτι, τοΰ κακοϋ τούτου έκ- 

ριζωθέντος, δύναται έκαστος νά έλπίζη δτι ή θεραπεία είναι επί θύραις.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Έπιθυμουμεν νά πεισθώμεν περί τούτου.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Εύκόλως θά πεισθήτε, άν μέ ακολουθήσετε είς τήν έξέ- 

τασιν τών συμ,βαινόντων, δταν οί Βουλευται άναγκάζωσι τούς υπουργούς νά 
διορίζωσιν είς τά δημόσια ύπουργήματα πρόσωπα προτεινόμενα ύπ’ αυτών.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ’Εννοώ τήν βλάβην, άν ό διοριζόμενος ήνκι κακός*  αν δμως 

ουτος ήναι καλός, τί πειράζει άν ό προτείνας ήνκι Βουλευτής; Δέν ήμποροϋ- 

μεν μάλιστα καί νά ύποθέσωμεν δτι ό Βουλευτής είναι πολλάκις είς θέσιν 
νά διακρίντ) καί νά προτείντ; τά κατάλληλα πρόσωπα ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Τοϋτο ί'σως ήμπορεϊ νά συμβη ώς έξαίρεσις λίαν σπά

νιά. Συνήθως δμως οί Βουλευται, καί άν άκόμη γνωοίζωσι καί διακρίνωσι 

τά κατάλληλα είς τήν ύπηρεσίαν πρόσωπα, δέν προτείνουν ού'τε ύποστηρί- 

ζουν.αύτά, αλλά τά είς αυτούς συμφέροντα.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί ποια είναι τά είς αύτούς συμφέροντα ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Γνωρίζετε τά συμβαίνοντα κατά τάς έκλογάς. Ή εκ
λογή τοϋ Βουλευτοϋ άμφισβητεΐται μεταξύ τών κομμάτων. Τά κόμματα 
διαμάχονται, καί έν έξ αυτών άναδείκνυται νικών. Τά αγαθά τότε' τής 

εξουσίας θεωρούνται ώς λάφυρα, καί τά λάφυρα άνήκουν είς τόν νικητήν.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τί λέγεις ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Λέγω άλήθειαν δμολογουμένην άπροκαλύπτως. 

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. ’Εντροπή.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. «’Εντροπή, πλήν άνάπαυσις», κατά τό κοινόν λόγιον. 
Αί φράσεις*  «Είναι ή έπαρχία μόυ, κύριέ Υπουργέ !» «Είναι ύπρχρεώσεις 

μου πρός τούς έκλογεϊς μου!» άντηχοϋν καθ’ ημέραν είς τά ύπουργεϊα,

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Οί δέ ύπουργοί τί λέγουν ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Οί ύπουογοΐ δέν έ'χουν είμή τήν, εκλογήν μεταξύ πα · 
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ραδοχής καί παραιτήσεως' διότι οί Βουλευταί έν περιπτώσει άρνήσεως, στρέ

φουν τά; ψήφους αυτών κατά τοΰ υπουργείου.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί δεν νομίζεις προτιμητέαν τήν παραίτηση», παρά τήν 
τοιαύτην άδοξον καί κοινοβλαβή εξουσίαν ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. ’Εγώ τήν νομίζω, άλλα τί ωφελεί, όταν δεν νομίζωσιν 
αυτήν τοιαύτην και αύτο'ι οί υπουργοί !

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Kat δεν υπάρχουν παραδείγματα παραιτούμενων διά τοΰτο 

υπουργών;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. 'Υπάρχουν, αλλά τόσον σπάνια, ώστε σύ, Στέφανε, δ 
σπουδάζουν τά "λατινικά, ήδύνασο νά έφαρμόσ-ρς ενταύθα τόν στίχον τοΰ 'Ρω- 

μ,αίου ποιητοΰ*
Apparent rari nantes in gurgite vasto

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. ’Εντούτοις, ίσως τά παραδείγματα συχνών καί άλλεπαλλή:- 

λων υπουργικών παραιτήσεων, ενεκα τής αύτής αίτιας, κάπως ήδύναντο 
νά ώφελήσωσιν.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. "Οχι ίσως καί κάπως, αλλά βεβαίως.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Άφοΰ ό υπουργικός βίος συνήθως είναι βραχύς, καί ταχέως 

οί υπουργοί θά έκπέσωσι τής εξουσίας, απορώ διατί, ποιοΰντες τήν ανάγκην 
φιλοτιμίαν, δεν θυσιάζουν αύτν,ν άλυπάτερα.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Εις τοΰτο, φίλοι μου, έχετε με συναποροϋντα μεθ’ υ
μών. Τό βέβαιον είναι οτι οί πλεϊστοι τών υπουργών περιμένουν μέν νά έξω- 

σθώσι, τό λεγόμενον, διά λακτίσματος, δεν προλαμβάνουν δέ νά άποχωρή- 
σωσι διά παραιτήσεως έντίμου.’Εν τούτοις, καί ύπό γενικωτέραν ακόμη έπο- 

ψιν, άσυμφορος καί εναντία, καί εις την επιτυχίαν καί εις την δόξαν των, 

είναι η τοικύτη τών υπουργών προσκόλλησις εις την εξουσίαν. Ό αληθώς 

πολιτικός άνήρ πρέπει νά γνωρίζγ πότε πρέπει νά πολιτεύεται καί πότε νά 
ώπέχη τής πολιτικής, πότε πρέπει νά μένη έν τή εξουσία καί πότε ν’ άπο- 

χωρή αυτής" άπαραλλάκτως καθώς ό σκηνικός, δστις άλλοτε μ.έν ΐσταται. 
επί τής σκηνής, άλλοτε δέ άποσύρεται εις τά παρασκήνια. Συ δέ, φίλε Εύ>- 
σέβιε, ό εραστής καί εΐδήμων τών καλών τεχνών, δύνασαι καλώς νά εκτί

μησης δ,τι συνείθιζε νά λέγν) σοφός τις άνηρ πεοί τής πολιτικές, παρομοιά- 
ζων αυτήν πρδς την γραφικήν τέχνην. «Καθώς, έλεγεν, δ έμπειρος ζω

γράφος οφείλει νά γνωρίζγ, δχι μόνον την χρήσιν τών χρωμάτων, άλλα καί 

την χρήσιν τών σκιών, ούτω χοεωστεϊ νά γνωρίζ-ρ καί δ πολιτικός πότε πρέ
πει νά πράττ-ρ καί πότε νά άπρακτή. Φαντάζεσθε τερατούργημα άσχημό- 

τερον εΐκόνος, ήτις χρώματα μέν έχει πολλά καί ζωηρά, σκιάν δέ ούδεμίαν; 
Κρίνατε άναλόγως καί περί της ηθικής ασχήμιας τοΰ βίου τοΰ πολίτικου· 
άνδρός, τοΰ άγνοοΰντος την ανάγκην τής πολιτικής άποχωρήσεως».

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Άς έπανέλθωμεν εις τάς βουλευτικά; συστάσεις, τών οποίων 
τά άτοπήματα έπιθυμ.οΰμεν νά γνωρίσωμεν καλλίτερα.
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ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Άς έξετάσωμέν τινας έξ αύτών, καί άς λάβωμέν αύ- 

τάς έκ τών φαινομένων μικρότερων, διότι καί πλειότερον εις ταύτας οίβου- 

ληοόροι άπαιτηταί είναι προσκεκολλημένοι, καί τάς επί τούτων απαιτήσεις 

αύτών διαρρήδην ομολογούν, ώς τών τής τελευταίας δήθεν διοικητικής βαθ- 

μΐδος. Τοιαϋται είναι, έν παραδείγματι, αί τών θέσεων τών ταμιακών είσ- 

πρακτόρων. Εις βαθμίδα αληθώς κατωτάτην τής ύπαλλήλου ιεραρχίας ίσταν- 

ται οί ταμιακοί εΐσπράκτορες, αλλά τό έργον αύτών είναι έκ τών σπου- ’ 
δαιοτέρων, καθώς είναι έκ τών όλεθριωτέρων ή τοϋ έργου τούτου κατά- 
χρησις. Οί εΐσπράκτορες, προτεινόμενοι έκ τής νικώσης βουλευτικής μερίδος, 

εισέρχονται εις την δημοσίαν υπηρεσίαν παρηγγελμένοι νά υπηρετήσωσι τά 

κομ,ματικά συμφέροντα τών προτεινάντων αύτούς, καί επομένως τάς μέν αύ- 

στηρότητας τών φορολογικών εισπράξεων διευθύνοντες κατά τών εναντίων," 

εις δέ τάς καθυστερήσεις τών φίλων άμβλυωποΰντες. Μαντεύετε, φίλοι μου, 

τί τό έκ τούτου συμβαϊνον ; 'Η δημοσία δύναμις, έξ απαθούς καί άμεροϋς, 
οΐα και υποτίθεται καί πρέπει νά ήναι, μεταβάλλεται εις έμπαθή έπίθεσιν 
έχθροΰ κατ’ έχθροΰ, καί συνάπτεται πάλη άνισος μεταξύ άδυνάτου πολίτου 

καί τής πανίσχυρου εξουσίας. ’Αλλά, λέγετε, ή εί'σπραξις είναι καθ’ αυτήν 

δικαία, διότι ό φόρος χοεωστεϊται. Ναι, πλήν ή έξαίρεσις θαμβόνει καί 

σκοτίζει τήν λάμψιν τής δικαιοσύνης" καί ό'ταν έκ δύο γειτόνων οφειλετών, 
ό μέν εις καταζητείται καί βασανίζεται, ό δέ έτερος απολύεται καί δια- 

σκεδάζτ), ούδείς ποτέ πείθεται δτι ό πρώτος καταδιώκεται δικαίως. Τό δέ 

σκάνδαλον τοΰτο ούτω πως έρεθίζει, διεγείρει, κατεξανιστγ. πάντας καί 

πάντα, ώστε καί έκ τοΰ βαλαντίου τών έναντίων όλίγαι κατορθόνονται εισ

πράξεις" ή δέ εξουσία, δείξασα μόνον τήν αδικίαν καί προσωποληύίαν αυτής, 
στερείται πολλνών έκ τών δημοσίων προσόδων, τών μέν έξ άνοχής, τών δέ 

έζ άδυναυ.ίας. Έκ τούτου κρίνατε καί περί τών άλλων ανώτερων υπουργημά

των, καί τής έπιρροής αύτών επί τε τής υπηρεσίας καί τής δικαιοσύνης, όταν 

ταΰτα άπονέμωνται κατά σύστασιν τών Βουλευτών, καί κατ’ αρέσκειαν τών 

έγχωρίων κομμάτων.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Θέλω κάτι νά σ’ έρωτήσω, Άγαθόβουλε, έπΐ τοΰ προκειμέ- 

νου. Πιστεύεις ότι αί συστάσεις αύται προέρχονται ολαι έκ προγενεστέρων; 

ώς κοινώς λέγεται, βουλευτικών ύποχρεώσεων, καί οτι τινές έξ αύτών δέν εί

ναι άποτέλεσμα συμφωνουμένων άγορών καί πωλήσεων αθεμίτων ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Τί ν’ άπαντήσω εις'τοΰτο οριστικόν δέν γνωρίζω. Έξ 

ένός μέν μέρους, ή κατηγορία είναι τόσον βδελυοά, ώστε πας χρηστός άν
θρωπος αποτροπιάζεται νά τήν παραδεχθή. Έξ ετέρου δέ πάλιν, τήςδιαφθο- ' 

ράς, ίδιον είναι ν’ αύξάνγ καί νά πολλαπλασιάζεται τοιουτοτρόπως, ώστε 

δ,τι σήμερον φαίνεται άπίστευτον, αύ'ριον νά γίνεται, ό'χι μόνον πιστευτόν, 

άλλά πασιφανές. "Οθεν, άντί πάσης βεβαιώσεως ή άρνήσεως, άρκοϋμαι να 
σάς έπαναλάβω ο,τι φίλος μου υπουργός μοί διηγήθη ποτέ περί τούτου.
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί τί σοι διηγήθη;

ΑΓΑΘΟΒΟΥ.ΔΟΣ. Έσυστήθη τις εις αυτόν, μ.οί είπεν, ϊνα διορισθή εις 
δημοσίαν τινά ύπηρεσίαν, καί διωρίσθη. ’Έδειξε δέ εις την διαχείρισιν αύ*  

τής διαγωγήν χρηστήν, καί ό υπουργός μεγάλως έξ αύτοΰ η ΰχαριστεϊτο. 

Μίαν τών ημερών, ένεφανίσθη ό συστήσας, καί άπήτησε νά παύση ριέν εκεί
νος, νά διορισθη δέ άλλος τις άντ’ αύτοΰ. ‘Ο υπουργός άντέτεινεν, ό άλλος 

έπέμεινε' τέλος «τόν παλαιόν δέν τόν παύω,, εΐπεν ό ύπουργός, διότι ευ

χαριστεί την ύπηρεσίαν' Θέλω δέ, εύκαιρίας τυχούσης, φροντίσει καί περί 
τοΰ ετέρου».—Ιίαρά νά διορίσγς τόν δεύτερον, ένδιαφέρομαι περισσότερον ν’ 

άποβάλγς τόν πρώτον. ’Έπειτα, δέν ανήκει είς έμέ; δέν τόν διώρισες χάριν 

έμοΰ.—Ναι, πλήν η ύπηρεσία τόν διεκδιζεΐ, ώς φανέντα χρηστόν καί άξιον. 
Ή συνείδησίς μου δέν μοί επιτρέπει νά τόν άποβάλω». Καί έ’στρεψε τά.νώτα 

πρός τόν συστήσαντα, δστις άπεμακρύνθη ώργισμένος και άπειλών.Ό ύπουρ

γός τότε έκάλεσε τόν ύπάλληλον εκείνον καί τόν ήρώτησε διατί ό παλαιός 

προστάτης του έφαίνετο δυσμενής πρός αύτόν. «Δέν γνωρίζω, άπήντησε 

κατ’ άρχάς ό ύπάλληλος, άλλ’ έπειτα, έπιμένοντος τοΰ ύπουργοΰ, έρυθριά- 

σας είπε' «Την καταισχύνην μου θέλετε, κύριε υπουργέ, νά ομολογήσω ; 
‘Ομολογώ λοιπόν δτι είχαμεν συμφωνήσει, εκείνος μέν νά μέ προστατεύγ έν 
δεμιτοϊς καί άθεμίτοις, εγώ δέ ν’ αποδίδω είς αυτόν εκατόν δραχμάς κατά 

μήνα, τάς οποίας μετά πλειοτέρων άλλων, ώς έ’λεγεν, έπρεπε νά πορίζομαι 
άφόβως έκ τοΰ έπαγγέλματός μου. Είχα βιώσει έως την ώραν έκείνην, κύ

ριε υπουργέ, βίου τίμιον, άλλ’ ή πενία τότε καί τό βάρος πολυαρίθμου οι

κογένειας μ’ έβίασαν νά δεχθώ την αίσχράν συμφωνίαν, καί έπί τρεις μά

λιστα μήνας την έξεπλήρωσα. Μετά ταϋτα όμως ή συνείδησίς μου καί αί 
παλαιαί έξεις ύπερίσχυσαν, καί, έπανελθών είς την καλήν οδόν, έγώ μέν πε- 

ριωρίσθην είς τάς νομίμους τής θέσεώς μου άπολαβάς, είς δέ τόν κύριον 

εκείνον ήρνήθνιν, ώς είκός καί ώς επόμενον, την έξακολούθησιν τής ύποχρεώ- 
σεως. Αδυνατώ, κύριε υπουργέ, νά παραστήσω την οργήν του, τάς ύβρεις, 

τάς άπειλάς. ...

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Φθάνει πλέον, Άγαθόβουλε. Άς άποτρέψωμεν τό πρόσωπον 
άπό τοιουτων αισχροτήτων.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Άλλ’ ό Βασιλεύς—ουτω, νομίζω, ακολουθεί ή ταχθεΐσα 
σειρά τής ομιλίας—ό Βασιλεύς τί λέγει είς δλα ταϋτα ; δ Βασιλεύς οστις 

ούτε μετέχει τών κακών συμφωνιών, ούτε, καθώς οι ύπουργοί, φοβείται μή

πως οί Βουλευταί τόν ρίψωσιν;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ό Βασιλεύς δέν φοβείται βεβαίως μήπως τόν ρίύωσιν 
οί Βουλευταί' άλλ’ είναι πιθανόν άλλο τι νά φοβήται.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί τί.άλλο ήμπορεΐ νά φοβήται;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Τίς οιδεν! ’Ίσως φοβείται μή έκληφθη ώς έπίορκος. 
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Πώς έπίορκος; .
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ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ό Βασιλεύς ώρκίσθη νά κυβερν^ κατά τό Σύνταγμα, 
τό δέ Σύνταγμα ορίζει νά κυβερνά δι’ υπευθύνων υπουργών, και ουδέποτε 

χωρίς αύτών.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί λοιπόν;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Καί λοιπόν εί'παμεν πώς παρασύρονται οί ύπουργοί.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί ό Βασιλεύς ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ό Βασιλεύς ί'σως νομίζει δτι οφείλει νά τούς παρακο- 

λουθήσν;.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί διά τί νά τούς παρακολουθήσγ; Δεν φρονεί δτι πρέπει νά 

τούς ποοτρέψτ], νά τούς νουθετήση, νά τούς πειθαναγκάστ) τέλος πάντων νά 

συσταλώσι καί νά έπανέλθωσιν είς την ευθείαν οδόν ;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τί προτροπάς καί νουθεσίας ! Νά τούς άποβάλγ πρέπει ευ

θύς και μετ’ οργής. Δέν έ'χει ό Βασιλεύς τό δικαίωμα νά διορίζγ και νά 

παύη τούς υπουργούς αύτου ;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Άλλ’ άν καί οί διάδοχοι τών υπουργών αύτών άκολουθή- 

σωσι τό αύτό σύστημα ;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Άς άποβάλγ καί αύτούς επίσης.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Άλλ’ άν ή μέν Βουλή τοιούτους ύπουργούς ύποστηρίζ·/), ύ

πουργοί δέ, οποίους ημείς έννοοϋμεν, ή δέν εύρίσκονται, ή, καί άν εύρεθώσι, 

δέν ύποστηρίζονται ύπό τής Βουλής, τί πρέπέι τότε νά γείνγ ;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Κατά τό Σύνταγμα, ό Βασιλεύς δύναται νά διαλύη τήν 

Βουλήν.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Άλλ’ άν καί ή διάδοχος Βουλή βαδίση τόν αύτόν δρόμον 

τής προκατόχου;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί ό Βασιλεύς δέν έ’χει έπίσης τό δικαίωμα νά διαλύση 

και ταύτην;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Άν δέ καί ή τρίτη αύτή τά αύτά έπίσης πράξη;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Έγώ τή αλήθεια δέν εννοώ εντός ποίου λαβυρίνθου περι- 

πλανώμεθα συλλογιζόμενοι τοιουτοτρόπως. Έκ τοΰ ενός μέρους, θεωροΰμεν 

τήν κατάστασιν τής Πολιτείας άθλιωτάτην, και τόν λαόν πάσχοντα άφό- 
ρητα δεινά' έκ δέ δέ τοΰ ετέρου ύποθέτομεν δτι ό λαός αύτός, κατά δια

φόρους καί αλλεπαλλήλους έκλογάς,· θά βοηθή καί θά ύποστηρίζη τό κατα- 

βιβρώσκον τά σπλάγχνα αύτοΰ σύστημα. Αάλει, φίλε Άγαθόβουλε' τί φρο
νείς σύ περί τούτου; Δικαιολογείς τόν Βασιλέα άπρακτοΰντα; 'Υποθέτεις 

τόν λαόν ήλιθίως αύτοκτονοϋντα ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Δέν δικαιολογώ, φίλε Στέφανε, ούτε απολύτως κατα

δικάζω. Δέν ύποθέτω τι άπελπιστικώς, ούτε παραγνωρίζω τάς δυσχερείας. 
Άφήκα τόν Εύσέβιον νά προτείνγ. τάς κοινώς έπιφερομένας ένστάσεις, διότι, 

καθώς εί'παμεν, αί δυσχέρειαι πρέπει νά ληφθώσιν ύπ’ δψιν καί νά έκτεθώσι 

καταλεπτώς’, ’Επειδή , όμως τό ζήτημα θίγει ένταΰθα τήνλύσιν αύτοΰ, σάς
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πχρχ-χαλΐύ άμφοτέρους, άς άναβάλωμεν έπ’ ολίγον τό περί τούτου, καί άς 

λαλήσωμεν έπ’ αύτών τών δυσχερείων, άν έμεινε νά λαλήσωμεν τίποτε 

ακόμη.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Είχε μείνει νά λαλήσωμεν περί της διορθώσεως τών κακών 

της Πολιτείας ύπό τοΰ λαοΰ. Άλλ’ επειδή και περί τοΰ λαοΰ έγένετο πολ

λάκις λόγος, δέν ήξεόρω άν έ'χη τι πλέον είς τοϋτο νά προστεθη.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Ναι, Στέφανε, καί μάλιστα άναγκαϊον. Πρεπέι νά έξη- 

γήσωμεν, άν ό'χι νά δικαιολογήσωμεν, την συνήθη απάθειαν ■ τοΰ λαοΰ εις 
δ,τι τόσον στενώς ενδιαφέρει την κατάστασίν του’ καί πρέπει πρό τούτου νά 
όρίσωμεν πώς έννοοΰυ.εν την είς τά τοιαϋτα άνάμιξιν τοϋ λαοΰ, ώστε νά 

μη ηναι κίνδυνος νά καταντήση η θεραπεία χειρότερα τοΰ θεραπευτέου 

κακοϋ.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Πώς εννοείς λοιπόν άκίνδυνον καί επωφελή την τοΰ λαοΰ 

άνάμιζιν, και πώς βλαβεράν καί επικίνδυνον;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Κατά δύω τρόπους δύναται ν’ άναμιχθίΐ ό λαός εις τα 

πράγματα της Πολιτείας- ή διά φρονήματος λελογισμένου καί σταθερού, ή 

δί ορμής καί καταφοράς απερίσκεπτου. "Οσον τό πρώτον είναι έπιθυμητόν, 

τόσον τό δεύτερον είναι αποτρόπαιου.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί δεν ημπορεΐ ποτέ νά ηναι καί τό δεύτερον τοϋτο άναγ

καϊον ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Κατά δυστυχίαν, ημπορεΐ. Άλλ’ είθε ό πανάγαθος 

θεός νά φυλάττη πκσαν άνθρωπίνην κοινωνίαν έκ της έπισκηψεως κακοϋ 
τόσον μεγάλου, ώστε νά φανή αναγκαία τοιαύτη άκροσφαλής θεραπεία I 

Πιθανόν καί σύνηθες παρεπόμενον τοιαύτης άναμκξεως είναι η αναρχία, η 

στυγερωτάτη μάστιξ.τών κοινωνιών, η αναρχία καθ’ έ'λεγεν ό Κάτων'

Πασα αρχή αναρχίας κρείττων.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Είπε λοιπόν περί της έτέρας άναμίξεως, καί περί τών αιτίων 

τών άποτελούντων αύτήν σήμερον δύσκολου καί άσυν,τελή.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Ό καλός καί ομαλός τρόπος, δί ού επενεργεί ό λαός 

είς τά της Πολιτείας, είναι ό διά της λεγομένης κοινής γνώμης. “Όπου 

υπάρχει κοινή γυώμη, τά έυ τή Πολιτεία κακά, η άπ’ άρχής δέυ συμβαί- 

νουυ, η συμβαίυουτα ταχέως θεραπεύονται' διότι ή ισχύς αυτής είναι άκα

ταμάχητος.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Πώς δπου δέν ύπάρχει; Είναι δυνατόν λοιπόν καί νά μή 

ύπάρχη; Άφοϋ τά άτομα έ'χουν γνώμας, πώς γίνεται νά μη έχωσι τοιαύ- 

τας καί. αί ες άτόμων άποτελούμεναι ομάδες;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Δυστυχώς, γίνεται' καί τοϋτο μάλιστα είναι μία τών 
δεινότατων κοινωνικών συμφορών. Ή κοινή γνώμη είναι προϊόν ωρίμου ηθικής 

άναγροφης. Δέν είναι απλώς άθροισμα τών επιπόλαιων ιδεών καί σκέψεων
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έκάστου επί τών διαφόρων αντικειμένων' άλλ’ είναι τό εξαγόμενον φρονήμα

τος άκριβώς πεπορισμένου καί σταθερού, μετ’ άποφάσεως τοϋ ένεργεϊν συμ- 

φώνως πρός αύτό κατά τάς όριζομένας ύπό τοΰ νόμου περιστάσεις. Ή τοιαύτη 
αξία τοΰ ονόματος αυτής κοινή γνώμη είναι τό αΐ'τιον καί τό αΐτιατόν συγ

χρόνως της συνετής καί φιλονόμου ελευθερίας' προάγει καί εξασφαλίζει αύ
την, καί δι’ αύτης αναπτύσσεται καί κραταιοΰται.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Κατά την γνώμ.ην σου λοιπόν, τρία τινά είναι τά αποτε
λούνε α την κοινήν γνώμην' ακριβής έκτίμησις τών πραγμάτων πρός τόν 

σχηματισμ,όν τοΰ φρονήματος, σταθερότης έν τώ φρόνημα τι, καί θάρρος κατά 
την ενέργειαν.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Όρθώς άντεληφθης.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Αλλά πώς έξ ανάγκης σχηματίζεται τό γενικόν φρόνημα έκ 

τών κατά μέρος φρονημάτων ; Δέν ήμποροΰν νά μένωσι διάφορα καί μεμε- 

ρισμένα τά φρονήματα;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. ’Επειδή η μέν έκτίμησις ύποτίθεται ειλικρινής, η δέ 

άληθεια είναι μία, έπετο» η διά της πειθοΰς καί διά της έλλογου συζητή- 

σεως είς έν συγκέντρωσις τών πολλών φρονημάτων. Πολλάκις ό'μως συμβαί
νει νά σχηματίζωνται δύω, η καί πολλάκις πλείονα τών δύω, κέντρα φρο

νημάτων. Καί λογίζεται μέν συνήθως ορθή ή γνώμη τών περισσοτέρων,, 
άλλ’ ένδέχ εται καί νά ηναι τοιαύτη η τών όλιγωτέρων, έως δ'του η αλή

θεια έπί τέλους κατίσχυση. Άν δέ πρός καιρόν έπικρατήση η τοιαύτη μη 

όρθη τών περισσοτέρων γνώμη, τό έκ τούτου ατόπημα, περιοοιζόμενον βε
βαίως επι δευτερευοντων ζητημάτων, καί ό'χι ποσώς έπί τών εύδιαγνώστων 

μεγάλων, υφ’ ών διεπονται τά τοΰ κόσμου, θά ηναι μ-ικρόν, παραβαλλόμενου 

πρός την ελλειψιν πάσης γνώμης καί πάσης πεποιθησεως.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί διά της σταθερότητος τί έννοεΐς; Καί άκόμη ό'ταν τις 

πεισθη οτι η γνώμη του είναι εσφαλμένη, πρέπει νά έμμένη έν αύτη στα- 

θερώς;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Παντάπασι. Τό φρόνημα πρέπει νά στηρίζεται έπί τής 

άληθείας. "Οταν τις λοιπόν κατανόηση οτι ή αλήθεια έχει άλλως ή ό'πως 

αύτός έφρόνει, τήν άλήθειαν οφείλει ν’ άκολουθήση, καί όχι τό ψευδές φρό

νημα. Ή κατά τοϋτο μεταβολή τότε μόνον είναι επιλήψιμος, όταν έξ άλ

λου τινός έλατηρίου καί ό'χι έκ πεποιθησεως, προέρχεται.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Κατόρθωμα δέ νομίζεις καί τό νά ενεργή τις, περιστάσεως 

δοθείσης, συμφώνως πρός τό ίδιον φρόνημα ; Δέν είναι τοϋτο φυσική συνέπεια 

τής ύπάρξεως τοιούτου φρονήματος ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Ναι, φίλε Ευσέβιε' τό νομίζω κατόρθωμα, καθώς κα

τόρθωμα είναι καί τό νά εχη τις τό θάρρος τής ιδίας αύτοΰ γνώμης. "Οπου 
δέν ύπάρχει κατηρτισμένη ή κοινή γνώμη, οί πλεΐστοι, ό'χι μόνον δέν ένερ-, 

γοθν συμφώνως πρός τάς ιδίας αύτών. πεποιθήσεις, άλλ’ ούτε συμφώνως πρός

■ Υ
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αύτάς πάντοτε λαλούν. "Οθεν η'κουσα ,πολλάκις νά κατηγορώσιν ημάς οί 
ξένοι, οτι άλλα μέν ακούουν παρ’ ημών εις ιδιαιτέρας μετ’ αύτών συνεντεύ

ξεις, καί χΧΚχ όταν έκαστος ημών συμβν; νά λαλητή δημοσίως.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Άς παραδεχθώμεν λοιπόν έξ ανάγκης οτι ή διόρθωσις τών 

πραγμάτων της Πολιτείας είναι δυσέφικτος έκ μέρους τοΰ λαοϋ, διά την 

έλλειψιν της κοινής γνώμης, η μάλλον διά την έλλειψιν τών άποτελούντων 

την κοινήν γνώμην στοιχείων. Δέν φρονείς δμως άςιον τοϋ κόπου . νά μας 
έξηγησης πώς υπάρχει καί πώς διατηρείται η τοιαύτη έλαττωμ.ατιζ,η τοΰ 

λαοϋ κατάστασις;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Σας είπα, φίλοι μ.ου, οτι δ λαός έ'χει ανάγκην Ανα

τροφές καί διδασκαλίας. ’Όχι μόνον δέ τοιοΰτό τι δέν γίνεται, άλλ’ άπ’ 

ναντίας, καί οσα βλέπει καί δ'σα ακούει, και δσα πράττονται καί οσα λέ

γονται ενώπιον του, συντελούν εις την άποπλάνησιν αύτοΰ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Κατά ποιον τρόπον άποπλανάται ό λαός έκ τών περί αυ
τόν πραττομένων ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. 'Όταν ό λαός βλέπ-ρ τούς έν τγ πολίτικη διαπληκτι- 

ζοαένους, άλλο μέν ό'ντας έκτος της έξουσίας, άλλο δέ εντός αύτης’ δ'ταν, αν

τιπολιτευόμενοι μεν, κηρυττωνται θιασώται καί ύπερμαχοι τοΰ έθνικοΰ κα
λού, της ηθικης, της δικαιοσύνης, της προόδου, κυβερνώντες δέ πορεύων- 

ται την αύτην τών προκατόχων πορείαν’ δταν τό νόμω xaJ.br, νόμω χα· 
xor αναιδές τών αρχαίων σοφιστών απόφθεγμα φαίνεται έ'τι άναιδέστερον 

εφαρμοζόμενου έν τνί Πολιτεία, πώς θέλετε νά έ'χη φρόνημα σταθερόν δ 

λαός ύπέρ τούτου η κατ’ εκείνου τών πολιτευομένων, άφοΰ έκ τών πραγμά

των δέν φαίνεται μεταξύ αύτών διαφορά;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Σπουδαίως καί έν συνειδησει, φίλε Άγαθόβουλε, πρεσβεύεις 

ό'τι δέν ύπάρχει μεταξύ τών πολιτευομένων διαφορά ; ’Εγώ, γνωρίζων τά 

πρόσωπα, καί έκτιμών αύτά κατά την αξίαν έκάστου, δέν δύναμαι περί 

τουτου νά πεισθώ.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Δεν αντιλέγω, φίλε Εύσέβιε. Καί εγώ επίσης, έκ πεί

ρας καί ειδικής γνώσεως, είμαι πεπεισμένος οτι υπάρχει διαφορά, τιμώσα. 

ένίους έκ τών πολιτευομένων. Τί ωφελεί όμως—προς τόν σκοπόν προς δν άπο- 

βλέπομεν, καί εις τό θέμα δπερ έξετάζομεν—τί ωφελεί δτι η διαφορά υπάρ

χει εις τόν χαρακτήρα αύτών, δταν δέν ύπάρχη καί εις τά μέσα, τών ο

ποίων γίνεται παρ’ αύτών χρησις; ΤΙ κυβέονησις τοΰ τόπου, η δημοσία έξου- 

σία, άπό της ύψηλης καί περιβλέπτου θέσεως δπου. τό πολίτευμα έθηκέν. αύ
την, ϊνα ή μέν διάνοια αύτης σκέπτηται περί μεγάλων καί κοινωφελών τοΰ 

τε παρόντος καί τοΰ μέλλοντος πραγμάτων, ό δέ οφθαλμός αύτές έφορ^ .καί 

έπιβλέπη τάς άνάγκας καί τά συμφέροντα τοϋ έθνους, ό δέ βραχ ίων αύτης 
έπαπειλν; πάσαν αδικίαν καί πάσαν ανομίαν, δέν καταβιβάζεται παρ’ δλων 

αύτών εις τό χθαμαλόν έ'δαφος της έκμεταλλεύσεφς τών ίδιοτελών συμφε
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ρόντων $ τών φίλων, η αυτών καί τών φίλων; ΔΓ αύτών τών φίλων δέν 

αγωνίζονται δλοι νά περιέλθωσιν εις τήν έξουσίαν, καί, περιέρχόμενόι, τούς 
μέν φίλους δέν άνακηρύττουν συναρωγούς καί συμμέτοχους, τούς δέ λοιπούς 

άλλοτρίους; Ποΰ θέλετε λοιπόν νά.διακρίνη την διαφοράν ό τοΰ λαοΰ οφθαλ

μός, ό μθ; βλέπων συνήθως τά λεπτά καί τά μικρογραφικά, άλλά, καθώς 

συμβαίνει έίς τάς αισθήσεις τοΰ πλήθους, τά τρανά καί τάς μεγαλογραφίάς; 
Καί πώς θέλετε νά πράξη άλλο τι έν μέσφ τών κομματικών αύτών συγ

κρούσεων, είμη, η νά ζητηση νά λάβη τό μέρος του, η, τό όλιγώτερον, νά 

μείνη απαθής καί αδιάφορος θεατής ;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Άλλά, φίλε Άγαθόβουλε, άν άμαρτάνωσι τά πρόσωπα, δέν 

άμαρτάνουν βεβαίως αί άρχαί. Δέν έδύνατο λοιπόν νά διδαχθώ ό λαός, αδια

φορών πρός τούς πολιτευομένους, ν’ άποβλέψη εις τό καλόν της Πολιτείας, 

καί νά βιάση έκόντας άκοντας καί τούτους νά εΐσέλθωσιν εις την ευθείαν 
ύδόν;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ, Νά διδαχθώ, λέγεις, φίλε Εύσέβιε; καί παρά τίνων; 

άφοΰ οί διδάσκαλοι αύτοΰ τά κακά μόνα διδάσκουν;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. "Εστω, δυστυχώς. Λέγε τώρα, καί πώς άποπλανάται δ λαός 

έκ της ακοής καί έκ τών λεγομένων.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Ποτέ, φίλοι μου, δ τίμιος άνθρωπος δέν αισθάνεται π.ι- 

Ηροτέραν λύπην, είμή δταν πείθεται δ'τι δώρα, δωρηθέντα παρά τοΰ Δη

μιουργού πρός τό καλόν αύτοΰ, εκφυλίζονται δυστυχώς έπΐ τοσουτο, ώστε, 

ποσώς νά μη συντελώσι πρός τόν σκοπόν, η μάλιστα νά γίνωνται αι

τία της έξ αύτοΰ παρεκτροπές. Διπλάσιάν σήμερον αισθάνομαι Την τοι

αύτην λύπην, αναγκαζόμενος νά λαλησω ούτω περί της μαθησεως καί 

τών φώτων της επιστήμης. Θέλω λαλησει δμως, διότι πρός υμάς μέν αι
σθάνομαι τό καθέκον νά μη σάς άφησω . εις πλάνην, πρός έμάύτόν δέ νά 

έφαρμόσω τό πολύτιμον ρητόν’ «Φίλος μέν Πλάτων, φιλτάτη δ’ αλήθεια11). 

Εύτυχης η άνθρωπότης, φίθ.οι μου, άν, συγχρόνως καί συμφώνως πρός την 

αύξησιν τών μαθήσεων καί τών γνώσεων τόν πληθυσμόν, συνηύξαναν καί 

συνεπληθύνοντο καί τά έξ αύτών ωφελήματα πρός τάς άνθρωπίνας κοινω
νίας. Δυστυχώς, τούτο δέν συμβαίνει, η συμβαίνει μόνον εις τάς φυσικάς έπι- 

στημας, καί την εφαρμογήν τών έξ αύτών γνώσεων εις την υλικήν τών άν- 
θρώπων εύεξίαν. Ή πρόοδος τών λεγομένων ηθικών έπιστημών δέν υπήρξε 

τόσον εύτυχης, ούτε τόσον γόνιμος εις επωφελή πρός την ανθρωπότητα Απο
τελέσματα. Άνέπτύχθησαν θεωρίαι, έθησαυοίσθησαν όροι καί δρισμοί, διηρέ- 

θησαν καί ύποδιηρέθησαν ίδέαι, δ'που η λεπτολογία καί η μεταφυσική άνά- 

λυσις έφθασαν εις τό επακρον. ’Εκπλήττεται δ άναγινώσκων, παρακολουθών 
τάτοιαϋτα αγωνίσματα τές Ανθρώπινης διανοίας, τά θαυμάζει ώς γυμνά

σματα όξυνοίας καί ισχύος Αναλυτικής. Άλλ’ όταν σταθη καί συλλογισθ^ 

πατά τί ηυξησαν αί ωφέλιμοι τόΰ· πνεύματος αύτοΰ γνώσεις, κατά τί έμε-
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γαλύνθησαν η έβελτιώθησαν τά επιστητά της νομικής, της κοινωνικής οί- ϊ

κονομίας, της πολιτειολογίας καί τών λοιπών πρακτικών επιστημών, «κατά 
τί, ώς έ'λεγεν ό αφελής εκείνος άγγλος οικοκυράς, «χρησιμεύει τοΰτο είς ’

την οικίαν», τότε φοβείται μήπως άναγκασθή ν’ άπαντήσγ είς εαυτόν άπο- ■:

φατικώς, μήπως τό πολύ διαχυθέν φως έπροξένησε θάμβος, καί μήπως η 
αλήθεια, συναυζάνουσα μετά τών δισταγμών, κινδυνεύγ νά καταπνίγω, ώς 

ό σίτος μεταξύ τών ζιζανίων.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ’Αλλά τί βλάπτουν, έστω καί περιτταί, αί ύπερβατικαΐ αύ- ΐ
ταί γνώσεις, ενώ, κατά την παροιμίαν, τά περιττά δέν βλάπτουν; !

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Δεν είναι αληθής, Στέφανε, η παροιμία. Τά περιττά 1
βλάπτουν, όταν είς αύτά καταναλίσκεται ό είς τά χρήσιμα χρήσιμος και- .·!

ρός' βλάπτουν, ό'ταν κλονώσι πεποιθήσεις σεβαστάς" βλάπτουν δέ ιδίως τούς j
νέους, έπαυζάνοντα την τάσιν αύτών πρός την οΐ'ησιν καί την δοκησισοφίαν. "

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. ’Αλλά, καί βλαπτικαί άν ήναι πρός άλλους, δέν βλάπτουν 
βεβαίως τόν λαόν, ό'στις, ένεκα της κατωτάτης αύτοΰ δέσεως, δέν έχει τι 

κοινόν μετ’ αύτών. ί
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. 'Ομοιάζει, Εύσέβιε, πώς έχεις δίκαιον, αληθώς όμως 1

δέν έχεις. Άναμφιβόλως, ό λαός δέν έχει τι κοινόν πρός τάς γνώσεις ταύτας 

άμέσως’ έμ.μέσως ό'μως έχει πολύ. ’Εν γένει, αί γνώσεις καταβαίνουν βαθ
μηδόν είς τά κοινωνικά στρώματα" έκαστον δέ αύτών δέχεται τάς ιδέας τοϋ 

ώνωτέρου αύτοΰ μεθ’ δ'λων τών πλεονεκτημάτων ή τών ελαττωμάτων, τών 

πεποιθήσεων η τών δισταγμών αύτών.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Δέν έχεις νά μας φέργς παράδειγμά τι πρακτικώτερον περί 
της πλάνης τοΰ λαοΰ έκ τών διαδιδόμενων ιδεών;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Έχω, Στέφανε, και έκ τών λίαν προσφορών" διότι η 
πλάνη περιστρέφεται περί την ακριβή έννοιαν της ελευθερίας, ή'τις .διαδρα
ματίζει σπουδαΐον πρόσωπον είς πάσαν Πολιτείαν.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί τί έχει τό διφορούμενον η έννοια της έλευθερίας;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ, 'Υπάρχουν, φίλοι μου, έλευθερίαι—συγχωρήσατε νά με· 
ταχειρισθώ τόν πληθυντικόν αριθμόν, κατά την γινομένην ύπό τών νεωτέ*  

ρων χρήσιν—υπάρχουν ίΛευθεςίαι άστικαί και έΛευθερίαι πολιτικαί. Καί ένω I
τόσος γίνεται λόγος καί τόσος πάταγος περί έλευθερίας καί ελευθεριών, τά i
δύω ταϋτα είδη συγχέονται, καί εκλαμβάνεται τό έτερον αντί τοΰ ετέρου.!

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Θέλησε νά χαρακτήρισες ακριβώς τά δύω είδη. Τ

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. 'Η κυρία αξία, φίλοι μου, τής έλευθερίας συνίσταται εις '
τήν άνεμπόδιστον χρήσιν τών ιδίων έκάστου φυσικών καί ηθικών δυνάμεων^ >

όταν ή χρήσις αύτη αύτόν μέν ώφελή, τούς άλλους'δέ δέν βλάπτη" συνί- I
σταται είς τήν άπόκοουσιν της τυραννίας καί της έκ της τυραννίας αδικίας’ I
συνίσταται είς τό νά δύναται έκαστος πολίτης νά μεταχειρίζεται άκωλύτως |
τά ίδια μέσα πρός βελτίωσιν αύτοΰ’ νά σκέπτεται καί νά δύναται νά έκ- I 
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φράζ·ρ προφορικώς καί έγγράφως τά; σκέψεις του, έντός τών άνωτέρω όρίων" 

είς τάς ένεργείας του, είς τάς διαφόρους ασχολίας καί έργασίας του, νά μή 
εύρίσκη ούδέν πρόσκομμα, προστατευόμενος ύπό τοΰ νόμου. Ιδού τί θέλομεν 

καί τί δικαιούμεθα νά θέλωμεν έν τή κοινωνία, καί ιδού τά είς τόν άνθρω

πον άρκοΰντα. 'Η διάνοια, ή επιστήμη, ή έργασία, ή άλληλοβοήθεια, δ 

συνεταιρισμός, πάντα τά κέντρα, πάντα τά ελατήρια, δσα ό Δημιουργός έθη- 
,κεν έν τή άντιλήψει καί ύπό τήν χρήσιν τοΰ ανθρώπου, διά τών ελευθεριών 

τούτων αναπτύσσονται καί καρποφορούν. Αυται είναι αί κυρίως άναγκαΐαι 

καί αί κυρίως ωφέλιμοι είς τόν άνθρωπον έλευθερίαι" αύταί συντελούν καί 
αύταί άρκοΰν είς τήν πρόοδον τοΰ ανθρώπου, εις τήν ηθικήν βελτίωσιν αύ
τοΰ, είς τόν πολλαπλασιασμόν τών δυνάμεών του, είς τήν άνάπτυζιν τών 

μέσων του, είς τήν—είτε κατ’ ιδίαν, είτε έν συμπράζει—κατόρθωσιν με

γάλων έ'ργων, μεγάλων εφευρέσεων, μεγάλης εις τά πρόσω πορείας. Αυται 

δέ είναι αί λεγόμεναι άστικαί έλευθερίαι.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Αί δέ πολίτικα! ποΐαι είναι;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Αί πολιτικαί έλευθερίαι έπενοήθησαν ώς μέσον προφυ- 

λάζεως τών αστικών ελευθεριών, ώς έγγυησις της διατηρήσεως αύτών, ώς 
συντελεστική έπαγρύπνησις 'ίνα μηδείς προσβάλη τάς πολυτίμους t ταύτας 

άστικάς έλευθερίας. Είναι λοιπόν προδήλως αί μέν άστικαί έλευθερίαι σκο

πός, αί δέ πολιτικαί μέσον. Έκλογαί, Βουλαΐ, Γερουσίαι, βήμα, τύπος, συνα
θροίσεις έν ύπαίθρω και τά τοιαΰτα, ούδέν άλλο είναι έν τή Πολιτείγ, είμή 

άπλούν μέσον πρός έπίτευζιν καί έζασφάλισιν τών αστικών ελευθεριών.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Περίεργον! ποτέ δέν ήλθεν είς τόν νοΰν μου ή τοιαύτη διά- 

κρισις τών δύω ειδών τής ελευθερίας.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ούδ’ είς τόν έδικόν μου.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Πειθόμενοι ή'δη περί τούτου, Θέλετε βεβαίως οίκτείρει 

τήν απάτην τών έκλαμβανόντων τά μέσα ώς σκοπόν, ό'ταν μάλιστα λυπηρά 

συνέπεια τής απάτης ταύτης ήναι νά στρέφεται ό'λη ή προσοχή τών άν- 

θρώπων είς τά μέσα, καί νά παραμελήται ό σκοπός.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Φρονείς λοιπόν ό'τι δέν πρέπει πολύ νά προσέχωμεν είς τά 

μέσα;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ό Θεός νά μέ φυλάζγ τοΰ τοιούτου φρονήματος ! Καί 

πώς ήμπορώ νά φρονώ τοΰτο, άφοΰ αύτός έγώ είπα ό'τι τά μέσα ταϋτα εί

ναι αναγκαία είς έζασφάλισιν τοΰ σκοπού; ’Αλλά, καθώς πρός τούς είς μ.όνα 
τά μέσα άσχολουμένους καί τόν σκοπόν παραβλέποντας Φαρισαίους αρμόζει 

ή έπίπληξις τού Χριστού ό'τι, άποδεκατοΰντες τό ήδύοσμον καί τό άνηθον καί 
τό κύμινον, παρέβλεπαν τά βαρύτερα τοΰ Νόμου, ούτως ήδυνάμην καί έγώ 

ν’ απαντήσω διά τών αύτών λόγων τοΰ Σωτήρος" «Καί ταϋτα έ'δει ποιήσαι, 

κάκεϊνα μ.ή άφιέναι».
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ήξεύρεις δμως, Άγαθόβουλε, ott, άφοΰ έπείσθην δτι αί πολι·
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τικα'ι έλευθερίαι είναι μέσα άπλά καί ούδέν άλλο, ήρχισε νά έκπίπτη 

τούς οφθαλμούς [ίου ή άξια των, κα'ι νά μοί φαίνωνται οχληρά μάλλον 

εύάρεστα εογα;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. "Οτι είναι έργα οχληρά, oYot οί φρόνιμοι άνθρωποι συμ
φωνούν είς τοϋτο. Είναι βεβαίως βάρη, άλλα βάρη αναγκαία. Ποία εύχαρί- 
στησις δύναται νά ηναι ν’ άφίνωσιν οί άνθρωποι τάς εργασίας των, κα} νά 

καταγίνωνται είς έκλογάς, δαπανώντες, διαπληκτιζόυενοι, καί ενίοτε κιν- 
δυνευοντες ; Τί εύάρεστον έ'χει ν’ άναβαίνη τις επί θρανίου, κα'ι νά-σπαράττρ 

τόν λάρυγγα αύτοΰ, δημηγορών έν ύπαίθρω ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ώς πρός τό τελευταϊον τοϋτο ή κοινωνία άπεφάνθη, Υπέρ 
τά δώδεκα έτη παρελθόν άφοϋ τό δικαίωμα τοϋτο καθιερώθη, καί,ή χρήσις 

αύτοΰ ούδέν έ'σχε ποτέ τό σοβαρόν.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. ’Εντούτοις, είναι λυπηρόν οτι δλα ταΰτα εξευτελίζον

ται είς την κοινήν πεποίθησιν, καί οτι τό οίκτρόν όλων τών τοιούτων άπότέ- 
λεσμα είναι δτι γεννάται πολίτικη άπιστία καί εκτάκτως πολίτικη άπο- 
νάρκωσις. Ούδέν πλέον κινεί τό ενδιαφέρον τής κοινής γνώμ,ης. Ούδείς πι

στεύει πλέον, εφικτήν την έπί τά κρείττω μεταβολήν, άφοϋ τοσαϋται αλ

λεπάλληλοι μεταβολαί ούδεμίαν έπηνεγκαν βελτίωσιν. Δέν είναι λοιπόν α

ληθές δ'τι καί δσα πράττονται καί δσα λέγονται ένώπιον τοΰ λαοΰ δέν είναι 

ικανά νά τόν κινησωσιν είς θεραπείαν τών κακών τής Πολιτείας πραγμά

των; Ώστε, φίλοι μ.ου, άπελπισία καί έκ μέρους τοϋ λαοΰ.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ιδού λοιπόν ο,τι -ήθελες έγεινε, φίλε Άγαθόβουλε. Άπεδεί- 

χθη, ό'χι μόνον ή παντελής καχεξία τών πραγμάτων, αλλά καί τό δύσκο- 
λον, η μάλλον αδύνατον της θεραπείας αύτών πανταχόθεν. Προητοιμάσθη- 

λοιπόν ούτω τό έδαφος, καί τώρα, έφαρμοζομένου τοΰ θεραπευτικού σου μέ

σου, τό κατόρθωμα θά φανη βεβαίως μ.έγα καί ένδοξον.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 'Ο Άγαθόβουλος έπραξεν ώς ό έπιτηδειος ξυραφιστης. Έσα- 

πώνισε τά γένεια έπί πολλήν ώραν, ώστε τό έργον τοΰ ξυραφίου νά ηναι 

και εύκολον καί σύντομον.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Ωραία η παρομοίωσις αύτη, Στέφανε. ’Αλλά ποΰ κάί 

παρά τίνος την έμαθες;
ΣΤΕΦ ΑΝΟΣ. Την ηκουσα παρά γέροντός τίνος διδασκάλου ενός τών φί

λων μου, είς τά μαθήματα τοΰ οποίου ένίοτε παρευρισκόμην. Την είρημένην 
παρομοίωσιν συνείθιζε νά την λέγγ) είς άπόδειξιν τής αξίας τών παρασκευα

στικών μαθημάτων. Καί είς ταΰτα προσέθετε’ ((Διδάσκαλοι καί μαθηταΐ, 

προσέχετε. 'Οσάκις ημέραν τινά τό μάθημα είναι δυσκατάληπτον, ή δυσ-τ 

κολία δέν είναι της ημέρας έκείνης, άλλα τών προηγουμένων ημερών. Ου

δέποτε είναι δύσκολον τό σημερινόν μάθημα, άν τά χθεσινά καί προχθεσινά 

μαθήματα κατενοηθησαν καλώς». ;
. ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Μέγα δίκαιον έίχεν ό γέρων εκείνο; διδάσκαλος, , και 
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βάς προτρέπω ν’άκολουθητε την σοφήν διδασκαλίαν του. Άς έλθωμεν είς τό 

προκείμενον.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Τό προκείμενον είναι άν είχε δίκαιον δ λαός έκεΐνος της ’Ινδι

κής, ζητών ώς μόνον δώρον παρά τοΰ Θεοΰ την δικαιοσύνην, καί άν διά της 

δικαιοσύνης δύναται νά διορθωθή η αδιόρθωτος—εί'τε πραγματική, ει'τε ιδα

νική—ημών Πολιτεία. Άλλ’ η δικαιοσύνη, φίλε Άγαθόβουλε-, δσον άν ηναι 

μέσον ισχυρόν, είναι δργανον είς χεϊρας ανθρώπων. 'Όθεν μ,ενει πάντοτε να 
λυθφ τό ζητημα’ ποιος μέλλει νά την έφαρμόση. Εί'δαμεν δ'τι . αί δυσκολίαι 

άνεφαίνοντο πανταχόθεν, καί ό'τι έκαστον της Πολιτείας μ.ερος εδισταζε να 

άρχίσν) την διόρθωσιν.
1 ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Αύτό τό εί'δαμεν’ καί δ χειρότερος μάλιστα χαρακτηρ 

τοϋ κακοϋ ί)το δ'τι έσχηματίζετο κύκλος πλημμελής, και δτι ούτε τά κάτω 
έκ τών έπάνω, ούτε τά έπάνω έκ τών κάτω ήδύναντο νά διορθωθώσι. Δια

τείνομαι ήδη δ'τι η χρήσις της δικαιοσύνης αί'ρει έκ τοΰ μ.εσου τόν κύκλον 
τούτον, καί δ'τι ή διόοθωσις δύναται νά έπιχειρηθή άκινδύνως εκατέρωθεν. 

Τό ορθόν δμως καί τό άπλούστατον είναι ν’ άρχίση έκ τών έπάνω, έκ τής 

Βασιλείας δηλαδή καί της Κυβερνησεως.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ’Άν κακώς δέν ένθυμώμαι, τό αΐ'τιον, εί'παμεν, τής δυσκο

λίας ήτο, έκ μέρους μέν της Βασιλείας δ φόβος, έκ μέρους δέ της Κυβερνη
σεως, ήτοι τοΰ ύπουργείου, η φιλαρχία, η ύποψία δηλαδη μήπως, δυσαρε- 

στοΰν τούς Βουλευτάς,- έκπέσφ της έζουσίας.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Ναί’ και δύναμαι λοιπόν νά βεβαιώσω την Βασιλείαν 

δτι ούδέν έ'χει νάφοβήται, έφαρμόζουσα την δικαιοσύνην. Δέν έ'χω την αύτήν 
δρεξιν νά βεβαιώσω περί τούτου καί τούς υπουργούς, διά την φιλαρχίαν τών 
δποίων μομφήν μόνον έ'χω καί αποστροφήν.’ Ούδείς χρηστός πολίτης δικαιοϋ- 

ται νά ένδοιάζη μεταξύ τής διατηρησεως αύτοΰ έν τή έξουσίη, καί τής βέλ- 
τιώσεως τών κοινών. Μολαταύτα, δύνανται καί αύτοί νά ί]ναι βέβαιοι δτι 

διά τής δικαιοσύνης καί σώζουν καί σώζονται.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Πριν ή μάς άναπτύξφς δ'μως τό θέμα σου, περί τής ισχύος 

τής δικαιοσύνης, ώς μέσου κυβερνητικού, έπιθυμητόν είναι ν’ άκούσωμεν ο
λίγα τινά περί τής δικαιοσύνης έν γένει καί περί τών σχέσεων αυτής πρός 

την άγάπην, την δποίαν τό Εύαγγέλιον διδάσκει καί θεωρεί ώς τόν ίσχυρό- 

τατον κοινωνικόν σύνδεσμον. τ
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Τό Εύαγγέλιον, φίλε Ευσέβιε, συμφώνως πρός την θείαν 

αύτοΰ καταγωγήν, διδάσκει καί συνίστ^ τά υπερτέλεια. Μολονότι δέ ή έπιρ1 

ροή καί ή χρησιμότης τής ίεράς ταύτης.-βίβλου είς την διέύθυνσιν τών έγκδ- 

σμίων είναι άφιλονείκητος, δυνάμεθα λογικώς νά συμ.περάνωμεν δ'τι, -ενώ ή 

μενάλη αύτοΰ αρχή, Τι άρχη τής άγάπης, είναι διά Πολιτείαν αγγέλων, ή 

τής δικαιοσύνης είναι διά Πολιτείαν ανθρώπων. Ή δικαιοσύνη απονεμ.έι εις 

έκαστον τό είς αυτόν άνήκον’ ή ώγάπη παραχωρεί τω έτερφ καί τό άνή- 
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κον είς εαυτόν. Οί εμφορούμενοι της άγάπης συνέμφοροΰνται, άναγκαίως 
καί κατά μείζονα λόγον, και της δικαιοσύνης, ζα'ι πράττουν έργον αξίας 

άνώτερον τοΰ δ,τι παρ’ αύτών απαιτείται" οί της δικαιοσύνης εμφορού
μενοι, καί την δικαιοσύνην άσκοΰντες, ούδέν άλλο πράττουν, είμή δ,τι στενώ» 

δικαιώματι παρ’αύτών απαιτείται.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. ’Αλλά αάς είπες άλλοτε, Άγαθόβουλε, καί σήμ.ερον άκόμη 
τδ αύτδ σχεδόν ώμολόγησες, δτι τό Εύαγγέλιον δέν περιέχει μόνον έντολάς 

και παραγγέλματα χρήσιμα εις την μέλλουσαν ζωήν, άλλά καί εις την 

παρούσαν. Πώς συμβαίνει λοιπόν δτι δ Σωτήρ συνιστίρ πολύ την άγάπην, 
καί'δέν συνιστ^ τόσον πολύ την δικαιοσύνην; .

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Πρώτον, Εύσέβιε, δέν είναι αληθές δτι ό Σωτηρ δέν 
συνιστώ πολύ την δικαιοσύνην. ’Απεναντίας, πολλαχοΰ έν τω Εύαγγελίφ 

έξαίρεται καί εξυμνείται η δικαιοσύνη, καί οί εκλεκτοί καί σεσωσμένοι όνο.- 
μάζονται ιδίως δίκαιοι. Τόσον δέ συνιστάται δι’ δλων τών μέσων η δικαιο

σύνη, ώστε γίνεται τοΰτο καί δι’ αύτης ακόμη της όχληρίας, καθώς φαί

νεται είς την παραβολήν τοΰ κριτοΰ της αδικίας.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ναι, ενθυμούμαι" δταν ό κριτής εκείνος, μόνον ΐνα μη τον 
ένοχλή η χήρα, άπεφάσισε ν’ άπονείμη δικαιοσύνην.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Άλλά, καθώς σάς είπα, σκοπός τοϋ Σωτηρος ήτο νά 
διδάξη τά τέλεια, δπου καί ύπενοεΐτο καί ύπετίθετο η δικαιοσύνη. Διδά

σκων ό Σωτηρ την αγάπην, διδάσκει αύτην δι’ δλους τούς ανθρώπους, καί 

ΐνα ύφ’ δλων συγχρόνως έφαρμοσθή. "Όταν λοιπόν δλοι οί άνθρωποι έμφορών- 
ται επίσης τοΰ αισθήματος της αγάπης, δέν ύπάρχει ανάγκη δικαιοσύ
νης ιδίως. Ή απονομή είς έκαστον τοΰ είς αύτόν άνήκοντος τίθεται ύπό την 

σκεπήν και την έγγύησιν δλων. Τίς σκέπτεται ν’ άδικήσφ τόν πλησίον ; τίς, 

καί κατ’ οναρ άκόμη, συλλογίζεται νά φιλονεικηση τό είς τόν άλλον άνη- 

κον, έν Πολιτεία δπου δλοι οί πολΐται έμπνέονται ύπό τής αύταπαρνησίας, 
καί δπου έκαστοι, οχι νά λάβν] τό τοΰ ετέρου, άλλά νά δώση τό έαυτοΰ 
προτίθεται; Τέλος πάντων, φίλοι μου, άνεγνώσατε τόν Πλάτωνα; .

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ’Εγώ, ναί.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Και έγώ ωσαύτως.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Ένθυμεϊσθε λοιπόν τί λέγει περί τοϋ νοητού και τοϋ 

αισθητού κόσμου. Ό πρώτος, έ'ργον έντελές, άπλημμελές, άκηλίδωτον, πάγ
καλου, όποιον έξήλθεν έκ τής ύψηλής διανοίας τοΰ Δημιουργοΰ, είναι ό θείος 

τύπος τοΰ οποίου άτελές καί πλημμελές έκμαγεϊον είναι ό κόσμος ου τος ό 

αισθητός" δσφ πλησιάζει ούτος, τόσφ και τελειοποιείται.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Θεωρείς λοιπόν ύπάρχουσαν ομοιότητά τινα μεταξύ τοΰ νοη? 

τοϋ κόσμου τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ κόσμου του Εύαγγελίου ; -
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. ’Όσον έξεστι νά υπάρχτ) όμοιότης θείων καί ανθρωπί

νων πραγμάτων.’Εν άμ.φοτέροις τίθεται ώς υπόδειγμα τό έντελές, ΐνα δσον
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τόδυνατόν. ένεργήται ή- έντελοποίησις", είναι κατάστασις έπ’ άπειρον -προ- 
χωοοΰσα καί προοδεύουσα είς μίμησίν τοϋ πρωτοτύπου. Άλλ’ άν η άγάπη 

^ναι στενή ευαγγελική ύποχρέωσις, δέν είναι βεβαίως και πολίτικη εις τόν 
αύτόν βαθμόν τοιαύτη. 'Η δικαιοσύνη δμως είναι, διότι αποτελεί τόν απα
ραίτητον δο,ον τής ύπάρξεως τής κοινωνίας" είναι τό ούδετερον έδαφος, εφ’ ου 

συνδιαλλάσσονται καί συυιφιλιοΰνται τά διάφορα τών ανθρώπων συμφέροντα.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Με συγχωρεϊς, Άγαθόβουλε, κάτι νά παρατηρήσω καί κάτι 

νά έρωτήσω. Ή αγάπη, νομίζω, παρομοιάζει τήν φυσικήν δύναμιν τής ελ- 

ξεως. Πρός ποιαν λοιπόν φυσικήν δύναμιν δυνάμεθα νά παρομοιωσωμεν την 

δικαιοσύνην ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Πρός τήν αρμονίαν.’Αλλά πολύ εύφυώς, φίλε Στέφανέ, 

ένθυμήθης τήν θεωρίαν τών έν τω κόσμω δυάδων, καί έδανεισθης εκ τής 

φυσικής τάς παρομοιώσεις ταύτας. Μή νομίσγις δε δτι δεν υπάρχει παρα 

τοΰ Δημιουργοΰ τεταγμένη στενή καί έμφυτος σχεσις μεταξύ του φυσικοΰ 

καί τοΰ ήθικοΰ κόσμου. Ούτω παρατηροϋμεν τάς αύτάς δυαδας εν αμφο- 

τέροις, καί τήν αύτήν έν μ.·έσφ αύτών αρμονίαν. Κυττάζατε, φίλοι μου, τας 
δύω δυνάμεις, τήν κεντρόφυγα καί τήν κεντροβαρή, δι’ ών ύπάρχει καί λει

τουργεί ή τοΰ παντός αρμονία. Τί θά ήτο ό φυσικός κόσμος, άν ύπήρχε 
μόνη ή μία έξ αύτών, ή κεντροβαρής; Μικρά άγαθίς. Τί δέ άν μόνη ή έ- 

τέρα, ή κεντρόφυξ; Άτμίδες βεβαίως.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Είναι λοιπόν καί ήθικαί δυάδες έν τω κόσμφ, καθώς αί φυ- 

σικαί ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Βεβαίως. 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Έν παράδειγμα.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Ιδού, πρώτον ή έλευθερία και τό κΰρος, αί ήθικαί αύ- 

ται, κεντρόφυξ καί κεντροβαρής, δυνάμεις. Τί θά ήτο ό ηθικός κόσμος, άν 
ύπήρχεν έν αύτω μόνον έλευθερία, καί ούδέν κΰρος; Φρικώδης άκολασία. Τί 

δέ άν μόνον κΰρος καί ούδεμία έλευθερία; Φρικώδης δεσποτεία.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Περίεργος παρομ.οίωσις!
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Λέγε καί κάτι πλησιέστερον είς τό ήμέτερον θέμα. 

ΑΓΑΘΟΒΟΠΔΟΣ. Εύχαρίστως. Ιδού, ή αγάπη καί....

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τό μ.ΐσος.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. ’Όχι" δέν έφαρμόζεται τοΰτο ένταΰθα. Άναμφιβόλως, 

ύπάρχει ή δυάς τής συμ.παθείας καί τής άντιπαθείας, τής ηθικής ταυτης 
έλξεως καί τής ηθικής άπωθήσεως. Είς τήν άγάπην δμως, τήν ουσαν ηθι

κόν καθήκον, καί τήν οποίαν πρέπει νά διακρίνωμεν τής έξ άνεξήγητου ρο

πής γεννωμένης συμπάθειας, αρμόζει νά ζητήσωμεν άλλο αντίστοιχον. Μαν- 

τεύσατέ το.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Είς τήν άγάπην τήν πρός τούς άλλους δυνάμεθα ίσως ν’ άν- 

τιτάξωμεν τήν άγάπην τήν πρός ημάς αύτους.

1
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ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Μάλιστα' και ή αύτοσυντήρησις, είς ήν άποβλέπει ·% 
τοϋ έαυτοΰ αγάπη, είναι αίσθημα μιέχρι πινών ορίων άνεπίληπτον.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ένόησα' καθώς ένόησα καί που θέλεις καταντήσει διά της 
θεωρίας ταύτης τών δυάδων.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. "Εχω πολλήν ευχαρίστηση/. Λέγε τολοιπόν.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Θά ζητήσγις την αρμονίαν μεταξύ τών αντιθέτων τούτων 
τών δυάδων.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Άναμφιβόλως, Ποια λοιπόν είναι η αρμονία τών δυνά

μεων κεντρόφυγος καί κεντροβαροΰς;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. 'Η κυκλική περιστροφή.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ίΐτις καί άντονομαστικώς λέγεται άρμ.ονία τοϋ. παν
τός. Ποία δέ ή αρμονία της έλευθερίας καί τοϋ κόρους;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ή εύνομία.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ναι, ή έ'μφοων ελευθερία καί ό συνδυασμός αύτής μετά 
της τάξεως. Τής δέ συμ.παθείας καί της αντιπάθειας;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ή ένοχη.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Αρκετά καλά.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ’Άφές, Άγαθόβουλε, νά είπώ έγώ τήν αρμονίαν ’ τής αγάπης- 
καί της φιλαυτίας.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Λέγε, ποία είναι;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ή δικαιοσύνη.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Εύγε, Στέφανε! ΙΙύραμεν λοιπόν τήν δικαιοσύνην αρμο
νίαν τινά οδσαν.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ήξεύρεις όμως, Άγαθόβουλε, δτι μ’ ελέγχει κάπως ή συνεί- 
δησις Sv δεχθώ τό εύγε τοΰτο ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Διατί; ·

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Δεν κατεδικάσαμεν τάς περιττάς λεπτολογία; ; καί δέν είναι 
ή παρομ,οίωσις αύτη τών δυνάμεων τοϋ φυαικοϋ και τοϋ ήθικόϋ κόσμ,ου λε^ 

πτολογία προφανής ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Άπατάσαι, Στέφανε, νομίζων τοΰτο. Δεν είναι ούτε 

περιττόν ούτε λεπτολόγον ό',τι τείνει ν’ άποδείξτι τάς μεγάλας ήθικάς αλή
θειας ώς άπορρεούσας εξ αύτής τής θείας φύσεως. Ή άπόδειξις είναι κατα
φανής. 'Οσάκις άκούομεν περί τούτων, συγκινούμεθα εύαρέστώς καί ένθουσιω- 
δώς, ενώ τά άλλα, τά αληθώς μάταια καί λεπτολόγα, ποτέ δέν τά άκούο

μεν άνευ κοπώσεως.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Πείθομαι. ’Έστω λοιπόν αποδεδειγμένη ή δικαιοσύνη ώς 
αρμονία. Πόθεν έν τούτοις προέρχεται ή μεγάλη δύναμις αύτής ;'

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. 'Η μεγάλη αύτής δύναμις προέρχεται έκ τοΰ δτι παρα
δέχονται καί ύφίστανται τό κράτος αύτής, ή μέν άγαθή θέλησις έκ προαιρέ- 

σεως, ή δέ κακή έξ ανάγκης.
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' ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Πώς τοΰτο. ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Αμφιβάλλετε περί τής παραδοχής έκ μέρους τής αγα

θής θελήσεως;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. ’Όχι, άλλ’ έκ τής κακής.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’
εις κοινωνικήν συμβίωση/, καί δλους τούτους

έξασοαλίζει τούλά-

Άς ύποθέσωμεν αριθμόν τινα ανθρώπων, συνερχομένων. 

ις τούς ανθρώπους έχοντας τήν. 

πρόθεσιν ν’ αύξήσωσι τήν περιουσίαν αύτών διά τής αδικίας. Πώς ήμποροΰν. 

'νά πράξωσι τοΰτο, είμή διά τής έλαττώσεως τής περιουσίας άλλων ; Γνω
στής ούσης είς δλους τής τάσεως ταύτης δλων πρός τήν άδικίαν, έπεται οτι 
θά γεννηθώσιν είς δλους δύω έπιθυμίαι*  μία θετική, καί μία αποφατική.' 
Διά τής πρώτης, θά έπιθυμ,ή έκαστος νά πλεονεκτήσ·/), νά άδικήση’ διά τής 

δευτέρας, θά έπιθυμή έκαστος νά μή μειονεκτήσντ, νά μή άδικηθή. Άς*  

έξετάσωμεν είς ποιαν τών δύω τούτων επιθυμιών ήμποροΰν δλα τής κοινω

νίας ταύτης' τά μέλη νά συμφωνήσωσιν.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Πώς είναι δυνατόν νά συμφωνήσωσιν είς τήν πρώτην ; Άφοϋ. 

■ όλοι θέλουν τήν πλεονεξίαν, ποΰ θά εύρωσιν έκείνους έφ’ ών ή πλεονεξία 

μελει νά ένεργηθή ; '
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ή συμ,φωνία λοιπόν έπί τής πρώτης είναι ακατόρθωτος. 

Άλλ’είναι έπίσης καί έπί τής δευτέρας ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Έπί τής δευτέρας, οχι*  άφοϋ έκαστος 

χιστον τά. ί'δια.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. 'Υπάρχει λοιπόν έπιθυμ.ία γενική, είς έν σημειον κατα- 

λήγουσα, καί μηδεμίαν έξαίρεσιν έπιδεχου,ένη. Πώς νά όνομάσωμεν τήν Im-- 

θυμίαν ταύτην; - . . -
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. ’Επιθυμίαν τής δικαιοσύνης.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Τήνέπί τή βάσει ταύτης θεμελιουμέν.ην Πολιτείαν δυ

νάμεθα λοιπόν νά τήν θεωρήσωμεν ώς Πολιτείαν κοινής συγκαταθέσεως. 

. ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Νομίζω.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Αλλά πώς νά ύποθέσωμεν δτι Θά εύρεθώσι μέχρι τέλους 

συγκατατεθειμένοι καί οί πλεονέκται;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Ίσως οί πλεονέκται θά ή'θελαν κατά πρώτον τήν έζα- 

κολούθησιν τής πλεονεξίας των*  άλλ’ άν τεθώσι καί όυτοι έντός τοΰ διλήμ

ματος, ή νά πάθωσιν έκ τής πλεονεξίας άλλων, ή μετά τών άλλων ν’..άπο- 
λαύσωσι τών πλεονεκτημάτων τής δικαιοσύνης^ τί θά προτιμήσωσι, νομίζετε.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Τό δεύτερον τοΰτο βεβαίως. . . .
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Τήν βασιλείαν λοιπόν τής δικαιοσύνης άναγνωρίζουν; 

ολοι’ οί μέν έκ πεφωτισμένης καί άγαθής, ώς είπα, θελήσεως, οί δέ—-έστω 

—έξ ανάγκης.
. ΣΤΕΦΑΝΟΣ· Αλλά ποιοι θά ή)ναι οί.περισσότεροι.;...·: .
; ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. "ίΐ! οί περισσότεροι, οί: άσυγκρίτως. περισσότεροι—-μή 
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άμφιβάλης, Στέφανέ—θά γνχι οί αποδεχόμενοι την βασιλείαν της διζαιοσύ· 

νης. Έν γενει, μεταξύ τών τριών τάξεων άνθρώπων, των άκρως αγαθών, 
τών άκρως κακών, καί τών μ.έσων, οί τών δύω ποώτων τάξεων είναι πάν

τοτε όλιγιστοι. ΙΙολλά ολίγοι λοιπόν θά μείνωσιν οί παντελώς απονενοημένοι 
και αδιόρθωτοι, οί έχοντες άνάγζην της διορθώσεως τοϋ δημίου. Είναι δέ 

ελπίς δτι και ούτοι, διά τοϋ παρατεταμένου προ τών οφθαλμών αυτών θεά

ματος της τάξεως καί τής ευνομίας, θά μεταβώσι τελευταϊον έκ της χο

ρείας τών άζουσίως είς την χορείαν τών έκουσίως δικαίων καί αγαθών.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Πείθομαι δτι ή δικαιοσύνη είναι μέσον ισχυρόν έν τη Πολι- 

τει$*  άλλά πώς θά γείνη, λέγω πάλιν, ή πρώτη εφαρμογή, καί πόθεν θά 
δοθή άρχή ; Έκ τών μέχρι τοϋδε συμβαινόντων έξήχθη δτι τό μεγαλήτερον 

τών έπικρατούντων κακών είναι ό σχηματισμός τής αδιεξόδου έκείνης καχε
ξίας, την οποίαν εύστόχως ώνόμασες προ ολίγου πλημμελή κύκλον. "Οταν ό 

είς περιμένη τόν άλλον ν’ άρχίση πρώτος, ύπάρχει πάντοτε κίνδυνος νά μή 

άρχίση κανείς.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. ’Άφες, Εύσέβιε, τά μέχρι τοϋδε συμβαίνοντα, τά όποια 
ούδέν άλλο άποδεικνυουν, είμή δτι ποτέ δέν έγένετο τοϋ συντελεστικοΰ μέ

σου χρήσις. 'Η χρησις τοϋ μέσου τούτου είμαι βέβαιος δτι θά φέρη άπ’ άρ- 
χής τοιαύτην μεθ’έαυτής πεποίθησιν, ώστε ν’άρθή η αποφατική αυτή σύγ- · 

κρουσις, καί η άρχη νά γείνη δθεν πρέπει νά γείνη, έκ μέρους δηλαδή της 
νομοτελεστικής εξουσίας. Ή χρήσις αυτή, φίλοι μου, εύτόλμ,ως καί άποφα- 
σιστικώς γινομένη, θά έχη άσφαλή καί ταχεϊαν την έπιτυχίαν, οχι μόνον 
διά την ενδόμυχον τοΰ μέσου ένέργειαν, άλλ’ άκόμη καί διά την έκτακτον 

τής πρώτης εφαρμογής δύναμιν, Γνωρίζετε, νομίζω, δτι φυσικώς τά τής πρώ

της έφαρμ.ογης Αποτελέσματα είναι πάντοτε ισχυρότερα.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καθώς λέγουν δτι ή κινίνη είναι δραστικώτερον ληξιπύρετον 
εις τούς ποιοϋντας χρήσιν αυτής κατά πρώτον.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Καί έκ της ιστορίας γνωρίζομεν δτι ό Μιθριδάτης, θέλων 
νά ούδετερώση την δύναμιν δηλητηρίου, μετεχειρίζετο αυτό κατά μικρόν είς 

αύξανούσας δόσεις, καί ούτω διά της εξεως είχε κατορθώσει νά τό κατα- 

στήση άβλαβες.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Είναι λοιπόν καί η φύσις ένίοτε αψίκορος ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Τό βέβαιον, φίλοι, είναι δτι καί έκ της άψιζορίας καί 
έκ της έξεως ό φρόνιμος πολιτικός άνήο πρέπει νά γνωρίζη νά ωφελήται. 

’Επί τοϋ προκειμένου, η μέλλουσα νά ένεογήση εξουσία έ'χει ενώπιον αύτης 
δύω ισχυρούς μοχλούς' ό πρώτος είναι η γενική εις τούς Ανθρώπους επιθυμία 

τής δικαιοσύνης' ό δεύτερος είναι τό έκ τής ύπαρχούσης καχεξίας σκότος,, 

δπερ θά δείξη τό είσερχόμενον φώς λαμπρότερον.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί ποιους κανόνας πρέπει ν’ άκολουθήση είς την εφαρμογήν ; 

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Δύω κανόνας, άλλά γενικούς καί άπαραιτήτους. Ό.
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πρώτος είναι ή παραγγελία τοΰ Εύαγγελίου, ή λέγουσα δτι δστις άπαξ θέση 

τήν χεΐρα είς τό άροτρον πρέπει νά βλεπη πάντοτε έμπρός, 

■ στρέψη τό βλέμμα του είς τά όπίσω.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. 'Ωραίος κανών 1 Καί ό δεύτερος;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Νά έμφορηθη μέχρι μυελοΰ τής πεποιθήσεως δτι ή 

δικαιοσύνη, δέν είναι δικαιοσύνη, άν δέν έφαρμόζεται έπίσης είς δλους, καί 

δτι ή πρώτη γενομένη έξαίρεσις θά έπιφέρη 

αύτης προσβολήν.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Λογικός καί πειστικός καί ό 

δτι ούτω τό αποτέλεσμα θά ηναι εύάοεστον ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Τό άποτέλεσμα ; ’Ώ, φίλοι μου ! 

ή Γραφή' «Ό λαός ό

καί ουδέποτε νά

θανατηφόρον κατά τής ισχύος

κανών ουτος! Νομίζεις λοιπόν

Θά συμβή δ, τι λεγει 

καθήμενος έν σκότει είδε φώς μέγα». Ναι, φώς καί 
άγαλλίασις θά καταλάβη τούς πάντας, καί ή Κυβέρνησις έκείνη θά έπισύρη 

είς έαυτήν τάς γενικάς εύλογίας, καί άποκτήση μεγίστην καί άπαραδειγμά- 

τιστον δημοτικότητα.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί έπιπολύ τήν διατηρήση.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Βεβαίως, άν δέν παρεκκλίνη τής καλής όδοΰ, είς την 

οποίαν άπαξ είσήλθε.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. .Δεν φοβείσαι τήν όποιαν πρό ολίγου άνεφέραμεν άψικορίαν ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. ΙΙώς καί ποιος, Στέφανε, θέλεις νά άψικορήση; νά στρα- 
φή είς τά όπίσω ; νά βαρυνθη τόν παράδεισον, καί νά έπιθυμήση πάλιν τήν 

κόλασιν;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Άλλ’ οΐ κακοί; άλλ’ εκείνοι εις τούς όποιους ή παρελθοΰσα 

άκόλαστος κατάστασις έπεσώρευεν ώφελείας καί κέρδη;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Και τί σημαίνουν,οί ολίγοι Απονενοημένοι κακοί,Απέναντι 

τής δμαιρώνου καί, ώς φωνής Θεοΰ λαλούσης, φωνής τοΰ λαοϋ, τοΰ λαοϋ έλευ- 
θερωθέντος τοΰ αίσχροΰ τής άδικίας ζυγοΰ, τοΰ λαοΰ άληθώς χειραφετηθέν- 

τος; Καί πιστεύετε, καί κατανοείτε πιθανήν, δυνατήν τήν Αντίστασιν τών 
ολίγων ύπερασπιστών τής άδικίας, κατέναντι τοΰ ώς κΰμα άκατασχέτου 

πλήθους, ύπερασπίζοντος τήν δικαιοσύνην ;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί τί ιδίως Απαιτείται ΐνα διατηρήται είς τόν λαόν άκ- 

μαία ή πρός τήν νέαν τών πραγμάτων τάξιν προσκόλλησις καί άφοσίωσις;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. 'Η πεποίθησις δτι οί δύω είρημένοι κανόνες διατη

ρούνται.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ποιοι κανόνες;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Τό βλέπειν πάντοτε έμπρός καί ουδέποτε όπίσω, καί ή 

Αποφυγή πάσης έξαιρέσεως.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Πλήν, Άγαθόβουλε, νομίζεις δτι διά μόνης τής δικαιοσύνης 

ιατρεύονται δλα τά κοινωνικά νοσήματα, και δσα άκόμη δέν ύπάγονται είς 

τήν άμεσον αύτης θεραπείαν ; .
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ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Βεβαίως, φίλε Στέφανε. Πρώτον, διά τής δικαιοσύνη# 

παγιοϋται άληθής Κυβέρνησις, της οποίας η έλλειψις είναι όλων τών κακών 
αιτία, και δεύτερον, ούδέν κοινωνικόν, νόσηαα αποφεύγει την θεραπείαν της 

δικαιοσύνης.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί δπου δέν ύπάρχει αδικούμενος;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Πώς γίνεται νά ύπάρχν) κακόν, και να μή ύπάρχν) 

αδικία, καί έπομενως άδικούμ-ενος;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Είς την κακήν χρήσιν τοϋ δημοσίου πλούτου, παραδείγματος 

χάριν, τό κακόν τό βλέπω, τόν άδικούμενον δέν τόν βλέπω.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Τί λέγεις, Εύσέβιε; καί δέν αδικείται τό έθνος.τό δυ-υχές 

έ'θνος; δέν αδικείται ολόκληρος η κοινωνία; Δεν ύπάρχει κακόν,δέν υπάρχει άταξία, 

δέν ύπάρχει παρεκτροπή πραττου.ένη έν οίωδήποτε κλάδφ της δημοσίας υπη

ρεσίας, όπως νά μη άποτελή καί μίαν πρός την πατρίδα αδικίαν. Καί οχι 
μόνον τοϋτο δέν ύπάρχει καλόν, τό όποιον ήδύνατο νά πραχθή και δέν πράτ- 
τεται, δέν ύπάρχει πκραμέλησις καίβραδύτης αδικαιολόγητος είς τά δέοντα 
πραχθήναί, δπερ νά μη άποτελή επίσης μίαν αδικίαν πρός την Πατρίδα, 

ήτις δικαιούται νά περιμένρ έκ μέρους τών αντιπροσώπων καί επιτετραμμέ

νων αυτής παν είδος βελτιώσεως καί προόδου.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Πείθομαι.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ε'ς ταΰτα λοιπόν υπάγονται κα'ι αί αθέμιτοι τών Βουλευ

τών άπαιτάισεις;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Βεβαιότατα. Καί άν αύταί δέν ύπαχθώσι, καί άν αύ

ταί δέν λείψωσι, τί έπράξαμεν καί τί κατωρθώσαμεν, φίλε Στέφανε ; Πρό 

πάντων λοιπόν αύταί.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί άν οί Βουλευται όργισθώσιν;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ’Άφες, Άγαθόβουλε, ν’ άποκριθώ εγώ εις. τοϋτο διά τής 

δημώδους άπαντήσεως, της διδομένης είς τούς ματαίως καί άνισχ_ύρως όρ- 

γιζομένους. Άς πίωσιν όξείδιον, λέγει ό λαός.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ναι, φίλε Στέφανε’ άλλά τό όξείδιον τοϋτο ημπορεΐ νά γείνγι 

χολή πικρά καί δριμεϊπ κατά τών έπιχειρούντων τήν εις τήν ολομέλειαν 

τών Βουλευτών άσύμφορον καί μισητήν διόρθωσιν.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Αδικείς έν πρώτοις, νομίζω, Εύσέβιε, τούς χρηστούς 

Βουλευτάς, κατατάσσων ολους ανεξαιρέτως είς τόν αύτόν κατάλογον', καί 
καλούς καί κακούς. Οί πρώτοι, οχι μόνον δέν θά έναντιωθώσιν, άλλά καί θά 

έπικροτήσωσιν είς τήν έπιχειρουμένην τών κακώς κειμένων διόρθωσιν. Καί 

άν μέχρι τοΰδε ύπήρχον τυχόν οί λέγοντες’ «επειδή ή· οικία καίεται, 'άς 
πυρωθώμεν», διατί νά μή ύποθέσωμεν δτι, έπικειμ.ένης ήδη τής βελτιώ

σεων, αί άγαθαί καί τούτων ψυχαί θά καταταχθώσι μεταξύ τών έπευφη- 
μούντων καί συμπραττόντων είς αύτήν; Αύτός έγώ, φίλοι μου, ή'κουσα ίδίοις 

ώσί πολλούς Βουλευτάς έλεεινολογοϋντας τήν κακήν ύπάρχουσαν κατάστα- 
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σιν, καί έπευχομένους τήν διόρθωσιν’ ζητοΰντας δέ μόνον ώς βρον τήν γενι

κήν καί άνευ έξαιρέσεως έφαρμογήν, ϊνα μή καί αύτοί, ώς έλεγαν, φανώσιν 

είς τούς συμπολίτας καί τούς έντολεΐς αύτών ανίκανοι.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί τούς πιστεύεις, Άγαθόβουλε; Καί έπειτα, άνίκανοι! 

είς τί άνίκανοι; είς τό νά μετέχωσι τών κακών καί νά πράττωσι τά αισχρά;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Πιστεύω, φίλε μου Στέφανε, δσα πρέπει νά πιστεύσω. 

Πιστεύω τά άξια πίστεως, καί όταν ακόμη ό λεγων αύτά τά λέγγ μετά 

τίνος υστεροβουλίας καί έπκρυλάξεως. "Οταν, φέρ’ είπεΐν, ό μή ολως άνερυ- 
λαλή περί τής οποίας αισθάνεται αισχύνης περιφερόμε - 

είς ύπουργεΐον, δίκην έπαίτου, καί, ζητών εκατόν, μόλις
θρίαστος Βουλευτής 
νος άπό υπουργείου”“ν ~··- ------η —λαμβάνει δύω, καί ταΰτα μετά τίνος περιφρονήσεως, τότε ό Βουλευτής εκεί

νος λέγει δσα πρέπει νά αίσθανθή, 
δταν ό Βουλευτής εκείνος, έκφράζων έπι*  

τήν γενικήν περί 

ορόν εγκρίνω καί 
τή διανοί^: τοΰ λέγοντος.

ί, καί άν εντελώς δέν τά αισθάνεται’ καί 

.θυμίας άπαλλαγής, ζητή ώς δρον 

>ί τούτου άπόφασιν τής Κυβερνήσεως, τότε, φίλοι, καί τόν 
τήν θέλησιν ύποθέτω ειλικρινή, έ'στω καί μή τοιαύτην έν 

Τΐξεύρεις δ'μως ποια δύω μεγάλα καί καλά συμ

περάσματα πορίζομαι έκ τούτου;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ποια ;
. ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Πρώτον, οτι, διά τής άπαιτήσεως τής γενικής έφαρμο- 
γής, άναγνωρίζεται καί ύπ’ αύτών τών—έστω—ύποκρινομένων ή μεγάλη 

καί άκαταμάχητος ισχύς τής δικαιοσύνης, καί δεύτερον, οτι ούτε μεγάλη 
θά ήναι ή άντίστασις, ούτε φοβερός ό έκ ταύτης κίνδυνος. Άλλά, τέλος 

πάντων, άς ύποθέσωμεν δτι οί Βουλευται, ή οί άσυγκρίτως πλεϊστοι έξ αυ

τών, αφηνιάζουν. Τί θά γείνη τότε;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Θά πεση τό ύπουργεΐον έν τή Βουλή.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Πρό ολίγου σας άφήκα νά διαλεχθήτε οί δύω έπί τοϋ 

θέματος τούτου, χωρίς νά λάβω μέρος είς τόν διάλογον. Σάς έρωτώ λοιπόν 

έγώ τώρα. Καί δέν ύπάρχει θεραπεία ;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Υπάρχει ή διάλυσις’ άλλ’ άν καί ή έπερχομένη Βουλή μιμηθή 

τήν προκάτοχον ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Καί κατ’ αύτής έπίσης δέν υπάρχει θεραπεία ; 

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. 'Υπάρχει’ άλλά, καί άν ύπάρχγ, έως πότε ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. "Εως δτου σωφρονήσωσι, καί έκλέγοντες καί εκλεγόμε

νοι, καί άποφασίσωσι νά συμπράξωσι, καί όχι ν’ άντιπράξωσιν, είς τήν διόρ- 

θωσιν τών κοινών. *
. ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί δικαιούσαι έκ τών μέχρι τοΰδε συμβάντων νά έλπίζγις 

τοιαϋτα καλά έκ τών διαλύσεων;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Τί λαλεΐς, Στέφανε, περί τών μέχρι τοΰδε ; Καί πότε 

εγένετο διάλυσις σύμφωνος πρός τόν άρχικόν, τόν συνταγματικόν τών διαλύ

σεων σκοπόν,^ τήν έπικράτησιν. μιας πολιτικής ιδέας, καί οχι διότι ήθελαν αύ-
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τήν ό εις ή ό άλλος έκ τών πολιτευόμενων ; Καί πότε ή αρχή έδειξε ΟέΧϊ]- 

σιν, άπόφασιν, διαγωγήν τοιαύτην, ώστε νά γνωρίζή ό κόσμος ποία είνα^ή 

σησ.αία της, την οποίαν οφείλει ν’ άκολουθήσγ, ώς ήδη τήν βλέπει, τήν βλέ

πει όφθαλμοφανώς, τήν βλέπει διά τών πραγμάτων; Ώ θεία δικαιοσύνη ! 

Φώτισε σύ τούς νέους τούτους φίλους μου περί τής δυνάμεώς σου, διότι έγώ 

δέν ισχύω πλέον νά πράξω τοΰτο, άφοϋ μοί φέρουν ώς ένστασιν καί παρά
δειγμα δτι δέν θά έπιτύχγς, σύ, θεία δικαιοσύνη, διότι δέν έπέτυχαν μέχρι 

τουδε ή αστασία, ή αβουλία, ή αδικία ! . . .
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τό ιερόν ρίγος τοΰ ένθουσιασμοΰ σου μέ πείθει, Άγαθόβουλε, 

περισσότερον καί αύτών τών ισχυρών σου λόγων.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ναι, καί έγώ πείθομαι επίσης’ αλλά, σ’ έρωτώ, Άγαθόβουλε, 

διά μιας ή κατ’όλίγον θά έφήρμοζες τό σύστημά σου;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Πώς είναι δυνατόν κατ’ ολίγον; Δεν. ένοήσατε δτι ενυ

πάρχει έν τή φύσει τοΰ άπασχολοΰντος ήμας ζητήματος τό γενικόν καί τό 

άνεξαίρετον ;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Δεν μας διδάσκει ό'μως ή φρόνησις δτι πρέπει νά εύχαριστώ- 

μεθα είς τήν κατ’ ολίγον ασφαλή διόρθωσή, καί δτι δέν πρέπει νά διακιν- 

δυνεύωμεν τά πάντα διά τής κατασπεύσεως ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ακούσατε, φίλοι μου. Καί έν τή πολιτική, καί έν δ'λοις 
τοϊς άνθρωπίνοις, ύπάρχουν δύω κατηγορίαι πραγμάτων. Είναι πράγματα 

τά όποια γίνονται καί επιτυγχάνουν έκτελούμενα βαθμηδόν καί κατ’όλίγον, 

καί είναι πράγματα τά όποια δέν γίνονται καί δέν επιτυγχάνουν, είμή έκ

τελούμενα διά μιας. Είς τήν άνθρωπίνην φρόνησιν άπόκειται νά γνωρίζη 
καί νά διακρ'ινή τάς δύω ταύτας 

περί τών γινομένων βαθμηδόν καί κ 

σπευσητε. Πρόκειται περί τών γινομένων 

ταιοφροσύνη νά τά ένεργήτε 
φυίαν, καί μεθ’ ό'σα μέχρι τοΰδε εί'παμεν 

είς ποιαν έκ τών δύω κατηγοριών πρέπει 

καιοσύνην αύτήν άφορώντα.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Βεβαίως εις τήν δευτέραν. Ή δικαιοσύνη, εί'παμεν, 

ναι δικαιοσύνη, άν δέν έφαρμόζεται γενικώς καί άνευ εξαιρέσεων.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Πειθόμεθα καί περί τούτου. ’Επιθυμητόν δμως θά ήτο, πρός. 
περισσοτέραν ημών πεποίθησιν, άν είχες νά μάς διηγηθής έκ τών γενομέυων 

κατάλληλόν τι παράδειγμα έπί τοΰ προκειμένου.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Πολύ καλά’ άν δέν βαρύνεσθε λοιπόν, ακούσατε νά σάς 

διηγηθώ έκ τής συγχρόνου ιστορίας έν έκ τών πολλών παραδειγμάτων τής 

ισχύος τής δικαιοσύνης, δ'περ ήκουσα έκ στόματος υπουργού των Οικονομι

κών ’Επικράτειας τίνος, τήν οποίαν δέν ονομάζω.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Αίαν ευχαρίστως καί άκούομεν καί προσέχομεν.

τών 

κατ’
/

κατ’ ολίγον.

πρκγμάτων κατηγορίας. Πρόκειται 
ολίγον ; Είναι αφροσύνη νά τά κατα-

Είναι μα-
Άφίνω ήδη ε’.Γ ’ * ---

περί τής δικαιοσύνης, νά 

νά κατατάξωμεν τά εις

εξαπίνης καί διά μυ5ίς ;

;’.ς τήν ύμετέραν εύ- 

κρίνετε 
τήν δι-

δέν εί-
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ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Δέκα ήμέραι, ειπεν ό υπουργός εκείνος, δέν είχαν πε

ράσει άφοϋ κατείχα τήν υπουργικήν έδραν, δ'τε άνήρ τις έκ τών επισήμων 

είσήλθεν είς τό γραφεΐόν μου. «Μίαν μιζ.ράν χάριν, κύριε ύπουργέ, είπε μ,ει- 
«διών χαριέντως. — ’Εάν δύνωμαι, μετά πολλής προθυμίας. — Δύνασαι καί 

«παραδυνασαι. Παράγγειλε τόν ταμίαν νά μοί πληρώσή τόν μισθόν τοϋ δε- 

«κεμβρίου, διότι σκοπεύω νά στείλω τήν σύζυγόν μου είς τήν πατρίδα μ.ου, 

«καί έχω ανάγκην χρημάτων». Σημείωσε, προσέθηκεν ό υπουργός δτι έλέ- 

γοντο ταϋτα έν μηνί ίουνίω, ώστε, μεθ’ όλα όσα είχα ακούσει περί τής με
γάλης καταχρήσεως τών διδόμενων προκαταβολών, έφριξα διά τήν ύπερβολήν 

αυτής. Προσποιηθείς δμως δτι δέν ένόησα, καί υ.ειδίαμα πρός μειδίαμα άνταλ- 
λάξας" «Διατί, είπα, δέν μοί ζητείς πλησιέστερόν τινα μήνα, αλλά τόν δε- 

«κεμβριον.— Διότι ό προκάτοχός σου είχε διατάξει νά μοί προπληρωθώσιν 

«οί έως τότε μισθοί. —Νά προπληρωθώσιν έως του δεκεμβρίου ! Καί λοιπόν, 

«τώρα τί θέλεις παρ’ έμοΰ ; νά μή ζητήσω τήν έπιστροφήν τών δοθέντων ; 

»— Τά δοθέντα πώς θά τά ζητήσγ,ς ; — ’Έστω’ άφοϋ σοί τά έδωκαν ! . . —- 

«Νά μοί δούσγς δμως καί σύ, παρακαλώ, τόν δεκέμβριον. — Λυποΰμαι, φί- 

«λε μου, αλλά δέν ήμπορώ. — Πώς δέν ήμπορεΐς ; Δεν έχεις παρά νά δια- 

«τάξγς τόν ταμίαν. — Πώς νά τόν διατάξω ; — "Αν θέλγς, προφορικώς. 
«Μίαν λέξιν άν τοϋ είπής, ή τοΰ μηνύσγς, έκεΐνος υπακούει. — Δέν υπακούει, 

«φίλε μου. καί δέν οφείλει νά ύπακούσγ. Ό νόμος αύτός τόν ασφαλίζει δια- 

«τάσσων οτι ό ταμίας δέν πληρώνει, είμή λαμβάνων καί έξοφλών έντάλ- 

«ματα. — Άν θέλγ,ς, στείλε του καί ένταλμα’ τί μέ πειράζει ; — Δέν ήμπο- 

«ρώ, φίλε μου’ σοί τό έπαναλέγω μετά λύπης. Πώς θέλεις νά έξασκήσω 
«έξουσίαν τήν οποίαν δέν έχω. Ιδού ποιον είναι τό έργου τοΰ ύπουργοϋ τών 

«Οικονομικών. 'Ο ύπουργός ουτος κρατεί είς χεϊράς του έν φύλλον χάρτου, 
«διγρημένον είς δύω πρόσωπα. Τό φύλλον τοΰτο λένεται προϋπολογισμός. 

«’Επί τοΰ ενός προσώπου γράφονται πόσα καί πότε μέλλει νά είσπραξή’ έπί 

«τοϋ ετέρου,πόσα καί πότε μέλλει νά πλήρωσή. Πώς θέλεις λοιπόν νά πλη- 

«ρώσω πρό τής προθεσμίας; πληρόνουν πρός εμέ πρό τής προθεσμίας οί φορο- 

«λογούμενοι καί οί άλλοι τοϋ δημοσίου οφείλεται ;—Εκλαμβάνεις γενικόν, τό 

«ζήτημα, κύριε ύπουργέ. Έγώ δέν είπα τοΰτο' έγώ δέν ένόησα νά προπλη- 

«ρώσής είς δλους ; — Ά ! καταλαμβάνω' έζαιρετικώς. ’Αλλά δύναμαι νά 

«πράξω τοΰτο; Πώς θέλεις έπειτα ν’άρνηθώ είς άλλους, δταν έλθωσι νά ζη- 

«τήσωσι τό αύτό, στηριζόμενοι είς τό έδικόν σου προηγούμενου; — Πρώτον, 
«ποιος δύναται νά σοί ζητήσγ λόγον'καί έπειτα, ποιος θά τό γνωρίζή;— Ώς 

«πρός τό «ποιος θά τό γνωρίζή;» τό Εύαγγέλιον λέγει’ «Ούδέν έστι κρυπτόν, 

»§ ού γνωσθησεται». Καί έπειτα, έγώ, έκ χαρακτήρος (Υποστρεφόμενος τάς 
«κρύφιας πράξεις, άν τό έπραττα, θά τό έλεγα. Είπες ακόμη’ «ποιος θά μοί 

«ζητήσή λόγον;» "Ολος ό κόσμος ■ έχει δικαίωμα νά δυσαρεστηθή και νά 

«μοί ζητήσή λόγον. Καί ποιαν εξουσίαν έχει ό ύποϋργός νά διαθέτη τά δη-
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«μόσια χρήματα άλλως, ή καθώς ό νόμος ορίζει; Έγώ τουλάχιστον δέν 

«αισθάνομαι οτι έχω τοιαύτην εξουσίαν, καί δέν θέλω νά την σφετερισθώ». 
«Συνωφρυώθη ό φίλος εκείνος, καί μετά τίνος πικρίας- «Σπουδαίως, είπε, 

?)κόριε υπουργέ, λέγεις δτι δέν θά δώσης προκαταβολήν είς κάνέναΤόσον 
«σπουδαίως, φίλε, ώστε δέν έχω δυσκολίαν νά προσθέσω οτι, άν μάθης ποτέ 

»πώς έπραξκ ύπέρ άλλου δπερ αποποιούμαι νά πράςω ύπέρ σοϋ, δύνασαι νά 

«έ'λθης, ό'χι μόνον νά μέ έπιπλήξης, άλλ’άνθέλης και νά μέ πτύσης». Ό 

«φίλος άνεχώρησε,κατά τό ιταλικόν λόγιαν, ρίΰ confuso che persuaso. Μόλις 
«άναχωρήσαντος αύτοΰ,έκάλεσα τόν κεντρικόν ταμίαν. «Χορηγείς, είπα, προ*  

«καταβολάς, κύριε κεντρικέ ταμία;—"Οταν διαταχθώ, κύριε υπουργέ.—■ 
«Παοά τίνος νά διαταχθής; — Παρά τοϋ προϊσταμένου μου. — Δηλαδη; — 

«Σήμερον παρά της εξοχότητάς σου. ·—· Άλλ’ έγώ δέν έχω έξουσίαν νά σέ 

«διατάζω. Καί έπειτα, καί άν ήθελα νά σέ διατάξω, διατί νά μέ άκούσης ; 

»Δεν έχεις ύπέρ σοϋ τόν νόμον ; δέν γνωρίζεις οτι πάτε μόνον οφείλεις νά 
«δώσης χρήματα, δταν έχγ,ς νά εξόφλησης ένταλμα, η δταν ό υπουργός σέ 

«διατάξη όητώς καί ύπό ιδίαν του εύθυνην,ένεκα εκτάκτου περιστάσέως ; — 
«Μάλιστα, τό γνωρίζω- πλήν .... — Πλήν; — Πώς ν’ άντισταθώ, κύριε 

. «ύπουργέ, εις διαταγήν άνωτεραν ;—Άφοΰ ο νομ.ος σε προστατεύει, και σε
«διατάττει ν’ άντισταθής ; — Ό νόμος λέγει τοΰτο, άλλ’ ό ύπουργός λέγει 

«άλλο, καί ή τιμωρία...............— Πώς θά γείνη, τιμωρία διά την έκτέλεσιν

«τοϋ νόμου ;—'Η τιμωρία δέν γίνεται διά την έκτέλεσιν τοϋ νόμου, άλλ’εύρί- 
’Έστω. Σήμερον δέν ύπάρχει τοιοϋτος κίνδυνος, 

είμαι έγώ, καί ποτέ δέν θά σέ διατάξω τι εναντίον τοΰ 

κύριε ταμία’τί φρονείς περί προκαταβολών; Είναι καλόν 
— Κακόν καί όλέθριον.— Κκί έχεις δίκαιον, 

είναι τοΰτο πρόξενον καί ζημιών και κόπων.
«Νου.ίζεις οτι, άν ό λαβών την προκαταβολήν άποθάνη, θ’άναλάβη την ζη- 

«μίαν ό δούς την διαταγήν ; —Δέν τό γνωρίζω, κύριε υπουργέ; ή ζημία: 

«άπειλεϊ εμέ καί ούδένα άλλον. — "Επειτα, δέν είναι κκί κοπιαστικόν διά 

.«τούς ταμίας; . . .— Πώς δέν εΐνας κύριε ύπουργέ; ’Ενώ έχομεν τοσαύτας 

«άσχολίας, ενώ όφείλομεν νά έργαζώμεθα την νύκτα έξελέγχοντες τά έργα 

«τής ημέρας,φαντάσθητε την προσθήκην τοσούτων σημειώσεων διά τάς προ- 

«καταβολάς, καί τό άνοιγμα μερίδος δι’ έκαστον άτομον ύπέρ ού γίνεται ή 

«προκαταβολή ! — Λοιπόν, φίλε μου, έγώ θά παύσω δριστικώς τό άτοπον 
«τοΰτο τών προκαταβολών- και δχι μόνον έγώ ποτέ δέν θά διατάζω τι τοιοϋ- 

»το, άλλ’ ούτε ποτέ θά επιτρέψω νά τό διατάξη άλλος. — Πίστευσε, κύριε 

«υπουργέ, ότι, άν πράξης τοΰτο, καί έγώ καί ολοι οί συνάδελφοί μου θά σέ 

«άνακηρύξωμεν εύεργέτην.—Πρέπει δ'μως καί σεις νά συντελέσητε είς τοΰτο. 

«Καί ιδού πώς" εννοείς δτι, άπόφασις τοιαύτη έκ μ.έρους μου, έκριζόναυσα κχ- 
»κάς έξεις πεπαλαιωμένα;, δέν .δύναται νά τελεσφόρηση, άν δέν έφαρμοσθή 

«σκεται άλλη πρόφασις. — 

«Ποοϊστάμενός σου 
«νόμου. Είπέ μου, 
«πράγμα νά δίδωνται τοιαΰται; 
«Πρός υμάς τούς ταμίας ιδίως
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«γενικώς καί άνευ ούδεμιάς έξαιρέσεως.’Άν. σείς λοιπόν οί ταμία'ι, άν σύ, κύ- 
«ριε κεντρικέ ταμία, προπλήρωσες χρήματα εις τινα—ύπό την ιδίαν ίου εύ- 

«θύνην, εννοείται—-άλλ’ούχ ήττον προπληρώσης, έγώ βεβαίως δέν είμαι Θεός, 

«έτάζων νεφρού; καί καρδίας, νά τό γνωρίσω, καί ώς τόσον θά γείνη καί 
«σκάνδαλον, καί θά φανή καί αύτενέργεια έξασθενίζουσα τό σύστημά μου. 

«Πρώτον'λοιπόν σέ παρακαλώ νά μή τό πράξης’ έπειτα, σοί προαναγγέλλω 

«δτι, άν άνακαλύψω τι τοιοΰτο, θά σέ παύσω αμέσως.—Πώς είναι δυνατόν, 

«κύριε ύπουργέ, νά φαντασθώ κάν την παρακοήν ταύτην ; Έγώ σοί εύγνω- 

«μονώ- έγώ σέ ευλογώ. Θά οχυρωθώ μάλιστα έν τη αύστηρότητι τής διατα*  

«γης σου, ώστε ν’άποκρούσω καί τήν προσέγγισιν τοιαύτης αίτήσεως.—Είς 

«τό έργον λοιπόν, κύριε ταμία. Έν μόνον πράγμα σοί προσθέτω. Καθώς δέν 

«έπιτρέπω προκαταβολάς, ούτω δέν άνέχομαι ν’άναβάλλεται ού'τ’έπί στιγμήν 

«ή έξόφλησις εντάλματος.Τοΰτο πράττων, κύριε ταμία, θά τιμωρηθής- διότι 

«είναι τό αυτό ώς νά κηρυττης τό κράτος είς χρεωκοπίαν».

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Φαίνεται δτι τόν καιρόν εκείνον, καί έν τή ’Επικρατείς 

έκείνη, ύπήρχεν αφθονία χρημάτων, ώστε νά δοθή τοιαύτη διαταγή. Τό 
τοιοΰτο σήμερον ένταΰθα είναι δυστυχώς άδύνατον.

. ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Άναχωρησαντος τοΰ ταμίου, ήκολούθησεν ό ύπουργός, 
είσήλθέ τις τών στρατιωτικών συνταξιούχων, παραπονούμενος οτι ό ταμίας . 
δέν τώ άπέδιδε τήν σύνταξίν του. — Καθυστερεΐται ή σύνταξίς σου; Θά δια

τάξω άμέσως. — ’Όχι- δέν καθυστερεΐται, άλλά παρακαλώ νά μοί προπλη- 

ρωθώσι δύω τρία μ,ηνιαϊα, διότι σκοπεύω νά ταξειδεύσω. — Προκαταβολαί 

δέν επιτρέπονται. "Οταν έλθη ή τακτική ημέρα, θά λάβης άκριβώς τήν 

σύνταξίν σου. — Καί πώς θά οίκονομηθώ, άφοΰ τά μέχρι τουδε είχα πρό 
ςολλοΰ λάβει καί έξοδεύσει; — Λυπούμαι, άλλ’ή άπόφασις είναι γενική, 

κκί δέν επιδέχεται έζαίρεσιν». ’Έφυγε ψιθυρίζων, καί, καθώς έπληροφορήθην, 

προσέδραμεν είς ένα τών συναδέλφων μου, ζητών τήν μεσιτείαν του. «'Ησύ

χασε, τω είπεν εκείνος, καί θά λαλησω πρός τόν ύπουργόν τό εσπέρας, έν 
τω ύπουργικφ συμβουλίω». «Διάταξε,» μοί είπε τό εσπέρας, «σέ παρακαλώ, 

νά πληρωθή είς τόν δείνα ή σύνταξίς του. — Καθυστερεΐται; Έξεδόθη αυ

στηρά διαταγή νά πληρόνωνται αί λήγουσαι συντάξεις αυθημερόν. — Δέν 
καθυστερεΐται- άλλά, θέλων νά ταξειδεύση, έχει άνάγκην τής προκαταβο

λής δύω τριών μ,ηνιαίων. — Προκαταβολαί δέν δίδονται πλέον. —'Άλλ’ έγώ 

τφ ύπεσχέθην ! —- Σύ, φίλτάτε συνάδελφε, ύπεσχέθης νά δώσης, καί έγώ 

ύπεσχέθην νά μή δώσω. Ποία λοιπόν τών δύω υποσχέσεων θά ίσχύση; Ή 
έδική μου, νομίζω, διά δύω λόγους- καί διότι είναι προγενέστερα, καί διότι 

είμαι ό αρμόδιος είς τοΰτο ύπουργός. Στραφείς έπειτα πρός τόν πρωθυπουρ
γόν- «’Αληθινά, κύριε Πρόεδρε, είπα. Παρακαλώ καί σέ καί τούς λοιπούς κυ

ρίους συναδέλφους, νά μή στείλετέ ποτέ, καί ζητήσητε παρά τοΰ ταμίου 
προκαταβολήν, διότι έχει διαταγήν ν’ άρνηθή. — Βάλε τάξιν, φίλε μου, είπε, 
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καί πρώτος έγώ συμμορφοϋμαι καί χειροκροτώ». Ούτως έ'παυσεν η ζατά- 
χρησις εκείνη τών, προκαταβολών. Ούδεμία καί δι’όποιονδηποτε λόγον έγέ- 

νετο έξαίρεσις καθ’ δλον τό ίκανώς μακράν διάστημα της ύπουργείας μου. 

Καθώς δέ λέγει ή κοινή παροιμκα' «Τό θαϋμα τρεις ημέρας, καί τό παρα- 

θαϋμα πέντε,» έπί τινας ημέρας υπήρξαν δυσκολίαι και παράπονα. Έν όνό- 

μ'ατι της εύνοιας, έν όνόματι της φιλανθρωπίας, κατεξανέστησαν πολλοί. 'Ο 
ύπουργός αύτός είναι αγροίκος, έ'λεγαν οί μέν. 'Ο υπουργός έ'χει καρδίαν σκλη· 

ροτέραν μαρμάρου, έλεγαν οί δέ. Έγώ δέ έμεινα ανένδοτος. Μετ’όλίγον, τά 

πάντα έκόπασαν, ή αύστηρά δικαιοσύνη της έφαρμ,ογίίς ίκανοποίησεν ό'λους. 
«Τέλος πάντων,» έλεγαν, «ό ύπουργός αύτός είναι δίκαιος καί ό αύτός πρός 

όλους, και - δέν δέχεται εξαιρέσεις». Καί ούδείς πλέον έγένετο λόγος περί 

προκαταβολές.
• ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Δέν μάς είπες, Άγαθόβουλε, που συνέβη τό περιστατικό? 

τοϋτο. Άλλά φρονείς ότι καί έν Έλλάδι την αύτην έχει δύναμιν η γενικότης 

της εφαρμογής καί ή άποχη άπό πάσης έξαιρεσεως ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Έν Έλλάδι μάλλον η αλλαχού, Εύσέβιε.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί διατί τοϋτο;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Δέν ηκουσες πολλάκις νά λέγηται οτι έν Έλλάδι, ό μέν 

έ'ρως της ελευθερίας δέν είναι τόσον μέγας, ό δέ της ΐσότητος μέγιστος.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Έγώ τό ηκουσα, άλλά δέν ηζευρα πώς νά τό έξηγησω.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Εξηγήσατε άμφότεροι τό μέν πρώτον διά της, καθώς 

σάς είπα, έπικρατούσης συγχύσεως εις την έννοιαν της έλευθερίκς, τό δέ 

δέύτερον διά της είσαχθείσης παρ’ ήμ.ΐν πραγματικής ΐσότητος άπό της τουρ
κικής ίσοπεδώσεως. ■

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Προσφυές έδαφος διά την καλλιέργειαν-της δικαιοσύνης τό 

έδαφος της ΐσότητος !
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Προσφυέστατον !

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Πώς λοιπόν, Άγαθόβουλε, τόπος τοιοΰτος ανέχεται την 

άδικίαν ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Σέ παρακαλώ, Στέφανε, ΐνα μη παρεκτραπώ η ομιλία 

ημών είς θέματα δυσχερή, μετατόπισε την άπορίαν σου, καί, άντί ν’άποροί 
δι’ ό',τι άπορεΐς, άπόρει μάλλον διατί οί εις τοϋτο αρμόδιοι διστάζουν νά 

διορθώσωσι τά πάντα διά της δικαιοσύνης.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ιδέα τις έντούτοις κυκλοφορεί, Άγαθόβουλε, έν τη διανοία 

μ,ου περί δικαιοσύνης, την οποίαν δέν ηξεύρω άκριβώς πώς πρέπει νά διατυ
πώσω. Μοί φαίνεται ότι η δικαιοσύνη είναι καί δύσκολος καί εύ'κολος άρετη. 

"Οταν ακούω τούς άποδιδομένους είς αύτην μεγάλους έπαίνους, .όταν άναγι- 

νώσκω οτι οί μέν έξωτερικοΐ σοφοί την ονομάζουν άρετην βασιλικήν,—«’Έστι 

γάρ τών βασιλέων αύτη, καί καλείται βασιλική»,—αρετήν χαρακτηριστικήν 
τοϋ άγαθου πολίτου,·—«Ούχ οΐόν τε άνευ δικαιοσύνης πολίτην άγαθόν γενέ- 

Αθαι»,— κρηπίδα καί έπιτομ.ήν πάσης άρετ-ης — «έν γάρ δικαιοσύνη συλ

λήβδην πάσα άρετη έστιν»,—άρετην τέλος πάντων προτιμητέαν καί αύτ·^ς 

της ΐσότητος,— «Δίκαιος είναι μάλλον η χρηστός θέλε»’ τό δέ Εύαγγέλιον 
κρίνει άξιους μακαρισμού τούς πεινώντας και διψώντας την δικαιοσύνην, τότε 

κλίνω νά θεωρήσω αύτην δύσκολον, καθώς είναι όλα τά καλά. "Οταν δέ 

πάλιν συλλογισθώ ότι όλοι οί άνθρωποι την θέλουν, την παραδέχονται, την 

ζητούν, όταν μάλιστα άναπολησω όσα σήμερον εΐ'παμεν περί αύτ·ης, τότε 

άναγκάζομαι νά έκλάβω αύτην ώς την εύκολωτάτην τών ανθρωπίνων πρά

ξεων»
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Είναι καί τά δύω ταΰτα, Εύσέβιε. "Ολοι θέλομεν, εΓ- 

παμεν, την δικαιοσύνην, ό'ταν άποκρούωμεν την έκ τών άλλων αδικίαν’ τό 
ζητησ,α είναι εάν θέλωμεν αύτην καί ό'ταν οί άδικούαενοι ^ναι άλλοι. Ιδού 

λοιπόν τί άποτελεΐ και τ·ί)ν άξίαν της δικαιοσύνης ύπό την μίαν έ'ποψιν, κα'ι 

την ευκολίαν αύτης ύπό την ετέραν.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Άλλά τότε πώς έξάγεται ν' ομόφωνος τών ανθρώπων ύπέρ 

της δικαιοσύνης μαρτυρία;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ.Έξάγεται τόσον δμόφωνος καί τόσον σαφής, ό'σον έξηχθη 

ποτέ τοιαύτη ύπέρ τοϋ Θεμιστοκλέους έκ μέρους όλων τών στρατηγών της 

Ελλάδος, μ£τά την έν Σαλαμ.ϊνι ναυμαχίαν.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Πώς τούτο;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Τί έγραψεν έν τφ ψηφοδελτίω αύτοΰ ?ζάστθς τών 

στρατηγών έκείνων; «Πρώτος άνδραγαθησας, έγώ’ δεύτερος, όΘεμιστοκλής».

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί λοιπόν ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. "Αν ύποθέσωμεν ότι οί άνθρωποι γράφουν ώς έν ψηφο

δελτίω' «Μόνος έγώ άς άδικώ’ μηδείς έτερος άδικείτω»' τό μηδείς άδι- 

κείτω δέν πρέπει νά θεωρηθη ώς άπόφασις όμόφωνος ;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Βεβαιότατα. Ούδένα έ'χω πλέον δισταγμόν περί τ^ς χρησι

μότητας καί της ισχύος της δικαιοσύνης, ώς μέσου συντελεστικοΰ είς σχη

ματισμών ίκανης πρός διόρθωσιν τών κοινών έξουσίας.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ούτ’ έγω. Επιθυμώ όμως νά γνωρίζω άν -ηναι έ'ργον μόνον 
τών αρμοδίων ή έπιχείρησις της τοιαύτης διοοθώσεως η άν καί έκαστος τών 

πολιτών έ'χνι τι νά σύμπραξη είς τοϋτο;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Πώς ό'χι;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Άλλά πρός τί η σύμπραξ ις αυτή κρίνεται άναγκαία, άφοϋ 

καί χωρίς αύτ·ης τό μέσον είναι οΐκοθεν ισχυρόν είς χεΐρας τών ένεργούντων; 

; ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Κρίνεται καί είναι άναγκαία, φίλε Εύσέβιε, η τοιαύτη 
γενική σύμπραξις, πρώτον, διότι εύκολύνει μεγάλως τό έ'ργον τών αρμοδίων, 
καί δεύτερον, δώτι τιμά, έξευγενίζει καί ύψόνει τούς συμπράττοντας.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καταλαμβάνω που τείνει τώρα δ σκοπός τοΰ Άγαθοβούλου. 
Ό Άγαθόβουλος έννοεϊ καί θέλει ώστε όλοι οί πολΐται, κατά μέν τούς Στωι- 
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ζούς, ν’ άποκτήσωσι τήν έςιν της δικαιοσύνης, κατά δέ τό Εύαγγελιον, νά 

πεινώσι και νά διψώσι την δικαιοσύνην.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί μήπως, Στέφανε, δέν έχει δίκαιον ό Άγαθόβουλος είς 

τοΰτο; Καί πώς άλλως δύναται ό πολίτης νά δείξρ καλύτερα τήν φιλοπα

τρίαν του, είμή διά τής δικαιοσύνης. «Δικαιοσύνη ύψοΐ έθνος» λεγει ό τής 

Παλαιάς Διαθήκης σοφός’ ό δέ περικλεής νομοθέτης τών αρχαίων ’Αθηνών 
εκείνην τήν Πολιτείαν κηρύττει εύδαίμονα, όπου, έξ ίσου μετά τών άδικου - 

[κενών, αισθάνονται τήν αδικίαν καί οί μή αδικούμενοι.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ναι, φίλοι μου’ καί τοιοϋτος είναι ό αληθέστερος καί 

δ σεβαστότερος χαρακτήρ τοΰ χριστιανού πολίτου’χαρακτήρ, στερεός καί ά- 

κλόνητος, ώς έρριζωμένος έπί τής έξεως’ χαρακτήρ φωτεινός και ειλικρινής, 
ώς έκδηλούμενος δι’ αισθημάτων ορμητικών, οΐα είναι ή πείνα καί ή δίψα !

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Πώς εννοείς δμως τόν τοιοΰτον χαρακτήρα; Πνα έ'χγι τις τόν 
χαρακτήρα τούτον, άρκεϊ ν’ άπέχ-p αυτός από τής αδικίας;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. 'Υπό τήν έποψιν, ύφ’ ήν θεωροΰμεν ημείς, σήμερον τήν 

δικαιοσύνην, δέν αρκεί. Ό λόγος είναι περί διορθώσεως τών κακών τής Πο

λιτείας διά τής δικαιοσύνης’ καί πρός τόν σκοπόν τούτον, ό πολίτης οφείλει 
δχι μόνον αύτός νά μή άδική, αλλά καί νά μή άνέχεται τούς άδικοΰντας. 

Ούτως εννοείται ή πρός τήν αδικίαν έχθρα, καί ούτως ένόουν καί οί αρχαίοι 
τόν ύπό τοϋ Θεοϋ άγαπώμενον δίκαιον, ό'ταν έλεγαν’ «Μοΰνοι θεοφιλέες 

δ'σοις έχθρόν τό άδικέειν».
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Άλλ’ έγώ, Άγαθόβουλε, φρονώ δτι καί ό Ίησοϋς Χριστός αυ

τόν τόν δίκαιον μακαρίζει, δταν παριστγί αύτόν ώς αίσθανόμενον τήν πείναν 
■καί τήν δίψαν τής δικαιοσύνης’ διότι άλλως, πώς συμβιβάζεται ή τοιαύτη 

ισχυρά αί'σθησις πρός τήν δλως παθητικήν αποχήν από τής άδικίας ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Καί, νομίζω, δέν έ'χεις άδικον.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ.’Αλλά πιστεύεις, Άγαθόβουλε, ό'τι ή έξις τής δικαιοσύνης, 

άκινδύνως επωφελής ούσα, ό'ταν περιορίζεται έφ*  έκαστου είς τήν παθητι

κήν αύτοΰ άπό τής άδικίας άποχήν, μένει τοιαύτη Ζαϊ όταν λαμβάνιρ έπιθε· 

τικώτερον κατά τής άδικίας χαρακτήρα; Δέν φοβείσαι μήπως έξοκείλφ εις 

παρεκτροπήν τινα άνάλογόν εκείνης δι’ ής πολεμεϊται πάσα πολιτική ύπε- 

ροχή, λόγω ίσότητος και φιλελευθερίας;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Δηλαδή, πώς εννοείς τοΰτο ;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. ’Εννοώ μήπως, λόγω προστασίας άδικουμένων, άποκτηθή 

έξις άντιπαθείας καί καταφοράς κατά πάσης έν τή κοινωνία επιτυχίας.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ, Δέν ύπάρχει, Εύσέβιε, τοιοϋτος κίνδυνος. ΤΙ δικαιοσύνη 

είναι τόσον εύδιάγνωστος καί είς τούς άπλουστάτους τών ανθρώπων, ώστε δέν 

εΐναι δυνατόν νά γείνωσιν έπ’ αύτής σφαλεραί κρίσεις’ τής δέ διαγνωσεως 

.ταύτης ή ευκαιρία παρίσταται έκάστοτε πρό των οφθαλμών ημών. ’Απαι
τείται χρόνος καί περίστασις, 'ίνα κρίνωμεν περί άλλων ιδιοτήτων των άν··
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δρώπων’ περί δέ τής φιλοδίκαιου ή τής φιλόδικου αύτών διαθέσεώ'ς έχομεν 

άφορμήν καί ευκαιρίαν νά κρίνωμεν. Δέν είναι λοιπόν κίνδυνος μήπως άδική- 

σωμεν τήν αδικίαν’ φόβος εύλογος κινδύνου είναι μήπως, διά τής αδιαφορίας, ■ 

άφήσωμεν τό στάδιον ελεύθερον είς τήν αδικίαν' .καί τούτον τόν κίνδυνον, ’ 

έ'χων πρό οφθαλμών ό Σόλων έπεθύμει τήν έξανάστασιν τών μή άδικουμέ

νων κατά παντός άδικοΰντος άλλους.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Κατά τής τοιαυτης λοιπόν άδιαφορίας νομίζεις προφυλακτί- 

κήν τήν είς έκαστον πολίτην σχηματιζομένην έξιν τής δικαιοσύνης ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ναι, φίλε Στέφανε’ καί διατί, τοΰ Θεοϋ εύδοκοΰντος, 

νά μ.ή φναι τελεσφόρως προφυλαχτική ; Τήν έξιν ταύτην θά χαρακτηρίζει, 

ώς δλα τά άναφερόμενα είς τήν δικαιοσύνην, ή κατά πάσης έξαιρέσεως άπο- 

στρβφή’ πάσα λοιπόν άνεκτική ύποστήοιξις τής άδικίας, θά εύρίσκν] τό κοι
νόν αΐ'σθημα διπλώς άγανακτοΰν, καί διά τό άπόλυτον τής άνοχής καί διά 

τό σχετικόν τής έξαιρέσεως.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Εύγενές τό αίσθημα τοΰτο ύπέρ τής δικαιοσύνης! ‘Ωραϊον ά- 

ληθώς τό θέαμα τών δικαιωμάτων έκαστου, τεθειμένων ύπό τήν έγγύησιν 

τής κοινής τών πολιτών συνειδήσεως ! Άλλ’ είναι εύκολος ό σχηματισμός 

τής τοιαύτης έξεως ; Σχηματιζομένη δέ θά ήναι άρά γε και διαρκής ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Περί τής διάρκειας, Εύσέβιε, άφοϋ άπαξ σχηματισθ^, 

άς θελήσωμεν νά μ.ή άμφιβάλωμεν. Έγγύησις είναι περί τούτου ή πρός άλ- 

λήλους έπίδρασις τών εμφορούμενων τής δικαιοσύνης πολιτών’ ούδέ δύ- 

ναται νά ύποτεθφ ό'τι ό άπαξ έμφορηθεις τής δικαιοσύνης Θά προσβλέψν) 

ποτέ είς τήν άδικίαν άνευ άποστροφής καί βδελυγμίας. Ύπέρ δέ τοΰ σχη

ματισμού αύτής άς πράξωμεν, φίλοι μου, δύο τινά. Πρώτον, καθώς οί ’Ινδοί 

εκείνοι, άς παοακαλέσωμεν τόν "Υψιστον Θεόν νά έξαποστείλή είς τό μέσον 
ημών τήν δικαιοσύνην’ καί δεύτερον, άς προσπαθήσωμεν ό'λοι καί ό'λαις δυ- 

νάμ.εσι νά εύκολύνωμεν τό έ'ργον αύτής διά τής άρωγής τής κοινής γνώμης. 

Τήν αρωγήν τής κοινής γνώμ.ης έπικαλοΰνται τά έ'θνη είς πάσαν έκτακτον 
περίστασιν’ ύπέρ τής συνετής οικονομίας, δταν έ'γωσι κακώς τά οικονομικά” 

ύπέρ τής έθνικής άμύνης, ό'ταν ό τόπος άπειλήται ύπό έξωτερικοΰ έχθροϋ’ 

ύπέρ τής έσωτερικής ασφαλείας, δταν ή τών νόμων ένέργεια έξασθενήση και 

χαλαρωθ·?). Μένει λοιπόν ή παραμικρά αμφιβολία ό'τι, ό'ταν δλα ταϋτα φαί- 

νωνται συγκεντρούμενα είς έν, ό'ταν μία καί μόνη χαρακτηρίζεται ή έθνική 

ανάγκη, καί δταν, πρός θεραπείαν τής άνάγκης ταύτης, έν καί μ.όν.ον ύπο- 
δεικνύεται μ.έσον συντελεστικόν, τό μέσον τής δικαιοσύνης, μένει πλέον,λέγω, 

ή παραμικρά άμφιβολία δτι καί αί τών καλών πολιτών ένέργειαι είς έν 

πρέπει νά συγκεντρωθώσι σημεϊον, και είς μίαν νά καταλήξωσι προσπάθειαν ;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ούδεμίαν πλέον έχω περί τούτου άμφιβολίαν’ καί, πειθόμε- 

νος ό'τι είς τήν έ'ξιν τής δικαιοσύνης συντελεί τελεσφόρως ή κοινή γνώμη, 

θά προσπαθήσω νά συμπράξω καί έγώ, τό κατά δύναμιν, είς τοΰτο.
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Κα'ι έγώ ωσαύτως.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Μ’ εύχαριστεΐ πολύ η τοιαύτη έκ μέρους υμών άπόφασις,- 
και είθε νά σάς μιμηθώσιν ολοι οί ύμετεροι ομήλικες! Το στάδιον είναι διά. 

την νεολαίαν και εύγενές και άκίνδυνον. 'Η ευτυχή? τών νέων ηλικία έχει 
τό ίδιον να ενθουσι^ πρός όλα τά γενναία, ν’ άνζπτεραΰται εις αλα τά ύψηλά. 

Ας άπολαυη εύδαιμόνως τοϋ ζαλοΰ τούτου προνομίου’ άς προσεχή δμως μή 

άπατηθη, δώτι τούτον τόν κίνδυνον τρέχει. “Όσον είναι τις αθώος, τόσον 

ευκόλως δύναται νά γείνη έρμαιον καί θΰμα τής διαφθοράς καί τής άγυρτείας*  

Ενθουσι^ η νεότης ύπέρ ελευθερίας; 'Ετοιμη είναι η διαφθορά νά ύποκριθη ά

κρατον πρός την θεάν ταύτην έρωτα, καί ν’ απόκρουση, έν όνόματι αύτης 

και τόν έλαφρόν αύτόν ζυγόν τοϋ νόμου. Συγκινεϊται είς τό γλυκύ ονομα της 
πατρίδος ; Πρόθυμος είναι η άγυρτεία ν’ άποδείςη διά παντός πλαστοΰ μέσου 

την φιλοπατρίαν της, καί, αύτην ύποκρινομένη, νά Οηρεόση τά αισχρότατα 
ύλικά συμφέροντα. Φλέγεται ύπό της αγάπης της μαθησεως, της έκτάσεως 

τών άνθρωπίνων γνώσεων, της κατακτησεως τών άγνωστων χωρών της επι
στήμης ; Προβαίνει είς τό μέσον ή ημιμαθής Θοασύτης, τολμώσα νά καταδι- 

καση ώς προλήψεις πάντα σώφρονα λογισμόν κα'ι πάσαν εύσεβη πεποίθησινι 
Αναπτεροΰται είς ιδέας δόξης έθνικής και έθνικοϋ μεγαλείου ; ’Εμφανίζονται 
άπατεώνες οδηγοί καί πλάνοι εργολάβοι, παρασύροντες αύτην είς έγκατάλει- 

ψιν τών στερεών πεδίων της φρονησεως, καί έπιχείρησιν επιβλαβούς καί ίκα- 

ρίου άεροπορείας. Πανταχοΰ επικείμενη άπάτη, πανταχοΰ ενδεχόμενα ολι

σθήματα καί παρεκτροπαί. -'Η δικαιοσύνη είναι άπηλλαγμένη τών τοιούτων 
κινδύνων. 'Η λυδία αύτης λίθος άνακαλύπτει καί άποσοβεϊ πάσαν άγυρτείαν« 

Ό πράττων η ό άνεχόμενος την αδικίαν δέν είναι ούτε φιλελεύθερος, ούτε 

φιλόπατρις, ούτε ενάρετος, ούτε σοφός. «'Ο δίκαιος», έλεγεν ό Σωκράτης, 
«αγαθός τε καί σοφός, ό δέ άδικος αμαθήςτε καί κακός». Καί πάλιν’ «Ή 
δικαιοσύνη άρετη τε καί σοφία,η δέ άδικία κακία τε καί άμαθία». Τί εύγε- 

νέστερον, τί άσφαλέστερον, τί άξιοπρεπέστερον δι’ έαυτην στάδιον δύνατα-ι 

νά έπιθυμηση η νεολαία έν τή Πολιτεία ;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. "Εχεις πολύ δίκαιον, Άγαθόβουλε. Ούδέν έδαφος είναι καταλ

ληλότερου διά τά γενναία αισθήματα τών νέων.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ήξεύρεις, Άγαθόβουλε, τί οί ενθουσιώδεις λόγοι σου άπαγ··· 
γελλόμενοι μ’ ένθυμίζουν ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Τί;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τόν είς την Δικαιοσύνην ώραΐον ύμνον τοϋ Όρφέως. Θέλετε 

νά τόν άπαγγείλω ;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Μάλιστα.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Λέγε.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. θνητοϊσι δικαιότατη, πολύολβε, ποθεινή,

. Έξ ΐσότητος άεί θνητοϊς χαίρουσα δικαίοις,

ΕΠ1ΓΡΑΦ1ΚΑ ΕΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

- Πάντιμε, όλβιόμοιρε, Δικαιοσύνη μεγαλαυχης, , 
"’Η καθαραϊς γνώμαις άίεΐ τά δέοντα βραβεύεις, 

’Άθραυστος τό ,συνειδός’ άεί θραύεις γάρ άπαντας 
"Οσσοι μη τό σόν ηλθον ύπό ζυγόν, άλλ’ ύπερ αύτοΰ 

Πλάστιγξι βριαραϊοι παρέγκλίναντες άπληστως. 

-Άστασίαστε, φίλη πάντων, φιλόκομ’ έρατεινη,. 

Είρηνη χαίρουσα, βίον ζηλοΰσα βέβαιον. 
Άεί γάρ τό πλέον στυγέεις, ίσότητι δέ χαίρεις. 

Έν σοί γάρ σοφίης άρετη τέλος ίκάνει. 
Κλΰθι, θεά, κακίην θνητών θραύουσα δικαίως, 

'Ως άν ίσορροπίαισιν άεί βίος έσθλός όδευοι

. Θνητών άνθρώπων, οί άρούρης καρπόν έδουσιν,

Καί ζώντων απάντων, όπόσ’έν κόλποισι τιθηνεϊ 

Γαϊα θεά μητηρ, καί πόντιος είνάλιος Ζεύς.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ.-Εύγε, Στέφανε ! 

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Εύγε, Στέφανε !

ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΑ ΕΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΥΠΟ ΑΕΩΣ

Πρό δεκαπέντε μ-όλις ημερών έξεδόθη βιβΆίον μέγα ένδιαφέρον παρέχον 

είς την ιστορίαν καί την τοπογραφίαν τής Κωνσταντινουπόλεως. Ό ιατρός 
κ. Α. Γ. Πασπάτης ό άκάματος ερευνητής τών άρχαιοτητων τής πατρίδάς 

του, συνηνωσεν έν ένί τόμω έπιγραφομένω Βυζαντινοί Μelszai, τα άποτε- 
λέσματα επιπόνων έπί μακρά έτη σπουδών, καί παρέσχεν άληθώς τί) έπι- 
στημη μεγάλην ύπηρεσίαν ύπό πολλάς επόψεις, διατηρών τοσαΰτα ιστορικά 
μ,νημεϊα, άτινα σήμερον η αύριον πιθανώς θά έξαλειφθώσι, καί συνάγων δια

φόρους παραδόσεις διατηρουμένας πιστώς είτε έν βιβλίοις σχεδόν άγνωστοις 

είτε έν τί) μνημη τών κατοίκων. Κάλλιον παντός άλλου ό κ. Πασπάτ ης ην 

είς θέσιν νά συμπλήρωσή τό έργον του, καθόσον έν τώ μακρφ αύτοΰ ίατρικώ 

σταδίω ηδυνηθη κατά βάθος νά γνωρίση τα μέρη καί τά πρόσωπα, προτέ

ρημα, ούτινος οί ξένοι δέν μετέχουσιν άγνοοϋντες μάλιστα καί την γλώσ

σαν. Αρκεί νά ρίψη τις παροδικόν βλέμμα έπί τών πολυπληθών εικόνων των 

σωζομένων έτι χριστιανικών έκκλησιών, διά νά έννοηση ολόκληρον την έ'κ- 
,τασιν τής ύπηρεσίας ην προσηνεγκεν. ό βυζαντινός άρχαιολόγος καί διά νά 

θαυμάση την άκάματον τοϋ άνδρόςφιλοπονίαν,ό'στις μετά κόπους καί μόχθους 

άνηκούςους έφθασεν είς τόσον ώραΐον καί τέλειον άποτέλεσμα.Ή έργασία δ’αύτη 

τόσω μάλλον είναι άξια θαυμασμού, όσω δέν έξετελέσθη έν τινι μουσείφ τής . 

^εσπερίας Ευρώπης μέ ό'λας τάς δυνατάς εύκολίας, άλλ’ έν ΚωνσταντινοίΑ-
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πόλει έν συνοικίαις τά ν.χϊ.χ χπεγού'ϊΧ’.ς Αλλήλων, έν τω- μέσω λαοϋ δύσπι

στου καί έπΐ Αντικειμένων,, ών ή προσέγγισις μετά ζηλοφθονίας απαγορεύε

ται παντί χριστιανώ. Πρέπει όμως νά όμολογήσωμεν, δτι κατά μέγα μέρος 

οί ίμάμαι τών τζαμιών, άτινα έπεσκέφθη ό σοφός συγγραφεύς, είχαν εύγένειαν 

αξιοσημείωτου, ής μνημονεύει πολλαχοΰ.

Ό έκτιμών οΰτω τούς πολυπληθείς κόπους τοϋ συγγραφέως θά συνομα- 

λογήση εύχαρίστως μετ’ αύτοΰ δπως τό διά τήν ιστορίαν τών βυζαντιακών 

μνημείων ένδιαφέρον γενικευθή' μέχρι σήμερον τό δημόσιον δέν ευρεν εύχαρί- 

στησιν είς τά βυζαντιακά πράγματα καί τοΰτο ένεκα ,τ^ς άτοπου άλλως, πε- 

ριφοονήσεως πρός παν φέρον τό όνομα τοΰτο. Ό συγγραφεύς σχεδόν έν έκα

στη σελίδι επανέρχεται εις τό ζήτημα δτι οί Βυζαντινοί ύπεστήριξαν άνδρι- 

κώς πάλην ύπέρ τοϋ πολιτισμού κατά τών βαρβάρων τών τεσσάρων μερών 

τοϋ κόσμ.ου, καί τοΰτο έν πληρει γνώσει τοΰ διαπραττομένου' θά ήτο λοι

πόν ιερόν καθήκον πρός τούς συμπατριώτας του νά άνακαύση τόν ζήλον των 

ύπέρ τής ίστο.ρίας τών κατά τόν μεσαιώνα προγόνων των, οιτινες έλάμπρύναν 
διά κατορθωμάτων ενδόξων σελίδας τινάς της ιστορίας καί άφήκαν οπισθέν 

των τοσαΰτα ίχνη είς τε τάς τέχνας χαίτην βιομηχανίαν. Έλπίζομεν ότι τό 

σύγγραμμα τοΰ κ. Πασπάτη νέαν θά δώση ώθησιν είς τάς βυζαντιακάς σπου- 
δάς, ού μόνον παρά τοΐς ξένοις σοφοΐς, άλλά καί παρά τοΐς άπογόνοις τών 

ιθαγενών, οίτινες πρό πολλοΰ έ'δει επί τοΰ αντικειμένου τούτου νά έργασθώσι 

πλειότερον.
' Τό μέρος τό μάλλον ενδιαφέρον τοΰ βιβλίου είναι τό περιλαμ-βάνον τήν 

περιγραφήν καί τάς εικόνας τών βυζαντιακών εκκλησιών, αίτινες σώζονται έ'τι 

έν Κωνσταντινουπόλει, εί'τε ώς τζαμία, εί'τε είς τάς χεϊρας τών χριστιανών. 

Αί εικόνες έκτελεσθεΐσαι ύπό τοΰ άποβιώσαντος καλλιτέχνου Α· Μαναράκη, 

ου ό θάνατος άφήκε σπουδαίου κενόν τοΐς άρχαιολόγοις τής Κωνσταντινου
πόλεως, είναι πιστόταται' τό κείμενον περιέχει παν δ,τι ενδιαφέρει είς την 

ιστορίαν τών έκκλησιών καί τάς περιπέτειας αύτών επί τουρκοκρατίας. ’Ο

λίγον έτι καί δλαι αί σημειώσεις, άς ό συγγραφεύς συνέλεξεν έκ στόματος 

τών κατοίκων, έκ χειρογράφων κλ. θά έγκατεθάπτοντο μετά τών έρειπίων, 
άτινα άπό ημέρας είς ημέραν μάλλον εξαφανίζονται. Έ βυζαντιακή τοπογρα
φία έκέρδησε πολύ καί πάσαι αί μεταγενέστεραι έ'ρευναι θά άναφέρωντάι 

πρό πάντων είς τό προκείμενον σύγγραμμα. Ή κριτική θά έπικρινη ένίαχοΰ 
τάς λεπτομέρειας, άλλ’ έν συνόλω τό περί έκκλησιών βιβλίου θά διατήρησή 

πάντοτε την άξίαν δτι είναι έ'ργον κυριωδέστατον διά την ιστορίαν καί την 

τέχνην τών βυζαντιακών μνημείων, Αναπόφευκτου ού μόνον τοΐς άρχαιολόγοις 

άλλά καί τοΐς άρχιτέκτοσιν, οίτινες έξ αύτοΰ άφθόνως θά άρυσθώσιν έπιτυ- 

χεστάτας εμπνεύσεις.
’Ίσως τις ήθελε παρατηοησει είς τόν σοφόν συγγραφέα δτι όλίγιστον άφιέ-*  

ρωσε τόπον εις τινας έκκλησίας, αίτινες Ανέκαθεν ύπήρξαν Αντικείμενου ιδιαί-
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τέρας προσοχής’ άλλ’ Αδίκως, διότι τινές μέν, ώς π. χ. ή εκκλησία τίίς'Α
γίας Σοφίας, η τοϋ Παντοκράτορος, περιεγράφησαν ήδη είς ειδικά συγγράμ

ματα, άλλαι δ’ άποτελοϋσι νΰν τό άντικείμενον σπουδαιότατων μελετών, 

ών δέν θά βραδύνη η δημοσίευσις. Ούτω τά μ,ουσαϊκά εικονίσματα τοΰ Κα’α- 

ριέ * Τζαμί (Μονή τής Χώρας)διάσημα επί τή ώραιότητί των,έφωτογραφήθησαν 

τό θέοος τοΰτο, τη φροντίδι άγγλου έραστοΰ δστις θά έκδώση πληρεστάτην 

αύτών έ'κδοσιν. Ό ΈΛΛηνικός ΦιΛοΙογιχδς ΣΰΛΛογος της Κωνσταντινου
πόλεως κατέχει ομοίως Αντιγραφήν έν ύδροχρώματι (aquarelle) της είκόνος 

τής παριστώσης τήν άφιέρωσιν τής έκκλησίας ύπό τοΰ κτίστου Θεοδώρου τοΰ 

Μετοχίτου. Είναι πολύ λυπηρόν δτι ό Σύλλογος κατέχων τοιοΰτον θησαυρόν 
δέν Ανέλαβεν είσέτι τήν δημοσίευσίν του, έ'ν τινι τών ενίοτε ογκωδών δημο

σιεύσεων του.Έν τώ πρός νότον τείχει έ'σωθεν τής εκκλησίας ταύτης, σώζε

ται έπιτάφιον μάρμαρον, το όποιον παρομοιάζει κατά πάντα πρός τά πλού

σια επιτάφια τών Ιπποτών, άτινα άπαντώμεν είς τάς εύρωπάϊκάς έκκλησίας 
τοΰ μέσου αίώνος. Έν τώ μέσω παρίσταται ή είκών τοΰ Σωτήοος, πρός δε

ξιάν καί πρός άριστεράν επιγραφή έμμετρος δι’ ώραιοτάτων γραμμάτων τής 

εποχής τών Παλάιολόγών γεγραμμένη,,, κάτωθεν αραβουργημάτων παριστα- 

νόντων φύλλα. Ό κ. Πασπάτης ούδέν λέγει περί τής επιγραφής ταύτης, ίσως 
δώτι έδημοσιεύθη πλειστάκις. Καί όντως ευρίσκεται έν ένί τών πρώτων 

φυλλαδίων τοΰ περιοδικού τοϋ Συλλόγου τής Κωνσταντινουπόλεως καί έν 
τω συγγράμματι τοΰ πατριάρχου Κωνσταντίνου. Ούτος μή ίδών τά τέσσαρα 

πρώτα ημιστίχια, διότι έκαλύπτοντο ύπό παχύ στρώμα Ασβέστου, ένόμισεν 
δτι διακρίνει τό επιτάφιον τοΰ κτίστου θεοδώρου τοϋ Μετοχίτου. "Οτε πρό 

δέκα έτών τό στρώμα τοΰτο τής Ασβέστου άφηρέθη, πλεϊστοι ήδυνήθησαν νά 

αντιγράψωσι τήν επιγραφήν καί μεταξύ άλλων ό πατήρ μου’ έν τών Αντι

γράφων τούτων έδημ.οσιεύθη έν τφ περιοδικω τοΰ Συλλόγου, άλλά μετά τί

νος έν τω χ ήμιστιχίφ διαφοράς, ήτις έ'χει Αναφοράν πρός τό όνομα τοΰ tr- 

ταφιεσμένον, έν τών κυριωτέρων σημείων τής δλης επιγραφής. Ή διαφορά 

αύτη έπέτρεψε τήν διαιώνισιν τής ύποθέσεως τοΰ διάσημου πατριάρχου, ήτις 

ούτως έπεβεβαιοΰτο' οί πάντες νομίζουσιν ότι πρόκειται περί Θεοδώρου τοΰ 

Μετοχίτου, ένω ό πατήρ μου άνεγίνωσκε καθαρώς τό όνομα τοΰ ρεγάλου 

κονοιτταύ.'ίου Τορνίκη. Εκδρομή ήν έπεχείρησα μετά τοΰ έλλογιμωτάτου 

κυρίου Ίωαννίδου τοΰ Άμοργίνου πρός βεβαίωσιν τοΰ άληθοΰς κειμένου τής 

σπουδαίας ταύτης έπιγραφής έ'θηκεν οριστικόν τέλος είς τάς αμφιβολίας; 

Ό ιμάμης τοΰ τζαμιού μετά πολλής τής εύγενείας έκομίσατο ήμΐν κλίμα

κα, ώστε ήδυνήθημεν νά έξετάσωμεν τό μάρμαρον μεθ’ δλης τής άναγ-

1 'Η έν χρήσει ορθογραφία Kay.ptI(Kahri6) είναι ?σφαλμε’νη, διότι ή αραβική λίξις Κα’αρί 
(Ka’ari), ήτις είναι ή άκριβής μετάφρασις τοΰ χ ώρα κατ’ άντίθεσιν πρός το πόλις (;ν.ε— 
δίνε) γράφεται άραβιυτί διά τοΰ'ΐίϊν καί οόχί διά τοΰ χ.
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καίας άνέσεως καί νά λάβωμεν εις χάρτην καί τό άποτύπωμα ενός [Λερούς* 

’Ιδού τό αυθεντικόν κείμενον,ού απέναντι ευρηται και πιστόν πανομοιότυποι

-{-"Οσους αν άθροίζοι. τις ενθάδε κρότους 

νεκρούς ό ταφείς εξελέγξει Τορνίκης 

ό τριςαριστεύς ή κονόσταυλος μεγας, 
ωςπερ μίμους βέλτιστε πίθηκους Λέων,, 

δς βασιλικών άποτεχθε'ις αιμάτων 

παρέσχεν αύτοΐς προσφυή καί τόν τρόπον. 
Ποιον γάο ούκ ην αρετής είδος φέρων, 

ώς ό πρέπων έκαστον έζήτει χρόνος" 

βουληφόρος δ’ ούν καί προ της ηλικίας, 

καί δημαγωγός καί κριτής ην άγχίνους, Ν 

καί προς μέν εχθρούς τακτικήν έ'πνει φλόγα, 

κεραυνός ών άφυκτος αύτοΐς άθρόοις.
+ Τη δέ στρατιγ πατρικώς έπεστάτει 

φρουρών τά κοινά μη κλαπί) τό συμ,φερον" 
κηδους δέ τυχών εύγενοϋς καί κοσμίου .·

καί βασιλικόν προςλαβών αυθις γένος 

καί λαμπρόν ύπόδειγμα πάρεις τόν βίον, 

κεΐται μοναστής εύτελής έν όστέοις. 

"Ηλιε καί γη καί τελευταίοι κρότοι! 
πένθει δέ μικρού παν τό 'Ρωμαίων γένος, 

ό'σον περ αύτόν αγνοούν ού τυγχάνει. /
Άλλ’ ώ μόνε ζών καί μεθιστών τάς φύσεις, 

εΐ' που τι καί πέπραχεν αύτφ μη πρέίτον 
λϋσιν παρασχών την Έδέμ. κληρον δίδου.

Μεταξύ τών ιστορικών της εποχής τών Παλαιολόγων μόνος ό Ιωάννης 

Κατακουζηνός διετηρησε την μνήμην τού άνδρός τούτου, δι’ εκφράσεων προσο- 

μοιαζουσών σχεδόν προς τάς τής επιγραφής πλην τών ενταύθα ποιητική 

δήθεν άδεια ύπερβολών. Έν τώ Α'τόμω (έ'κδ. Βόννης σ. 54) άναφέρων τάς 
προσπάθειας άς έποιησαντο προς συμφιλίωσή τοΰ ’Ανδρονίκου πατοός μετά 

τοΰ ’Ανδρονίκου τοΰ νεωτέρου ό μέγας Λογοθέτης Θεόδωρος Μετοχίτης καί 
ό μέγας κονόσταυλος Μιχαήλ ό Τορνίκης λέγει: «’Εν τούτοις δέ τών πραγμά

των ό'ντων ό μέγας κονόσταυλος Μιχαήλ ό Τορνίκης, μητρόθεν μέν κατά 
γένος προσήκων τώ πρεσβυτέριο τών βασιλέων καί πολλής εύμενείας άπο- 

λαυων παρ’ αύτω καί τιμής ού μόνον διά τήν συγγένειαν άλλ’ δτι καί.·φρε- 
νός ήν βαθείας καί τούς τρόπους άγαθός καί προς τάς επαρχίας ών ήρξε 

βασιλέως διδόντος εύνομώτατος καί σπουδαιότατος έφάνη κτλ.»
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Έπί τών κατόπιν μεταπτώσεων τοϋ άνδρός τούτου ούδέν ήδυνήθην^νά 

ευρώ έν τοϊς συγγραφεΰσιν*  άνήκεν άναμφιβόλως είς τήν οικογένειαν τοϋ 

Τορνίκη δστις ήν έπί Μιχαήλ τοϋ Παλαιολόγου διοικητής τον κράτους 

καϊ ού τό όνομα συχνάκις μνημονεύεται έν ταΐς έπισημοις πράζεσι καί τοΐς 
διπλώμ-ασι της βασιλείας ταύτης. "Αλλως τε ή έπιγραφή μάς διδάσκει δτι 

καί αύτός καθώς καί ό Θεόδωρος ό Μετοχίτης μετά Λαμπρόν υπόδειγμα 

βίου έζήτησε καταφυγήν είς την αύτην μονήν της χωράς, ής τά τείχη 
διαιώνισαν τήν μνήμην τών δύο τούτων άνδρών, οΐτινες καί κατά τήν ζωήν 

των πολλάκις συνήνωσαν τάς προσπάθειας των πρός σωτηρίαν της αύτοκρα- 

τορίας.
Ή περί τών χερσαίων τειχών μονογραφία είναι ή'δη γνωστή τοϊς σο- 

φοϊς έκ της πρώτης έκδόσεως τής γενομένης έν τω περιοδικω τοΰ Συλλόγου 

Κων/πόλεως ‘έπειδή δέ τοϋτο δέν είναι είςπάντας προσιτόν καί κατέστη πολύ 

σπάνιον ήν λίαν έπιθυμητόν δτι έξεδόθη έκ νέου. Τό μέρος δμως τοϋτο θά προ- 

καλέση βεβαίως τινάς αντιλογίας. Ή τοποθέτησις τής Χαρσίας Πύλης, λίαν 
ενδιαφέρουσα διά τήν ιστορίαν τής τελευταίας πολιορκίας, είναι ζήτημα 

χρήζον έκ νέου συζητήσεως, ιδίως άφότου είς τών σημαντικωτέρων αύτο1» 
πτών μαρτύρων τής πολιορκίας ό Κριτόβουλος έδημοσιεύθη ύπό τοΰ Καρόλου 

Μύλλεο (Bibl. hist Graec. Φιρμίνου Διδότου τόμ. Ε'.). Ό κ. Πασπάτης ούδα- · 

μοΰ μνημονεύει τής νέας ταύτης πηγής, ώς έπίσης μνημονεύει έν παρόδω 

μόνον τών έ'ργων τοΰ κ. Δετιέ σημαντικών διά τήν έζήγησιν τών ό'ρων δεύ

τερον, τρίτον, πέμπτον, έβδομον. "Αλλως τε ό συγγραφεύς έκτίθησι διά 

τρόπου πείθοντος καί τούς μ.άλλον άπιστους, καί μετ’έντελοΰς έναργείας τήν 
δλως ιδιαιτέραν κατασκευήν τής τάφρου καί τάς υπηρεσίας, άς προσήνεγκεν 

είς τήν ύπεράσπισιν τής πόλεως’ ή σημασία τών διαφραγμάτων άτινα άπαν
τά τις καθ’δλον τό μήκος αναμεταξύ τών λόφων καί τών κοιλάδων, δπερ 

είχε διαφύγει μέχρι τοΰδε τοϊς παρατηρηταϊς, έξηγήθη πρώτον νϋν ύπό τοϋ 
κ. Πασπάτη. Πρόκειται περί εύφυεστάτου συστήματος διαταφρισμάτων, όποιον 

τό εί'δομεν έπίσης καί έν τοϊς βυζαντιακοϊς όχυρώμασι τής άκροπόλεως τής. 

Προύσσης.
Αί περιπέτειαι τής άναζητήσεως τοϋ πύργου τοϋ’Ανεμάπεριγράφονται τόσον 

ζωηρώς καί μετά τοσαύτης χάριτος, ήν έκεϊνοι μόνοι δύνανται νά έκτιμήσω- 

σιν οσοι άνέλαβον τοιαυτας έπικινδύνους αναζητήσεις. Τό μέρος τοϋτο τοϋ 

βιβλίου είναι έν τών καλλίστων. Πολλαχοϋ τής Κωνσταντινουπόλεως ΰπάρά 

χουσιν έ'τι τοιαϋτα βυζαντιακά λείψανα, άτινα περιμένουσιν έ'τι τούς Κολόμ- 

βους των’ έλπίσωμεν δτι τά εύτυχή αποτελέσματα, άτινα έ'σχεν ό κ.,: Πασπά
της θά ένθαρρύνωσι καί άλλους έρευνητάς, όπως διαφωτισθή έτι μάλλον ή 

τοπογραφία τής βασιλίδος τών πόλεων.

'Ως πρός δέ τάς έπιγραφάς τών χερσαίων τειχών θά περιορισθώ ε’ς τινας 

μ.ικράς απαραιτήτους διορθώσεις. ... . . >
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^Επιγραφή άριθ. 6. Πύργος τοϋ Ίσαακίου ’Αγγέλου. Περιέχει κενόν πρδ 

τοϋ ονόματος τοϋ Βασιλείου. Άνέγνωσα έπί τοϋ πύργου τήνσυγκοπήν δΜ€ΓΛ 

=μεγάλου δομεστίκου. Είναι ό Βασίλειος Βατάτζης ό'στις κατά την μαρτυ- 

ρίαν τοΰ Νικήτα Άκομινάτου άνήλθεν είς τό άξίωμα τοΰ μεγάλου δομεστίκου 

ένεκα τοΰ γάμου του μετά μιας τών ανεψιών τοΰ ’ίσαακίου ’Αγγέλου.

Άριθ. 14. Έπί τής Χαρσίας Πύλης η τής ε' στοατιωτικής πύλης.

Portarum valido firmsvit omine muros

Pusaeus magno non minor Anthemio

Ό Κάρολος Μΰλλερ έν ταΐς σημειώσεσιν αύτοΰ είς τόν Κριτόβουλον προ
τείνει όπως άναγνωσθή limine αντί omine. ’Έρευνα μεταγενεστέρα, ην έποίη- 

σα τής επιγραφής ταύτης άπέδειξεν δτι όντως limine ύπάρχει γεγραμμένον 

και ό'χι omine, δπερ σπουδαίως μεταλλάσσει την έννοιαν' τά γράμματα τής 

επιγραφής άνταποκρίνονται είς τήν έποχήν τοΰ 5ου αίώνος' τοΰ ΓΙουσαίου 

οντος υπάτου τω 467, αί έργασίαι τοΰ ’Ανθεμίου χρονολογοΰνται τω 413.
Άριθ. 20. Τό περίφημου επίγραμμα Κωνσταντίνου τοΰ Κόρου άνωθεν τής 

Μελανδησίας πύλης.

"Ημασιν εξήκοντα φιλοσκήπτρω βασιλήι 
Κωνσταντίνος ύπαρχος έδείματο τείχεϊ τείχος

Τό άντίγραφον τοΰ κ. Πασπάτη έχει βασιΛεΐ αντί βασι-ΐήι δπερ άντί- 
κειται είς τό μέτρον. Τό δίστιχου εύρηται έν τή ελληνική άνθολογία ύπ’ άριθ. 

690 ύπό τόν τίτλον εις πόρταν τοΰ 'Ρησίον έν Βυζαντίω. Καί αΰτη είναι 

ή αιτία δι’ήν οί τοπογράφοι τής Κωνσταντινουπόλεως έσφαλμένως θέτουσι 
τήν επιγραφήν έπί τής Πύλης τοΰ 'Ρηγίου.

'Άριθ. 19. Έπί τής αύτής πύλης

ΑΝΕΝθωθΗΕΓΙ..·.Αν
Τ AT ΟV Α Π Ο V Π · · . Ν Π AT
TOPOCTO VBALIA I K.VOI KOV. ... MAP I Ν

ΕΝ I ΝΔΙ Α +

Τοΰ κυρίου Πασπάτη όμολογουντος δτι δυσκόλως άναπληροϋται ή επι

γραφή αυτή προτείνω τήν έπομένην άνάγνωσιν :

,.ώνενεώθη έπι[μελεί<κ τ. δ. ένδοξο]τάτου άπό ύπ.[άτω]ν 

πατ[ρικίου καί κουρά]τοοος τοΰ βασιλικοΰ οίκου [τής όσίας] Μαρίν[ης] 
έν ίνδ. ΙΑ -f- .

Άριθ. 30. Έπί τής πύλης τής Σηλυμβρίας. Ή επιγραφή άναφέρεται. είς 
τήν άνακαίνισιν τής πόλης τή φροντίδι Μανουήλ Βρυεννίου τοϋ Λεοντάρη.

• *0  κ. Πασπάτης άνέγνω ούτω

MANOVHABPVENNlOVAeONTOCSniBACIAeiA

έξ ου δέν εξάγεται σαφές νόημα. Έν τούτοις τό έπιγραφικόν κείμενον τής 

$·' γραμμής φέρει καθαρώς

ONT(5?l.ni%..BACIA^AC

ώστε άναγνωστέον «Μανουήλ Βρυεννίου Λεονταρίου πιστοΰ βασιλείας κτλ.»· 

Ό τόπος πιστός βασιΛεΐας αναλογεί ακριβώς πρός έκεΐνον, ον ευρισκομεν 

συχνότατα έν τοϊς διπλώμασιν οικείος Άνθρωπος τοΰ άγιου ημών βασιΛέως, 
Λεοντάρης είναι τό δνομα ενός τών πολυαρίθμων κλάδων τής οικογένειας τών 

Βρυεννίων. ’Ήδη άπό τής έποχής τών Δούκα καί τών Κομνηνών δτε ή οικο
γένεια αύτη τοϊς διημφισβήτει τόν θρόνον, άπαντώμεν μίαν τών οικογενεια

κών τούτων διαιρέσεων τήν τών Βρυεννίων Βατάτζη' ό γάμος τοΰ Καίσαρος 
Νικηφόοου Βρυεννίου μετά τής ’Άννης Κομνηνής έγεννησε τόν κλάδου τών 

Βρυεννίων Κομνηνών' περί τά τέλη δέ τής αυτοκρατορίας τρίτος κλάδος δ 

τών Βρυεννίων Αεοντάρη άναφέρεται ύπό τών συγγραφέων' εις μάλιστα τού

των έπί τινα χρόνον ύπήρξε διοικητής τής Σηλυμ,βρίας.

Άριθ. 38

—- TOKAIT€iXOCONTCi)C —

Τό και τείχος όντως ! Έξηγήθη προσφυέστατα ύπό τοΰ κ. Πασπάτη ώς 
προερχόμενου ύπό τών έργατών τής οικοδομής, οΐτινες διά τοΰ άφελοΰς τού

του τρόπου έξέφρασαν τόν Θαυμασμόν των έπί τώ συντελεσθέντι έργφ. Πλη
σίον τής έπιγραφής ταύτης έπί τοΰ. & πύργου είς τό έσωθεν μέρος άντεγραψα 

τήν άκόλουθον έπιγραφήν, τήν μόνην ήτις μάς παρέχει τό δνομα ενός τών 

αρχιτεκτόνων τών τειχών

+ €KTHCTIOnVPrOCOVTOCAIA Κ6ΛΑΡΙ8

«έκτίσθη δ πύργος ουτος διά Κελαριού».
Έπί τούτοι; εκφράζω τήν ελπίδα δπως.ό κ. Πασπάτη; έν δευτέρ<γ έκδό’- 

σει τοΰ έργου του εί'τε μεταφράσει είς ξένην γλώσσαν (γαλλικήν ή άγγλι- 

κήν) συμπληρώσν) τά έν ταΐς έπιγραφαΐς κενά δπως οΰτω σχηματισθή πλή
ρες σώμα (corpus) τών έπιγραφών τών τειχών, δπερ μέχρι σήμερον ελλείπει 

καί δπερ Θάπετέλει τήν βάσιν τής ιστορίας τών τειχών τής Κωνσταντινου

πόλεως.
Τό μέρος τό περί τής ιστορίας τών εμπορικών σχέσεων τών Γενουηνσιων 

έγένετο ήδη άσμένως αποδεκτόν έν Ίταλίςρ δτε έδημοσιεύθη τό πρώτον εν 

τφ περιοδικω τοΰ Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως*  έκτοτε αί έρευναι τοϋ 

σοφόΰ τών ’Αθηνών νομισματολόγου κ. Παύλου Λάμπρου έφερον όλοτελώς είς
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φώς τό νομισματικόν σύστημα τών φραγκικών έν Ανατολή άποίκιών άα! 
ιδίως τών Γενουηνσίων καί τών 'Ενετών' μνημονεύω δ’ιδίως τοΰ γεγονότος 

ό'τι οί Γενουηνσιοι έκοψαν νόμισμα έν Γαλατα. Είναι άναπόφευκτον δπως τά 

Υποτελεσματα τών ερευνών τούτων τόσον σπουδαία διά την ιστορίαν τοΰ εμ
πορίου τών Γενουηνσίων ένΆνατολή, μή λησμονηθώσιν έν δευτέρη τινίέκδόσει.

Έν Άθηναις τή 3[4δ Αύγουστου 4877.
Λ. ΜΟΡΛΤΜΑΝ νεώτερος.

ΤΙΣ Ο ΑΝΑΚΑΑΥΨΑΣ ΤΑ ΑΡΑΙΟΜΕΤΡΑ ·,

’Αραιόμετρα καλούνται όργανα χρησιμεύοντα είς προσδιορισμόν τής'πυ- 

κνότητος ήτοι τοΰ είδικοΰ βάρους τών υγρών ιδίως. Δι’ αύτών εύκόλως ορί
ζεται ποσάκις όγκος τις τών έν λόγω ύγρών είναι κουφότερος ή βαρύτερος 

ίσου όγκου ΰδατος, τουτέστι κατά πόσον ,είσίν άραιότερα ή πυκνότερα τού

του. Δι’ αύτοΰ έπίσης ορίζεται άν έ'ν τινι ύγρφ, έχοντι σταθερόν ειδικόν, βά

ρος, οΐον τω γάλακτι, τώ γλεύκει, τώ οίνοπνεύματι, ένυπάοχγ και άραιότέ*  
ρον τι ύγρόν οΐον ύδωρ, η άν καί πόσον άλας, σάκχαρον, όξύ κτλ. ήναι δια-, 

λελυμενον έν υδατι. 'Η άνακάλυψις τοΰ χρησιμωτάτου τούτου οργάνου απο
δίδεται, τώ «εύρόντι» τήν υδροστατικήν αργήν καί δι’ αύτης τό ειδικόν βά

ρος Άρχιμήδει.

’Εσχάτως ό Gerland ' έδημοσίευσε παρατηρήσεις τινάς ώς πρός τήν ιστο

ρίαν της άνακαλύψεως του αραιομέτρου, άς διά τοΰ Π(ΐρκασάον ποθοΰμεν 

νά φερωμεν είς γνώσιν τών παρ’ ήμΐν περί τά φυσικά έντριβών ελληνιστών, 
ΐνα λάβωσιν αφορμήν νά όνομάσωσι καταλλήλως τά έν γρήσει τών φυσικών 

έπιστημών όργανα και έργαλεΐα, διότι, ώς μή ώφειλεν, ή ονοματοθεσία αύ

τών έν τή καθωμιλημέντ) παρουσιάζει συγχυσιν, οΐαν έν ούδέμιά έτέρα 
γλώσσγ βλέπομεν τόσω έπαισθητήν.

Τό άρχαιότατον άραιόμετρον είναι τό διά σταθερού βάρους και ίσομεροΰς 
κλίμακος, δπερ έν άραιοΐς δγροΐς καταδύεται περισσότερον, έν δέ πυκνοτέροις 

όλιγώτερον καί επιτρέπει διά της έπ’ αύτοΰ έφαρμοσθείσής κλίμακος τήν 

συγκριτικήν έκτίμ.ησιν της πυκνότητος. Κατά τόν αύθεντικόν περί τά τοιαΰτα 
Musschenbrock 2 έπιστεύετο έπΐ πολύ δτι άνεκαλύφθη τό άραιόμετρον τοΰτο 

ύπό-τής φονευθείσης έν έ'τεί 415 μ. Χρ. ύπό τών έν Αλεξάνδρειά .χριστια

νών Ύπατίας. «Hygrometrum sub fine quarti seculi dicitur invehtum a Hy

patia, Theonis filia, ut ex Sinesii Cyrenaici Enistola XV colligitur»..

1 Annalen der Physik und Chemie 1877 Bd. 1. pg 150.
2 Musschenbrock. Introductio ad philosophiam naturalem, Lugd. Batav. MDCCLVII

pg. 522. ·

1

Γ

*

τάς κατατομάς, αΐς τών

άμφοΐν τοϋ κώνου τε καί

• Άλλ’ ή έπιστολή αύτη, ήν έγραψεν ό Συνέσιος, επίσκοπος τής Πτολεμα'ί- 
δος, πρός τήν έαυτοϋ διδάσκαλόν Ύπατίαν, ουδόλως δικαιολογεί τήν γνώ
μην τοΰ Musschenbrock' μάλλον αντίθετόν τι συμπέρασμα ήδόνατό τις έξ 

αύτης νά έξαγάγη. Ιδού τό κείμενον τής έπιστολής ταύτης.
«Ουτωπάνυ πεπραγα πονήρως, ώστε νεφοσκοπίου μοι δει' έπίταξον αύτά 

χαλκευθήναί τε καί συνωνηθήναι. Σωλήν έστι κυλινδρικός, αύλου καί σχήμα 

καί μέγεθος έχων' ούτος έπί τίνος ευθείας δεχεται

ύδάτων τήν ροπήν έξετάζομεν. ’Επιπωματίζει γάρ αυτόν έκ θατέρου κώνος 

κατά θέσιν ί'σην έγκείμενος, ώς είναι κοινήν βάσιν 
τοΰ σωλήνος. Λύτό δή τοϋτό έστι τό Βαφύ22ιον. "Οταν ουν είς ύδωρ κα- 
θής τόν αύλόν, ορθός έστήξει καί παρέξει σοι τάς κατατομάς αριθμεί'/ αί δέ 

της ροπής εισι γνωρίσματα *)).
Ό έκδού ς έν έτει 1640 τά συγγράμματα τοΰ Συνεσίου Petavius έσχέ- 

τισε τήν περιγραφήν ταύτην πρός τόν Χωφοβάτητ τοΰ Βιτρουβίου, είδος τι 

άεροστάθμ.ης, εί καί 70 ή'δη έτη πρό αύτοΰ ό Κωνσταντίνος όρθώς ήρμ,ή- 
νευσε τό .χωρίον τοΰτο. Ό δέ Fermatius έκλαβών εύθύς μετά τήν δημοσίευ- 

σιν τής έκδόσεως τού Πεταβίου τό Ύδροσκόπιον ώς αύτό τοΰτο τό άραιόμε- 

τοον, εύκόλως ήδυνήθη καί αύτόν τόν Πετάβιον νά μεταπείση. Καί δντως 

ούδ’ έπί στιγμ.ήν δύναται νά έπικρατήση αμφιβολία τις, δτι ό Συνέσιος έ- 

νόει τό Άραιόμετρον, ύπολείπεται δέ μόνον νά έξετάσωμεν αν ή περιγραφή 

αύτη ήναι καί ή άρχαιοτάτη άπαντωμένη έν ταΐς συγγραφαΐς τής άρχαιό- 

τητος. Ό δέ Musschenbrock καί οί περί αύτόν, Υποφαινόμενοι ώς ανωτέρω, 
βεβαίως ούδ’ ανέγνωσαν κάν τήν 1 5 έπιστολήν τοΰ Συνεσίου, άλλως δέν ήθε- 

λον έκθέσει τοιαύτην άντίφασιν.
Άφ’· ετέρου έχαρακτηρίσθη κατά*  τούς νεωτέρους χρόνους σχεδόν όμοφώνως 

ό Αρχιμήδης ώς ό έφευοέτης τοΰ Αραιομέτρου. 'Ο·Munke 2 θεωρεί άποδε- 

δειγμένον οτι ό Αρχιμήδης άνεκάλυψεν ή καί μετεχειρίζετο άραιόμετρον κα

λώς πεποιημένον έκ σιδηοοΰ ελάσματος και ήριθμημένον είς βαθμούς ή κα

τατομάς· καί ό Poggendorff αναφέρει δτι ό ’Αρχιμήδης έφευρε τό άραιόμε- 

. τρον θ καί δτι ή μέν Ύπατία συνήθως θεωρείται ώς άνακαλύψασα αύτό, 
δντως δέ είναι άναντίρρητον ότι καί ό ’Αρχιμήδης έκαμνε χρήσιν αύτοΰ \ 

Ό Marbach \ συντάσσεται τή γνώμη τοΰ Munke, ό δέ Dove θ έτι όρι- 

στικώτερον έκφράζεται λέγων δτι τά ήμέτερα αραιόμετρα είσίν αύτόχρημα 

τά κατά τόν Rhemnius Fannius Palaemon (de Ponderibus et Mensuris) 
παρά τοΰ Άρχιμήδους περιγραφόμενα. 'Η ομοφωνία τών φυσιοδιφών τούτων

1 Joh. Christ. Wolfius. Mulierum Graecarum fragmenta et Elogia. Goetting. 4739pg74. 
‘.2 Gehler’s physikal. Worterbueh I. p. 350. .

3 Poggendorff, bibiiographisch—literarisches Handwfirlerbuch I. pg 1166.
4 Handwarterbuch der Chemie v. Liebig, Poggendorff, Woehler. ed 2. II. pg. 174.

. 5 Marbaoh, physikal. Lexicon, ed 2. I. pg 278.
6 Dove, Mass und Messen. ed 2, pg 160.

' is
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βασίζεται έπί τής. γνώμης, ήν.έ'ν’τινι πραγματεία1 έζέφερεν ό Salverte, δσ- 

τις άποδεικνύει έκ τών στίχων 1.04 μέχρι 121 τοΰ μνημονευθέντο; ποιή
ματος τοΰ έπί Τιβερίου, Καλιγούλα καί Κλαυδίου άκμάσαντος 'Ρημνίου 

Φαννίου, δτι τό άραιόμετρον ήτο ήδη γνωστόν 300 έτη πρό της Ύπατίας, 

διότι τό άναφερόμενον χωρίον περιγράφει αύτό ήδη μετά ,πλείστης όσης λε

πτομέρειας. «Άκατάληπτον είναι, λέγει, πώς ό σύγχρονος καί φίλος της Έλ- 

ληνίδος εκείνης Συνέσιος, άπέδωκεν αύσή τήν άνακάλυψιν ταύτην, άφοϋ. ό 

'Ρήμνιος Φάννιος έν τω 124 στίχφ ρητώς λέγει.:

«Nunc aliud partum ingenio trademus eodem», 
καί έζιστορεΐ κατόπιν τόν τρόπον τοΰ προσδιορισμού, τής ποσότητος τοΰ.χρυ

σού έν τω στέμματι τοϋ'ίέρωνος διά τής γνωστής ύδροστατικής. δοκιμασίας, 

φαίνεται λοιπόν δτι κατ’αύτόν καί τό άραιόμετρον είναι μια τών πολλών 

τοΰ ’Αρχιμήδους ανακαλύψεων.
, Έν δέ τοϊς μετά ταΰτα έκδοθεΐσι συγγράμμασιν ή ύπόθεσις αυτή τοΰ 

Salverte έθεωρεΐτο ήδη ώς γεγονός, εί καί φαίνεται δλως ανυπόστατος μετά 
τήν έπισταμένην άνάγνωσιν τ,οϋ ποιήματος. Οί 123 προηγούμενοι τών μνη- 

μονευθέντων στίχοι αύτοΰ περιγράφουσι μέν άκριβέστατα τά ρωμαϊκά σταθμά 
καί τά μέτρα τών ύγρών ώς καί τό άραιόμετρον, ούδαμοϋ δέ έν αύτοϊς γί

νεται λόγος περί τοΰ Αρχιμήδους ή καί ετέρου προσώπου- ώφειλε.δέ τοϋτο 

βεβαίως νά γείντ), εάν ή κατά τόν Salverte έρμηνεία τοϋ ingenio eodem άνε- 
φέρετο είς τόν περιώνυμον έφευρέτην.’Αντι τούτου μόνον ό 127ος στίχος ποιεί
σαι μνείαν αύτοΰ, ώς Syracosius magister, δθεν επεται δτι τό έν προηγουμένφ 

στίχω άπαντώμενον ingenio eodem πρέπει μάλλον νά έξηγηθή ώς ό/ανοητιχή 

προσπάθεια, καί δτι ούδόλως έςάγεται έκ τοΰ χωρίου τούτου ή είς τον Αρ
χιμήδη άπόδοσις τής άνακαλύψεως του άραιομέτρου. ’Επειδή λοιπόν. ούτε 

ουτος έν ταΐς συγγραφαΐς αύτοΰ άναφέρει που τό άραιόμετρον, ούτε έτερός 
τις συγγραφεύς τής άρχαιότητος άποδίδωσιν αύτφ τήν άνακάλυψιν αύτοΰ, 

καί έπειδή προσέτι είναι πάντως άδύνατον ν’ άνεκαλύφθη τό άραιόμετρον 
πρό τών λοιπών ύδροστατικών άνακαλύψεων τοΰ ’Αρχιμήδους,.πρέπει άναγ- 

καίως νά συναγάγωμεν δτι τό άραιόμετρον είναι μεταγενεστέρα άνακάλυψις.

Έπί τή ύποθέσει λοιπόν δτι τό περί σταθμών καί μέτρων ποίημα είναι γνή
σιον έ’ργον τοΰ 'Ρημνίου Φαννίου, συνάγεται άναγκαίως δτι ζώντος αύτοΰ^ του- 

τέστιν έπί αύτοκράτορος Νέρωνος, ώς χρονολογεί ό Baehr τό άραιόμετρον 
πρέπει νά ήτο ήδη γνωστόν- άλλ’ δμως, ούδόλως υπάρχει έ'τι άσ.φαλώς άπο- 
δ’εδειγμένον δτι ό ρηθείς γραμματικός είναι καί ό συγγραφεύς τοϋ άνωτέρ<ι> 

ποιήματος. Οί Κώδικες 3 άναφέρουσιν αύτό εί'τε χωρίς νά. όνομάσωσι τόν 
ποιητήν, εί'τε άποδίδοντες αύτό τφ γραμματικώ Πρισκιανω, ζήσαντι τω

1 Annales de Chimie, an 6, XXVII pg 113.
2 Gescliichte der remischen Literatur. 1844.
3 Endlicher, Prisciani Grammatici de Laude imperatorrs Anastasii et de Pondcribus

el Mensuris Carolina. Vindobonae 1828 p. XVI. . ,
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468 μέχρι 562 ή 575 έν Κωνσταντινόυπόλει, είς τοϋ δποίου τά ποιήματα 

συνήθως προσήρτηται καί τό προκέίμενον. ’Έν τινι. μέν έζ αύτών ρητώς άνα- 

φέρεται τό ποίημα τοϋτο . ώς πόνημα τοΰ Πρισκιανοΰ μέ τήν προσθήκην : ex 
opera Rufini vel Faviniani, ένετέρφ δέ άντί τοϋ Faviniani εύρηται Favini- 

δύο έτεροι δέ κώδικες καλοΰσι ποιητήν αύτοΰ τόν Remus Favinus. Αί ένε- 

τικαί έκδόσεις τοΰ ιε' αίώνος δέν δρίζουσι· συγγραφέα, ή δέ πρώτη τής Λει

ψίας έ'κδοσις τοΰ 1494 τόν Remus Favimls καί μόνον ή δευτέρα, έν Αειψίιγ 

τω 1515 έκδοθεΐσα, τόν μ,νησθέντα'Ρήμ,νιον Φάννιον Παλαίμονα. Περί τοϋ 

τελευταίου τούτου λοιπόν δέν ύπάρχουσιν άσφαλή τά πειστήρια, ό δέ Werns- 

dorf άπεπειράθη ήδη τω 1786 ν’ άποδείζν) δτι είς μεταγενεστέραν επο

χήν προσετέθη τω ποιήματι τούτω τό δνομα αύτοΰ.'Ο δέ Salverte διισχυρίζε- 

ται, δτι ή γλαφυρότης καί ή υπεροχή τοΰ ύφους, αίτινες ιδίως έν τοϊς στί
χοι; 2 — 5 καί 98 — 101 διαφαίνονται, μαρτυροΰσιν ύπέρ συγγραφέως έκ τής 

άρίστης έποχής τής λατινικής φιλολογίας- έπί δέ τοΰ ισχυρισμού τούτου βα

σιζόμενος, θεωρεί τήν γνησιότητα τοΰ έν λόγω ποιήματος, ώς άνωτέραν πά
σης άμφιβολίας. Άλλ’ ό ισχυρισμός ουτος έζασθενοΰται διά τοΰ γεγονότος δτι 

ύπάρχουσι καί έτερα έπίσης άριστον λεκτικόν έχοντα πονήματα, άδιαφι- 

λονείκητα τοΰ Πρισκιανοΰ, ιδίως δέ ή Περιήγησις αύτοΰ καί ό ’Ύμνος τοΰ 

αύτοκράτορος 1 Αναστασίου’ καί άν καί παραδέχεται ό Endlicher δτι ώς ή 

Περιήγησις τοΰ Πρισκιανοΰ έλήφθη έζ άρχαιοτέρου τοΰ Διονυσίου, οΰτω καί 

τό περί σταθμών καί μέτρων ποίημα τοΰ αύτοΰ συγγραφέως δύναται νάή- 

ναι μεταποίησις προγενεστέρου τοιούτου τοΰ 'Ρημνίου Φαννίου, πάλιν οί νεό
τεροι έκδόται αύτοΰ (Endlicher 1828, Orelli 1833, G. Ε. Weber 1835 καί 

Η. Meyer) όμοφώνως παραδέχονται τόν Πρισκιανόν ώς τόν ποιητήν αύτοΰ.
Κατά δέ τόν Beckmann καί έτερον μέσον ύπάρχει τής άσφαλοΰς έζα- 

κριβώσεως τοΰ τε συγγραφέως τοΰ προκειμένου ποιήματος καί τής ηλικίας 

τοΰ άραιομέτρου.’Εάν δηλαδή έποιήθη τό ποίημα έπί τοΰ 'Ρημνίου, τουτέστι 

εάν περί τά μέσα τοΰ α' μ. Χρ. αίώνος ήτο ήδη γνωστόν τό άραιόμ,ετρον, 
τότε πρεπει δικαίως, νά προσδοκά τις νά εύρη τό άραιόμετρον τούλάχι- 

στον μνημονευόμενου παρά τοϊς συγγραφεΰσι τοΰ β' καί γ' αίώνος καί ιδίως 
παρά τοϊς περί τοΰ είδικοΰ βάρους τών ύγρών πραγματευομένοις. Τοϋτο δέ 

ούδόλως συμβαίνει. Οΰτω λέγει ό Σενέκας 2 : Quamcunque vis rem expende 

et contra aquam statue, dummodo utriusque par sit modus: si aqua gravior 

est leviorem rem, quam ipsa est, feret, et tanto supra »se extollet, quanto 

erit levior : graviora descendent. At si aquae et ejus rei quam contra pensa- 

bis par pondus erit; nac pessum ibit, ner exstahit, sed aequabitur aquae : 

et natabit quidem sed paene mersa, ac nulla eminens parte. Hoc est cur quae- 
dam tigna supra aquam, paene tota efferantur : quaedam ad medium sub-

1 Beitrage zur Geschichte der Enfindungen. Leipzig 1795' IV pg 265.
2 Senecae Philos. Nat. Quaest. Lib. Ill C. 25.
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mersa sint, qaeredam ad aequilibrium aeque descendant». Τίς δύναται ν’άρ- 

νηθη δτι ό Σενέκας, έάν έγνώριζε τό άραιόμετρον, ήθελε βεβαίως μνημονεύ

σει αύτοΰ ενταύθα, προσέτι δέ δτι βεβαίως Θά έγνώριζεν αυτό, εαν δ σύγ

χρονος αύτοΰ 'Ρημνιος ηδύνατο νά περιγράψη αύτό τόσον λεπτομερώς;
Τό τελευταϊον τοΰτο επιχείρημα εφαρμόζεται και έπΐ τοΰ Πλινίου 1 τοϋ 

πρεσβυτέρου, δστις αύτολεξεί αναφέρει: « Quidam statera judicant de sa- 

lubritate frustante diligentia, quando terrarum est, ut levior sit aliqua». Πρός 
τόν άποδοκιμασθέντα ενταύθα σκοπόν ό Συνέσιος μεταχειρίζεται ηδη τό ά

ραιόμετρον· βεβαίως δέ δέν ήθελεν άποφαίνεσθαι τοσοΰτον άποδοκιμαστικώς 

ό Πλίνιος, έάν έγνώριζεν αύτό. Φέρεται τις μάλιστα νά πιστεύσγ δτι αύτη 
η άνάγκη της έκτιμησεως της ιαματικής δυνάμεως του ΰδατος ηγάγεν εις 

την άνακάλυψιν τοΰ άραιομέτρου. Άλλ’ δμως καί πρό τοΰ γ' αΐώνος δέν δύ- 

ναται νά ταχθγ η άνακάλυψις αυτή, διότι καί ό θανών τω 200 μ. Χρ. Γα
ληνός 2, είσέτι δέν εΐχεν εί'δησιν περί τοΰ οργάνου τούτου.Ό Γαληνός διδάσκει 

ώς τι νεωστί έφευρεθέν μέσον της έκτιμησεως της άλμης τό έξης: «άλλά και 

μέτρον ηδη τι πεποίηται τοΰ την άλμην εΰκρατον ύπάρχειν εις τάς ταριχείας, 

είφαίνοιτο κατ’ αύτην έπιπλέον ώόν, ώς έ'τι γε καταφερομένου καί. μηπω 

περί την έπιφάνειαν της άλμης έννηχομενου μάλλον υδατώδης εστι και γλυ

κεία». "Εν μόνον βήμα, ώς βλέπομεν, έχώριζεν αύτόν τότε άπό της άνακα

λύψεως τοΰ άραιομέτρου.
Έκ πάντων τών λόγων τούτων προκύπτει δτι πρεπει νά θεωρηθώ ώς η 

άρχαιοτάτη πεοιγοαφη τοΰ αραιομέτρου η του Συνεσίου και οτι δεν δυναται 

είς προγενεστέραν έποχην ·?) κατά τόν γ' καί δ' αιώνα νά έγένετο ή άνακά- 

λυψις τοΰ άραιομέτρου. Ή δέ λεπτομέρεια της πρός την Ύπατίάν περιγρα
φής, ην ό Συνέσιος κρίνει άπαραίτητον, δπως διδάξη αύτην τά περί τοϋ Α

ραιομέτρου, μαρτυρεί δτι τότε τό ό'ργανον τοΰτο είσέτι δέν ητο πολύ γνωστόν' 
διό δύναταί τις νά παραδεχθί) ώς πιθανόν δτι άνεκαλύφθη κατά τόν δ' αιώνα. 

Πολύ δέ πιθανόν είναι νά έχρησίμευε κατ’ άρχάς έν τγ ιατρική είς προσδιο

ρισμόν της ποιότητος τοΰ ποτίμου ύδατος, άφοΰ κατά τόν Desaguiliers 3 καί 

μέχρι τοΰ ιη' αΐώνος μετεχειρίζοντο αύτό είς τοιούτους σκοπούς.

Συμπεραίνοντες λοιπόν, άποφαινόμεθα, λέγει ό Gerland, δτι η κοινώς πα
ραδεκτή εικασία δτι ό Άρχιμ-ηδης έφεΰρε τό άραιόμετρον*  είναι άδέσποτος καί 

ούδόλως βεβαιωμένη" πιθανώτατον δέ είναι νά κατεσκευάσθη τό πρώτον 

κατά τόν δ' μ. Χρ, αιώνα και νά έχρησίμευε τό κατ’ άρχάς πρός ιατρικούς 

σκοπούς. A. X.

1 Plini secundi nat. hist. Libri 37. Rec. Sillig. Lib. 31. 1. 23 IV. pg 437.
2 ΓαληνοΟ περί κράσεως καί δυνάμεως τών απλών φαρμάκων. Βιβλ. Α' Έκδ. Kuhn. Τό

μος ια' σελ. 691.
3 A course of Experimental Philosophy.
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Έληγεν “ηδη ό Οκτώβριος τοΰ 54 μετά Χριστόν έτους. ’’Ήτο δέ πρωία θελ

κτική φωτιζόμενη ύπόηλίου λάμποντος έν ούρανω άνεφέλω. Την ώραν ταύτην 

καθ’ $ν οί πλούσιοί της 'Ρώμης κάτοικοι έπανελθόντες έκ τίίς έξοχης έπα- 
νέλάμβανον τάς επισκέψεις των $ έπορεύοντο είς τά βαλανεΐα καί τάς 

στοάς, τρεις ανδρες εβαδιζον υπο μιαν τών ομοκέντρων στοών τοΰ ναοΰ 

τοΰ ’Ιουλίου Καίσαρδς κειμένου πρός την μεσημβρινήν πλευράν της ’Αγοράς. 
Θλΐψίς τις έπεφαίνέτο έπί τών προσώπων αύτών καί βαθεΐα μελαγχολία έν 

τοΐς λόγοις καί τώ ηχω της φωνής των. Συνεχώς δέ οί δύο νεώτεροι ίστά- 
μενοι άπέβλεπον πρός τον άπέναντι ναόν τίίς Εστίας. ~ΙΙσαν δέ σχεδόν ομή

λικες ές καί εί'κοσι μόλις έτών, περιβεβλημένοι ώς καί ό έτερος την άρχαίαν 
τήβεννον διακριτικόν δείγμα τοΰ ρωμαίου πολίτου. Εις δέ τών τριών τούτων 

ό ύψηλόν καί λεπτόν έχων τό σώμα, ζωηρόν καί μεγαλοπρεπές τό πρόσωπον, 
^το τύπος τέλειος άρχαίου πατρικίου, σεμνός την άναβολην, κομψός τούς 

τροπους, μελανα έ'χων τόν οφθαλμόν καί την κόμην, ρίνα γρυπήν, χείλη λε

πτά, τράχηλον εύκαμπτον και μ.ελη μ,υωδη καί ισχνά, έφαίνετο ώς άγαλμα 
μαρμάρινον χαλκοΰν έκ τών κοσμούντων τόν περίβολον τοϋ Καπετωλίου, 
ού ό μεγαλοπρεπής ό'γκος ύψοΰτο πρό της πλατείας.

Ό έτερος vjv ξανθός, ροδόχρουν έχων την παρειάν, άνάστημα μέτριον, μέλη 

κανονικώτατα καί εύμορφίαν έξαισίαν. Έφαίνετο δέ ώς άλλης τινός φυλής 

άνθρωπος. Καί τώ δντι η οικογένεια αύτοΰ έκ Γαλατίας καταγομένη προσε- 
κληθη είς 'Ρώμην βασιλεύοντος τοΰ Κλαυδίου ϊνα παρακαθηση έν τί) Γερου- 

σκγ. Ο τρίτος ανήρ καθεστηκυιας ηλικίας, πεντηκοντούτης περίπου, είχε τό 
βλέμμα σοβαρόν άμα καί γαληνιον. Περιβεβλημένος την τήβεννον βασιλι- 

κώς άλλα μετ αφελειας, εβαδιζε νευων πρός την γην έν τ<ρ μέσιρ τών δύο 
νέων οίτινες έφαίνοντο είλικρινώς τιμώντες αύτόν. Έπΐ τοΰ εύγενοϋς αύτοΰ 

προσώπου κοσμουμένου ύπό ψαράς γενειάδος άντηνακλάτο η λάμψις της ψυ
χής αύτοΰ. Τό δέ κυρτούμενον έλαφρώς μέγα αύτοΰ σώμα καί τινες ρυτί

δες επί τοΰ μετώπου αύτοΰ εδεικνυον τούς άγώνας καί τάς δοκιμασίας τοΰ 
μακροΰ ηδη αύτοΰ βίου.

Αίφνης ο πρώτος διακόψας τόν περίπατον κάΐ προχωρησας πρός τούς 

κίονας τους κατά μ·«κος της πλατείας ισταμένους, έδειξε τό β·ημα κείμενον
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προ τής Αιμιλίας στοάς κάτω τής κατωτέρας κλιτύος του Καπετωλίνου λό
φου καί είπε μετ’ άγανακτήσεως.

— Ιδού οί ’Έμβολοι * εΐνε βωβοί καί θά σιγώσιν έν δσφ ή ελευθερία δέν 

άποδοθη εις τούς 'Ρωμαίους.

—Ή ελευθερία! άπεκρίθη ό Γαλάτης, άλλ’αυτη προ ετών πολλών άπώλε- 

το, Μέτελλε, καί δεν εΐν’ έτοιμη νάναγεννηθή έκ τής τέφρας της. Ό ’Ιού
λιος Καϊσαρ άφαρπάσας την αυτονομίαν της πάτρίδος μου έπάτησεν έπί δια- 

κοσίων μυριάδων πτωμάτων δι’ ών αύτός έστρωσε τα γαλατικά πεδία 

καί άνέβη εις τό ύψος τής δυνάμεως καί τής άρχής. 'Η δημοκρατία κατέ- 

πέσε μετά τής πατρίδας μου καί ή κατάλυσις αυτής εΐνε άφευκτος.
— Κακώς κρίνεις περί ημών, Σαβϊνε. Ί'πάρχουσιν έν τη πόλειταύτη ψυ-

χαΐ δυσχεραίνουσαι επί τφ καταθλιπτικώ τούτω ζυγώ, καί μόνον τον κατάλ

ληλον καιρόν προσδοκώσιν ίν’ άποσείσωσιν αυτόν. Καί ό καιρός δεν θά βρα- 

δύνη νά φανή). · '
— Μάλιστα, μάλιστα! άνεφώνησε ζωηρώς ό τρίτος τών περιπατούντων.

‘Ο Μέτελλος στραφείς πρός αυτόν έπανέλαβε μετά ζέσεως.
— Χαίρω, Αίνε, διότι συμφωνοΟμεν.

Ό δέ Λίνος έμειδίασε καί μέ βλέμ.μα ηρεμον άλλα, βαθύ ειπεν εις τόν 
Μέτελλον.

— ’Ίσως διαφωνοΰμεν πολύ πλέον ή όσον σύ νομίζεις.

—- Πώς ; ηρώτησεν ό νέος μετ’ απορίας.
— Διότι πιθανώς έννοοΰμεν την ελευθερίαν κατά τρόπον πολύ διάφορον. 

’Εγώ εύχομαι ού μόνον τών'Ρωμαίων την αύτονομίαν, άλλα καί πάντων τών 

ανθρώπων.
— Γενναία εΐνε ή γνώμη σου αύτη καί έν μ.έρει συμφωνώ καί εγώ.Άλλ’ 

όμως, Λινέ, δεν πρέπει νά λησμονώμεν δτι έπλάσθημεν ΐνα άρχωμεν τής οι

κουμένης.
— Ή βία καί ή ύπερηφάνεια, Μέτελλε, δεν συνιστώσι τό δίκαιον.

— Αί λέξεις αύται εΐνέ πως αόριστοι. Καί τί έστι δίκαιον;

— Πρό είκοσι περίπου ετών, άπεκρίθη ό Λίνος μετά συγκννήσεως, άνθύ- 

πατόςτις ηρώτα: Τί έστιν αλήθεια; Οί'μοι ! οποία λοιπόν εΐνε ή ηθική η

μών κατάπτωσις, ώστε τοιαΰτά τινα νά έρωτώμεν σήμερον καί μετά το- 

σαύτης άφελείας!
----- ’Αληθώς εγώ πάντοτε τό εΐπον δτι είσαι φιλόσοφος,.άπεκρίθη είρωνι- 

κώς ό Μέτελλος. Είσαι άξιος νά μετάσχης τής τιμής ήν άπολαμ,βάνειό Σε- 

νέκας ποδηγετών τόν Καίσαρα Νέρωνα’ καί αύτός, ό διδάσκαλος τοΰ ήγε- 

μόνος είναι φίλος τής τών αρχαίων σοφίας. ...
-— Υβρίζεις τόν φίλον ημών παραβάλλων αύτόν πρός τον Σενέκαν, ύπέ-

I Ούτως ίζαλεΐτο τό ?πί τής ’Αγοράς βήμα, διότι ?ζοσμεϊτο δια τών Ιμβόλων τών πλοίων 
άτινα οΐ ‘Ρωμαίοι ^κυρίευσαν τφ 337 π. X, κατά την πρός τούς Άντιάτας ναυμαχίαν. 

λαβεν ό' Σαβϊνος, ’Αγνοείς δτι ό Σενέκας διά τοΰ ονόματος τών. φίλων του 

αποκρύπτει τας ασωτειας τοΰ Νερωνος; Δεν εΐξεύρεις δτι ό λεγόμενος οδτος 
φιλόσοφος θηρεύει άδιαλείπτως τάς κληρονομιάς καί τάς διαθήκας> δτι ή Ι

ταλία και αι αλλαι επαρχιαι κατηφανίσθησαν υπό τής τοκογλυφίας αύτοϋ, 
και ότι εν διαστηματι τεσσάρων ετών συνελεξε πλέον τών επτά έκατομμ.υ— 

ριων ; Προ πολλοΰ θρυλοΰνται περί αύτοϋ τά αΐ'σχιστα, άτινα δεν επανα
λαμβάνω την στιγμήν ταύτην σεβόμενος τόν Αίνον.

— Ο Σενεκας αναγκάζεται νά συγχωρή εις τόν Καίσαρα άτοπά τινα καί 
τοϋτο ινα δυναται νά συγκρατγ τάς άτάκτους όρμάς του ήγεμόνος.

Συγχωρησιν άποκαλεϊς τήν παραβίασιν πάντων τών νόμων θείων τε 
και ανθρωπίνων ! άνεφώνησε ζωηρώς ό Γαλάτης.

Αάλει σιγότερα, ύπέλαβεν ό Λίνος. Εί'μεθκ έν δημοσίω τόπω, καί δυ

νατόν κατάσκοπός τις νά . . .

— Ή στοά αύτη εΐνε έ'ρημος, άπεκρίθη ό Μέτελλος ταπεινών τήν φωνήν 
και περιβλεπων μετά προσοχής. Σαβϊνε, ειπεν έπειτα, ή γενναία σου καρ
διά καί ή δικαία ψυχή σου εΐνε αμέτοχος τών αξιώσεων τής πολιτικής' ποτέ 

δεν δυνασαι δεόντως νά εκτίμησης τήν διαγωγήν τοΰ Σενέκα.

— Φαύλη πολιτική! είπε στενάζων δ Γαλάτης, ή συνισταμένη εις τήν
ενθάρρυνσιν τής κακίας καί τής άτιμίας! Ό Νέρων, γόνος Δομετίου τοΰ Αίνο-, 

βαρβου καί τής Άγριππίνης, άμφοτέρων μοχθηρότατων, δεν άμ.φιβάλλω δτι 

θα συντρίψη μετ’ ού πολύ τόν περιορισμόν ον θέλουσι νά τω έπιβάλωσιν. Οί 

θεράποντες αύτοϋ έπιταχυνουσι τήν διαφθοράν τής πονηράς ταύτης φύσεως, 
ήν.διεστρεψεν ή μηδαμινή άγωγή. Νϋν δέ πράττει δτι θέλη ούδενός κω- 

λυοντος αύτόν. Μετά τών εταίρων αύτοϋ ’Όθωνος καί Σενεκίονος νέων έξω- 
λεστάτων, πλαναται δλην τήν νύκτα άνά τάς οδούς ένδεδυμένος δούλου στο

λήν και φορών φενάκην, ώθών καί ρίπτων τούς διαβάτας εις τάς ύπονόμους 
καί τούς μέν τύπτων, τούς δέ χλευάζων, έπανερχόμενος δ’ ένίοτε οΐ'καδε δε- 
δαρμενος καί αύτός. ’Εγκαταλείπει τήν γυναΐκά του Όκταβίαν τήν θυγα

τέρα τοΰ Κλαυδίου καί αδελφήν τοΰ Βρεταννικοΰ, σκοπόν, έχων τίς οΐδε νά 
την καταδιώξη μετά ταΰτα καί άλλα χείρονα κατ’ αύτής νά πράξη. Δε

καοκτώ μόλις έτών δεικνύει ορέξεις σαρκοβόρου θηρίου, έπαγγέλλεται μίσος 

θανάσιμον κατά πάσης άρετής καί προσέρχεται εις τήν αύτοκρατορίαν ώς 

εις συμπόσιον άσωτίας. Νομίζει εαυτόν μουσικόν καί παρασκευάζεται, ώςή" 

κουσα, να καί τοΰ θεάτρου τήν σκηνήν ένα άναξίως δρέψη επευφημίας
καί χειροκροτήσεις. Ιδού ρποϊον δεσπότην έ'λαβεν ή γή παρά τής Μοίρας. 

’Αληθώς ό οίκος τών Καισάρων εΐνε ή μάστιξ τής'Ρώμης · _. .

— Καί τής οικουμένης δλης, προσέθηκεν ό Λίνος.

—— Ναί, κάλλιστα λέγεις, μάστιξ τής οικουμένης, ύπέλαβεν ό Σαβϊνος. 

Ο Ιούλιος Καϊσαρ ο πρώτος ύποτάξας τήν δημοκρατίαν ύπό τήν δύναμιν 
ενός ήτο άνθρωπος έκλελυμένων ηθών, καί άκορέστου φιλοδοξίας. Τρεις
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κα'ι εΐ'κοσι πληγαί έν τή γερουσία συνεδριαζούσν) έτιμόρησαν άληθώς τήν α

πληστίαν τοϋ άρπαγος, άλλ’ ό Καϊσαρ έγένετο παράδειγμα και ό Αύγουστος 

ό ανεψιός του έκληρονόμησε τήν τυραννίαν, και διά τής ύποκρισίας και της 

πονηριάς κατόρθωσε νά μας άναγκά'σ·/) νά κύψωμεν ύπό ζυγόν τόν αυχένα, 
καί συνειθίσας τήν γερουσίαν και τόν λαόν είς τήν δουλείαν, μάς έκληροδό- 

τησεν ώς αγέλην τινά τώ διαδόχω του Τιβερίφ. Ό νέος ήγεμών δεξιός περί 

τό διοικεϊν, άλλά ψυχή έζυμωμένη έξ αίματος και πηλοΰ, κατέλιπεν άνα- 

μνήσεις ούχ ήττον μυσαράς ή οί προκάτοχοι αύτοΰ. 'Ο δέ Γάιος. Καλλιγό- 

λας αιμοχαρής παράφρων απέδειξε πόσον εί'μεθα άξιοι περιφρονησεως ύπό 
τήν δουλείαν ό'ντες. Τελευταίου ό Κλαύδιος βλάξ παραδεδομένος είς τά 

πάθη εύτελεστάτων κολάκων και γυναικός αναιδούς έδηλητηριάσθη ώς ζώον 
διά πινακίου μυκήτων. Τοιοΰτοι είνε οί άρχοντες ημών καί ό σημερινός δέ 

δέν θά διαψευσν) τήν καταγωγήν του. Άλλ’ ευτυχώς δμως οί Καίσαρες ώς 

τά τέρατα εξαφανίζονται χωρίς νά έγκαταλίπωσιν απογόνους. "Οπως δήποτε 

ή κατάστασις ημών δέν είνε ήττον αξιοθρήνητος.

Ό Λίνος ήκροάτο άτάραχος τών λόγων τοΰ νεαρού Γαλάτου, πρός δν έφαί- 

νέτο αισθανόμενος δλως ιδίαν συμ,πάθειαν. Έγάπα τό γενναϊον τοϋ χαρα

κτήρας αύτοΰ καί τάς περί άρετής ιδέας, πολύ άνωτέρας των ιδεών άς είχαν 

οί τών χρόνων εκείνων νέοι.
‘Ο Σαβΐνος άνατραφεις αύστηρώς ύπό της μητρός του, επισήμου Γαλάτι- 

δος πεπροικισμένης διά πασών τών αρετών της φυλής αύτης, είχε διαφυλά’ 

ξει τήν ψυχήν αύτοΰ αγνήν έν μέσω τής. παντοίας διαφθοράς της 'Ρώμης. 

Πρό τριετίας αύτός διοικών τά τοΰ οί'κου διά τόν θάνατον τοΰ.πατρός του., 

έζη ύπακούων πάντοτε είς τήν μητέρα του τήν δέσποιναν Βελλέδαν, έκ πάν- 

των τών πλουσίων της 'Ρώμης πατρικίων φίλον έ'χων μόνον τόν Μετελλον, 
ού τήν άδελφήν Καικιλίαν ήλπιζε νά λάβγ γυναίκα. Έάν δ’ ενίοτε έπορευετο 

είς τά’Ανάκτορα, έποίει τοϋτο άναγκαζόμενος ενεκα τής κοινωνικής αύτοΰ 

τάξεως.

Ό δέ Μέτελλος κληρονομήσας μεγάλην περιουσίαν παρά τών γονέων το» 

οίτινες άποθανόντες κατέλιπον αύτόν μόλις δεκατεσσάρων ετών μειράκιαν., 

έφυλάχθη άπό τών έγκοσμίων πειρασμών, πολύ όλιγώτερον τοϋ φίλου του. 
Είχε θυσιάσει πολλά είς τά τής νεότητος πάθη. Άλλά τελευταίου πρό τινων 

μηνών έρως εύγενής ειχεν είσδύσει. είς τήν καρδίαν του. Άποπίύσας δέ τάς 

συνήθεις άταξίας προσεπάθει έξαγνίζων τήν ψυχήν του νά κατασταθγ άξιος 

τής παρθένου ήν ήγάπα. Άλλ’ δμως ένόμιζε τήν αρετήν μάλλον ώς τι κότ 

σμημα ή ώς καθήκον. Ούδέποτε δ’ έμερίμνησε νά μάθη έάν ή παροΰσα ζωή 

ήνε τό τέρμα, ό σκοπός, ή μόνον ή οδός τοϋ προορισμοΰ τοΰ άνθρώπου. Έπό’ 

θει τήν άρχαίαν Δημοκρατίαν μόνον διότι έπασχε κακώς ύπό τών Katoa- 

ρων, δθεν είλικρινώς άπρκρινόμενος είς τόν συλλογισμόν τοΰ Γαλάτου είπεν 

αύτώ.

——Ναι, εΐ'μεθά αξιοθρήνητοι! ■■

— Καί δμως ύπάρχουσιν άνθρωποι δυστυχέστεροι ημών, είπεν ό Αίνος.

■·— Είνε δυνατόν; ήρότησεν ό Μέτελλος. Έγώ έ'παθον καί πάσχω τά 

μύρια ύπό τής τυραννίας τών άνηλεών δεσποτών ημών. Άνήρπασαν άπό τής 

έστίας μου τήν Καικιλίαν, τήν φιλτάτην μου άδελφήν, καί την έκλεισαν έν 

τω ναώ τής 'Εστίας. Καί δτε συνηντήθημεν ένταΰθα, έγώ ήρχόμην ί'σως δυ- 

νηθώ έξω τοϋ ΐεροΰ, έν ώ τήν έκλεισαν αύθαιρέτως, νά την ί'δω καί τη λα- 
λήσω όλίγας στιγμάς. Άλλ’ ή Βιβιδία ή άρχαιοτάτη τών έστιάδων καί 

προϊσταμένη αύτών μ’ άπεδίωξε μετ’ όργής, μή θέλουσα νάκούση τάς δεή

σεις μου. ’Ά ! τό αισθάνομαι ή καρδία μου αιωνίως θά στάζη αίμα ένεκα 

τής πληγής ταύτης.

Καί ταΰτα λέγων ό Μετελλος έκλινε τήν κεφαλήν αισθανόμενος πικρο- 
τάτην ένδόμυχον θλϊψιν.

— Ή Καικιλία δέν άπώλετο διά παντός, άνεφώνησεν δ Σαβΐνος. Τήν α

φιέρωσαν παρά τόν νόμον είς τήν θεραπείαν τής θεάς, άλλ’ ημείς θά κατορ- 

θόσωμεν νά διασπάσωμεν δεσμά άτινα αύτή ή θρησκεία άποκρούει. Θά ά- 

νεύρω ποτέ τήν συμβίαν, ήν μέ ήρπασαν*  σύ μοί την ύπεσχέθης τήν άδελ 
φήν σου.

— Φίλε, μή έλπιζε τά άδυνατα. Διά φοβερών ποινών κολάζεται ό έπι- 
βάλλων χεϊρα είς έστιάδα. Ή μέν Καικιλία θά ταφή ζώσα, σύ δέ θάποθά- 

νγς μαστιγούμενος.
— Ή αδελφή σου δέν έχει τόν ιερόν χαρακτήρα τών έστιάδων, διότι κα

τέστησαν αύτήν έστιάδα παραβάντες τόν νόμον δστις κελεύει ΐνα αί παρθέ

νοι αί έπιτετραμμέναι τήν διατήρησιν τοΰ άσβέστου πυρός λαμβάνωνται διά 

κλήρου έκ τών έχουσών ηλικίαν ελασσόνα τών ένδεκα έτών. Ή δέ άδελφή 
σου ήτο δεκαπέντε έτών καί πλέον δτε διά τής βίας τήν άνήρπασαν 

άπό τής πατρικής έστίας χωρίς νά τηρήσωσι τά νενομισμένα. Τοΰ κακουρ
γήματος τούτου έργάτης είνε, ώς γινώσκεις, ή Άγριππίνα. Ή έξωλεστάτη 

αυτή γυνή, ή δύο άνδρας αύτής δηλητηριάσασα, ύπώπτευεν δτι ό εύνους 

αύτή Πάλλας έπωφθαλμία τήν άδελφήν σου. Ιδού ό λόγος δι’ ον πρό ένός 
έτους προσέταξε καί την διόρισαν έστιάδα, καταπατηθέντων πάντων τών 

νόμων. Καί αύθις λοιπόν διακηρύττω δτι ή θά σώσω τήν μνηστήν μ.ου ή 

θάποθάνω. Δέν το κρύπτω, τό ομολογώ μετά παρρησίας καί ενώπιον τοΰ Λί

νου, δτι καθ’ έκάστην κατά διαφόρους ώρας πλάνώμαι πέριξ τοΰ περιβόλου 

τοΰ περιβάλλοντος τόν ναόν τής Έστίας καί σκέποντος τάς παοθένους τής 

θεάς, μελετών τόν δρυμώνα καί σχεδιάζων πώς καί πόθεν δύναται τις νά 
είσβάλγ είς τήν κατοικίαν τών παρθένων. ■

—' Δύσκολον είνε έν μέση ‘Ρώμη νά έκτελέσγς τό σχέδιόν σου, είπεν ό 

Μετελλος. Βεβαίως έτοιμος είμαι νά σοι βοηθήσω. Άλλά πρός τό συμφέρον· 

τοΰ θύματος πρέπει νά περιμείνωμεν καιρόν καταλληλότερον.
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—- Μη σε μέλει. Είξεύρω έγώ πως θά ενεργήσω. Άλλά δέν είνε τό

πος ένταϋθά νά λέγω μεν περί τοϋ πράγματος τούτου. Άς άναβάλωμεν εις 
άλλοτε την περαιτέρω συζήτησιν.

Ό Μέτελλος είτε συγκινηθείς έκ της λυπηράς άναμ-νήσεως τίίς άδελφής 

του, είτε θέλων νάλλάξη τό θέμα της συνδιαλέξεως είπεν είς τόν Αίνον.

■— Τώρα λοιπόν νομίζεις ό'τι ύπάρχόυσιν άλλοι δυστυχέστεροι ημών έπΐ 

της γης;
Την στιγμήν εκείνην πλήθος πυκνόν δούλων έφάνη διερχόμενον την Αγο

ράν μετά πολλοϋ θορύβου. Ό επιστάτης πλουσίου τινός πατρικίου τοϋ Σπου- 
ρίου Καλβιζίου ώδήγει είς τόν τόπον της ποινής ένα τών πολλών αύτοΰ δου

λών γυμνόν και δέσμιον. Ό άτυχης ουτος δούλος βαδίζω.ν έν τφ μέσφ τών 

άλλων δούλων έμαστιγοΰτο ύπ’ αύτών άπανθρώπως. Άπό δέ τοΰ τράχηλου 

αύτοΰ έκρέματο πινακίδιον, έφ’ ού ητο γεγραμμένον τό μέγα έγκλημα αύ

τοΰ, ό'τι δ.ηλα δη φαγών κρύφα τό υπόλοιπον γλυκίσματος τίνος τοΰ δεσπό

του, κατεδικάσθη ύπ’ αύτοΰ είς τόν έπί τοϋ σταυροΰ θάνατον. Την σκληράν 

ταύτην άπόφασιν έκτελοΰντες συνώδευον αύτόν οι συνάδελφοί του έξω της 
Ήσκυλίνης Πύλης είς τινα πλατείαν έπονομαζομένην Σηστέρτιον. Έκεν δέ 

ήτο ό δήμιος ό μέλλων νά προσηλώση τόν κατάδικον έπί τοΰ σταυροΰ. καί νά 

τον άφήσγ έκεϊ νάποθάνγ ύπό της πείνης καί τών άλγηδόνων, Τό σώμααύ-. 
τοΰ ήτο προωρισμένον είς βοράν τών κοράκων καί τών άλλων σαρκοβόρων 

όρνεων.
Τό άτυχες θΰμα έξηντλημένον καί κλονούμενον έβάδιζεν έν τώ μέσω τών 

άπανθρώπων συντρόφων του. Τό αΐμά του έρρεεν έκ τών κατεσπάραγμένφν 

σαρκών του καί έβαφε κόκκινον τό λιθόστρωτον έδαφος της Αγοράς. Έκ 
διαλειμμάτων δ’ ήκούοντο οι σπαραξικάρδιοι αύτοΰ μηκυθμοί.

Ό Μέτελλος καί δ Σαβϊνος έθεώντο άπαθεϊς τό άπεχθές τοΰτο θέαμα. 

Άλλά τοΰ Αίνου τούναντίον ή τε στάσις καί τό πρόσωπον έμαρτύρουν πόσον 
η βάρβαρος εκείνη σκηνή τόν συνεκίνει. 'Ότε ό κατάδικος μετά τών δημίων . 

του άπεμακρύνθη καί άπέμειναν έν τή Αγορά μόνοι οί τρεις φίλοι, ό Αίνος 

στραφείς πρός τόν ρωμαϊον τφ είπε μετά φωνής ύποκώφου.

— Πρό μικροΰ μέ ήρωτας έάν έπίστευον ό'τι ύπάρχουσι πλάσματα του 
Θεοΰ δυστυχέστερα τής άδελφής σου, τοϋ φίλου σου καί σοϋ.

— Αληθώς τοΰτο σέ ήρώτησα, άλλά σύ. δέν άπεκρίθης·.

— Καί είνε τώρα πλέον άνάγκη νάποκριθώ ;

Πώς όχι;
—- Ό πρό μικροΰ διαβάς ένώπιον ημών δοΰλος δ μέλλων νάποθάνή μαρ

τυρικόν θάνατον, δέν εινε άρκοϋσα άπόκρισις; Ή τύχη τής Καικιλίας καί ή 

σή είνε δυνατόν νά παραβληθώσι πρός τήν τύχην τοϋ άτυχοϋς εκείνου ; .

— Τί !> είπεν ό Μέτελλος μετά περιφρονήσεως, σύ ρωμαίος πολίτης παρα
βάλλεις ημάς πρός τόν άθλιον εκείνον δοΰλον ;
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Μήπως υπάρχει διαφορά τις μεταξύ εκείνου καί ημών ;

— Δέν είξεύρω. Άλλ’ όμως αύτός εινε άγενής καί φαΰλος τήν καταγωγήν 
καί δ νόμος εγκαταλείπει αυτόν είς- τήν διάθεσιν τοΰ δεσπότου του.

— Μάλιστα, ό νόμος ό αύθαίρετος ό θεμελιούμενος έπί τής προδηλοτάτης 
αδικίας. Μάθε, Μέτελλε, ό'τι ύπάρχει άλλος τις νόμος ιερός καί σύμφωνος 

πρός τήν φύσιν, ό κηρύττων τούς άνθρώπους πάντας ίσους ένώπιον τοΰ Πλάστου.

— Πάλιν ή έξοχος φιλοσοφία σου ! είπεν ό νέος υψών τούς ώμους.

— Έ τι σύ ονομάζεις φιλοσοφίαν εινε αυτή ή έκφρασις τής άληθείας. Έ- 
ξέλθωμεν ολίγον τής στοάς ταύτης. Άκολουθεΐτέ μοι, φίλοι, ολίγα βήματα 

παρά τόν ναόν τοΰ Κάστορος καί θά έννοήσητε κάλλιον τί λέγω.
Οί δύο πατρίκιοι ήκολούθησαν τω Λίνω, δστις ώδήγησεν αύτούς ένώπιον 

ξυλίνου παραπήγματος στηριζομένου έπί τίνος τών πλευρών τοΰ ναοΰ. *Ησαν  

δ’ εκεί άναμίξ άνδρες, γυναίκες, νεανίαι, νεκνιδες σχεδόν ολόγυμνοι, έχοντες 

έζηρτήμένον άπό τοΰ τραχήλου πινακίδιον. Πολλοί τούτων ειχον κεκαλυμμέ- 

νην τήν κεφαλήν διά μάλλινου λευκοϋ σκούφου, τινές δ’ έφόρουν στέφανον έκ 

φύλλων καί οί πλεϊστοι ειχον άλείψει τούς γυμνούς πόδας των διά κρητίδος 

ή γύψου.
— Ίδέτε, είπεν απλώς δ Αίνος, δεικνύων είς τούς φίλους του τά άτυχή 

εκείνα πλάσματα.
•— Βλέπω δούλους πωλουμένους καί ουδέν πλέον, είπεν δ Μέτελλος, ού 

τά χείλη έξέφραζον αηδίαν τινά. 1

'Ο Σαβϊνος ούδέν είπε. Τό γλαυκόν του ομμα ήτο προσηλωμένου έπί τοΰ 
δουλοκαπήλου, άνδρός βαναύσου καί κτηνώδους, δ'στις πεοιεπάτει έμπροσθεν 

τοϋ έμπορεύματός του. Αίφνης δ πωλητής ουτος τής άνθρωπίνης σαρκός λα
βών νεανίσκον τινά καί στήσας αύτόν έπί ύψώματός τίνος, άπετάθη πρός τούς 

παρεστώτας μετά φωνής δ'σον οίόν τε γλυκείας καί μετά πολλής άπαθείας.

— Παρατηρήσατε, κύριοι, τί πράγμα σάς έ'χω έδφ. Παρατηρήσατέ τον 
άπό κεφαλής μέχρι πτερνών, τί-ώραιότης, τί λευκότης ! Θαυμάσατε, κύριοι, 

τούς μαύρους οφθαλμούς του καί τήν σπανίαν μαύρην κόμην του. Καί τά 

δύο ώτά του είνε υγιέστατα, άκούει περίφημα, έ'χει οφθαλμούς σπανίους καί 
βλέπει περίφημα. Έχει σώον τό σώμα καί σώας τάς φρένας. Κύριοι, σάς εγ

γυώμαι περί τής τιμιότητάς του,τής έγκρατείας του καί τής εύπειθείας του. 

Ένί λόγφ είνε, κύριοι, είνε πηλός εΰπλαστος καί είμπορεΐτε νά τον κάμετε 
δ'πως θέλετε.

Έπειτα δέ έλθών πλησιέστερον έ'τυψεν ελαφρώς τάς παρειάς τοΰ νεαροΰ 
δούλου διά τοΰ άντιστρόφου τής παλάμης καί είπε'

— ’Ακούετε, κύριοι, πώς άντηχεϊ ; Τί κρέας ελαστικόν καί στερεόν ! Δεν 
είξεύρει τί θά εΐπνί ασθένεια. Σάς τον άφίνω, κύριοι, διά οκτώ χιλιάδας ση- 

στερτίων ι. Διά τίποτε, κύριοι, χάρισμα. ’Οκτώ χιλιάδες σηστερτίων δι’αύ’

t 'Ο σηστέρτιο; ήδόνκτο 25 λεπτά.
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τό τό πράγμα σάς βεβαιώ, κύριοι, εΐνε τίποτε’ και μάλιστα εκτός τών ί£Κ- 
λων καλών τά όποια έχει καί τά όποια σόΐς άπηρίθμησα, πρέπει νά είξεύρετε 

οτι εΐνε και 'Ισπανός.
Ό Σαβϊνος προελθών έκ του πλήθους έχων έν τη χειρί έν afftfapcor, ήτοι 

χαλκοΰν δεκάλεπτου, έδήλωσεν ό'τι αγοράζει τόν νέον’ ή δέ δήλωσις εΐχέν ώς 

εξής’
-— Λέγω ό'τι ό νεανίσκος ουτος κατά τό δίκαιον τών Κυρτών 2 εΐνε έμός 

καί ό'τι τόν ήγόρασα διά τοΰ άσσαρίου τούτου καί τής πλάστιγγος ταύτης.
Καί διά τοΰ χαλκού νομίσματος έκρουσε την έπί τίνος μικράς τραπέζης 

ίσταμένην πλάστιγγα, έμέτρησε τόώρισμένον ποσόν καί παρέλαβε τόν δοΰλον.

Ό δουλοκάπηλος άνεβίβασεν έπειτα νεάνιδα θαυμασίας καλλονής καί ά- 

νεφώνησεν’
— Ιδού, κύριοι, βλέπετε ρ.ίαν Γαλάτιδα’εΐνε κόρη σεμνοτάτη καί σάς το 

εγγυώμαι.
Καί έλκύσας την κόρην πρός εαυτόν έφίλησεν Ζαύτήν έπανείλημμένως.

— Ίδέτε την πώς κοκκινίζει! Τί άλλην καλλιτέραν άπόδειξιν θέλετε της 

άθωότητος καί της σεμνότητός της;
Ό νεαρός Γαλάτης, ό Σαβϊνος, ίδών τόν κτηνώδη δουλοκάπηλον ούτω 

πως φεοόμενον κατηγανάκτησε καίύψών αυθις τήν χεϊρα ήγόρασε τήν κό
ρην, ήν βεβαίως εΐχον άρπάσει πειραταΐ από τών δασών τής πατρίδος του.

Άφ’ ού δέ κατέβαλε τήν τιμήν καί τής νέας ταύτης αγοράς του, ειπεν 

εις τούς συντρόφους του.
— "Ατιμον εΐνε τό έμπόριον τοΰτο, καί θά ομιλήσω περί τούτου απόψε 

εις τόν αύτοκράτορακατά τό δεϊπνον εις ο μάς έχει άριφοτέρους προσκεκλη

μένους, Μέτελλε.

‘Ο 'Ρωμαίος σείσας τήν κεφαλήν ύπέλαβεν’

—· Ό Καϊσαρ ούδέν κακόν θά εύρη εις τό πράγμα τοϋτο, καί θά καγ- 
χάση διά τά παράπονά σου.

— ©ά ί'δωμεν. Ή παράνομος αρπαγή δύναται νά καταβιβάση τούς άν- 

Ορώπους οΐτινες έγένοντο θύματα αύτής;

— Περί τούτου δύνασαι νά κρίνης έκ τών καθ’ έκάστην έν 'Ρώμη γινο

μένων.

— 'Ομολόγησον μάλλον, Μέτελλε, ύπέλαβεν δ Λίνος, δτι ό όρθός λόγος 
καταδικάζει τήν δουλείαν, καί οτι ή μεγίστη τών κακουργιών εΐνε ή κατά 

τής έλευθερίας τοϋ ανθρώπου.
Ό 'Ρωμαίος έσίγησεν, ό δέ Σαβϊνος προσεκάλεσε τούς φίλους νά τον συνο- 

δεύσωσι μέχρι τής οικίας αύτοϋ, κείμενης ού μακράν, 'ίνα παραδώση τούς 

δούλους ους πρό μικρού ήγόρασεν.

2 Κνρϊται προσηγορεύοντο όπό τών δηρ,ηγορούντων απαντες οί ε’ς Εκκλησίαν σννηγμέναι 
^ωμβΐοι πολΐται.

J'

6®
-~· Ή ώρα του γεύματος προσεγγίζει, προσέθηκεν δ Σαβϊνος, καί θά θελή- ’ 

σητε πιστεύω νά τιμήσητε τήν τράπεζάν μ.αυ.

Ό Λϊνος καί ό Μέτελλος παρεδέξαντο τήν πρόσκλησιν, καί οί τρεις παρα·*  

κολουθούντων τών δούλων είσήλθον εις τήν Near odor.

Μετά τέταρτον τής ώρας άφίκοντο εις τήν πλατείαν τήν πρό τοΰ οΐ'κου 

τοΰ Σαβίνου, έκ τών καλλίστων έν 'Ρώμη οί'κων. 'Η πρός τήν πλατείαν 
δψις τοΰ οί'κου έκοσμεϊτο διά ήμικυκλικής στοάς, έν ί) έκάθηντο τήν πρωίαν 

οί πελαται προσερχόμενοι νά χαφετίσωσι τόν πάτρωνά των, οσάκις ή'ρχοντο 
πριν έξυπνήσωσιν οί δοΰλοι. ’Εν τφ κέντρφ δέ ΐστατο, ώς έθος, ό άνδριάς 

τοΰ οικοδεσπότου.

'Ο Σαβϊνος προσήλθεν εις τήν δρυΐνην διπλήν πύλην, κεκαλυμμένην ύπό 

χαλκοΰ καί ή'λων έχόντων κεφαλήν γλυπτήν καί έπίχουσον καί ής οί πα- 
ραστάται έκοσμοΰντο διά κομψής κορωνίδος’ έσήμηνε τόν κώδωνα καί άνοι- 

γείσης τής θύρας έξήλθεν έκ του οίκίσκου του ό θυρωρός καί προτ.είνας τήν 
ράβδον ήν εΐχεν έν χερσίν άνεφώνησε’

— Τίς εΐ;
Πάραυτα δέ κύων παρά τόν θυρωρόν ίστάμενος υλάκτησε θορυβωδώς. Ό 

δέ θυρωρός άναγνωρίσας τόν δεσπότην κατεπράυνε τό ζώον, καί ό Σαβϊνος 

είσήλθε μετά τών φίλων αύτοϋ εις διάδρομον άγοντα εις τήν έσωτέραν θύ· 
ραν, έστρωμένον διά μικρών πολυγώνων πλακών έκ λευκοΰ μαρμάρου καί τε

τραγώνων έκ μελανός λίθου. Εκατέρωθεν τοΰ διαδρόμου τούτου έκειντο τά 
δωμάτια τοΰ θυρωροΰ καί τοΰ κυνός, ό'στις έσνειδή έπανέλαβε τάς ύλακάς 

αύτοϋ, ό θυρωρός έσυρεν αύτόν βιαίως διά τής σιδηράς άλύσεώς του καί λα- 

κτίσας τόν είσήγαγεν εις τό δωμάτιόν του.

Ή έσωτέρα θύρα κατά τό άκρον τοΰ διαδρόμου ύπάρχουσα άνεώχθη καί 

έφάνη αύλή τετράγωνος περικαλλεστάτη, κεκοσμ.ημένη ό'λη διά σειράς κιό

νων έκ μαρμάρου λευκοΰ σχηματιζόντων στοάς. Ή αύλή αύτη ήτο τό λε

γόμενον ατριον. Ύπό τάς έστεγασμένας στοάς αΐτινες έπί τών τοίχων τής 
οικίας στηριζόμεναι συνεκοινώνουν μετ’ αύτής διά θυρών, ήδύνατό τις νά πε- 

ριπατή ύπό σκιάν. Έν τφ μέσφ τής αύλής ήτο δεξαμενή μαρμάρινη, ής ό 

πυθμήν ήτο έστρωμ.ένος διά μικρών καί κομψών ρομβοειδών πλακών έκ μαρ

μάρου λευκοΰ, κυανοΰ καί έρυθροΰ, καί τό έν αύτη ύδωρ έστιλβε μεταδίδον 
εύάρεστον δρόσον εις τά πέριξ. Οί τοίχοι τής αύλής ήσαν κεκαλυμμένοι ύπό 

ποικίλων γραφών. Άγαλμάτια δέ χυτά, έκ τής Ελλάδος ήγορασμένά, άγάλ- 

ματα χαλκά καί μαρμάρινα αριστοτεχνήματα αλλοδαπών καλλιτεχνών ή

σαν προσηρμοσμένα έν τή οροφή τών στοών. Αινοΰν δέ ύφασμα πορφυρόχρουν 
ήπλωμένον ύπεράνω τής αύλής άπέκρυπτε τάς ήλιακάς άκτϊνας καί τοσαύ- 
την δρόσον μετέδιδεν ώστε τό έδαφος έκαλύπτετο ύπό χλόης.

Κατά τήν κυρίαν πλευράν τοΰ άτρίον ύπήρχον τρία δωμάτια, τό zaClTror 
-ήτοι τό άρχεϊον τής οικίας καί δύο έτερα, έν οΐς ύπήρχον αί εικόνες τών προ-
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γόνων τοΰ Σαβίνου. Κατά δέ τάς έτέρας πλευράς ήσαν τά τρίχΛινα νίτόί τά 
εστιατόρια; έπειτα δέ τά μαγειρεία, ή φυλακή, τά αμαξοστάσιακαί τά ιπ

ποστάσια, τό άρτοποιεΐον καί τά καταλύματα τών δούλων.

Τό μέρος τοϋτο ήτο τό κοινόν, ούτως είπεϊν, τοΰ οί'κου. Ό Σαβΐνος πριν ή 
όδηγήση τούς ξένους του είς τό ιδιαίτερον, έκάλεσε τόν επιστάτην, άπελεύ- 

θερον συμπολίτην του, οστις έκυβέρνα τούς διακοσίους δούλους τοΰ Σαβίνου. 

¥Ητο δέ γέρων εξηκοντούτης περίπου, άκμαϊος έ'τι, σιμός, γλυκύς καί συμπα

θές έχων τό πρόσωπον.
— Άρβόγάστ, τω είπεν ό κύριός του, φρόντισον περί τών δύο τούτων δού

λων. Όδηγησέ τους εις τό λουτρόν, ένδυσέ τους καθαρά καί δός νά φάγωσι. 

Νά τους μεταχεφισθητε καλώς, ή'κουσες ;
— Όρισμός σας, κύριε, είπεν ό επιστάτης σκιρτήσας άμα ίδών την νεάνιδα.

ΤΙ άτυχης νεάνις ής την γυμνότητα μόλις έκάλυπτον άθλιά τινα ράκη 
* καί ή'τις έ'τρεμεν ύπό αίδοΰς άμα καί φόβου, άνεθάρρησεν ολίγον άκούσασα 

τούς ευμενείς τοΰ κυρίου της λόγους. 'Ο δέ νέος ίστατο απαθής καί μόνον ά- 

στραπη τις έξήλθε διά τών μελανών όμμάτων του, δ'τε ό επιστάτης την 

μέν νεάνιδα παρέλαβε μεθ’ έαυτοϋ, είς εκείνον δ’ έδειξε δωμάτιόν τι έν ω 
ύπήρχον καί άλλοι δούλοι άρρενες. 'Η Γαλάτις ώδηγηθη είς τά οικεία κατα

λύματα όπου ήσαν καί άλλαι δοΰλαι, ών έπεστάτει γραΐά τις άπελευθέρα 

άπούσης της Βελλέδας της μητρός τοΰ Σαβίνου.

Ό Σαβΐνος παραγγείλας τά δέοντα ώδήγησε τούς φίλους αύτοΰ είς ένα 

τών δύο διαδρόμων τών εκατέρωθεν τοΰ ταβΛίνον καί έκεϊθεν έ'φθασαν είς τό 

περίστυλον.
Τό περίστυλον έχον μεΐζον μ.ηκος καί πλάτος είχε πως τό σχήμα τοΰ 

άΐρΐου, ockV όμως ήτο πολύ μεγαλοπρεπέστερον καί πολυτελέστερων. Πρό 

έκάστου κίονος ίστατο άγαλμα καί τά μεσόστυλα ήσαν πλήρη μαρμάρινων 
κιβωτίων άνθεσι κεκοσμημένων' έν δέ τω κέντρφ ητο πρασιά θέλγουσα διά 

της έν αύτη χλόης τά ό'μματα τών θεατών1 καί κρήνη πυραμιδοειδής μαρ

μάρινη έξ ής άνέβρυε τό ύδωρ είς ύψος πολύ, καταπίπτον έπειτα ώς βρο

χή μαργαριτών. Κατά τάς πλευράς τοΰ περιστύλου ησαν αί'θουσαι κεκο- 
σμ.ημέναι διά κιόνων, ό γυναικωνίτης, η βιβλιοθήκη, η εξέδρα μεγίστη στοά 

έν ■?} ύπεδέχετο ό Γαλάτης τούς φιλοσόφους, τούς διδασκάλους τής ρητο

ρικές, τούς γραμματικούς καί ποιητάς, τούς τιμώντας αύτόν διά της φιλίας 

των. "Ινα δέ έλθη τις είς την στοάν ταύτην έπρεπε νά διέλθη πρώτον την 

βα,αι Ιικήν.

Ό Σαβΐνος φθάς είς μικρόν τι προαύλειον, κυκλοτερές περί δ ησαν αί θύ- 
pat τών θαλάμων, χρησιμευόντων άμα καί ώς δωμάτια εργασίας την ημέ

ραν, ώθησε θύραν τινά, είσήγαγε τούς φίλους καί είσελθών καί αύτός κατε- 

βίβασε ποικιλόχρουν καί πολύτιμον παραπέτασμα της θύρας, καί έκάθισεν έπί 

τίνος κλίνης είπών είς τόν Μέτελλον καί τόν Αίνον νά τον μιμηθώσιν, Οί 

δυο 'Ρωμαίοι έκάθησαν έπί κέδρινου άνακλίντρου έχοντος προσκεφάλαια έκ 

πτερών καί καλύμματα μετάξινα.
Πρώτος ό Σαβΐνος λαβών τόν λόγον είπεν είς τούς φίλους.

-—■ Τώρα παρευθυς θά συμφάγωμεν κατά τήν συμφωνίαν ημών. Ευτύχημα 
νομίζω ό'τι έχω τόν Λίνον" διότι πρό πολλών έτών αποφεύγει έπιμόνως την 

άρίστην κοινωνίαν της 'Ρώμης, είς ην άλλοτε έφοίτα άδιαλείπτως, τώρα δέ 

μόλις κατορθοΰμεν νά τον βλέπωμεν καί τοϋτο σπανιώτατα.

■ — Διότι, γενόμενος πτωχός, άπεκρίθη ό Λίνος, δέν έχω την δύναμιν νά
υποδεχωμαι εν τω οί'κω μου ώς άλλοτε τούς εύγενεΐς επισήμους άνδρας τΐίς 

πόλεως ταύτης.

— Άλλ’ δμως έάν άπώλεσας την περιουσίαν σου, δέν έμειώθη δμως ή 

προς σέ πίστη φιλία τών φίλων σου. Ούδείς έκ τών της οικογένειας μου έλη- 

σμονησεν οτι επί Καλιγόλη σύ γενναίως παρέσχες άσυλον είς τόν προγε- 
γραμμένον πατέρα μου έν τή έν Ούολατέρραις έπαύλει σου, είπεν ό Μέτελλος.

Καί. η έμη οικογένεια οφείλει χάριτας, Αίνε, είπεν όΣαβΐνος, δτι διω- 
ρισθη ό πατήρ μου γερουσιαστής ύπό τοΰ Κλαυδίου, δτε έδόθη είς τούς Γα- 
λατας τό δικαίωμα τοΰ νά προβιβάζωνται είς τό αξίωμα τοΰ πατρικίου. 

Άλλά δεν μας λέγεις, Λΐνε, τίς η αιτία της τοσοΰτον ταχείας καταστρο

φές της περιουσίάς σου;
— Ταξείδια μακρά είς α έδαπάνησα πολλά.

—— Περιηγηθης την Ανατολήν, την Συρίαν;

— Καί την Παλαιστίνην.
—■ Άλλά νέος ώς σύ εγκρατής, φρόνιμος, τακτικός, δέν ήτο τόσον εύκο- 

λον νάφανισθη. Τίποτε άλλο μυστήριον θά ύπάρχη' καί δέν θέλεις νά το 

’αποκάλυψης.
— Αλήθειαν λέγεις, άπεκρίθη ό Λίνος.

Καί έπειδή, φαίνεται, τόν δυσηρέστει ή τοιαύτη συνδιάλεξις έσπευσε νάλ- 
λάξη τό θέμα καί ήρώτησε’

— Λοιπόν άφεύκτως σήμερον δειπνείτε μετά τοΰ Νέρωνος;

— Μάς προσεκάλεσε καί θά ήτο προσβολή νά μή δεχθώμεν τήν πρόσκλη- 

σιν, άπεκρίθη ό Μέτελλος.

— Θά ηνε βεβαίως πολλοί προσκεκλημένοι είς τό συμπόσιον.

■—Ή Άγριππίνα, δ Βρεταννικός, ό’Όθων, ό Σενεκίων ί'σώς δέ καί ή 
Όκταβία.

— Ούτως είπεϊν θά ηνε οικογενειακή συνάθροισις, έάν μή ήνε άτοπον νά 
ύποθέση τις οτι είνέ ποτέ δυνατόν νά ύπάρχη οικογενειακός σύνδεσμος με
ταξύ τών μελών τοΰ οί'κου τών Καισάρων, είπεν ό Λίνος.

—— Θρυλεΐται δτι ό Νέρων σκοπόν έχει νά ζήση έν δμονοία μετά τοΰ Βρε- 

ταννικοΰ ον άπεστέρησε τοΰ δικαιώματος του.

— Μή πίστευε είς τόν υιόν τοΰ Αίνοβάρβου, ύπέλαβεν ό Μέτελλος1 φο- 
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βοΰμαι τάς θωπείας τϋς τίγρεως πρός τον νεαρόν άδελφόν της Όκταβίας. 

Τά πάντα δυνανται νά έπιχειρησωσιν η Άγριππίνα καί αύτός.
— 'Η αύτοκοάτειρα προστατεύει τον Βρεταννικόν; τό εΐξεύρω έξ άσφα- 

■λοϋς πηγης. εϊπεν ό Λίνος. Ό Σενέκ-ας καί ό Βόϋρρος την ύπεσκέλισαν καί 

διηγούνται δτι Απείλησε' τον Καίσαρα δτί θα δώση τόν θρόνον εις τόν υιόν 

τοΰ Κλαυδίου. ‘Η Άγριππίνα εΐνε γυνή φοβερά καί ό Νερών την γινώσκει κάλ- 

λιστα. Συνειθισμένη έν τώ έγκληματι και Θεωρούσα την κατοχήν της αρ
χής ύπερτέραν παντός άλλου οΐου δήποτε πράγματος, ύπ’ ούδενός θά κρα- 

τηθη την ηαέοαν καθ’ ην έννοησγ δτι ό Καϊσαρ δεν ύπομένει πλέον την έφ’ 

έαυτοΰ επιρροήν της. ...
Ό Λίνος διεκόπη ίδών είσερχόμενον τόν Άρβογάστ. 'Ο επιστάτης άνοίξας 

την θύραν παρώθησεν ολίγον τό παραπέτασμα και αποτεινόμενος πρός τόν 

Σαβϊνον είπε’ ’ ■
— Κύριε, άνθρωπός τις ζητεί τόν Μέτελλον.

— Άς,περιμείνγι, άπεκρίθη· ό ‘Ρωμαίος.

■—■ Άλλα βιάζεται.

— Τίς εΐνε;
— Ό Σοέμας.
Τό όνομα τοΰτο άκούσας δ Μέτελλος ηγερθη ταχέως, παρέκάλεσε τούς φί

λους νά τω συγχωρησωσι καί Ακολούθησε τόν Άρβογάστ, δστις τόν ώδηγη- 

σεν εις τό προαύλιον ένθα περιέμενεν ό Σοέμας. Ό άνθρωπος ουτος' δστις, ως 
έλεγεν, Ατο Σύρος την καταγωγήν, προ πολλοΰ ητο οικείος τοϋ Μετέλλου 

κα'ι είχε πλείστην επιρροήν επί τοϋ νέου πατρικίου. Οί φίλοι τοϋ Μετελλου 

ηπόρουν διά τοϋτο και πολλάκις τω άνεκοίνωσαν την απορίαν των. Καί αύτΑ 
δέ ή αδελφή του Καικιλία πολλάκις παρεπονηθη πρός αύτόν διατί.νά πι" 

στεύη τόσον εις άνθρωπον δλως ξένον. Άλλ’ εκείνος ούδέν ·ηθέλε νάκούσγ, 

καί έξηκολούθει έγων μετά τοϋ Σοέμα μυστηριώδεις σχέσεις, εις τοΰτον 
έπιτρέπων την διοίκησιν πασαν της περιουσίας και των δούλων του.

Άποχωρησαντος τοϋ Μετέλλου ό Σαβϊνος εϊπεν εις τόν Αίνον.
— Δεν αγαπώ καθ’δλου τόν Σοέμαν’ δεν είξεύρω τί αισθάνομαι βλέπων 

τό πανοΰργον πρόσωπόν του, τό αιλουροειδές βημά του, τούς άγαν φιλοφρο

νητικούς λόγους του. Τό βλέμμα του εΐνε πλαστόν, τό μειδίαμά του εΐνε μορ

φασμός άσχημος κα'ι οί τρόποι του έν γενει λίαν ύποπτοι καί ...
•— Δεν πρέπει νά κρίνης έκ μόνου τοϋ εξωτερικού, εϊπεν ·ό Λίνος σύννους 

γενόμενος.
— Κα'ι δμως εΐνε καλών νά δυσπιστ-ρ τις ενίοτε.
Ό Γαλάτης έξέφρασε καί δι’ άλλων τινών έτι λόγων την πρός τόν Σοέ

μαν απέχθειάν του. Άλλ’ επειδή ό Αίνος τω άπεκρίνετο λακωνικότατα διά 

μονοσυλλάβων μόνον άποκρίσεων, έσιώπησε καί αύτός. Μετ’ού πολύ δέέπα- 

ννίλθεν ό Μέτελλος τεταραγμένος λίαν καί . εϊπεν εις τόν. Σαβϊνον.

ΧΡΟΝΙΚΑ 639
Πρέπει παρευθύς νά σ’ άφησω, σπουδαία ύπόθεσις μέ καλεΐ εις τόν· 

οϊκόν μου.

— Τί τρέχει; ηρώτησεν ό Γαλάτης μετά οικειότητας ην τω έπέτρεπεν 7) 

στενή πρός τόν Μέτελλον σχέσις αύτοΰ.

— Εις έξ ύμών πιθανώς τό μαντεύει, άπεκρίθη ό Μέτελλος άκοντίζων 
βλέμμα κεραυνώδες πρός τόν Λίνον δστις πάραυτα ώχρίασε.

Ταύτοχρόνως δέ κατηυθύνθη πρός την θύραν.

• —- Δέν θά φύγγς πρίν γευματίσωμεν, εϊπεν ό Σαβϊνος εγειρόμενος ζωηρώς 
καί έμποδίζων αύτόν. Τό γεΰμα εΐνε έτοιμον.

‘Ο Μετελλος συνγνεσεν’ έπειτα δέ τό γεΰμα όλίγην ώραν έμελλε νά διαρ
κέσω,. Διότι παρά ‘Ρωμαίοις τό γεΰμα συνίστατο έξ ολίγου άρτου, οπωρών 

τινων καί οίνου άρωματωδους. Τό τακτικόν καί πλήρες, ούτως εϊπεϊν, φαγη- 

τόν η το τό δεϊπνον.

Και ό Λίνος δέ έπεμενε θελων νάπέλθν)’ ό δέ Σαβϊνος μάτην έπέμενεν 
έμποδίζων αύτόν. ‘Ο φιλόσοφος έφαίνετο περίφροντις. Μέλλων δέ νά ύπερβίί 

την φλιάν τοϋ οί'κου είδε τόν Άρβογάστ ίστάμενον παρά την Θύραν καί τφ 

εϊπεν εις τό ούς’

— Απόψε εις τόν οΐκόν μου.
Προδηλως η έλευσις τοϋ Σοέμα ητο η αιτία της αποτόμου άναχωρησεως 

τοΰ Μετελλου, καί της ανησυχίας τοϋ Λίνου. 'Η δέ πρόσκλησις τοϋ έπιστά- 
του καί αύτη έσχετίζετο πρός τό μ.υστηριώδες συμβάν.

Έζελθων τοΰ οίκου τοΰ Σαβίνου ό Αϊνος κατηυθύνθη πρός τόν Καίλςον λόφον.

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΤΕΧΝΑΙ ΚΑΙΕΠΙΣΤΗΜΑΙ.—Δέν είναι πολύς καιρός καθ’ δν καί παρ’ημϊν 

ετι εκομισθησαν τά νεωστί εύρεθέντα μαγικά τεχνητά άνθη, άτινα άνθη 
βαρόμετρα καλούμενα άλλάσσουσι χρώματα συμφώνως μ.έ την μεταβολήν 

της ατμόσφαιρας. Ποιον είναι τό μ,υστηριον τών άνθέων τούτων ; 'Απλούστα- 

τον. Ως γνωστόν τό κοινον άλας είναι λίαν υγρομετρικόν καί δταν η άτμο- 
σφαϊρα είναι ύγρά άπορροφα τό έν αύτγ ύδωρ’ υπάρχει έτερόν τι άλας χΛω~ 

pov^or κοβάΛτιον καλουμενον, δπερ έχον την τοΰ κωνού άλατος ιδιότητα 

ενεχει καί ταύτην δτι η ύγρασία μετασχηματίζει τό κυανοΰν συνήθως χρώμά 
του εις ροδινον. Τά άνθη λοιπόν ταΰτα έμβαπτίζομεν εις διάλυσιν χλωρού- 

χου κοβαλτίου καί κατόπιν ξηραίνονται’ άν η ατμόσφαιρα ^ναι ύγρά τό άνθος 

θα ^ναι ρόδινον, μεταβάλλεται δ’ εις κυανοΰν όταν η ατμόσφαιρα ^ναι ξη

ρά. Πλην δε τούτου από της εις τό κυανοΰν είς τό ρόδινον χρώμα μεταβά- 

σεως τά άνθη λαμβάνουσι καί μεσάζον τι ύπόφαιον χρώμα. Πρό καιροΰ γνω-
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στον τδ μέσον τοϋτο έφηρμόσθη έν Άγγ’λί^ε άλλοτε εις τδ καλοόμενον βαρό~ 
μετροτ χαμ,αι.Ιεωτ, νυν δέ πρώτον έφηρμ,όσθη εις τά άνθη. Ή ονομασία 

βαίΛμετρα δ'μως είναι εσφαλμένη καί μάλλον υγρόμετρα έπρεπε»νά κληθώσι*  

τόν καιρόν δ'μως ούδόλως ποολέγουσι, αλλά τόν άναγγέλλουσι μεταβάλλοντα 

χρώμα, άφοΰ και δ καιρός μεταβληθή. Τά άνθη έν τόπφ παραθαλασσίφ 
έχουσι πάντοτε ρόδινον χρώμα.

— Αί προπαρα,σκευαστικαί. έργασίαι της ύποβρυχίου σύραγγος ή'τις θά

ένωση τήν Ευρώπην καί ’Αφρικήν έν τώ στενώ τής Γιβραλτάρης (ορα σελ. 

197) ήρξαντο. 'Ισπανοί μηχανικοί παρέλαβον τελευταίως έν Μασσαλίικ τά 
πρός τοϋτο μηχανήματα, δ'μοια περίπου μέ τά χρησιμεύοντα πρός διάτοησιν ; 

τοΰ όρους τοΰ άγιου Γοθάρδου έν' Ελβετία. Ή μελετωμένη σύραγξ θά άρχίση 

έν τη ισπανική μέν ακτή εις μικοάν από τής Άλγεσίρας άπόστασιν, θά κα
τάληξη δ’ εις τήν ’Αφρικανικήν ακτήν μεταξύ Ταγκέρης καί Κέττης. Τδ 

δλον ύπό τήν θάλασσαν μήκος τής σύραγγος έσται περίπου έννέ,α μιλλίων 
κλίσιν δέ θά έχη 1 πρός 100. Τό μεγαλητερον βάθος τής θαλάσσης έν τώ 

στενώ είναι 1000 μέτρα, έπειδή δ' αί έργασίαι θάέκτελεσθώσιν εκατόν 

έ'τι μέτρα βαθύτερα, ή σύραγξ έ'σται εις βάθος 1100 μέτρων από τής επι

φάνειας τής θαλάσσης. Αί δαπάναι δέν Θά ύπερβώσι τά 100 έκατομ. φράγ

κων. Διά τής σύραγγος ταύτης όταν περατωθή, καί έκείνης ή'τις θά ένωση 
τό Καλαί και τό Δοΰβρον, θά δύναταί τις νά μεταβαίνη διά ξηράς από τοΰ 

βάθους τής ’Αγγλίας εις τήν καρδίαν τής ’Αφρικής. '
— Κατ’ αύτάς έωρτάσθη μεγαλοπρεπώς έν Άμβέρση ή τριακοστή έπέ- 

τειος τής γεννήσεως τοΰ διάσημου Φλαμανδοΰ ζωγράφου Παύλου 'Ροΰβενς. 

Έπιτροπαί καί σοφοί έξ όλων τών μερών τής Εύρώπης. έ τίμησαν τήν επέ

τειον τοΰ υιεγάλου καλλιτέχνου.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
χμ.

(τήν 20ϋν) 
(τήν 1 1Ίν)

1877 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ (Ε. Ν.) 
Θερμόμετρύν έκ.

Μέση θερμοκρασία 27,41 
Μεγίστη » 36,2 (τήν 27Ί»)
’Ελάχιστη » 17,6 (τήν 18αν)

Βαρόμετρο·)/·

Μέση θλΐψις 751,76
Μεγίστη » 756,22
Ελαχίςη » 747,16

'Ημέραι βροχής 10 (ποσόν τοΰ καταπεσόντος ύδατος 35,89 χμ.) αστραπών

6, βροντών 4.

’Άνεμοι έπνευσαν κοίτά 9 ημέρας ΝΔ, 18ΒΑ, 2ΒΔ, 2Β.


