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Ιΐ(οο δεκαεννέα περίπου αιώνων παιδίον γεννόΐται έν φάτνη αλόγων., έν Βη
θλεέμ. Τήν παιδικήν αύτοΰ ηλικίαν καϊ νεότητα διέρχεται έν άφανεία, έν 

Ναζαρέτ. Τό 30ον έτος εξέρχεται ν’ άναγγείλη εις τόν λαόν αύτοΰ τό Εύαγ
γέλιον, ό'περ έπϊ τρία έτη διαρκώς κηρύττει.Καταδιώκεται, προδίδοται,* παρα- 

δίδοται εις τούς εχθρούς αύτοΰ, καϊ τελευτών αποθνήσκει έπϊ τοΰ σταυρού. 

’Ενταφιάζεται, άνίσταται τη τρίτη ήμεροι και αναλαμβάνεται είς ουρανούς, 
όπόθεν κατήλθε. Τότε δώδεκα μκθηταϊ, οΰς ειχεν έκλέξει έκ τών άφανε- 

στάτων της κοινωνίας τάξεων, άναλαμβάνουσι την συνέχειαν τοΰ κηρύγμα

τος. «Μετανοείτε, λέγουσι, καϊ πιστεύετε είς τό όνομα τοΰ Ίησοϋ Χρίστου 

καϊ θέλετε σωθή.» Την φωνήν ταύτην άκούσαντες μ,υριάδες ’Ιουδαίων καϊ 

εθνικών πιστεύουσιν είς Χριστόν, καϊ ιδού η Χριστιανική ’Εκκλησία ιδρύεται 
έν Ίουδαίγ,.’Ασία καϊ Εύρώπη. "Εκτοτε η χριστιανική θρησκεία δέν παύε

ται κηρυττομένη. Τό Εύαγγέλιον πρός κόκκον συνάπεως όμοιάζον γίνεται 
δένδρον άμφιλαφές καϊ ύψίκομον καϊ ύπό τούς κλάδους αύτοΰ κατασκηνοΰσι 

πάντες της γης οί κάτοικοι. Καϊ νΰν έτι τό Εύαγγέλιον κηρύττεται είς 
πάντα της γης τά πέρατα. Ό σταυρός ύψώθη έπϊ άπωτάτων καϊ βαρβάρων 

χωρών. 'Ο ’Ιησούς Χριστός ύμνολογεϊται ύπό ανθρώπων έκ πάσης φυλής και 
γλώσσης και λαοϋ καϊ έθνους. Τό εργον τοΰτο όνομάζομεν ημείς εργον θειον.

’Αλλά πάντες δέν αποδέχονται αύτό ώς εργον θειον. ’Ανέκαθεν δεινο'ι ή- 

γέρθησαν καϊ εγείρονται τοΰ χριστιανισμού πολέμιοι. Τούτου ένεκα δέν έκρινα 

άσκοπον νά έκθέσω ύμΐν διά τών απολογητικών τούτων ομιλιών τάς απο

δείξεις, έφ’ ών στηρίζεται ή θειότης τοΰ Χριστιανισμού.
I Πολλαϊ καϊ διάφοροι ύπάρχουσι περϊ της Θειότητος τοΰ Χριστιανισμού α

ποδείξεις. ’Ενταύθα θά περιορισθώμεν είς δύο μόνον ειδών αποδείξεις, ήτοι 

είς τάς καλουμένας έσωτεριχάς καϊ είς τάς καλουμένας έ£ωτ«ύοικάς·. Καί 

έσωτερικαϊ μέν είναι αί πηγάζουσαι έκ τής έρεύνης αύτης τής χριστιανικής 
ϊ διδασκαλίας, έξωτερικαΐ δέ αί έκ τών πραγμάτων καϊ τής ιστορίας. Άρχό-

μεθα άπό τών έσωτερικών.
ί Αί έσωτερικαϊ είναι όμολογουμένως ήττον έπιβλητικαί ή αί εξωτερικά?

άλλά καλώς παοιστάμεναι είναι έπίσης πειστικαϊ, έλκύουσαι τόν νούν κα'ι 
h
I *ΆπςγγελΟςσχν εν τω Συλλόγω κατα τα 'Εσπερινά μαδήματα.

ΤΟΜΟΣ Γ, 4. - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1879. 18



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΟΜΙΑΪΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΓΠΚΑΙ 2632δ2

θίγουσαι την καρδίαν. Δεν καταστρέφουσι μετά βίας τούς προμαχώνας τί!<; 

απιστίας, άλλ’ ύποσκάπτουσιν αύτούς επίσης άσφαλώς καί φέρουσιν είς τό 
μέσον τοϋ σκότους τό φως, είς τό μέσον της αμφιβολίας την πίστιν, είς 

τό μέσον της πλάνης την αλήθειαν. ·
Έν παντί άνθρωπω υπάρχει ένστικτον φέρον πρός τόν Θεόν. Δικαίως ει- 

πον δτι ό άνθρωπος είναι δν Θρησκευτικόν. "Ο,τι διακρίνει αύτόν τών έπί γης 

δντων είναι ή τάσις πρός τό άπειρον, τό αόρατον, τό αιώνιον. Μάρτυς τού
του τρανότατος είναι η ιστορία. Ούδείς υπάρχει λαός άνευ θρησκείας· έτι 

πλέον, ούδείς υπάρχει άνθρωπος άνευ θρησκείας. Αύτός ό άθεος έ'χει θρη
σκείαν. ”Αν δέν λατρεύη τόν Θεόν, λατρεύει κατ’ ανάγκην άλλο τι' ό άν~ 
θρωπος ό μη λατρεύων τι δέν είναι άνθρωπος’ άπηρνηθη ο,τι αποτελεί την 

αξίαν τοϋ είδους αύτοΰ’ η άπεκτηνώθη η έγένετο τέρας.

Τό θρησκευτικόν τοϋτο αίσθημα παριστιγ τρία τινά, η μάλλον είναι η έκ- 

φανσις τριών άρχικών και καθολικών άναγκών, της ανάγκης τοΰ λόγου, της 
άνάγκης της καρδίας, της άνάγκης τ·ης συνειδησεως. Ό άνθρωπος ζητεί νά 

πλήρωσή τάς άνάγκας ταυτας. ‘Η φυσις ωθεί αύτόν είς τοϋτο, ώς η κατω
φέρεια ελκύει τόν ποταμόν, ώς η έλξις σύρει πρός τά κάτω τόν λίθον. Άλλ* 

ούδέν άνθρώπινον δύναται νά πλήρωσή τάς άνάγκας ταυτας' ούτε τά φιλο
σοφικά συστήματα, ού'τε αί άνθρώπιναι θρησκεΐαι, αίτινες άπό έξ καί πλέον 

χιλιετηρίδων έγεννηθησαν, διεδέχθησαν άλληλας και άπέθανον, κατόρθωσαν 

νά πληρώσωσι τάς άνάγκας ταύτας τοϋ λόγου, της καρδίας καί της συνει- 

δησεως. Μόνον τό εύαγγέλιον καί έπληρωσε καί πληροί αύτάς, διό καλοϋμεν 

αύτό θειον. Τοιαύτη είναι ή εσωτερική ύπέρ της θειότητος τοΰ χριστιανι
σμού άπόδειξις, ην θ’ άναπτύξωμεν είς τρεις συνεχείς ομιλίας, ΐνα μεταβώ- 
μεν έ'πειτα είς την εξωτερικήν άπόδειξιν, ην θ’ άναπτύξωμεν επίσης είς 

τρεις έτέρας συνεχείς όμιλ/ιας.

’Ένστικτον θρησκευτικόν, ‘είπον, ωθεί τόν άνθρωπον είς την έ'ρευναν τών 
θείων. Ευθύς ώς ό άνθρωπος άρχίστ) νά vovj καί σκέπτηται, ύψοΰται έκ τοϋ 
όρατοΰ είς τό άόρατον, έκ τοΰ γνωστού είς τό άγνωστον, έξ έαυτοΰ είς ον 

έαυτοϋ ύπέρτερον, όπόθεν αισθάνεται δτι έξαρτάται. Τρία τότε ζητήματα 

προβάλλονται άναποφεύκτως είς τόν λόγον αύτοΰ, καί τών ζητημάτων τού

των την λύσιν ζητεί. Ποιον είναι τό υψιστον τοϋτο δν, η πρώτη τών δντων 

αιτία ; Τίς η ουσία αύτοΰ ; Τίς η σχέσις αύτοΰ πρός τόν κόσμον; Κάγώ αύ

τός τί είμαι; Τί είναι η έν έμοί άρχη, η πηγη της ζω’ης καί τ-ης νοησεως · 

Θά έπιζηση είς τό φθαρτόν τοϋτο σαρκίον, οπερ ζωοποιεί, η θ’ άπολεσθη 

μετ’ αύτοΰ ; ”Αν έπιζησγ, ποιος θά ηναι ό κλ·ηρός μου μετά θάνατον ; Ποϊαι 
έσονται έκεϊ αί σχέσεις μου πρός τό άπειρον δν ; ΙΙοΐαι είναι αί πρός αύτό 
σχέσεις μου έπί της γης; Ποιοι οί θεσμοί οί συνέχοντές με μετ’ αύτοΰ; Τί 

είναι τό δν εκείνο έν σχέσει πρός με, καί τί είμαι έν σχέσει πρός αύτό ; Ένί 

λόγω, τί είναι ό θεός, τί είναι η ψυχή, καί ποϊαι αί σχέσεις της ψυχ'ης 

πρός τόν θεόν ; Τά τρία ταΰτα ζητήματα, επαναλαμβάνω, είναι 7) καθολική 
έκφανσις τών άναγκών τοΰ ανθρωπίνου λόγου, "ίδωμεν, τί είς τά ζητήματα 

ταΰτα άπεκρίνατο ό άνθρωπος.
Έρωτησωμεν έν πρώτοις τάς θρησκείας. Ή ιδέα τοΰ Θεοϋ είναι όμολθ-> 

γουμένως η βάσις τών θρησκειών. Άλλά πώς παρέστησαν την ιδέαν ταύτην 

αί θρησκεΐαι ; Ού μόνον παρεμόρφωσαν, άλλά καί μετηλλαξαν αύτην ούσιω- 
δώς καί έμηδένισαν. Ζητοΰμεν ένα Θεόν, καί ιδού πολλοί, ιδού άριθμός ά
πειρος, είς δν δύναται τις νά προσθέσγι έτι κατ’ αρέσκειαν. "Απασαι αί φυσι- 

καί δυνάμεις άποθεοΰνται. Υπάρχει θεός οδηγών τό άρμα τοΰ ηλίου καί 

Θεός καταπέμπων τόν κεραυνόν.Υπάρχει θεός άποστέλλων τούς ανέμους εις 

τάς θαλάσσας καί θεός καταπραύνων τά μαινόμενα κύματα. 'Υπάρχει Θεός 

ποιων νά φύωνται τά άνθη καί Θεός παράγων τούς καρπούς. Ύπάρχουσι Θεοί 
άγαθοποιοϋντες καί θεοί κακοποιοΰντες' καί κατ’ άνάγκην οί μέν διαφωνοΰσι 
πρός τούς δέ, πολεμοΰσι πρός άλληλους καί τραυματίζονται καί κινδυνεύουσι 

ν’ άπολεσθώσιν. Οί Θεοί ουτοι έχουσιν ώς έπί τό πολύ άνθρωπίνην μ,ορφην. 

"Εχουσι τάς αύτάς άνάγκας, τά αύτά πάθη και οί άνθρωποι. Πίνουσιν, έσθί- 

ουσι, κοιμώνται, άποκάμνουσι, χαίρουσι καί λυπούνται, πειράζονται, άπα- 

τώνται καί πράττουσι τό κακόν ώς ημείς. Τί λέγω ; ό άνθρωπος έν τνί απο
πλανήσει αύτοΰ άναδεικνύων τούς Θεού; κατ’ εικόνα αύτοΰ άνέδειξεν αύτούς 

κακουργοτέρους καί μάλλον διεφθαρμένους έαυτοΰ. Οί Θεοί ουτοι είναι ψεΰ- 

σται, άδικοι, απατεώνες, άσπλαγχνοι, ακόλαστοι, μοιχοί, ’ίδού οί θεοί τοϋ 

ανθρώπου! Φανταζόμεθα δτι είναι αδύνατον νάέκπέσν) τις πλειότερον. Άλλ’ 
έξέλθωμεν της απάτης. Εί'δομεν πρό ολίγου, δτι έλατρεύετο ώς θεός ό οδη

γών τό άρμα τοΰ ηλίου καί ό καταπέμπων τούς κεραυνούς' δτι έλατρεύετο 
ώς Θεός ό άποστέλλων τούς ανέμους είς τάς θαλάσσας καί δ καταπραύνων 

τά κύματα'' δτι έλατρεύετο ώς θεός ό παράγων τά άνθη καί τούς καρπούς 

καί τα παρόμοια. Έτοιμασθώμεν νϋν νά κλίνωμεν γόνυ ένωπιον αύτών τών 
αστέρων, ένώπιον της θυελλώδους νεφέλης, της άφριζούσης Θαλάσσης, ένώ- 

πιον τών άνθέων καί τών καρπών τών άγρών, ένώπιον τοΰ άροτριώντος βοός. 
Ίδού οί Θεοί τοϋ ανθρώπου ! Τοϋτο φαίνεται μόλις πιστευτόν' καί δμως τοιοϋ- 

τοι ησαν οί θεοί έν τγ μάλλον πεπολιτισμέντ] χώριρ, έν Αίγύπτω, έ'νθα κατά 
την έ'κφρασιν διαπρεπούς άνδρός, tout elail Dieu exepte D'teu meme. Καί 
δέν λατρεύουσι νΰν έτι τούς αύτούς θεούς οί λαοί, είς ούς τό φώς τοΰ Εύαγ- 

γελίου δέν άνέτειλεν ;

Άλλ’ ή ανθρώπινη πλάνη δέν έ'στη μέχρις ένταΰθα. Οί Θεοί ουτοι πρέ-, 

πει νά ήναι πλησίον ημών, νά δυνάμεθα νά ίδωμεν αύτούς διά τών οφθαλ

μών, νά ψηλαφησωμεν αύτούς διά τών χειρών, νά μεταβιβάσωμεν αύτούς 

δρου θελομεν, νά έγκαταστησωμεν αύτούς έν τοϊς οί'κοις ημών, έν ταϊς έ- 
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στίαις ημών. Τεμάχιον μαρμάρου, τό στέλεχος δρυδς, χρησιμεύουσιν εις ζζ·» 

τασκευήν Θεών και πρό των Θεών τούτων κλίνουσι γόνυ οί άνθρωποι καί 
λατρεύουσιν αυτούς. Ιδού ή είδωλολατρεία,. ητις άναφαίνεται έν πάσαις 

ταϊς θρησκείαις, πλήν τής έζ άποκαλύψεως. Καί δυνάμεθα λοιπόν νά είπώ- 

μεν μετά τοϋ Παύλου’ «Γνόντες τόν Θεόν ούχ ώς θεόν έδόξασαν ή ευχαρί
στησαν, άλλ’ έματαιώθησαν έν τοϊς διαλογισμούς αύτών καί έσκοτίσθη ή 

ασύνετος αύτών καρδία. Καί ήλλαξαν τήν δόξαν τοϋ άφθάρτου θεοΰ έν όμοιώ- 
ματι εϊκόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών καί τετραπόδων καί ερπετών. 

Μετάλλαξαν τήν αλήθειαν τοΰ θεοΰ έν τω ψεύδει καί έσεβάσθησαν καί 

έλάτρευσαν, τί) κτίσει παρά τόν κτίσαντα, δς έστιν εύλογητός είς τούς 

αιώνας».
"ίδωμεν νΰν, τί αί ,Θρησκεϊοα έδίδαξαν περί ψυχής, περί τής φύσεως καί 

τοϋ προορισμού αύτης. Eivat ανάγκη νά έκτυλίξω πρό ύμών τάς μωράς περί 
τούτου δεισιδαιμονίας έν τή μυθολογώ;

Αί μυθολογίαι άνομολογοΰσιν έν γένει την έν ημϊν υπαρξιν άρχή'ς κατά τό 

μάλλον καί ήτταν ανεξαρτήτου τοΰ σώματος’ άλλά πώς έκλαμβάνουσιν αύ

την; Αδύνατον νά εί'πωμεν ακριβώς. Υπολείπεται τι έκ τοϋ ανθρώπου μετά 
θάνατον, άλλά τί είναι τό τί τοϋτο δέν δύναται νά όρισθ·/)’ είδος φάσματος, 

μορφής άορίστου καί άκατασχέτου, μη αν μήτε σώμα μήτε ψυχή. Αί σκιαί 

αύται Θά έπαναλάβωσι την ζωήν, ήν διηγαγον έπί γης, άλλαχοϋ, είς τόν 
Τάρταρον ή τά Ήλύσια πεδία. Εύτυχεϊς ή δυστυχείς, άγνοεϊται εντελώς' 

ή εύδαιμονία παχυλή, ή τιμωρία ύλικη άσκοπος. ’Έπειτα άγνοεϊται ό τε

λικός τών ψυχών κλήρος. "Ισως θά έπανέλθωσι νά ζωογονήσωσιν άλλα σό- 

ματα καί θά στοέφωνται είς διαρκή κύκλον. "Ισως θά παύσωνταί ποτέ ύπάρ- 
χουΟαι. Σκότη, άμφιβολίαι, άντιφάσεις, ονειροπολήσεις. Ιδού τί δυνάμεθα νά 

έξαγάγωμεν έκ τών άνθρωπίνων θρησκειών περί τοϋ ζητήματος τούτου.

Ώς πρός την σχέσιν τοϋ Θεοΰ πρός τόν άνθρωπον καί τοΰ ανθρώπου πρός 
τόν Θεόν, τί διδάσκουσιν ημάς αί θρησκεϊαι; Παρεγνώρισαν τόν άληθινόν 
Θεόν, πώς ήτο δυνατόν νά γνωρίσωσι τούς αληθείς δεσμούς τού; ένοΰντας 

τόν άνθρωπον μετά τοΰ Θεοΰ; Οί Θεοί μεριμνώσι μάλλον περί εαυτών ή 
πεοι ημών, ή μάλλον περί ούδενός άλλου μεριμνώσιν ή πώς νά ζώσιν εύτυ- 

χεϊς καί άπαθεϊς άδιαφοροϋντες περί τών θνητών. ”Αν άξιοϋσιν νά κατέλθω- 
σιν ενίοτε είς την γην, δέν κατέρχονται βεβαίως, ΐνα πράξωσι τό καλόν. 

Μεταφέρουσιν είς αύτην τούς άκολάστους αύτών πολέμους, καί ό κόσμος άπο- 
βαίνει τό θέατρον τών διχονοιών αύτών καί σκληροτήτων. ’Ανάγκη νά φοβώ- 

μεθα αυτούς. Πώς νά τούς άγαπώμεν ; ’Οποία μωρία τό αγαπάν τούς Θεούς? 
"Εχουσιν άνάγκην τής αγάπης ημών καί δύνανται νά έμπνεύσωσιν ήμϊν α

γάπην ; Ν’ άγαπήσωμεν Θεούς κακούς; Φοβώμεθα αύτούς’ είναι ώργισμένοι 

καθ’ ημών καί ή έκδίκησις αύτών έπικρέμαται καθ’ ημών. "Αγωμεν, συσ- 
σωρεύσωμεν προσφοράς έπί προσφορών, Θυσίας έπί θυσιών, ΐνα έξευμενίσωμεν 

i

κύτους. Τί πολυτιμότερου νά προσφέρωμεν αύτοϊς πρός τοϋτο ; Αίμα ταύρων 

καί μόσχων δέν είναι αρκετόν. ’Ανάγκη θυμάτων πολυτιμότερων. Θύσωμεν 

λοιπόν αύτοϊς ανθρώπους. 'Οποία φρίκη ! καί όμως ή άνθρωποθυσία είναι ή 
καθολική λατρεία ιών εθνικών θρησκειών.Άλλά καί αί μέγισται τών ασχη
μιών καί αισχροτήτων διαπράττονται έν τοϊς ναόϊς πρός τιμήν τών Θεών.

Άνταποκρίνοντοπ ταϋτα πάντα πρός τόν ήμέτερον λόγον ; Έπαναπαύουσι 

ταϋτα τό έν ήμϊν θρησκευτικόν αίσθημα, δπερ ζητεϊ τόν Θεόν, ΐνα λατρεύστ, 

αύτόν; Τούναντίον έπανκστατοΰσι τόν λόγον’ τοκκΰται μωρίαι, τοιαϋται 
προλήψεις, τοιαϋται φρικαλεότητες δέν προέρχονται έκ Θεοΰ, άλλ’ έξ αν

θρώπων. Άλλά θά ειπνι τις ίσως, δτι αί θρησκεϊαι αύται eivat αί θρησκεϊάι 

τοΰ λαοϋ, αί μωρίαι τοΰ άμαθοϋς, τοΰ διεφθαρμένου, τοΰ παχυλοΰ ό’χλου. 
Δεν υπήρξαν πανταχοϋ καί πάντοτε άνθρωποι διαμαρτυρηθέντες κατά τών 

τοιούτων παρεκτροπών ; 'Ιϊ φιλοσοφία, ένί λόγω, δέν έλυσεν άποχοώντως τά 

προβλήματα ταϋτα ; Τοϋτο μεταβαίνομεν νά έζετάσωμεν.
Έξετάσωμεν τήν ελληνικήν φιλοσοφίαν, ώς τήν άρίστην πασών, τήν ύψω- 

θςϊσαν ύπεράνω πάσης άλλης φιλοσοφίας. Τί διδάσκουσι περί Θεοΰ οί πρό 

τοΰ Σωκράτους φιλόσοφοι ; Κατά τόν ένα Θεός είναι ό άήρ’ κατά τόν άλλον 

τό πΰρ’ κατά τοΰτον ό κόσμος, κατ’ εκείνον ή ψυχή τοϋ κόσμου, μεθ’ ής ό 

κόσμος είναι ηνωμένος ώς τό σώμα μετά τής ψυχής. "Αλλοι άρνοΰνται ά- 
ποτόμως τόν Θεόν’ άλλοι έξαφανίζουσιν αύτόν έν τω σύμπαντι. Αύτη είναι 

ή δόξα τών Στωϊκών, ών ή ηθική τοσοΰτον ένεποίησε θόρυβον καί ο'ίτινες εί

ναι άμφίβολον &ν έπίστευσαν είς Θεόν. Φιλόσοφοι διαπρεπείς βεβαιοΰσιν δτι 

ύπάρχουσι δυο άρχαί αιώνιοι καί άναγκαΐαι, τό πνεϋμα καί ή ύλη, ή άρχή 

τοΰ κκλοϋ καί ή άρχή τοΰ κακοΰ. Ποιαν θά λατρεύσωμεν ; ή θά λατρευσω- 
μεν άμφοτέρας ; Φιλόσοφοι επίσης διαπρεπείς βεβαιοΰσιν δτι τό σύμπαν εί

ναι Θεός’ οτι τοιοΰτον ύπήρξεν άπ’ αιώνων καί θά ύπάρξη. Θά λατρεύσωμεν 

τό σύμπαν καί ημάς αύτούς ώς άποτελοϋντας μέρος τοΰ σύμπαντος; Άλλ’ 
ό Αλάτων, θά εΐπ-ρ τις, δέν είχε καθαρωτέραν περί θεοΰ ιδέαν; ’Αληθές, 
δτι 'δ Πλάτων φαίνεται έπιγνούς Θεόν πνευματικώτερον, διακρινόμενον τοΰ 

σύμπαντος’ έν τούτοις πολύ πιθανωτέρα είναι ή γνώμη δτι ό Πλάτων δέν 

έδόξασε Θεόν προσωπικόν, δτι υπήρξε πανθεϊστής ι. Θά λατρεύσωμεν τόν

1 Γράφοντες προ πολλοϋ περί τής σχέσεως τοϋ Πλάτωνος προς την Επικρατούσαν θρη- 
ακείαν, Ελέγομεν πρός τοϊς αλλοις και τάδε- «Ε! ό Πλάτων ύπό τήν ιδέαν τοϋ θείου άπε- 
δέξατο θεόν ζώντα καί προσωπικόν, οιον παρέστησεν αύτόν ό Χριστιανισμός, είναι ζήτημα 
δυσεπίλυτον, διότι ο ΙΙλάτων αύτός ούδέν οριστικόν περί τούτου άπεφήνατο. Πάντες σχε
δόν οί φιλοσοφοΰντες αποδέχονται, ότι τοιαύτη ιδέα δυσκόλως πάνυ δύναται ν’ άποδοθή 
τω Πλάτωνι. Ούτως ό Zeller λέγει’ «Παρά Πλάτωνι, όπως και παρά τή άρχαιότητι έν 
γένει Ελλείπει σαφής καί ακριβής τής προσωπικότητας τοϋ θείου ϊννοια, καί ό νοϋς ού-χί 
σπανίως παρίσταται ώς καθολικός τοϋ παντός νοϋς κατά τρόπον αβέβαιου μεταξύ προσωπι
κότητας καί μή προσωπικότητος κυμαινόμενος». 'Ο Erdmann παρατηρεί ότι «έ’δει νά παρέλ- 
θωσιν αιώνες μέχρις οϋ ή προσωπικότης τοϋ θείου παραστή σαφής καί καθαρά». Ό δέ 
Schwegler αποφαίνεται ώς έξης. «Εΐ ο ΙΙλάτων τήν τελευταία? ταύτην αιτίαν (τό θειον) 
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θεόν τούτον τοΰ Πλάτωνος, οστις ούτε παντοδύναμος είναι ούτε άνεξάρτη* 

τος; ’Ή Θά ριφθώμεν εις τάς άγζάλας εκείνων, ο'ίτινες ούτε άονοΰνται οΰτε 
βεβαιοΰσιν, άλλ’ άμφιβάλλουσιν άν υπάρχει θεός, άν υπάρχει εις ή πλείονες 

και πρό της λύσεως τοϋ ζητήματος ούδέν λατρεύουσιν έκ φόβου μή λατρεό- 

σωσιν ή πάρα πολύ η μή αρκούντως ; Άλλ’ ούχί ή αμφιβολία, ή βεβαιότης 
έπαναπαύει τό άνίκητον ένστικτον τοϋ λόγου ημών’ · η πλάνη έπαναπαύει 

αύτόν μάλλον ή ή αμφιβολία’ δ σκεπτικισμός ούδένα έπαναπαύει. Ή έ'λλέε- 
ψις τροφές δέν καταπαύει την πείναν. Τό κενόν δέν πληροί.

Έρωτήσωμεν την αύτήν φιλοσοφίαν περί ψυχής. Κατά τούς μέν των φι
λοσόφων ή ψυχή είναι αήρ λεπτότατος ή μέρος αίθέρος ή ΰδωρ ελαφρότατου* 
κατά τούς δέ η ψυχή είναι τό αίμα τό έν ημϊν κυκλοφορούν. Κατ’ άλλους 

είναι άϋλον καί καθαρόν πνεύμα. Άλλά μετά θάνατον ; Κατά τούς μέν θνή
σκει μετά τοΰ σώματος, κατά τούς δέ μεταπίπτει είς ύπνον βαθύν, είς παν
τελή άναισθησίαν’ άλλαις λ,εξεσιν, έκμηδενίζεται.Ό Πυθαγόρας άποδίδει είς 
την ψυχήν σκοπόν παραδοξότερον. Κατ’ αύτόν η ψυχή ημών έξερχομένη τοΰ 

σώματος μεταβαίνει είς έτερον σώμα, οπερ ζωογονεί, μέχρις ού έκδιωχθεϊσα 

καί έκ τούτου είσέλθη είς τρίτον σώμα καί οΰτω καθεξής μέχρι τοϋ απεί
ρου. Αΰτη είναι η διδασκαλία της μετεμψυχώσεως, ή’τις άγνοοΰμεν κατά τί 

διαφέρει της μυθολογίας. Αύτός ό Πλάτων, καίπερ ύψηλην έ'χων περί ψυχής 

ιδέαν, δέν απέχει πολύ τής ιδέας ταύτης. Τουλάχιστον ή αθανασία είναι.· 

παρ’ αύτώ συνέχεια ύπάρξεως, έ'νθα η προσωπικότης της ψυχής εξαλείφεται 

κα'ι έξαφανίζεται είς την καθολικήν ψυχήν’ διά τής μιας χειρός άνατρέπε- 

ται ό',τι διά της έτέρας οίκοδομεΐται. Ό Σωκράτης προσήγγισε πλειότερον 

πάντων είς την άλήθειαν. Και έν τούτοις ή αθανασία είναι παρ’ αύτώ απλή 
έλπίς. "Ισως ύπάρχει, ίσως δέν υπάρχει άθανασία. Όλίγας στιγμάς πρό τοϋ 

θανάτου αύτοΰ ό Σωκράτης λέγει πρός τούς μαθητάς αύτοΰ. «Ευ ιστέ ότι 
παρ’ άνδρας τε ελπίζω άφίξεσθαι αγαθούς* και τοΰτο μέν ούκ άν πάνυ διι- 

σχυρισαίμην’ ότι μέντοι παρά Θεούς δέσποτας πάνυ αγαθούς έξειν, ευ ί'στδ 

οτι, εί'περ τι άλλο τών τοιούτων δασχυρισαίμην άν καί τοΰτο». ’Εν τελεί 
δε της Απολογίας αύτοΰ άποτεινόμ-ενος είς τούς κριτάς λέγει’ «Άλλά γάρ 
ηδη ωρα άπιεναι, εμοί μ.εν, άποθανουμένω, ύμΐν δέ βιωσομένοις. Όπότεροι 

δέ ημϊν έρχονται έπί άμεινον πράγμα, άδηλον παντι πλήν ή τω Θεφ».

Ίό ζητημα περί της σχεσεως ημών πρός τόν Θεόν είναι μυστήριον καί είς 

τήν φιλοσοφίαν. Έξ όσων εί'πομεν περί Θεοΰ συνάγεται ευκόλως. Έν μ.όνον 
περιοριζόμεθκ νά εί'πωμεν πρός τοΰτο. Καί άν ή άρχαιότης άπεδέχετο Θεόν 

προσωπικόν, δέν Θά ή'ρκει τοΰτο ν’ άναπτύξη’μεταξύ Θεοΰ και ανθρώπων 

ϊξίλαβεν ώς προσωπικόν όν η μή, είναι ζήτημα μή δυνάμενον να λ'.Οή όριστικώς. Τό ολον 
τοδ συστήματος άποκλείει τήν προσωπικότητα τοΰ θείου». Τα αότά γνωματεύουσι και ό 
Brandis, Trendeleburg, Schleiermacher, Bonitz και πολλοί άλλοι». (Τδ. τήν ήμετέραν 
πραγματείαν: 'Ο Πλάτων καί οί Θεοί τής άόλεω 

ί

σχέσεις έπαναπαυούσας τάς άνάγκας τής ψυχής ημών. Διατί; Τνα ενωθώ 

μετά τοΰ θεοΰ, δέν αρκεί νά είξευρω ότι υπάρχει Θεός, άλλά τί είναι πρός 
με κα'ι τί ζητεί παρ’ έμοΰ. "Αν ό Θεός ουτος δέν με άγαπ$, άν δέν ήναι ά- 

γάπη, πώς Θ’ άγαπήσω αύτόν ; Είναι άπειρος, παντοδύναμος, τά έργα αύ

τοΰ κηρύττουσιν αύτόν τοιοΰτον’ άλλά θέλει τό καλόν μου, μέ άγαπφ; Ού- 
δέποτε οί φιλόσοφοι ειπόν τι περϊ τούτου. Κα'ι ιδού διατί ούδέν ανθρώπινον 

σύστημα ήδυνήθη ποτέ νά συστήση πραγματικήν ενότητα μεταξύ Θεοΰ καί 
ανθρώπου. Περιπλέον, άν δέν ε’.ξεύρω ότι ό Θεός μέ άγαπ^, ολίγον μο'ι μέ

λει, άν υπάρχει Θεός. Τουναντίον ή άρχαιότης πόρρω άπέχουσα ν’ άποδεχθή 

Θεόν αγάπης, άπεδέξατο θεόν ψυχρόν καϊ άκαμπτον, τό .τεπρωχιε/οκ. Το 
πεπρωμένου, ιδού ό άληθής Θεός της αρχαιότητας. Ή ζοφερά αΰτη μορφή 

δεσπόζει πασών τών μυθολογιών και τών συστημάτων. Οί λοιποί Θεοί καί 
οί άνθρωποι ύπόκεινται «ύτφ. Ούδέν συμβαίνει άνευ τής θελήσεώς του, καί 

ή θέλησίς του είναι δύναμις ιδιότροπος κα'ι τυφλή. Ό κλήρος, θν ορίζει έκά- 

στφ, είναι μ,οιραϊος και άμετάκλητος. Ή φρικαλέα αΰτη θεότης βάλλει παν- 
ταχόσε, τούς οφθαλμούς κεκλεισμένους έχουσα. Ούτε θρήνοι, οΰτε δάκρυα, 

οΰτε προσευχα'ι συγκινοΰσιν αύτην* δέν ε'χει καρδίαν.'Ο θρόνος αύτής είναι έκ 
σιδήρου, τό στέμμα αύτης έκ σιδήρου, τό σκήπτρον αύτης έκ σιδήρου. Ουτος 

είναι ό Θεός, πρός ον τείνω, μεθ’ ού δύναμαι νά ενωθώ διά τής λατρείας καί 

τής αγάπης; ’Όχι, μ.υριάκις οχι. Κάλλιον τότε νά λατρεύσω τεμάχιον ξύλου 

ή λίθου, ό'περ δέν είναι πλειότερον άναίσθητον, άλλ’ ήττον φρικώδες. Κάλ
λιαν νά λατρεύσω τόν πρό τών ποδών μου κύνα, είς ού τούς οφθαλμούς δύνα

μαι τουλάχιστον νά ί'δω έν δάκρυ, όταν θρηνώ.
Τά ολίγα ταΰτα άρκοΰσι, νομίζω, νά δείξωσιν ό'τι αί θρησκεϊαι και ή φι

λοσοφία δέν ήδυνήθησαν νά λύσωσιν άποχρώντως τά προβλήματα τοΰ λόγου 
περί Θεοΰ, περί ψυχής και τής σχέσεως αύτής πρός τόν Θεόν. Ούδαμοΰ φώς 

Ικανόν, ούδαμοΰ βεβαιότης, ούδαμοΰ άλήθεια πλήρης’ και εί'μεθα λοιπόν έτοι

μοι νά έρωτήσωμεν μετά τοΰ Πιλάτου και τί εστικ άΛήθεια ; Καϊ ιδού φωνή 
τις, πλήρης γλυκύτητος καϊ αύθεντείας, λέγει πρός ημάς 'Ακούσατε μου καί 

ζήσεται ή τ/τυχη υμών. Είναι ή φωνή τοΰ Εύαγγελίου’ άκούσωμεν αύτήν.

Ή αγία Γραφή παριστ^ ημϊν ενα μόνον Θεόν, ού τό υπέρτατου όνομα 

πληροί ημάς σεβασμού καϊ λατρείας. «Τί έρώ πρός αύτούς ; λέγει ό Μωϋ- 

σής. Καϊ είπεν ό Θεός πρός Μωϋσήν’ εγώ είμι ό ar. Ιδού ό Θεός, ού έ'χο- 

μεν χρείαν. "Αναρχος, αιώνιος, άμετάβλητος, άει ό'μοιος έαυτώ, αΐ'τιος πάν

των. Είναι ό Θεός, ον τό σύμπαν κηρύττει δημιουργόν αύτοΰ. 'Ημέρα τή 

ημέρα έρεύγεται ρήμα κα'ι νύξ νυκτ'ι άναγγελεΐ γνώσιν’ ό Θεός, ού τήν δό

ξαν έξαγγέλλει ή φύσις έν ΰμνοις, οΰς δέν ακούει τό ους, άλλ’ ή ψυχή αι
σθάνεται. «Οίκεϊ φώς απρόσιτον’ δν ειδεν ούδεϊς ανθρώπων». Πληροί γήν> 
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καί ουρανον, και ομ.ως ό ουρανός χαι ό ονρατος τοϋ ονρανοϋ ούκ άρκοΰσιν 
αύτφ, διότι είναι άπειρος. ‘Η δυναμις αύτοΰ είναι ωσαύτως άπειρος· ούδέν 

περιορίζει, ούδέν παρακωλύει χύτην. 'Η θέλησις αύτοΰ κινείται άπροσκόπτως, 

ιταχτα οσα ΘεΛει ποιεί· Δι’ ενός λογου, δι’ ενός σημείου επιτάσσει, κα'ι τό 
πάν υπείκει αύτφ· Τιέγεε, καί ό Τιόγος αύτοΰ γίνεται εργον. «Ό έπιβλέπων 

έπί την γνίν κα'ι ποιων αύτην τρέμειν· ό άπτόμενος τών όρέων και καπνί
ζονται. Καίπερ άπειρος καί απεριόριστος, δέν είναι όμως μακράν άπό ένός 

έκαστου ημών. Έν παντί χώρφ καί χρόνφ πάρεστιν έν πνεύματι. «Ποΰ πο- 

ρευθώ άπό τοΰ πνεύματός σου, καί άπό τοΰ προσώπου σου ποΰ φύγω; Έάν 
άναβώ εις τόν ούρανόν, σύ ει έκεϊ1 έάν καταβώ εις τον "Αδην, πάρει" έάν 

άναλάβω τας πτέρυγάς μου κατ’ δρθρον καί κατασκηνώσω εις τά έσχατα 

της θαλάσσης καί γάρ έκεϊ ή χειρ σού όδηγησει και καθέξει με ή δεξιά 
σου ». Ούδέν μένει κεκρυμμένον αύτφ, ούδέν διαφεύγει αύτόν. Εις μάτην 

ζητώ νά καλυφθώ ύπό σκότους’ ή νύξ είναι εις αύτόν φωτισμός κα'ι η πυκνή 

σκιά ώς λάμψις ημέρας. Ζητώ νά περιορισθώ έν έμαυτφ, ίσως οι διαλογι

σμοί μου μείνωσιν αύτφ άγνωστοι, ίσως αί πτυχαί της καρδίας μου μείνω- 

σιν αύτφ ηττον προσιτα'ι η τό βάθος τνίς νυκτός. Ούα'ι δέ μοι, αν ό διαλο
γισμός μου δέν sivat καθαρός, άν ό λόγος μου είναι ακάθαρτος. ’Ανακαλύ

πτει πόροωθεν τούς διαλογισμούς τούτους- πρ'ιν η ό λόγος έλθγ έπί τών χει- 

λέων, ε’ιξεύρει ηδη τί θέλω νά εί'πω. Είναι δ Θεός ό άγιος κα'ι δίκαιος. Ό 

οφθαλμός αύτοΰ είναι καθαρός τοϋ μη cpar πονηρά, Τό κακόν εμποιεί αύτφ 
φρίκην. Τά Σεραφείμ ίστάμενα πρό αύτοΰ κράζουσιν’ «"Αγιος, άγιος, άγιος, 
Κύριος Σαβαώθ, πληρης ό ουρανός κα'ι η γί) της δόξης αύτοΰ». Τίς θνητός 

προφέρει τδ άγιον αύτοΰ όνομα άνευ φόβου, άλλά τίς δέν προφέρει αύτό μετά 

πλήρους πεποιθησεως; Ό αυτός ουτος Θεός είναι άγαθός καί ευσπλαγχνος" 
είναι μακρόθυμος καί πολυέλεος" ούκ είς τέλος όργισθησεται, ούδέ είς τόν 

αιώνα μηνιεϊ. Αί εύεργεσίαι αύτοΰ άνανεοΰνται άδιαλείπτως" είναι πιστός- 
«ούχ ώς άνθρωπος ό Θεός διαρτηθηναι, ούδ’ ώς υιός άνθρώπου άπειληθηναι* 

αύτός είπας, ούχί ποιήσει; λαλησει και ούχί έμμενεΐ;» Αί έπαγγελίαι αύ
τοΰ είναι αμετάβλητοι ώς αύτός ουτος. Μακάριος ό έλπίζων έπ’ αύτφ’ ού 

μη καταισχυνθγί.
Όποιος Θεός ό Θεός της αγίας Γραφής ? «Τίς άλλος νομοθέτης, λέγει ό 

Μασιλλιών, τίς άλλος νομοθέτης έλάλησε περί τοΰ θείου ώς ό τών χριστια

νών ; Εύρετε άλλαχοϋ, άν δύνασθε, έξοχωτέρας τών έν ταϊς Γραφαϊς ιδέας 

περί τ·ης παντοδυναμίας, τοϋ απείρου, της σοφίας, της άγαθότητος, της δι

καιοσύνης τοΰ ©εοϋ. ’Άν υπάρχη ύπεράνω ημών ον υψιστον κα'ι αιώνιον, έν 

ω τά πάντα ζώσιν, είναι άναντιρρητως τοιοΰτο, οΐον η χριστιανική θρησκεία 
παριστγ. “Ημείς μόνοι ,λατρεύομεν αύτόν καθημενον έπ'ι τών Χερουβείμ, παν- 

ταχοΰ παρόντα, τά πάντα διά της σοφίας αύτοΰ διέποντα, τό φώς καί τδ 
σκότος δημιουργοΰντα, αίτιον τοΰ καλοΰ,· τιμωρόν τοϋ κακοΰ. 'Ημεϊς μόνον 

τιμώμεν αύτόν κατ’ αξίαν, προφέροντες αύτφ λατρείαν ούχί έν αΐματι ταύ

ρων καί μόσχων, έν συμβόλοις έξωτεοικοϊς καί τύποις, άλλ’ έν άγαπν), έν 

δμνοις, έν δοξολογίαις. Άναφέοομεν τό έν ημϊν καλόν είς αύτόν ώς είς αρ
χήν, και άποδίδομεν είς ημάς αύτούς τό κακόν τό πηγάζον έκ τνίς διαφθο

ράς ημών. Έλπίζομεν νά τύχωμεν παρ’ αύτοΰ την άμοιβην της. πίστεως η

μών ώς δώρον τνίς χάριτος αύτοΰ,περιμένομεν δέ νά ύποστώμεν καί την τιμω

ρίαν της παρακοές προερχομένης πάντοτε έξ ης ποιούμεθα κακής χρησεως της 
ελευθερίας ημών. Τί άξιοπρεπέστερον τών ιδεών τούτων είς τό υψιστον ον ;»1

Ό Θεός της αγίας Γραφές είναι ό άληθής Θεός, Θεός δημιουργός. Πρ'ιν '<0 

η ύλη πλασθν; ύπ’ αύτοΰ, ούδέν ύπηρχε. Διά τοΰ λόγου αύτοΰ τό χάος γεν- 

νάται" ό ούρανός εκτυλίσσει την λαμπρότητα αύτοΰ κα'ι η γη την μεγαλο
πρέπειαν αύτνίς. Ό άνθρωπος δημιουργεΐταΓ τό σώμα αύτοΰ πλάσσεται έκ 

χοός, κα'ι ό Θεός έμφυσφ αύτφ ψυχήν άϋλον κατ’ εικόνα αύτοΰ. Ουτω τώ 
πάντα είναι έξ αύτοΰ, δι’ αύτοΰ καί έν αύτφ. Μόνη αύτοΰ ή θελησις εδωκεν 

υπαρξιν είς πάντα τά ό'ντα" μόνη αύτοΰ ή θέλησις άρκεϊ, ΐνα τά πάντα 

έπανέλθωσιν είς τό μηδέν" μία λέξις έκ τοΰ στόματος αύτοΰ, κα'ι έκ τοΰ 
συνόλου τών ό'ντων ούδέν θά ύπελείπετο. Άλλ’ ό'χι, ό Θεός δέν θά κατα- 

στρέψν; τό έ'ογον αύτοΰ, συντηρεί αύτό διά τοΰ παντοδυνάμου αύτοΰ λόγου. 

Αύτός έστιν ό ούρανόθεν ύετούς ημϊν διδούς καί καιρούς καρποφόρους, ό έμ- 
πιπλών τροφές καί εύφροσύνης τάς καρδίας ημών. «Πάντα πρός σέ προσδο- 

κώσι, δοΰναι την τροφήν αύτών είς εύκαιρον, δόντος σου αύτοϊς, συλλέξου- 

σιν" άνοίξαντός σου την χεϊρα, τά σύμπαντα πλησθησονται χρηστότητος" 

άποστρέψαντος δέ σου το πρόσωπον, ταραχθησονται" άντανελεϊς τό πνεΰμ.ά 
αύτών καί έκλείψουσι καί είς τόν χοΰν αύτών έπιστρέψουσιν. Έξαποστελεϊς 

τό πνεΰμά σου καί κτισθησονται καί άνακαινιεϊς τό πρόσωπον της γης». Έν 
τω μέσφ της καθολικής ταύτης προνοίας ό άνθρωπος θά έγκαταλειφθν;; Τού- 

ναντίον ό άνθρωπος είναι τό άντικείμενον της συνεχοΰς τοΰ Θεοϋ μερίμνης. 

Ό αιώνιος έ'χει έν χερσί τό νήμα τών ημερών ημών. Έκ τοΰ ύψους τών 
ουρανών έπιβλε'πει έφ’ ημάς. Δέν νυστάζει, ούδέ υπνώττει" φυλάττει- την 
είσοδον καί έ'ξοδον ημών. Τί φοβούμεθα ; Ούδέ έν στρουθίον πίπτει έπί την 

γην άνευ αύτοΰ" καί αί τρίχες της κεφαλής ημών είναι ηριθμημέναι. Πρδς 

τί νά λυπώμεθα; «Έμβλέψατε είς τά πετεινά τοΰ ούρανοϋ, δ'τι ού σπείρου- 
σιν, ούδέ θερίζουσιν, ούδέ συνάγουσιν είς άποθηκας, καί ό πατήρ ημών ό ού· 

ράνιος τρέφει αύτά" ούχ ημεϊς μάλλον διαφέρετε αύτών ;» Τοιοΰτον Θεόν 

ού'τε αί λοιπαί θρησκεϊαι έ'γνωσαν ού'τε η φιλοσοφία. Καί δέν είναι ό Θεός, 

ουτινος έ'χομεν χρείαν; Δέν αίσθάνεσθε δτι ό Θεός ουτος άνταποκρίνεται έν- 

τελώς είς τάς άνάγκας ημών ; Τί έν ημϊν δέν μαρτυρεί, δ'τι αύτός είναι ό 
άληθης Θεός, ό άπειρος, ό πνευματικός, ό προσωπικός, ό άγαθός καί δί

καιος καί άγιος Θεός, ό Θεός ό έπί πάντων καί διά πάντων καί έν πάσιν.

I Massillon, sur la verite de le religion.
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Άλλά προσέλθωμεν έγγύτερον, ΐνα άνακαλύψωμεν τό μυστήριον τ^ς όπάρ· 
ξεως καί τοΰ προορισμού ημών. Κατά τό σώμα, "λέγει η άγια Γραφή, κατά 

τό σώμα είσαι, ώ άνθρωπε, πλάσμα έφημερον, βαΐνον καθ’ έκάστην εις τόν 

τάφον’ είσαι σκώληξ της γ?ίς μέλλων νά έπανέλθγς είς την σκόνιν, έξ ης 
εληφθης’ είσαι χόρτος τοΰ άγροΰ, τό πρωϊ ανθών καί τό εσπέρας μαραινόμε

νος. Κατα την ψυχήν, έπλάσθη κατ’ εικόνα κα’ι όμοίωσιν θεοΰ. Τό καθαρόν 
τοϋτο πνεύμα, πεπροικισμένον μέ δυνάμεις τοσοΰτον έξοχους, καθζστώσας σε 
ικανόν νά έπιγινώσκγις, νά λάτρευες καί άγαπί^ς τόν θεόν, τό καθαρόν τούτο 
πνεύμα δεν θ’ άπολεσθγ. Μετά θάνατον τό πνεΰμα επιστρέφει είς τόν δη

μιουργόν αύτοϋ. Ζγς λοιπόν αιωνίως ενώπιον τοΰ θεοΰ ούχ'ι ζωήν έξαφανι- 
ζομενην έν τώ σύμ,παντι, άλλά ζωήν προσωπικήν καί ατομικήν, ης έχεις 

συνείδησιν. Οί φιλόσοφοι έχαρακτηρισαν την ψυχήν ώς σπινθήρα τοΰ θείου 

πυρός, είς § μετά θάνατον επανέρχεται, ώς σταγόνα· ώκεανοΰ, ένθα επανέρ
χεται κα’ι άπόλλυται. 'Η άγια Γραφή λέγει πρός τόν άνθρωπον’ είσαι ηνω
μένος τω Θεώ, άλλά διακρίνεσαι αύτοϋ' ή άθανασία σου δέν χωρίζεται τνίς 

εκείνου, άλλά και δέν συγχέεται μετά της εκείνου. Βασιζόμενος έπ’ι τοιαύ- 
της βεβαιότητος δύνασαι νά περιμένεις ούχι μετά κεν^ς έλπίδος, άλλά μετά 

πλήρους βεβαιότητος την ώραν, καθ’ ην ό Θεός σου θά σέ είσαγάγγ διά του 
θανάτου είς την ζωήν. "Ας παρέλθνι τό σόμπαν’ άς παρέλθωσιν οί ούρανοί 

ροιζηδόν, σύ θά ζησγς διά της δυνάμεως καί τ·ης θελησεως τοΰ δημιουρ

γού σου.
Άλλά τί θά ευρώ μετά θάνατον ; Εύτυχίαν η δυστυχίαν ; Θά εύρεθώ πρό 

της άγαθότητος η τνίς δικαιοσύνης τοΰ Θεοΰ ; Ή αγία Γραφή λύει και τό 

σκοτεινόν κα’ι δυσεπίλυτον τοϋτο πρόβλημα. CO θείος λόγος παριστα τόν 
άνθρωπον έξερχόμενον τών χειρών τοΰ δημιουργού εύτυχη’ διότι ζ?ί έν κοι

νωνία μετά τοΰ Θεοΰ. Ό Θεός είναι διά τόν άνθρωπον πατήρ' ό άνθρωπος διά 

τόν Θεόν είναι τέκνον. Αύ'τη είναι η άρχικη σχέσις’ δεσμός είναι η άγάπη. 
Άλλ’ ή ευτυχής αύτη κατάστασις δέν διαρκεϊ έπί μακρόν. ‘Ο άνθρωπος έξα- 

νίσταται κατά της πατρικής τοΰ δημιουργού αύτοϋ εξουσίας’ παραβαίνει τόν 

νόμον καί αμαρτάνει. Κα'ι ιδού η αμαρτία είς τόν κόσμον καί διά της αμαρ

τίας ό θάνατος. ’Έκτοτε δέν είναι πλέον δυνατή η εύτυχία’ διότι δέν ύπάρ- 

χει άγάπη. Ή άρχικη σχέσις έ'παυσεν, η συγκοινωνία διεκόπη. Ό άνθρωπος 

έπαύσατο ον τέκνον Θεοΰ. Έν τούτοις ό όργισθείς κα'ι προσβληθείς Θεός δέν 

έπαύσατο μεριμνών περί τοΰ άνθρώπου’ οπού έπερίσσευσεν ή αμαρτία ύπερε- 
περίσσευσεν η χάρις. ’Απ' άρχνίς αί έπαγγελίαι της χάριτος ταύτης έκδη» 

λοΰνται. Αί έπαγγελίαι αύται άπό αίώνος είς αιώνα επαναλαμβάνονται καί 
αύξάνουσιν, δτε δ’ ·ηλθε τό πλήρωμα τοϋ χρόνου, πληροϋνται καί ό Σωτηρ 

εμφανίζεται έπί τ-ης γ;ης. Είναι ό μονογενής τοΰ Θεοΰ υιός, δστις ητο άπ’ 

άρχίίς έν Θεώ. Γίνεται άνθρωπος καί υπομένει καί άποθνήσκει έπί τοΰ σταυ

ρού. "Εκτοτε τό μεσότοιχον τοΰ φραγμού έλύθη’ ύ δεσμός της αγάπης άνα-
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¥εοδται. Έν τω τοΰ ’Ιησού ό Θεός συγχωρεΐ. Έν τω ’Ιησού ό αμαρτωλός 
προσεγγίζει τω θεώ καί γίνεται καί πάλιν τέκνον αύτοϋ. Δέν αίσθάνεσθε νυν 

ό'τι εχοντες Σωτηρα, τόν υιόν τοΰ Θεού, καί ένούμενοι μετ’ αύτοϋ διά της 

πίστεως γίνεσθε τέκνα Θεοΰ; Αγαπάτε, διότι αύτός πρώτος ηγάπησεν 
ύμάς’ καί επειδή αγαπάτε, ό φόβος φυγαδεύεται, η γάρ άγάπη έ'ξω βάλλει 

τόν φόβον, Ύψούμενοι διά της διανοίας είς τόν δημιουργόν, δέν άνακαλύ- 
■πτετε πλέον την δικαιοσύνην αύτοϋ έξωπλισμένην, άλλ’ άγκάλας ετοίμους 

■ νά ύποδεχθώσιν ύμάς. Προσευχόμενοι είς αύτόν, δέν τρέμετε πλέον ώς δούλοι,

άλλά πεποίθατε αύτω ώς τέκνα. Δέν έχετε πνεύμα δουλείας. Ή ζωη ύμών 

, ενταύθα θά παρέλθ·ρ έν είρηνγ, καί μετά θάνατον θ’ άποκαλυφθί) ΰμΐν έν
τφ ’Ιησού η ζωη κα’ι η άθανασία. Τό κέντρον της αμαρτίας συνετρίβη, ό 
θάνατος ηττηθη καί ή αιώνια μακαριστής επιφυλάσσεται είς τούς οπαδούς 

τοΰ ’Ιησού.
Ταϋτα είναι, «ά οφθαλμός ούκ είδε, καί ούς ούκ ηκουσε, καί έπί καρδίαν 

* άνθρώπου ούκ άνέβη, ά ητοίμασεν ό Θεός τοϊς άγαπώσιν αύτόν». Τίς δέν ά-

νακαλύπτει έν πάσι τούτοις την σφραγίδα τοΰ θείου; Καίπερ άδυνατοΰντες 

ημείς νά-εύρωμεν τάς άληθείας ταύτας, τάς βεβαίας καί έξοχους ταύτας ά- 
ληθείας, δέν αίσθανόμεθα ούδέν ηττον ό'τι αί άληθειαι αύται διατελούσιν 

έν πληρει πρός ήμάς αρμονία; Δέν αίσθανόμεθα ημάς αύτούς έλκυομένους 
ύπό τών αληθειών τούτων ώς ύπό μυστηριώδους τίνος δυνάμεως ; Καί δέν εί
ναι τοϋτο δείγμα τρανότατου της θειότητος αύτών; Διότι, άν είναι άληθές 

δτι ό άνθρωπος, ό κόσμος καί η ζωη δέν είναι αινίγματα άλυτα καί μυστη
ριώδη, καί δτι ζητοΰμεν τόν Θεόν καί οτι ούδέν, πλην αύτοϋ, δύναται νά 

πληρώστ] τόν πόθον ημών’ δταν ό πόθος ημών ούτος πληρώται καί πλη- 
ρώται διά τών αληθειών τοΰ Εύαγγελίου, δυνάμεθα ν’ άρνηθώμεν δτι αί 

άληθειαι αύται προέρχονται έκ Θεοΰ; Άληθές άρα τό Εύαγγέλιον’ έν τφ 

Εύαγγελίω ή αλήθεια.
1. ΜΟΣΧΑΚΗΣ Αφηγητής.

ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
ΥΠΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ* Σ. ΚΟΝΤΟΓ.

§ 34 *

’^ιο^θω η διορθωτής η έπαΓομάωε'ζ/ζ·, δκ'ρθωαις η ε’πακόμιίω·

ης, διόρθωμα. Παραδιορθω, παραδιόρθωμα.

"Οταν τις μετ’ έπιμελείας έπεξερχόμενος βιβλίον η άντίγραφον θεραπεύνι
! Τ3ε σελ. 50, 110, 203.
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τά κακώς έ'χοντα ήτοι αποκαΟιστά τάς υγιείς κα'ι όρδάς γραφάς, λέγεται 

οτι διορθοΐ η έπανορθοι τδ βιβλίον, την λέζιν, τδ σφάλμα η τά σφάλ

ματα, κτλ. Κα'ι ό μέν τοΰτο ποιων ονομάζεται διορθωτής και έπακορθωτής, 
τδ δέ εργον αύτοΰ διδρθωσις και έπαπίρθωσις, ώς καί τδ άπηλλαγμένον α

μαρτημάτων βιβλίον καλείται διωρθωρένον, ου τδ εναντίον άδιόρθωτοΓ η 
άτεπακόρθωτον ('Ίδε § 33, σελ. 209). Φανερόν δ’ υπάρχει δτι τών τε ρη

μάτων καί τών έζ αύτών ονομάτων γίνεται χρησις κα'ι όταν τις αύτογνω- 

μόνως μετακοσμν; την φράσιν συγγράμματος η ποιήματος πρδς τδ φαινόμενου 
αύτώ εύαρμοστότερον η προσφυέστερου. Έάν τις κακώς καϊ άτόπως διορδοϊ, 

λέγεται δτι παραδιορθοΐ' δθεν παραδιόρθωρα (και παραδιόρθωσις}.

Λιορθω καί ε~ανορθω. Πλοΰτ. Άλκιβ. 7 «ετέρου δέ φησαντος έ'χειν "Ο

μηρον ΰφ’αύτοΰ διωρθωρέγοτ, εΐτ’, έ'φη, γράμματα διδάσκεις "Ομηρον έπα- 
γορθοΪΎ ικανός ών ;» Άλεξ. 8 «και την μέν Ίλιάδα της πολεμικής αρετής 
έφόδιον κα'ι νομίζων κα'ι όνομάζων έ'λαβε μέν τοΰ Άριστοτέλους διορθώσατ- 

ΐος, ην έκ τοΰ νάρδηκος καλοΰσιν, κτέ.» (Πρβ. καϊ Ήδικ. σελ. 58,α'). Πορ- 

φύρ. π. Πλωτ. βίου 7 «έ'σχε δέ κα'ι έμέ Πορφύρων Τυρών δντα έν τοϊς μά
λιστα έταϊρον, 8ν καί διορθοΰν αύτοΰ τά συγγράμματα ηξίου». 26 «νυνί δέ 

πειρασόμεδα — εΐ' τι ημαρτημένου είη κατά λέξιν διορθουνί). Άδην. σελ. 
329, δ' «ήτοι ημαρτημένφ περιτυχώυ τω δράματι η διά τδ αηδές τοΰ ονό
ματος αύτός διορθώσας έξηνεγκεν». Εύσέβ. Έκκλ. Ίστορ. Ε', κη', 15 «διά 

τοΰτο ταϊς δείαις γραφαϊς άφόβως έπέβαλον τάς χεϊρας λέγοντες αύτάς 
διωρθωκ&αι». Γαλήν. Τόμ. ΙΗ', α', σελ. 309 «μηδενός αύτην επανορθώ· 

σαι τολμησαντος».
Έκφέρεται δέ τδ έηανορθω και κατά μέσον τύπον, οΐον εΛανορθοϋραί 

κα’ι ΐ.τητωρθωσάρην. Γαλήν. Τόμ. ΙΖ', α', σελ. 80 «μηδ’ έπατορθωσαρέ- 

νωκ τδ σφάλμα», κτλ. Κακώς έν Τόμ. ΙΖ', β', σελ. 314 εινε γεγραμμέ- 
νον ιιέπητΟρθύσαττο δέ τινες, οί μέν κατά δοτικήν πτώσιν αϊσθησει γρά- 

ψαντες, κτέ.» αντί τοΰ ίπηνΩρθώσαττο, ώς και έν Τόμ. ΙΗ', β', σελ. 469 
«ην ό μέν επηνΟρθου τ·?ί διά της φαρμακείας κενώσει» αντί τοΰ έπηκΩρ' 
θου. Αδιάφθορος έσώδη η γραφή έν Τόμ. Γ', σελ. 571 αέπητωρθώσατσ 

τοΰτο η φύσις» και σελ. 583 κα'ι 774 καϊ έν Τόμ. Δ', σελ. 36 «πολλαΐς 
έπιτεχνησεσιν έπηνωρθώσατο'Λ καϊ «την δ’ έζ ανάγκης έπομένην αύτνί βλά

βην τών κινήσεων έπηνωρθωσατο'η. Έν Χόμ. Τ’', σελ. 133 άναγινώσκεται 

«■εχΛγωρθώσαντο τί πολλοί των έλαττωμάτων» άντι τοΰ ίπΗνωρθΐύοαττο.

Ώς δέ λέγεται επατορθουμα,ι - έπιρωρθωσάρην, ουτω και διορθοϋραι 
- διωρθωσάρηκ, οΐον Φώτ. Έπιστ. σελ. 452 Βαλ. «κα'ι τδ βιβλίον διορ~ 

ρώσασθε' σραλμάτων; γάρ αύτδ μάλλον η γραμμάτων όράν έ'στι τοϊς έντυγ- 
χάνουσι γέμον», κτλ. Πρβ. Κραμ. ’Αν. ΙΙαρ. Τόμ. Α', σελ. 6 «Ίστέον δτι 

’Αλέξανδρος δ Αϊτωλδς καί Λυκόφρων δ Χαλκιδεύ; — τάς σκηνικά; διώρ- 
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θωοαΤ βίβλους! και «Τάς δέ σκηνικά;’Αλέξανδρός τε, ώς έ'φθην εΐπών, και 

Αυκόφρων διωρθώσαντο., τάς δέ ποιητικά; Ζηνόδοτος πρώτον καί ύστερον 

Άρίσταρχος διωρθώσαττο^ καϊ-«άλλων δντων τούτων τών έπί Πτολεμαίου 
διορθωσάντων» (’Ίδε καϊ Βερνάρδυν Grundr. d. Griech. Litter. Ίομ. Β', 
α', σελ. 239 έκδ. γ'). Τδ παρ’Αριστείδη) Τόμ. Α', σελ. 141 κείμενον «έπεϊ 

κάν τοϊς βιβλίοις ά διωρθοντο τοΰτο.έγκαταλέλειπται σύμβολον» μετεβληδη 

ύπδ τοΰ Κοβητου (δίτηροσ. 1875, σελ. 267) εις τό διώρθου, Άλλ’ ημεϊς 

όκνοΰμεν νά έγκρίνωμεν την μεταβολήν ταύτην γινώσκοντες δτι καϊ ύπδ 
Σεξτου τοΰ ’Εμπειρικού έλέχδη «δδεν τινές — διορθοννται τδν έκκείμενον 

δρον» καϊ «εύδύς και διορθώσονται ημάς» (σελ. 486,20 καί σελ. 643,9) 
καί ύπ’ άλλων παλαιοτέρων έγένετο χρνίσις τοΰ μέσου τύπου δωρθοΐψαι.

Παρατηρητέον δ’ δτι καί έν κώδιξιν εύρίσκεται γεγραμμένον τ-διώρθωται 

ού πρδς σπουδαίου αντίγραφου» καί ΐίδιωρθώθη πρδς δύο Άττικιανά» καϊ 
«δτι τινά παρελείφδη ώς άδιάγνωστα καί εσφαλμένα' διωρθώθη δέ τινα 

παρ’ έμοΰ ώς οΐόν τε ην ώστε σώσαι την έννοιαν» (’Ίδε Ίλληρον Έρατοσθ. 
σελ. 58), κτλ. Έΐσαν δέ πολλοί τών άντιβαλλόντων καί δωρΟούντων αντί

γραφα ούτως αμαθείς τ·ης Ελληνικής γλώσσης, ώστ’ ούδ’ αύτοΰ τοΰ ρήμα

τος διο'ρθω ονραι ήδύναντο άπταίστω; τδν αόριστον καί τδν παρακείμενον νά 

σχηματίσωσιν, έ'γραφον δέ «Άντεβληδη πρδς παλαιΩτατον λίαν αντίγραφου 

δεδιορθωρέκον* χειρί τοΰ αγίου μάρτυρος Παμφίλου» καί «Μετελημφδη'καϊ 
διορθώθη πρδς τά Έξαπλά Ώριγένους. Άντωνΐνος άντέβαλεν, ΓΙάμφιλος 
διόρθωσα», κτλ. (’Ίδε Κόβητον Ύπερείδ. Έπιταφ. σελ. 27).

Παρά Θωμ.γ τώ Μαγίστρω φέρεται σελ. 1 33,1 4 α’Επαΐορθοϊ'ραι ν.ά\- 

λωυ η ε~ατορθώ. Πλάτωυ έυ τγ πρώτ-ρ τών Πολιτειών’ καί δεΰρο ιών έπη- 

νωρθούμην» καί σελ. 97,5 4 ιορθ οϊύ κυρίως έπί δοράτων βολής, έπανορθονν 

έπί λόγων» καί σελ. 204, 13 «επιινορθωσαι δέ έπί λόγων’ άπαξ καί 
τό κατορδώσαι έπί λόγων κεϊται’ τδ δέ διορθωσαι έπί τών διαστρόφων» 
(Πρβ. καί Ψευδηοφδιαν. σελ. 464 Λοβ.), παρά δέ τφ Άμμωνίω κεϊται σελ. 

43 ιιΛιορθοΪΎ καί έπανορθον-τ διαφέρει’ δωρδοΰν μέν γάρ καί έπί δοράτων 
καί έπί οβελίσκων καί έπί λόγων, έπανορδοΰν δέ έπί μόνων λόγων». Άλλ’ 
άκριβώς ταΰτα δά έξετάσωμεν άλλοτε τοΰτο μόνον τά νΰν λέγοντες, δτι τδ 
παρά τώ Μαγίστρω «έπί δοράτων βο,Ιης» εινε πιθανότατα πλημμελής άνά- 

γνωσις τοϋ «έπί δοράτων και όθε.Ιΐσκων».

διορθωτής καί έπαγορθωτής. Σου'ίδ. «Ζηνόδοτος : Έφέσως — δς καί πρώ

τος τών 'Ομηρου διορθωτής έγένετο». Γαλήν. Τόμ. Ζ', σελ. 894 «είς ά- 

κρον άφϊκτο περιεργίας έπανορθωτητ αύτόν τών Ίπποκράτους συγγραμμά
των ούχ ύπηρέτην άποφαίνων». Τόμ. Η', σελ. 758 «καδάπερ καί Μοσχίων 

ό διορθωτής έπικληδείς, έπειδη τινα τών ύπ’ Άσκληπιάδου λελεγμένων έπη- 

νωρδοΰτο». Τόμ. ΙΖ', α', σελ. 606 «τών έκ πλοίων κατά διορθωτήν Μνη-
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μονά Σιδητην». Πόρφύρ. Ζητ. Όμηρ. Η' «έπανάγωμεν δέ έπί τόν Ηρόδοτον 

καί τον διορθωτή τόν Κοτυαέα ’Αλέξανδρον». Περί ’Αλεξάνδρου τοΰ Κο- 

τυαέως η Κοτιαέως έποιησατο λόγον ό Κόβητος έν τγί Μνημοσύνη (1875, 

σελ. 267).

Λιόρθωοις και επανόρθωσις. Στράβ. σελ. 594 «φέρεται γοϋν τις διόρθω· 

σις τνίς Όμηρου ποιησεως, ή έκ τοΰ νάρθηκος λεγομένη». Γαλήν. Τόμ. ΙΖ', 
α', σελ. 794 «κάν άπεδεξάμην αύτούς, εΓ γε μετά την έπανόρθωσιν έώρων 

διδάσκοντας τι χρήσιμόν τε άμα και της γνώμης έχόμενον τοϋ παλαιού’ 
έπεί δέ ένίοτε καί κατ’ άμφω σφάλλονται, πολύ βέλτιον έδοξέ μοι φυλάτ- 

τοντι την άρχαίαν γραφήν άεί μέν σπουδάζειν έκείνην έξηγεϊσθαι, μη δυνη- 

θέντι δέ ποτέ τοϋτο πράξαι πιθανήν την έπανιιρθωσιν αύτης ποιεϊσθαι». 
Υπάρχει δέ καί ούδέτερον διόρθωμα, οϊον Πορφύρ. Ζητ. Όμηρ. Η' «έν τοϊς 
Φιλημονος Συμμίκτοις περί 'Ηροδοτείου διορθώματος». .

Συχνόν $το τό ό'νομα διόρθωσις παρά τοϊς γραμματικοϊς της ’Αλεξάν

δρειάς, οΐον Ζηνοδότειος διόρθωσις, Ζηνοδότειοι διορθώσεις, ’Λριστάρχειος 
διόρθωσις, κτλ. ’Απόλλων. π. Άντων. σελ. 140, β' «έν ταϊς Ζηνοδοτείοις 

διορθώσεσι δ'ιχα τοΰ Ν τό Ζευς δέ πρός δν λέχος έγράφετο», κτλ. Έν τω 
βίω τοΰ Άράτου άναγινώσκεται «Και -την ’Οδύσσειαν δέ διώρθωσε καί κα

λείται τις διόρθωσις ούτως ’Μράτειος, ώς Άριστάρχειος καί’Αριστοφάνειος. 
Τινές δέ αύτόν είς Συρίαν έληλυθέναι φασί καί γεγονέναι παρ’ Άντιόχω καί 
ηξιώσθαι ύπ’ αύτοΰ ώστε την Ίλιάδα διορθώσασβαι διά τό ύπό πολλών λε- 

λυμάνΟαι». Περί τοΰ πληθυντικού ούδετέρου διορθωτικά διέλαβεν ό Ααρώ- 

γρηςΗοηι. Texlkr. σελ. 81. Λέγεται δέ καί διορθωτόον, οΐον Εύστάθ. σελ. 

118,1 «δθεν, φησί, τό στρεβλά παραλόγως γραφέν ύπό τινων διορθω- 

τε’ον», κτλ.

Έν τοϊς τοΰ Τ’ζέτζου φέρεται «τοϊός τις έσμός έζανορθοΐ τάς βίβλους, οιός 

τις ε^ώρθωσε κ.αί 'Ηροδότου την είς Όμηρου την γονην γεγραμμένην ’Ιωνικόν 
παν έν γραφ-?) μετατρέπων όρθωτης μέγας» και «ώς άνορθοϊ την βίβλον, 
ώς τις τό πριν ωρθωσε την τοϋ 'Προδότου» (Σχολ. Θουκυδ. Α\ 123 καί Γ', 

61) καί «ούκ οίδα τί γράφει ό μιαρός ούδέ όρθοϋν δύναμαι» (Κραμ. Άν. 

Όξ. Τόμ. Τ', σελ. 372,15), κτλ. (Πρβ. καί Αοβέκκιον Φρυν. αελ. 218 καί 

ΌΟ. Σνειδηρον ΚαΛ.Ιιμ. Τόμ. Β', σελ. 301).

Συνώνυμον τφ διορθώ καί επανορθώ είνε τό άνα.Ιαμβάνω, οιον Αογγϊν. 
παρά Πορφυρ. π. Πλωτ. βίου 19 «ού γάρ μετρίως ην διημαρτημενα’ καί- 

τοι τόν έταϊρον Άμέλιον φμην άναΛήψεσθαι τά τών γραφέων πταίσματα». 

Πρβ. Ίώσηπ. Ίουδ. Πολ. Ε', γ', 4 ιιάναΛήψεσθαι γάρ αύτούς τό παρόν 

πταίσμα ταϊς είς τό μέλλον άρεταΐς», κτλ. (’Τδε Ούεσσελίγγιον Σιοδ. Σι^
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κεΛ. Τόμ. Ε', σελ. 612 καί Βυττεμβάχιον ΠΛοντ. Ήθικ. Τόμ. Τ', σελ. 76 
καί Σχοιμαννόν ΠΙοντ. ”Λγ. σελ. 88. Πρβ. καί Σεγάριον ΚΛημ. '‘ΛΛεζ. 
Τόμ. Γ', σελ. 590 Δινδ.). Έν ταϊς εις Διονύσιον Παρεκβολαϊς τοϋ Εύστα- 

θίου άναγινώσκεται σελ. 250,25 «φασί δέ δτι έρημωθεϊσα η Καρχηδών, 

καθ’ δν καιρόν καί η Κόρινθος, άνεΛήφθη πάλιν, τουτέστιν άνωρθώθη, ύπό 
Καίσαρος τοΰ έπιλεγομένου θεού» καί σελ. 37 6,37 .«φασί δέ αύτην ύπό 

τοϋ τυράννου Τρύφωνος κατασπασθεΐσαν άνα,Ιψρθήναι ύπό 'Ρωμαίων, ήτοι 
άναστήναι καί καινισθηναι'». Άλλ’ ακριβώς περί τοΰ προκειμένου ρήματος 
έτέρωθι.

Παραδιορθω, παραδιόρθωμα, παραδιόρθωσις. Τοΰ ονόματος παραδιόρ- 
θωμά εύρίσκεται χρησις έν τοϊς Όμηρικοϊς τοΰ ΙΙορφυρίου Ζητημασι κεφ. Η' 
«τί δέ ; ούχί καί τά ποιήματα σχεδόν άνάπλεα πάντα τυγχάνει αμαρτη

μάτων γραφικών καί τών άλλων παραδ ιορθωμάτων πχνυ αγροίκων ;». Άλλ’ 

έπ’ άλλης έννοιας εινε παρειλημμένον τό θηλυκόν ό'νομα έν τοϊς Πλουτάρχου 
Ίίθικοΐς σελ. 33,β' «"Οθεν ούδ’ αί παραδ ιορθώσεις φαύλως έ'χουσιν, αις 

Κλεάνθης έχρησατο καί Αντισθένης, ό μέν ευ μάλα τούς Αθηναίους ΐδών 
θόρυβησαντας έν τφ θεάτρφ %

τί δ’ αισχρόν, εί μη τοϊσι χρωμένοις δοκεϊ; 

παραβάλλων εύθύς

αισχρόν τό γ’ αισχρόν, κάν δοκγ κάν μη δοκη.
ό δέ Κλεάνθης περί τοΰ πλούτου — μεταγραφών ούτω — καί ό Ζήνων επα- 

νορθοΰμενος τό τοΰ Σοφοκλέους
δστις δέ πρός τύραννον έμπορεύεται 

κείνου ’στί_δοΰλος, κάν έλεύθερος μόλν). 
μετέγραφεν

ούκ έ'στι δοΰλος, ην έλεύθερος μόλτ)».
Παντί, νομίζομεν, φανερόν υπάρχει ό'τι λέγων ό Πλούταρχος παραδιορθώσεις 

ούδαμώς έσκόπει νά παραστησγι τάς άτοπους διορθώσεις άλλά τάς παρακεί

μενα; καί οίονε’ι παρακεκ-ολλημένας η παραπεπηγυίας διορθώσεις. Πρβ. καί 
Εύσέβ. Προπ. Εύαγγ, Γ, γ', 20 «ό δ’ ’Αντίμαχος τά Όμηρου κλέπτων πα- 

ραδιορθοΐ’ Όμηρου γάρ είπόντος
’Ίδεώ θ’ δ; κάρτιστος έπιχθονίων γένετ’ άνδρών,

’Αντίμαχος λέγει
’Τδεώ θ’ δς κάρτιστος έπιχθονίων ·ην άνδρών.

καί Αυκόφρων επαινεί την μετάθεσιν, ώς δι’^αύτης έστηριγμένου τοΰ στί
χου». Καθ’ ομοιον τρόπον λέγεται παρασημειοϋμαι, κτλ. Την έννοιαν της 
κακίας καί διαστροφής βλεπει τις σαφώς έν τω τοΰ Φωτίου Έπίστ. σελ. 

227 «ταχυτης δέ σύν άταξίοι έμπληκτον καί μανικόν καί παραδιορθοΰν 

ενίοτε μεγαλα καί σφάλλον ώς τά πολλά παραπλήσια». Καί μετ’ άλλων
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δέ ρημάτων συντιθέμενη ή πρόθεσις ΠΑΡΑ εμφαίνει πλημμέλειαν κα'ι άτο’ 

πίαν, οΐον παρερμηνεύω, παρεχδ ύχομαι, παρεζηγοϋμαι, παρυποΛαμβάνω, 

κτλ. Ώριγέν. Τόμ. Β', σελ. 250 «ομοιον δέ έν τούτφ μοι πεπονθέναι φαί

νεται τώ έτέραν ούσίαν φάσκοντι οφθαλμού παρορωντος καί έτέραν όρωντρς 

και έτέραν ούσίαν ακοής παραχονονσης κα'ι ΰγιως άχουούΰηςί). Περί τοΰ έν 

τοϊς Ίπποκρατείοις παρασύπσις έκ τοΰ παρασυνίημι γράφει ό Γαληνός Τόμ, 

ΙΙΓ, β', σελ. 584 «ότι παρασΰνε<ϊΐν ούχ απλώς την απάτην άλλα την πα ■ 
ρακειμένην τώ άληθεϊ καί διά τοϋτο πιθανήν όνομάζειν εδώθε, λέλεκταί 
μ.οι ποόσθεν». Άλλά περί πάντων τούτων μετά πολλής άκοιβείας θά δια- 

λάβωμεν έν άλλφ τόπφ τοϋτο μόνον έν τω παρόντι σήμειούμενοι δτι, ώς 
λέγεται παραχούω, παρορώ, κτλ., ουτω και παρανοω, κάκιστα δ’ ύπό τών 

νέων Ελλήνων γίνεται χρήσις τοϋ παντελώς ανυπάρκτου παρΕΝνοω κα'ι 

τοΰ έζ αύτοϋ παρΕΝνόησις.
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Ούδέν φαινόμενον ύπάρχει έν τη φύσει μάλλον σύνηθες της δρόσου της έν 

είδει σμικρών ρανίδων άποτιθεμένης την νύκτα έπί τών σωμάτων, καί έν 

τούτοις άπό τής εποχής τοΰ Άριστοτελους μόλις κατά τάς άρχάς τοΰ παρόν

τος αίώνος άνευρέθησαν αί αληθείς αίτίαι αί παράγουσαι αύτην καί η εύερ- 
γετικη αύτης έπίδρασις. Ό Αριστοτέλης έδόζαζεν δτι αύτη πίπτει άνωθεν, 
κατά δέ τόν 1 8ον αιώνα οί φυσικοί παρεδέχοντο δτι αυτή ανέρχεται έκ τ-ης 

γ·ης. Εις δέ σοφός της εποχής έκείνης, ό Muschenbroeck, ύπέθετεν δτι τά 
φυτά έκκρίνουσι την δρόσον, ήν μάλιστα παρεδέχετο ώς έπιζημιον πολλά- 

κις είς τά φυτά καί τά ζώα και ώς πρόζενον ασθενειών είς τούς ανθρώπους.

Πρώτος ό Charles Leroi καθηγητής έν Μομπελλιέ έζετέλεσε πείραμα περί 
τά μέσα τοϋ παρελθόντος αίώνος τό όποιον έχρησίμευσεν ώς πρώτη αφετη

ρία της έξηγήσεως της δρόσου.
"Οταν έκθέτωμεν είς τόν αέρα υδωο έντός πλατύστομου καί άβαθοΰς αγ

γείου, τοϋτο μετά τινα χρόνον εκλείπει. Είναι δέ γνωστόν την σήμερον δτι 
τό ύδωρ τοϋτο μεταβάλλεται είς αφανή άτμόν δστις μίγνυται μετά τοΰ άέ· 

ρος. Ό Leroi όπως έζηγήση τό φαινόμενον τοϋτο τό παρωμοίαζε πρός την 
έν τω υδατι διάλυσή τοΰ σακχάρου. 'Ως τό διαλυόμενου σάκχαρον δέν τα

ράσσει την διαύγειαν τοΰ υδατος καί δέν καταπίπτει έκ της διαλύσεως καί 

τοι πυκνότεοον, ουτω τό ύδωρ άντλούμενον ύπό τοΰ άέρος διαλύεται έν αύτω. 
Άλλά τό ύδωρ διαλύει ώρισμένην ποσότητα σακχάρου καί κορέννυται, η δέ 

ποσότης αυτή αυξάνει μετά της θερμοκρασίας, ώστε διαλύεται μεγαλητέρα

1 Έστα'χυολογήθζι Ιν. της πραγματείας τοϋ κ. J; Jamin.
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ποσότης σακχάρου έν θερμζί η έν ψυχρφ υδατι. Τοΰτ’.αυτό συμβαίνει κα^ 
μ.έ τόν αέρα δστις κορέννυται μέ ώρισμένην ποσότητα υδατος έν ώρισμένγ] 

θερμοκρασία, θερμαινόμενος δέ δύναται νά διάλυση μεγαλητέραν ποσότητα 
υδατος. 'Ως δέ έκ θέρμης διαλύσεως σακχάρου κατά την άπόψυ.ξιν καταπί

πτει μέρος τοϋ σακχάρου, ουτω καί ό έμπεριέχων ύδωρ αήρ άποψυχόμενος 

φθάνει κατά πρώτον είς τόν βαθμόν τοΰ κόρου, άποψυχόμενος δ’ έτι μάλλον 

έγκαταλιμπάνει μέρος τοΰ έμπεριεχομ.ένου υδατος, δπερ επανέρχεται είς τήν 
ύγράν κατάστασιν.

Πρός άπόδειξιν τούτου ό Leroi έλαβε φιάλην έκ λευκές ύαλου, ήτις έπλη- 

ρώθη άέρος έν ημέρα θερμίί καί ύγρά, καί ένεβάπτισε ταύτην κατά τό 4ί- 

μισυ έν πεπηγότι υδατι. Μετά τινας στιγμάς άνασύρας την φιάλην, εύρε 

ταύτην κεκαλυμμένην έσωτερικώς διά σμικρών ρανίδων καθ’ δλον τό έμβα- 

πτισθέν μέρος. Μετά τοϋτο άναστρέψας τό πείραμα έπλήρωσε την φιάλην 
υδατος τό όποιον άπεψυχε ρίπτων μικρά τεμάχια πάγου, ουτω δέ άπεύύ- 

χετο και ό περιβάλλον τήν φιάλην άηρ.'Άμα ό άηρ άπεψύχθη πέραν τοΰ βαθ

μού τοΰ κόρου, καί η φιάλη έκαλύφθη διά λεπτής δρόσου, ό δέ Leroi άνεΰ- 
ρεν δτι ό βαθμός ουτος της άποψύζεως είναι διάφορος κατά τούς διαφόρους 
τόπους καί ημέρας. Έάν ή θερμοκρασία, είς ην πρέπει ν’ άποψυχθη τό έν τή 
φιάλη ύδωρ δπως άρξηται νά έναποτίθεται ή δρόσος, είναι ύψηλη τοϋτο δει

κνύει δτι ό άηρ εμπεριέχει μεγάλην ποσότητα υδατος, έάν τούναντίον είναι 

χαμηλή, τότε ό άηρ συγκρατεΐ πολύ μικροτέραν ποσότητα. "Ωστε η συσκευή 
αύτη δύναται νά χρησιμεύση πρός προσδιορισμόν της έν τω άέρι ύγρασίας 

και καλείται διά τούτο ύγρόμετρον τοΰ Leroi. Τό ύγρόμετρον τοϋτο τελειο- 

ποιηθέν βραδύτερον ύπό τοΰ Regnault κατέστη σήμερον τό ά'ριστον τών ύγρο-ι 

μέτρων.

'II έπί της φιάλης τοΰ Leroi έναποτιθεμένη κατ’ άρχάς λεπτή δρόσος 
προσομοιάζει πρός την έπί ψυχράς ύάλου διά της αναπνοής μας παραγομέ- 

νην. 'Η δρόσος αύτη έπαυςάνει, ειτα μεταβάλλεται είς ρανίδας αΐτινες συνε- 

νούμεναι καταρρεουσιν. Παρόμοιον φαινόμενον λαμβάνει χώραν καί έπί τών; 
όαλοπαραθύρων δταν ό εξωτερικός άηρ είναι ψυχρός, έπί τών φιαλών τών 
εξαγομένων έζ ύπογείου η τών έμπεριεχουσών ύδωρ πεπηγός, καί έν γένει 

έπί πασών τών ούσιών αΐτινες έ'κ τίνος αιτίας άποψύχονται άρκουντως. Τοι- 
αύτη δέ είναι καί ή φυσική δρόσος, ητις αναφαίνεται έπί τών σωμάτων ά- 

τινα άποψύχονται την νύκτα, έν καιρώ νηνεμίας καί έν ούρανω άνεφέλω 

κατά την άνοιζιν καί τό φθινόπωρον.
Πρός άπόδειζιν τούτου ό Leroi τρ 27 Σεπτεμβρίου 1 752 κατά τήν δύ- 

σιν τοΰ ήλιου, δτε ή θερμοκρασία τοΰ άερος ήν 17 βαθμών, προσδιόρισε τόν 

βαθμόν τοϋ κόρου τοϋ άερος, τουτέστι τήν θερμοκρασίαν είς ήν έπρεπε ν’άπο- 
ψυχθή τό έν τη φιάλη ύδωρ όπως άρζηται έναποτιθεμένη έπ’ αυτής ή δρό
σος καί εύρε ταύτην 13° '/g· εξ εθηκεν έν άνοικτω μέρει έν Οερμόμε-
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τρον καί φιάλην λευκής ύαλου τά όποια ένεκα του ψύχους τής νυκτός. 
άπεψόχθησαν μέχρι 12θ ’/j, άφθονος δέ δρόσος έκάλυψε την εξωτερικήν επι
φάνειαν τής φιάλης. Τό πείραμα τοϋτο πολλάκις έπανελήφθη πάντοτε μετά 
τής αύτής επιτυχίας, τουτέστιν ή δρόσος έναπετίθετο τότε μόνον δταν τό 
ψΰχος κατήοχετο κάτωθεν τοΰ βζθμοΰ τοϋ κόρου τοϋ άέρος. "Οθεν ή δρόσος 
δέν πίπτει έκ τοΰ οΰρανοϋ ούδ’ ανέρχεται έκ τνίς γης, άλλ’ ενυπάρχει έν τφ 
άέρι ώς ύδρατμός και έναποτίθεται ύπό τοΰ ψύχους έν εί'δει ρανίδων έπι τής 
γ’75ς> έπί τών φυτών, έπί τής άμμου, έπί τής ύαλου, ταχύτερον μέν έν ήμέ- 
ραις ύγραΐς, βραδύτερον δ’ έν καιρφ καί τόπφ ξηοφ, πάντοτε κατά τάς ανέφε
λους νύκτας αΐτινες είσί ψυχραί, ουδέποτε κατά τάς νεφελώδεις αΐτινες είσί 
θερμαί. "Οπερ δ’ αξιοσημείωτου, ή δρόσος σπανιότατα έναποτίθεται έν ταϊς 
πόλεσι, διότι τό νυκτερινόν ψύχος δέν δύναται νά είσδύσγ έπί τοσοΰτον είς 
αύτάς, ώς απέδειξε τοϋτο ό Leroi θέσας έν μέν θερμόμετρου έν τω μέσφ τής ' 
πόλεως τοΰ Μομπελλιέ, έτερον δέ είς γειτνιάζουσαν έξοχήν. Την πρωίαν ά- 
νεΰρεν έν μέν τή έξοχνί άφθονον δρόσον άλλά καί ή θερμοκρασία είχε κατέλ- 
θει έπαισθητώς πέραν τοΰ βαθμοΰ τοΰ κόρου, τούναντίον δέ έν τ·?( πόλει ού'τε 
δρόσον ευρεν άλλ’ ούτε σπουδαϊον νυκτερινόν ψύχος. ’Επομένως επειδή τό ψύ
χος δέν εισδύει έπι τοσοΰτον είς τάς πόλεις, ούδέ δρόσος σχηματίζεται έν 

αύταϊς.Άλλ’ ό Leroi δστις έθηκε τάς πρώτας όρθάς βάσεις τής έξηγήσεως τής 
δρόσου, εύρέθη εις λίαν δύσκολον θέσιν δταν ήθέλησε νά έξηγήσγ; την αιτί
αν δι’ ήν έναποτίθεται ή δρόσος έπί τών φυτών έν ύγροϊς τόποις ένφ δ ύ- 
περκείμενος άήρ εύρίσκετο είς θερμοκρασίαν πολύ άιωτέραν τοϋ βαθμοΰ τοΰ 
κόρου. Βεβαίως θ’ανεύρισκε τήν άληθή αιτίαν έάν έθετε τό θερμόμετρου έπί 
τοϋ εδάφους, ή έντός τών φυτών τών ύγρών τόπων, τών όποιων ή θερμο
κρασία κατέρχεται πολύ κατώτερον τής θερμοκρασίας τοΰ ύπερκειμένου 

άέρος.Άλλά ποία είναι ή αιτία τοϋ νυκτερινού ψύχους; Βεβαίως δύναται τις 
ν’ άπαντήση, δτι μετά τήν δύσιν τοΰ ηλίου, τής άπλετου ταύτης πηγής 
τής θερμότητος, ή θερμοκρασία πρέπει νά κατέλθν). Τής εστίας άποβεσθεί- 
σης, ή θερμότης απέρχεται. Έν τούτοις ή άπάντησις είς τήν ανωτέρω έρώ- 
τησιν εγκλείει μεγάλα προβλήματα καί μάς άγει νά έρευνησωμεν λεπτο
μέρειας νεωτάτων άνακαλύψεων. Καί πρώτον άπαντώμεν τό εξής άξιοπε- 
ρίεργον φαινόμενον. "Οταν κατά τήν νύκτα ό ούρανός είναι νεφελώδης καί 
κεκαλυμμένος, θερμόμετρα τοποθετημένα είς διάφορα μέρη και είς διάφορα 
δψη δεικνύουσι πάντα τήν αύτην σχεδόν θερμοκρασίαν, ολίγον μέν ύψηλοτέ- 
ραν έπί τοΰ έδάφους, χθαμαλωτέραν δέ είς τόν άέρα. "Οταν τούναντίον ό ού
ρανός είναι αίθριος καί άνέφελος, συμβαίνει τό αντίθετον* τό έ'δαφος καί τό 
ένδον τής χλόης εύρίσκονται εις θερμοκρασίαν πολύ κατωτέραν ή ό άήρ ό 
ύπερκείμενος ολίγους μόνον πόδας. Ό άγγλος Weis περί τά τέλη τοϋ παρελ

θόντος αίώνος άνεΰρεν ότι ή θερμοκρασία εντός τής χλόης έν νυκτί άνεφέλφ τοΰ 
φθινοπώρου είναι κατά 4 έως 5 βαθμούς πατωτέμα τής τοΰ ύπερκειμένου άέ
ρος.Ό Weis άνεγνώρισεν ώσαύτως, ώς ήτο γνωστόν άπό τής έποχής του Άρι- 
στοτέλους, δτι ή δρόσος άναφαίνεται δταν καί οί άστέρες λάμ.πουσιν έν ού- 
ρανφ άνεφέλφ, δτι ή έλαφρά ύγρά αύρα επαυξάνει αυτήν, τούναντίον ό σφο
δρός άνεμος εμποδίζει τόν σχηματισμόν της, δτι σπανίως άναφαίνεται κατά 
τό θέρος δτε αί νύκτες είσί βραχεΐαι και θερμαί, συχνότατα δέ κατά τό φθι- 
νόπωρον καί τό έαρ δτε είσί μακραί καί ψυχραί. Τέλος ούδέποτε άναφαίνε
ται μέ νεφελώδη ούρανόν, ού'τε ύπό σκιάδα ή ύπό πυκνά δένδρα ή έν γένει 
ύπό σκέπην.

"Οπως άνευρη τδ ποσόν τής δρόσου τής έναποτιθεμένης ύπό διαφόρους 
περιστάσεις, ό Weis παρεσκεύαζε τολύπας έξ έρίου ολίγον πεπιεσμένου πά
σας τοϋ αύτοΰ σχήματος καί τοΰ αύτοΰ βάρους, τάς όποιας έτοποθέτει είς 
διάφορα σημεία μετά τήν δύσιν τοΰ ήλιου, καί τήν επαύριον προσδιώριζε 
τό ποσόν τής δρόσου έκ τής αύξήσεως τοΰ βάρους. Ύπό τράπεζαν έν τφ 
μέσφ κήπου εύρισκομένην ούδόλως έναποτίθετο δρόσος, ού'τε ύπό χάρτην έπί 
τής χλόης κείμενον, ύπήρχε τούναντίον μεγάλη ποσότης έπ’ αύτοΰ. Πάσα 
διάταξις ητις ηύ'ξανε τήν έ'κτασιν τοΰ όρατοΰ ούρανοΰ έ'κ τίνος μέρους αύ- 
ξάνει καί τό ποσόν τής δρόσου, τούναντίον πάν δ,τι καλύπτει οΐον τράπεζα 
ή χάρτης ή νέφος, ή πυκνά δένδρα έλαττόνει σπουδαίος ή καί έμποδίζει 
τόν σχηματισμόν τής δρόσου.

Ού μόνον ό άήρ ό έν τή χλόη κείμενος άποψύχεται κατά τάς άνεφέλους 
έαρινάς νύκτας, άλλά καί δ έφαπτόμενος πάντων τών έπί τής γής κειμένων 
σωμάτων και δ είς επαφήν ευρισκόμενος μετά τοϋ έδάφους τοϋ γυμνοϋ ή 
τοΰ κεκαλυμμένου διά χλόης. Τό ψΰχος τοϋτο άρχόμενον άπό τής δύσεως 
τοΰ ήλιου έπαυξάνει καί επιτείνεται μέχρι τής έπομένης άνατολής αύτοΰ. 
Περί τήν πρωίαν θερμόμετρα είς διάφορα ΰψη κείμενα έν τφ μέσφ τοΰ άέ
ρος δεικνύουσι θερμοκρασίαν βαθμηδόν έλαττουμένην άπό υψους 2 μέτρων 
μέχρι 15 εως 20 έκατοστομέτρων άπό του έδάφους, μεθ’ θ κεΐται στρώμα 
άέρος όμοιομερώς λίαν ψυχρόν, είς πάσαν μέν έποχήν έάν ό ούρανός αί'θριος, 
ιδίως δέ κατά τόν χειμώνα, τό όποιον καλύπτει τό έ'δαφος. Ή επιφάνεια 
δθεν τής γής καλύπτεται ύπό εί'δους επιχρίσματος ψυχροΰ άέρος, τό όποιον 
ώς πυκνότερον καταρρέει έπί τοΰ κεκλιμμένου έδάφους, συσσωρεύεται είς τάς 
κοιλάδας, διεισδύει είς τά μεταξύ τών φυτών διαστήματα, καλύπτει τά 
φύλλα καί τούς κλάδους, άλλά δέν εισέρχεται όπως κάλυψη τά ύπό σκέ
πην άντικείμενα, δσον έλαφρά καί άν ώσιν τά καλύμματα δι’ ών περιβάλ- 
λουσι τά φυτά κατά τάς νύκτας τής άνοίξεως. Έντός τοΰ στρώματος τού
του τοΰ ψυχροΰ άέρος σχηματίζεται ή δρόσος, ή'τις ενίοτε πήγνυται καί 
μεταβάλλεται είς πάχνην εί και ό ύπερκείμενος άήρ διατηρεί θερμοκρασίαν 
άνωτεραν τής πρός πήξιν τοϋ υδατος άπαιτουμένης. Νέφος άνωθεν διερχό-
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•rt <Λμενον, ή ύφασμα έπϊ τής χλόης ριπτόμενον εμποδίζει τήν δρόσον θερμαΐνον 

τον ύποκάτωθεν αέρα, τό δέ επίχρισμα τοϋ ψυχρού άέρος σχηματίζεται ά

νωθεν έπ'ι τοϋ καλύμματος. 'Ρεύμα ψυχροϋ άέρος σφοδρού εκτοπίζει την λε

πτήν ταύτην διάστρωσιν τοϋ ψυχροϋ άέρος και την άναμιγνύει μέ τά ύπερ

κείμενα στρώματα. "Οθεν ό σφοδρός άνεμος δέν εξατμίζει την δρόσον έφ’ 
δσον αυτή σχηματίζεται, άλλ’εμποδίζει τόν σχηματισμόν αύτής διότι κα

ταστρέφει την αιτίαν.
Πόθεν προέρχεται τό νυκτερινόν τοΰτο ψΰχος, ουτινος αποτέλεσμα είναι ή 

δρόσος ;
Ή γή κείμενη είς έν σημεϊον τοΰ απείρου χώρου, φέρει μικράν σχετικως 

ποσότητα θερμαντικού έν αύτν). "Εχει ώς γειτνιάζοντα σώματα την σελή
νήν κα'ι τόν ήλιον. Ουτος είναι παμμέγιστος, ή θερμοκρασία αύτοΰ ύψίστη, 

τό δέ θερμαντικόν τό όποιον μάς αποστέλλει είναι τοσοΰτον ώστε δύναται 

κατά τόν Pouillet νά τήξη έν διαστηματι ενός έτους στρώμα πάγου πάχους 
32 μέτρων, καλΰπτον ολόκληρον την γην. Άλλ’ ή θερμότης αύτη δέν δια

μένει έπί της γης, εκτός ελάχιστης σχετικως ποσότητος ήτις άπαιτεΐται 

διά την ζωήν τών φυτών τό υπόλοιπον άπόλυται.
Πάντα τά άντικείμενα άτινα καλύπτουσι τό έδαφος, φυτά η ορυκτά, ξηρά 

$ θάλασσα, άκτινοβολοΰσι κατά την νύκτα τό Θερμαντικόν τό όποιον έδέ- 
χθησαν κατά την ημέραν, καί τό έκπέμπουσι πρός τό άπειρον διάστημα καθ’ 

δλας συγχρόνως τάς διευθύνσεις.
Ή άκτινοβόλος αΰτη θερμότης διέρχεται διά τής άτμοσφαίρας, χωρίς νά 

θερμάνη αύτην, η νά έμποδισθγ ύπ’ αύτης. Τουτέστιν ό άήρ είναι, ώς έλε- 

γεν ό Melloni, διάθερμος, τουτέστι διαφανής ώς πρός την θερμότητα, άφί- 
νων έλευθέραν την δίοδον, άν ούχί είς πάσας τάς ύπό τοΰ εδάφους έκπεμπο- 

μένας θερμαντικάς άκτϊνας, άλλ. είς μέγιστον μέρος αύτών. 'Η θερμότης αυτή 
έξελθοΰσα της άτμοσφαίρας χάνεται είς τό άχανές διάστημα, μη δυναμένη 

πλέον νά έπανέλθη εις την γην. Τό φαινόμενου τοΰτο καλείται νυκτερινή 
άκτινοβολία, ής άποτέλεσμα είναι η άπόψυξις τών έπ'ι της γης σωμάτων. 
Ό άηο άμέτοχος της άκτινοβολίας ταύτης δέν άποψύχεται, τά άντικείμενα 
καθίστανται ψυχρότερα αύτοΰ καί ή δρόσος έπέρχεται. Άλλ? η άπόψυξις 

αΰτη έκ τής νυκτερινής άκτινοβολίας δέν είναι ή αύτή διά πάντα τά έπί 

τοϋ έδάφους κείμενα σώματα, άλλ’ έξαρτάται καί έκ τής άφετικής αύτών 
δυνάμεως. Ό Leslie έπλήρωσε διά ζέοντος ΰδατος κυβικόν άγγεΐον, ουτινος 
η μέν τών εδρών ήτο κατεσκευασμένη έξ έστιλβωμένου μετάλλου, ή δ’ άν- 

τίθετος ήτο κεκαλυμμένη δι’ αιθάλης, παρετήρησε δέ δτι ή μέν πρώτη έξέ 

πεμπε 8 $ 10 θερμαντικάς άκτϊνας, ένφ ή δευτέρα έν τφ αύτώ χρόνφ έξα- 

πέστελλεν εκατόν. Αιά τοΰτο λέγουσιν οτι ή άφετικη δύναμις τών μετάλ

λων είναι πολύ μικρά, ή τής αιθάλης τούναντίον μεγίστη. "Επεται έκ τού

του δτι τά μέταλλα έκπέμπουσιν ή άκτινοβολοϋσιν όλιγωτέραν θερμότητα
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άλλα σώματα, οΐον ό χάρτης, και επομένως άποψύχονται βραδύτερου $ 
άλλα σώματα. ’Επειδή δ’ έξ άλλου μέρους τά μέταλλα εΐσί θερμαγωγά 

προσλαμβάυουσι θερμαντικόυ έκ τοΰ έδάφους κα'ι διαμέυουσι κατά την διάρ

κειαν τής νυκτός θερμότερα ή τά γειτνιάζοντα αντικείμενα. 'Επομένως τά 
στίλβοντα μέταλλα μένουσι ξηρά, ένφ άλλα σώματα, οΐον ό χάρτης, καλύ

πτονται ύπό δρόσου.

Ήδυνατό τις όμως νά κάμη περ'ι τής νυκτερινής άκτινοβολίας την 
έξης παρατήρησιν. Θερμόμετρον κρεμάμενον ύψηλά έν τφ μέσφ τοΰ άέρος 

και πανταχοθεν εκτεθειμενον ώφειλε νά άκτινοβολή πλειότερον καθ’ δλας 
τάς διευθύνσεις και επομενω; ν’ άποψύχηται πλειότερον θερμομέτρου κεκρυμ- 

μενου έντός τής χλόης, ένφ συμβαίνει τούναντίον. Βεβαίως τό πρώτον θερ
μόμετρου άκτινοβολεΐ πλειότερον, άλλ’ ό άηρ οστις τό περιβάλλει τό θερ

μαίνει κα'ι άποψυχόμενος καταπίπτει ώς πυκνότεοος, και άντικαθίσταται ύπ’ 

άλλου άέρος θερμοτέρου κα'ι οΰτω καθ’ έξής.

Εκ τών ανωτέρω επεται οτι ή νυκτερινή άκτινοβολία άποψύχεν τά έπί 
τοΰ έδάφους άντικείμενα, τελειότερον μέν δταν ό ουρανός ήναι αίθριος, ουδό* 

λως δ όταν ήναι νεφελώδης.'Ωσαύτως ή νυκτερινή άκτινοβολία καϊ επομένως 

και η ψυξις αυξκνει μεν μετά τής έκτάσεως τοΰ όρατοΰ ούρανοΰ, μειοΰται δέ 

Μπο σκεπήν, 'Ο ψυχρός άηρ διαχέεται έν είδει ύγροΰ έπ'ι τοΰ έδάφους, ή δέ 
δρόσος άναφαίνεται, δταν ό ψυχρός άηρ καταβή πέραν τοΰ βαθμού τοΰ κό

ρου, τότε δέ ή γή μεταβάλλεται εις παμμέγιστον ύγρόμετρον τοΰ Leroi.

Αλλά ποια είναι ή έπίδρασις τής σελήνης ; Ή κοινή πρόληψις κατηγορεί 
αυτήν άδικως και αποδίδει είς αύτήν τήν παραγωγήν τής ψύχρας δρόσου 

καί τοΰ παγετού κατά τάς νύκτας τής άνοίξεως.
Αλλ η σελήνή ως και η γή δεχεται έτησίως έκ του ήλιου ποσότητα θερ

μαντικού ήτις ήδύνατο νά τήξη στρώμα πάγου 32 μέτρων ΰψους. "Οπως 

και η γή ουτω και η σελήνή θερμαίνεται κατά τήν ημέραν καί άποψύχε
ται κατα την νύκτα, και επειδή η ήμερα έπ’ι τής σελήνης είναι περίπου 28 
φοράς μεγαλητέρα τής έπ'ι τής γης, τά σημεία τής σελήνης τά όποια βλέ- 
πομεν έκ τής γής δέχονται τήν έπίδρασιν τών ηλιακών άκτίνων έπϊ 14 

ολόκληρα ημερονύκτια ανευ διακοπής. Πώς δύναται λοιπόν ή φωτίζουσα ήμ,άί 
σελήνη νά ήναι ψυχρά καί νά άποψύχρ κα'ι τήν γήν ; Φαντασθώμεν ποιαν 

θερμοκρασίαν θά έλάμβανεν ή γή έάν κατά τό θέρος ό ήλιος μάς έθέρμανεν 

επι 14 ολα ημερονύκτια. 'Η σελήνή επομένως είναι λίαν θερμή, δταν μ.άς 
φωτιζη κατα τας παγετώδεις ημών νύκτας καί ού μόνον δέν μ.άς άποψυχεί 

αλλα τουναντίον μ.άς θερμαίνει εφ’ όσον δύναται, έστω καί κατ’ έλ.άχιστον’ 
ώς άπέδειξαν τά πειράματα τοΰ Melloni. Επομένως άδίκως κατηγορούμε* 

την σελήνήν, ήτις παρισταται ώς άλλος άθώος μάρτυς κατά τήν νυκτερινήν 
ταυτην ψυξιν τής γής, αλλ όφειλομ.εν νά αίτιώμεθα τόν αληθή ένοχον,οστις 

είναι ή νυκτερινή ακτινοβολία.
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Άλλά τήν νυκτερινήν ταύτην ακτινοβολίαν ουδόλως εμποδίζει πράγματι 
ό περιβάλλων την γήν άηρ; Ό άηρ Θερμαίνεται κατά την ημέραν έφαπτό- 
μενος των ύπό τοϋ ήλιου θερμαινόμενων αντικειμένων, τήν δέ νύκτα αποδί
δει πάλιν εις ταϋτα δι’ επαφής τήν θερμότητα ήν προσέλαβεν. Άλλά τά 
πειράματα τοϋ Pouillet, είτα δέ τά τοϋ Tyndall απέδειξαν οτι ό ατμοσφαι
ρικός αήρ δέν είναι εντελώς διάθερμος, άλλ’ απορροφά μέρος τών σκοτεινών 
θερμαντικών άκτίνων. Αί έκ τοϋ ήλιου έκπεμπόμεναι ακτίνες, αί φως κα'ι θεο- 
μότητα συνάμα έμπεριέχουσαι, φθάνουσαι εις τά πέρατα τής άτμοσφαίρας 
διατηροΰσι τήν αύτην ίσχύν ώς μή συναντήσασαι κατά τήν πορείαν ύλην 
σταθμητήν, ή'τις ήδύνατο νά τάς έξασθενήσγ. Είσδυουσαι είς τήν άτμοσφαϊ- 
ραν κα'ι συναντώσαι τάς κορυφάς τών. ύψηλών όρέων έλάχιστον έλαττοϋντα5 
κατα την 6σχυν. Δια τοϋτο οι εις τας κορυφας τών υψηλών όρέων άνερχόμε- 
νοι κατακαίονται ούτως είπεΐν ύπό τών ηλιακών άκτίνων, άλλά καταψύ
χονται εν τή σκιρμ Αισθάνονται δε το αυτό αίσθημα τό οποίον καί ενώπιον 
ίσχυράς πυράς κατά τόν χειμώνα έν ύπαίθρω, τουτέστι ύπερθερμαίνονται έμ
προσθεν, καταψυχονται δ’ ό'πισθεν. Κατεισδόουσαι είτα αί ήλιακαί άκτΐνες 
μέχρι τοΰ βάθους τών κοιλάδων απεκδύονται μετά μεγάλης ταχύτητος των 
σκοτεινών θερμαντικών άκτίνων, άς παραχωροΰσιν εις τόν άτμοσφαιρικάν 
άερα. 'Η λοιπή θερμότης προσπίπτει έπί τοΰ εδάφους, τό όποιον κατά πρώ
τον τήν μεταβάλλει καί είτα τήν εκπέμπει πρός τόν άέρα, τόν οποίον διε- 
λαύνει ή θερμότης καί έκ δευτέρου κατ’ άντίθετον φοράν, άπεκδυομένη νέας 
ποσότητος θερμαντικών άκτίνων μεγαλητέρας ή κατά τήν πρώτην πεοίπτω- 
σιν. Επομένως ό ατμοσφαιρικός αήρ θερμαίνεται καί διά τής άπορροφήσεως 
μέρους τών θερμαντικών άκτίνων τοϋ ήλιου καί διά τής επαφής αύτοϋ μετά 
τοϋ έδάφους. Ή άτμοσφαΐρα είναι άληθής μανδύας, επικάλυμμα συσσωρεϋον 
τήν θερμότητα ή'τις έρχεται έκ τοΰ ήλιου κα'ι έμποδίζον τήν έκ τοϋ έδάφους 
έκπεμπομενην. "Ενεκα τής άτμοσφαίρας αί νύκτες διατηροϋσι θερμοκρασίαν 
τινά, ήν θ’ άπέβαλον ταχέως, αν ή γή δέν περιεβάλλετο διά τοΰ έφαπλώ- 
ματος τούτου τό όποιον καλείται άτμοσφαίρα. Τό εύεργετικόν τοϋτο πλεο
νέκτημα δέν έχει ή σελήνη, ητις διαμένουσα γυμνή έν τώ χώρφ άποψύχε- 
ται κατά τάς μακράς αυτής νύκτας. Αί παρατηρήσεις τοΰ Pouillet κατέδει- 
ξαν δτι ή άτμοσφαΐρα απορροφά κατά τήν κατα'κόρυφον διεύθυνσιν τό τέ
ταρτον ή τό πεμπτον τής ύπό τοϋ ήλιου πρός τήν γήν έκπεμπομένης Θερμό- 
τητος. Ή άπορροφωμένη αΰτη ποσότης μεταβάλλεται κατά τάς διαφόρους 
ημέρας, επομένως καί ή ατμόσφαιρα πρέπει, νά ύφίσταται μεταβολής τινας.

Ό άτμοσφαιρικός αήρ σύγκειται ιδίως έξ οξυγόνου, έξ άζωτου κα'ι έξ ύδα- 
τμών. Εις ποιον τών τριών τούτων άερίων οφείλεται ή άπορροφητική τής 
άτμοσφαίρας δύναμις; Τό ζήτημα , τοϋτο έ'λυσεν ό σοφός Άγγλος φυσικός 
Tyndall, κατά τήν άνοδον αύτοϋ είς τό Λευκόν ’Όρος. Αί παρατηρήσεις τού
του κατεδειξαν δτι ό αήρ ό έντελώς ξηρός κα'ι καθαρός είναι διάθερμος, του-

I.
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τέστιν άφίνει σχεδόν έλευθέραν τήν δίοδον είς τάς σκοτεινάς θερμαντικάς ά- 
κτϊνας, ώς νά μή υπήρχεν. Επομένως άν ή ατμόσφαιρα ήτο πάντοτε έντε
λώς ξηρά καί καθαρά, ουδόλως θ’ άπερρόφα τήν ήλιακήν θερμότητα, άρκεί 
δμως νά ένυπάρχη έν τφ άτμοσφαίρα άρωματική τις ΰλη έν έλαχίστφ ποσο- 
τητι,δπως ή άπορροφητική δύναμις τής άτμοσφαίρας αύξήσνι σπουδαίως.Τό δέ 
άρωμα τό ύπό τών άνθέων άποδιδόμενον αρκεί πρός τοΰτο.’Αλλά τό άέριον δπερ 
καθιστεί τόν άτμοσφαιρικόν άέρα έβδομηκοντάκις άπορροφητικωτερον ώς προς' 
τάς θερμαντικάς άκτΐνας, είναι ό έν τφ αέρι ύπαρχων ύδρατμός. Διά τοϋτο 
λέγει ό Tyndall δτι ό ύδρατμός δ καλύπτων τήν’Αγγλίαν είναι μάλλον άπα- 
ραίτητος είς τό φυτικόν βασίλειον ή τά ένδύματα είς τόν άνθρωπον. Άφαι- 
ρέσατε διά μίαν νύκτα τούς ύδρατμούς τους καλύπτοντας το Αγγλικόν έδα

φος, θέλετε καταστρέψει πάντα τά φυτά ένεκα τοΰ ψύχους καί τοϋ παγε-- 
τοϋ, ό δέ ήλιος άνατέλλων τήν έπιοΰσαν θελει εδρει δλον το ε'δαφος κατε- 
ψυγμένον.

Άλλά ποια είναι τέλος ή ευεργετική έπίδρασις τής δρόσου; Χρησιμεύει 
μόνον ώς ό Hales ύπέθετε κατά τόν παρελθόντα αιώνα, δπως ποτίζγι τά 
φυτά καί παρέχη είς αυτά άρκοΰσαν προμήθειαν ύγρασίας κατά τής έξατμί- 
σεως τής έπερχομένης ήμέρας ; Έ έπίδρασις τής δρόσου είναι πολύ σπου- 
δαιοτέρα κα'ι μεγίστης πρακτικής ώφελείας πρόξενος. "Οπως δ’ έννοήσωμεν 
ταύτην ό^είλομεν ν’ άναμνησθώμεν δτι πρός έξάτμισιν τοΰ υδατος άπαιτεί- 
ται κατανάλωσις θερμότητος, πρός συμπύκνωσιν δέ καί ρευστοποίησιν τών 
ατμών, πρέπει νά άφαιρέσωμεν άπ’ αύτών θερμότητα ένυπάρχουσαν είς τούς 
άτμούς έν λανθανούση καταστήσει. Τοϋτο είναι πασίδηλον δταν λάβωμεν 
ύπ’ δψιν τήν μεγάλην ποσότητα άνθράκων ους καταναλίσκομεν είς τούς άτμο- 
λέβητας. Ύπελογίσθη δ’δτι πρός έξάτμισιν ενός γράμμου υδατος απαιτεί
ται τόση θερμότης δση πρός θέρμανσιν 600 γράμμων υδατος κατά ένα βαθ
μόν τοΰ θερμομέτρου. Τουτέστι πρέπει νά παρέξωμεν είς τό έν τοϋτο γράμ- 
μον τοϋ υδατος 600 μονάδας θερμαντικού.

Άλλά τό ύδωρ έξατμίζεται ού μόνον έπ'ι τοϋ πυρός τιθέμενον, άλλά καί 
είς πάσαν θερμ-οκρασίαν έπί τής έπιφανείας λίμνης, ποταμού ή θαλάσσης, 
άλλά πρός τοϋτο άπαιτεϊ νά δεχθή τήν άναγκαίαν ποσότητα Θερμαντικού, 
ήτις άνέρχεται είς 600 μονάδας δί έκαστον γράμμον υδατος. ’Επειδή δέ 
δέν ύπάρχει εστία ή'τις νά παρέξν) τήν θερμότητα ταύτην είς τό ύδωρ, τοϋτο 
τήν λαμβάνει έκ τών πέριξ σωμάτων, έ.κ τοΰ άέρος, έξ αύτοϋ τούτου τοϋ 
υδατος, ή δέ θερμοκρασία διά τοϋτο κατέρχεται. Τά παρ’ ήμϊν πορώδη πή
λινα άγγεϊα, άτινα μεταχειριζόμεθα κατά τό θέρος πρός ψύξιν τοΰ ΰδατος, 
άποδεικνύουσι τοϋτο. Τό ύδωρ έξερχόμενον έκ τών πόρων έν εί'δει έξυδρώσεως 
έξατμίζεται ταχέως έάν ό περιβάλλων άήρ είναι ξηρός καί θερμός,· τό δ’ έν 
τφ άγγείφ ύδωρ παρέχον τήν θερμότητά του άποψύχεται. Ωσαύτως άν έκ- 
θέσωμεν έν τφ μέσφ τοΰ άέρος δύο θερμόμετρα έντελώς δμοια, καλύψωμεν 
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δε το έν δι’ υφάσματος διατηρούμενου πάντοτε ύγροΰ, παρατηροΰμ.εν δτε 

τοΰτο δεικνύει πάντοτε κατωτεραν θερμοκρασίαν, ένω το γυμνόν εύρίσκετα» 

εις όψηλοτέοαν θερμοκρασίαν.
*ίΙ διαφορά αΰτη μεταξύ τής θερμοκρασίας των δυο θερμομέτρων είναι 

επί τοσοΰτον μεγαλητέρα, εφόσον ό άηρ είναι ξηρότερος κα'ι θερμότερος, 

ελαττοΰται τούναντίον έν τώ ύγρώ άέρι καϊ έκλείπει έν τω αέρι τω κεκορε- 
σμενφ υδρατμών. Έν γένει πάσα ύγρά επιφάνεια αποδίδει ατμούς κα'ι είναι 

ψυχροτέρα τών παρακειμένων ξηρών αντικειμένων.

Τούναντίον δταν οί άτμοΐ μεταβάλλουσι κατάστασιν κα'ι ρευστοποιοΰνται 
άποδιδουσι την λανθάνουσαν θερμότητα ήν περιέχουσιν, ώς δταν οί έν τή 

άτμ.οσφαίρφ ύδρατμοί μεταβάλλονται εις βροχήν άποδιδουσι τήν θερμ.ότητα 

ή-τις ΐσοΰται πρός 60& μονάδας θερμαντικού δι’έκαστον γράμμον. Τουτέστιν 

έκαστον γράμμον βροχής αποβάλλει τοιαύτην θερμότητα όση καταναλίσκε
ται πρός θέρμανσιν έξ γραμμών ΰδατος μέχρι της θερμοκρασίας τοΰ βρασμού» 

Ή βροχή αποδίδει έτι μεγαλητέραν θερμότητα ένεκα τοϋ ύψους έξ οΰ κατα

πίπτει, θερμαίνει επομένως τόν αέρα, τά έπϊ τής γής αντικείμενα κα'ι αύτέ 

τοΰτο τό καταπίπτον ύδωρ. Ή βροχή επομένως είναι μεγάλη πηγή θερμότη
τας και διά τοΰτο αί κατά τόν χειμώνα ήμέραι τής βροχής εισί θερμοί.

Ή ποσότης τΰΰ καταπίπτοντος ύδατος έτησίως έν Άθήναις κατά μέσον 
δρον ανέρχεται εις 3.9 εκατοστά τοϋ μέτρου, τουτέστιν άν τό έδαφος τών 

Αθηνών ήτο πανταχοΰ οριζόντιον, τό δε καταπίπτον ύδωρ δέν άπερροφάτο 

ύπο τοΰ έδάφους ούδ’ ύπέκειτο εις έξάτμισιν, θά έσχημάτιζε λίμνην έτηι- 

σίως ύψους 39 έκατοστομέτρων. "Ωστε έκαστον τετραγωνικόν εκατοστόμε
τρων τοΰ έδάφους τών ’Αθηνών δέχεται έτησίως 39 γράμμα ύδατος, άτινα 

άποδίδουσι 39X600 ήτοι 23,400 μονάδας θερμαντικού·, το όποιον ίσοδυνα- 

μ,εΐ πρός την θερμότητα 3 περίπου γραμμών άνθρακας καιομένου έτησίως έπ'ι 
έκαστου τετραγωνικού εκατοστόμετρου τοΰ έδάφους τών ’Αθηνών. Έΐ θερμό
της αύτη είναι υπέρμετρος διότι δύναται νά τήξγ έν Άθήναις στρώμα πάγου 

ύψους 3 μέτρων.
Άλλά τό καταπίπτον ύδωρ δέν μένει έπ'ι τοΰ έδάφους, άλλ’ εκλείπει τα

χέως, μέρος μέν δι’ έξατμίσεως, μέρος δέ διά τών φυτών, τό δέ ύπόλοιπον 

άπορροφαται ύπό τοΰ έδάφους. Τό ποσόν τοΰ εξατμιζόμενου έτησίως ύδατος 
υπερβαίνει τό καταπίπτον, ώστε ή δίψα τής άτμοσφαίρας δέν κορέννυται 

ελλείψει τροφής. Αύτη. εμπεριέχει όλιγωτέραν ποσότητα ύδατος έν είδε1 

άτμών, ή. όσην πράγματι ήδόνατο. νά δεχθή, τουτέστιν ό άήρ είναι μέν υγρός 

άλλ’ ούχ'ι κεκορεσμένος.
Ή έξάτμισις τελείται έπ'ι όλων τών υγρών έπιφανειών, άλλ’ ιδίως έπ'ι τήξ 

τών φυτών. Ό Hales κατά,τήν 3 ’ίουλίου 1724 έλαβε πήλινον σκεύος (γώ* 

στραν) έν ω είχε φυτεύσει φυτόν (τόν κοινώς παρ’ ήμΐν καλούμενον ήλιον), 

τό όποιον ήτα 3 πόδας ύψηλόν. Προσδιόριζε τό βάρος τοΰ φυτοΰ μετά το$ 

^’κεύους έκάστην πρωίαν κα'ι εσπέραν έπ'ι 15 ημέρας και εδρε δτι τό φυτόν 

άπέβαλε διά τής διαπνοής έπ'ι 12 ώρας έν ήμεροι ξηρ^ κα'ι θερμή έν χιλιό- 
γραμμον ύδατος. Ή απώλεια έν νυκτ'ι ξηρά άνευ δρόσου ήτο περίπου τριών· 
ούγγιών. Τούναντίον ηύ'ξανε κατά τό αύτά βάρος, δταν έσχηματίζετο άφθο

νος δρόσος. Τό μικρόν τοΰτο φυτόν επομένως έξέπεμπεν έν διαστήματι 12 

ωρών έν χιλιόγραμμον ΰδατος έν εΐ'δει ατμών. Τά φυτά άρα άπορροφώσι 
μεγίστην ποσότητα ηλιακής θερμότητος, ήν συσσωρεύουσιν ειτα κατά μέγα 

μέρος εις τούς ατμούς οΰς άποδίδουσιν. Τό μικρόν τοΰτο φυτόν τοΰ Hales 
συνεσώρευεν έν διαστήματι 12 ωρών 600,000 μονάδας θερμαντικού, δπερ 

δύναται νά παραχθή διά τής καύσεως 75 γραμμών άνθρακος. Άν ή'δη λά- 

βωμεν ύπ’ δψιν πάντα τά φυτά, άτινα καλύπτουσι τό έ’δαφος τής γής άνευ- 

ρίσκομεν άμύθητον ποσόν άτμοϋ ύδατος και θερμότητος συσσωρευομένης.

Κατά εαρινήν ή φθινοπωρινήν άνέφελον ήμέραν, εφόσον ό ήλιος λάμπει 
ύπέρ τόν ορίζοντα, θερμαίνεται ού μόνον ή άτμοσφαΐρα, άλλά καϊ πάντα τά 

έπ'ι τής γής κείμενα σώματα και αυτό τό έδαφος. Τά κάθυγρα σώματα 
και τά φυτά άναδίδουσιν άτμούς ΰδατος, έν οίς συσσωρεύεται μεγάλη πο

σότης θερμότητος έν λανθανούσ·/) καταστήσει. "Οταν ή νύξ έπέρχηται, έγέ-· 
νέτο ήδη μεγάλη προμ,ήθεια θερμότητος, άρχεται δέ ή πάλη.

Ή νυκτερινή ακτινοβολία, μή άντισταθμιζομένη πλέον ύπό τής ήλιακής. 
θερμ.ότητος, άποψύχει πάντα τά σώματα άτινα κέκτηνται μεγάλην άφετζ- 
κήν δύναμιν. 'Ο άήρ άποδίδει τήν θερμότητα, ήν κατά τήν ήμέραν έπρομη- 

θεύθη, άποψυχόμ.ενος δέ καταπίπτει κα'ι σχηματίζεται τό επίχρισμα τοΰ 

ψυχροϋ άέρος. Τά ύγρά σώματα κα'ι τά φυτά έπωφελούμενα τρόπον τινά 

τών τελευταίων ωρών τής ήμέρας έξακολουθοΰσι τήν έξάτμ.ισιν κα'ι άποψύ- 

χονται ταχύτερου τών παρακειμένων ξηρών σωμάτων. Εις τήν ταχυτέραν 
ταύτην άπόψυξιν,.οφείλεται τό ψΰχος, δπερ αϊσθανόμ.εθα εις τάς διά φυτών 

κεκαλυμμένας ύγράς κοιλάδας κατά τάς φθινοπωρινής εσπέρας, ή άφθονος 
δρόσος κα'ι ή ομίχλη ήτις σχηματίζεται έν αύταϊς. Κατά τήν άνοιξιν οί 

γεωργοί γνωρίζουσιν δτι υπάρχει φόβος μήπως τά δένδρα καώσιζ ύπό τον 
ηάγου, δταν ή μέν νύξ είναι άνέφελος, λεπτή δέ βροχή διέβρεξε ταΰτα,· 

κατά τήν ήμέραν. · '

Έν Βεγγάλν) κατασκευάζουσι πάγον έκθέτοντες πλατέα κα'ι πορώδη αγ
γεία πλήρη ΰδατος είς τό ύπαιθρον έν νυκτ'ι άνεφέλφ έπ'ι άχυρων. Τήν 

πρωίαν τό ύδωρ άνευρίσκεται πεπηγός, ένφ τά άχυρα διατηροΰσι θερμοκρα

σίαν 4 έως 5 βαθμών. Ενταύθα συντελεί ή έξάτμισις άφ’ ενός, ή ακτινο
βολία άφ’ ετέρου, ή'τις εϊναι έπϊ τοσοΰτον άφθονος εφόσον ό άήρ είναι ξηρό

τερος.
Έάν ή άκτινοβολία κα'ι ή έπ'ι τών φυτών κα'ι τών ύγρών σωμάτων εξά- 

τμισις έξηκολούθουν καθ’ δλην τήν νύκτα, άνευ άντισταθμίσεως, ούδέν θά 
εμπόδιζε τήν τελείαν άπόψυξιν τοΰ έδάφους, ό δέ ή'λιος άνατέλλων τήν
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επιούσαν θά έφώτιζε πάντα τά φυτά κατεστραμμένα ύπό τοΰ παγετού» 
’Αλλά δέν έχει ούτως’ ή μέν έξάτμισις παύει άμα ά αήρ κορεσθής άναφαί- 
νεται δέ ή δρόσος ή'τις έναποτιθεμένη) εκλύει μεγάλην ποσότητα θερμαντι
κού, δλ·/)ν τήν προμήθειαν τής ημέρας, ουτω δέ ίσορροπεϊται Sv ούχί πάν
τοτε και καθ’ ολοκληρίαν ή έκ της νυκτερινής άκτινοβολίας καί έκ τής έξα- 
τμίσεως έπερχομένη ψύξις.

Έν Γαλλί^ οί κηπουροί διά νά έμποδίσωσι τήν ψύξιν τών φυτών καλό- 
πτουσι ταϋτα διά κόπρου ζώων, είτα διά κηποχώματος και έπιθέτουσιν ύά- 
λινον λεπτόν κώδωνα. Ό ύάλινος κώδων βεβαίως άδυνατεϊ νά έμποδίσν) 
τήν ψύξιν, έάν δέν έμπεριέχν) ύγρόν άέρα, δστις άποψυχόμενος και έναποθέ- 
των δρόσον έπί τής έσωτερικής έπιφανείας του κώδωνος, έκλύει τήν λαν- 
θάνουσαν θερμότητα, ητις εμποδίζει τήν ψύξιν. Οί θερμόκηποι (serres) ύπό 
μεγαλητεραν κλίμακα έπιφέρουσι τό αύτδ αποτέλεσμα τό όποιον καί οί ύά- 
λινοι κώδωνες. "Οτι δέ συμβαίνει ύπό τούς κώδωνας καί εντός τών θερμο- 
κήπων λαμβάνει χώραν και έν ύπαίθρφ, διότι έκαστον γράμμον δρόσου ένα- 
ποτιθέμενον έκλύει 600 μονάδας θερμαντικού ίκανάς νά θερμάνωσι κατά 
ένα βαθμόν δύο κυβικά μέτρα άέρος. Έάν δέ λάβωμεν ύπ’ ό'ψιν δλην τήν πο
σότητα τής έν μιφ νυκτί έναποτιθεμένης δρόσου θά κατανοήσωμεν τό μέγα 
πρακτικόν δφελος τό όποιον μάς παρέχει τό φαινόμενον τοϋτο. "Οταν ό αήρ 
είναι ύγρός, ή ακτινοβολία είναι άσθενής, ή δρόσος άφθονος καί ή ψύξις έμ- 
ποδίζεται. Έάν ό αήρ καθαρός καί ξηρός, ή δρόσος έπέρχεται βραδέως, τό 
κακόν είναι μέγα, τό άντίδοτον ασθενές, δ δέ παγετός έπέρχεται.

Εις τήν περίπτωσιν ταύτην ή θεωρία μάς υποδεικνύει ώς άριστον μέσον 
τήν διά λέβητος παραγωγήν ατμών έν τή ατμόσφαιρα, πλησίον τών έκτε- 
θειμένων εις τόν παγετόν δένδρων.

Έν συνόλφ, διά τής δρόσου ή γή προφυλάσσεται κατά ^ής μεγάλης ψύ
ξεως, διά δέ τής ευεργετικής έπιδράσεως αυτής τά φυτά δέχονται τήν θερ
μότητα ήν συνεσώρευσαν έν τοϊς άτμοΐς διαρκούσης τής ημέρας. Είτα τήν 
έπιοΰσαν, δταν δ ήλιος άναφαίνηται, ή πρώτη αύτοϋ φροντίς είναι νά μετα- 
βάλλη είς ατμόν τήν έναποτεθεϊσαν δρόσον, παρέχων αυτή τήν άπαιτουμέ- 
νην θερμότητα, δπως ουτω αυτή δυνηθή τήν έπιοΰσαν νύκτα νά έπαναλάβ^ 
τήν σωτηρίαν αύτής ένέργειαν. Τό πάν φαίνεται ' άκολουθοΰν μυστηριώδεις 
νόμους προμεμελετημένης αρμονίας.' Τ. A. Α.

ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ*

Διαπραγματευόμενος ζήτημα καί τοϋ έργου μου ξένον καί τών δυνάμεων 
μου άνώτερον, ποσώς δέν ήζίωσα δτι νέου τινός επιλαμβάνομαι ού'τε δτι θά 

* ΆνεγνώαΟς ?ν τω Συλλόγφ ττ) 24 Νοεμβρίου 1878.

> . δυνηθώ νά συμπληρώσω τό έν τή επιστήμη περί τον Ιδιώματος τής ’Αλβα

νικής γλώοσης κενόν. Έξ εναντίας άπλοΰς ών-θιασώτης τών φιλαλβανών έκ 
διαφόρων αναγνωσμάτων καί έξ ιδίας γνώσεως, κάτοχος δ’ών άλλως τε καί 
τής γλώσσης, συνέλεξα ύλην τήν οποίαν ύποβάλλων είς τήν ’κρίσιν τών παρ’ 
ήμϊν καί άλλαχοΰ σοφών καί περί τά τοιαΰτα είδικώς άσχολουμένων, θά 
θεωρήσω έμαυτόν εύτυχή αν δώσω ν.ύξιν πρός πλειοτέραν περί τήν γλώσσαν 
μελέτην λαοΰ, μετά τοϋ όποιου στεναί μάς συνδέουν σχέσεις συγγένειας.

Η ’Αλβανική γλώσσα ούσα γλώσσα ενός τών αρχαιοτήτων λαών τής Ευ
ρώπης, ώς άλλοτε άπεδείξαμεν *, κατοικοϋντος είς ενδόξους τόπους καί έ'χον- 
τος ένδοξον ιστορίαν, ήτο άγνωστος μέχρι πρό ολίγων ετών εις τήν φιλολο
γίαν. Πρώτος πρό έτών ό ένδοξος Leibnitz είς τό έγχειρίδιόν του «Brevis 
designatio meditationum de originibus gentium» έθιξε τό ζήτημα αύτό πα
ρακινηθείς άπό εσφαλμένα; τινάς λέξεις, άλλά περιέπεσεν είς άπάτας. Μετά 
τούτον διεπραγματεύθησαν τό ζήτημα μετά μεγαλειτέρας τινός έπιτυχίας ό 
Thunman έν τή πραγματείας του έκδοθείσγ) έν Δειψίφ τφ 1774 ’Έρενναι 

περί της ιστορίας των 'Ανατολιχων λαών. Ό Maltebrun έν τφ «Annales 
des Voyages» έκδοθέντι εις Παρισίους τφ 1808, δστις δμως έπί τοϋ ζητή-

> ματος τούτου έν έκτάσει έπραγματεύθη καί είς τήν Geographie Universelle.
‘Ο άγγλος Leake έν τφ «Researches in Greece»’ έν Αονδίνφ τφ 1814 μετά 
χρονιάν τινά διαμονήν έν Ήπείρφ, καί περισσότερον πάντων ό Xylander «Die 
sprache der Albanesen oder Schkipetaren», έν Φραγκφούρτνι τφ 1835 δστις 
Sv καί δέν ηχούσε ποτέ τήν προφοράν τής Αλβανικής γλώσσης, συνέλεξε 
λεξεις καί φράσεις Άλβανικάς τάς όποιας ύπέβαλεν είς τήν κρίσιν τών γλωσ
σολόγων. Άλλ’ έκ τούτων ούδεμία ήδύνατο νά έπέλθν) άκριβής γνώσις τοϋ 
καθαυτό ήπειρωτικοϋ ιδιώματος. Έπεφυλάσσετο λοιπόν είς τόν Dr. G. von 
Hahn πρόξενον τής Αύστρίας έν Ίωαννίνοις, ή τιμή, νά ύψώσγι παντός άλλου 
τό ζήτημα αύτό είς έπιστημονικόν καί μετά πολυχρόνιον διαμονήν είς τούς 
τόπους ένθα ή ’Αλβανική γλώσσα όμιλεΐται νά συμπληρώσν) έργον τό όποϊον 
άλλοι καί ιδίως ό Xylander ήρχισαν’ ώς δέ ό Fallmerayer λέγει, αύτός ή'ξευρε 
νά δώση ζωήν, χροιάν καί κίνησιν είς δ,τι πρό αύτοϋ ήτο άγαλμα έκ μαρ
μάρου έστερημενον αληθούς καί ιδίας προσωπικότητος. Μετά τήν δημοσίευ- 
σιν λοιπόν τοΰ πονήματός του «Albanesische Studien» έν Ίένη κατά τό 
1854, οί σοφοί τής Γερμανίας ύπεχρεώθησαν νά ένασχοληθώσι περισσότερον 
περί τών ’Αλβανών καί νά ύποβάλωσι τήν γλώσσάν των είς τήν αύστηράν 

' κρίσιν τής επιστήμης. Τό έργον τοΰ Hahn έκίνησεν ιδίως τό ένδιαφέρον διά
τάς έν τφ πρώτφ αύτοϋ μέρει ίστορικάς καί φιλολογικής αποκαλύψεις, -αΐ- 
τινες έφερον είς φως τήν καταγωγήν καί τά ήθη τών ’Αλβανών έκ τών ο
ποίων άποδεικνύεται μετά βεβαιότητος δτι ούτοι είναι άπόγονοι τών περί
φημων Πελασγών καί κατάγονται έκ τών αρχαίων Ίλλυρομακεδόνων καί 

4 "Ι8ε Π α ρ ν ασ σ ο ΰ τ. Αλ
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Ήπειρωτών, απέδειξε δηλαδή κατά τδ λέγειν τοϋ Fallmerayer, τόν αύτό- 

χθονσμόν τών έπί τοϋ έδάφους τής Ελλάδος. Ό μέγας όμως Άλβανολόγος 
δέν άπεκάλυψε άγνωστον πράγμα, διότι τοιαύτην τινά γνώμην είχε καί δ 

Thunman καί άλλοι συγγραφείς, άλλ’ υψωσεν αύτην κατά τό λέγειν πάλιν 
τοϋ Fallmerayer εις μόνιμον καί άποδεδειγμένον ίστορικοφιλολογικδν άξίωμα* 

ούτε νέον είναι το άξίωμά του καθ’β ό Αλβανικός λαός είναι ό'χι μόνον ίσος 

κατά την αρχαιότητα μέ τούς πρώτους "Ελληνας καί τούς Λατίνους, άλλά 
κα'ι στενώς συνδεδεμένος μετ’ αύτών διά τής συγγένειας τής καταγωγής» 

της γλώσσης καί τών ηθών, διότι καί ό Maltebrun καί άλλοι συγγραφείς 

ώς ό Qrispi έν τή «Memoria sulla lingna Albanese» έκδοθείση έν Πα- 

λέρμφ τό 1836, και ό Vicenzo Dorsa είς τό βιβλίον του περί ’Αλβανών έπι- 
γραφόμενον Ricerchee Pensieri έκδοθέν είς Νεάπολιν τφ 1847, έξέφρασαν 

τοιαύτην γνώμην. Ούχί πολύ διάφοροι τούτων είναι καί αί γνώμαι τοϋ Ά- 
ραβαντινοΰ έν τή χρονολογία τής Ηπείρου έκδοθείση τό 1857* τοΰ ’Αλεξίου 

Πάλλη είς τό περί χρονογραφίας κα'ι άρχαίας ιστορίας της ’Ηπείρου Έγχεε~ 
plSiir του έκδοθέν τώ 1858’ τοϋ Κουπιτώρη, έν έργφ τού τινι έκδοθεντι 
πρίν εκείνου του Hahn, είς τάς οποίας μετ’ εύχαριστήσεως δυνάμεθα νά 

προσθέσωμεν καί την τοΰ άκαμώτου καί σοφοΰ ίατροϋ τοΰ ελληνικού βασι- 

λικ οΰ ναυτικού Reinhold έν ταϊς Noctes Pelasgicae ή ΠεΛασγιχά. βιβλίω έκ- 

δοθεντι κατά τό 1855.

Εναντίαν γνώμην περί τής καταγωγής τών’Αλβανών έ'σχον δ Adelung 

καί ό Pouqueville* καί ό μέν πρώτος συνέχεε τούς ’Αλβανούς μέ τούς Βουλ

γάρους καί τούς Άλάνους,τήν ιδέαν του δμως ταύτην ταχέως έγκατέλειψε,ώς 

φαίνεται έν τώ Β' μέρει τοϋ Μιθριδάτου του, άσπασθείς την τών άνωτέρω* ό 
δέ Pouqueville χωρίς νά βασίζηται έπ’ ούδεμιάς άσφαλοΰς πηγής υποθέτει 

τούς ’Αλβανούς καταγομένους παρά τών Σκυθών, άναφερομένων ύπό τών άρ- 
χαίων συγγραφέων καί παρά τών ’Αλβανών τής ’Ασίας* την ιδέαν αύτοΰ 

ήσπάσθη καί ό ημέτερος φίλος καί σεβαστός καθηγητής Νικόλαος Νικοκ,λής 
έν τη διατριβή του «περί αύτοχθονίας τών ’Αλβανών ήτοι Σκηπιτάρ» έκδο- 

θείση έν Γοτίγγη τω 1855, παραδεχόμενος δ'τι οί ’Αλβανοί είναι βάρβαρός 
τις λαός έλθών κατά τόν Μεσαίωνα έκ τοΰ Καυκάσου καί έκ της Μεότιδος 

λίμνης καί είσβαλών είς την ‘Ρωμαϊκήν αύτοκρατορίαν, άλλά τό έ'ργον τοΰτα 
άρδην άνετράπη ύπό τοϋ δριμέως καλάμου τοΰ, στρεβλάς μέν καί παραδό

ξους ιδέας έ'χοντος περί Ελληνισμού, άλλως όμως σοφοΰ καί πνευματώδους 

Fallmerayer. Την αύτην περίπου ιδέαν έ'σχεν καί δ Henry Mathieu έν τφ 

βιβλίφ του «La Turquie et ses differents peuples» έκδοθέντι κατά τό 1857, 

δ'στις πρδς άπόδειξιν τοΰ δ'τι οί αρχαίοι κάτοικοι της ’Ηπείρου κατηγοντο 
έκ τοΰ Καυκάσου φέρει την γλώσσαν τών σήμερον ’Αλβανών κατά πολύ, 

δμοιάζουσαν πρός την τών άρχαίων Περσών. Άλλ’ έκτος τών άλλων την 

πλάνην του ταύτην άποδεικνύουσιν αύτα,ί αύτοΰ αί λέξεις άς συγκρίνει πρός

την σανσκριτικήν αΐτινες έχουν κατά πολλά σχέσιν μέ την Ελληνικήν, ώς

* π. χ. ξύλον τό θεωρεί δ'μοιον πρός τδ σανσκριτικόν druh έ'χον την

αύτην σημασίαν, άλλά διατί ό'χι πρός τό έλληνικόν : δρυς ; γ/άδ — μέγας, 

πρός τό σανσκριτικόν mahad, άλλά διατί ό'χι πρός τό άρχαΐον ρατις τοΰ Ή-
. . συχίου η τό δωρικόν μάιΜωζ τό δποϊον μάλλον πλησιάζει; καί άλλα.

Έκτος τών άνωτέρω γνωμών είναι καί άλλοι σπουδαίοι συγγραφείς καί 

γλωσσολόγοι οΐτινες ίχουσιν άλλας γνώμας συμφωνούσας δ'μως κατά πολύ 

πρός την τοΰ Hahn* ό Niebuhr π χ. πιστεύει οτι οί ’Αλβανοί καί ή γλώσσα 
. των είναι λείψανα τών Ίλλυρομακεδόνων.Ό Gioberti έν τφ «Primato» έκ» 

δοθεντι εν Βρυξελλαις βεβαιονει ότι η ’Αλβανική γλώσσα περιέχει ί'χνη τών 

γλωσσών αΐτινες έλαλοΰντο έν Έλλάδι πρό τοΰ Δευκαλίωνος, δηλ. προτού 

. νά σχηματισθή δ καθαυτό λεγόμενος Ελληνικός λαός* ό Βορρ δ'στις αν καί 
εν πολλοϊς χωρίοις της πραγματείας του δέν άρνεΐται την πολλαπλήν συγ
γένειαν μεταξύ τών δυο γλωσσών της ‘Ελληνικής καί της ’Αλβανικής, κα-

* τεχόμενος δ'μως ύπό της ίδέας τοΰ ν’ άνακαλύψη καί φέργι είς φώς την συγ
γένειαν της Σκιπικης καί της σανσκριτικής γλώσσης αναφέρει ένίοτε λέξεις 
άλβανικας εχούσας την μεγαλητέραν συγγένειαν πρός την Ελληνικήν ώς 

συγγενευούσαις μετά τής σανσκριτικής π. χ. τά αλβανικόν ρήμα : βράς=φο- 

νεύω τό παράγει έκ τής σανσκριτικής ρίζης μρ, μαρ, ένφ τοϋτο είναι συγ-
ί γενές πρός τό ελληνικόν ρήμα : ραίω η Γράω=καταστρέφω, φονεύω, ό μέλ-

1 λων ραίσω η Γράσω* θέλων πάλιν τό σανσκριτικόν antara — s = άλλος

να το πλησιάσν) πρός τό αλβανικόν γιετερ:τρι = άλλος, λησμονεί δ'τι 

1 τοϋτο είναι τό αύτό μέ τό έλληνικόν ετερος Εκείνος δ'μως καθ’

ημάς οστις επισταμ.ενως κατεγπε είς την μελετην της ’Αλβανικής γλώσ
σης άκολουθών κατά πάντα σχεδόν τόν Hahn καί τούτου τάς ανακα
λύψεις κοινάς καταστησας είναι ό ’Αλβανός την καταγωγήν Δημ. Καμάρ» 
δας, δ'στις διά τοΰ βιβλίου του «Saggio di Grammatologia comparata sulla 

lingua Albanese» έκδοθεντος έν Λιβόρνφ τφ 1864, καί τοΰ τούτου παραρ 
τήματος έκδοθεντος έν Πράτφ τό 1866 προσπαθεί ν’,άποδείξη την μεγίστην 

συγγένειαν μεταξύ της ’Αλβανικής καί της Ελληνικής γλώσσης λέγων δτι ή 

Άλοανικη άπίθανον είναι δ'τι είναι διάλεκτος της ‘Ελληνικής παρεφθαρμένη, 
εξ εναντίας μεταζύ τών δύο γλωσσών άπό τής άρχαιότητος ύπάοχει τοσαύτη 

συγγένεια γένους, όποια ύπήρχε μεταξύ τών άρχαίων ’Ιταλικών λαών, καί 
έπί τή βάσει αύτη έξετάζει την γραμματολογίαν της ’Αλβανικής γλώσσης 

Χοά τήν έτυμ.ολογίαν αύτής. Εσχάτως δέ δ Benloew έν τη ’Ακαδημία τών 

Έπιγραφών, κατά την συνεδρίασιν τής Μα’ίου ε. ε. άνέγνωσ.ε σπου- 
δαιότατον ύπόμνημα περί τής ’Αλβανικής γλώσσης. Έν αύτφ άποδεικνύει 

οτι εν τφ νϋν σωζομενςο Άλβαν.ικώ ίδιωματι άν καί τά μ.άλιστα μ,εμιγμένω 

μετά στοιχείων ελληνικών, σλαυϊκών, ιταλικών καί τουρκικών, δυνατόν 
ι είναι ν’ άνακαλυψη τις μΛτον Πελασγικής πηγής* δ συγγραφεύς πέποιθεν
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οτι οι Αλβανοί είναι απογονοι των Πελασγών καί Αναζητεϊ έν τοϊς γεωγρα- 

φικοϊς όνόμασι τής ελληνικής χερσονήσου έν τή έλληνική μυθολογώ, έν τοϊς 
ί'θεσι καί ταϊς παραδόσεσι τοΰ Μαυροβούνιου καί τής ’Ηπείρου μαρτυρίας 
χαΐ Αποδείξεις συμβιβαζόμενα; μετά τής βάσεως καθ’ ήν πελασγικαί φυλα’ι 

κατέλαβαν τάς χώρας, ας βραδύτερου έπέδραμον αί έλληνικαί φυλαί και έπί 

τέλους συγχωνευθεισαι μετά των ’Αλβανών μετέδωκαν αύτοϊς τόν τε πολι
τισμόν και τούς θρησκευτικούς αύτών μύθους. Πλεϊστα ονόματα πεδιάδων, 
νήσων, όρέων τηρούμενα έν τή ελληνική έ'χουσι τά Αντίστοιχα αύτών έν τή 

’Αλβανική. Άχιλλεύς,’Αγαμέμνων, "Εκτωρ εισί πελασγικαί θεότητες προσω- 

ποποιηθεϊσαι βραδύτερον είς ήρωας τοΰ Τρωϊκοϋ πολέμου. Ή της Δήμητρος 

λατρεία την αρχήν αύτης ε'χει άπό τών Πελασγών.

Ή ’Αλβανική γλώσσα όπως καί παρά διαφόρων συγγραφέων καί ιδίως τοδ 
Hahn αναφέρεται, διαιρείται είς δύο διαλέκτους, την τών Τόσκων καί την 
τών Γκέκων, ή άλλως την Ανατολικήν καί την δυτικήν, δριον δέ φυσικόν αύ

τής είναι ό ποταμός Σκούμπι δστις διαιρεί καθαυτό είς τό μέσον την πα 
λαιάν καί νέαν ’Ήπειρον, έ'χων τάς πηγάς του έκ τών όρέων Κανδουίων παρά 
την λίμνην της Άχριδος. Είς την διάλεκτον την Γκεκικην παρεισέφρησαν 

πολλαί λεξεις τής τουρκικές γλωσσης, Αφ’ δτου μάλιστα πολλά τών έκεϊ 

χωρίων ήσπάσθησαν άπό φόβον τόν Μωαμεθανισμόν, μ’ ολην δέ την διάκρι- 

σιν την οποίαν εκαμεν ο Hahn, δεν κατόρθωσε ν’ Αφαιρέσγ πάσας ούτε άπό 
τό λεξικόν του ού'τε άπό τά άσματα, ώς π. χ. μπελάς, σεβτάς, φουκαράς, 

άσςικ, κουρμπετ, καουρ κτλ. Άναφερομεν δέ στίχους τινάς τής διαλέκτου 
δπως καταδειχθή ή αλήθεια τών λεγομένων μας.

Σ’ γχ’εενε ντονεε ζόκ κ>ε κεντόν ώ τρενταφυλλί μπουμπούκια
Τέ γκίθ γιάν έ πό κγίάνε Λ>ούλ>ε γ?έσ<ε ού κεπούτε,
Ί μνΐέρι α σ ς ί κ σα φόρτε πο ντουρόν ώ τρενταφυλλί τ α ζ έ 
Πρέϊ ντυλμπέριτε πο έ ντάϊνε ού κεπούτε πα β α ν τ έ.

Όλιγώτερον δέ φαίνονται παρεισφρήσασαι είς την Καινήν Διαθήκην γρα- 

φεϊσαι είς την Τοσκικήν διάλεκτον καί έπιγραφομένην: «Διάτα έρέ έ Ζό- 

τιτ σόνε κέ νά σςπετόϊ Ίησοΰϊ Χριστόϊτ μπέ ντί Ειούχε, ντο μέ θένε Γερ· 
κίστε έ δέ Σκιπιταρίοτε». «Ή Καινή Διαθηκη τοΰ Κυρίου καί Σωτήρος η

μών Ίησοΰ Χρίστου δίγλωσσος τουτέστι γραικική καί Άλβανιτική. ’Επι

στασία Γρηγοριου Αρχιεπισκόπου Εύβοιας.» Έλευθέρα δμως πάσης τοιαύτης 
άναμίξεως είναι η τών 'Ελληνικών καί ’Ιταλικών Αποικιών διάλεκτος, διότι 

αυται μετφκησαν πριν της οθωμανικής κυριαρχίας, άλλά καί αυται μετά 
τινα καιρόν έ'λαβον αναμίξεις μέ τάς εγχωρίους την Ελληνικήν καί ’Ιταλι

κήν γλώσσαν καί πολλαί λεξεις τούτων έν αύτη άπαντώνται ώς:

’Άτιε τσε γ’ε καυμπίσουρε Έκεΐ ’ποϋ είσαι ακουμπισμένη
Σι σςενγκε έ ζ ογ ρ αφ ί σο υ ρ ε Σαν εΐκόν’ζωγραφισμένη.
Ρουσου ποσςτε τέ τέ φλας ' Κατέβα κάτω νά σοΰ λαλησω
Moi ν ομι ς σέ ντο τέ γκάς. Καί μή νομίσης πώς. βά σ’ έγγίσω.

ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

*Αντεϊ λό κά ^ουκαρέα ΈκεϊΟε πάν’ άπ’ τήν κρημνωτή
μέ βιέν ρ ε 6 ο ν ι α σ τ ι κ έ α. μ’ ώρχετε ή άρραβωνιστική.

καί τών έν Ίταλίγ ’Αλβανών (απόσπασμα ιήσματος τοϋ γήρατος)*

I

Βούρε κούγκουλιν μέ μπρέσσε 
έδέ τράστεν μ’ άρμακόλλε. 
Μάρρε κουκούτεζιν μί ντόρε 
έ μϊ γϊέτσε ντέρε πέρ ντέρε' 

Τούε λίπουρε μπούκ ί βέρε κτλ.

1/

Θέσας τήν κολοκύνθα ’ς τή ζώνη 
καί τό δισσάκι ώς τιλαμώνα 
μέ τήν ράβδον είς τήν χείρα 
άπό Ούραν εις θύραν τρέχω 
άρτον καϊ οίνον ζητώ. κτλ.

“Όπως ό'μως καί Αν εχγ, έν τί) διαλέκτω τούτων φαίνεται διατηρούμενοι 

μέρος τοΰ Αρχαίου ιδιώματος της ’Αλβανικής γλωσσης, τό όποϊον ούδ’ έν 
τή Άλβανίιγ διατηρείται καθ’ ολοκληρίαν. Είναι δέ ή διάλεκτος τών Τόσκων 

ώς πολύ καλά δύνανται νά έννοήσωσι οί ειδήμονες της γλωσσης. ’Άξιον 

δέ παρατηρήσεως είναι ό'τι οί έν ’Ιταλία ’Αλβανοί μείναντες πιστοί είς τήν 

Αρχαίαν των θρησκείαν τήν ορθόδοξον ήν είχον ό'λοι οί ’Αλβανοί μέχρι τοϋ 
1250 οτε οί Γκέκοι απεχωρίσθησαν διά τό πρός τούς Σέρβους μισός των ώς 

κατακτήσαντας αύτούς, ονομάζονται ώς οί Έλλάδι Άρμπρέσς καί όμιλοϋν 

Άρμπρερίσςτς' άλλά καί μεταξύ τών έν Έλλάδι καί Ίταλίιγ Αποικιών ύπάρ- 
χουσι διαφοραί τινες είς τήν ’Αλβανικήν διάλεκτον άποδιδόμεναι είς τούς 

διαφόρους τόπους είς ους κατφκησαν καί είς τάς περιστάσεις είς Ας εύρέθη
σαν. Ό κ. Benloew έξακολουθών τήν άνάγνωσιν τοΰ ύπομνήματός του έν τή 
Άκαδημείκ τών έπιγραφών κατά τήν αύτήν συνεδρίαν, έπελήφθη τής άπο- 

δείξεως δτι ή Αλβανική γλώσσα διατελεΐ έν ολως μεταβατική καταστάσει* 

δτι ύπό τήν πίεσιν τών Ανατολικών γλωσσών ών αί χώραι περικλείουσιν αύ
τήν σπουδαίως ήλαττώθησαν οί συνθετικοί αύτής τύποι, δέν έξηλείφθησαν 

δμως. Έκ τοΰ άνταγωνισμοΰ τών δύο Αντιθέτων τάσεων τής συνθετικής καί 
τής Αναλυτικής, ώς καί τής έπαφής τοσούτων διαλέκτων έπί τοΰ κατοικου- 

μένου ύπό τών Σκαπιτάρων έδάφους, προήχθη μεγάλη περιπλοκή καί τις 
μάλιστα σύγχυσις έν τή γλώσσγ) αύτών, σύγχυσις ήν ό συγγραφεύς τοϋ ύπο- 
μ.νήματος προσπαθεί νά έπαναγάγν) είς τάξιν καί έφ’ ής έπιχέει ικανόν φώς" 

στερούμεθα δμως μιέχρις ώρας του ύπομνήματος αύτοΰ ώς μή δημοσιευθέντος. 

διό ούδεμίαν κρίσιν δυνάμεθα νά έπιφέρωμεν.
Ή’Αλβανική γλώσσα τείνει φυσικώς νά ήναι βραχεία καί άποκεκομμένη, 

συγκρινομένη δέ πρός τήν Ελληνικήν παρουσιάζει τό ιδίωμα τής Γαλλικής 

πρός τήν Λατινικήν, αιτία τούτου εκτός τών άλλων δέν φαίνεται μοι απί

θανος ή έπιρροή τοϋ κλίματος. Έν τούτοις έπειδή πολλαί λέξεις ’Αλβανικαί 

δέν φαίνονται έ'χουσαι σχέσιν πρός Έλληνικάς τής αύτής έννοιας δέν πρέπει 

αί λέξεις αυται νά θεωρηθούν ξέναι τής Ελληνικής, διότι δύνανται νά ήναι 

άρχαιόταται καί νά διέφυγον τής μνήμης τοΰ Ησυχίου καί τών άλλων οΐτι- 
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νες έγραψαν περί τνίς άρχαιοτάτης γλώσσης τών 'Ελλήνων- επειδή δ’ άξιον 

σημειώσεως δτι πολλαί άλβανικαί λέξεις πρός την άρχαιοτάτην 'Ελληνικήν 
γλώσσαν συγγενεύουσιν, έκ τούτου «ραίνεται άριδήλως οτι ή’Αλβανική γλώσσα 

περιέχει πολλά τών αρχαιότερων στοιχείων τής Ελληνικής τών όποίών ά- 
γνοοϋμεν κα'ι τήν προφοράν, άλλάξασαν βεβαίως κατά τούς μετέπειτα χρό

νους- πολλαΐ δέ -είναι αί αποδείξεις τών αρχαίων συγγραφέων παρά τών ο
ποίων βεβαιούμεθα δτι ή άρχαία γλώσσα τών Ελλήνων κατήντησε δυσνόη

τος είς τούς ιδίους γενομένους σοφωτέρους. Ουτω π. χ. ό Πλάτων είς τόν 
Κρατΰλον, βεβαιόνει δτι ή αρχαία γλώσσα έθεωρεΐτο είς τούς χρόνους τού 
ώς βάρβαρος. Ιδιαιτέρας δέ μνείας είναι χωρίον τι τοϋ Θουκυδίδου Ιί. 68 

δπου άναφέρων περί τών Άργείων τής ’Αμφιλοχίας οτι άργά «την νυν γλώσ
σαν έξελληνίσθησαν» υποδεικνύει δτι είς τήν "Ηπειρον διετηρεϊτο ή άρχαιο- 

τάτη γλώσσα, ητις δέν είναι ποσώς άπίθανον νά ήναι αυτή ητις καί σήμε

ρον λαλεϊται.
Ώς πρός τήν γραφήν τής ’Αλβανικής γλώσσης παραδεχόμεθα αυτήν δπως 

τήν είσήγαγε ό Hahn κα'ι τήν έτροποποίησε μετά ταϋτα δ Camarda, μέ τήν 
διαφοράν δτι άφοΰ ή 'Ελληνική γλώσσα πλουσιωτάτη ουσα έχει ψηφία διά 

τήν προφοράν όλων τών λέξεων δέν βλέπω τήν ανάγκην παραδοχής καί Λα
τινικών' τό b π. χ. τό λατινικόν δύναται νά γραφή διά τοϋ γιπ, καί τό d 

διά τοϋ ντ, τό ] διά τοϋ γι' διά τάς ασυνήθεις δ’ έν τή Ελληνική φωνάς, 
παραδεχόμεθα τήν προσθήκην τοϋ αύτοϋ ή άλλου ψηφίου, ώς π. χ. τά δύο 

σς- κτλ. πρός ένδειξιν δέ τής βαθυφωνίας τοϋ ε καί τοϋ ν μεταχειριζόμεθα 

κάτωθεν τήν γραμμήν. Ώς πρός τάς διφθόγγους όμως τής ’Αλβανικής, ση- 
μειώσεως άξιον είναι δτι αύται έκτος μιας τής ου προφέρονται διαλελυμέναι 

καί ό'χι ώς έν τή ελληνική π. χ. βάϊζε, μάίμε, ντρέϊτ σςπέίτ, κτλ.

Πολλά είναι τά φωνολογικά φαινόμενα τής ’Αλβανικής γλώσσης, συγκρτ- 
νομένης πρός τήν Ελληνικήν ιδίως, καί τούτων τήν άπόδειξιν μετ’ έπιτυχίας 
άπεπειράθη ό κ. Camarda, άποδεικνύεται δέ καθαρότατα δτι ή ’Αλβανική 

γλώσσα γραφομένη έχει όλους τούς φθόγγους τής 'Ελληνικής δπως καί νΰν 

αΰτη προφέρεται- τά κυριώτερα φωνήεντα είναι τό α, ι, ν' τό ε είναι τρο- 
ποποίησις τοΰ α. ή παράγεται άπό τό at ώς τό ο άπό τό αν' τό α είναι τό 
κατ’ εξοχήν φωνήεν έπιδεχόμενον ώς και έν τή 'Ελληνική διαφόρους τροπο

ποιήσεις, έπικρατεΐ δέ είς τήν Δωρικήν διάλεκτον ώς τό ε είς τήν Αιολικήν. 
'Ο Hahn λοιπόν καθώς και ό Βορρ συγκρίνοντες τάς δύο άλβανικάς διαλέ

κτους καί εύρίσκοντες δτι είς τήν τών Γκέκων έπικρατεΐ τό α, έκεϊ δπου οί 

Τόσκοι μεταχειρίζονται τό ε ενίοτε καί τό ο, άποφαίνονται μετά τινας άλ- 
λας παρατηρήσεις ώς πρός τήν ποιότητα τών Γκέκων καί τής διαλέκτου των, 

δτι έν αύτοϊς υπάρχουν ί'χνη δωρισμοΰ έν τω όποίφ διαφέρουσι οί Τόσκοι, αΐ

τινες ώς πρός τά ή'θη καί τήν γλώσσαν κλίνουν μάλλον πρός τόν Αίολισμόν. 
Ούσιώδης δέ παρατήρησις είναι δτι έν τή ’Αλβανική ενίοτε διατηρείται τό α 

Αρχαϊκόν έκεϊ δπου τοϋτο έν τή 'Ελληνική ώς π. χ. γιας, μασ-ε, μάτ-ε (με
τρώ) μάτ-α (μέτρον) έκ τοϋ αρχαϊκού μάτιοτ τοΰ ‘Ησυχίου. Περί τών διαφό

ρων αλλοιώσεων τοϋ α είς ε καί τάνάπαλιν τοϋ α είς ι καί ε, τοΰ α εις αϊ, 

τοϋ α είς ο ή ω, τοΰ α είς ν ή ου, τοΰ ε εις ι καί τοΰ ο εις ε, παραπέμπω 
τούς έπιθυμοΰντας νά λεπτολογήσωσι είς τούς έν έκτάσει περί τούτων δια- 
πραγματευθέντας, άναφέρω μόνον παραδείγματα τινα πρός άπό'δειζιν- ναμ 

(κατάρα) είς τήν Γκεκικήν καί κ«με είς τήν Τοσκικήν, πρός τό ελληνικόν 
νέμεΰις" ΘΙΘ ε (βυζαίνω) έκ τοΰ (θάομαι, τίτθη, τιθέν) ΘΙΘα καί σίαα ό μα» 

στός- «μΐά,ς (ομιλώ) έκ τοΰ φλάζω, φράζω, <γ2ϊτ καί φΛετ (όμιλεϊ)- βάϊτα 
(υπήγα), βάζε (υπήγε) καί βετε (πηγαίνω) έκ τοΰ βατέω- /νάργε (τρελλός) 

έκ τοΰ μωρός* άκεμ, άκτγε (όνειρον) έκ τοϋ οναρ* βγεπ καί βγάτΐ (ταχύς), 

έκ τοΰ ρέπω, ροπή- μοάε καί μύ6ε έκ τοΰ μάλον ή μήλον* γγρούα (γυνή) 

έκ τοΰ γραΰς, γρυιός- οΰμόγε (εύχομαι) έκ τοϋ άράομαι- γκϊοϋνε (γόνατα) έκ 

τοΰ γόνυ)- τό α απαντάται εύκολώτερον είς τήν ’Αλβανικήν αντί τοϋ ν ώς 
ί'άτε έκ τοΰ νύξ, rari (τώρα) έκ τοΰ νυνί, γγάς ή εγγάσε έκ τοΰ εγγύς έγ- 

γίζω- ό'πως δέ καί είς τήν ελληνικήν τό ε μεταβάλλεται είς χρόνους τινάς 

ρημάτων είς ο ώς σγγίιεά (εκλέγω) παρωχ. σγγΜάάα (έ'κλεξα)- βγεδ (κλέ- 
πτω), βύδα (έ'κλεψα)- τιεγ> (γνέθω) έκ τοΰ τείρω παρωχ. τόρα (έ'γνεσα)- τοΰ 
ε είς ι παραδείγματα είς τήν ’Αλβανικήν είναι πολλά, πγές· (κόπτω) έκ τοΰ 

πρίω, τγέδε (οδός) έκ τοΰ τρίβος* Λέδι (τοίχος) έκ τοΰ λίθος.

Ή ’Αλβανική γλώσσα ώς πρός τόν άριθμόν τών χρόνων καί τών προσώ

πων τών ρημάτων καί ώς πρός τόν τρόπον τοΰ σχηματισμού των ιδίως μετά 
βοηθητικών, είναι κατά πάντα όμοια μέ τήν μ,εταγενεστέραν ελληνικήν. Τρία 

μόνον ρήματα διετήρησαν τήν άρχαίαν κατάληξιν γιζ, τό γΐάμε (είμαι) έκ 

τοΰ είμί καί δωρικώς εμμί' τό θόμε (λέγω) έκ τοΰ φημϊ, φαμί- καί τό κάμε 

έκ τοΰ αρχαίου σχήμι, σχαμι τοΰ σχέω = έχω- τά λοιπά δλα ή έχα
σαν καθίόλοκληρίαν τό πρώτον πρόσωπον του ένεστώτος,ή τό παρήλλαξαν ού- 

σιωδώς- περί πάντων τούτων, οί βουλόμενοι δύνανται νά ίδωσιν είς τό λεξι

κόν τοϋ Hahn ή καί είς τήν Γραμματολογίαν τοΰ Camarda.
’Εν τούτοις έν συνάψει καί γενικώς δυνάμεθα ώς έξης νά όρίσωμεν τάς 

κυριωτέρας καί χαρακτηοιστικωτέρας γραμματικής ομοιότητας τής ’Αλβανι

κής πρός τήν ‘Ελληνικήν.

'Ο σχηματισμός τών λέξεων είς τήν ’Αλβανικήν είναι κατά πάντα δμοιος 
μέ τήν 'Ελληνικήν, διότι καί είς τάς δύο γλώσσας απαντάται ή αύτη 

κατάληξις καί είς τά ονόματα καί είς τά ρήματα, καί είς αυτά τά ά- 

κλιτα.
Ή κλίσις τών ονομάτων τών Αλβανικών κατά πολλά ομοιάζει πρός τήν 

Ελληνικήν, ενίοτε δέ διατηρεί τόν αρχαιότατου ταύτης τύπον ώς έν τή γεν. 

καί δοτ. τοΰ πληθυντικού βε — cjn π. χ. κενεβετ (κυνών)=Λ;ΰη9σρ>ι, xiroyir, 

θ’ύ2κ~ι-6ετ (λύκων) Λύκογιν, κτλ. 'II κλίσις δέ τών θηλυκών ιδίως δύναται

ΤΟΜΟΣ Γ', 4.—ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1879, ' 20
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τις νά είπν) είναι ή αύτή* ως κερθία (όμφαλδς) έκ τοΰ καρδία), γεν. κερθίς-σε 

(καρδίας) δοτ. κερθί-ς καί αίτ. κερθϊκ (καρδίαν).
Τά άρθρα κατ’ ουσίαν είναι τά αύτά ώς ό καί η άλβανιστί I καί-έ τοϋ καί 

τής τε καί σε, τδν και τήν τε και τέ, τφ καί τή σε καί σε. ·
Αί άντωνυμίαι, άν καί διάφοροι, φέρουσι έν αύταϊς στοιχεία ριζικά όμοια, 

καί πολλάς άναλογίας σχηματισμού καί συνθέσεως.
Τά ρήματα ώς πρδς τδν άριθμόν τών χρόνων, τδν σχηματισμόν καί τνιν 

κλίσιν αύτών, ιδίως δέ τών συνθέτων μετά τών βοηθητικών άκολουθοΰν 
καθ’ ό'λα τόν τύπον τής 'Ελληνικής' άν δ’ ενίοτε είς ελλιπή τινα ρήματα 
εις σςα τδ αλβανικόν ρήμα απομακρύνεται της αρχαίας 'Ελληνικής, πλη
σιάζει πρδς την μεταγενεστέραν. ’Αλλά περί πάντων τούτων Ιδιαιτέρως άλ
λοτε έν έκτάσει.

Πρώτος γράψας είς την Αλβανικήν γλώσσαν είναι Θεόδωρός τις διδάσκα
λος καί ίεροκήρυξ της 'Ελληνικής εκκλησίας τοϋ Άλμπασάν (Άλβανουπό- 
λεως), τοϋ δποίου όμως κατά δυστυχίαν τά έργα έχάθησαν καί δέν σώζον
ται είμη ή μετάφρασις τής Παλαιάς καί Νέας Διαθήκης, έπιδιορθωθεϊσα 
μετά ταΰτα παρά τοΰ Γρηγορίου άρχιεπισκόπου Εύβοιας, ή μετάφρασις τών 
Ευαγγελίων, τών ’Επιστολών καί τών πράξεων τών ’Αποστόλων, καί τής Ά- 
ποκαλύψεως. Ό ίερεύς ουτος Θεόδωρος, άποθανών κατά τά τέλη τοΰ πα
ρελθόντος. αίώνος, κατεγίνετο, κατά το λέγειν τοϋ Hahn, είς τδν σχηματι
σμόν κοινής Ηπειρωτικής γλώσσης, ήτο δέ κάτοχος τών άρχαίων καί νεω- 
τέρων γλωσσών καί παιδείας ούκ ολίγης την οποίαν ήούσατο έν τή περι- 
φήμφ τότε σχολά! τής Μοσχοπόλεως τής ’Αλβανίας. Ή πόλις αυτή καταν- 
τήσασα ήδη εις άθλιον χωρίον είναι πρδς Άνατολάς καί απέχει δέκα ώρας 
τοΰ Κερατίου είς τάς μεσημβρίας ύπωρείας τοϋ ΙΊίνδου παρά την Κοριτζάν* 
κατά τδν παρελθόντα αιώνα ήνθει κατά τδν πληθυσμόν, δστις ώς έπί τδ 
πλεϊστον ήτο βλαχοηπειρωτικός' η σχολή της ητις είχε καί τυπογραφείου, 
συνέστη άπό τής έποχής τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, οπότε 
πολλοί τών σοφών 'Ελλήνων κατέφυγον έκεϊ. 'Η ’Οθωμανική τυραννία διά 
τής καταπιέσεως κατήντησεν είς άθλιον τδν τόσον ανθηρόν τοΰτον τόπον, 
ώς καί τόσους άλλους οπού αύτη έπεκράτησε καί έπικρατεϊ, καί έπέφερε 
την καταστροφήν τής Σχολής.

4 Ή μέθοδος καί τδ σύστημα τής γραφής διά τοϋ 'Ελληνικού ’Αλφαβήτου
είς ήν είναι γραμμένη ή Π. καί Ν. Διαθήκη είναι αύτή εκείνη ήν θεωρεί καί 
ό Hahn ώς τήν καταλληλοτέραν πρδς γραφήν τής ’Αλβανικής γλώσσης, τό
σον διά τήν ταύτότητα τοϋ ήχου είς τάς δύο γλώσσας και τήν συγγένειαν 
αύτών ώς πρδς τά σχήματα καί τάς λέξεις, οσον καί διά τήν χώραν είς 
ήν κατοικούν ήτις είναι μέρος τής Έλλάδος./Ως πρδς τήν ορθογραφίαν δμως 
ευρίσκει τινά απαράδεκτα, διό έφεϋρε σύστημα κανονικώτερον καί έπιστη- 
μονικώτερον τδ όποιον παρεδέχθησαν πάντες οί φιλολόγοι μέχρι σήμερον καί

Κυτδς δ Camarda δστις έκαμε τροποποιήσεις τινάς έπί τδ πλησιέστερον πρδς 
τήν 'Ελληνικήν.

Ώς πάσαι αί γλώσσαι αι πρδς τήν πρόοδον τείνουσαι προστρέχουσιν είς τήν 
βοήθειαν τελειοτέρων γλωσσών, ουτω καί ή ’Αλβανική πρδς τήν 'Ελληνικήν 
έχουσα μεγαλητέραν συγγένειαν πρδς ταύτην προστρέχει καί λέξεις αύτής 
έχούσας μάλιστα τήν αυτήν ρίζαν τάς καθιστά ίδικάς της ώς π. χ. τυπόνω 
άλβανιστί τυπόσε, σπουδάζω σχουΰάσε έκ τούτου καί τό σςπείτε (γρήγορα) 
κτλ’ τόσον δέ ήτο έντετυπωμένη αυτή ή ιδέα εις τήν άρχαιότητα, ώστε 
καί περί τών προγόνων τών ’Αλβανών, τών άρχαίων Ήπειρωτών, διηγείται 
ό Πλούταρχος έν βίφ Πόρρου «δτι δταν ό εύεργετικδς βασιλεύς τών Μολοσ- 
σών Ταρίπας ήθέλησε νά έκπολιτίση τούς λαούς έκείνους, διά τών Ελληνι
κών γραμμάτων τούς έκόσμησε, καί δι’ αύτών έδοξάσθη δ Πύρρος όχι όλιγώ- 
τερον τών όπλων.» Καί δμως ούχί όλίγας λέξεις λατινικάς βλέπομεν είσαχθεί- 
σας είς τήν ’Αλβανικήν ιδίως παρά τοϊς Γκέγκοις έκ τής έπικρατήσεως τής 
λατινικής έκκλησίας παρ’ αύτοϊς καί πρός σκοπόν ίδιοτελή παρ’ αποστόλων 
Λατίνων, ταύτας όμως, καθαριζομένης τής γλώσσης, εξοβελίζει τών φιλαλ- 
βανών ή λογική, παραδεχομένη τάς αντιστοίχους καί ομοφώνους έλληνικάς 
ώς π. χ. άλβανικώτεραι είναι αί λέξεις τής τοσκικής διαλέκτου Λύπησε, 

ΛυπησΙα, θαριάσριε, θαράσε καί θάγρα, έκ τών ελληνικών λυπήσω, λύπη- 
σις ία, θαυμασμός θαυμάσω, θαΰμα, ή τδ miscirier, misciriershme, mr<5coli, 
tnriculuoshme και άλλων τής σκοδρικής καί γκεγκικής διαλέκτου, έκ τών 
λατινικών misericordia, misericors, miracnlum.'H φρόνησις λοιπόν καί τό συμ
φέρον τών ’Αλβανών απαιτεί νά μιμηθώσι τούς 'Ρουμούνους, οΐτινες -καυ- 
χώμενοι ότι είναι απόγονοι τών ένδοξων 'Ρωμαίων ώς έκ τοΰ ιδιώματος τής 
γλώσσης φωνήν τινα αύτής σωζομένην παρά τω λαφ πρδς τήν 'Ρωμαϊκήν 
γλώσσαν τήν συγκρίνουσι διά ν’άναπτύξουν τήν άναγεννωμένην 'Ρουμουνικήν 
φιλολογίαν των, έμμένοντες δέ καί σεβόμενοι τά πάτρια νά περιφρονήσουν 
τάς ύπδ τδ πρόσχημα τής θρησκείας καταχθονίους προπαγάνδας τών ιερα
ποστόλων καθολικών τών όποιων ή φανατικότης βοηθουμένη καί άπό τά 
συμφέροντα τών οικείων Κυβερνήσεων τείνει νά καταπνίξη τδ έν τί) Άλβα- 
νίγ ελληνικόν φρόνημα, άποστεροΰν τούς ’Αλβανούς τής ιδίας γλώσσης των 
ητις κατά τόν Maltebrun είναι ήμιελληνική, κατά δέ τόν Schleicher δεύ
τερος κλάδος τής Ελληνικής, τής γλώσσης των, λέγω, διά τής όποιας συν
δέονται μετά τοΰ Έλληνισμοΰ, μεθ’ ού άνέκαθεν καί πολλάκις συνεταύτισαν 
τήν τύχην των πολεμήσαντες ύπέρ κοινής καί άδελφικής άνεξαρτησίας.

Πολλά χαρακτηριστικά τόσον τής γλώσσης δσον τών ηθών καί τών ιδιαι
τέρων παραδόσεων τών Ήπειρωτών δύνανται ν’ άναφερθοϋν, ώς κατά πάντα 
σύμφωνα μέ τά τών παλαιών καί νέων Ελλήνων' καί ή κατασκευή λέξεων 
έξ αύτοΰ τοΰ ποιοΰ τής ιδέας έν τ$ Άλβανικγ γλώσσνι απαντάται ώς π. χ.
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(βροχή)· έζ του ήχου του παρζγο^ένου έζ τής βροχής, μπίε (ζτυπώ) 2/, 

τυΰ κρότου τοϋ κτύπου ζτλ.
Έν τή ποιήσει τή ’Αλβανική, φανερουμένη διά των διαφόρων ώς έπί τό 

πλεϊστον φσμάτων, αναφαίνεται ή δύναροις τής ευαισθησίας καί τής φαντα

σίας τοΰ λαοΰ εκείνου, είς τοσοΰτον δέ βαθμόν όμοιότητος φθάνει προς τά 

τής νεοελληνικής καί ώς πρός τάς ιδέας και ώς πρός τό δλον τοΰ χαρακτή- 
ρος, ώστε δικαίως δύναται τις νά τά όνομάστ) καρπούς τής αύτής ρίζης’ δ 

δέ περίφημος ποιητής τής Γερμανίας Ο. L. Β. Wollfs εύρεν αύτά τόσον ω

ραία, ώστε άνέλαβε τήν είς μέτρον μετάφρασίν των είς τό Γερμανικόν, άλλ’ 

άποθανών έγκατέλιπε τό έ'ργον του ατελές. Έν αύτοϊς αί πεδιάδες, τά 
όρη, τά δένδρα, τά ύδατα κατοιζοϋνται άπό· πνεύματα διάφορα π. χ. Novae 

Μά.Ιαζε, w.v.vsc, είναι αί Μελίαι τών αρχαίων ή αί Νεράιδες τών μεταγε

νεστέρων, κτλ. τά πτηνά όμιλοΰν καί κλαίουν, οί 'ίπποι (ώς άν ήσαν έκ τής 
άθανάτου γενεάς τοΰ 'Ομήρου) έρωτοΰν περί τοΰ κυρίου των καί πηγαίνουσι 
πρός άναζήτησιν αύτοΰ καί διαμαρτύρονται ό'τι έ'πραξαν τό καθήκον των. 

Τά ήθη καί τά χριστιανικά αισθήματα άναφαίνονται επίσης έν τοϊς άσμασι 
τών ’Αλβανών, έκτος εκείνων τά όποια άνήκουν είς τήν Μουσουλμανικήν 
θρησκείαν, άλλά και έν έκείνοις φαίνονται σημεία συγγενικά διάφορα τών 
τών Όσμανλίδων, διότι ό ’Αλβανός άν ζαί Μουσουλμάνος τήν θρησκείαν διε- 

τήρησεν ό'χι μόνον τόν χαρακτήρα καί τήν εθνικήν ενέργειαν, άλλά καί κατά 

μέγα μέρος τά ήθη ζαί ενίοτε ζαί τά ονόματα τών προγόνων του. Ό εν
δοξότερος ποιητής έζ τών Γζέζων είναι ό Νασίμ μπέης Μουσουλμάνος τό 

θρήσζευμα, τοϋ οποίου τά άσματα είναι τά δημοτιζώτερα, έάν δέ ζατά 

τήν γνώμην τοΰ Hahn έζκαθαρισθώσιν ταΰτα άπό φωνάς ξένας ώς άραβι- 
κάς, τουρκικής καί περσικάς, ήδύνατο ν’ άποβή ό ’Ανακρέων τής ’Αλβανίας.

Τά άσματα, τά παρά τοΰ ζ. Reinhold συναθροισθέντα, ό'λως δημώδη, εί
ναι ναυτικά ζαί έμποριζά συνήθη παρά τή έλληνική ναυτιλία, τής οποίας 

τό μεγαλήτερον καί ισχυρότερου μέρος είναι άλβανικής καταγωγής’ είναι δε 

πλήρη χάριτος ζαί ζωηρότητος ζαί ζαθαρωτάτης γλώσσης άνευ 'Γουρζισμών, 
έζτός ελληνικών τινων λέξεων παρεισφρησασών καί συνταύτισθεισών ώς έζ τής 

όμοιότητος τής γλώσσης. ,,’Αλλ’ αί ποιήσεις αί συλλεγεΐσαι παρά τοΰ κ. Ca- 

marda έζ τών ’Αλβανικών άποιζιών τής Ίτ,αλίας καί Σικελίας είναι αί ω
ραιότερα! μέ ζαθαρωτέραν γλώσσαν, άν καί ούχί αμιγείς ιταλικών λέξεων’ 

τούτων καθώς καί τών προηγουμένων, παραθέτομέν τινα όπως γνωσθή ή 

άκρίβεια τών λεγομένων μας:

"Ισς νίη μίμε σςουμ’ έ μίρε ’ 
Νέντε μπίλιε κίσς άγ’ό μέμμε 
Νέντε μπίλιε σε χαϊδιαρ 
Σά ’γγά ν’έρι ισς μπουλ’άρ 
Κίσς έ δ’ε ν’*ε μπίλ>ε κοπίλε

Μήτηρ τις πολύ καλή 
ίννέα υιούς ειχεν αυτή 
εννέα υιούς χαριτωμένους 
ώστε έκαστος ήν πατρίκιος. 
Είχε και μίαν κορασίδα

μπούκουρε δα οί τρανταφύλε 
Τσέ τε φρίτουρ’ έ κίσς γκίνε 
έ γία βόγ’νε Γανεντίνε . . . κτλ.

καί έτερον άνέζδοτον:

'Ρόμπες μερούαμε 
Τε ντίελετ μπρεμίες 
Μπλΐδ λούλε βάσςιζα 
Μπλιδ ντε σςέσςε ΐ Κορώνιτ 
Μονοσάκετ ί ρέα, 
Μπλΐδ λούλε έ κεντόν 

Σί βένε έ φάλλετ σάϊ 
Κούρ νίοττα ί Ιρδ γκράχε 
Ντί ού κά κένι Μουσκουμσούντ 
έδ έζού πέρ κοσςετούΟι. 
έ μ’ έκίεβι ντε νιε ζότ 
Σά I μπούκουρ άκΐε μίζουρ 
Πρα, μπρέμανετ με χένε 
Νιε ζογκ κραχε-ζέζ 
Μόνον συλέϊ p ό τ ο υ λ α 
Σςατόρε άττιτ νρίμιτ 
έγ’ούλνεγ’ε έ κλ’άγΐε 
Σα ί πουργικέγιν ζόττι I σμπέτ.
— «Κύ γκυρίζ μ’ γέ τ’, βάσςεζε 
»Κύ ζύμίρένε μ’ έμπλόβε λότ;»
— η Γ’άμ γκύρ.ζε σςούμ τε λάρτε 
»Γκά ζόττρατ ε Μιρυτίτιβετ, 
«Τιμ βλά ντΐρ κάτρε βγ’έτ 
«Μουάρτινε ντό βράννε κουσσάρ».
— «Ποπό! σά ε μάδε νέμε I 
’Ολύμπια τί μότρα γίμε
Βέτ Βλαστάρι γίτε βλάα.

καί έτερον άνέζδοτον τών νήσων :

Μορί βάσς’ζε έρε
Τσςέ προβάρ κά Ζογϊορέ 
με τσεμπέρ πασμαντερή 
με ανάστημα σί κερί· 
Μάτε προσωπή σί μόβε 
μάτε βάδισμα σί ντόμνε 
μάτε γκόλιζ σι κερίριζ 
τίέ τσά σίσεζ’ σΐ τσά ί'λιζ κτλ.

Καί δίστιχά τινα ωραιότατα.

Μορί μπίλιε ντ’ άργαλί 
νέκε σςέχ τσςέ σςόν'ε πρα τί.

Γκέλι σα κεντόν 
τε μποόκουρά τε σγκιόν.

βραπετόβα, βραπετόβα 
άτο βασςαζέ τε σςκόδα.
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εύμορφην πολύ ώς ρόδον, 
μ’εύσαρκον καί ώραΐον στήθος 
καί τήν ’λέγαν Γαρεντίνα. . . κτλ·

Είς τό σκοτεινόν φώς 
εσπερινού ήλίου 
συνέλεγεν άνθη ή κόρη 

συνέλεγεν εις τήν πεδιάδα τής Κορώνης 
τά νέα μανουσάκια.
Συνέλεγε ά'νθη καί έτραγιβδει 
τάς περιπετείας τής τύχης της’ 
ό'τε αίφνης παρουσιάζεται πρός αύτήν 
δεν ήξεύρω πόθεν, <5 σκύλος Μουσουλμάνος 
καί τήν π’άνει άπό τήν κόμην 
καί τήν φέρει πρός ένα κύριον 
όσον ώραΐον, τόσον ύπερήφανον. 
’Έπειτα τό έσπέρας με τήν σελήνην 
εν πτηνόν ραχομέλανον 
έπέτα διαρκώς πέριξ 
τής σκηνής τοΰ' παλληκαρίου εκείνου. 
’Αναστέναζε καί έ'κλαιε 
ώστε έστράφη πρός αύτήν ο ώχρός κύριος.
— «Ποιας γενεάς είσαι Συ κόρη
"πού τήν καρδίαν μου έγέμισας δάκρυα ς

— Είμαι άπό γενεάν πολύ ύψηλήν 
«άπό τούς πρίγγιπας Μιρδίτας·
»τόν άδελφόν μου πρό τεσσάρων έτών 
«ήρπαξαν καί έφόνευσαν οίπειραταί».
—- ΦευI πόσον μέγα κακόν! 
’Ολυμπία, είσαι ή αδελφή μου 
έγώ είμ’ ό Βλαστάρης ό άδελφάς σου».

Νέα κόρη μου ώραία 
ποΰ έρχεσαι άπό τήν Ζαγιορέα 
μέ σσεμπέρι μέ συρίτι 
καί άνάστημα ώς κηρί 
μέ πρόσωπον ώς μήλον 
καί μέ βάδισμα κυρίας 
μέ στομάκι ώς θρουμπίλι 
καί μαστούς ώσάν τ’ άστροΰλι κτλ.

Κόρη μου στον άργαλ’ό 
διά σένα Ιγώ περνώ.

"Οταν ό πετεινός λαλή 
τής εύμορφαις πάντα έξυπνη.

Έτρεςα έ'τρεξα 
τα κορίτζ’α εκείνα 'πέρασα.
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Τοιαυτης λοιπόν καί τηλικαύττι; οδσης ττί; σχέσεω; τών ’Αλβανών π^δφ» 

τούς "Ελληνας, ενεκα τίς οποίας ηναγκχσθη καί ό Xylander νά παραδεχθώ 

τούς ελληνικούς χαρακτήρας, δέν είναι χρέος ημών τών Ελλήνων εύτυχησάν- 

των ν’ άναπνεύσωμεν την αύραν τη; ελευθερίας, τίί μεγίστη μάλιστα συν- 
δρομ-ρ τών ’Αλβανών, τόν εκπολιτισμόν τούτων νά ζητησωμεν και δι’ όλων 

τών μέσων νά προλάβωμεν κατάστασιν όσημέραι χειροτερεΰουσαν και πεινού
σαν εί; τόν αποχωρισμόν παρ’ ημών της ’Αλβανίας μετά της οποίας αδελ

φικά! σχέσεις μας συνδέουν ; Πρός τοϋτο. όμως είναι ανάγκη εργασίας και την 

τών Συλλόγων θεωρώ την προσφορωτέραν, Συλλόγων τών οποίων σκοπός καί 
ενέργεια νά ijvat ό εκπολιτισμός της ’Αλβανίας καί η διάδοσις κα’ι άνάπτυ- 

ξΐς τοΰ έν αύτνί. έθνικοΰ αισθήματος. Κ. X. ΒαΜΒΑΣ.

ΝΙΚΟΛΑΟΧ JkPA.FO'TBKHX

(ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ}

Την 9 Μαρτίου τοΰ έτους τούτου έφέρετο εις τόν τάφον τό λείφανον- πσ- 

λιοΰ την κόμην καί τόν πώγωνα άνδρός,. έν μέσιμ πλήθους έκλεκτοϋ- καί τών 

ώποδιδόντων τάς τιμάς της Πολιτείας είς τούς ύπηρετησαντας αύτην' ησυ- 
χως δ’ έκηδεύετο καί είς τόν τάφον κατεβιβάζετο, άνευ τοΰ θορύβου επι

κήδειων $ επιταφίων λόγων, ό νεκρός τοϋ ΝηοΜου Αραγούρη. Καί όμως,, 
πρό τοϋ φερέτρου, τοΰ περικλείοντας τόν νεκρόν αύτοϋ,. καί παρά τά χείλη, 

τοΰ λάκκου, δστις ώρίσθη, 'ίνα κάλυψή τό λείψανου εκείνο διά παντός άπ® 
τοΰ φωτός τοΰ ήλιου, πολλά ην δυνατόν νά ρηθώσιν, είς έπαινον τοΰ άποβιώ- 

σαντος, πολλά δέ νά διδαχθώσιν οί νεότεροι, έκ τών απομνημονευμάτων μα- 

κροΰ βίου, ό'λου άφιερωθέντος είς την ύπηρεσίαν τνίς άνθρωπότητος καί της 
ϊΤατρΙδος, είς την καλλιέργειαν τών γραμμάτων καί εις τοΰ άληθοΰς Ελληνι
σμού τάς έμπνεύσεις. Ό άποβιώσας πολλάκις είς τούς οικείους αύτοϋ είπεν^ 
ό'τι έπεθύμει, δταν άποθάνϊ), ουδένα τά τέκνα αύτοϋ νά προσκαλέσωσιν, 

δ'πως έν τ·η εκκλησία η παρά τόν τάφον αύτοϋ όμιλησγι. Έγίνωσκεν ό Νι
κόλαος Δραγούμης δσον άπώλεσαν της αξία; αύτών οί επικήδειοι καί οί επι

τάφιοι, τοιαότης καταχρησεως γενομένης περί τούτους. Έγίνωσκεν. επίσης, 
ότι, έκ τών έν στιγμαϊς τοιαύταις λεγομένων, ολίγα είναι τά άκριβ^ η τά 

μεμελετημένα, ώς δεϊ, έντεΰθεν δέ, τά κεκτημένα ιστορικήν αξίαν, καί ύπη- 

ρετοΰντα.πράγματι την μνημην τοϋ κηδευομένου. Ιδίως δέ περί άνδρών, οΐ

τινες δέν έξέπληξαν τόν κόσμον διά τοϋ μυθώδους τών κατορθωμάτων αύ
τών, και δέν ηύτύχησαν, δι’ ένα η δι’ άλλον λόγον, ν’ άποκτησωσι όπωςδη

ποτε φημην παγκόσμιον, έν μέρει δύσκολος αποβαίνει ό επιτάφιος' διότι, έν 

ςττιγμγ τοιαύτγ, δέν δύναται ό όμιλών νά είσέλΟν) είς τάς λεπτομέρειας καί 

είς τά καθ’ έκαστον του βίου τοΰ άπελθόντος, ένθα κεΐνται κεχωσμένοι, καί 
πολλάκις βαθύτατα, οί μαργαρίται, οί στολίζοντες τό διάδημα αύτοϋ. ‘Ο 

Νικόλαος Δραγούμης, άνηρ μεμκθηκώς καί τά μάλιστα ειλικρινής καί τί
μιος, δέν ήδύνατο ν’ άγνογ ταϋτα· άπηυχηθη οδτω νά ρηθρ τι έπί τοΰ τά

φου του, δπερ πεπρωμένως η άτελέ; θά τίτον η κοινούς θά περιείχε τόπους 

καί φράσεις κενά;’ έγίνωσκεν, δτι ό βίος αύτοϋ δεϊται μελέτης, δπως δ’ έκ- 
τιμηθ-ρ ή αξία αύτοϋ, άπαραίτητοι άπέβαινον αί έ'ρευναι είς τούς βαθύτερους 
διαδρόμους της έθνικης ιστορίας ’.

Έπιθυμών, ΐνα ό βίο; άνδρός, δστις πληρέστατα έπετέλεσε τό καθήκον 

αύτοϋ, καί ώς άνθρωπος καί ώς πολίτης, μη άπομείνρ κεκαλυμμένος ύπό τίς 
ληθης την παχεΐαν πλάκα, επιχειρώ, σήμερον, νά χαράξω όλίγας περί τοΰ 

Νικολάου Δραγουμη λεξεις. Πεποιθα δέ, δτι ού μόνον αποτίνω φόρον εύγνω- 
μοσυνης είς διακεκριμένον άντιπρόσωπον τΐίς νεωτάτη; τοΰ άγώνος γενεάς, 

καί ταύτης όσημέραι άραιοτέρας τάς τάξεις καθιστάμενης, άλλά καί δτι 

προσφέρω τοϊς έπιγινομένοις νέοι; άξιομίμητον καί έπίζηλον ύπόδειγμα βίου 
ελληνικού,ανταξίου μελέτης καί άπομνημονεύσεως.Έπί τέλει δέ άποδίδω καί 

χαρυν είς φίλον πατρικόν καί έμόν, δν, έν κρίσιμοι; καιρό?; καί έν συμφορά?;, 

πολιτικαϊς η οικογενειακά?;, εύρον πάντοτε πρόθυμον άγγελον παρηγοριάς 
καί ένθαρρύνσεως λόγους κομίζοντα.

4 Καί έγγραφον έχομεν μαρτυρίαν τή; μετριοφροσύνης κάί τής εύθυχρισία; τοΰ Νικολάου 
ίραγούμη, περί την αληθή έχτίμησιν τών ύπηρεσιών ίαυτοΰ, τά; «Ιστορικά; Αναμνήσεις» 
τον, έν αίς έν ακρφ προσοχή καί έν περιστολή μνημονεύει τών έργων τον. Καί έτερον δέ 
δετ.κωτερον ύπόοειγμα, οτι η ακρίβεια τής κριτικής του δέν έσκοτίζετο, ύπό τής άγάπη; αύτη; 

ισχυρότατης, τής υυκής,παρέσχεν, έν χρόνω άρχαιοτέρω."Οτε δ συντάκτη; τής «Άθηνα;» 
μακαρίτης Άντωνιάδης, άποβιώσαντος τοΰ πατρός τοΰ Δραγούμη, τφ 1855, έζήτησε πλη
ροφορίας τινάς, "να γράψη τήν νεκρολογίαν αύτοϋ, ό Νικόλαος Δραγούμης τώ έγραψεν έπι- 
στοΛ-ην, έν ή έπισης εύφραδώς καί τιμίως έκτίθησι τας περί έπιταφίων καί έπιχηδείων ’δία; 
τον και τας περί τοΰ πατρός του γνώμας, διά τών ίξής: « Αι νεκρολογίαι, δσάκις γίνονται 
»πρό; άπλοΰν έγκώμιον τών άποθανόντων, καίτοι ?χουσαί τι παραμυθητικόν διά τού; έπι- 
«ζώντας, ματαιαι μέ φαίνονται, έάν δέν διαλαμβάνωσι καί τι διδακτικόν. Βεβαίως δ πατήρ 
».αου, αν καί έλατρευε την πατριοα, καί ?παθε, καί έμόχθησεν ύπέρ αύτής, ό’ύτε ώ; πολιτικός, 
«ούτε ώς στρατιωτικός, ούτε ώς φιλολόγος ή έπιστήμων διέπρεψε. Άλλά φρονώ, ότι τού; 
«άνθρωπον; τής γενεάς, ητις παρεσκεύασε την έπανάστασιν, τής οποίας άπολαύομεν ήμεΤς 
• τους καρπούς, καλόν να μελετώμεν, ώς τά λείψανα έκεϊνα τής άρχαιότητος, ατινα, ε* καί 
•Μ εχοντα πολλάκις την άξιαν τών έργων τοϋ Πραξιτέλους ή τοΰ Φειδίου, πιστοποιοΰσιν 
«όμως ήμας περί τών βαθμών τής ακμής καί τή; παρακμής τή; τέχνης, ή καί διαλευκαί- 
«νουσι χωρία αμφισβητούμενα τής ιστορίας.» ’Οποία εύγενής μετριοφροσύνη καί οίος άλη- 
θης προς την Ιστορίαν σεβασμός! Οποία δέ άντίθεσις πρός τήν ματαιότητα άλλων, οΓτινες 
περιοδικώς, τούς γεννήσαντας αύτοπανηγυρίζοντες, δέν ήρκέσθησαν νά όρίσωσι τήν άληθή 
θέσιν αύτών, όπως διασώσωσιν εί τι καλόν' έπραξαν ουτοι, άλλ’ όρμήσαντες νά παραστή- 
σωσιν αύτούς, ώς τούς μόνους σωτήρας τοΰ έλληνικοϋ καί μόνους ήρωας, έπνιξαν έν τώ γί- 
?.ωτι καί αύτάς τά; άλλως άξιομνημονεύτου; ύπηρεαίας των.
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'Ο Νικόλαος Δραγουμης, υίός τοΰ έκ Βογαζιζοΰ τής Μακεδονίας Μάρκο'ά 

Δραγούμη καί τής Ζωής Σοφιανού Δεληγιάννη, Ουγατρός ΓΙελοποννησίου, έτέ- 
χθη, δευτερότοκος, έν Κωνσταντινουπόλει, τ7ι 10 ’Απριλίου τοϋ 1809.

Καθώς πάντες οί ύπέροχόν Ttva κοινωνικήν θέσιν κατέχοντες "Ελληνες τών 
χρόνων τής πρώτης είκοσιπενταετηρίδος τοΰ αίώνος τούτου, καί διά -παι
δείας κοσμούμενοι, μετέσχον τών ύπέρ της έξεγέρσεως τοΰ ελληνικού έθνους 

εργασιών, καί ό πατήρ τοϋ Νικολάου Δραγούμη Μάρκος Δραγουμης έγένετο 

εταίρος της Εταιρίας τών Φιλικών, ητις έκλήθη, 'ίνα παρασκευάση την 
έ'ναρξιν τοΰ ύπέρ άνεξαρτησίας άγώνος και οργάνωση είς.έν τά ζώντα στοι

χεία τοΰ Έλληνισμοϋ. Έγένετο δ’ εταίρος, ούχί έν λόγοις, άλλά καί έν έρ- 
γοις, καί έν άργυρίω. Εις πεντήκοντα χιλιάδας γροσίων συμποσοΰνται αί ύπέρ 
τής εύδοκιμήσεως τοΰ μεγάλου έργου είς το ταμεϊον τών Φιλικών είσενεχθεΐ- 

σαι καταβολαι τοΰ Μάρκου Δραγούμη.

"Οτε, έκραγείσης τής έπαναστάσεως, έν Μολδαυΐα, την 24 Φεβρουάριου 

1821, έγνώρισεν η οθωμανική Κυβέρνησις τούς πολυτρόπως παρασκεύασαν- 

τας το κίνημα έκεϊνο, ό Μάρκος Δραγουμης, γινώσκων, δτι προεγράφη έκ 
τών πρώτων, μετ’ άλλων Ελλήνων, φυγών έκ Κωνσταντινουπόλεως, έπε- 
ραιώθη είς ’Οδησσόν. ’’ΙΙλπιζεν, δτι η άπομάκρυνσις αύτοΰ, μόνου ένοχου ένώ- 

πιον τνίς Πόλης, έμελλε νά φρούρηση ανήλικον καί ασθενή οικογένειαν, καί 
δτι ικανή ήθελε κριθή τιμωρία αύτοΰ ή εξορία καί ή στέρησις προσφιλών 

δντων' άλλ’ ή τουρκική εξουσία, καθώς πάντοτε, ουτω καί τότε, ύπό άλλων 
ώδηγεϊτο άρχών είς τάς ένεργείας της, έπιδιωκουσα δέ την εξόντωσιν τών 

ύπ’ αύτην Λαών, καί θέλουσα νά έμπνευση τόν τρόμον, έπέθετεν αμέσως 
την χεϊρα έπί παντός ο,τι ηδύνατο καί έλαχίστην νά παράσχη ύπόνοιαν 

ζωής. Τόν οίκον τοΰ Μάρκου Δραγούμη δέν έσωσεν ή φυγή τοΰ αρχηγέτου 

αύτοΰ. Καί πώς ήν δυνατόν τοϋτο, άφοΰ τόν διωγμόν τών περισωθέντων με

λών τών οί'κων αύτών τών άποκεφαλισθέντων δέν άνεχαίτισε τό χυθέν αιμος 

τών πατέρων, ύπό τήν μάχαιραν τοΰ δημίου ; Οί άνθρωποι τής τουρκικής 

εξουσίας, είσβαλόντες είς τόν οίκον τοΰ Μάρκου Δραγούμη, έλεηλάτησαν αύ
τόν, συνέλαβον δέ καί άπήγαγον ένώπιον τοΰ Μπο-σταντζίμπαση, δπως άνα- 

κριθη, διά τήν φυγήν τοΰ πατρός του, καί τιμωρηθή, τόν Νικόλαον Δραγού- 

μην. ’Έπρεπε ν’ άποτίση τόν φόρον τών βασάνων καί τοΰ αίματος ό πρω
τότοκος υιός Ιωάννης καί ουτος νά συλληφθή’ άλλ’ οί τής τουρκικής ’Αστυ
νομίας δπλϊται έθεντο τήν χεϊρα έπί τοΰ δευτερότοκου Νικολάου' διότι 
καί τό σώμα ήν μάλλον τοΰ πρεσβυτέοου άδελφαϋ αύτοΰ άνεπτυγμένος, και 

τό παράστημα έπιβλητικώτερος, καί τήν ομιλίαν εύτολμότερος' αντείπε δέ 

έπιμόνως είς τόν αδελφόν αύτοΰ, ίσχυριζόμενον, οτι είναι ό όντως πρωτότο

κος, αύτός προθύμως προσφέρων τήν κεφαλήν αύτοΰ είς θυσίαν, ύπέρ τής σω
τηρίας τοΰ άδελφοϋ του. Καί έκ τής τρυφεράς αύτής νεότητος, ό παϊς Νι

κόλαος ωραία παρεϊχεν άποδείγματα τής πρός τούς οικείους καί πρός τούς 

ϊϊ£ρί εαυτόν στοργής καί αύταπαρνήσεως, ών έμελλε νά παράσχη έπιφανέ- 

@τερα μαρτύρια, άνήρ γενόμενος καί πατήρ αύτός τέκνων.
Ημείς οί έν τή έλευθερίφ γεννηθέντες καί ύπό έθνικήν άναπτυχθέντες Κυ- 

βέρνησιν δέν είναι δυνατόν άκριβή νά έχωμεν ιδέαν, περί τής σημασίας τής 
προσκλήσεως καί τής εισαγωγής, ένώπιον τοΰ Μποσταντζίμπαση. ‘Η προσα

γωγή ένώπιον τοΰ φοβεροΰ έκείνου Αύλάρχου καί έφορου τών αύτοκρατορι- 

κών έπαύλεων καί έπιθεωρητοΰ τών δύο άκτών τοΰ Βοσπόρου, άλλά συνάμα 
καί προϊσταμένου τών καρατομήσεων καί τών βασανιστηρίων, έμπνέοντος δέ 

καί είς αύτούς τούς Τούρκους τήν φρίκην, ή προσαγωγή ένώπιον τοιούτου; 
άρχοντας ούδέν ήττον έσήμαινεν ή τήν οδηγίαν είς βέβαιον θάνατον. Προ- 
κειμένου δέ περί Χριστιανού, κατά τάς ήμέρας έξεγέρσεως χριστιανικών, 

λαών, άπέμ.ενεν άμφιβολία τις, δτι οί άποχαιρετώντες τόν συλλαμβανόμενον, 
τόν ύστατον άπέδιδον αύτφ άσπασμόν ; Άλλ’ δμως, ώς ένίοτε άνεφάνησαν 
απροσδόκητοι προστάται τής άσθενείας καί τής άθωότητος, έκ τοΰ μέσου 

αύτών τών ληστρικών συμμοριών, ούτω καί έν ταϊς ήμέραις τοΰ τρόμου έσω- 
Θησαν πολλάκις προσφιλείς κεφαλαί, διά τής άπροσδοκήτου προστασίας αύ
τών τών διωκόντων. Διά τής άπροσδοκήτου προστασίας τοιούτου προσώπου- 

έσώθησαν, ύπέρ τής Πατρίδος, αί ήμέραι τοϋ δευτερότοκου υίοΰ τοΰ φυγόν- 

τος Μάρκου Δραγούμη.
‘Ο παϊς Νικόλαος Δραγούμης προσήχθη, ένώπιον τοΰ Μποσταντζίμπαση; 

καί έξητάσθη, ΐνα τηρηθη νεκρός τύπος, καί πρός ειρωνείαν. Είς τόν άγριον 

άξιωματικόν καί είς τούς περί αύτόν ένεποίησεν ,έντύπωσιν τοϋ παιδός ή 

ξανθή κεφαλή καί ή τρυφερά νεότης, άλλά δέν μετέβαλεν ή τόσφ φαιδρά 

άνατέλλουσα ύπαρξις τήν σκληράν άπόφασιν αύτών,δπως ή κεφαλή αυτή, ή 
πέση, ή άτιμασθή. Μετά τάς τυπικά; έρωτήσεις, ό παϊς Νικόλαος ώδηγήθη 

είς παρακείμενον δωμάτιον, καί έκλείσθη. "Οσφ άν ήτον ή ηλικία αύτοΰ 
νεαρά, δέν έδύνατο ν’ άγνοη οΐα άνέμενον αύτόν φρικωδέστερα δεινά, καί 

οτι ή έμελλε νά πέση ή κεφαλή του άμέσως ύπδ τήν μάχαιραν τοΰ δη
μίου, ή, άνάρπαστος άπό τής πατρικής οικίας γενόμενος διά παντός, νά 
διελθη τάς ήμέρας δοΰλος έν τή οίκίη άλλοπίστου. Έλύθη είς δάκρυα δ τρό

μων Νικόλαος καί δ ώραϊος παϊς ή'θελε χύσει τότε τά τελευταία δάκρυα, έάν 
’Οθωμανός πρόκριτος, είσελθών είς τό δωμάτιον καί μαθών τίνος ήν τό τέ- 
κνον, μή έξητεϊτο άπό τοΰ Μπονσταντζίμπαση τήν χάριν τοΰ θρηνοΰντος παι
διού. *0 σωσας τόν Νικόλαον Οθωμανός, άπό τοϋ στόματος τοϋ θανάτου άρ- 

πάζων τόν υίόν, άπέτινε φόρον εύγνωμοσύνης είςξτάν πατέρα Μάρκον Δραγού- 

μην, εύεργετήσαντα αύτόν έν Βλαχί$, δτε έγραμμάτευε παρά τω Ήγεμόνι. 

Τό έσπερας τής αύτής ήμέρας, δ άγαθός ’Οθωμανός παρέδιδε τόν Νικόλαον 
είς τήν άπηλπισμένην μητέρα αύτοΰ, ματαίως δι’ δλης τής ήμέρας έργασθεϊ- 

σαν πρός σωτηρίαν τοΰ τέκνου της. Ή συγκίνησις, ή έκ τής έπανόδου τοϋ 

απηλπισμενου τέκνου έπελθοΰσα-, καί πράγματι έκ νεκρών άνάστασις ήδύ- 
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νατό να χαρακτηρισθνΐ, υπήρξε τοιαύτη παρά τφ ζωηρφ παιδίφ, ώστε Ιπε* 
σεν αναίσθητου είς τας άγκαλας της γεννησάσης καί τοΰ άδελφοΰ, μόλις δέ 
συννίλθεν είς εαυτό, μετ’ άφαίμαξιν.

Αλλ 7) εκ θαύματος επελθοΰσα σωτηρία αύτη δέν ηδύνατο νά έμπνευση 
πιστιν εις το μέλλον, η δε αυξουσα πληθύς τών θυμάτων δέν ησφάλιζε διαρκή 
την σωτηρίαν τνίς σήμερον. Ή ταλαιπωρουμ.ένη σύζυγος τοΰ Μάρκου Δρα- 
γουμη εσκεπτετο Tivt τροπφ ν’ άπελθη τ·ης φλέγόμενης καμίνου τίς τουρκι
κής εκδικησεως, ως αττηλθον αί επιφανέστατα! τών οικογενειών τών 'Ελλή
νων. Ητον όμως εύκολος η εκτελεσις τνίς άναχωρησεως, δτε είς αύστηροτά- 
την επιτηρησιν υπεβάλλοντο πάντα τά άποπλέοντα εμπορικά πλοία ·, Μόλις 
μετά μηνών τινων την παρελευσιν, κατώρθωσεν ή έντρομος μητηρ ν’ ανα
χώρηση. Ως δε καί άλλαι οίκογενειαι έπραξαν, καί η τοΰ Μάρκου Δραγούμη 
απεχωρισθη είς δυο, κατά την ώραν τ·ης έπισκέψεως τών πλοίων παρά τών 
υπάλληλων τοΰ Μποσταντζίμπαση, ϊνα τουλάχιστον σωθώσιν, εν ατυχία 
ανακαλυψεως, οΐ μάλλον τυχηροί. Καί η μέν μητηρ, μετά της μητρός αύ- 
τ'ίίς, και τοΰ άνεψιοΰ Μιχαήλ Σοφιανού, τοΰ νΰν υποστράτηγου, μετέβη είς 
πλοϊον άλλο, οί δέ δύο αδελφοί, Ιωάννης καί Νικόλαος, είς τό πλοϊον τοΰ 
Κεφαλληνος Σπυρίδωνος Ίγγλέση. Οί Κεφαλλ-ηνες πλοίαρχοι τότε ύπηρξαν 
οι τους πλειστους δυνηθεντες νά διασώσωσι τών φυγάδων, επωφελούμενοι 
της άγγλικνίς σημαίας καί πράγματι ανώτεροι εαυτών, καί έν τώ τολμηματι 
τούτφ, άναδειχθέντες.

Άλλ’ ή έπιβίβασις είς τδ πλοϊον δέν ηοκει, όπως σωθνί ό φεύγων. Πολλούς 
κίνδυνους ώφειλε νά διελθγι, καί πρώτον, τόν δεινότερον, την είς τό πλοϊον 
επισκεψιν παρά τών υπάλληλων τοΰ φρουροΰ τών παραλίων τοϋ Βοσπόρου 
καί τών λιμένων, τοΰ Μποσταντζίμπαση. Ή έπίσκεψις αυτή δέ έξετελεϊτο 
έν αύστηρότητι άκρφ, καί πλοϊον δέ, καί πλήρωμα, καί έπιβάται είς βεβαίαν 
έξετίθεντο καταστροφήν, έάν τις άνεκαλύπτετο κεκρυμμένος. Οί ύποπτοι έπι
βάται, και μάλιστα οί άρρενες, όπως σωθώσιν άπό τών ονύχων της έπισκέ
ψεως, έκρύπτοντο είς τά σκοτεινότατα καί απρόσιτα τοΰ πλοίου μέρη, έκεϊ 
δέ πολλάκις έμενον έπί ώρας μακράς. Καί οί άδελφοί Δραγοΰμαι έτέθησαν 
έν τφ κύτει τοΰ πλοίου, έπί τούτφ κατασκευασθείσης κρύπτης, ύπέρ $ν 
έχύθη ό τό φορτίον τοΰ πλοίου άποτελών σϊτος" έδόθησαν δέ καί κηρία είς 
τά παιδία, ϊνα άνάψωσι ταΰτα καί φωτίζωσι την σώτειραν φυλακήν των. 
Άλλά τό φώς δέν κατόρθωσαν νά διατηρησωσιν έπί πολύ" έλαχίστης, δι’ 
αύτοΰ τοΰ φωτός, γενομένης της ποσότητος τοΰ άέρος, καί μόλις έπαρκούσης 
είς την αναπνοήν αύτών, δέν κατόρθωσαν ν’ άνάψωσιν έκ νέου τά κηρία. 
Επειδή δέ καί η έπίσκεψις τοΰ πλοίου και η διαμονή τών Τούρκων υπάλλη
λων έν τφ πλοίφ διηρκεσεν έπί πολύ, καί έτέρωθεν ούχί μικρός έδαπανηθη 
χρόνος, πρός άφαίρεσιν ;τοΰ την κρύπτην καλύπτοντος σίτου, δτε έπί τέλει ό 
πλοίαρχος κατόρθωσε ν’ άνοιξη την κρύπτην, οί δύο αδελφοί εύρέθησαν ημι- 

δανεϊς έζ άσφυξίας. Καί $δη, ώς δτε εκαλείτο δ Νικόλαος ένώπων τοΰ όθω- 
μανοΰ δημίου, πρόνοιά τις άνωτέρα έσωζεν αύτόν άπό τοΰ θανάτου.

Μετά πλοΰν ημερών πέντε, άλλ’ ούχί καί τούτον άκίνδυνον καί άκατα- 
δίωκτον τελεσθέντα, δ γενναίος Ιίεφαλλην πλοίαρχος άπεβίβαζεν είς την vij- 
σον τών Ψαρρών την φυγάδα οικογένειαν τοΰ Μάρκου Δραγούμη" διότι δ 
έν Όδησσφ περισωθείς αρχηγός αύτης παρηγγειλεν, ΐνα η σύζυγος καί τά 
τέκνα του μη μεταβώσιν είς την 'Ρωσσίαν, παρ’ αύτώ, άλλά κατ’ εύθεϊαν 
μεταβώσιν είς έλληνικάς χώρας, δπου καί αυτός έμελέτα νά καταβ·η μετ 
ολίγον, ώς καί κατέβη, ϊνα υπηρέτηση την άγωνιζομένην Πατρίδα. Τνίς 
ηρωϊκης νήσου οί κάτοικοι έφιλοξένησαν καί περιέθαλψαν την οικογένειαν τοΰ 
Μάρκου Δραγούμη, δΓ δσης φιλοξενίας έδέχοντο καί περιεποιοΰντο πάντας 
τούς ομοθρήσκους φυγάδας. ’Εκ Ψαρρών, ό Νικόλαος Δραγούμης, μετά τ?ίς 
μητρός καί τοΰ άδελφοΰ, μετέβη είς Πάρον καί είς Νάξον, έπί γαλλικοΰ 
πλοίου, έκεϊθεν δέ είς την Ζάκυνθον, καί έν έτει 1825 κατέβη είς την Πε
λοπόννησον.

Έν τη Νάξφ συνεπληρωσε τάς ηδη ύπδ την έποπτείαν τοΰ πατρός του 
καί δεδοκιμασμένων διδασκάλων άρξαμένας σπουδάς του δ νεανίας Νικόλαος, 
παρά τοϊς Ααζαρισταϊς, έκμαθών την λατινικήν καί την γαλλικήν, και ποι-' 
κίλας τάς γνώσεις αύτοΰ διά της άδιακόπου άναγνώσεως τών έκλεκτών βι
βλίων της βιβλιοθήκης της Μονής, καί νΰν έ'τι σωζομένης έπί της κορυφές 
τ$ίς πόλεως. Ούτως, δτε κατ·ηλθεν είς την Πελοπόννησον, ην ηλικίας τρυφε- 
ρας μέν, άλλά κατηρτισμένος άρκούντως, δπως ύπηρετηση την Πατρίδα.

Γεννηθείς, ώς εί'δομεν, δωδεκάδα έτών μόλις, πρό της έκρηξεως τοΰ ύπέρ 
άνεξαρτησίας άγώνος, δ Νικόλαος Δραγούμης δέν ηδύνατο νά μετάσχη τού
του άμέσως, άμα έκρηγνυμένου. Άλλ’ ό'μως τοιαύτη ύπίρχεν η σπάνις 
τών γινωσκόντων γράμματα καί κατηρτισμένων δπωςδηποτε, δπως χρησι- 
μεύσωσιν είς την δημοσίαν ύπηρεσίαν, δσφ άρχέτυπος καί στοιχειώδης άν 
ύπίίρχεν αΰτη, ώστε καί αύτοί οί νεανίαι της πρώτης ηλικίας προσεκα- 
λοΰντο είς αύτην, καί περιζήτητοι καθίσταντο, μάλιστα έάν έτύγχανον κο
σμούμενοι καί δϊά νοημοσύνης ούχί κοινές. Οί άνδρες της εποχές εκείνης δέν 
ήδύναντο νά μη ρίψωσι τό βλέμ.μα έπί τδν νεανίαν Νικόλαον Δραγούμην. 
Ούτως είχε μόλις συμπληρώσας τό δέκατον εκτον τίίς ηλικίας αύτοΰ, δτε, 
άρχομένου τοΰ έτους 1827, έκληθη, ώς γραμματεύς, έν τφ γραφείφ τίίς έν 
Έρμιόνη Εθνικές Συνελεύσεως καί τις έν Τροιζ·ηνι Δ' Συνελεύσεως, έν η καί 
δ πατήρ αύτοΰ, πρό χρόνου ηδη καταβάς είς την Ελλάδα, συνεδρίαζεν, ώς 
πληρεξούσιος τών Μακεδόνων. Συνειργάζετο δέ έν τφ γραφείφ τών Συνελεύ
σεων εκείνων, μετά τοΰ Μιχαήλ Οικονόμου καί τοϋ Νικολάου Κορφιωτάκη. 
Καί τόσφ εύηοέστησεν η ύπηρεσία τοΰ νεανίου Νικολάου, ώστε, έν τ$ συνε
δριάσει της ’Εθνικής Συνελεύσεως ·τ·ίίς 4 Μαΐου 1827, έγένετο δέκτη παμ- 
ψηφεί η παρά τοΰ γηραιοΰ στρατάρχου της Πελοπόννησου, τοΰ Θεοδώρου Κο- 
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λοκοτρωνη, ύποβληθεΐσα πρότασις, ΐνα «άποσταλγί ό Νικόλαος Δραγουμης: 

» συστημένος παρά τής Συνελεύσεως εις τάς Φιλελληνικάς 'Εταιρίας, διά νά 
»διδαχθ·ρ τά καλά μαθήματα, καί έπιστρέφων νά ύπηρετήσγι το έθνος του». 

Συν τω Νικολάω Δραγούμγ δέ καί άλλοι, τί) Συνελεύσει ύπηρετοϋντες veot, 
έ'τυχον τίς αύτής τιμής.

Άλλα και ό Δραγούμ.ης και οί άλλοι συνεργάται αύτφ νεανίαι άπεστέλ- 
λοντο εις την Εύρώπην, ούχί μόνον διότι ησαν πράγματι ευφυείς καί ηθικοί, 
άλλά καί διότι ύπό γενικωτέρων καί πολιτικωτέρων ώδηγοΰντο σκέψεων οί 

άποστελλοντες αυτούς. Οί γεραροί ήρωες τοϋ έθνικοΰ άγώνος, καίτοι άπαί- 
δευτοι, κατενόουν, δτι ό έτερος αγών τίς έν εύνομία συντάξεως της Πολι

τείας καί τοΰ οργανισμού τοΰ Κράτους άπήτει κεφάλαια πνευματικά, άτινα 
δέν έκεκτηντο ουτοι, καί δτι ανάγκη κατεπείγουσα ήν νά φροντίσωσι περί 

της μορφώσεως νέων Πολιτών, ικανών νά μ,υσταγωγήσωσι τούς έπερχομένους 

είς τά της υπηρεσίας ελευθέρου Κράτους. «Φιλάνθρωποι καί σεβαστοί Κύριοι,» 

έγραφεν η έν Τροιζήνι Γ' ’Εθνική Συνέλευσις «πρδς άπάσας τάς κατά την Ευ

ρώπην Φιλελληνικάς Εταιρίας», συνιστώσα τόν νέον Δραγούμην καί τούς άλ
λους νεανίας, «έ'χομεν μεγάλην άνάγκην άπό τά γενναϊά σας βοηθήματα, διά 

»νά ύποστηρίςωμεν τόν δίκαιον άγώνά μας, άΛΓ ΐχομιγ λο.2ι> /.ιεγα.Ιητέ- 

Xf>ar άκάγν.ην διά ra, φωτισβωμεν. Άποστέλλομεν λοιπόν εις την πηγήν 
»τών φώτων, είς την κλεινήν σοφήν Ευρώπην, νεανίσκους τινάς “Έλληνας, 

»άπόρους μέν, άλλ’ ευφυείς καί δίδοντας χρηστάς έλπίδας νά προκόψουν 

»καί νά ύπηρετήσουν την πατρίδα των, έπιστρέφοντες άξιοι τών προγόνων 

» των.»
Αί έθνικαΐ Συνελεύσεις τής Ελλάδος παρεΐχον ουτω την άμεσον ύποστή- 

ριξιν αύτών είς την γενεάν έκείνων, οϊτίνες -ησαν μέν ηλικίας λίαν τρυφεράς, 

δπως μη δυνηθώσι νά μετάσχωσι τοϋ ύπέρ της άνεξαρτησίας άγώνος, έπί 

τοϋ πεδίου τής μάχης καί διά τοΰ ξίφους, δτε τφ 1821, η 'Ελλάς έκάλεσε 

τά τέκνα αύτης είς έξέγερσιν κατά τοΰ κατακτητοϋ, άλλ’ οϊτινες, έν τ^ 
άκμ?ί τών δυνάμεων τοΰ νοός καί τοΰ σώματος παρίσταντο, δπως δυνηθώσι 

νά ύπηρετήσωσι την Πατρίδα, δτε έμελλε ν’ άρχίσγ] ό ούχ ήττον δεινός καί 

προσόντα έφάμιλλα της πολεμικής άνδρείας, καί σταθερότητα φρονήματος 
άπαιτών άγων της συντάξεως τοΰ νέου Κράτους καί της ευνομίας. ’Εννέα 

ετών έπανάστασις, άναγράψασα έπί της σημαίας αύτής η την νίκην ή τόν 

θάνατον, έννέα έτών πόλεμος έθνικός έξοντώσεως, δστις, ώς φυσικόν, ούτε 

νόμιμόν τι πολεμικόν έσεβάσθη, ούτε κανόνα φιλανθρωπίας η έπιεικείας, καί 
άσθενέστατον έ'τι, άνεγνώρισε, πάν άλλο έμελλε νά μορφώσγ) ή υλικόν εύμά- 

λακτον καί πρόθυμον είς την ΐδρυσιν Πολιτείας καί είς την άναγνώρισιν τοΰ 

κράτους τοΰ νόμου. Μακρών αιώνων ύπαδούλωσις καί διαβίωσις ύπό τά αΐ'- 

σχιστα καί τυραννικώτάτα τών κυβερνητικών συστημάτων της 'Ρώμης, τοΰ 
Βυζαντίου, τών Φράγκων, τών Ενετών καί έπί τέλει τών Τούρκων, έγέννη- 

σαν έξεις, δλως άντιθέτους είς την εύ'τακτον δημιουργίαν έθνικής τίνος Αρ

χής. Ό ελληνικός Λαός είσήλθε, πρό έτών πεντήκοντα, είς την πολιτικήν 
άνεξαρτησίαν, περί Κυβερνησεως έχων την ιδέαν, δτι η Κυβέρνησις δέν δια

φέρει τοΰ λγιστοΰ, ούδεμίαν δέ γνώσιν περί καθήκοντος πολιτικοΰ φέρων. 

Ύπό βαρβάρους κατακτητικάς διοικήσεις, τά πάντα, ένώπιον τοΰ κυβερνω- 

μένου, λαμβάνουσι τόν άρχ^όν τύπον τής βίας καί της αρπαγής' διότι βι- 
αίως. καί άρπακτικώς, καί ύπό πνεΰμα άείποτε εχθρικόν καί δυσμενές πρδς 

τόν Λαόν τά πάντα έκτελοΰνται ύπό τοΰ κατακτητοϋ. “Όπως βαθμηδόν καί 
κατ’ ολίγον γίνωσι καταληπτά καί επομένως άποδεκτά τά παραγγέλματα 

τής ελευθερίας καί τεθή άρχη τις άναγνωρίσεως τοΰ κράτους τοΰ έθνικοϋ 
νόμου, συνειθίσγι δέ τό πλήθος τών τέως άνεξελέγκτων ισχυρών καί έπί τή 

ίσχύ'ί τοΰ ξίφους των ή έπί τη βαρύτητι τνίς οικογενειακής παραδόσεως αυ

τών ζησάντων, είς την υπεροχήν τοΰ απρόσωπου νόμου καί είς την ισότητα 
τήν πολιτικήν, έκ μέρους τών άποδεχομένων τό έ'ργον τής ίδρύσεως τής νέας 

τών πραγμάτων τάξεως, έν Έλλάδι, πρό έτών πεντάκοντα, ,άπητεΐτο ού 

μόνον γνώσις θεωρητική τής πολιτικής επιστήμης καί παιδεία, άλλά καί 

πρακτικός νοΰς, έμφυτον καί ουτος προσόν, καί ήθους γλυκύτης, καί τις 
δεξιότης συμ-περιφοράς καί τρόπων, ύπόκρισίς τις έπί τέλει, λίαν χρήσιμος, 

δταν τις έ'χγι μάλιστα πρός άνδρας, μή διακρινομένους έπί παιδεία.

'Η ’Εθνική Συνέλευσις, ή είς Τροιζήνα συνελθοΰσα, δέν έ'σφαλεν είς τήν 

έκλογήν αύτής, άποστέλλουσα τόν Νικόλαον Δραγούμην,. δπως έκπαιδευθή 

έν Εύρώπγι, καί χρησιμεύσγι είς τήν έργασίαν τής συντάξεως τής νέας Πο

λιτείας. Άλλ’ ή άπόφασις έκείνη τής ’Εθνικής Συνελεύσεως έματαιώθη,προσ- 
κρούσασα είς δσφ άπροσδόκητον τόσφ καί άνυπόστατον πρόσκομμα. "Οτε ό 

Νικόλαος Δραγουμης διήλθε διά Κερκύρας, μεταβαίνων είς τήν Εύρώπην, δ 
Βιάρος Καποδίστριας, πρός §ν έστέλλετο τό γράμμα τό συστατικόν τής Συνε- 

λεύσεως καί άνετίθετο ή φροντις περί τής έκτελέσεως τής άποφάσεως αύτής, 

κατεκράτησε τό γράμμα, καί άνέστειλε τόν δρόμ.ον τοΰ άποστελλομένου νεα- 
νίου, λέγων, δτι «ή Ελλάς έ'χει άνάγκην χειρών καί ούχί γραμμάτων»· 

ώσανεί αί χεΐρες, άνευ τοΰ νοός, σημαίνουσί τι έν τ-ρ Πολιτεία, ώσανεΐ τρυ- 

φεραί καί άπαλαΐ χεΐρες νεανιών, μή συμπληρωσάντων έ'τι τήν δευτέραν τοΰ 
βίου αυτών δεκάδα, ησαν αί στιβαραί χεϊρες, αί ίκαναί δπως κρατήσωσίν έπι- 

τυχώς τό ξίφος καί τό πυροβόλον, κατά τών πολεμικών ορδών τής Ασίας, 

αΐτινες κατέκλυζον τότε τήν Ελλάδα. Διότι δέ ή Ελλάς έγκαίρως δένήδυ- 
νήθη νά μορφώσγ) τάξεις άνδρών, έγγραμμάτων καί ικανών νά νοήσωσι τά 

της ευτάκτου πολιτείας καθήκοντα, υπεγρεωθη να ύποστή τήν ξενοκρατίαν 
καί νά παραδώσγι τήν οδηγίαν τών πρώτων βηματισμών τοΰ νέου Κράτους 

εις αλλοεθνείς, οιτινες, και μεθ όσην άν ειχον καλήν θελησιν, δέν ήδύναντο 

να μη προσκοψωσι και να μη γινωσιν αφορμή ατοπημάτων, κατά πολύ έπηρ· 

ρεασαντων το εσωτερικόν μ.ελλον τής Ελλάδος καί ζημιωσάντων αύτήν, 
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παρά τή ύπολήψει τής ύπέρ αύτής, άγωνιζομένης, ένθουσι<κσθείσγ)ς Εύρώπης.
Άλλ’ άν ό νεανίας Νικόλαος Δραγούμης ήναγζάσθη νά έπιστρέψη, έκ Κέρ

κυρας, είς την 'Ελλάδα, καί ί'δε) δύοντα, άμα τή ανατολή, τόν αστέρα τής 
περαιτέρω έκπαιδεύσεώς του, ηύνοήθη δμως πάλιν ύπό τής Προνοίας· καί 
έ'τυχε της προστασίας αύτης. Ού μόνον έκ τρίτου έσώθη, ώς έκ θαύματος, 
τρικυμίας, καταλαβούσης το πλοϊον, έφ’ ου έ^έβαινε, μεταξύ Τήνου, Σύρου 
καί Μήλου, άλλά καί, άρχομένου τοΰ έτους 1828, έπανακάμπτων είς την 
Ελλάδα, ηύτύχησε νά προσληφθή έν τφ γραφείφ τοϋ Κυβερνήτου, ώς εις 
τών ύπό την άνωτάτην διεύθυνσιν τοϋ Γενικοϋ γραμματέως Σπυρίδωνος 
Τρικούπη ύπηρετούντων δέκα υπάλληλων. Ή περίστασις αύτη ύπήρξεν ευ
τύχημα είς τόν Δραγούμην' διότι τό γραφεϊον τοϋ Καποδιστρίου, προϊστάμε
νον έ'χον αύτόν τούτον, ήν διδακτήριον, ήν σχολή τις, έν ?ι ό εύφυής νέος 
ήδύνατο νά διδαχθώ τά άριστα τών μαθημάτων τίίς δημοσίας ύπηρεσίας. Τό 
γραφεϊον τοϋ Καποδιστρίου δέν ώμοίαζεν ούδόλως πρός τά γραφεία πολλών 
ηγεμόνων, οΐτινες, ή άμαθεΐς ό'λως, η ανίκανοι καϊ οκνηροί, καϊ είς διασκε
δάσεις καϊ εύωχίας καταναλίσκοντες τόν χρόνον, 8ν όφείλουσι ν’ άφιερώσιν 
δλως είς την ύπέρ τοϋ Κράτους μελέτην, δέν είναι είς θέσιν οΰτε νά συλλά- 
βωσιν ιδέαν τινά,ού'τε νά διατυπώσωσιν αύτήν,’χρείαν έχοντες άδιάκοπον δι
δαχής, δέν ώμοίαζε πρός τά γραφεία ούχί ολίγων έκ τών νΰν υπουργών, οίτι- 
νες συνηθέστερον είναι οί ύπεύθυνοι συντάκται τών ύπ’ αύτούς ίεραρχικώς τε- 
λούντων, αύτοΐ διδασκόμενοι, άντϊ νά διδάσκωσι, τό όρθώς γράφειν καϊ τό 
έννόμως ένεργεϊν. Τό γραφεϊον έκεϊνο, διευθυντήν έ'χον, άμέσως μ.ετά τόν ’Άρ
χοντα τοΰ Κράτους έρχόμενον, άνδρα άλλον, έξοχον, πεπαιδευμένον καϊ έμ
πειρον, τόν Σπυρίδωνα Τρικούπην, έμόρφου υπάλληλους καϊ έγένετο διδα- 
σκαλεϊον πολλών τοιούτων. Ή έργασία έν τούτφ, διάφορος δλως της σήμερον 
παρ’ ήμϊν, ήτον πραγματική, άληθής, αδιάκοπος. «Πολλάκις,» γράφει αύτός 
ό Δραγούμης, έν ταϊ; 'Αγαμγήσεσιν αύτοϋ, «διενυκτέρευον έν τφ γραφείφ 
«οί υπάλληλοι, την μέν ημέραν "θεραπεύοντες τήν πεϊναν διά κολλυρίων, 
«άναβιβαζομένων φιλοφρόνως είς τά στόματα αύτών ύπό της άριστεράς, ένφ 
«ή δεξιά έταχυδρόμει έπϊ τοϋ χάρτου, την δέ νύκτα κατακλινόμενοι έπϊ 
«τών τραπεζών, αΐτινες έως πρό μικρού έχρησίμευον άντϊ γραφείων, και 
«προσκεφάλαια έ'χοντες ποωτόκολλα ή κατάστιχα' καί τοϋτο ΐνα άφυπνισθέν- 
«τες μετά βραχεϊαν άνάπαυσιν, καϊ οποίαν άνάπαυσιν ! έπαναλάβωσι την 
«εργασίαν. Οί δέ ουτω διαιτώμενοι ειχον καϊ καλώς γεννηθίί, καί καλώς 
«άνατραφή, καϊ έν άνέσει βιώσει μέχρι της έπαναστάσεως. Καϊ δμως ούδ’ 
«ήκούσθη ποτέ γογγυσμός, ούδ’ έπέλιπεν αύτούς ή ίλαρότης.»

Ό γογγυσμός άληθώς δέν ήτον δυνατόν ν’ άκουσθή έκ μέρους τών ύποδεε- 
στέρων’ διότι αύτούς τούς προϊσταμένους αύτών έβλεπον ουτοι, μείζονας κα
ταβάλλοντας κόπους καϊ εαυτούς παρέχοντας παράδειγμα έπιμελείας καί 
τάξεως' ή δ’ ίλαρότης βεβαίως διεγέλα έπϊ τών προσώπων αυτών' διότ!> 

ήσθάνοντο, δτι οί κόποι έκεϊνοι, οί αδιάλειπτοι, ήσαν οί κόποι μαθητευόντων 
ύπό διδασκάλους, ικανούς νά έκτιμησωσι την νοημοσύνην καϊ ν’ άνταμείψωσι 
την τιμιότητα. Ό δέ νέος Δραγούμης πολλά έ’σχεν άποδείγματα τίίς έκτι- 
μήσεως τών προσόντων του, έκ μέρους τοΰ Κυβερνήτου της Ελλάδος, γνώ
στου άπταιστου τίίς ίκανότητος καί ακαμάτου έρευνητοΰ τών ύπηρεσιών τών 
υπάλληλων αύτοϋ.

Ό Νικόλαος Δραγούμης, τυχών ουτω τών πρώτων διδαγμάτων τοΰ δη 
μοσίου ύπαλλήλου, έν τοιούτφ έξόχφ προπαιδευτηρίφ, οΐον τό γραφεϊον τοΰ 
Κυβερνήτου, κατέστη έν τών περιζήτητων προσώπων έν τοϊς δημοσίοις γρα· 
φείοις, καϊ παρά τή μετά τόν φόνον τοΰ Καποδιστρίου διαδόχφ Κυβερνήσει, 
καί παρά τίί Κυβερνήσει, ήν ίδρύσατο ή πρώτη Βασιλεία τής Ελλάδος. Μετά 
τόν θάνατον τοϋ Καποδιστρίου, διωρίσθη άνώτερος υπάλληλος τοϋ έπϊ τών 
εξωτερικών υπουργείου. Τοιοΰτος δέ ών, έξελέχθη παρά τίίς τότε Διοικητι
κές ’Επιτροπής, ήτοι της Κυβερνήσεως, ή'τις ύφίστατο έν Έλλάδι, κατά 
τάς παραμονάς τής άποβάσεως τοΰ πρώτου βασιλέως τής 'Ελλάδος, ΐνα, 
μεταβάς παρά τώ "Οθωνι, πρό τών Μύλων παραμένοντι, έπϊ τής αγγλι
κής ναυαρχίδος Μα,δαγάσχαρ,ανακοινώσει αύτφ καί παραστήση ύπό τήν μάλ
λον καθησυχάζουσαν έ'ποψιν τήν έν "Αργεί παρά τών Γάλλων γενομένην σφα
γήν, ητις,ώς εύλόγως έκρίνετο, κακίστην έμελλε νά έμποιήσγ έντύπωσιν, καϊ 
ύπετίθετο τότε, δτι ήπείλει αδύνατον νά καταστήσει τήν οριστικήν τοϋ ερ
χομένου βασιλέως άπόβασιν. Έν ταϊς Άναμνήσεσεν αύτοϋ, ό Δραγούμης διη
γείται άφελώς τήν έκ τής έκλογής ταύτης συγκίνησίν του, αύτοϋ εύτυχοΰν- 
τος πρώτου έκ τών νέων νά ί'δε; τόν πρώτον Βασιλέα τής Ελλάδος, άλλά 
τότε καϊ ώς άγγελον σωτήρκ άπό τής αναρχίας χαιρετώμενον ύπό τής Ελ
λάδος, τάς δυσκολίας, άς ελλείψει χρημάτων, καί παρ’ αύτή τί] Κυβερνή
σει, ευρεν, δ'πως ναύλωσε) τό πλοιάριον, δπερ έμελλε νά τόν φέρε; παρά τά 
πολεμικά πλοϊα, τά συνοδεύοντα τόν ’ΌΟωνα, έπϊ τελεί τάς ποικίλας σκη- 
νάς, ών παρέστη μάοτυς, πριν ή εύτυχήσγ ν’ άτενίσν) πρός τόν νεανίαν βα- 
σ’λέα, 8ν έπί τέλει έχαιρέτισε, «νέον εύ'ζωνον καϊ εύειδή, φέροντα ίμάτιον 
«μακράν κομβωτόν καϊ πίλον μέλανα». Ό βασιλεύς ’Όθων εύμενώς .άπέ- 
τεινε πρός τόν έκπληκτον νέον Δραγούμην τόν λόγον' καϊ βεβαίως ή έλλη- 
νικωτάτη καϊ χαρίεσσα καί τήν εμπιστοσύνην έμπνέουσα μορφή τοΰ νεαρσΰ 
άπεσταλμένου τής ελληνικής Κυβερνήσεως, όμιλοϋντος μάλιστα καϊ τήν 
γαλλικήν, τήν άρίστην έμελλε νά εμποιήσει τφ έρχομένφ βασιλεϊ έντύπω- 
σιν. Άλλ’ όποια ή σύμπτωσις τών τής Ιστορίας παραδόξων ! Ό πρώτος 
"Ελλην νέος, δ έπισκεψάμενος καί χαιρετίσας τόν παρά τάς άκτάς τής Ελ
λάδος δρμοϋντα νεανίαν βασιλέα, έπέπρωτο, πρεσβύτης ήδη και πολιός τήν 
κόμην, νά παραστή καϊ κατά τάς τελευταίας στιγμάς τής έν Έλλάδι δια
μονής τοΰ "Οθωνος, ώς ύπουργός έπϊ τοΰ βασιλικού οίκου αύτοϋ, πολιοΰ καί 
ήδη τά πεντήκοντα έτη ύπερβάντος ηγεμόνας. Έπϊ άγγλικοϋ πλοίου δ’ έχαι- 
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ρέτησε τον "Οθωνα τφ 1833 ό Δραγούμης, έπί άγγλικοΰ πλοίου 3ε τφ 1802 

άπέπλεεν ό πρώτος βασιλεύς τής Ελλάδος, έχ τής πρωτέυούσης του, ίνα 

καταλύσφ μετ’ ολίγον τόν βίον, έκπτωτος τοΰ θρόνου γενόμενος.
"Οτε ή Βασιλεία προέβη εις τόν οργανισμόν τών δημοσίων γραφείων, κατά 

τό νέον σύστημα, ό Νικόλαος Δραγούμης διωρίσθη τ^ 5 Μαίου 1833, υπουρ
γικός γραμματεύς της έπί τοϋ Βασιλικού Οί'κου καί έπ'ι τών εξωτερικών 

Γραμματείας, έπιφορτισθείς ιδίως καί την επιτηρησιν τοΰ πρωτοκόλλου και 

τών δύο γραφείων της διεκπεραιώσεως καί της καταχωρίσεως. Μετά έτος 
έν, την 24 ’Ιουνίου 1834, άπεσ.τάλη διευθυντής τοϋ νομοϋ τών Κυκλάδων, 

έμεινε δ’ έν τ^ θέσει ταύτη, αύτός τόν νομόν αμέσως διοικών, διαρκώς ά- 

πόντος τοΰ νομάρχου Γεωργίου Ιϊραίδου, μέχρι τοΰ έτους 1836, δτε έκλήθη 

διευθυντής τοϋ Γραφείου της έπί τών Ναυτικών Γραμματείας καί υπουργι
κός Σύμβουλος, ύπουργοΰντος τοΰ ’Αντωνίου Κριεζη. 'Η έν τω ύπουργείφ τών 
ναυτικών υπηρεσία αύτοΰ διήρκεσε μέχρι τοΰ 1839, υπήρξε δέ γονιμωτάτη· 

διότι, κατά τόν χρόνον τοϋτον, συνετάχθησαν καί έδημοσιεύθησαν πάντα 

τά οργανικά διατάγματα τοΰ κλάδου τούτου της δημοσίας υπηρεσίας’ εις 

δέ την σύνταξιν τούτων την επιτυχή πρωτίστως συνετέλεσεν ό νεαρός Διευ
θυντής τοΰ Γραφείου τοΰ υπουργείου τών Ναυτικών. Συνεπείς τών υπηρε
σιών τούτων ύπέρ τοϋ ναυτικού, προύτάθη τφ Νικολάφ Δραγούμγ)’ βαθμός έν 

τφ ναυτικφ, άλλ’ άπεποιήθη νά δεχθ·ρ τοιοϋτον, εύλόγως κρίνων, οτι οί τοϋ 
πολεμικοΰ ναυτικού βαθμοί πρέπει ν’ άπονέμωνται είς μόνους τούς έξ έπαγ- 

γέλματος ναυτικούς, ούχί δέ καί είς τούς έμμέσως μετέχοντας της ναυτι- 

τικής υπηρεσίας.
'Η πρώτη βασιλική Κυβέρνησις της Ελλάδος, άρξαμένη, ώς μη ώφειλε, 

τοΰ έργου αύτης, διά της αποτόμου περιφρονήσεως της εθνικής φιλοτιμίας 
καί διά της εφαρμογής άπολυτισμοΰ, ξενικού δλως, συστηματικώς δέ κατα. 

διώξασα τούς ύπηρετησαντας ύπό τόν Καποδίστριαν καί ούχί ολίγους έκ τών 

κατά τόν άγώνα ύπέρ της έθνικής ανεξαρτησίας άριστεύσαντας, έλθοΰσα έπί 
τελεί, ούχί δπως τηρησγ) ύπέροχον θέσιν, ύπέρ πάντα τά κόμματα, άλλ’ 
δπως χρησιμεύση, ώς δργανον έκδικησεως τούτων κατ’ έκείνων, έσφαλμένως 

πιστεύσασα, δτι έμελλε νά κρατύννι καί ίσχυροποιησν) τήν νέαν δυναστείαν, 

έάν κατέρριπτε τάς κεφαλάς τών ισχυρών, ή νέα βασιλική Κυβέρνησις τής 

'Ελλάδος δέν έβράδυνε ν’ άπαλλοτριωθή τών συμπαθειών τών στοιχείων τής 

νοημοσύνης, τών παραδόσεων τοΰ άγώνος, καί τών άεβομένων αύτάς. Ό Νι
κόλαος Δραγούμης, οστις είδε τόν άγώνα καί ήνδρώθη έν αύτφ, δπηρετήσας 
δέ ύπό τον Καποδίστριαν, έδιδάχθη τά γενναία μαθήματα τής εθνικής διοι- 

κήσεως, καί συναναστραφείς τούς άγωνιστάς αυτός έγένετο μάρτυς τών 
ύπηρεσιών, τοΰ πατριωτισμού καί τής ίκανότητος αύτών, δέν ηδύνατο έπί 

μακρόν χρόνον νά προσηλωθώ είς κυβερνητικόν σύστημα, έκ διαμέτρου αντί

θετον είς τάς εντυπώσεις τής νεότητος αύτοΰ καί είς τήν ελληνικήν παρά-

δοσίν του. Τήν αποδοκιμασίαν αύτοΰ δέν άπέκρυψε, φαίνεται, έν τγ εύθύ- 

τητι τοϋ χαρακτήρος αυτού καί έν τή ζωηρότητι τοΰ ήθους του. Οδτω έν 
έτει 1839, καίτοι τόσφ διακεκριμμένως ύπηρετήσας, άπελύθη τής δημοσίας 

υπηρεσίας. ’Ελεύθερος δ’ εφεξής πάσης ύποχρεώσεως πρός τήν Κυβέρνησιν, 
έπεδόθη ολος είς τήν ύπέρ τής εισαγωγής τοΰ συνταγματικού πολιτεύματος 

εργασίαν, εί'τε γράφων έν ταϊς πρωτευούσαις τών έφημερίδων τής εποχής 
εκείνης, α'ίτινες έδίωκον πεισμόνως τόν κατά τής βαυαροκρατίας αγώνα, εί’τε 

άλλως παρασκευάζων, μετά τών τότε μάλλον ανεπτυγμένων άνδρών, τήν 

μεταβολήν, ήτις έπί τέλει άπέδωκε τή Έλλάδι, κατά τήν νύκτα τής 3 Σε
πτεμβρίου 1843, τάς συνταγματικάς έλευθερίας. Ό Νικόλαος Δραγούμης 

αληθώς ύπήρξεν είς έκ τών τά μάλιστα έργασθέντων ύπέρ τής συνταγματι

κής μεταπολιτεύσεως τοΰ 1843. ’Έκτοτε άναμιμνήσκομαι τοΰ άνδρός, δτε 
·» »/°·>. f ~ r Iσυνεχώς εολεπον ζυτον, εν τω γραφείφ του πέτρας μου, συντασσοντος και εκ- 

δίδοντος τότε τόν Αιώνα, μίαν τών έφημερίδων, αϊτινες θερμότερον είργά- 

σθησαν είς τόν ύπέρ τής συνταγματικής μεταπολιτεύσεως άγώνα.
Έ πρώτη συνταγματική μεταβολή, έπιτυχοΰσα καί πανηγυρικώς τελέ- 

σθεϊσα, δέν ηδύνατο νά παρίδη τόν Νικόλαον Δραγούμην. Καί ναι μέν ή 

’Εθνική Συνέλευσις δέν έδέχθη τούτον, ώς πληρεξούσιο» τών Κρητών, διότι 

καί ουτος, ώς καί οί συνεκλεχθέντες αύτφ Περικλής Άργυρόπουλος καί Κων
σταντίνος Αεβίδης, δέν ήσαν έκ γεννετής Κρήτες* άλλ’οί τής μεταβολής με- 

τασχόντες καί τήν πρώτην συνταγματικήν Κυβέρνησιν καταρτίσαντες, μή 
άγνοοΰντες οίας ύπέρ τοΰ τελεσθέντος προσήνεγκεν υπηρεσίας ό Δραγούμης* 
έκάλεσαν αύτόν συνεργάτην καί συμπράκτορα είς τό έ'ργον τής ίδρύσεως τής 
νέας τάξεως. Καί δ μέν Άνδρέας Μεταξάς άμέσως διώρισεν αυτόν είς τήν 

άπό τοΰ 1839 έν τφ ύπουργείφ τών ναυτικών άπομείνασαν κενήν θέσιν του, 

ήν έκράτησε μέχρι τοΰ ’Απριλίου τοΰ 1844, ό δέ Άνδρέας Αόντος, υπουρ

γός έπί τών ’Εσωτερικών, έν τφ πρώτφ συνταγματικφ ύπουργείφ τοΰ Μαυ- 
ροκορδάτου, έκάλεσεν αύτόν ύπουργικάν Σύμβουλον έν τώ Ύπουργείφ τών 

’Εσωτερικών, μετ’ έπαίνων καί εγκωμίων εύλόγων. Ώς τοιοΰτος δέ ό Νικό- 

λαός Δραγούμης μετέσχε τής διευθύνσεως τών πρώτων βουλευτικών εκλο

γών τοΰ 1844.
Άλλ’ έπί πολύν χρόνον δέν παρέμεινε πάλιν ό Νικόλαος Δραγούμης έν τή 

δημοσίφ ύπηρεσί^, θΰμα δ’ έγένετο αύθις τής άφοσιώσεως αύτοΰ είς τάς 

αληθείς συνταγματικάς άρχάς καί τής πίστεώς του είς τούς πολιτικούς άν
δρας, μεθ’ ών άπό τής νεότητας αύτοΰ εϊργάσθη, ώς δημόσιος άνήρ. "Οτε τό 

ύπουργεΐον Κωλέττου άνέλαβε τήν κυβέρνησιν τοΰ Κράτους, πάσα παοε- 
σχέθη αύτφ συνδρομή έκ μέρους τοϋ βασιλέως "Οθωνος, είς τόν διωγμόν τών 

παρασκευασάντων καί έκτελεσάντων τήν μ.εταβολήν τής 3 Σεπτεμβρίου καί 
εις τήν τοΰ κοινοβουλευτικού πολιτεύματος άποτυγίαν. Έπεθύμει ό "Οθων νά 

ψερ-ρ είς μετάνοιαν τούς "Ελληνας, διά τήν γενομένην ανατροπήν τής άπολύ- 
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του έξο,υσίας αύτοΰ, νά τιμωρησγ) δέ τούς άντιπολιτευθέντας αύτόν, πρό τοδ 

1843.Ένόμισεν, δ άλλως άγαθός βασιλεύς εκείνος, δτι Θά κατώρθου ν’ άνα- 
κτηση πάλιν την έκφυγοΰσαν τών χειρών αύτοΰ ίσχύν, έάν ύπεκκαίοντο τά 

κομματικά πάθη, παραδιδομένης τίϊς εξουσίας εις τούς φίλους φατρίας, έάν 

έςηυτελίζετο η Βουλή καί η Γερουσία μετεποιεϊτο είς άπλοΰν σώμα πρωτο
κολλητών τών αυτοβούλων άποφάσεων τίς Αύλης. “Ότε τοιοΰτον άνεπτύ- 

χθη τά σύστημα τοΰ βασιλέως "Οθωνος, ό Νικόλαος Δραγουμης, ύπό άρχά; 

πολιτειακάς ολω; άντιθέτους άναπτυχθείς, καί τόσω ύπέρ τίς άληθοΰς συν
ταγματικής μεταπολιτεόσεως έργασθείς προσφάτως, δέ.ν έδύνατο νά συντα- 
Χθγί τοϊς έργάταις τών τοιούτων βουλευμάτων. Διότι δέν άπέζρυψε καί ηδη 

την αποδοκιμασίαν αύτοΰ καί δέν παρέσχεν εαυτόν όργανο ν τυφλόν θελη- 

σεως αυθαιρέτου, καί διότι συνάμα άνίκεν εις το τότε καλούμενον άγγάι- 
κόκ κόμμα, καί $ν φίλος έπιστηθως καί αγαπητός τοΰ πρέσβεως τίς Αγ

γλίας Λάΰον'ς, άπελύθη τίς ύπηρεσίας, τόν’Ιούλιον τοΰ 1845, παρά τοΰ πρω
θυπουργού Κωλέττου, άρχηγοϋ τοΰ γα.ΙΛικοϋ κόμματος. Προσηνέχθη ό Δρα

γουμης θΰμα ίλαστηοιον καί τών απαιτήσεων της φατρίας, αλλά καί έπί 

τοϋ βωμού τίς γαλλικίς πολιτικίς, ητις, ώς άτυχώς συνέβη τότε, και την 

Ελλάδα είχεν έκλέξει πεδίον άνταγωνισμοΰ καί πάλης πρός την άγγλικην 
πολιτικήν, πρός ην ηριζε πεισματώδης, πρωθυπουργοΰντος τοΰ Γυιζώτου. 

Τόσφ άγαθη δμως ύπίρξεν η ύπηρεσία τοΰ Δραγούμη, ώστε αύτός δ άπολύ- 
σας τοΰτον άπό τίς ύπηρεσίας Κωλέττης, είς έσωτερικάς καί είς έξωτερι- 

κάς ένδίδων πιέσεις, άνακοινών αύτώ την παΰσιν, δέν ηδυνηθη νά μη τώ 
γράψν) ταΰτα : «Σας διαβεβαιοΰμεν δέ καί ημεϊς, οτι θέλομεν προσπαθήσει. 

»νά διορισθίτε, δσον έ'νεστι ταχύτερον, είς θέαιν άκάΛογοκ της ίκακότητός 

τ>σας και tar όικαιαμάτακ, τά όποια άπεκτήσατε εις τήκ υπημεσίακ.» 
Θαυμασία όντως λογική, καί φράσεις δλως άποκαλυπτουσαι, ύπέρ πάντα 

άλλον λόγον, την άσχημίαν τίς πράξεως. Άφοΰ τις όμολογεϊται α ικανός καί 
Βκεκτημένος δικαιώματα εις την υπηρεσίαν», πώς άπολύετε της ύπηρεσία; 

ταΰτης; Έν τω μεταξύ τών στίχων τοΰ ύπουργικοΰ εγγράφου άνευρίσκεται ό 
κύριος λόγος τίς άπολύσεως τοΰ ίκανοΰ ύπαλληλου' λόγος τίς άπολύσεως 

αύτοΰ υπήρξαν αί φατριαστικαί απαιτήσεις, η ά’ρνησις τών έν τγ ύπηρεσία 
δικαιωμάτων, αΐτινες κατέστησαν κενόν λόγον καί την δοθεϊσαν ύπόσχεσιν 

περί τίς αδσον έ'νεστι ταχύτερον» άνακλησεως είς την υπηρεσίαν τοΰ άνευ 
λόγου άπολυομένου ταύτης. Βεβαίως ύπό σύστημα κυβερνητικόν τοιοΰτον $ν 
άδύνατον νά μορφωθώ, ώς έδει, σώμα δημοσίων λειτουργών, άνταξίων τί; 
αποστολής αύτών' έκτοτε δέ χρονολογούνται αί άταξίαι είς την διοίκησιν 

τ ίς Ελλάδος, άς έμελλον ν’ άναπτύξωσιν έτι μάλλον αί πολίτικα! άνωμα- 

λίαι καί η άνατροπη της πρώτης βασιλικής Δυναστείας.
Ουτω άπολυθείς τίς ύπηρεσίας, έν ψ) διέπρεψε, προτιμωμένην δέ βλέπων 

την ανικανότητα καί την ημιμάθειαν, η την τελείαν αμάθειαν, καί περιφρο- 

511
Γούμενα τά πεκτημένα δικαιώματα δ Νικόλαος Δραγουμης, ουδόλως παρά
δοξον, άλλά καί φυσικόν, έάν, ένασκών τά πολιτικά δικαιώματά του, άφιό- 

ρωσε πάσαν την ικανότητα αυτού είς σφοδράν κατά τοΰ ύπουργείου Κω
λέττου άντιπολίτευσιν, είς ^ν άλλως εδρισκε προϊσταμένους καί συμπράτ

τοντας τούς πολιτικούς άνδρας, μεθ’ ων άπό τρυφεράς νεότητος ίίργάσθη, 

ώς πολιτευόμενος. Σφοδρότατα καί νευρώδη ύπίρξαν τά έν τ$ί Άθηκά κα- 
ταχωρισθέντα άρθρα τού Δραγούμη, κατά τοΰ ύπουργείου Κωλέττου καί 
κατά της γαλλικής πολιτικίς, ποικίλα δέ, καί ούκ ολίγον ζημιώσαντα τ^ν 
κυβερνητικήν μερίδα τίς έποχίς έκείνης,τά φυλλάδια, άτινα ού μόνον έλλη 

νιστί άλλά καί γαλλιστί γεγραμμένα έδημοσίευσεν ό Νικόλαος Δραγούμη;, 
κατά τοΰ έπικρατοΰντος συστήματος. Ότι δέ η άντίπολίτευσις εκείνη κα
τέστη ισχυρά καί έκλόνισε τό άντδρυόμενον οικοδόμημα τοΰ ψευδούς συνταγ- 

ματισμοΰ, ύφ’ 8ν είργάζετο τέλειο; άπολυτισμός καί ολως προσωπική κυβέρ- 
νησις τοΰ βασιλέως, απέδειξαν η διάλυσις τίς πρώτης Βουλίς, αί ακατονό
μαστοι επεμβάσεις τού ύπουργείου Κωλέττου, πρός μόρφωσιν Βουλίς ταπει- 

νίς καί άφωνου, διά τού άποκλετομού τών άντιθέτων τώ κρατοΰντι συστη- 

ματι, καί αί αλληλοδιάδοχοι έ'νοπλοι εξεγέρσεις, κατά την Στερεάν καί κατά 

την Πελοπόννησον, αΐτινες πολλάκις ηνεγκον έπί ξυροΰ άκμίς την Βασιλείαν 
αύτην.

Ό θάνατος, αί'φνης έπελθών, άφγρεσεν έκ τίς ζωής τόν Ίωάννην Κωλέτ- 

την, έν έ'τει 1847. Ή άπό τίς πολιτικίς σκηνίς άποχώρησις τού παντο
δυνάμου πρωθυπουργού, έάν μη δλως ηλλοίωσε τό θεμελιωθέν κυβερνητικόν 

σύστημα, έμείωσεν δμως κατά πολύ την σφοδρότητα αύτοΰ. Μετάβασης 

άλλως της διευθύνσεως τίς άνωτάτης αύτοΰ εις τάς χεΐρας τοΰ Βασιλέως, 

κάί καταβληθείσης πάσης σπουδαίας άντιπολιτεύσεως συνταγματικίς, τών 
πλείστων δέ άποθαρρυνθέντων, καί άλλων, ί άποχωρησάντων τίς ενεργού πο- 

λιτνκίς, ίη ύποταγέντων είς τό έπικρατίσαν σύστημα, ΐνα σώσωσι τά ναυά

για καί της πολίτικης θέσεώς των καί τίς περιουσίας των, έ'λαβαν τά πράγ
ματα τόν ήπιώτερον τύπον τίς άδιαφορίας. Ούτω ό βασιλεύς Όθων δέν 
έλησμόνησε τόν νεανίαν τίς Μαόαγάσκαρ, τόν πρώτον χαιρετίσαντα αυτόν, 

πρό τών ελληνικών ακτών όρμ,οΰντα, συνέστησε δέ την άνάκλησιν αύτοΰ εί; 
την ύπηρεσίαν, τώ διαδόχφ τοΰ Κωλέττου ΰπουργείφ. Άλλ’ ό θερμός καί 
ζωηρός άντιπολιτευόμενος Δραγούμης ούδ’ έν τούτφ -ηθέλητε νά παραβί! τά 

τίς ιεραρχίας ύπαγορεύματα. Μολονότι ό Τρικούπης, πρακτικότερος άναδει- 
κνύμενος, καί άποδεχόμενος, οτι ή βαθμηδόν κατάληψις τών δημοσίων θέ

σεων, παρ’ άνδρών ικανών καί τιμίων, έμελλεν, διαμορφοϋσα την δημοσίαν 

ύπηρεσίαν, νά έπιφέρτ) ανεπαίσθητα»; καί άνευ κλονισμών γενικωτέρων την 

πραγματικήν βελτίωσιν τών τίς Πολιτείας, άποκρούων δ’ εντεύθεν την συ

στηματικήν άποχην άπό τών κοινών, συνεβούλευσεν αύτόν νά μη άποποιηθ?! 
την προσφοράν, νά έπανέλθγι δέ είς τ·ην ύπηρεσίαν, ητις έξεζήτει αύτόν, ό
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Δραγούμης προύτίμησε νά συμμορφωθ^ πρός την γνώμην τών προϊσταμένων 
τές Άντιπολιτεύσεως, άποτρεπόντων αύτόν νά δεχθί! την άνάκλησίν του είς 
την θέσιν, άφ’ ης έξεβληθη, τόσφ αδίκως, , τφ 1845. Μετ’ολίγον τών 
πραγμάτων ετι μάλλον έκλυθέντων καί τής προσωπικές κυβερνήσεως όρΐ- 
στικώς κατισχυσάσης, οί προϊστάμενοι της Άντιπολιτεύσεως άπεδέχθησαν 
τοΰ Τρικούπη την γνώμην, δέν ηρνηθησαν δέ τάς μετ’ ολίγον προσενεχθεί- 
σας αύτοϊς θέσεις, καί άπέλθον έκ τής ‘Ελλάδος μάλιστα. Ώς καί άλλων, 
ουτω και τοϋ Νικολάου Δραγουμη έψύχρανε τόν ζέλον η τοιαύτη γενική 
χαλάρωσις, καί τόν άπεγοητευσεν δλως. Κρίνων εντεύθεν εαυτόν άπηλλαγ- 
μένον πάσης ΰποχρεώσεως κομματικής και πάσης υποταγής, εις προϊσταμέ
νους, οΐτινες παρητοΰντο τοΰ ενεργού πολίτικου βίου καί άπεχώρουν αύτοϋ, 
βλέπων δέ, δτι πάσα πολίτικη ενέργεια άπεδείχθη εφεξής ματαία, άφοΰ 
κατίσχυσεν όριστικώς η προσωπική Κυβέρνησις καί ό κοινοβουλευτικός βίος 
κατέστη ό'νειρον πλέον, διαλυθέντων τών πολιτικών κομμάτων, καί ό Νικό
λαος Δραγούμης, ώς πολλοί άλλοι έ'πραξαν, άπεχώρησε τοΰ ένεργοΰ πολιτι- 
κοΰ βίου, έπιδοθείς εις φιλολογικάς εργασίας.

Κατά τό έτος 1847, ό εύδόκιμος δημοσιογράφος καί ρέκτης άνηρ Γρηγό- 
ριος Καμπούρογλος έξέδωκε την Εύτέρπην, τό πρώτον εικονογραφικόν περιο
δικόν, τό έν Έλλάδι έκδοθέν. Τές συντάξεως τοΰ περιοδικού τούτου, δπερ έπί 
έτη πολλά ηύδοκίμησεν, έξέπνευσε δέ, ώς πάντα τά σπουδαία έν Έλλάδι 
περιοδικά δημοσιεύματα, ελλείψει τροφές, μετέσχεν ό Νικόλαος Δραγούμης, 
μετ’ άλλων πεπαιδευμένων καί ησκημένων περί τό γράφειν άνδρών. Πάντα 
τά έν τίί Ευτέρπη άρθρα, τά φέροντα τά στοιχεϊα Ε! Μ, διακρινόμενα δέ 
διά τό καλλιεπές καί τό ακριβές αύτών, είσί προϊόντα τοΰ καλάμου τοΰ Δρα
γούμη. ’Αλλά παρελθούσης διετίας, άπεχώρησε της συντάξεως της Ευτέρ
πης ό Νικόλαος Δραγούμης, 'ίδρυσε δέ, κατά ’Απρίλιον τοϋ 1849, μετά τών 
Κωνσταντίνου Πππαρρηγοπούλου καί Άλεξ. 'Ρ. 'Ραγκαβη, την Πανδώραν, 
τό δεύτερον έν Έλλάδι εικονογραφικόν περιοδικόν, άλλά μη βραδύναν νά 
ύπερβη, εις την σπουδαιότητα καί- εις την αξίαν, κατά πολύ την Ευτέρπη?*

Ή Πανδώρα, άπό τοΰ έ'τους 1856, περιελθουσα είς την άποκλειστικην 
διεύθυνσιν τοΰ Νικολάου Δραγούμη, καί κτήμα αύτοϋ γενομένη, διετηρηθη 
έκδιδομένη τακτικώς άνά δεκαπενθήμερον, έπί δλα έτη εΐ'κοσι καί δύο πλη- 
ρη. Τό περιοδικόν τοϋτο όμολογουμένως κατέχει την πρώτην θέσιν έν τοϊς 
σπουδαίοις δημοσιεύμασι τές νεωτέρας Ελλάδος, γνωστόν δέ έγένετο παρά 
τοϊς ξένοις αύτοϊς, καί τιμάται πολύ παρά τοϊς μελετώσι τά τοϋ καθ’ ημάς 
Ελληνισμού. Ή ιστορία τές νεοελληνικές φιλολογίας μακράς θ’ άναγράψη 
σελίδας, άναλύουσα, ώς δεϊ, τό περιοδικόν τοϋτο σύγγραμμα, θ’ άπονείμη 
δέ δάφνην άνθηράν τφ μετά τές εύδοκιρ-ησεως τές Πανδώρας συνίίεσαντι, 
άρρηκτως τό ονομα αύτοϋ Νικολάφ Δραγούμη- διότι δέν ύπήρξεν ούτος 
άπλοϋς διευθυντής καϊ έκδοτης της Πανδώρας, ί'ί 'Ί ' δ κύριος συντάκτης αύ- 

τές, περί δν οί άλλοι, ώς συνεργάται, ^ριθμοϋντο. ‘Η Πανδώρα, πληροΰται 
σπουδαιότατων άρθρων τοϋ Νικολάου Δραγούμη, υποκείμενον έχόντων περιη-. 
γησεις, τόπων καί ηθών περιγραφάς, βιβλιοκρισίας, άρθρα περί τές ελληνι
κές ναυτιλίας, μελετάς έπί τές νεωτέρας έλληνικές φιλολογίας καϊ έπί τές 
καθ’ ημάς ιστορίας. “Απαντα τά προϊόντα ταϋτα τοΰ καλάμου του Δρα- 
γουμή διακρίνονται, έπί άκριβεία φράσεως καί έπί χάριτι. Τά αύτά προσόντα 
δέ κέκτηνται καί τά έν σχηματι παραρτημάτων τές Πανδώρας δημοσιευ- 
θέντα ετερα πονήματα τοϋ Δραγούμ,η, οία έ ‘Ιστορία τοϋ Σκενδέρβεη, συν- 
ταχθεϊσα έπί τη βάσει τές τοΰ Paganel, ην έπ’ έσχάτων άνεθεώρει πρός 
νέαν έκδοσιν, αί συμβουλαί πρός τούς χειρώνακτας, κατ’ άπομίμησιν γαλ
λικού συγγράμματος, ό έκ τοΰ γαλλικοΰ τοΰ Γκυζώ διεσκευασμ.ένος βίος τοϋ 
Ούασιγκτώνος, καί πλεϊστα άλλα, παχέα άποτελοΰντα τεύχη.,

Άλλά νέαι πολιτικαί τρικυμίαι άπέσπασαν αυθις τόν Νικόλαον Δραγού
μην άπό τοΰ ησυχωτέρου βίου τοϋ συγγραφέως καϊ έρριψαν αύθις είς τόν 
πολιτικόν άγώνα.

“Οτε έν ετει 1853 έπέλθεν η έν τγί ’Ανατολή κρίσις καϊ ό ρωσσοτουρκι- 
κός πόλεμος, ού μετ’ ολίγον μετέσχον καϊ αί δύο μεγάλαι Δυνάμεις τές Δύ" 
σεως, η ’Αγγλία καί η Γαλλία, ένθουσιασθέντες ύπό τών κηρυγμάτων τοΰ 
αύτοκράτορος Νικολάου, δηλώσαντος, δτι, άπέχων πάσης κατακτησεως χω. 
ρας, άνελάμ.βανε τόν κατά τών Τούρκων πόλεμον, μόνον ύπέρ της άπελευ- 
θερώσεως τών χριστιανών Λαών τές ’Ανατολές άπό τοΰ ζυγοΰ τές άλλοπί- 
στου κατακτησεως, οί "Έλληνες έκριναν, δτι έπέλθεν ή κατάλληλος στιγμή, 
όπως, τό διακοπέν έ'ργον έν έτει 1829 άναλαμβάνοντες, έπιδιώξωσΐ την 
άπελευθέρωσιν και τών άλλων ελληνικών χωρών, ό'σαι πρό εικοσιπενταετίας 
καί επέκεινα δέν έτυχον τοϋ πλεονεκτήματος τές πολιτικές έλευθερίας. Α
κράτητος, ό'σφ ειλικρινής καϊ γενικός ύπέρξεν ό ένθουσιασμός έκεϊνος* έντέ- 
χνως άλλως τε ύπέκκαυσεν αύτόν καϊ η ρωσσικη πολίτικη, συμφέρον Αχούσα 
νά τύχη όπωςδηποτε συμμάχων, προωρισμένων ν’ άντιπερισπάσωσι τούλά
χιστον μερίδα τών τουρκικών δυνάμεων. Έάν γνωσταϊ έγένοντο άμέσως τότε 
αί ύπεκφυγαί τοΰ Μυστικοσυμβουλίου τές Πετρουπόλέως, ούδεμίαν συναινοΰν- 
τος ν’ άναλάβη διά συνθήκης τακτικές ύποχρέωσιν, άπέναντι τές Ελλάδος» 
έν περιπτώσει έπιτυχίας, πάντοτε δέ μ.υρίας προβάλλοντος προφάσεις δπως 
κερδαίνη άναβολάς έπϊ άναβολών, έπιμόνως δέ άποποιουμένου νά εί'πη τ6 
περϊ τές Μακεδονίας, έν έκτοτε έ'θετε έκτός τοϋ κύκλου τών ελληνικών 
άξιώσεων, μόλις δέ περί τά τέλη, άλλ’ δτε η άγγλογαλλικη κατοχή έκρουε 
τάς πύλας τές Ελλάδος, πεισθέντος νά ύποσχεθη άτελέ τινα καϊ καί’ου
σίαν άόριστα πάλιν, έάν, λέγω, οί Έλληνες έγίνωσκον ακριβώς τάς δια
πραγματεύσεις έκείνας, θά έπείθοντο περί τοΰ κυρίου χαρακτέρος τοΰ πρός
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τήν Τουρκίαν προτελευταίου πολέμου τής 'Ρωσσίας, καί άλλοίαν θά έτρέ- 
ποντο ύδόν, έν τ-ρ έπισκηψάσ·?) πρό είκοσιπενταετίας χρίσει, κατά την ’Ανα
τολήν. Δυστυχώς τό μέγα πλήθος ήγνόει τάς τών Κυβερνήσεων διαπραγμα
τεύσεις, έπίστευε δέ εις τά δλως διάφορον φέροντα χαρακτήρα δημόσια κη
ρύγματα. Άφεθέντες οί "Έλληνες εις τόν ένθουσιασμόν αύτών, ύπερβάλλου- 
βαν δ’ έχοντες περί τών ρωσσικών δυνάμεων ιδέαν, ήν μετ’ ολίγον τά πράγ
ματα αυτά έμελλον ν’ άποδείξωσιν άνυπόστατον, ήρξαντο παρασκευαζόμενοι 
είς την κατά τής Τουρκίας έπίθεσιν, καί δτε διέβηοαν τόν Δούναβιν οί ρωσ- 
itxot στρατοί ύπερέβημεν και ήμεϊς τά πρός την Τουρκίαν σύνορα. Τόσω δέ 
δ ένδουσιασμός εκείνος ύπήρξεν ακάθεκτος, ώστε καί αυτοί οί πρό δεκάδων 
«τών θιασώται τής αγγλικής πολιτικής, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, παρη- 
κολούθησαν τό κοινόν φρόνημα, κατέπνιξαν δέ πάσαν άλλην άνάμνησιν, έν 
τφ μίσει αύτών κατά τής τουρκικής κατακτήσεως καί έν τή προσδοκία τής 
άπ’ αύτής άπαλλαγής. Έν τοϊς τοιούτοις καταριθμείται καί ό Νικόλαος 
Δραγούμης. Λησμονήσας τάς παλαιάς πολιτικάς σχέσεις αύτοΰ, ούδ’ άνα 
μνησθείς τών πρός αύτόν αδικημάτων τής Βασιλείας, τιθέμενης τότε έπί 
κεφαλές τής εθνικής ορμής, συνετάχθη ταύτη, μεθ’ δλου τοϋ ενθουσιασμοί, 
ού ήτον δεκτική ή ποιητική ψυχή αύτοΰ. Μεγίστην δέ, συν άλλαις, προσή- 
νεγκεν ύπηρεσίαν τότε, την έπομένην.,

Άφοΰ αί δύο μεγάλαι Δυνάμεις όριστικώς άπεφάσισαν νά ματαιώσωσι την 
έπιδρομήν τής 'Ρωσσίας, καί νά σώσωσιν άπό τοΰ έπικειμένου κινδύνου την 
τουρκικήν αυτοκρατορίαν, έπείγοντο νά έξουδετερώσωσι παν κίνημα, παρεμ- 
βάλλον προσκόμματα είς την επιτυχίαν τής πολιτικής αύτών. Δέν ήγνόουν 
οϊας δυσχέρειας έμελλε νά παράσχω αύτοϊς, καί οίαν βοήθειαν νά προσπο- 
ρίσηται εις τά ρωσσικά δπλα, ή άνάπτυξις τής έπαναστάσεως έν ταϊς έλ- 
ληνικαΐς έπαρχίαις τής Τουρκίας. Συμφέρον ουτω άμεσον τής πολιτικής ταύ
της ύπήρχεν, δπως δικαιολογήσω τά μετ’ ολίγον έπελθόντα κατά τής ’Ελ
λάδος αύστηρότατα στρατιωτικά έργα, νά έκριζώση καί τό έσχατον τού φι
λελληνισμού ί^νος έν τί; Εύρώπφ, παριστώσα τήν Ελλάδα, άφ’ ενός μέν ώς 
οίκτρώς έχουσαν τόν έσωτερικόν οργανισμόν καί ούδέν παρέχουσαν άπόδειγμα 
οικοδομής στερεάς έν τφ μέλλοντι, άφ’ ετέρου δέ, ώς ουσαν τυφλόν τής 'Ρωσ
σίας δργανον καί πρόσκοπον προωρισμένην τής περαιτέρω επιδρομής αύτής 
«ίς τήν Μεσόγειον. Καί δμως ούδέν τούτου ψευδέστερον. Ή συνείδησις τοΰ 
*Έλληνος, καί τότε, ώς καί πρότερον καί πάντοτε, ήν δλως ελληνική, έν- 
νόει δέ νά υπηρέτηση μόνον τό εθνικόν συμφέρον αύτοΰ, έπιτιθέμενος καί τφ 
1854 κατά τής Τουρκίας. Προσβάλλων τήν Τουρκίαν, καθ’ ήν ώραν ή'Ρωσ- 
σία έπιτίθεντο κατ’ αύτής, είργάζετο απλώς καί άποκλειστικώς, δπως συν- 
τελέσηται τήν εθνικήν ενότητα αύτοΰ καί συνταχθή έν έλευθερίγ, ούχί δέ 
δπως καταστί) ρώσσας υπήκοος ή ύπηρετήση τά σχέδια τής ρωσσικής κατα
κτήσεως. Τάς άληθείας. ταύτας δέν ήμφισβήτουν βεβαίως, έν τφ μυχόό τ$
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®υν«ιδήσεως αύτών, οί ισχυροί τής Δύσεως' υπήρξαν δέ καί άνδρες. γραμμά
των καί πολιτικοί έπιφανεϊς άλλοι, οίτινες, εί'τε ήσαν άρκούντως ειλικρινείς, 
δπως άνομολογήσωσνν αύτάς, είτε συμφέρον πολιτικόν είχον νά ύπαστηρίξωσι 
τήν άκριβή περί ’Ελλήνων ιδέαν. ’Αλλά τό ένεστώς συμφέρον καί ή ύφι- 
αταμένη άνάγκη τής ύπερισχύσεως κατέπνιγον τήν φωνήν τής άληθείας, 
βυντόνως δέ καί δραστηρίως έπεδιώκετο ή έργασία τής δυσφημίσεως καί 
τοΰ έξευτελισμοΰ τής ’Ελλάδος, καί άνίσχυροι άπέβαινον αί άτελείς άπολο- 
γίαι τών ολίγων Φιλελλήνων, έπί τοϊς δακτύλοις μετρουμένων τότε. *Ε- 
ττρεπεν καί έκ τής ’Ελλάδος νά παρασχηθώσι τά άμ.υντήρια, καί αύτη αδτη 
ή ’Ελλάς ν’ άναλάβ·/) τήν άπολογίαν ύπέρ τής άληθείας. Εις τό εργον τοΰτο 
άφιέρωσεν ό Νικόλαος Δραγούμης τάς δυνάμεις αύτοΰ, κατά τήν κρίσιμου 
εποχήν τοΰ 1853 καί 1854. Μετά των δύο ετέρων ιδρυτών τήςΖΖαηΙώ- 
ρας·, συμπραττόντων δέ τοΰ Μάρκου 'Ρενιέρου καί Γεωργίου Βασιλείου, ίδρύ- 
σατο, κατ’ Αύγουστον τοΰ 1853, τόν Spectateur de Γ Orient, έπί τρία όλό- 
κληρα έτη διαρκέσαντα. Τό περιοδικόν τοΰτο, είς γλώσσαν γαλλικήν άρί- 
στην καί καθαρεύουσαν γεγραμμενον, παρέσχεν έπιφανεϊς ύπηρεσίας είς τόν 
κατασυκοφαντούμενον τότε 'Ελληνισμόν. Ού μόνον κατέστησε τοϊς Εύρω- 
σταίοις γνωστάς τάς προόδους τοΰ έλευθερωθέντος τμήματος τής μεγάλης 
έλληνικής χώρας, καί διά τών άναμφιρρήστων άριθμών τής καταστατικής 
έβεβαίωσεν, δτι αί ύπέρ τής 'Ελλάδος προσδοκίαι τής Εύρώπης δέν διεψεύ- 
βθησαν ύπό τών έλευθέρων 'Ελλήνων, διότι δέν έπαυσαν ούτοι ούδ’ έπί 
στιγμήν μίαν έργαζόμενοι καί προοδεύοντας, άλλά καί θριαμβευτικώς άπέ- 
δειξε τό δλως έθνικόν φρόνημα τοϋ ελληνικού Γένους καί τήν άφοσίωσιν αύ
τοΰ είς τήν πολιτικήν έλευθεοίαν, στοιχεία άμφότερα, δλως ασυμβίβαστά 
πρός τήν άποδιδομένην αύτφ φιλορρωσικήν διάθεσιν. Καί βεβαίως δέν έσωσβ 
τά πάντα ό Θεατής της 'Λνατο.Ιής' διότι είς μόνας τάς έφημερίδας ή τά 
περιοδικά δέν άπόκειται τό τοιοΰτον, άλλά καί άπολύτως άν άνήκεν αύτοϊς 
ήτο κατόρθωμα άδύνατον τότε, άπέναντι τής άναλλοιώτου άποφάσεως τής 
Δύσεως καί τής άνάγκης, είς ήν περιήλθεν αυτή, όπως, άντί πάσης θυσίας, 
ματαίωση τήν ρωσσικήν άπόπειραν τοΰ 1853. Άλλ’ άναμφισβητήτως. αί 
λελογισμένα! καί μεμετρημέναι άπολογίαι τοϋ Spectateur de 1’ Orient, αΐ 
.αναλύσεις αύτοΰ, καί αί πραγματικαΐ ειδήσεις, δσας καθ’ έκάστην «δημο
σίευε, περί τής διανοητικής καί ύλικής άναπτύξεως τής Ελλάδος, κατά 
πολύ «χαλάρωσαν, παρά τφ δημ-οσίφ φρονήματι τής Εύρώπης, τήν πρώτην 
δομήν τής έπιθέσεως, καί δτε τφ 185 6 συνεκροτήθη έν Παρισίοις ή σύνο
δος, ή τήν συνθήκην τής 4/16 Μαρτίου τοΰ έτους «κείνου συντάξασα, οί άν- 
τιπρόσωποι τών Δυνάμεων, αίτινες εύνούστερον είχον πρός τήν Ελλάδα καί 
προσεπάθουν νά σώσωσι τήν βαυαρικήν Δυναστείαν αύτής, εύχερέστερόν κα- 
τώρθωσαν, δπως έπιεικέστερον κριθή ή 'Ελλάς καί. τά περί αύτήςψηθέντα μή 
μετεχωσι τής πρώτης άγριότητος καί τοϋ πρό τίνος έτι άκρου ίρεθνσμοϋ..
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Μεγίστη εντεύθεν οφείλεται ευγνωμοσύνη, συν τοϊς άλλοις ΐδρυταϊς καί συν· 
τάκταις τοΰ Θεατού της Άνατο.Ιης, τφ Νικολάφ Δραγούμη, έν τούτοις δια- 
πρέψαντι.

Ό Νικόλαος Δραγουμης, εί καί συνετάχθη έν έ'τει 1854 τί) μεγίστη με- 
ρίδι τοϋ έθνους καί τ<5 βασιλεϊ "Οθωνι, άποδεξαμένφ την κατά τές Τουρκίας 
έπίθεσιν, 8έν ήλλοίωσεν δμως κα'ι καθ’ ολοκληρίαν τάς πρώτας περί τές 
εξωτερικές πολιτικές τών Δυνάμεων ιδέας του, ούτε απεχωρίσθη των αρ
χαίων πολίτικων φίλων του, πρδς ού; διετέλει έν στενή σχέσει. Έν γένει, 
καίτοι μεμφόμενος τούς τρόπους τές ’Αγγλίας πρδς την Ελλάδα, πρδς αύ
την μάλλον έφέρετο’ ή δέ διαρκής κα'ι αδιάκοπος Αλληλογραφία αύτοΰ πρδς 
αυτόν τόν πρό τές Σεβαστουπόλεως άρχηγοϋντα των ναυτικών δυνάμεων 
τές ’Αγγλίας, τδν Δάΰονς, ύπέρχε πρόσθετον άπόδειγμα τές ενδομύχου γνώ
μης αύτοΰ, τών προτιμήσεων του, τών αληθών συμπαθειών του, Ας έκρα- 
ταίου, άντ'ι νά κλονίζη, η πρδς τδν Βρεττανδν ναύαρχον πνευματική κοινω
νία αύτη. Τά πρδς τδν Δραγούμην γράμματα τοϋ μακαρίτου Λάϋονς, Από 
τές Κωνσταντινουπόλεως κα'ι πρό τές Σεβαστουπόλεαις γραφόμενα, Αποδει- 
κνύουσιν αυτόν αείποτε θερμόν της'Ελλάδος φίλον καί πράγματι φιλέλληνα. 
Ουτω, καθ’ ήν εποχήν έσχηματίσθη τό μετά την Αγγλογαλλικήν κατοχήν 
ύπουργεϊον τοΰ Μαυροκορδάτου, σπουδαίος έγένετο λόγος, περ'ι τές προσλή- 
ψεως τοΰ Νικολάου Δραγούμη, ώς ύπουργοΰ. "Αλλως τε παρά την πρδς τδν 
Λάΰονς σχέσιν του, φιλίαν Αρχαίαν καί άδιάκοπον είχε τότε έτι πρός τόν 
στρατηγόν Καλλέργην, τδν έν Έλλάδι Αντιπρόσωπον τές πολιτικές τοΰ Να- 
πολέοντος Γ' καί πρόσωπον τές Απολύτου έμπιστοσύνης αύτοΰ. 'Η ιδέα αύτη 
έναυάγησεν έν τούτοις, πρδ τές επιμόνου Αντιστάσεως τοΰ έν Άθηναις πρέ
σβεως τές ’Αγγλίας Θωμά Ούάϊς, πρδς δν διερρήχθη πρδ καιροΰ ό Δραγού- 
μης, ένεκα τές αποτόμου κατά τές Ελλάδος πολιτικές του, και δστις δέν 
ηδύνατο νά ί'δη είσερχόμενον είς τδ Ύπουργεϊον πολιτευόμενον, δν πρό τίνος 
έτι είς την Κυβέρνησίν του παρέστησεν, ώς παραδοθέντα δλως είς την ρωσ- 
σικήν πολιτικήν, καί ώς άποπτύσαντα τάς πρδς την Άγγλ'αν έκ νεότητος 
συμπάθειας του. Τότε δέ η πολίτικη άνάγκη επέβαλλε τδν καταρτισμόν 
ύπουργείου, Αναμφισβήτητου Αντιθέσεως πρδς πασαν,έστω καί πόρρωθεν, συμ
πάθειαν πρδς την 'Ρωσσίαν. Τοιαύτη δέ ύπέρξεν ή πρδς τόν Δραγούμην δυσ
μένεια τοϋ Ούάϊς, ώστε έματαίωσεν ουτος καί την υποψηφιότητά του, ώς 
Δημάρχου ’Αθηναίων, καίτοι τοΰ Δημοτικοΰ Συμβουλίου όμοφώνως προτρέ- 
ποντος ν’ άναδεχθνϊ τδ δημαρχικόν αξίωμα, καί τών πολλών Πολιτών συμ- 
φωνούντων είς τοϋτο, καί τές Κυβερνήσεις εύνοούσης καί ύποστηριζούσης την 
υποψηφιότητα αύτοΰ.

Άλλ’ άν δ Νικόλαος Δραγουμης μη είσέλθεν, ώς υπουργός, είς τδ Ύπουρ
γεϊον τοΰ 1854, ούχ ήττον παρέσχεν ύπηρεσίας εις τοϋτο, ούχί μικράς, πρδ 
πάντων.δ’ έχρησίμευσεν, ώς μετριαστης καί συνοχεύς, μεταξύ τοϋ Μαυροκορ* 

δάτου και τοΰ Καλλέργου, πλήρη εμπιστοσύνην έχόντων είς αυτόν, ώς δέ- 
δοκιμασμένον κοινόν φίλον. Οί κατά τούς χρόνους εκείνους έν Έλλάδι πολι
τευόμενοι δέν Αγνοοΰσι τάς έπανειλημμένας συγκρούσεις καί τάς έριδας τόΰ 
τότε πρωθυπουργοΰ πρδς τδν ύπουργδν τών Στρατιωτικών. Ό Καλλέργηί 
έξώθει είς τά άκρα, έπιδιώκων έν παντί τδν μέχρις εσχάτων έξευτελισμδν 
τοΰ βασιλέως "Οθωνος καί της βασιλίσσης ’Αμαλίας, ακριβώς τότε έκπροσω* 
πούντων τές μεγάλης πλειονοψηφίας τοΰ συμπαντος "Εθνους τάς ιδέας κα^ 
την πολιτικήν, δέν ή'Οελε δέ ν’ ακούση τάς νομικάς λεπτότητας καί την 
μετριότητα, έπιθυμών την λύσιν τών προκυπτόντων ζητημάτων καί τών Ανα- 
φυομένων προσκομμάτων την άρσιν έπί τό πολεμικώτερον καί έπί τδ άποτο- 
μώτερον. Ό Μαυροκορδάτος, βαθύτερον καί πολιτικώτερον κρίνων τά πράγ* 
ματα, δέν ηννόει ποτέ νά εξάντληση την βασιλικήν ύπόληψιν, προσεπάθέι 
δέ νά σώση δ'σον οιόν τε πλειότερα έκ τοΰ ναυαγίου εκείνου τές πολιτικές 
Ανεξαρτησίας τές Ελλάδος' είχε τδ αί'σθημα της νομιμοφροσύνης Ανώτερον, 
δεσπόζον πάσαν άλλην σκέψιν αύτοΰ καί κανονίζον πάσαν ένέργειάν του· 
Έμβλεπων είς τδ μέλλον, έκρινε τήν διά τές ξενικέ; λόγχης ανατροπήν 
τές δυναστείας εκείνης, ώς όλέθριον προηγούμενου, άφ’ ού δ’ άπαξ ή βασζ · 
λεία έκείνη έμελλε νά διατηοηθη, κατενόει, δτι έπρεπε νά μή έξευτελισθέ, 
όπως δυνηθ^ νά έπιτελέση τά ύπδ τοΰ "Εθνους ανατεθέντα αυτί) καθήκοντα. 
‘Ο Νικόλαος Δραγούμης, είς τοΰ Μαυροκορδάτου τάς ιδέας ταυτας κλίνων, 
και ταύτας Αποδεχόμενος, έποιήσατο ύπέρ τούτων χρέσιν τές επιρροές, ήν 
ήσκει παρά τφ Καλλέργη, δρμητικφ μέν τούς τρόπους καί Ανικάνφ νά έμ- 
βαθύνη είς τά τές έμφρονος πολιτικέ; ύπαγορεύματα, . άλλά τήν φύσιν έν γέ· 
νει Αγαθώ καί εύμαλάκτφ λίαν, μετά τήν πρώτην έκρηξιν τές οργές αύ- 
τοΰ. Σειρά πολλών επιστολών τοΰ Καλλέργη πρός τδν Νικόλαον Δραγούμην 
μαρτυρεί, περί τές πρδς Αλλήλους φιλίας τούτων καί περί τές ύπολήψεως, 
ήν ό πρώτος έτρεφε πρδς τδν δεύτερον. Καί Αληθώς πολλά ώφειλεν δ Καλ- 
λέργης πρδς τδν Δραγούμην. Μή γινώσκων γράμματα και δυσκολευόμενος 
νά έκφράση διά τές γραφίδος τάς ιδέας του, έκάστοτε προσέτρεχεν είς τοΰ 
Δραγούμη τήν φιλικήν προθυμίαν, δπως συντάξη ουτος τά έγγραφα, άτινα 
ύπέγραφεν ό» καλός στρατιωτικός, καί έδημοσίευεν ακολούθως. Καί είς τά 
άλλα παρεμπίπτοντα διοικητικά ή νομικά ζητήματα δ Καλλέργης τάς συμ- 
βαυλάς έξητεϊτο τοϋ Δραγούμη, αυται δ1 Απεδεικνύοντο έκάστοτε, ώς σύμ
φωνοι πρδς τήν Αλήθειαν καί πρδς τδ συμφέρον αύτοΰ τοΰ αίτουμένου διδό- 
μεναι.

Κατά τήν όδυνηράν εποχήν τοΰ 1854 καί 1855, δ Νικόλαος Δραγούμης 
Ανέπτυξε καί άλλας Αρετάς, αΐτινες καί μόναι ήρκουν νά καταστήσωσι πρόσ- 
φιλέ τήν μνήμην του παρά τοϊς Συμπολίταις αύτοΰ. "Οτε ή χολέρα, συν 
άλλαις συμφοραΐς τές ξενικές κατοχές, έπέσκηψεν είς τάς’Αθήνας, κατά 
τα τέλη τοϋ 1854, καί ή πρωτεύουσα της Ελλάδος σχεδόν ήρημώθη, τών 
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πλείστων έκ τών κατοίκων φυγόντων εις τάς πέριξ έξοχάς, % δέ δημοσία 
υπηρεσία όλίγου δεϊν παρέλυε σύμπασα, διότι ούχί ολίγοι καί έκ τών δρο
σιών υπάλληλων, καί υπουργοί έτι, κατέλιπον τάς Θέσεις των, τό Δημοτικόν 
Συμβούλων ’Αθηναίων έξελέξατο επιτροπείαν έκ Πολιτών, 'ίνα φροντίσγ; περί 
τής συλλογής βοηθημάτων, ύπέρ τών πτωχών χολεριώντων τής πόλεως, 
διανείμν) δέ ταϋτα, καί έν γένει μεριμνήση, περί τής τακτικής έπισκέψεως 
καί της νοσηλείας τών έκ της έπιδημίας προσβαλλόμενων απόρων, οΰς καί 
αυτοί οΐ συγγενείς καί αυτοί οί οικείοι κατέλιπον πολλάκις εις της νόσου τάς 
βασάνους, άνευ συνδρομής, άνευ βοήθειας, Ό Νικόλαος Δραγούμης ύπήρξεν 
βΐς έκ τών παρά τοϋ Δημοτικοϋ Συμβουλίου έκλεχθέντων ώς μελών τής 
Επιτροπείας ταύτης. Έτερα μέλη τής ’Επιτροπείας άνεδείχθησαν οί Νικό
λαος Κωστής, ιατρός καί καθηγητής, πρόεδρος τνίς ’Επιτροπείας, ό Πρώτο· 
σύγκελος Κωνοφάος, οί Πέτρος λκουλούδης, Παναγής Κυριάκός, Γ. Παυλί
δης, καί παρά τής Νομαρχίας μετ’ ολίγον είς τούτους προστεθέντες οί Στα- 
μάτιος Κρίνος, Νικόλαος Χατζόπουλος, ’Εμμανουήλ Κουτσικάρης καί’Ιωάν
νης Σωτηριάδης. Ή ’Επιτροπεία αύτη αληθώς προσηνεγκεν ύπηρεσίας σπου- 
δαιοτάτας καί πολυτίμους, άπό τών αρχών τοϋ Όκτωβρίου 1854 Ιδίως μέ
χρι τοϋ τέλους τοϋ Δεκεμβρίου τοϋ αύτοϋ έτους, ήτοι καθ’ δλον τόν χρόνον, 
καθ' 8ν η νόσος έμαίνετο. ‘Η ’Επιτροπεία αύτη δέν περιωρίζετο απλώς είς 
διασκέψεις, είς σύνταξιν καί έ'κδοσιν έγγράφων, είς συλλογήν μόνον εράνων 
καί είς την διανομήν τών χρειωδών εις τούς άπόρους, διά χειρός άλλων, 
άλλ’ αύτη αύτη, πάντα κίνδυνον περιφρονοϋσα καί άντιμετωπίζουσα τόν 
θάνατον, άπό πρωίας μέχρι νυκτός, περιήρχετο είς τά τμήματα της πόλεως, 
έξετίθετο είς τάς προσβολάς καί είς τάς ύβρεις τοϋ άπηλπισμενου πλήθους 
καί τών ρακενδυτών, είσήρχετο είς τάς καλύβας τών χολεριώντων, ίδίαις 
χερσί τά βοηθήματα παρέχουσα καί διανέμουσα, μεμολυσμένον καί δηλη
τηριώδη άναπνέουσα άέρα. Ό Νικόλαος Δραγούμης διεκρίθη, έν τοϊς Συνα- 
δέλφοις αύτοϋ, είς προθυμίαν, εις γενναιότητα καί είς αύταπάρνησιν, κατα- 
λιπών καί συγγενείς, έκ τίίς χολέρας προσβληθέντας, ό'πως παράσχγ την 
αρωγήν αύτοϋ είς τούς ενδεείς καί άπροστατεύτους, ιδίως είς τούς έν τφ τε- 
τάρτφ τμήματι τής πόλεως, δπου δυστυχώς, πλην τών ιατρών, ούδ’ αστυ
νομικός κλητήρ έφαίνετο έπιτελών τό καθήκον αύτοϋ. Έπί μίνας δύο δλους 
διηρκεσεν ή τοιαύτη έργασία τής έπί τών ενδεών χολεριώντων ’Επιτρο
πείας, ητις, διά της αύταπαρνησεως καί διά τής προθυμίας αύτής, κατέστη 
Ίι μόνη σεβαστή καί περιπόθητος άρχή έν ταϊς Άθήναις, κατά τάς ημέρας 
έκείνας τής φρίκης καί τοϋ τρόμου.
Ϋ Καί, ώς συνήθως συμβαίνει, πάντες, άπό τοϋ Βασιλέως μέχρι τοΰ εσχάτου 
υπαλλήλου, άπεθαύμαζον τών Μελών τής ’Επιτροπείας τήν γενναιότητα, 
έξεραν δέ τάς ύπηρεσίας καί καθ’ έκάστην έμνημόνευον μετ’ έπαίνων τών 
κατορθωμάτων καί τής άρετής αύτής. ’Αλλά, τών κινδύνων παρελθόντων, 

Ινφ είς άλλους, μηδέν πράξαντας, άπενεμήθησαν αί κυβερνητικά! άμόιβαί - 
καί παράσημα προσηλώθησαν είς τά στήθη πλήθους δημοσίων ύπαλλήλων, 
έπί μόνφ τφ λόγω, δτι «εΛμοΓ μείνει εν Άθηναις, κατά την έποψην της 
ν^ο-ίερας ν, ήτοι διότι απλώς δέν παρέβησαν το καθήκον των καί δέν περιέ
πεσαν είς έγκλημα,ξηρά τις καί άνούσιος, βεβιασμένη, έκοινοποιήθη έκφρασις 
εύχαριστιών έκ μέρους τοΰ Βασιλέως είς τούς τόσα παθόντας καί τόσα αύτοκλή- 
τως, ούτως είπεϊν, προκινδυνεύσαντας ύπέρ τών Συμπολιτών αύτών, είς τά 
Μέλη τής έπί τής χολέρας ’Επιτροπείας. Οί δημόσιοι ύπάλληλοι, διότι δέν 
έπραξαν τό έγκλημα τής λιποταξίας, ήμείβοντο, έκεϊνοι δέ, οΐτινες, ούτε μι· 
σθούμενοι ύπό τοϋ Δημοσίου, ούτε άλλων τιμών άπολαύοντες, έρρίφθησαν είς 
την κάμινον θανατηφόρου έπιδημίας, καταλιπόντες τούς οικείους αύτών εν 
διαρκεϊ φόβφ, άψυχον έλάμβανον έ'κφρασιν «της ϋ^η^Ιής ευαρεσκεΙας τοΰ Βά- 
νσι.1εως», διότι «έξεπλήοωσαν, κατά τήν επιδημίαν τής χολέρας, τά κοί- 
Βθήκοντά των, μετά μεγάλης προθυμίας καί φιλανθρωπίας».

Ό Νικόλαος Δραγούμης, βαρέως φέρων τό αδίκημα, άπηύθυνε τότε (1 
’Ιανουάριου 1855) πρός τόν Νομάρχην ’Αττικής έγγραφον, δι’ ού εύτόλμως 
εστιγμάτιζε τήν τοιαύτην πραξιν τής Εξουσίας καί άνεμίμνησκεν αύτί! τά 
καθήκοντα της. Άλλ’ αί έξουσίαι τοιαϋτα συνήθως δέν άκουουσι, δι’ έαυτών 
δ’ έξευτελίζουσιν, καί ί'σως εύτυχώς, τήν ιδίαν δύναμιν. Τό πρώτον δέ τότε 
δέν έγένετο τών παρασήμων ή διακωμώδησις καί ή κατάχρησις. Σήμερον, 
κατήντησαν ταϋτα είς τήν έσχάτην τής έκπτώσεως βαθμίδα, διότι αί έπελ- 
θοϋσαι έξουσίας ώς έκ συστήματος, είργάσθησαν είς τήν συμπλήρωσιν τής έκ- 
μηδενίσεως αύτών.

Άλλ’ δν ή εκτελεστική Εξουσία ουτω οίκτρώς έξετίμησε καί άντήμειψε 
τάς ύπηρεσίας τοΰ Δραγούμη, καθ’ ήν ώραν άπητεϊτο καί μείζων έτι τής 
έπί τοϋ πεδίου τής μάχης ανδρείας καί αρετής, οί κάτοικοι τών ’Αθηνών δέν 
έλησμόνησαν τούς προκινδυνεύσαντας, ύπέρ τής σωτηρίας αύτών καί άρωγούς 
προσελθόντας προθύμους, έν στιγμαϊς άγωνίας έπιθανάτου. Ουτω έτίμησαν 
διά τής ψήφου αύτών τόν Νικόλαον Δοαγούμην, άπό τοΰ 1856 μέχρι τοϋ 
1862 έκλέξαντες αύτόν διαρκώς Δημοτικόν Σύμβουλον, ;

Άλλά πριν ή όριστικώς άπομακρυνθή τοϋ ένεργοϋ πολιτικού βίου, ο Νικό
λαος Δραγούμης, ώσανεί ήν προωρισμένον αύτφ νά μετέχη τών κοινών, έν 
ήμεραις συμφορών καί κινδύνων, δπως ίσως μάλλον καταφανείς γίνωνται αί 
κοσμοϋσαι αύτόν πολιτικαί άρεταί, έπέπρωτο αύτφ νά κληθή είς τό Ύπουρ- 
γεϊον, τό τελευταϊον, δπερ διώρισεν ό βασιλεύς "Οθων, νά παραστή δέ καί είς 
την έςωσιν τής Δυναστείας του. Έπί τής τελευταίας ταύτης φάσεως τοϋ 
πολιτικού βίου τοϋ Νικολάου Δραγούμη οφείλω νά ένδιατρίψω είδικώτερον, 
»πί τινας στιγμάς.
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Αί ημέραι, καθ’ άς δ Νικόλαος Δραγούμης έκληθη έίς τδ άξίωμα το& 
υπουργού, άθλον,όφειλόμενον αύτφ πολλφ ένωρίτερον, εάν τάς βαθμίδας της 
ύπουργικης έδρας άνέβαινον πάντοτε οί διά τνίς παιδείας των κα'ι διά μακρών 
πνευματικών ■}> πολιτικών υπηρεσιών άποκτησαντες δικαιώματα άναμφίρρη- 
στα, είς την προαγωγήν έν τω πολιτικφ σταδίω, αί ημέραι, λέγω, καθ’ άς 
έκληθη ό Δραγούμης υπουργός, ησαν ζοφερα'ι και δειναί, καί έσωτερικώς και 
έξωτερικώς.

Τό δράμα τοϋ Ναυπλίου μόλις είχε πνίγη έν τφ άδελφικφ αϊματι’ δ 
σάλος δέ, δν η τρικυμία εκείνη άφηκεν δπισθεν, ^τον-φοβερός.Όλίγην τις έάν 
κατέβαλε προσοχήν έπείθετο,|δτι $τον ανάπαυλα, προωρισμένη νέαν νά δώση 
όρμην εις τά πρό μακροϋ χρόνου μαινόμενα πολιτικά στοιχεία. *0 όρίζων 
δέν έκαθαρίσθη, τά μαΰρα νέφη τ^ς ύποχωρησάσης καταιγίδος έσκίαζον 
αυτόν, και όσημέραι έξετείνοντο πρός την κορυφήν. Νοημων κυβερνήτης καί 
άντάξιος της άνατεθείσης αύτφ ευθύνης νίθελε κατανοήσει αμέσως, οτι πρώ
τιστος έπεβάλλετο αύτφ ή ύποχρέωσις νά έκβάλη τό πλοϊον άπό τών υφά
λων, ών έν μέσφ ώδηγησεν αύτό, νά στρέψη δέ την πρύμνην αύτοΰ πρός 
τάς άνοικτάς θαλάσσας. Άτυχώς ί γνώμη αυτή, έπ'ι στιγμήν κατισχύσασα, 
ύπεχώρησεν εις έσφαλμένας εκτιμήσεις, αί γενναίαι αποφάσεις άπεκρούσΟη·. 
σαν, καί μετ’ ολίγον βαθύτερον είσέδυσε τό πλοϊον της Πολιτείας εις τόν 
βραχώδη κόλπον, δπου έπέπρωτο νά προσκρούση κα'ι νά συντριβή.

Έξωτερικώς κρείττων δέν παρίστατο η είκών τοϋ Κράτους. Αί πρδς την 
Σερβίαν καί τό Μαυροβούνιου συνεννοήσεις τοΰ βασιλέως "Οθωνος και της Κυ- 
βερνησεώς του, άποκαλυφθεΐσαι ενωρίς ηδη, αί αδιάκοποι διαπραγματεύσεις 
προς τδ έπαναστατικόν κόμμα της ’Ιταλίας, δπως παράσχη την άρωγην αύ
τοΰ είς την ‘Ελλάδα,είσορμώσαν είς την Τουρκίαν, καί τά έν τη Έπταννησω 
διενεργούμενα παρά τοϋ ριζοσπαστικού κόμματος, αμέσως κατά της Προ
στασίας φερομένου, και εύμενώς πρός την έν Άθήναις Δυναστείαν δεικνυο- 
μένου, άκριβώς ώς άνταγγλιζούσης, διηγειραν την όργην τνίς ’Αγγλίας είς 
δπατον βαθμόν. Διώρα τό αγγλικόν 'Υπουργείου, έν ταϊς ένεργείαις ταύταις, 
ύπολανθάνοντα τόν ρωσσικόν δάκτυλον, πάντα δέ άπεφάσισε νά μετέλθη τρό
πον, δπως προλάβη ταραχάς έν τη ’Ανατολή, άπειλούσας την άνατροπην 
τών έν Παρισίοις πρό εξαετίας συνομολογηθέντων, καί άνοιγούσας αδθις την 
όδόν της "Αρκτου πρός την άνατολικην λεκάνην της Μεσογείου. Οί τρόποι, 
οδς ιό αγγλική Κυβέρνησις μετηλθε τότε, δπως άναστείλη την έκρηξιν, 
ύπνίρξαν αύστηροί, άπότομοι, άλλά δέν έστεροϋντο σαφήνειας καί ειλικρίνειας. 
Τό άγγλικόν Ύπουργεϊον δέν άπέκρυψε την άμετάβλητον άπόφασιν αύτοΰ, 
δπως μη υποχώρηση ούδ’ ένώπιον τών άκρων άποτελεσμάτων τών αποφά
σεων του, χρόνον δέ ικανόν πρό τις τραγικές λύσεως, άνεκοίνωσεν είς τάς 
’Αθήνας τάς έπί τών πραγμάτων εκείνων άμεταθέτους γνώμας του. Διά της 
άπό 2 (14) Αύγούστου 1862 διακοινώσεως αύτοΰ πρός τόν είς ’Αθήνας πρε- 
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σβευτην της Βασιλίσσης Καϊμπελ Σκάρλεττ, δ έπί τών Εξωτερικών ύπουρι 
γός της ’Αγγλίας λόρδος 'Ρώσσελ άνεκοίνου πρός αύτόν τά επόμενα :

«"Ελαβον τό ύπ’ αριθμόν 29 και άπό 31 τελευταίου μηνός έγγραφον τοΰ 
«κ. Drummond, τό πραγματευόμενου περί τοΰ είσέτι έν Έλλάδι έπικρατοΰν- 
»τος ερεθισμού, σπεύδω δέ νά παραγγείλω ύμΐν, ϊνα έπιστησητε την προσο- 
»χηντης 'Ελληνικές Κυβερνησεως, έπί τών σοβαρών άποτελεσμάτων, άτινα 
«δύνανται νά προκύψωσιν έξ οίαςδηποτε έπιθέσεως τνίς Ελλάδος κατά της 
«Τουρκίας. ’Οφείλετε νά είδοποιησητε τόν Βασιλέα τνίς Ελλάδος ιδίως (es- 
specially), δτι πόλεμος κατά της Τουρκίας θέλει έχει ώς άποτέλεσμα, ir 

ΐ>χρδτ<ρ βραχυτάτω, tqr καθαίρεσΐν του xal την παραΐτηοΐν του. Οίονδη- 
«ποτε δέ κίνημα έν ταϊς Ίονίοις Νησοις, ύποστηριζόμενον ύπό της Έλληνι- 
»κ·ης Κυβερνησεως, θέλει εκθέσει αύτην είς τόν κίνδυνον, δπως δώση εύθύ- 
»νας αύστηροτάτας είς την Μεγάλην Βρεττανίαν.»

Τό έγγραφον τοΰτο άνεκοινώθη παρά τοϋ Σκάρλεττ, εις τόν νέον έπί τών 
εξωτερικών ύπουργόν Νικόλαον Δραγούμην, τη 13(25) Αύγούστου, νίτοι Ημέ
ρας μόλις εί'κοσιν, άπό της εισόδου του είς τό Ύπουργεϊον.

Τοιαύτη ύπηρχεν η πολίτικη κατάστασις της 'Ελλάδος, καί αί σχέσεις 
αύτ^ς πρός την μεγάλην Δύναμιν της Δύσεως, δτε ό Νικόλαος Δραγούμ.ης, 
προσκληθείς ύπό τοΰ Γενναίου Κολοκοτρώνου, πρωθυπουργού, ν) ακριβέστερου 
ύπό τοΰ βασιλέως "Οθωνος, έγένετο ύπουργός τών Εξωτερικών.

'Ο Νικόλαος Δραγούμης, μετασχών ένεργώς είς την μεταβολήν της 3 
Σεπτεμβρίου 1843 καί διαρκώς, έπί μακρά έτη, παλαίσας, ύπέρ τών συν
ταγματικών θεσμών, καί ώς δημόσιος ύπάλληλος, καί ώς δημοσιογράφος, 
παρείχε βεβαίως πάσαν έγγύησιν, ύπέρ της συνταγματικωτέρας πορείας της 
διοικησεως, ύπέρ της μεταβολής τοϋ έπικρατοΰντος συστήματος. Καί πράγ
ματι ύπηρξεν, έν τοϊς συμβουλίοις πρόμαχος,της γενικής καί άπολύτου άμνη- 
στείας, της άμέσου όργανώσεως της εθνοφυλακής, της ένεργείας ελευθέρων 
εκλογών, καί έν γένει της ειλικρινούς μεταβολής τοΰ πολιτικού συστήμα
τος. Άλλ’ έν τ*η πολίτικη δέν άρκεϊ μόνον νά φρονη τις τό καλόν, άλλά 
πρέπει καί νά φαίνηται, δτι φρονεί τοΰτο, καί οί άλλοι νά πιστεύωσιν είς 
αύτόν, δτι ουτω φρονεί."Οπως πείση δέ τις τά πληθη, περί της άληθείας της 
νέας πίστεως αύτοΰ, οφείλει νά παράσχη την καρδίαν του ολόκληρον είς τάς 
νέας ιδέας, νά έμπνεύση, διά της λαμπρότητος καί τοΰ τελείου τών πρά
ξεων του, έν αύταϊς έτι ταϊς έσχάταις λεπτομερείαις, την πίστιν είς τούς 
πολλούς, δτι δέν είναι ύπόκρισις τά γινόμενα, άλλ’ αλήθεια. Δυστυχώς η 
πρός τόν βασιλέα "Οθωνα πίστις τών πολιτευομένων, καί έν γένει τοΰ Τό
που, είχε κλονισθη, ούδείς τούτων έπίατευεν είς τό ειλικρινές τών νέων τρό
πων του. Καί τούς ισχυρισμούς τών κατηγορούντων αύτοΰ, ώς μη είλικρι- 
νοϋς, πιστευτούς καθίστα τό άτελές τών άποφάσεων της Κυβερνησεως του. 
Άποδείκνυεν, δτι δέν 'ησαν αυται προϊόν αυθόρμητον της συνειδησεώς του, 
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άλλ’ έπιβεβλημέναι ύπό των περιστάσεων καί τ·95ς πολιτικής ανάγκης υπο
χωρήσεις, προμηνύουσαι νέαν έπίθεσιν καί πεισματωδεστέραν επιστροφήν 

είς τά παλαιόθεν είθισμένα. Καί έν μέρει δέν ήσαν άβάσιμοι αί ίδέαι αύται, 

'Η ύπουργείκ τοϋ Δραγούμ.η δέν ώφέλησεν ουτω έσωτερικώς τήν σαλευομένην 

Δυναστείαν τοϋ "Οθωνος, ούτε καθησύχασε τούς επιτιθεμένους κατ’ αύτής. 
Αί μερικαί δλως και προσωπικά! ένέργειαι, αί μόνφ τώ κύκλφ τώ σμιζρφ 
τών ενδιαφερομένων γνωσταί γενόμεναι, δέν έμελλον ν’ άναχαιτίσωσι τήν 
όρμήν τοϋ ρεύματος, οπερ ήδη κατέκλυσε τάς βαθμίδας τοϋ θρόνου καί δση- 

μέραι έξογκούμενον άνέβαινε πρός τόν έπ’ αύτοΰ καθήμενον.
Ό Νικόλαος Δραγουμης ανέκαθεν διετέλεσε φίλος ειλικρινής καί πιστός 

εις τάς άρχάς καί εις τά πρόσωπα τοΰ τότε καλουμένου άγγΜκοΰ κόμμα
τος, έτιμωρήθη δέ μάλιστα, έν προγενεστέροις χρόνοες, ώς εί'δομεν, της ύπη

ρεσίας άποβληθείς, διότι είς τάς πεποιθήσεις του ταύτας ένέμενε. Τόν Δρα
γούμην συνέδεε στενή φιλία καί σχεδόν οικογενειακή σχέσις πρός τόν λόρ

δαν Αάΰονς, δστις έτίμα αύτόν καί ώς υιόν ήγάπα. Έπί πασιν ό Ν. Δρα- 
γούμ.ης, μ.ετά τήν έκ Κωνσταντινουπόλεως έπιστροφήν του, δέν έδίστασεν 

άπροκαλύπτως νά δηλώση τφ βασιλεϊ "Οθωνι, έν συνεντεύξει, ήν πρός αύ

τόν έ'σχε, τήν νύκτα τής 20 Ιουλίου 1862, τήν γνώμην, δτι ή Ελλάς ώφει- 

λε δι’ άλλης πολιτικής νά έπιδιώξη τήν ύπηρεσίαν τών έθνικών πόθων, ούχί 
έπιδεικτικούς μετερχομένη τρόπους καί άδιακόπως ριπτομένη είς μερικά 

δλως καί ούχί πολύ άπό τών ληστρικών άπέχοντα κινήματα έπαναστατικά, 
έν, ταϊς όμόροις έπαρχίαις, άτινα καί, τήν ληστείαν καθίστων δυσεξάλειπτου 

καί τήν ολην θέσιν τής Ελλάδος έδυσχέραινον, άλλά τούναντίον διά τίνος 
μεμετρημένης πολιτείας καί συνεννοήσεως πρός τήν Τουρκίαν άνακουφίζουσα 

τήν βαρεϊκν τύχην τών ύποδούλων Ελλήνων καί όχυρουμένη στερεώτερον, 

κατά τών έπιδρομών καί κατά τών έντέχνων καί έτέρωθεν ισχυρών ενερ
γειών τών Πανσλαβιστών, ών διέκρινεν ήδη τάς τάσεις κατά τής ’Εκκλη

σίας τής Κωνσταντινουπόλεως καί δέν ήγνόει τάς ποικίλας έργασίας, ύπό 

τής 'Ρωσσίας ύποστηρίζομένας έκθύμως, πρός άπώθησιν τοΰ ελληνισμού άπό 

μερών έπικαίρων τής ύπό τόν Αίμον χώρας. Πάντα ταΰτα ήσαν λόγοι ισχυ
ροί βεβαίως, δπως έμπνεύσωσι πίστιν είς τήν άγγλικήν ,Κυβέρνησιν" ξέναι 

δέ δέν ύπήρχον αί περιστάσεις αυται είς τήν πρόσκλησιν αύτοΰ, ώς ύπουρ- 
γοΰ τών Εξωτερικών, άφοΰ καί τφ βασιλεϊ "Οθωνι καί τω Κολοκοτρώνη εί- 

λικρινώς έξέθηκε τάς εντυπώσεις του. καί τάς γνώμας του ταύτας. Έπι- 
στεύθη έντεϋθεν καί εύλόγως, δτι ήδύνατο ή έν τώ ύπουργείφ τών εξωτερι

κών παρουσία τοΰ Δραγούμη νά έξευμενίση τήν άγγλικήν πολιτικήν, καί νά 
διασκέδαση τάς ύπονοίας αύτής, παρέχουσα έγγύησιν έπαρκή, περί τής νέας 

τροπής τής έξωτερικής πολιτικής τής Ελλάδος. Φιλορρωσσικών σχεδίων δέν 

ήτο δυνατόν νά καταστή δργανον ό νέος έπί τών εξωτερικών ύπουργός τής 
Ελλάδος. Τοϋτο δέ καί έπεισε κυρίως, τόν Δραγούμην νά δεχθή τό Ύπουρ* 

γ·έΐον, μετά πολλάς άρνήσεις του. Έπίστευσεν, δτι προσφέρει υπηρεσίαν είς 

τήν Πατρίδα του καί είς τόν κινδυνεύοντα βασιλέα αύτής. Άλλ’ οί "Αγγλοι 

υπουργοί, δέν έλησμόνουν,δτι τφ 1854 ό Δραγούμης καί αύτός συμφωνώντή 
κολοσσιαία πλειονοψηφία τοΰ Τόπου, συνετάχθη τοϊς φρονήσασι,δτι ή Ελλάς 
ώφειλε νά μετάσχη πολέμου, διωκομένου κατά τής Τουρκίας, άνεξαρτήτως 

τοΰ κηρύξαντος αύτόν καί παρά τάς έπιμόνους άντιθέτους άπαιτήσεις τής’Αγ* 
γλίας πολεμούσης κατά τής 'Ρωσσίας.·Ό λόρδος 'Ρώσελ, ύπουργός τών Εξω

τερικών, καθ’ήν εποχήν ό Ν. Δραγούμης διωρίζετο ύπουργός έν/Ελλάδι, δέν 

άπέκρυψεν τούς περί τών φρονημάτων τοΰ Δραγούμη ενδοιασμούς του, άνα-· 

φερόμενος είς τήν κατά τό 1854 πολιτείαν του. Ό νεαρός άντιπρόσωπος τής 
Ελλάδος έν Λονδίνφ κατά τάς ήμέρας έκείνας προσεπάθησε νά διασζεδάση 

τήν καταιγίδα. «Βεβαίως,» ειπεν ό κ. Χαρίλαος Τρικούπης, άπαντών πρός 
τόν λόρδον 'Ρώσσελ, ύπομιμνήσζοντα αύτφ τήν έν έ'τει 1854 πολιτείαν τοΰ 

Δραγούμη, δπως τφ δείξη, δτι έγένετο 'Ρώσσος, «βεβαίως έγένετο 'Ρώσσος δ 

»κ. Δραγούμ.ης, δπως δλοι οί "Ελληνες έγενόμεθα ανεξαιρέτως 'Ρώσσοι,κατά 

»τήν εποχήν εκείνην, καί δπως ήθέλομεν γίνει δλοι Άγγλοι, άν ή Αγγλία 
5)ητον ή προσβάλλουσα τήν Τουρκίαν' άλλ’ ήδη δτε έξέλιπον αί παρεννοή- 

Κσεις, είς άς, πρός μεγίστην ζημίαν τής Ελλάδος, έδωκεν άφορμήν ό ρωσσι- 

»κός πόλεμος, έννόησεν ή Αγγλία δ,ττ δέν ήτον έλπιζόμενον νά έννοήση,' έν 
»τή έξάψει τοΰ πολέμου, τούτέστιν, δτι ή τότε πολιτική τής Ελλάδος ού- 
»δαμώς ήτο φιλορρωσσική, άλλά μόνον άντιτουρκική.» 'Ο 'Ρώσσελ έφάνη 

άποδεχόμενος τάς βεβαιώσεις ταύτας τοϋ κ. Τρικούπη και έγκρίνων τάς 

περί τής πολιτείας τοΰ Δραγούμ.η εκτιμήσεις του. Άλλά πεισθείς περί τών 

προσόντων καί περί τής ποώτητος του προσώπου, δέν έπείσθη καί περί τής 
δι’ αύτοΰ προσδοκωμένης πραγματικής μεταβολής Δέν ήτο άσφαλές, δτι ή 

μόνη παρουσία τοΰ Δραγούμη, έν τφ ύπουργείφ τών Εξωτερικών τής Έλ- 
λκδος ηδυνατο ν’ άλλοιωση έκ θεμελίων τήν πολιτικήν τοΰ Μυστικοσυμ

βουλίου τών Αθηνών, ής τά καθ’ έκαστον άλλοθι έγίνωσκεν ή άγγλική 

Κυβέρνησις. Τότε δέν έπεκράτει έν τή Έλλάδι τέλειον καί πλήρες τό κοι
νοβουλευτικόν πολίτευμα" οι 'Υπουργοί ήσαν, έκόντες άκοντες, τοΰ Βασιλέως- 

οί Υπουργοί,s τής προσωπικής πολιτικής του οί ύπάλληλοι, ούχί τής πολιτι
κής εν τώ Κοινοβουλιφ κατισχυούσης μερίδος οί άντιπρόσωποι. Έλαχίστην 

ουτω εκεκτητο σημασίαν η προσωπικότης τοΰ 'Υπουργοΰ, άπέναντι τής έπί 
τής αμεταβλήτου θελησεως τοΰ 'ΙΙγεμόνος στηριζομένης πολιτικής. Τοϋ 

Δραγούμη η παρουσία έν τφ Ύπουργείφ τών Εξωτερικών, έν έ'τει 1862, 

μεγίστης σημασίας μεστή, ύπό τό καθαρώς κοινοβουλευτικόν πολίτευμα καί 

υπο τοϋτο πραγματικήν εμπιστοσύνην προωρισμένη νά έμπνεύση τή Άγγλίρρ, 
και ικανή, όπως διασκεδάση εμπνεύσεις άλλας ή έξόυδετερώση ραδιουργίας 

έντεχνους, εντεύθεν δε σωση τό άνεύθυνον τοΰ Βασιλέως καί τό μάλλον τής 
Δυναστείας αύτοΰ, δεν ύπηρετησε τόν σκοπόν, τόν ύπαγορεύσαντα αυτήν, 
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ούτε έπηγαγε τό έπιδιωχθέν τέλος. 'Η πολίτικη τίίς αγγλικές Κυβερνη- 

σεως δέν μετεβληθη προς την 'Ελλάδα, μέχρι της στιγμές, καθ’ ην έξετε- 

λέσθη η άπειλη, ην κατά τοϋ βασιλέως Όθωνος άπήύθυνεν δ 'Ρώσσελ, διά 

τίίς πρός τόν Σκάρλετ επιστολές αύτοϋ της 2(14) Αύγουστου 1862, -ην 
έμελλε νά δεχθί) ό άντίθετα φρονών Υπουργός και άπόφασιν έ'χων άλλως 

νά βαδίση, έάν άφίνετο ελεύθερος. Πολλά δέ, πλεϊστα κείμενα τοΰ Νικο

λάου Δραγούμη πείθουσι τόν έπισταμένως μελετώντα ταϋτα, οτι, ώς καί 
ανωτέρω έσημείωσα, πρακτικωτέρας δλως άπεδέχετο άρχάς, καί πρό πάν
των άπέκρουε τά παρακεκινδυνευμένα κατά της Τουρκίας κινήματα, έν παντί 

καιρω, και μάλιστα έν η έποχγί ούδεμίαν έδύνατο η 'Ελλάς νά προσδοκ^ 

ύποστηριξιν, έ'στω κα'ι ηθικην, έκ της Ευρώπης, τουναντίον δέ βεβαία ην, 

δτι έμελλε ν’ άνεύρ·ρ καθ’ έαυτης σφοδράν έ'κρηξιν άγανακτησεως. Ουτω δ 

νέος Υπουργός τών Εξωτερικών έκληθη, ΐνα παραστνί μάρτυς τ·ης πτώσεως 

Βασιλέως, βιαίως καταβάντος τοΰ θρόνου, ακριβώς διότι, καί έσωτερικώς 

καί έζωτερικώς, ηκολούθησε την πολιτικήν, ην μετά πολλών άλλων καί ό 
Νικόλαος Δραγούμης άπεκάλυψε διά τοΰ Ί?υπου καί έμέμφθη διά της πολι

τείας του. Έπέπρωτο, ίνα ό μέν ειλικρινής κα'ι τίμιος πολέμιος, ό έν καιρφ 
τούς μέλλοντας κινδύνους ύποδείξας, καί παντί σθένει έργασθε'ις είς την με

ταβολήν τοΰ πολιτικού συστήματος τοϋ πρώτου Βασιλέως της Ελλάδος, καί 
έσωτερικώς καί έζωτερικώς, εόρεθί; πλησίον του, άτυχησαντος καί φυγάδος, 
συμμετέχων συμφορών, άς δέν προύκάλεσεν αύτός, άλλά τούναντίον, έν τφ 

κύκλω τ-ης ένεργείας του, προσεπζθησε ν’ άποσοβησγ, άνακηρυχθώσι δέ τών 

νέων ιδεών πρόμαχοι και άνευφημηθώσι υπό τοΰ Τόπου, ώς άντοθωνισταί, 

πολλοί έκ τών μέχρι πρό τίνος έ'τι τυφλώς έξυπηρετησάντων τάς περί πολι

τείας ιδέας τοΰ Βασιλέως έκείνου καί βεβαίως ύποθαλψάντων τάς πρός πολ

λούς ανεξήγητους άντιπαθείας τοΰ άλλως γενναιόφρονος καί περιεσκεμμένου 

’Όθωνος, άντιπαθείας, αΐτινες πολλούς έξηγειραν κατ’ αύτοϋ καί προσωπικόν 

δλως κατέστησαν τόν άγώνα.

Άλλ’δμως, εί καί ύπό τοιαύτας περιστάσεις είσηλθεν είς τό 'Υπουργεϊον 
τών ’Εξωτερικών ό Νικόλαος Δραγούμης, εί καί ησθάνετο την καταιγίδα 
μαινομένην περί την εξουσίαν, ούδέν ήμέλησεν έκ τών τοϋ κλάδου αυτού. 
Ώς Υποδεικνύει μακρά σειρά έγγραφων καί επιστολών, έπεδίωξε την λύσιν 

τοΰ ζητήματος τ·ης ιθαγένειας, την άνανέωσιν τών πρός την Τουρκίαν συν
θηκών, είργάσθη είς την λύσιν τοΰ ζητήματος τών έν Ίταλίιγ ορθοδόξων έκ- 

κλησιών, δπερ μόλις μετά παρέλευσιν ετών δεκαέξ έ'μελλε νά λυθ'/j όριστι- 
κώς, άνενδότως δέ παρεσκεύαζε την άνακάθαρσιν καί την άναδιοργάνωσιν 

τοϋ προξενικού κλάδου, περί τοΰ ζωτικωτάτου τούτου μέρους της έξωτερι- 
κης ύπηρεσίας τνίς 'Ελλάδος, ζητησας καί λαβών λεπτομερείς καί μεμελε- 

τ.ημένας εκθέσεις, παρά τ-ης είς Κωνσταντινούπολή έλληνικ-ης πρεσβείας.
Τοΰ Νικολάου Δραγούμη οί κατά τό παρελθόν μακροι αγώνες, ύπέρ 
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τίίς κατισχύσεως τών συνταγματικών άρχών, τόσφ έπιφανεϊς καί τόσφ πα
σίγνωστοι ύπίίρζαν, ώστε δέν δυνατόν νά πνίξτ) αύτάς καθ’ όλοκληρίαν, 

έν τη μνημη αύτών τών έπαναστατών έ'τι, τό κύμα τ-ης έκραγείσης καταν- 
γίδος. Δέν ήδύνατο ή θριαμβεύουσα έπανάστασις νά παρίδη καί την περί- 

στασιν αύτην, δτι ό τελευταίος έπί τών έξωτερικών καί τοΰ βασιλικού Οί'- 

κου υπουργός τοΰ εκπτώτου Βασιλέως, ού μόνον είς ούδεμίαν μετέσχεν έκ 
τών βιαίων πράξεων, αΐτινες έπέσπευσαν την κρίσιν τίίς. 10 ’Οκτωβρίου 1862, 
αλλά πάσαν αφιέρωσε την δύναμιν αύτοϋ,δπως χύση βάλσαμον έπί τών καθη- 

μαγμένων πληγών της Πολιτείας, καί εί δυνατόν, νέαν χαράξγ οδόν είς την 

έσωτερικην καί είς την έξωτερικην πολιτικήν τίίς 'Ελλάδος, δτι δέ, έάν 

άπετυχε τοΰ σκοποϋ τούτου, έάν πάντα τετμημένα έπηρχοντο τά χρήσιμα, 
καί τά σώζοντα έθραύοντο κατά τοΰ βράχου άκαμπτου θελησεως καί παραδό

ξου, δσω μοιραίας, έπιμον-ης είς έσφαλμένον σύστημα, αί'τιος δέν ίτο αύτός. 

Ουτω η έπανάστασις έσεβάσθη τόν Δραγούμην, ούδεμίαν παρέσχεν αύτφ 
δυσαρέσκειαν, καί ό τέως ύπουργός έκπτώτου Βασιλέως, αύτην έ'τι την ημέ

ραν της καταλύσεως τίίς βαυαρικής δυναστείας, παρ’ ούδενός έ,νοχλούμενος, 

έπεσκέπτετο τούς φίλους του καί έδέχετο τους οικείους του, τιμώμενος παρ’ 

αύτών έ'τι τών φανατικωτάτων έκ τών νικητών.

Μετά την μεταβολήν τοΰ 1862, ό Νικόλαος Δραγούμης άπεχώρησε καθ’ 

ολοκληρίαν τοϋ ένεργοΰ πολίτικου βίου, έπιμόνως δέ καί διαρκώς -άπεποιηθη 
νά δεχθίί τάς πολλάνις προσενεχθείσας αύτφ έπιφανεϊς θέσεις τοΰ νομάρχου 

είς Σύρον, είς Ζάκυνθον καί είς Κέρκυραν, παρά τοΰ ύπουργοΰ ’Αναργύρου τφ 
1865, τοϋ Μεσσηνέζη τφ 1867 καί τοΰ Χ.Τρικούπη τφ 1875.Έξηκολούθησε 
δέ διευθύνων την Πανδώραν, μέχρι τοΰ 1872 δτε, μετά εί'κοσι καί δύο έ'τη 

άπό της ένάρξεώς του, έ'παυσεν ή έ'κδοσις τοϋ σοβαρού τούτου καί την πρω

τεύουσαν κατέχοντας θέσιν έν τοϊς περιοδικοϊς συγγράμμασι τ-ης Ελλάδος.

Άλλά, κατά τόν χρόνον τοΰτον,καθ’ δν έ'παυσεν η έ'κδοσις της Πανδώ- 

ρας, συμπίπτει ή σύνταξις καί η έ'κδοσις βιβλίου, δπερ έσαεί θά καλλύνη 

την μνημην τοϋ Νικολάου Δραγούμη. Άνηρ, έκ τρυφεράς νεότητος, είς την 
έργασίαν άφοσιωθε’ις, δέν ήδύνατο νά έννοησγ, ό'τι στιγμή τις τοϋ βίου του 

εμελλε νά παρέλθγ, χωρίς ν’ απασχόληση αύτην είς έ'ργον τι ύπέρ τίίς Πα- 
τρίδος. ‘Ο Νικόλαος Δραγούμης έπεχείρησε νά ζατατάξγ είς έν τακτικόν 

διηγημα τάς πολλάς σημειώσεις αύτοϋ, έπί τών συμβάντων τοΰ μεγάλου 

άγώνος, ών αύτός έγένετο αύτόπτης, η τών κατά τούς χρόνους της πρώτης 

όργανωσεως τοΰ νέου Κράτους τ-ης 'Ελλάδος,ών μετέσχεν, ώς συνεργάτης μετ’ 
άλλων. Έδημοσίευσεν ουτω, έν 1874, τεύχος έπιγραφόμενον «Ίστορικαί 

«Αναμνήσεις», έν ώ έκτίθησι τά κυριώτατα τών γεγονότων τ-ης πολιτικ-ης 

ιστορίας τίίς ‘Ελλάδος, δ'σα είδεν, άπό της νεότητος αύτοϋ μέχρι τοϋ 1862. 

Άφορώσιν έντεΰθεν αί «Αναμνήσεις» τοΰ Ν, Δραγούμη είς τούς σπουδαιο-
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τάτους χρόνους τής πολιτικής Αναγεννήσεως της Ελλάδος’ διότι καϊ ή γεν- 

νησις καί ό ενεργός βίος αύτοΰ συμπίπτουσι ταϊς ήμέραις τής έλληνικής έξε- 

γέρσεως, της ίδρυσεως τοϋ ελληνικού Κράτους καί τνίς πολιτικής διοργανώ- 

σεως αυτοϋ.
Αί «'Ιστορικαϊ ’Αναμνήσεις» τοϋ Νικολάου Δραγούμη προύκάλεσαν επι

κρίσεις τινάς καϊ συζητήσεις’ κα'ι έ'χουσι βεβαίως, ώς αύτά τά τελειότατα 
τών προϊόντων της διανοίας, τάς ελλείψεις των. Τοΰτο ούδ’ αυτός ουτος 

Αποκρύπτει ό γράψας. Άναμφιρρήστως δμως τό τελευταίου ποϋτο πνευματικόν 

προϊόν τοϋ Ακαμάτου Νικολάου Δραγούμη είναι έν τών μάλλον επαγωγών πρω

τοτύπων δημοσιευμάτων της νέας 'Ελλάδος, έκ τών γεγραμμένων εις αφελή 
κα'ι ηδύνουσαν φράσιν, συμβολή έκ τών σπουδαιοτάτων και πολυτιμότα

των εις την ιστορίαν τνίς πολιτικές παλιγγενεσίας τοΰ "Εθνους ημών, έν 
πλείστοις δάς φωτεινοτάτη εις την γνώσιν τών πρώτων βηματισμών τοΰ 
νέου Κράτους τής Ελλάδος έπϊ της όδοΰ της διοργανώσεως. Έτήρησε δέ ό 

συντάκτης τών «’Αναμνήσεων» ήν έ'δωκεν έγγύησιν, «ύπέρ της άκιβδήλου 

ϊπαραστάσεως τών πραγμάτων». 'Ο μέλλων ιστορικός της νεωτέρας Ελ

λάδος αποδώσει είλικρινώς μεγίστην ευγνωμοσύνην τώ Νικολάφ Δραγούμγι, 
δτι κατά νοϋν έθετο νά συντάξν; καϊ έκδώσγ τάς «Αναμνήσεις» του’ πολ- 
λάκις θά δυσχεράνγ έπϊ πολλών σημείων τής νέας ιστορίας ημών, διότι 

όμοιων Απομνημονευμάτων συγγραφάς άλλων δέν θά έ'χγ ύπ’ ό'ψιν του. 

Τελειότερου τό μνημεϊον της Αληθούς ιστορίας τνίς πολίτικης Αναγεννήσεως 
ημών θ’ άνηγείρετο, έάν οί κατά τόν άγώνα καϊ κατά τούς πρώτους χρό
νους της ίδρύσεως τοΰ Βασιλείου τής Ελλάδος ζήσαντες καϊ όπωςδήποτε 

μετασχόντες τούτου, απέθετον έν ’Απομνημονεύματά δσα ειδον καϊ οσα 

ή'κουσαν, ώς τοΰτο έ'πραξεν ό Νικόλαος Δραγούμης. Ουτω πολλά έκ τών άλ

λως δυσεξήγητων γεγονότων ήθελον κρεϊττον κατανοηθή καϊ έρμηνευθή, 

Ακριβέστερου δέ ήθελον δρισθή οί κύριοι έργάται πολλών κατορθωμάτων, 
ύπό εσφαλμένων έντυπώσεων τής κοινής γνώμης άποδοθέντων εις άλλους. 
Άτυχώς ό μέλλων ιστορικός άνευ φωτός όδηγοϋ βαδίσει έν τοϊς σκοτεινοτέροις 
διαδρόμοις τοϋ λαβυρίνθου τών πρό πεντηκονταετίας συμβάντων, πολλών δέ 

την έξήγησιν μάτην έκζητήσει,εί καϊ παρά τά πλευρά της θά διέρχηται, ένώ 

έ'στω καϊ ισχνόν κηρίον ανημμένον έ'μελλε νά παράσχη πλήρη καϊ τελείαν 

την αληθή έννοιαν καϊ την δικαίαν έκτίμησιν.
Τών «Ιστορικών ’Αναμνήσεων» τούτων δ Νικόλαος Δραγούμης έπεχεί- 

ρήσε νέαν έ'κδοσιν, άφοΰ ή πρώτη έξηντλήθη, καϊ εΐδεν οΐας έ'τυχεν ύποδο- 

χής τό πόνημα αύτοΰ. Εις τήν δευτέραν έ'κδοσιν ταύτην έποιήσατο προσθή- 

κας πολλάς, διεσκεύασε δέ τάς «Αναμνήσεις» του οΰτω, ώστε νέον άπο- 

δείκνυται αΰτη έ'ργον. Εις τήν νέαν έ'κδοσιν τών «’Αναμνήσεων» του είργά- 

ζετο ό Δραγούμης, Ανενδότως και άνευ διακοπής, εί καϊ ή νόσος, ·η πρό τριε
τίας προσβαλοΰσα αύτόν, προχωρούσα όσημέραι, ήθελεν αποθαρρύνει καϊ τον 
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μάλλον χαλκέντερον. *Ως δέ δ άξιος στρατιώτης, καϊ οδτος έπεσε μαχόμε- 

νος έπϊ τοϋ πεδίου, ό'περ ώρίσατο, ώς στάδιον τής δραστηριότητος αύτοΰ. 

Έκράτει, δύναται τις νά ε”πη, τόν κάλαμον, συνεργαζόμενος τφ υίφ αύ- 

τοϋ Στεφάνω είς τάς διορθώσεις τοΰ κειμένου τοϋ φύλλου ια’. τοΰ δευτέ

ρου τόμου τών «’Αναμνήσεων», δτε τήν νύκτα τής 8 πρός τήν 9 Μαρτίου, 
ισχυρά Αποπληξία, έκ τετάρτου έπερχομένη σφοδρά, αφηρει τόν Νικόλαον 

Δραγούμην, περί τήν ώραν 1 μ. μ. τής έπομένης ημέρας, Από τάς αγκάλας 
τής συζύγου, τών θυγατέρων του, τοΰ έν Άθήναις κατοικοΰντος υίοΰ του, τής 

νύμφης του, τών έγγονών του, τών συγγενών καϊ τών πολυαρίθμων φίλων του.

Δέν δύναμαι νά περάνω τήν στοιχειώδη άφήγησιν αύτήν τοϋ βίου τοδ 

Νικολάου Δραγούμη, πριν ή προσθέσω όλίγας έ'τι λέξεις, ας απαραιτήτους 
κρίνω, είς τήν δσω έ'νεστι πλήρη έξεικόνισιν τοΰ μακαρίου άνδρός.

Έάν Αληθές, δτι ή μορφή τοϋ προσώπου είναι ή πιστή είκών τής ψυχής, 
σπανίως απόδειγμα τοΰ αφορισμοΰ τούτου παρέσχεν ή φύσις πειστικώτερον 

ή διά τοΰ Νικολάου Δραγούμη. Ό Νικόλαος Δραγούμης ήτον καϊ τήν ό'ψιν 

ωραίος καϊ τό παράστημα πλήρης, οιος τήν ψυχήν Αγαθός κα’ι τόν νουν κα
λός κα’ι εύρύς. Ή κεφαλή αύτοΰ άνεμίμνησκε τούς καλούς τόπους τής ελ
ληνικής τέχνης, έφέρετο δ’ έπϊ αναστήματος Ανδρικοϋ καί όρθιου. Τό πρό- 

σωπον αύτοΰ, μέχρι τών τελευταίων ημερών αύτοΰ, καίτοι ύπό τής νόσου 

άνά στιγμήν πελεκιζόμενον, έφαίδρυνεν ή γλυκύτης, δώρου άπταιστον τής 
εύσυνειδησίας καί τής έν παντί έπιτελέσεως τοΰ καθήκοντος. Μειδίαμα έπήν- 

θει έπί τών χειλέων καί έπϊ τών οφθαλμών αύτοΰ διαρκώς, συνοδεΰον τήν 

αείποτε εύφυά καί άβρόφρονα ομιλίαν του. Καϊ αύτοϊ οί λόγοι τής άγανα- 

κτήσεως, και αυτή ή οργή, καίτοι σπανιωτάτη, καϊ αυτό τό πένθος τοϋ Νι

κολάου Δραγούμη δέν κατίσχυον νά έξουδετερώσωσι τήν χάριν καϊ τήν σώ- 

φρονα ευθυμίαν, α'ίτινες διέκρινον ιδίως τούς χαρακτήρας αύτοΰ, πρό πάντων 
δέ τοΰ ύγροΰ βλέμματός του τήν φαιδρότητα.Ειχε δ’ έπί τούτοις τόν ήχον τής 

φωνής έπαγωγόν, καί έπιχαρίτως έψέλλιζεν. Έν τή διηγήσει ήτον ποικίλος, 
έλκύων πάντοτε,ποιήσεως πλήρης καί ενθουσιασμού. Τελευταίου ήκουσα αύ
τοΰ δημοσία όμιλήσαντος, πρό διετίας, έν τώ Συλλόγω τοϋ Βύρωνος, τε- 

λοΰντος τήν έπέτειον εορτήν αύτοΰ, τήν 25 Μαρτίου τοϋ 1877. Οί νεα- 

νίαι Εταίροι τοΰ φιλολογικοΰ Συλλόγου τούτου τόν Νικόλαον Δραγού- 
μ.ην, επίτιμον Μέλος τοΰ Βύρωνος, έκάλεσαν νά έκφωνήστ) τόν πανηγυ

ρικόν τής ημέρας. Εί καϊ ήδη ή προσβαλοΰσα αύτόν νόσος, ή'τις μετ’ ολί

γον χρόνον έ'μελλε νά τόν φέρη είς τόν τάφον, ήρξατο καταβάλλουσα τάς 
δυνάμεις τοϋ Νικολάου Δραγούμη, δέν ήρνήθη ουτος τήν παράκλησιν τών 

νέων Συνεταίρων του" διότι ήρέσκετο νά συναναστρέφηται αύτοϊς ό νεά- 
ίζουσαν διατηρήσας τήν καρδίαν καϊ τό φρόνημα μέχρι τοΰ γήρατος αύ- 
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τοϋ, παρέστη δ’ ένώπιον αύτών, δπως άναγνώση τον σχεδιασθέντα λάγο'ί 

του. Υποκείμενον τοΰ λόγου αύτοΰ έθετο τον ηρωισμόν τοΰ έκ Ψαρρών Άν- 
δρέου Σταματάρα, ου μυθιστορικά ύπίρξαν τά κατορθώματα και ηρωικός δ 

θάνατος. Καί ηρξατο μέν διά φωνίς ύποτρεμούσης μέν, άλλ’ ηχηρας πάν

τοτε κα'ι γλυκείας, άπαγγέλλων τόν λόγον αύτοΰ’ άλλ’ δτε έφθασεν εις τά 

μέρος, έν φ ιστορείται, δτι έπι της σνιμαία; τών Ψαρρών, ητις έκυμάτιζεν 
έπί τίς κεραίας τοϋ πλοίου τοΰ Σταματάρα, άνεγινώσκετο «τό άθάνατον 

«παράγγελμα, ΈΛευθερΙα η Θάτατοςν, η φωνή αύτοΰ έκόπη ύπό τών λυγ- 
μ.ών, παρέδωκε δέ τό χειρόγραφον εις νέον τινα Έταΐρον τοΰ Συλλόγου, δστις 

έπέρανε την άνάγνωσιν, έν μέσω τών χειροκροτημάτων τών ένθουσιώντων 

άκροατών του. Οί λυγμοί εκείνοι ησαν βεβαίως οί λυγμοί τοΰ ένθουσιασμοΰ, 
δν εμπνέει εις τάς εύγενεϊς ψυχάς η άνάμνησις τών γενναίων πράξεων’ άλλά, 

κατ’ εκείνην την στιγμήν, συνώδευον καί την επιστροφήν τοΰ ρητορος είς 

τάς ωραίας τίς νεότητάς του ημέρας, αΐτινες εύτυχώς συνέπεσαν καί πρός 

ενδόξους ημέρας τοΰ δλου ’Έθνους. Παραβάλλων την άσθένειαν τίς σαρκός 

της σήμερον πρός την άκμην καί την ρώμην τών σωματικών δυνάμεών του, 
πρό ημίσεως αΐώνος, παρελθόντος ηδη, συνεκινηθη, δτι έμελλε νά κάτα- 

λίπη την γην, ενώ τό πνεύμα αύτοΰ ην πάντοτε νεαρόν καί άποστίλβον 
της αύγης αύτοΰ την λάμψιν. Άλλ’ άφοΰ άπέτισε τόν φόρον της συγκινη- 

σεως καί τών δακρύων είς τίς σαρκός την άσθένειαν, έπανέλαβε τό σύνη- 

θες αύτφ ήθος, κατέβη δέ τοΰ βήματος, ευχαρις καί αίονεί άνανεωθείς. 

’Έκτοτε, της προσβαλούσης αύτόν νόσου επιτεινόμενης, δέν ώμίλησε δημο

σία δ Νικόλαος Δραγούμης.

Τοιοΰτος έβίωσε καί άπέθανεν ό Νικόλαος Δραγούμης. Καί ώς άνθρωπος, 

καί ώς πολίτης, καί ώς ίερεύς τών γραμμάτων, έπετέλεσε τά καθήκοντα 

αύτφ, έν προθυμίφ άμεταπτώτφ, έν άφιλοκερδείη καί έν αύταπαρνησει 
άνωμολογημέναις, έν άκριβείφ τελεία. Ούδ’ έπί στιγμήν μίαν, καθ’ δλον τόν 

μακράν βίον αύτοΰ, άπό τίς τρυφεοάς νεότητάς του, δτε έσύρετο άπό τοΰ πα
τρικού οίκου ένώπιον τοϋ σουλτανικοΰ δημίου, μέχρι της τελευταίας στιγμίς, 

καθ’ ην έξέπνευσεν, ηρνηθη εαυτόν’ έ'στη δ’ έπί τών προμαχώνων, έφ’ ους 

έ'ταξεν αύτόν η Θρησκεία, ή Πατρίς, η Έπιστημη, καί έπάλαισε, καί επε- 
σεν, άναλλοίωτος καί άκαμπτος. Ό ναύαρχος λόρδος Αάΰονς πιστώς έξει- 

κόνισε τόν δλον βίον τοΰ Νικολάου Δραγούμη, γράφων πρό εΐ'κοσιν έτών είς 
την θυγατέρα αύτοΰ τούς έν τη άκριβείφ αύτών ώραίους τούτους στίχους: 
«Τοΰ πατρός ύμών ό βίος ύπίρξεν άξιος θαυμασμοΰ, δι’ δσας προσηνεγκεν 

«ουτος εύγενεϊς θυσίας, πληρης ενθουσιασμού καί πατριωτισμοΰ, τά δέ τέ- 
»κνα αύτοΰ άναμ,φισβητητως θά κληρονομησωσιν ό'νομα τιμιώτατον.» Είς δ’ 

επιφανής ελληνιστής καί φιλέλλην,. ό Egger άριστον επιτάφιον έγραψε, πρός 
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τ^ν οικογένειαν τοΰ Δραγούμη έπιστέλλων τά συλλυπητήρια αύτοΰ, τόν επό

μενον: «Ό θάνατος τοΰ ύμετέρου Πατρός καταλείπει πένθος μέγα εις πάν- 
«τας τούς 'Ελληνας πατριώτας καί είς πάντας τούς Φιλέλληνας, ίδί^ δέ 

«είς την ύπέρ τίς ένισχύσεως τών ελληνικών σπουδών παρισιανην κοινωνίαν 

»'ημών.»
Καί ό Άγγλος ναύαρχος καί ό Γάλλος σοφός, έκ τοΰ σύνεγγυς ίδόντες 

τόν Δραγούμην καί συναναστραφέντες αύτφ,ησαν οί άριστοι τών κριτών τοϋ 
βίου καί τοΰ χαρακτηρος αύτοΰ, καί οί κατάλληλοι, δπως πλέξωσι τόν στέ
φανον, δστις άμάραντος θά στολίζη διά παντός την μ.νημην αύτοΰ.

Διά τών επίσημων λόγων τών άμεοοληπτων και αρμοδίων κριτών τούτων, 
περαίνω τό περί Νικολάου Δραγούμη βιογραφικόν σχεδίασμά μου, εύελπι- 

στών, δτι δσα περί τοΰ μακαρίου άνδρός έγραψα χρησιμεύουσιν ώς άνάπτυ- 
ζις καί κύρωσις τών κρίσεων τών δύο διάσημων Φιλελλήνων.

ΤΙΜΟΛΕΩΝ I. ΦΙΛ11ΜΩΝ.

ΑΙ ΕΝ ΟΑΤΜΠΙΑι ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Μετά τάς έν τώ τεύχει τοΰ Φεβρουάριου δημοσιευθείσας δύο εκθέσεις 

τών έν Όλυμπί^ διευθυνόντων τάς άνασκαφάς Γερμανών έδην.οσιεύθησαν έν 

τφ Deutscher Reichs-Anzeiger τρεις νεώτεραι, ών καί καταχωρίζομεν την 

μετάφρασιν ένταΰθα. 'Η πρώτη τούτων έξεδόθη έν τφ φύλλφ τίς 

Φεβρουάριου καί είνε γεγραμμένη ύπό τοΰ κ. Άδόλφου Φουρτβαϊγγλερ, η 
δευτέρα έδημοσιεύθη τφ Φεβρουάριου σταλεϊσα ύπό τοΰ κ. Γου λιέλ-

μου Δέρπφελδ, ή δέ τρίτη γραφεϊσα ύπό τοΰ κ. Γεωργίου Τρόϋ έτυπώθή έν 
τφ φύλλφ της 27/8 Μαρτίου.

Α'.

Βαρεία άσθένεια τοΰ διδάκτορος κ. Τρόϋ είνε η άφορμη δι’ ην ό ύποφαι- 

νάμενος άναλαμ.βάνει την έκθεσιν περί τών άρχαιο-Ιογικων ευρημάτων καί 
τών δύο τελευταίων μηνών, τοΰ Δεκεμβρίου καί ’Ιανουάριου.

Τό ύποδηλωθέν ηδη έν τη προτέρφ έκθέσει, δτι η σημασίη τών έφετει- 

νών ευρημάτων φαίνεται κειμένη έν τη άναπτύξει της γνώσεως τίς ελ
ληνικής τέχνης έν τοϊς χρόνοις τοΰ άρχαϊκοΰ τρόπου, έπικυροΰται άριδηλως, 
ευρεθέντων κατά τούς παρελθόντα' μήνας έ'ργων έχόντων άληθώς θεμελιώδη 

σημασίαν διά την ιστορίαν τών άρχαϊκών εργαστηρίων.

Ποιούμαι δέ την άρχην άπό τοΰ κυριωτάτου τών εύρεθέντων, της μεταξύ 
τίς Παλαίστρας καί τοΰ δυτικού περιβόλου της’Άλτεως εύρεθείσης κολοσσαίας 

γυναικείας κεφαλίς έκ μαργικοΰ τιτανόλιθου, ητις έχει ύψος 0,52.Εΐνε δ’ έξ- 
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ειργασμενη εκ του αύτοϋ μαλακού και ευπλαστου, ενιαίου μ.έν χιονολευκου,’ 
μ.αλιστα δε κιτρινωπού "Χιθου εξ ου εΐν& κατειργασμ.ένα τάρχαϊκά ανάγλυφα 

περί ών λόγος έγένετο έν τίί προηγούμενη εκθέσει* άλλ’ έν τνί κεφάλι}, 
ταυττ) διετηρήθησαν οί χαρακτήρες πολλφ κάλλιαν ϊ) έν έκείνοις καί· ακρι

βώς οΐοι ήσαν τό πρώτον, [/.όνον δέ λείπει ή ρίς καί ολον το όπισθεν τίίς 

κεφαλής ως και ο λαιμός, μετ αυτοΰ δε πιθανώς καί οί έπί. τόν ώμον κα- 
θειμε'/ot βόστρυχοι. Η δε κόμη εινε διευθετημένη κατά τεχνήεντα κυμάτια 

καί χωρίζεται ύπό κιρρής ταινίας. ’Άνω δέ ύψαΰται υψηλόν ερυθρόν διά- 

δτ)[/.α, όπεο ακριβώς ομ.οιον, κοσμαυμενον διά γραμμών οριζοντίων, ούδαμοϋ 

τέως παρετηρήθη. Άναλαγιζόμενοι τό. πραςήκαν μέγεθος τοϋ αγάλματος τού

του καί την τοποθέτησιν αύτοϋ εντός τίνος ναοΰ, επειδή έν ύ,παίθρω αδύνα
τον θά ήτο νά διατηρηθή δ εύθρυπτος λίθος, άναλογιζόμενοι περαιτέρω ό'τι 

έν χρόνοις ούτως άρχαίοις οϊους καταδεικνύει ή εργασία μόλις που. δυνατόν 

νά ύπήρχεν έν τίί Άλτει άγαλμα ούτω μέγα άλλης θεάς, τέλος δέ άναλο- 
γιζόμενοι ό'τι δικαιούμεθα έ'ργον τοιοΰτον, εύρεθέν έν στρώματι. γής κειμένφ 

άνω τοΰ αρχαίου εδάφους της Άλτεως, νά ζητησωμεν έν τοϊς ύπό Παυσα- 

νίαυ μνημονευομένοις, εύρίσκομεν λίαν πιθανόν ατι ενταύθα έ'χομεν πρό ημών 
ούδέν ήττον ή τήν κεφαλήν τοϋ κυριωτάτου αγάλματος τής "ΙΙοας έν τω 

Τίραίω, εις ήν διά πέμπτου έ'τους ύφαινον πέπλον αί γυναίκες τών Ήλείων.1 

Παρίστα δέ κατά τόν Παυσανίαν 2 τό άγαλμα τοϋτο τήν “Ήραν καθημένην, 
παρ αυτφ δε ιστατο αγαλμα Διος καί άλλο θεοϋ γενεια έγοντος καί επι

κειμένου κυνήν έπί τή κεφαλή. «’Έργα δέ έστιν απλά», πρ.οςθέτει ό Παυ

σανίας, τοΰθ οπερ. κατ αντιθεσι.ν προς τά επόμενα χρυσελεφάντινα έργα 
δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν άναφερόμενον είς τε τό υλικόν καϊ τήν εργασίαν. 

Τήν εικασίαν ημών έπικυρόνει καί τοϋτο, ότι τό έ'τι έν τφ ΤΙραίφ έν τω 

βάθει τοΰ ίεραΰ σωζόμενον εύού βάθρο,ν, δπερ φαίνεται ατι άνεϊχε τά τρία ε

κείνα αγάλματα, εΐνε έξειργασμένον έκ τοϋ αύτοϋ καί έκεϊνα τιτανόλιθου. 
Τέλος δέ συμφωνεί καί ή μικρά άπόστασις τοϋ τόπου τής εύρέσεως τών α

γαλμάτων άπό τοϋ Ηραίου. "Ομοιον δέ τι στρογγυλόν διάδημα πρός τά 

επάνω εύρυνόμενον έφερε καί τό άρχαϊον έν Σάμφ άγαλμα τής Ήρ.ας.
Ή εργασία τής. κεφαλής ταύτης εύρίσκεται Ανάλογος τά μάλιστα πρός τάς 

παλαιοτάτας έκ Σελινοΰντος μετόπας περί τάς κυριωτάτας ιδιότητας, τήν 

βλην κατασκευήν τοΰ προσώπου, τήν θέσιν καί τό σχήμα τών μεγάλων ο

φθαλμών ώς καί τών ώτων, τό εύρος τοΰ στόματος καί τό. ύψος τοΰ πώγω- 
■ νος. Άλλ’ οί ιδιαίτατοι χαρακτήρες τής κατασκευής γίνονται καταφανείς 

μάλιστα διά παραβολής πρός τό δεύτερον τών κυρίων ευρημάτων, τόν ατω- 

κορμον άργαιοτάτου γυναικείου άγάΛματος έκ τών νοτιοανατολικών τοϋ 
ναοΰ τοΰ Διός, έ'χοντα ύψος 0,24. Καί αύτη έχει δμοίως στρογγύλαν διά-

1 Παυσ. V, 16, 2.
2 V» 17, 1.

δημα έπί τής κεφαλής εύρυνόμενον πρός τάνω, έ'χει πυκνους επί τους ω
μούς καθειμένους βοστρύχους καϊ χιτώνα έχέσαρκον, δςτις στερούμενος 

πάντη πτυχών εΐνε έξειργασμένος κατά τρόπον δμοιον πρός τήν εργασίαν με
γάλου αγάλματος γυναικός καθημένης εΰρεθέντος πρότινων ετών ένΆρκαδίιγ. 

"Αν δέ καί τό ήμέτερον άγαλμα παρίστα καθημένην γυναίκα δέν δυνάμεθα 

νά δρίσωμεν έκ τοϋ σωζομένου κορμοϋ. Εΐνε δυνατόν καί τοϋτο τό μικρότερον 

άγαλμα νά εΐνε “Ήρας. Ό λίθος εΐνε κυανόλευκον, λεπτόκοκκον, πιθανώς λα
κωνικόν μάρμαρον, ές ού διεσώθη καί μικρός τις καθήμενος, λίαν δέ άρχαϊ- 

κός λέων. Καίτοι δέ τό άγαλμα τοϋτο πιθανώς Απέχει κατά τούς χρόνους 

βραχύ τι τής κολοσσαίας κεφαλής, άλλ’ ό τρόπος τής έργασίας εΐνε τις πάντη 
διάφορος' έν έκείνρ μέν εύρίσκομεν κατεργασίαν τών μεστωμένων σαρκών μι- 

μουμένην άμεσώτερον τήν φύσιν, ένταΰθα δέ κατ’ άντίθεσιν εκτάκτως Ανε

πτυγμένα τά όστά μετά τίνος μάλλον σχηματικής κατασκευής τών καθ’ ε- 
καστα. Άλλά νά χαρακτηρίσωμεν δι’ ονομάτων τά δύο ένταΰθα παρουσια- 

ζόμενα εργαστήρια δέν δυνάμεθα δυστυχώς.
Όλιγώτερον σπουδαία εΐνε μικρά τις λαμπρώς διατετηρημένη γυναικεία 

κεφαλή,έ'χουσα ύψος 0,05 έκ μαργικοΰ τιτανόλιθου, αρχαίας καί πως άτεχνου 
έργασίας, ιδίως διά τοϋτο άξια λόγου, ότι ό λαιμός δέν εΐνε έξειργασμένος καί 

ό'τι ή κεφαλή προφανώς έχρησίμευεν ώς κοσμητική μεγαλειτέρου τινός όλου.

’Έπειτα δ’, έ'χομεν νά καταγράψωμεν πάλιν Απόκομμα μεγάλου τινός,' 
τό κατ’άρχάς περί τά 0,55 ύψηλοΰ, «ιδωάι'ου εζ όητής γης βεδαμμένου-, 

Αρχαϊκού δέ τόν τρόπον. Εΐνε δέ κορμός Αγάλματος γυναίκας φερούσης λευ
κόν χιτώνα, ίμάτιον πορφυροΰν μετά παρυφής μαιανδρ.ακοσμήτου καί έχού- 

σης μέλανας βοστρύχους καθειμένους έπί τών ώμων. ’Έχει δέ Αμφοτέρας 

τάς χεϊρας έν κινήσει, τήν μέν δεξιάν ύψωμένην, τήν δέ άριστεράν κεκλιμέ- 

νην πρός τά δεξιά. Ή δέ κεφαλή ήτο πιθανώς έστραμμένη πρός τά δεξιά. 

Έπί τής ράχεως πεταλοειδή τινα λείψανα δεικνυουσι διά τε τό σχήμα και 

τήν έπίχρωσιν οτι τό Αγαλμα έφερε πτέρυγας. Φαίνεται λοιπόν, ατι έ'χομεν 
πρό ημών αληθώς άργαϊκην Νίκην' τοϋτο δέ λέγαντες ύπομιμνήσκομεν ό'τι. 

αί άρχαί τής Νίκης έν τή τέχνρ Ανάγονται πιθανώς είς τήν ’Ολυμπίαν·.
Άλλο δέτι είδώλιον έκ γής, βεβαμμένον διά μέλανος χρώματος, πι

θανώς δέ άνήκον είς τόν πέμπτον αιώνα τελευτώντκ, παριστάνει δε.Ιφΐνα, 
έ’χοντα μήκος 0,50. Εΐνε έ'ργον άξιον. πολλοϋ λόγου ώς παράστασις ζώου, 

αυτάρκης και ολόγλυφος, έπειδή δέν έχρησίμευε τυχόν ώς πίδαξ υδατος ή 

ώς πάρεργόν. σύμβολου αγάλματος άλλου. Κολυμβμ δέ όριζοντίως πρός τά 

δεξιά καί ύπερείδεται ύπό τριών κατά περίεργον Αλήθειαν φυσικώς έξειρ- 

γασμένων κυμάτων. Άλλά καί δ τόπος ένθα εύρέθη εΐνε Αξιοσημείωτος, ε

πειδή άνεκαλύφθη 0,50 ύπό τά θεμέλια τοΰ νοτίου περιβόλου τής. Άλτεως 

και δεικνύει τήν μεταγενεστέραν κτίσι,ν αύτοϋ, τούλάχιστον έν έκείνω τφ. 

μέρει.
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Τών πολυπληθών έργων της μικροτεχνίας έξέχουσαν θέσιν κατέχει άρχαϊ- 
κώτατόν τι καί έπιμελώς τετεχνημένον όρειχάλκινον άγαλμάτιον άνδρός 

γυμ.νοϋ, χρησιμέυσαν ώς στήριγμα σκεύους τίνος, διάμετρον μέν έ'χον 0,04, 
κεκοσμημένον δ’ αμφοτέρωθεν δι’ άρχα'ίκωτάτων έγγλυμμάτων παριστανόν- 

των άν<κ ένα γενειώντα κα'ι πτερωτόν άνδρα,ών ό έτερος άπολήγει είς δύο 
ουράς. Τέλος δ’ αναφέρω τά ευρήματα έν τφ βαθυτάτφ στρώματι παρά τόν 

ναόν τοΰ Διός, συνιστάμενα κυρίως έκ πολυπληθών αναθηματικών ζωδίων 
καί αποσπασμάτων όρειχαλκίνων αναγλύφων" πάντων δέ κυριώτατον εινε 

ώοαία κεφαλή γρυπός τών αρχαιοτήτων χρόνων.
Είς δέ τάγάλματα τών άετωμάτων προςετέθησαν πολλά μικρά κομμά

τια, σκέλη, πόδες καί τεμάχια ενδυμάτων, πρός δέ εύρέθησαν καί κομμά

τια μετοπών, αϊτινες πλήν τούτων έπλουτίσθησαν δι’ άξιολόγου αποκόμ
ματος, οπερ ό διδάκτωρ κ. Τρόϋ άνεγνώρισεν ώς τό άνω μέρος τοϋ σώμα

τος καί τήν κεφαλήν τοϋ είς τόν πίθον ΰποπτήσσοντος Εύρυσθέως. ’Εκτός 
δέ τούτων δύναται νά προςτεθνί είς τά εύρεθέντα 'μαρμάρινα έργα καί κορ

μός παιδός τών μεταγενεστέρων έλληνιζών χρόνων, ίσως μέρος άγάλματας 

παιδός νικήσαντος έν τοϊς άγώσι.

Τέλος δ’ εύρημα περίεργον έγένετο κατά τήν διατομήν τοΰ νοτίου τει

χίσματος τοϋ Σταδίου, περί ου θά γραφώσιν ακριβέστερα έν τΐ) αρχιτεκτο

νική έκθέσει. Έν μεγάλφ δήλα δή βάθει ευρηται στρώμα, έν φ ευρομεν πα- 

ρακειμένας έγγύτατα άλλήλων ιπτά απργγύλκς καί μόνον ολίγον έλλει- 

πτικάς ασπίδας χαΛκας. ’Έχουσι δέ ωραία κεκοσμημένους γύρους, μία τις 
δ’ αύτών διασώζει άπόσπασμα άναθηματικής επιγραφής τών Άργείων, πι

θανώς γραφείσης περί τό δεύτερον ήμισυ τοϋ πέμπτου αίώνος" άρα ή επ’ αύ

τών κείμενη πρόςχωσις πρέπει νά εινε έπιγενεστέρα. Πλήν δέ ταύτης τής 
επιγραφής άξιαι μνείας εινε μόνον ή έπί τής βάσεως τοΰ αγάλματος τοδ 

Έπιθέρσου (Παυσ. VI. 15. 6.), έφ’ ής ονομάζεται ό γλύπτης Πυθόκριτος, 

καί τινες άρχαϊαι χαλκαϊ πλάκες έν κομματίοις ώς καί μεγάλα αποσπά
σματα στήλης τίνος έκ τών χρόνων τής άχαϊκής όμοσπονδίας κατά τόν δεύ

τερον αιώνα π. χ.

Β'

Τά σπουδαιότατα τών τυπογραφικών καί αρχιτεκτονικών πορισμάτων 

κατά τούς μήνας Δεκέμβριον καί ’Ιανουάριον έξήχθησαν έν τφ νοτίφ καί 

άνατολικφ μέρει τής ’Άλτεως καί έν τφ Σταδίφ. Οί δ’ έργάται ήσαν δια
νεμημένοι σχεδόν ίσοι είς τούς τρεις τούτους τόπους, μικρότερου δέ τι μέρος 

πλήν αύτών είργάζετο πρός περαιτέρω καθαρισμόν τής Παλαίστρας.

Αί άνασκαφαι κατά τό άνατολικόν μέρος τής ”Αλτεως έφώτισαν ήμ®ξ 
τελέως περί τοΰ ανατολικού πέρατος τοΰ ίεροΰ χώρου. Δύο μεγάλαι στοαί 

κιόνων περιελάμβανον δλην τήν άνατολικήν πλευράν τής ’Άλτεως, ών ή μον 
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φορεία, ή στοά τής Ήχους, άνεκαλύφθη ήδη κατ’ ’Οκτώβριον, ή δ’ έτέρα, 

ή νοτία, άπεσκεπάσθη πρό μικρού χρόνου. Τό όνομα οπερ έ'φερεν ή δεύτερα 
αυτή στοά παρά τοϊς άρχαίοις άγνοοΰμεν δυστυχώς έ'τι, προσωρινώς δ’ώνομά- 

σαμεν αυτή* έκ τής θέσ.εως αυτής πρός τόν ναόν τοΰ Διός «νοτιοανατολι

κήν στοάν».
Δύο βαθμίδες έκ λίθου κογχυλιάτου άνεΐχον έν τώ προσώπφ τής στοάς 

ταύτης δεκαεννέα δωρίους κιόνας άνευ ραβδώσεων μετά δωρίου θριγκώμα- 

τος έκ τοϋ αύτοΰ λίθου. Καί ή μέν άπόστασις τών κιόνων άπ’ άλλήλων 

ίτό 1,21, ή δέ πρόςγειος αύτών διάμετρος 0,78.
Έκ τών διαφόρων άρχιτεκτονικών μερών λείπει μέχρι τοΰ νΰν μόνον τδ 

τρίγλυφον’ τοΰ δέ κιονοκράνου, τοΰ έπιστυλίου καί τοΰ γείσου ΰπάρχουσί 

τινα δείγματα. Ιίατεστράφη δ’ αυτή ή στοά ήδη έπί τών ρωμαϊκών χρό
νων, πιθανώς έκ πυρκαϊάς, ώς γίνεται δήλον έκ πολλών ξυλανθράκων εύρε- 
Θέντων έν τοϊς βαθυτέροις στρώμασιν. Δεν άνφκοδομήθη δέ τό εξής ή στοά, 

άλλά μονον έπι τής καλώς έ'τι σωζομένης βάσεως έκτίσθη βαλανεϊον ρω
μαϊκόν, ου τά τείχη συγκεινται τό μέν έκ τών λειψάνων τής στοάς, τό δέ, 

έκ πλίνθων ρωμαϊκών. Εύρίσκομεν δέ καί έν ταϊς θέρμαις ταύταις τάς αύ
τάς κατασκευής, τήν αυτήν οικοδομήν καί τάς αύτάς τοιχογραφίας, α'ίτινες 

εινε γνωσταί έκ τών σωζομένων βαλανείων έν 'Ρόψ.γ) καί Πομπη'ί'^, άλλά" 

πάντως μετριωτέρας τήν τε τέχνην καί τόν πλούτον.
Ό δεύτερος τόπος έ'νθα έγένοντο άνασζαφαί ήτο ό χώρος μεταξύ τοΰ ναοΰ 

τοΰ Διός καί τοΰ νοτίου περιβόλου τής ’Άλτεως. Έπ'ι τής νοτίας πλευράς 

τοΰ ναοΰ άπεκαλύψαμεν τό μέγα έπίπεδον τό περιβάλλον αύτόν πάντοθεν, 

οπερ έν τοϊς άρχαίοις χρόνοις ήτο κεκοσμημένον διά παντοίων άγαλμάτων* 

Κατεσζευάσθη δέ τοΰτο τεχνητώς κατά τήν κτίσιν τοΰ ναοΰ, ίνα παράσχω 

είς τόν ναόν τοΰ Διός θέσιν έξέχουσαν έν τοϊς άλλοις κτιρίοις τής ’Άλτεως. 
Ευρομεν δ’ ότι καλώς διατηρούμενου τό χθαμαλόν θωράκιον τό περιβάλλον 

τό έπίπεδον εκείνο, έ'κειντο δ’ έ'τι έπ’ αύτοΰ κατά χώραν καί πολλαί βάσεις 

άνέχουσαί ποτέ έ'ργα τέχνης.
Κατά τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν τοΰ έπιπέδου τούτου ευρηται ή δυτική 

πύλη τής ’Άλτεως. Έκεϊθεν δέ άγει κατά μήκος τής όλης νοτιάς πλευράς του 
ναοΰ δρόμος εύρύς, ου τό στερεόν δάπεδον κατά μέρη διασώζεται έτι. Ό έζ 

ταύτης τής όδοΰ είςερχόμενος είς τήν Άλτιν άριστερόθεν μέν είχε τό έπί

πεδον μετά τών παμπληθών αύτοΰ άναθημάτων καί ανδριάντων, ό'πισθεν 

δ’ αύτοΰ τό μεγαλοπρεπές κτίριον τοϋ ναοΰ τοϋ Διός’ δεξιόθεν δέ έθεάτο τήν 

άδιάκοπον σειράν μεγάλων βάσεων, άνεχουσών τό μέν εικόνας ιππέων, τό 
. δέ μεγαλειτέρας όλογλύφους παραστάσεις. ’Ακολουθών δέ τή,ν οδόν μέχρι 

τής άνατολιζής προςόψεως τοΰ ναοΰ τοΰ Διός, ευρισκε δεξιφ άλλην πύλην 

τής Άλτεως, ήν πρότερον ένομίσαμεν οτι άνεγνωρίσαμεν ώς τήν πομπική? 
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εΐςοδον '.Άλλ’ ή έςακολούθησις τών άνασκαφών έν έκείνφ τφ τόπφ κατε-· 

στήσε πάλιν άμφίβολον τήν εικασίαν εκείνην, επειδή ή πύλη φαίνεται ουσα 

μόνον ή αρχή μεγαλειτερας τίνος αρχαίας οικοδομής, ητις δέν άπεκαλύφθη 

ήδη καθ’ ολοκληρίαν, ούδ’ υπάρχει έπί τοϋ παρόντος οίαδήποτε άφορμή 
ρητή πρός ορισμόν αύτης. Νοτίως δέ της μακράς εκείνης σειράς μεγάλων 

βάσεων εκτείνεται ό νότιος περίβολος- τής.’Άλτεως, ού τήν συνέχειαν δια

κόπτει άρχαϊον φρέαρ, περίπου απέναντι τοϋ μέσου τοΰ ναοΰ του Διάς. ’Εγ
γύτατα δέ τοΰ φρέατος έξω τοϋ περιβόλου της”Αλτεως εύρέθησαν μέρη μεγα- 

λειτέρου τίνος άρχαίου κτιρίου,ούπνος ή σημασία είνε άγνωστος μέχρι τοΰδε·.

Τήν δέ σπουδαιοτάτην τοπογραφικήν άνακάλυψιν έποιησάμεθα έν τω 

τρίτφ μέρει τών άνασκαφών, τφ Σταδίφ. Γενικώς μέχρι τοΰδε ένομίζετο, 

δτι τό Στάδιον ήτο παράλληλον τοΰ άνατολικοϋ περιβόλων τής ’Άλτεως, 
διευθυνόμενον έκ νότου πρός βορράν, καί δτι διατομή τις τοϋ Κρονίου έτι 

ορατή άπετέλει τδ τέρμα τοϋ δρόμου. Άλλα διά τών άνασκαφών κατελή* 
ζαμεν εις άλλο συμπέρασμα, δτι τό Στάδιον παρακολουθεί τό ρεΰμα τοΰ 

’Αλφειού, ήτοι διευθύνεται έκ δυσμών πρός άνατολάς, κείμενον παρά τούς 
πρόποδας τοϋ Κρονίου καί τών ανατολικών παρακλαδίων αύτοΰ.

Παρά τόν τελευταίου θησαυρόν άγει θόλος έχων μήκος 100 ποδών, ή 

κρυπτή εΐτ,οΰος άπα τής ’Άλτεως είς τό Στάδιον. Μόνοι οί άγωνισταί και 
οί Έλλανοδίκαι είσήρχοντο δι’ αύτής είς τό Στάδιον. Αμέσως δέ μετά τήν 
εΐ'ςοδον εύρίσκοντο αί έτι και νΰν άριστα σωζόμεναι αφέσεις τών ίππων. 

Πανταχόθεν δέ περιεβάλλετο τδ Στάδιον ύπδ απλών χωμάτων γής, έφ’ ων 

έκάθηντο οί παμπληθείς Θεαταί. Τούτων τό μεν νότιον χώμα, υψηλόν περί 
τά έξ μέτρα, εινε τεχνητώς έπικεχωσμένον, τό δέ βόρειον άποτελεϊται φυ- 

σικώς έκ τών προπόδων τοϋ Κρονίου και τών γειτονικών αύτοΰ λόφων. Κατά 

τό νότιον χώμα έκαθέζοντο, ώς λέγει ό Παυσανίας, οί Έλλανοδίκαι’ ά π αν
τίκρυ δέ τούτων έν τή βορεία πλευρά έθεκτο τά ’Ολύμπια ή ιέρεια τής Δη- 

μητρος, καθεζομένη έπί βωμοϋ λίθου λευκοϋ·.

Καθ’όσον επιτρέπεται νά κρίνωμεν έκ τών μέχρι τοΰδε κατά τό Στάδιον 
άνασκαφών, δυνάμεθα ένταΰθα νάναμένωμεν άξια λόγου ευρήματα, έπειδή 

φαίνεται οτι τό Στάδιον ή'δη έπί τών ρωμαϊκών χρόνων κατεχώσθη πως. 

Άλλ’ δ'σον καί άν εινε επιθυμητή έντελής τις άποσκέπασις τοϋ Σταδίου, θά 

παοαιτηθώμεν δμως αύτής, έπειδή τδ στρώμα τής ψάμμου τδ διά τών αιώ
νων προςχωθέν ένταΰθα είνε κατά μέσον ορόν ύψους 4 ^)2 μέτρων, ή δέ απο
κομιδή τοιούτων όγκων χώματος απαιτεί μεγίστας δαπάνας. ©ά περιορισθώ* 
μεν δέ είς το νά όρίσωμεν διά τινων άποπειρατηρίων · διωρύγων τδ μήκος 

καί τήν έσωτερικήν διασκευήν τοΰ έπιφανεστάτου τούτου σταδίου τής άρ- 

χαιότητος. Όπόσην δέ ό ορισμός τοϋ μήκους τοΰ σταδίου, ΐ'σου πρδς έξακο- 
σίους ολυμπιακούς πόδας, κέκτηται σπουδαιότατα διά τήν άρχαιολαγίαν και

1 ”13» ΠαρνκσσοΟ τό[ΐ. Γ', σελ. 151.
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ΐΐίως διά τήν μετρολογίαν καταδείκνυται ή'δη έκ τούτου, δτι μέχρι τοΰδε 

παρά πάσας τάς επιμόνους έρεύνας τών επιστημόνων δέν κατωρθώθη δ α
κριβής ορισμός τής σχέσεως τοϋ μεγέθους τών ολυμπιακών ποδών πρδς τά 

παρ’ ημϊν μέτρα μήκους. Και έπετύχομεν μέν ή'δη νά ευρωμεν έν τοϊς άρ- 

χαιοτέροις κτιρίοις τής’Ολυμπίας πόδα 320 - 321 μέτρων, άλλ’ αί τοιαΰ- 
ται εξερευνήσεις θά έξελεγχθώσι κυρίως διά τής μετρήσεως τοΰ μήκους του 

Σταδίου.
Τέταρτος τόπος έν ώ έγένοντο άνασκαφαί κατά μήνα ’Ιανουάριον ήτο τώ 

γυμ.νάσιον τό προωρισμένον διά τούς παλαιστάς καί πύκτας, ή λεγομένη Πα- 

λαίστρα. Ταυτης μέρος ειχεν ήδη άποκαλυφθή κατά τδ παρελθόν έτος, αί 
δέ περαιτέρω άνασκαφαί κατέστησαν εντελώς δήλον τδ διάγραμμα αύτής. 

Καί δή εύρηται έν τφ μέσφ μεγάλη τετραγωνική ύπαιθρος στοά, ής έκα
στη πλευρά, έχουσα μήκος περί τά 41 μέτρα, άποτελεϊται έκ δεκαεννέα 

δωρίων κιόνων. Τήν αύλήν ταύτην περιθέει διάδρομος έστεγασμένος, δθεν 
είςέρχεταί τις είς τά περικείμενα δωμάτια, ών ή πρδς τήν στοάν εί'ςοδος 

είνε κεκοσμ.ημένη διά κιόνων ίωνικοϋ ρυθμοΰ. Κατά δέ τδν πρός νότον . 

εξωτερικόν τοίχον ήνοίγοντο δύο κύριαι εί'ςοδοι τοΰ κτιρίου, έν οΐς ύπήρχον 

άνά δύο κίονες κορινθιακοΰ ρυθμοΰ καί δύο παραστάδες. Κατά ταΰτα έχο- 
μ,εν έν τγί Παλαίστρφ ού μόνον άξιον λόγου παράδειγμα τής συνυπάρξεως 

κιόνων δωρίου, ίωνικοϋ καί κορινθιακοϋ ρυθμοΰ έν οίκοδομήματι άνήκοντι, 

ώς πειθόμεθα έκ διαφόρων λόγων, είς τούς χρόνους τών διαδόχων τοΰ Άλε' 

ξάνδρου, άλλά καί τδ πρώτον συνεχές δείγμα τής οικοδομικής έλληνικοΰ γυ

μνασίου τών άρχαιοτέρων χρόνων.
Έπειδή δέ αί άνασκαφαί έπεξετάθησαν ή'δη άπό τοϋ στενότερου χώρου 

τής ’Άλτεως έπί τά περίχωρα αύτής, ήδυνάμεθα ήδη κατ’ ολίγον νά συλ- 

λέξωμεν άρκετήν ύλην ΐνα σχηματίσωμεν γενικήν τινα ιδέαν περί τής ιστο

ρίας τής έπιχώσεως τής ’Ολυμπίας. Διακρίνομεν δέ τέσσαρας περιόδους.

Καί πρώτον μέν ού μακρδν χρόνον μετά τήν εποχήν καθ’ ήν έτελέσθησαν 

τδ τελευταΐον οί ολυμπιακοί άγώνες, κατεκυλίσθησαν, άπό τοΰ Κρονίου, 
πιθανώς ένεκα τής αιφνίδιας καί έντελοΰς άποδασώσεως, μεγάλοι βώλοι γής 
καί κατέχωσαν τό Ήραϊον, τινάς τών θησαυρών καί τδ Στάδιον είς βάθος ενός 
μέχρι δυο μέτρων. ’Ολίγον δέ μετά ταΰτα έξεχώρησε καί δ Κλάδεος τών 

οχθών αύτοΰ καί προςέχωσε τδ μέγιστον μέρος τής Παλαίστρας.
’Έπειτα δέ φαίνεται δτι έπήλθε διάλειμμα πολλών αιώνων, μεθ’ 8ν χ_ρό- 

νον Σλάβοι ή άλλα φΰλα τοΰ Βορρά είςήλασαν είς τήν κοιλάδα τοΰ Αλ

φειού καί άποκατέστησαν ένταΰθα, μάλιστα ΐνα άσχοληθώσι περί τήν άμ- 

ίϊελουργίαν. Ώς κατοικίας ειχον καλύβας, τάς μικροτάτας καί εύτελεστάτας 

άς δύναται τις νά φαντασθγί, στερουμένας καί αύτής τής εστίας..
Περί δέ τά τέλη τοΰ εβδόμου αΐώνος έπήλθον έπανειλημμέναι πλήμμυραΐ- 

τοΰ Άλφειοΰ καί Κλαδέου, έκδιώξασαι πάντας τούς κατοίκους τής Όλυμ-
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πιχς κχι επί'Λχ’λυ^ιχ'ίΧΐ διά στρώματος άμμου έ'χοντος ύψος τεσσάρων με·. 

τριον τχ ετι αόιαφθορα μ.ενοντα κτίρια. Μονον δε τινες τών δώδεκα θησαυ
ρών έμειναν έ'τι ορατοί μη ζαλυφθέντες ύπό της έπιχώσεως διά την ύψη- 

λην αυτών θεσιν ζατά τους πρόποδας τοϋ Κρονίου. Οί δέ άναλόγως· μ,ιζροί 
αυτών λίθοι απηχθησαν ζατά τούς μέσους αιώνας, δαπανηθέντες ώς τά 

μ.κλιστα επιτήδειον υλικόν εις την οικοδομήν τών οίζιών τών περιζειαένων 
τόπων. Ιελος δε τα εναπολειφθεντα λείψανα τών θησαυρών φαίνεται δτι 

κατεχωσθησαν τελεως διά κατακρημνίσεως μέρους τινός τοϋ Κρονίου.
Ούτω δε η ’Ολυμπία μετεβληθη είς έρημίαν, μόνον δέ τά ύπέρ την γην 

εξεχοντα "λείψανα τοΰ μεγάλου ναοΰ τοΰ Διός και πολλά ερείπια πλινθόκτι

στων ρωμαϊκών κτιρίων έ'μενον ορατά προδίδοντα εις τούς μεταγενεστέρους 
θεατας της ζ.οιλαδος τοΰ Άλφειοΰ τά ύπό την γήν κρυπτόμενα κειμήλια.

Γ'

Ως μια τών ζυριωτάτων εργασιών τών άνασκαφών έθεωρηθη κα’ι κατά 

το έτος τοΰτο ή συμπληοωσις τών αετωμάτων καί μετοπών τοϋ ναοΰ τοϋ 
Διός, και δή μάλιστα η τοΰ ανατολικού αετώματος. ’Επειδή, καίτοι έκε- 

κτημεθα ενταύθα τα υπό τοΰ Παυσανίου μνημονευόμενα είκοσι καί έν ζώ
δια, ελειπον ομ.ως άπο τών δέκα καί τριών ανθρωποειδών άγαλμάτων πλήν 

πολλών μελών δέκα κεφαλαί.
Και οί μεν δυςμετακόμιστοι κορμοί τών αγαλμάτων ειχον εύρεθη κατά 

τας άνασκαφάς άναλόγως πλησίον της ανατολικής προςόψεως, τά δ’ εύδια- 

φορητα άκρα έχρειάσθη νάναζητήσωμεν έν άπωτέρα περιφερείς. Ουτω δη 

επεληφθημεν δλου τοΰ χώρου πρός άνατολάς τοΰ ναού, άμα δέ τών στοών, 

άίτινες πρός τοΰτο τό μέρος περιζωννύουσι τό τέμενος τοΰ Διός. Καίτοι δέ 
δεν επερατωθη μέχρι τοΰδε ού'τε καν τό ημισυ ταύτης τής εργασίας, έξη- 

γάγομεν -ηδη έκ τοΰ πυκνού ό'χλου μεταγενεστέρων οικοδομημάτων, οςτις 

περικαλύπτει πάσαν ταύτην την χώραν, ού μόνον μέγα πλήθος μελών καί ά
κρων, άλλ’ ηδη καί έξ κεγαλάς, ών δύο μέν άνήκουσιν εις τά αγάλματα 

τών άετωμάτων, τρεις δέ είς τάς μετόπας τοΰ ναοΰ τοΰ Διός, μία δέ, εικο

νική κεφαλή άνδρός άγενείου, ανέρχεται εΐς· τούς ρωμαϊκούς χρόνους.
Πρό πάντων δέ σπουδαϊον εινε τό εύρημα τής κεφαλής τον Οΐνομάον 

επικειμένου κράνος τή κεφαλή. Καί ευρομεν μέν τίί 22 Φεβρουάριου μόνον 
τό έμπρόσθιον ημισυ τής έγκαρσίως τετμημένης κεφαλής, άλλά καί τό όπι- 

σθοζράνιον συνεπληροϋτο κατά μέγα μέρος διά τεμαχίων κράνους πρότερον 

ευρημενων. Πάντως δέ ή έμποιουμένη ιδέα εινε πληρεστέρα η ή παρά τής 

λίαν βεβλαμμένης κεφαλής τοϋ Πέλοπος, ής φαίνεται ή τοΰ Οΐνομάου καί 

ώς έ'ργον τέχνης άνωτέρα. Οϊ τε όφθαλμ,οί ζαί τό έρρυτιδωμ-ένον μέτωπον 

εινε έμφατικώτερα, τά ύπό γενείου περιεσ τοιχισμένου στόμα βαθύτερον έγ- 
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γεγλυμμένον καί πως ήνεωγμένον, ένέχον έ'κφρασίν τινα άρμόζουσαν πρός 

την οπερήφανον στάσιν ην έχει τό άγαλμα τοΰ αγρίου βασιλέως τής Πί· 

σας, ύπερείδοντος την κεφαλήν διά της χειρός. Ό δέ Πέλοψ άπ’ έναντίας 

ε'χει τό βλέμμα μειλίχιον καί ησυχον.
Τη 1 Μαρτίου εύρεθη η κεφαλή της έπί τό γόνυ κεκλιμένης κόρης έκεί- 

νης τοΰ άνατολιζοΰ άετώματος, ήν παραδόξως ό Παυσανίας έξέλαβεν ώς 

ενα τών ιπποκόμων. “Ότι δέ ή κεφαλή ανήκει είς τό σώμα έκεϊνο καθίστα

ται δήλον έκ της άναλόγου μικρότητος αύτης, καίτοϊ λείπουσι ζαί ένταΰθα 

δ τε λαιμός καί τό όπισθοκράνιον.
’Αποτελεί δέ η κεφαλή μετά τοΰ ζορμοΰ δλον τι χαριέστατον, ένφ πάντα 

άπεικονίζουσιν ή'ρεμον καί άφελή θέαν. ’Επικρατεί δέ έ'ν τε τοϊς χαραζτήρσι 

τοΰ προσώπου καί έν τή διασκευή της κόμης η μεγίστη άπλώτης, περιβαλ-. 

λούσης την κόμην ταινίας, περί ήν περιελήφθη ή κόμη κατά την ρκχιν. Μό- 
νον δέ οί βόστρυχοι τοΰ μετώπου κάτω της ταινίας έπεξειργάσθησαν πλαστι- 
κώς, τά δέ λοιπά μέρη της κόμης άφέθησαν λεία, δηλωθέντα μόνον διά 

χρωμάτων.
Αξία λόγου εινε η συμφωνία της κεφαλής ταύτης περί τε τό σχήμα ζαί 

την διασκευήν της κόμης πρός τινα καλώς διατηρουμένην γυναικείων κε
φαλήν μετόπης τινός, ην ευρομεν τή 23 Φεβρουάριου, έπειδη ζατά την 

γνώμην μου δι’ αύτής καθίσταται έζ νέου φανερά η ταύτότης τοΰ χρόνου 
καί τοΰ έργαστηρίου διά τε τά αετώματα καί τάς μετόπας. Εινε δ’ αυτή 

αναντίρρητος η καλλίστη πασών τών τέως εύρεθεισών κεφαλών τών γλυ
πτών μετοπών. Εινε δέ σχεδόν ολόγλυφος καί συνείχετο μετά τοΰ έδάφους 

τής μετόπης μόνον διά τίνος μικρκς κυλινδρικής έξοχης κατά τό αριστερόν 
μέρος. Δυστυχώς περί τής σημασίας της κεφαλής ταύτης μέχρι τοΰδε ού

δέν δύναται νά έξαχθή πόρισμα άσφαλές. Πιθανώς δέ άνηζει είς την μετό

πην την παριστώσαν την έκ τοΰ "^δου άνοδον τοϋ Κεοβερου, επειδή έν 

ούδεμις τών άλλων ανατολικών μετοπών εις άς βεβαίως άνηζει, ώς εξάγε

ται έκ τοΰ τόπου καθ’ Sv εύρεθη, εύρίσκεται θέσις δι’ αύτην.

Αί δέ δύο άλλαι έσχάτως εύρεθεΐσαι κεφαλαί έκ μετοπών παριστώσι τόν 

Ήρακλέα έν τφ αύτφ άκριβώς τύπφ Sv γνωρίζομεν έκτης μετόπης της 

παοαστώσης τόν ’Άτλαντα καί έκ. τών ευρημάτων τής γαλλικής άνασκα- 
φής τοΰ 1829. Μία τούτων, εΰρεθεϊσα τή 21 Φεβρουάριου, διασώζει καί 

μέρος τοΰ στήθους καί μέγα μέρος τοΰ βραχίονος.
Ή δέ κίνησις αύτη καί η διεύΟυνσις τής κατατομής πρός τά δεξιά άρ- 

μόζουσι πρός την μετόπην την παριστώσαν τόν Γηουόνην, ής ειχον εύρει 
ήδη οί Γάλλοϊ τφ 1829 τό μέγιστον μέρος. Τής δέ δευτέρας κεφαλής τοΰ 

Ήρακλέους, εύρεθείσης τή 23 Φεβρουάριου, διασώζεται μόνον τό έμπρόσθιον 

ημισυ.
ΤΙ δέ μεγάλη ννλλογή άποσ.ταα'μάτων πρό τής ανατολικής ' προςόψεως 
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πλην τών άλλων συνέτεινεν είς συμπληρωσιν τών έ'τι λειπόντων κάτω «ορ

ρών τοΰ Διός καϊ τοϋ Κλαδέου. Άλλά καί τνίς Νίκης τοΰ Παιωνίου εύρέθή- 

σάν τινα συμπληρωτικά, ιδίως δέ δυνάμεθα νΰν νά συμπληρώσωμεν τελέως 

τον τολμηοώς προβαίνοντα Αριστερόν αύτ·ης πόδα καϊ νά βέβαιοί σωμεν, δτι 

συνείχετο μετά τίίς βάσεως μόνον διά τίνος συνημμένου μικρού υπερείσμα
τος ύπό τό πέλμα. Έπϊ ταύτης δέ τίίς άφθόνως και πλούσιας έπιγινομένης 

εύρέσεως αποσπασμάτων βασίζομεν την βεβαίαν ημών ελπίδα, οτι ποτέ θά 

συμπληρώσωμεν τελέως την τε Νίκην κα'ι τάγάλματα τών άετών.
Ύπό τοπόγραφικην δ’έ'ποψιν η ημετέρα προςοχη. συγκεντροΰται περϊ δυο 

κτίρια, τό Πρυτανεΐον κα'ι τό κατ’ εικασίαν κληθέν Μεωνίύαιον, κείμενον 
νοτιοανατολικώς τοΰ ναοΰ τοΰ Διός, περϊ ών μετά τό πέρας τίίς άνασκαφης 
θά γράψη έ'κθεσιν εκτενή ό έν τοϊς συναδέλφοις μου άρχιτέκτων. Έπ'ι δέ τοΰ 

παρόντος πρόκειται περί της έν άμφοτέροις τοϊς κτιρίοις άποκαλύψεως τών 
παλαιοτάτων ελληνικών κατασκευών έκ τοΰ πλήθους νεωτέρων εποικοδομή

σεων καϊ μετασκευών. Κατά δέ τάς έπ'ι τούτφ Αναγκαίας γενομένας Ανα- 
σκαφάς εύρέθησαν τά βαθύτερα στρώματα τοΰ ολυμπιακού έδάφους ένταΰθα 

ώς και πανταχοΰ πληρη χαλκών έργων παλαιοτάτης έργασίας, αναθηματι
κών ζωδίων, πλακών ένεπιγράφων, οπλών, αγγείων, μερών σκευών, στα

θμών, νομισμάτων κτλ.
Τό δέ σπουδαιότατον εύρημα χαλκού έργου ην τό γενόμενον τίί 19 Φε

βρουάριου, ή άνάγΐυφος παράστασις Ήρακίέους γονυκίιτονντος ώς τοξό

του, οΐος παρίστατο πάντοτε είς την φαντασίαν τών άρχαιοτάτων Ελλή
νων καί οΐος εύρέθη ηδη πολλάκις καϊ έν Όλυμπίγ. Περιλαμβάνεται δέ ό 

ηρως ηρμοσμενος είς τόν στενόν χώρον τετραγώνου περιφερίου έχοντος δια

στάσεις 40 πρός 30 εκατοστών τοϋ μέτρου, τά δέ μεταξύ τών αναγλύφων 

μερών εΐνε κποκεκομένα. Είς όποιου δέ τίνος σκεύους έπίστρωσιν,κατά την γνω

στήν αρέσκειαν της παλαιοτάτης έλληνίδος τέχνης, έχρησίμευσε τό χαλκοΰν 

τοϋτο έ'κτυπον δέν ηδυνηθημεν νά μαντεύσωμεν, καίπερ διασωζομένων περϊ 

αύτό τεκτονικών τινων λειψάνων. Εγγύτατα δέ τοΰ εύρηματος τούτου έξηχθη 

έκ της γης κάτωθέν τίνος όχετοΰ μεγάλη χαΛκη ύορία έξαιρέτως διατηρου- 

μένη μ,ετά λαβής πρακτικότατα κατειργασμένης.
Έν δέ τοϊς λοιποϊς χαλκοϊς, όίτινα ώς τό πλεϊστον εύρέθησαν κατά τό 

Πρυτανεϊον, τυγχάνουσιν έ'ργα σχεδόν άπασών τών έποχών τίίς ελληνικές 
τέχνης. Κα'ι ή μέν άρχαιοτάτη περίοδος, ην παριστάνοϋσι τό καθ’ ημάς χα
ρακτηριστικότατα τά παρά τό Αθηναϊκόν Δίπυλον εύρεθέντα αγγεία τά δια

κοσμούμενα ύπό σχηαάτων γεωμετρικώς τεταγμένων καϊ άτεχνων άνθρω- 
πίνων παραστάσεων, αντιπροσωπεύεται ύπό τίνος Κενταύρου λίαν Αρχετύ

που, έ'χοντος Ανθρώπινα τά πρόσθια σκέλη, καί τίνος, ώς φαίνεται άπτέρου, 
άλρη-χώ;. ΤΙ δ’ έποχη τών Αγγείων τοΰ κορινθιακού ρυθμοΰ περίπου διά της 

λεπτοτάτης έν έπιπέδφ άναγλύφφ κατειργασμένης παραστάσεως παιδος 

iylrtttov (εύρεθέντος έν τοϊς άνατολικοϊς μέρεσι τοΰ ναοΰ τοϋ Διος), τά κάτω 

μέρη Γοργοϋς. τρεχούσης, λέοντός τίνος, δύο κεφαλών γρυπών κτλ. Ή δ’ 

έποχη τοΰ ^δη ώριμάζοντος αρχαϊσμού ύπό τοΰ λεπτότατα γεγλυμμένου ά- 

γαλματίου γυρίνου νεανίαν, έχοντος άνυψωμένας τάς χεϊρας, ισχνά δέ καί 
τεταμένα τά μέλη, ό'περ έχρησίμευεν ώς λαβή σκεύους τινός τηγανοειδοΰς, 

καϊ ύπό άγαλματίου σπιθαμιαίου εύρεθέντος μέν έν τώ Λεωνιδαίω, παρι- 
στώντος δ’ έπ’ ΐ'σης νεανίαν γυρίνον, έ'χοντα λίαν βραχέα τά μέλη και 

οςτις μένει, κατ’ έπανάληψιν άρεστοΰ άρχαϊκοΰ τύπου, ήρεμαϊος καϊ ακίνη

τος μέ προτεταμένου τόν αριστερόν πόδα. Τέλος δέ η έποχη τίίς τελείας τέ
χνης τών χρόνων τών κατ’ Αλέξανδρον καϊ τούς έκείνου διαδόχους άντιπρο- 

σωπεύεται ύπό μικροΰ αναγλύφου ζωηροτάτην έ'χοντος την σόνθεσιν καϊ λε

πτήν την επεξεργασίαν, παριστώντος τόν Θησέα κατακρημνίζοντα τόν Μι

νώταυρον έκ τών βράχων, τέλος δέ ύπό θαυμασίως έξειργασμένου χα,Ιχοϋ 

βραχίονος γυρίνου έξ αγάλματος άνδρομηκους, ον θεώμενοι λυπούμεθα έν- 
δοχύμως άναλογιζόμενοι οΐα λαμπρά έ'ργα . της χαλκοτυπίας άπωλέαθησαν 

έν τίί ’Άλτει.
Καί νοριισρι&των δέ άργυρών, καϊ χρυσών ευρήματα έγένοντο άξια λόγου’ 

έν μέν τω Πρυτανείφ τρία Αρχαϊκά δίδραχμα μέ την αίγιναίαν χελώνην, 

Αρχαϊκόν τετράδραχμων τών Αθηνών καϊ έξ δίδραχμα Φιλίππου τοΰ Β'. 

τοΰ βασιλέως της Μακεδονίας έ'χοντα τόν ιππέα καϊ την κεφαλήν τοϋ Διός' 
έν δέ τφ βυζαντιακφ κατ’ άνατολάς περιβόλφ δύο βυζαντιακά χρυσά νομί

σματα καϊ μόνωτος ύδρία έξ όπτης γίίς πληρης μικρών βυζαντιακών χαλ

κών νομισμάτων.
Έν δέ ταϊς έ.Ύίγραγαιο εγοαεν πάλιν πολλάς χαλκάς πλάκας τών Αρχαιό

τατων χρόνων, ών μία, τελέως διατηρουμένη, εΐνε γεγραμμένη έν ηλείγ δια- 
,λέκτω. Επιγραφή τις έν γ εΐνε άναγεγραμμένος ώς νικητής έν πάλη παίδων 

ό Ζακύνθιος ΠοΛύζενος εύρέθη ένφκοδομημένη έν τοϊς νοτιοδυτικούς μέρεσι 

τοΰ ναοΰ τοΰ Διός, έν δέ τοϊς άνατολικοϊς η τιμητική στηλη της ΚΛαυδίας 

Τύχης εκ της 247 Όλυμπιάδος (208 μ. X.), ητις Αναγράφεται ώς ιέρεια 

τ·ης Δημητρος, τοΰ αύτοκράτόρος, τών ’Αχαιών καϊ ώς διά βίου ιέρεια τοϋ 
Κοινού τών Αρκάδων.

ΣΙΙΓΡΜΩΝ π, ΛΑΜΠΡΟΣ.
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ΙΗ'*

Τήν έπιοϋσαν ύ Φουγάς έ'χων τά θυλάκια μεστά ζαχαρικών ήλθεν ε’ς τοΰ 

Λαγγεβίνου. Ή θεραπαινϊς άνοίξασα την θύραν τόν ήρώτησε*

«Είσθε ό κύριος τόν όποιον περιμένει ό κύριός μου ;

—■ Αξιόλογα! είπεν ό Φουγάς, έλάβετε την επιστολήν μου ;

— Μάλιστα, κύριε, χθες τό πρωί. Κα'ι ποΰ εινε τά πράγματά σας ;
— Τάφηκα είς τό ξενοδοχείου.
— Θά του κάκοφαν^ τοΰ κυρίου μου. ’Έχομεν επάνω έτοιμον τό δωμά

των σας.
— Ευχαριστώ ! εύχαριστώ ! ευχαριστώ I Λάβε τά εκατόν αύτά φράγκα 

συχαρίκια σου.
— ’Ώ ! κύριε, τί πειοάζεσθε !

— Μά ποΰ εινε ; θέλω νά τον ίδώ, νά τον φιλήσω, νά τφ είπώ. . . i

•— Τώρα ένδύονται καί ό κύριός μου και ή κυρία μου.

— Και ποΰ εινε τά μικρά ; τά έγγονάκια μου ;
— Έάν θέλετε νά τα ίδήτε, εινε κάτω εις τό έστιατόρ^ον.

— Καϊ θέλει ερώτημα ! ’Άνοιξε μου γρήγορα !»

Τδών δέ τά τέκνα τοϋ Λαγγεβίνου παρετηρησεν ό'τι τό ά'ρρεν τω δμοία- 
ζεν, έχάρη δέ πολύ ίδών τόν μικρόν ένδεδυμένον στολήν πυροβολικού. Παρα- 

χρημα δέ έκένωσε κατά γης τά θυλάκιά του, τά δέ δύο παιδία ίδόντα το- 

σαΰτα ώραϊα την τε ό'ψιν και την γεϋσιν πράγματα, άνεπήδησαν ύπό χα

ράς καί τον κατησπάσθησαν.
αΤΩ φιλόσοφοι 1 άνεφώνησεν ό συνταγματάρχης, θά τολμήσετε νά άρνη- 

θήτε την φωνήν τής φύσεως ;» ,
Κομψή τις γυνή εύμορφος καϊ μικροκαμωμένη άκούσασα τάς χαρμόσυ

νους κραυγάς τών τεκνίων έ'δραμεν είς τό έστιατόριον. Ίδών δ’ αυτήν ό Φου- 

γάς άνεφώνησεν άνοίγων τάς άγκάλας*

«Κόρη μου, νυφοΰλά μου ί
— Ούτε κόρη σας είμαι, κύριε, ούτε νύμ.φη, είπεν ή οικοδέσποινα οπι

σθοχωρούσα καϊ πονηοώς μειδιώσα, είμαι ή κυρία Λαγγεβίνου.
— Τί ζωον οπού είμαι, είπε καθ’ εαυτόν δ συνταγματάρχης. Έκινδύνευσα 

νά προδώσω τά’οίκογενειακά μου μυστήρια έμπροσθεν τών παιδίων τούτων!

* ,’Ίδ. σιλ. 59, 138, 233. 

Τόν νοΰν σόυ Φουγά! Έδφ έυρίσκεσαι μεταξύ άνθρώπων τής ύώηλής κοινω

νίας, οπού ή δρμή καϊ τών γλυκύτατων αισθημάτων κρύπτεται ύπό τό ψυ

χρόν προσωπείον τής αδιαφορίας.

—*· Καθίσατε, ειπέν ή κ. Λαγγεβίνου, ελπίζω ό'τι τό τάξείδιόν σας ήτο 

εύχάριστον.

—— Μαλιστα, κυρία. Άλλά μόνον δ ατμός μ.’ έφαίνετο πάρα πολύ άργός!
— Δέν εί'ξευρα δτι τόσον έβιάζεσθε νά έλθετε.

— Και δέν εννοείτε δτι ή καρδία μ.ου έφλέγετο ύπό τής έπιθυμίας τοΰ 

νά εύρεθώ έδώ ;
—* Τόσον καλλίτερα* διότι τοΰτο άποδεικνύει δτι δ ορθός λόγος καϊ ή οι

κογένεια συνενοήθησαν τέλος πάντων.
— Και μήπως πταίω εγώ έάν ή οικογένεια δέν έλάλησε ταχύτερον;

—“ Τό σπουδαϊον εινε δτι τέλος πάντων ύπηκούσατε είς τήν οικογένειαν, 

θά προσπαθήσωμεν δέ νά μή στενοχωρηθήτε έδφ.

— Καϊ πώς εινε δυνατόν νά στενοχωρηθώ έν δσφ εύρίσκωμαι έν τφ μέσφ

υμών; .
— Ευχαριστώ. Ή οικία μας θά εινε οικία σας. Νά νομίζετε οτι είσθε 

μέλος τής οικογένειας μας.

— Βέβαια, βέβαια.

— Καϊ δέν έχετε πλέον τόν νουν σας είς τούς Παρισίους ·

— Τούς Παρισίους ! . . . Κακά νά γείνουν καϊ αύτοϊ καϊ τό καλόν των.'

— Μάθετε δμως δτι έδφ δέν έχομεν μονομαχίας.
Τί; τό έμάθετε ; . . .

—- Τό έμάθομεν βέβαια. Καϊ έκεϊνο τό συμπόδιον τό περίφημου μετά 

τών γυναικών έκείνων. ...
— ““ Πώς διάβολον τα έμαθέτε ς . . . Άλλά τήν φοράν αύτήν ήμ.ην συγ* 

γνωστέος».

Μετ’ ού πολύ ένεφανίσθη καϊ ό κ. Λαγγεβϊνος έξυρημένΟς πρό μικοοϋ καί 

ροδοκόκκινος, τύπος επιδόξου έπαρχου.

— Λαμπρός νέος ! είπε καθ’ εαυτόν ό Φουγάς. Ή γενεά μας τό έχει νά 
διατηρήται ή ζωηρότης μας ! Μόλις τριακοντούτης φαίνεται ό κατεργάρης, 

καϊ δ'μω; εινε έτών. ... Δέν μ’ δμοιάζει δμως, έπήρεν άπό τής μητρός του !
Φίλε μου, τώ είπεν ή κ. Λαγγεβίνου, ιδού δ άτακτος δστις δμως τώρα 

υπόσχεται δτι θά εινε τοϋ λοιπού φρόνιμος.

— Καλώς ήλθες, νέε !» είπεν ό έπαρχιακός σύμβουλος σφίγγων τήν χεϊρα

τοϋ Φουγά.» ’
Ή ύποδοχή αυτή έφάνη λίαν ψυχρά είς τδν δύσμοιρον ήμών ήρωα. Διότι 

ωνειροπόλει βροχήν φιλημάτων καϊ δακρύων, έν φ τά τέκνα του ήρκέσθήσαν 
μόνον τήν χεΐ'ρα νά τφ σφίγξωσι. /

. «Ιεκν... .,κύριε μου, είπέν είς τόν,Λάγγεβϊνον, λείπει εν πρόσωπον έκ τής

ΤΟΜΟΣ Γ', 4. — ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1879. 23 . ■ 
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όμηγύρεώς μας. ΤΖερασ/ιε'χα ξεχασμένα! θά με κάμετε τήν χάριν νά με 

παρουσιάσετε είς τήν κυρίαν μητέρα σας ;

’Αλλ’ ό κ. Ααγγεβϊνος καί ή κυρία του έ'χαινον άποροϋ,ντες.
«Πώς, κύριε, ειπεν ό άνήρ, ώς φαίνεται οί Παρίσιοι σας έκαμαν νά λη

σμονάτε. Ή τάλαινκ μήτηρ μου δέν ζίί πλέον ! Πρό τριετίας τήν (χάσαμε»!»

Τοΰ άγαθοΰ Φουγα τά δμματα έπλήσθήσαν δακρύων.

«Συγγνώμ.ην ! είπε, δέν το εί'ξευρον. Τήν καϋμένην !

— Δέν σας εννοώ ! Τήν (γνωρίζετε τήν μ.ητέρα μου;

— ’Αχάριστε !
— Κακόπαιδον! Οί γονείς σου δέν έ'λαβον τήν αγγελίαν τοΰ Θανάτου της·

καί μου ψάλλετε ; Ή μήτηρ μου εΐχεν άποθάνεϊ

•—- Οί γονείς μου !
-— Ναί, οί γονείς σου !
— Καλέ τί κάθεσθε 

πριν γεννηθγί ή ίδική σου.

— Άπέθανεν ή μήτηρ σου ;
— Τώρα ! άπέθανε τω 89 !
— Καί δέν σ’ έ'στειλεν εδώ ή μήτηρ σου ;
— Τέρας ! ή πατρική μου καρδία μ.’ έ'φερεν έδφ.
—■ Πατρική καρδία; . . . Δεν είσθε λοιπόν ό υίός τοΰ Πακωβίδου, δστις 

επειδή έκαμεν αταξίας έν Παρισίοις τόν στέλλει ό πατήρ του έδφ νά έγ

γραφη είς τήν δασονομικήν σχολήν ;»
Ό Φουγάς δανειζόμενος τήν φωνήν τοϋ έριγδούπου Διός άνεφώνησεν' 

«Είμαι ό Φουγάς!

—-Καί λοιπόν;
— Έάν ή φύσις δέν σοι λέγει τίποτε υπέρ έμοΰ, υίέ αχάριστε ! έρώτη- 

σον τήν σκιάν τής μητρός σου!
— Άλλά, κύριε, άνεφώνησεν ό επαρχιακός σύμβουλος, ούτω πως δυνά- 

μεθκ νά φιλονικώμεν αιωνίως. Καθίσατε, σάς παρακαλώ, καί είπατε μοι τί 

Θέλετε . . . Μαρία, έ'παρε τά μικρά.»
*0 Φουγάς παραχρήμα διηγήθη τό μυθιστόρημα τοΰ βίου του μέ το νυ 

καί με τό σίγμα, άλλά καί μετά πολλής περισκεψεως καί εύλαβείας ΐνα 

μ.ή ή απροσδόκητος εί'δησις βλάψγι τόν υιόν .του. Ό δέ σύμβουλος ήκροάτο 

μεθ’υπομονής μέν, άλλ’ ώς άνθρωπος ούδόλως προσεχών είς τά λεγάμενα.
«Κύριε, είπε τέλος, κατά πρώτον μέν σάς (νόμισα παράφρονα. Άλλά τώρα 

ένθυμοΰμαι δτι αί εφημερίδες (δημοσίευσαν άτελεϊς τινας ειδήσεις περί τοϋ 

βίου σας καί βλέπω οτι είσθε θΰμα πλάνης. Έγώ δέν είμαι έξ καί τεσσα
ράκοντα έτών, άλλά τριάκοντα καί τεσσάρων. Ή μήτηρ μου δέν ονομάζεται 

Κλημεντίνα Πισώ, άλλά Μαρία Κερβάλ, καί δέν (γεννήθη έν Νανση άλλά 

έν Βάννγ καί τφ 1813 ήτο επτά έτών. Λαμβάνω τήν τιμήν νά σας προ- 

σκυνήιω.
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— "Α ! δέν είσαι υίός.μου ! ύπέλαβεν οργίλος ό Φουγάς. Λοιπόν, τόσον χει
ρότερα διά σέ ! δέν εινε τοϋ καθενός νά έ'χγ) πατέρα Φουγάν. Υιούς Λαγγε- 
βίνους άρκεϊ νά κύψη τις κατά γης καί Θά εύρη οσους θέλγ. Εΐξεύρω έγώ 

ποΰ Θά εύρω υιόν, δστις δέν είνε μέν επαρχιακός σύμβουλος ούδέ φορεϊ χρυ

σοκέντησαν στολήν, άλλ’ έ'χει ειλικρινή καρδίαν καί ονομάζεται Πέτρος όπως 

καί έγώ! Άλλά μέ συγγωρεϊτε ! "Όταν τις άποδιώκη τούς ανθρώπους οφεί

λει τούλάχιστον νά τους άποδώση ο τι τοϊς άνήκει.

— Ούδείς σας εμποδίζει νά συνάξητε τά ζαχαρωτά τά όποια τά τέκνα 

μ.ου έσπειραν κατά γης.
— Δέν πρόκειται περί ζαχαρωτών ! Τό εκατομμύριου μου, κύριε ! . . .

— Ποϊον εκατομμύριου ;
— Τό εκατομμύριου τοΰ άδελφοϋ σας! Όχι, τό εκατομμύριου (κείνου 

δστις δέν εινε άδελφός σας, τοϋ υίοΰ της Κλημεντίνης, τοΰ προσφιλούς καί 

μ.ονογενοΰς τέκνου μου, τοϋ μόνου βλαστού της γενεάς μου, του Πέτρου Λαγ- 
γεβίνου, τοϋ Πετράκη, τοϋ μυλωθρού έν Βεργαβίλλγ !

—Άλλά σας όμ.νυω, κύριε, οτι δέν έ'χω έκατομμ.ύριον ού'τε ΐδικόν σας ούτε 
άλλου ούδενός!

— Τολμάς νά τάρνηθ^ς, κακούργε ! Δεν σοί το έ'στειλα έγώ ταχυδρομι-

κώς! - ''
— Πιθανόν τά το (στείλετε, άλλ’ έγώ είμαι βέβαιος ό'τι δέν το έ'λαβον.

— Λοιπόν, φυλάξου !»

Καί άμ’ έ'πος άμ’ έ'ργον, ό Φουγάς αυθωρεί επέπεσε κατά τοΰ Λαγγεβίνου 
καί ί'σως τήν ημέραν εκείνην ή πατρίς θά (στερείτο άρίστου νομαρχιακού συμ. 

βούλου, έάν μή ή θεραπαινίς είσήρχετο αί'φνης φέρουσα δύο (πιστολάς. Ό 

Φουγάς άναγνώρίσας τό χειρόγραφόν του καί τό γραμματόσημου τόΰ Βερο
λίνου, ή'ρπασε τήν επιστολήν άπό τών χειρών αύτης καί σχίσας τόν φά« 
κελλον εξήγαγε τό συνάλλαγμα. .

«Ίδού, είπε, τό εκατομμύριου. ’’Ητο ΐδικόν σου έάν ήθελες νά είσαι υίός 

μου ! Άλλά τώρα πλέον είνε αργά, επέταξε τό πονΛάκι. Ή φύσις μέ καλεϊ 
είς Βεργαβίλλην. Ταπεινότατος!»

Τγί 4 Σεπτεμβρίου ΰ Πέτρος Ααγγεβϊνος μυλωθρός εν Βεργαβίλλη (τέλει 

τούς γάμους τοΰ δευτερότοκου υίοϋ του. 'Η οικογένεια τοϋ μ.υλωθροΰ ήτο πο< 

λυπληθής, έντιμος καί όπωσοΰν εύκατάστατος.Έν πρώτοις ήτο δ πάππος, εύ

μορφος καί άκμαϊος γέρων, τρώγων τακτικώς τετράκις τής ήμέρας καί Θε
ραπεύω» τάς μικράς άδιαθεσίας του διά γενναίου οίνου, έπειτα ή μάμμη Αι- 
κατερίνα ή'τις ήτό ποτέ εύμορφος καί φιλόγελως νεάνις, άλλά (τιμωρείτο ήδη 

ένεκα τών νεανικών αυτής αταξιών διά τελείας κωφότητος. Έπειτα δέ ήτΟ 

ό Πέτρος Ααγγεβϊνος ό λεγόμενος Πετράκης, όκαί Χονδροπέτρος δστις έπί έτη 
μάτην άναζητήσας τήν τύχην του εν Ά,μέρικγ, έπανήλθεν είς τό χωρίου του 
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κενάς έχων τάς χεϊρας καί κατεστάλαξεν έχει. Δανεισθείς δέ ήγόρασε τόν 
μύλον τοΰ χωρίου καί έργαζόμενος κατώρθωσεν έν ΐδρώτι τοΰ προσώπου του 
νά έξοφλήση τούς δανειστάς του άποτίσας είς αύτούς τό τε κεφάλαιον καί 
τούς τόκους έν βραχυτάτφ χρόνφ. Ή δέ Τύχη οίονεΐ εις άποζημίωσιν έδω- 
ρήσατο αύτφ ήμίσειαν δωδεκάδα έξαιρέτων εργατών, έξ υιούς άκμαιοτά- 
τους, οΰς ή γυνή αύτοϋ έπί εξαετίαν κατ’ έ'τος τω παρέδιδε. Τακτική δέ ώς 
ώρολόγιον έννέα άκριβώ; μήνας μετά την πανήγυριν τοΰ χωρίου η Αικατε
ρίνη η έπ'ι τό οίκειότερον ή Γκατερίνα έβάπτιζε καί έν παιδίον. Μόνον δέ 
μετά τον έκτον υιόν άπέθανε, διότι πρ'ιν η καταβ^ της- κλίνης έφαγεν άτά- 
κτως καί κατά κόρον. Ό Χονδροπέτρος δέν ήλθεν είς δεύτερον γάμον, διότι 
ειχεν ήδη ικανούς έργάτας καί ανάγκην πλειόνων δέν είχε, την δέ περιου
σίαν αύτοϋ όσημέραι έπολλαπλασίαζεν. ΤΗτο δέ κατά πάντα μακαριότα
τος, πλην μόνον δτι οί συμπολίταί του συχνάκις τόν Ερώτων μετ’ ειρωνείας 
περί τών εκατομμυρίων άτινα δέν είχε φέρει έξ ’Αμερικής, και ό Χονδροπέ
τρος ώργίζετο, τό δέ κατηλευρωμένον πρόσωπόν του έγίνετο κατακόκκινον.

λοιπόν τ$ 4 Σεπτεμβρίου έτέλει τούς γάμους τοϋ υίοΰ του καί εύτραφοϋς 
τίνος νέας έχούσης παρειάς στερεές καί ίόχρους. Τό είδος δέ τοϋτο τής εύ- 
μορφίας έκτιμαται πολύ έν τφ χωρίφ τοϋ Χονδροπέτρου. Ή χαρά έτελεϊτο 
έν τφ μύλφ, διότι ή νύμφη ήτο ορφανή γονέων καί δέν ειχεν ιδίαν οικίαν.

Έν τφ μεταξύ δέ ήλθέ τις είς τόν μυλωθρόν άναγγέλλων δτι κύριός τις 
φορών παράσημου ήθελε νά τφ είπη τι, ταυτοχρόνως δ’ έπεφάνη καί δ Φου
γας έν πάσν) αύτοϋ τή λαμπρότητι.

«Χριστιανέ μου, εϊπεν δ μυλωθρός, δέν έχω τώρα καιρόν νά συζητήσω 
σπουδαίας υποθέσεις, διότι, έννοείτε, έχω πιει ολίγον καί εΐνε περιττόν νά... 
τέλος πάντων μ’ έκατάλαβες. Κάθισ’ έδφ νά πίγς μίαν και έπειτα τά λέ- 
γομεν.

— Μά τό ναί, διενοηθη ό Φουγας, δέν ήπατήθην. 'Η φωνή της φύσεως 
εΐνε! Θά έπροτίμων νά ήτο στρατιωτικός, άλλά και δ δλοστρόγγυλος ουτος 
άξιόλογος γεωπόνος άρκεϊ είς έμέ’ δέν θέλει άλλο τίποτε η καρδία μου. Δέν 
έχω τίποτε νά καυχηθώ δι’ αύτόν, άλλά δέν βλάπτει. ...»

Παρετέθη μετ’ ού πολύ τό γαμήλιον δεϊπνον καί ή τράπεζα κατεκαλύφθη 
ύπό κρεάτων. Ό δέ Χονδροπέτρος σεμνυνόμενος καί έπί τή πολυμελεϊ αύτοϋ 
οικογένεια καί έπί τφ μικρφ πλούτφ, έποίησεν ένώπιον τοΰ συνταγματάρχου 
την άπαρίθμισιν τών υιών του, δ δέ Φουγας έχάρη τά μέγιστα μαθών δτι 
εϊχεν έξ έγγόνια άξιόλογα.

Τιμώντες δέ τον Φουγαν έκάθισαν αύτόν4.έν δεξιά μικροσώμου και κα- 
κ,ομόρφου γραίας, ην τφ συνέστησαν ώς την μάμμην τών έξ παλληκαρίων. 
‘Ύψιστε θεέ! Πόσον μεταβεβλημένη τφ έφάνη ή Κλημεντίνα! Πλην τών 
οφθαλμών, οΐτινες διεσώζοντο έτι ζωηροί καί λαμπροί, ούδέν ειχεν ύπεν- 
Ουμίζον τήν νεαράν τοΰ 1813 Κλημεντίναν. Βλέπων δέ ό Φουγας αύτην
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Ιλεγε καθ’ εαυτόν. «Ιδού πώς θά ήμην σήμερον δν δέν μ’ άπεξήραινεν δ 
άγαθός εκείνος γέρων ’Ιωάννης Μάιζερ». Έμειδία δέ πονηρώς άποβλέπων 
πρός τόν πάππον Ααγγεβϊνον, τόν νομιζόμενον γενάρχην τής πολυμελοΰς ταύ
της οικογένειας. «Κακόμοιρε γέρον, έλεγε καθ’ εαυτόν δ Φουγας, καί που 
νά εΐ'ξευρες τί οφείλεις είς έμέ !»

Κατά τούς χωρικούς γάμους τά συμπόσια εΐνε θορυβωδέστατα. Ταύτην 
δέ τήν οίονεί κατάχρησιν έλπίζω δτι ούδέποτε ό πολιτισμός θά δυνηθή νά 
μεταρρύθμιση. Βοηθούμενος ύπό τοΰ θορύβου δ συνταγματάρχης συνωμίλησεν 
ή ένόμισεν δτι συνωμίλησε μετά τής γείτονος αύτοϋ”

«Κλημεντίνα!» τή είπε. Εκείνη έγείρασα τούς οφθαλμούς μετ’ αύτών 
δέ καί τήν ρίνα άπεκρίθη”

— Ναί, κύριε!
— Δέν με ήπάτησε λοιπόν ή καρδία μου ; ’Αλήθεια λοιπόν είσαι ή Κλη

μεντίνα μου!
— Ναί, κύριε.
■— Καί με άνεγνώρισες, ώ άξιόλογος καί εξαίρετος γΰναι!
— Ναί, κύριε.
— ’Αλλά πώς άπέκρυψες τήν συγκίνησίν σου; .... Πόσον γενναϊαι είνε 

αί γυναίκες !.... Πίπτω ώς έξ ούρανοΰ είς τό μέσον τής ειρηνικής ύπάρξεώς 
σου, καί δμως μέ βλέπεις χωρίς νά συνοφρυωθείς!

— Ναί, κύριε.
.— Μέ συγχωρεϊς διά τό πταίσμα μου διά τό δποϊον μόνη ή τύχη εΐνε 

υπόλογος;
— Ναί, κύριε.
— Ευχαριστώ ! ώ! εύχαριστώ !. .. Τί άξιόλογος οικογένεια σέ περιστοι

χίζει ! 'Ο έξαίρετος έκεϊνος Πέτρος δστις μόλις ίδών με ήνοιξε τάς άγκάλας 
του εΐνε δ υιός μου, δέν εΐν’ άλήθεια ;

— Ναί, κύριε.
— Χαϊρε λοιπόν κα'ι άγάλλου, διότι θά γείνη πλούσιος! Εΐνε τώρα ευ

τυχής, άλλ’ έγώ φέρω είς αύτόν καί πλοΰτον. Έν έκατομμύριΰν εΐνε τό με- 
ρίδιόν του. ‘Οποία άγαλλίασις καί συγκίνησις, Κλημεντίνα μου, δταν μετ’ 
ολίγον εΐ'πω εις τόν υιόν μου μετά φωνής δυνατής «Αάβε τό έκατομμύριόν 
σου τοϋτο !». Εΐνε τώρα καιρός; Νά ομιλήσω; νά έκθέσω τά πάντα;

— Ναί, κύριε;»
Ήγέρθη λοιπόν δ Φουγας παρευθύς καί είπε νά σιωπήσωσιν. Οί πάντες 

δ’ ένόμισαν δτι σκοπεί νά ψάλη ασμά τι καί έσιώπησαν.
«Πέτρε Λαγγεβινε, άνεφώνησε μετ’ έμφάσεως, επανέρχομαι έκ τοϋ άλ

λου κόσμου καί σοι φέρω έν έκατομμύριον.»
Ό Χονδροπέτρος δέν ήθέλησε μέν νά δείξη δτι δυσηρεστήθη, άλλ’ δμως 

ήρυθρίασε καί ή άστειότης αύτη τώ έφάνη άνοστος καί άνόητος. Άλλ’ δτ» 
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ό Φουγάς διεκήρυξεν δτι ήγάπησε τήν μάμμην νέαν έτι ουσαν, ό γηραιό^ 

πατήρ Ααγγεβϊνος ούδόλως διστάσας έξεσφενδόνισε κατά τής κεφαλής τοδ 

Φουγά φιάλην, πάντες δέ, τουτέστι ό υιός του συνταγματάρχου, οί εξαίρετοι 

εκείνοι έγγονοι ούδ’ αύτής τής νύμφης- έξαιρουμένης άνηγέρθησαν έ’ξαλλοι 
ύπδ οργής καί δεινή συνήφθη μάχη.

Τδ πρώτον ηδη έπί ζωής αύτοΰ ό Φουγάς δέν άνεδείχθη υπέρτερος τών 

εναντίων του, καί τοΰτο διά τδν άπλούστατον καί εύνόητον λόγον δτι έφο- 

βεϊτο μήπως τυφλώσνι τινα τών οικείων αύτοΰ. Καί όντως τό πατρικόν αί
σθημα τω άφγρεσε τά τρία τέταρτα τών μέσων αύτοΰ.

Άλλ’ έν τγ συμπλοκή καί τή ταραχή εκείνη καί τω Θορυβώ, μαθών δτι 
ή μέν Κλημεντίνα ώνομ.άζετο Αίκατερίνα, ό δέ Πέτρος Ααγγεβϊνος έγεννήθη 

τφ 1810, άνέλαβε Θάρρος καί βεβαιωθείς δτι οί ενώπιον του δέν ήσαν συγ 
γενεϊς, έξώρυξε τρεις οφθαλμούς, συνέτριψεν ένα βραχίονα, παοεμόρφωσε δύο 

ρίνας, έξετόπισε τέσσαρας δωδεκάδας όδόντων καί έξελθών νικηφόρος είσήλ- 

θεν εις την άμαξάν του ψιθυρίζων*
αΚατά διαβόλου καί τά παιδιά καί τό καλόν των ! Έάν έχω υίαν άς μ® 

ζητήση νά μ’ εύρη !»

ΙΘ'

Λϊτεϊ και προσιρε'ρει την χεΐρα της ΚΛημζντίνας.

Τη 5 Σεπτεμβρίου περί ώραν 10 π. μ. δ Λέων 'Ρενάλτος ισχνός καταβε

βλημένος καί σχεδόν είπεϊν αγνώριστος έκειτο πρό τών ποδών της Κλημεν- 

τίνης Σαμ,πούκου έν τ?ί αιθούση της θείας της τής γηραιάς παρθένου. Έπ6 
τής εστίας ύπήρχον άνθη ωσαύτως δέ και έν πάσι τοϊς άνθαδόχοις άγγείοις. 

Διά τών ανοικτών δέ παραθύρων είσέδυον δυο άκτϊνες τοΰ ήλιου, μυριάδες δέ 

μικρών άτόμων ύποκυάνων έπαιζον έν τώ φωτί διασταυρούμενα! καί κατά 

μυρίους τρόπους συναπτάμεναι. Έν δέ τφ κήπω τά μήλα επιπτον κατά γής, 
τά ροδάκινα- ήσαν ώριμα, τά δέ ζωύφια κατασκάπτοντα τά άπια ήνοιγον 

όπάς μεγάλας καί βαθείας, αί βιγνωνίαι καί αί κληματίτιδες ήνθουν καί τέ,- 

λος πυκνή συστάς ηλιοτροπίων κοσμούσα τό πρός άριστεράν παράθυρον έπε- 
δείκνυε τήν εύμοοφίαν αύτής. Ό.δέ ήλιος έπέχριε τούς βότρυς τής άναδεν- 

δράδος διά χρυσοϋ στιλπνού χρώματος. Άλλ’ ό υιός τοϋ κ. ‘Ρενάλτου ήτο 
ωχρότερος καί μάλλον μεμαραμένος ή οί κλάδοι τής πασχαλέας, μάλλον 
καταβεβλημένος ή τά φύλλα τής γηραιάς κερασέας- ή καρδία του ήτο άνευ 

χαράς, άνευ έλπίδος ώς τό άνευ φύλλων καί άνευ καρπών δένδρον.

Νά είσαι έξωρισμένος τής πατρίου γής, νά έζησες τριετίαν δλην ύπό ά- 

ξενον κλίμα, νά διήγαγες τοσαύτας ημέρας έν μεταλλωρυχείοις βαθυτάτοις, 
τοσαύτας νύκτας έπί πήλινης θερμάστρας μετά πολλών νυκτερινών ζωυφίων. 

κα’ι νά βλέπης σεαυτδν πρότιμώμενον συνταγματάρχου είκοσιπέντε λουδοβί

κειων 8ν σύ αύτός άνέστησας !
Καί ναί μέν πάντες οί άνθρωποι είδον ματαιωθείσας προσδοκίας των,άλλ! 

ούδείς δμως βεβαίως έ’παθεν ούτως άπροσδόκητον καί άνήκουστον συμφοράν. 

Ό Αεων έγίνωσκε κάλλιστα δτι ή γή δέν εϊνε παράδεισος ευδαιμονίας καί 

μακαριότητος, έγίνωσκε τόν κατάλογον τών δυστυχησάντων άνθρώπων άπό 
τοϋ ’Άβελ μέχρι σήμερον· άλλ’ ή ιστορία σπανίως μέν διδάσκει ημάς ουδέ
ποτε δέ παραμυθεΐ.'Ο τάλας μηχανικός μάτην έπανελάμβανε καθ’ εαυτόν δτ 

μ.υρίοι δσοι ύπεσκελίσθησαν τήν παραμονήν τών γάμων, και έκατοντάκις 

τοσοϋτοι έτεροι τήν έπιοϋσαν. Άλλά τΐ τα θέλετε ή λύπη ήτο ίσχυρότέρα 
τοΰ όρθοΰ λόγου, καί ήδη τρίς ή τέσσαρες τρίχες ήρξαντο λευκαινόμεναι περί 

τούς κροτάφους αύτοΰ.
«Κλημεντίνα ! έλεγεν, είμαι ό δυστυχέστατος τών άνθρώπων. Άποσύ- 

ρουσα τήν χεϊρα ήν σύ αυτή μ.’ ύπέσχεσο, μέ καταδικάζεις εις μαρτύριον 
έκατοντάκις δεινότερου τοΰ θανάτου. Οΐμοι! τί θέλεις νά γείνω άνευ σοΰ ; 

Μόνος πρέπει νά ζήσω διότι ένεκα τής πρός σέ διακαεστάτης άγάπης μου 
δέν θά λάβω γυναίκα άλλην. Τετραετίαν δλην πασά μου ή άγάπη καί πάς 

λογισμός μου συνεκεντρώθησαν εις σέ. Συνείθισα νά βλέπω τάς γυναίκας ώς 
δντα κατωτέρας τινός τάξεως, άνάξια νά έλκύωσιν άνδρός βλέμμα. Δέν λέγω 

τίποτε πλέον πόσον προσεπάθησα νά γείνω άξιός σου, διότι ικανήν αμοιβήν 

μου τοΰτο καί μόνον έθεώρουν καί μόνην μου εύτυχίαν ένόμιζον τό νά ερ
γάζομαι καί ταλαιπωρώμαι διά σέ. Άλλ’ ΐδέ εις οποίαν δυστυχίαν ή έγ- 

κατάλειψίς σου μέ ρίπτει. Ναυαγός ριπτόμενος έπί άκατοικήτου νήσου είνε 
όλιγώτερον άςιολύπητος έμοΰ 1 ©άναγκασθώ νά μένω πλησίον σοΰ καί νά 

παρίσταμαι μάρτυς τής μακαριότητος άλλου, καί νά σε βλέπω διερχομένην 

υπό τό παράθυρόν μου στηριζομένην έπί τοΰ βραχίονος τοΰ άντιζήλου 

μου! Ά!δ θάνατος εινε μ.υριάκις προτιμώτερος τοϋ καθημερινού τούτου·μαρ· 

τυρίου ! Άλλά δέν έ'χω καί τό δικαίωμα νάποθάνω, διότι τών δύσμοιρων 

μου γονέων τά δεινά δέν είνε ολίγα! Καί τί θά γείνωσιν ΰψιστε ©εέ, έάν 

τους κατεδίκαζον νά πενθήσωσι τόν υιόν των ;»

Το παράπονου τοΰτο ύπό στεναγμών καί δακρύων διακοπτόμενου κατε- 

σπάραττε τής Κλημεντίνης τήν καρδίαν. 'Η τάλαινα νεάνις έθρήνει καί 
,αύτή, διότι ήγάπα μέν έξ δλης καρδίας τόν Λέοντα, άλλ’ είχεν άπαγορεύσεί 

είς έαυτήν καί νά το εΐ'πη εις αύτόν. Πλέον δέ ή άπαξ βλέπουσα αύτόν 
ενώπιον της μαραινόμενου έκινήθη νά περιβάλη τόν τράχηλόν του διά τοΰ 

βραχίονος αύτής, άλλ’ ή άνάμνησις τοϋ Φουγά παρέλυε πάσας τάς κινήσεις 

τής πρός τόν Λέοντα άγάπης της. . '

«Λεον μου, τώ έλεγεν ή Κλημεντίνα, μέ άδικεϊς νομίζων με άναίσθητον 
είς τά δεινά σου. Σε γνωρίζω, Λέον, καί έκ παιδικής μάλιστα ηλικίας. Εΐ- 
ζευρω την τιμιότητά σου, τήν λεπτότητα, τήν εύγένειαν και τάς άλλας σου 
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άρετάς. Άπό τών χρόνων καθ’ οΰς μ’ έφερες έν ταϊς άγκάλαις σου είς τους 
πτωχούς καί έδιδον εις αύτούς πεντάλεπτον, δπερ σύ ένέβαλλες είς τήν χεϊ- 
fx μου διδάσκων με την ελεημοσύνην, ουδέποτε ήκουσα γινόμενον λόγον 
περί εύποιίας χωρίς καί νά σ’ ένθυμηθώ. "Οτε έδειρες παιδίον δίς μεγάλη- 
τερόν σου, διότι μ’ έπήρε την χοΰκ^άτ μου ήσθάνθην οτι η γενναιότης ήτθ 
καλόν πράγμα καί δτι ευτυχής είνε ή γυνή ή δυναμένη νά έχη προστάτην 
άνδρα μεγαλόψυχου. *Έκτοτε δέ οια δήποτε πραξίς σου συνέτεινεν εις τδ 
νά διπλασιάζη την πρός σε ύπόληψίν μου καί την συμπάθειαν. Πίστευσον 
δτι ούτε υπδ κακίας ούτε ύπδ άχαριστίας κινούμαι γινόμενη αιτία νά ύπο- 
φέργς σήμερον. Ναί, πίστευσον, οΐμοι! δέν είμαι πλέον κυρία έμαυτής, άλ
λος κυριεύει τής ψυχής μου* ομοιάζω πρδς τά άψυχα έκεϊνα αυτόματα τά 
κινούμενα χωρίς νά ε’.ξεύρωσι διατί. Ναί, αισθάνομαι έντός μου έλατήριόν 
τι ισχυρότερου τής έλευθέρας θελήσεως μου,’καί άλλου άνθρώπου θέλησις μέ 
άγει καί με φέρει!

— Έάν τουλάχιστον -ημην βέβαιος δτι θά είσαι ευτυχής ! Άλλ’ οχι ! 
Ό νέος είς τδν όποϊον θέλεις νά μ.ε θυσιάσης, ουδέποτε θά αισθανθώ την α
ξίαν ψυχής τοσοΰτον λεπτές καί εύγενοΰς όποια είνε η ψυχή σου. Είνε άν
θρωπος κτηνώδης, μαχαιράς, μέθυσος ! . . .

*— Σέ παρακαλώ, Λέον* μη λησμονεί δτι είς αυτόν οφείλω μέγα καί ά
πειρον σέβας !

----Σέβας είς αύτόν ! Καί διατί; Σέ ερωτώ, πρδς ©εοΰ, τί άξιον σεβα- 
ετμοϋ βλέπεις είς τδν κυρ Φουγαν ; Τί του ζηλεύεις; Την ηλικίαν του ; Άλλ* 
αύτας είνε νεότερος μου. Την εύφυίαν του; Άλλά μόνον εις την τράπεζαν 
την έδειξε. Τήν άνατροφήν του ; Νά την χάρη ? Τάς άρετάς του ; Εΐξεύρω τί 
πρέπει νά εί'πωμεν περί τής εύγενείας καί τής εύγνωμοσύνης του ί

— Τδν σέβομαι, Λέον, άφ’ δτου τδν είδαν τήν πρώτην νύκτα. Τδ τί 
αισθάνομαι δέν δύναμαι νά το εξηγήσω* εΐξεύρω δμως δτι τό αίσθημα τοϋτο 
είνε ισχυρότατου.

— Λοιπόν, σέβου τον δσον θέλης ! Διότι τίς οίδε μήπως έξέφυγε τών 
χειρών τοϋ θανάτου καί ήλθεν ε’ς τήν γΐίν έχων μεγάλην τινά αποστολήν 
Άλλά τούτο ίσα ίσα, Κλημεντίνα μου, είνε φραγμός μέγας μεταξύ σοϋ κα^ 
έμου. Έάν ό Φουγάς είνε ύπεράνθρωπόν τι δν, έάν είνέ τι έκτακτον, ήρως, 
ημίθεος, πνεύμα, δέν δΰνασαι νά σκεφθής σπουδαίως δτι δύνασαι νά γείν^ς 
σύζυγός ταυ. Έν ώ έγώ είμαι άνθρωπος ώς πάντες οί άνθρωποι, γεννηθείς 
νά έργάζωμαι, νά πάσχω καί νάγαπώ. Σέ άγαπώ ’ ’Αγάπα με ί

—- Κατεργάρη !» άνεφώνησεν αίφνης δ Φουγάς άνοίγων τήν θύραν.
Καί ή μέν Κλημεντίνα έρρηξε κραυγήν, ό δέ Λέων άνέστη, άλλ’ ό συν“ 

ταγματάρχης τόν είχεν ήδη άρπάσει άπό τού ενδύματος. Ό τάλας μηχα
νικός άνυψωθείς ύπό τού συνταγματάρχου καί αίωρούμενος ώς άτομαν έντό,ξ 
δύο άκτίνων τού ήλιου, έξεσφενδονήθη έξω τού παραθύρου έπί τής συστάδας 
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των ηλιοτροπίων πριν ή έτι προφθάσή νάποκριθή μίαν κάν λέξιν, Δύσμοιρε. 
Λέον! Δύσμοιρα ηλιοτρόπια !

Άλλά πάραυτα ό νέος εύρέθη ορθός. Έξετίναξε τά χώματα τά ρυπαί- 
νοντα τά γόνατα καί τούς άγκώνάς του καί προσελθών είς τό παράθυρου 
είπε μετά φωνής γλυκείας μέν άλλά σταθερας : «Κύριε συνταγματάρχα, λυ
πούμαι είλικρινώς διότι σ’ άνέστησα, άλλ’ ή ανοησία τήν δποίαν έκαμα δέν 
είνε ίσως άνεπανόρθωτος. ’Έχε ύγείαν ! Καί σύ, κυρία μου, σ’ άγαπώ !»

'Ο συνταγματάρχης ύψωσε τούς ώμους καί προσέπεσεν είς τά γόνατα τής 
νεάνιδος έπί τοϋ προσκεφαλαίου δπερ έ'φερεν έ'τι τόν τύπον τών γονάτων τού 
Αέοντος. Ή δέ Βιργινία Σαμπούκου ή γηραιά παρθένος, άκούσασα τδν γενό’ 
μενον θόρυβον κατέβη ώς χιονοστιβάι καί ή'κουσε τό επόμενον λογίδριον.

«Είδωλον μεγάλης καρδίας! ό Φουγάς έπανέρχεται πρός σέ ώς ό άετός 
εις τήν φωλεών του. Έπί πολύ διέτρεχον τό πρόσωπον τής γής άναζητών 
κοινωνικήν τάξιν, χρυσίον καί συγγενείς νά τα καταθέσω πρδ τών ποδών 
σου. Καί ή τύχη ύπήκουσεν εις εμέ ώς δούλη, διότι είξεύρει είς ποιον σχο- 
λεϊον έμαθον νά μεταστρέφω τάς ι ργείας αύτής πρός δφελός μου. Διήλθον 
διά τών Παρισίων καί τής Γερμανίας ώς μετέωρον νικηφόρον ύπό τοϋ άστέ- 
ρος του οδηγούμενου. Πανταχοϋ δέ με είδον φερόμενον πρός τούς ισχυρούς 
ώς ίσος πρός ίσους καί διαδίδοντα ώς φωνήν σάλπιγγας τήν φωνήν τής ά- 
ληθείας. Δύο τινά μόνον δέν κατόρθωσα. 'Ο προσφιλής υίός 8ν ήλπιζον νά 
έπανίδω διέφυγε τούς ώς λυγκέως πατρικούς οφθαλμούς μου,καί τδ άρχαϊον 
άντικείμενον τής άγάπης μου τής πρώτης δέν εύρέθη. Άλλά τί σημαίνει’; 
Τά πάντα άναπληροϋνται έάν σύ μόνον θελήσγις νώτα άναπληρώσγς. Άλλά 
τί προσμένομ,εν; Κωφεύεις εις τήν φωνήν τής εύτυχίας ήτις σε προσκαλεϊ; 
Άς μεταβώμεν εις τό άσυλον τών νόμων καί έπειτα θά μ’ ακολουθήστε 
πρδ τών βαθμιδών τοϋ βωμοϋ, ό ίερεύς θά εύλογ όσ·/) τούς δεσμούς ήμών καί 
θά διέλθωμεν τόν βίον στηοιζόμενοι σύ έπ’ έμοϋ καί έγώ έπί σοϋ, έγώ μέν 
ώς δρυς ύποστηρίζουσα τήν άδυναμίαν, σύ δέ ώς ό κομψός κισσός δ κοσμών 
τό έμβλημα τής ισχύος I»

Ή Κλημεντίνα έμεινεν έπί τινα ώραν άναυδος καί ώς εμβρόντητος ύπδ 
τής θορυβώδους εύφραδείας τοϋ συνταγματάρχου. «Κύριε* Φουγά, τώ είπε, 
πάντοτε σέ ύπήκουσα καί σήμερον πάλιν υπόσχομαι νά σε ύπακούω έφ’ όρου 
ζωής. Έάν δέν θέλετε νά λάβω τόν κακόμοιρον τόν Λέοντα δέν τον λαμ
βάνω. Καί δμως τόν άγαπώ, καί μία του μόνον λέξις συγκινεΐ τήν καρδιάν 
μου πολύ πλέον ή δ'λοι οί καλοί λόγοι τούς οποίους μ’ είπατε.

— Καλά ί πολύ καλώ! άνεφώνησεν ή θεία. Έγώ, κύριε, καίτοι δέν ήθε- 
λήσατε νά με τιμήσητε καί νά ζητήσητε τήν γνώμην μου, θά σας εί'πω τί 
φρονώ. Δέν είνε διά σέ ή άνέψιά μου, κύριε. Καί τοϋ ’Ροδσχίλδ πλουσιότε
ρος έάν ήσο, καί τοϋ δουκός τοΰ Μαλακώφ ενδοξότερος, δέν θά συνεβούλευον 
τήν Κλημεντίναν νά σε λάβτι σύζυγον.
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•— Κα'ι διατί τάχα, Αγία Άιβιά μου ;

— Διότι θά την άγαπγς δεκαπέντε ημέρας, και ευθύς άφ’ ού άκούσης 

τόν κρότον τοΰ τηλεβόλου, θά τρέξγς εις τόν πόλεμον ! ©ά την άφήσγςδπως 
άφήκες καί την δυστυχή Κλημεντίναν τής οποίας μάς διηγήθης τάς συμ

φοράς.
~—"Α, ναί! άλλά δέν εΐξεύρεις κυρά θειά, οτι τρεις μήνας μετά την 

μάχην της Λειψίας έ'λαβε σύζυγον κύριόν τινα όνομαζόμενον Ααγγεβϊνον, έν 

Νανσνί.
— Τί με λέγεις ;
— Λέγω δτι έπήρε ενα στρατιωτικόν επιμελητήν όνομαζόμενον Λαγ- 

γεβϊνον.

— Έν Νανσνί !
— Βέβαια έν Νανσΐί.

— Παράδοξον !

—— Κακόν και ψυχρόν !

— Άλλ’ ή γυνή εκείνη .... ή νέα .... τό όνομά της!

— Σε το είπα μυριάκις : Κλημεντίνα !
'—· Κλημεντίνα ! . . . . τίνος ;

—— Ναί. Κλημεντίνα Πίσω.

— "Α ! ©εέ μου ! τά κλειδιά μου ! που εΐνε τά κλειδιά μου! Ένόμιζον 

δτι τά έχω επάνω μου! Κλημεντίνα Πισώ! Λαγγεβϊνος! Αδύνατον! Καλέ 

θά σαλεύσγ ό νους μου ! Αί', κόρη μου, τί κάθησαι! Πρόκειται περί τής ευ

τυχίας σου! ΓΙοΟ τα έβαλες τά κλειδιά μου ! ’Ά, νά τα !»

Ό Φουγάς κλίνας πρός τό ους τής Κλιμεντίνης τ·ρ είπε"

«Τό παθαίνει συχνά τοϋτο ή θεία σου ; Φαίνεται δτι τής έφυγε I»
Άλλ’ ή Βιργινία ειχεν ηδη ανοίξει συρτάριόν τι, καί διά βλέμματος ά" 

σφαλοϋς άνεκάλυψεν εντός δέσμης παλαιοχάρτων, χαρτίον τι κίτοινον.

«Νά το ! άνεφώνησε μετά χαράς. Μαρία Κλημεντίνα Πισώ νόμιμος θυγά- 
τηρ τοϋ Αύγούστου Πισώ, ξενοδόχου, έν όδφ Μερλεττών έν Νάνον;· Ένυμ- 

φεύθη τίί 1 0 ’Ιουνίου 1814 τόν ’Ιωσήφ Ααγγεβϊνον ύπεπιμελετήν στρατιω

τικόν. Αύτη εΐνε, κύριε; ©ά τολμήσης νά εΐ'πγς δτι δέν εΐνε ;
•— Μά δέν με λέγεις ποΰ τα εύρηκες αύτά τά Οικογενειακά μου έγγραφά;

— Δυστυχής Κλημεντίνα! Καί έπειτα την κατηγορείς έπί προδοσίγ! 

Δέν έννοεϊς λοιπόν δτι έθεωρήθης ώς νεκρός, δτι η Κλημεντίνα έθεώρει έαυ- 

την χήραν χωρίς καν νά ύπανδρευθγί, δτι ....
— Καλά, καλά τήν συγχωρώ. Ποϋ εΐνε; ©έλω νά την ίδώ, νά την 

φιλήσω νά την είπώ ....

•— Άπέθανε, κύριε. Άπέθανε τρεις μήνας μετά τόν γάμον της.
— ’Ά 1 διάβολε 1....

—· Γεννήσασα κόρην ...

- "Ητις εΐνε κόρη μου! . . . Προτιμότερον νά ήτο υιός, άλλά δέν πειρά
ξει. Ποϋ εΐνε ή κόρη μου ; ©έλω νά την ίδώ, νά την φιλήσω νά την είπώ...

■— Δεν υπάρχει πλέον .... Άλλά θά σε φέρω είς τόν τάφον τηζ.
— Άλλά ποϋ διάβολο τήν έγνωρίσατε ; . . .

—— Διότι ειχεν άνδρα τόν άδελφόν μου
— Καί άν?υ τής άδειας μου * Άς εΐνε δέν πειράζει. Άφησε τούλάχι

στον τέκνα ;

— Έν μόνον.
—Υιόν; εΐνε έγγονόςμου.

—— ’Όχι. Κόρην.
— Δέν πειράζει. Εΐνε έγγόνη μου. Προτιμότερον νά ήτο υιός, άλλά 

ποΰ εΐνε; Θέλω νά την ίδώ, νά την φιλήσω, νά την είπώ ...
— Φίλησέ την, κύριε. ’Ονομάζεται Κλημεντίνα ώς ή μάμμη της. Εΐνε 

τοΰ λόγου της.
— Αύτή ; ’Ά, ιδού λοιπόν τό μυστήριον τής δμοιότητος I Άλλά τότε 

λοιπόν δέν δύναμαι νά την νυμφευθώ. Άλλά δέν πειράζει. Κλημεντίνα, 

είς τάς άγκάλας μου · Φίλησε τόν πάππον σου !»
Ή άτυχής νέα ούδέν ήδυνήθη νά έννοήση έκ τής συντόμου ταύτης συνδια- 

λέξεως, καθ’ ήν τά συμβάντα έπιπτον ώς κεραμίδες έπί τή; κεφαλής τοϋ 

συνταγματάρχου. Τγ ειχον πολλάκις εί'πει περί τοϋ Λαγγεβίνου, πρός μη- 

τρός πάππου της, καί ήδη κατά τά φαινόμενα ή μήτηρ της ήτο θυγώτηρ 
τοΰ Φουγά. Άλλ’ έκ τών πρώτων εύθύς λέξεων ένόησεν δτι, 'δέν θά δυνηθνί 

νά λάβγ άνδρα τόν συνταγματάρχην, καί δτι μετ’ ού πολύ θά έ’χγ άνδρα 

τόν Δέοντα 'Ρενάλτον. "Ωστε ύπό χαράς καί εύγνωμοσύνης άμα κινούμενη 

ώρμησεν είς τάς άγκάλας τοΰ νεαροΰ γέροντος.

«Ά, κύριε! τω είπε, πάντοτε σάς έσεβόμην καί σάς ήγάπων ώς πάπ

πον μου.
— Καί έγώ, κόρη μ.ου, πάντοτε έφερόμην πρός σέ ώς ζφον. Πάντες οί 

άνδρες εΐνε ζφα καί πάσαι αί γυναίκες άγγελοι. Σύ διά τοϋ ένστικτου σου 

τοΰ ίδιάζοντος εις τό λεπτόν φΰλόν σου έμάντευσες δτι ώφειλες σέβας είς 

έμέ, έγώ δέ ό άνόητος τίποτε δέν κατόρθωσα νά μαντεύσω I Διάβολε f ”Αν 

έλειπεν ή άξιοσέβαστος αύτη θεία,, καί έγώ δέν είξεύρω τί άνοησίαι θά έ- 

γίνοντο !
— ’Όχι, εΐπεν ή θεία. Έάν έξητάζετε τά οικογενειακά μας έγγραφα ή*’ 

θέλετε άνακαλύψει τήν άλήθειαν.

— Καί μήπως ήθελα κάν τά κυττάξει; Ποΰ νά φαντασθώ έγώ δτι έν 
ώ άνεζήτουν τούς κληρονόμους μου έδφ καί έκεϊ, ή οικογένεια μου ήτο έν 

Φονταινεβλώ ! Τί άνοησία I Άλλ’ άς εΐνε, δέν πειράζει ! Κλημεντίνα ! ©ά 

γείνγς πλούσια, θά λάβγς σύζυγον τόν νέον τόν όποιον άγαπ^ι I Ποΰ εΐνε ό 
άξιόλογος νέος I ©έλω νά τον ίδώ, νά τον φιλήσω, νά τον είπώ . . .
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— Ά t κύριε, πρό ολίγου τόν έρρίψατε έξω άπό τό παράθυρου . ~.Ί I
·— Έγώ ; Στάσου . . . άληθινά. Τό έλησμόνησα. Ευτυχώς δέν έκτυ- 

πησε, καί τώρχ άμέσως τρέχω νά διορθώσω την άνοησίαν την όποίαν έκα
μα. Οί γάμοι σας θά γείνουν δποτε θελησετε. Οί δυο γάμοι θά γείνουν συγ
χρόνως .... "Α, οχι, βέβαια I Τί λέγω ; Έγώ δέν νυμφεύομαι πλέον. "Ελα 
λοιπόν, κόρη μ.ου, έγγόνη μου 1 Κυρία Βιργινία είσθε αξιόλογος θεία, φιλή
σατε με.»

Καί ταΰτα είπών έδραμεν εις τοϋ 'Ρενάλτου, η δέ Γοθώ βλέπουσα αυτόν 
δρομαίως έρχόμενον κκί δεινά προβλέπουσα κατέβη νά τφ φράξ-ρ την διά- 
βασιν.

«Δέν έντρέπεσαι, κύριε, άληθεια καί άληθεια 1 τφ εΐπε, νά φέρεσαι κατ 
αύτόν τόν τρόπον είς τούς Ανθρώπους οί όποιοι σέ άνέστησαν ; Τί πράγματα 
είν’ αύτά ; Ή κυρία μου κλαίει, ό κύριος κτυπγ. την κεφαλήν του κα'ι ό κύ
ριος Λέων έστειλε δύο αξιωματικούς νά σ’ εύρουν. Τί έκαμες πάλιν σήμερον 
τό πρωί;»

Ό ΦουγΑς λαβών αύτην την περιέστρεψεν ώς άνέμην καί εΰρέθη άπέ- 
ναντι τοΰ νεαροΰ μ.ηχανικοΰ, οστις άκούσας τόν θόρυβον είχε καταβή, καί 
πρώτος αύτός ώρμ.ησε κατά τοΰ συνταγματάρχου. Μάχη δέ δεινή συνηφθη, 
τών γυναικών όλολυζουσών καί μετά κραυγών έπικαλουμένων βοήθειαν κατά 
τοΰ δολοφόνου 1 Ό Λέων ήγωνίζετο, ημύνετο καί έκ διαλειμμάτων έγρονθο- 
κόπει τόν αντίπαλόν του. Άλλ’ δμως μετ’ ού πολύ κατεβληθη καί ά συν
ταγματάρχης τόν άνέτρεψε καταρρίψας αύτόν κατά γής. Άλλ’ αντί νά τον 
κακοποιησ-ρ, τδν κατεφίλησε καί τάς δύο παρειάς άναφωνών.

«Ά 1 κακόπαιδο 1 θέλεις καί δέν θέλεις θά σε κάμω έγώ νά μ’ άκού- 
σγς I Έγώ είμαι ό πάππος τής Κλημεντίνας καί σοί την δίδω γυναίκα, καί 
κύριον έάν θέλγς. Ακούεις; Επάνω, ορθός, καί μη με γρονθόκοπεϊς πλέον 
είς τόν στόμαχον, διότι εινε πατροκτονία !»

Ή Βιργινία καί η Κλημεντίνα ηλθον αίφνης έν τώ μέσφ τοΰ γενικού θαμ
βούς. Διηγηθησαν δέ τά πάντα συμπληρώσασαι την διηγησιν τοΰ Φουγδ, 
οστις δέν ηδύνατο έτι νά έκκαθαρίσρ τά τΐίς γενεαλογίας. Έλθον δέ καί οί 
μάρτυρες τοΰ Λέοντος καί ητοιμάζοντο νά είπωσιν οτι δέν ευρον τόν Φου- 
γόίν έν τώ ξενοδοχείφ καί νά δώσωσι λόγον της άνατεθείσης είς αύτούς έν- 
τολής. Άλλ’ δμως ό Λέων έδειξεν είς αύτούς την πρό τών οφθαλμών των 
εικόνα τής τελείας εύτυχίας καί προσεκάλεσεν αύτούς είς τούς γάμους.

«Φίλοι, άνεφώνησεν ό Φουγας, έλθετε νά ίδητε την άπό τής άπατης 
ίλευθερωθεϊσαν φύσιν εύλογοΰσαν τάς ά λύσεις τοϋ ’Έρωτος».
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ίΧΟΛΗ

Συνίδρία τής 2] 14 Μαρτίου

'© κ. Α. Παχταϊ.ής, παρατηρήσεις περί της τοπογραφίας τών Αττικών 
δήμων.

*0 αύτός, περί τίνος χωρίου έν τ·7ί επιγραφή τοΰ Corpus Inscriptionum 
Graecarum ύπ’ άρ. 93.

'Ο κ, ΜιΛχαίφερ, περί τίνος άναγλύφου έκ Σπάρτης.
'Ο κ. Καΐ-Ιερ, περί χρυσών στατήρων Αλεξάνδρου καί Φιλίππου τών βα

σιλέων τής Μακεδονίας.
*0 αύτός, περί τίνος ψηφίσματος τών Έλευσινίων.

Συνεδρία τής Ί5]27 Μαρτίου

Ό κ. Λό.Ι.Ιιγχ, περί τής τοπογραφίας τών αττικών δήμων καί τής δια
νομής αύτών κατά φυλάς.

Ό κ. Π. Καββα,δΐας, περί τοΰ έκ Σαμοθράκης Αγάλματος τής Νίκης έν 
τώ Αούβρφ.

Ό κ. ’Όβεργ, υποβάλλει πυξίδα τινά έχουσαν παράστασιν Πηλέως καί 
θέτιδος.

Ό κ. Βα.Ιδστάϊχ, παρατηρήσεις περί τίνος τρόπου κομώσεως άπαντών- 
τος έν άγάλμασιν ελληνικούς.

'Ο κ. Μιίχαΐφερ, περί τίνος ταναγρικοϋ ειδωλίου αρχαϊκής τέχνης.

Συνεδρία τής 12J24 ’Απριλίου.

Έπίοημος προς εορτασμό)'· τής πεκτςχοχταετηρίϋος τοΰ ίχ 'Ρώμ>ι
γερμανικού άρχαιο.Ιογιχοΰ ινστιτούτου.

Προςλαλΐά τοϋ διευθυντοΰ κ. Καϊλερ.
Συγχαρητήριος πρόςρησις τοΰ πρεσβευτοϋ κ. 'Ράδοβιτς.
Φόχ ’‘A.ltir, περί τών αρχαίων οχυρωμάτων τοϋ Πειραιώς.

ΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟ ΜΕΝΙΔΙΟΝ ΑΝΑίΚΑΦΑΙ.

Ως γνωστόν ήρςαντο πρό τινων ήμερών, δαπάν·/) τοΰ ενταύθα γερμανικοί 
Αρχαιολογικού ινστιτούτου, άνασκαφαί παρά τό Μενίδιον κατά την καλούμε
νη* Λυκότρυπαν, ητις εϊνε τύμβος αρχαιότατος καλύπτών Οολοσκεπεϊς τά
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φους οΐοι οί τών Μυκηνών, ό παρά τδ 'Ηραϊον καί οί του Σπάτα. Είς τήν 

φιλικήν ημών πρόςζ.λησιν πειθόμενος εις τών εταίρων τθΰ γερμανικού ινστι
τούτου, τά μέγιστα συντελέσας εις την άποκάλυψιν καί έξερεύνησιν τοϋ 

τύμβου, έπέστειλεν ήμϊν περί τών αύτόθι άνασκαΦών τάς έξης ειδήσεις, τάς 
άκριβεστάτας τών μέχρι τοϋδε δημοσιευθεισών.

«’Ήδη πρό τινων ετών έπί τίνος αμμώδους γηλόφου, κειμένου αμέσως παρά 

την οδόν ήμίσειαν ώραν νοτίως τοϋ Μενιδίου, έφάνη όπή, δι’ ης διειςδύων 

ό, οφθαλμός έ'βλεπε μέγα περιφερές και θολωτόν δώμα, ,ωκοδομημένον έζ 

ίκανώς μικρών λίθων. ’Ακριβέστερου δ’ έζηρευνήθη τό κτίριον τοϋτο κατά τδ 

παρελθόν έ'τος ύπό τινων εταίρων τοΰ ένταΰθα γερμανικού ινστιτούτου, οΐτι
νες κατέβησαν, κρατούμενονοι άνωθεν διά σχοινιών, είς τδ έδαφος τοΰ δώμα
τος έ'/οντος βάθος επτά περίπου μέτρων και διάμετρον 7,50. 'Η δέ κατάβα- 

σις ήτο ού μόνον κοπιώδης, άλλά καί ούχ δλως ακίνδυνος διά τούς κατα- 

πίπτοντας έκ τοΰ θόλου λίθους. Κατελθόντες δ’ άνεγνώρισαν έν τω έκτισμένφ 

χώρφ ένα τών Θύ.Ιων εκείνων τών ηρωϊκών της 'Ελλάδος χρόνων, ών κάλ- 

λιστον και μέγιστον δεΐγμοε εΐνε ό λεγόμενος τάφος τοϋ Άγαμέμνονος έν 

Μυκήναις. 'Ο δέ θόλος τοϋ Μενιδίου εΐνε μάλιστα συγγενής πρός τόν ύπό 
τοΰ κ. Σταματάκη παρά τδ Ήραϊον έγγύς τοΰ Άργους καθαρισθέντα τάφον, 
καθ’ δσον εΐνε ώκοδομημένος έκ λίθων κοινών, ούδεμίαν έχόντων λείανσιν ή 

εργασίαν. Οί δέ κατά τδ περιεχόμενον αύτών συγγενείς τάφοι τοΰ Σπάτα 

καί τής Ναυπλίας εΐνε λελαςευμένοι έν:,τω βράχφ. Έν τφ τάφφ του Μενι

δίου έφαίνετο πρός άνατολάς Ούρα, ύπέρ ην έκειντο όπισθεν άλληλων τρεις 
ογκώδεις λίθοι, ών ό πρώτος εΐχε μήκος τριών μέτρων καί πλέον. 'Η δέ 

θύρα αύτη έκλείετο πρός άνατολάς διά ξηροτοίχου καί υπερείχε μόνον κατά 

1,40 τοΰ χώματος δπερ έκάλυπτε τδ έ'δαφος έσωτερικώς καί έφαίνετο 

τέως άπείρακτον. ’Εντεύθεν δέ συνεπεραίνετο δτι ό τάφος ούτε έν τοϊς άρ- 
χαίοις χρόνοις ειχεν άνοιγθη καί πάλιν ούτε άπό τής άνακαλύψεως αύτοϋ 
πρό τινων ετών ειχεν έζετασθή σπουδαίως. Ταϋτα άνήγγειλαν τά περί ων 

ό λόγος μέλη τοΰ ’Ινστιτούτου είς τδν διευθυντήν, δστις έπί τούτοις έζητη- 
σατο παρά της ελληνικής κυβερνησεως την άδειαν άνασκαφής. Μετά πολ- 
λάς δέ δυςγερείας ή'ρξατο η άνασκαφη τή ’^30 ’Απριλίου τοΰ παρόντος 
έτους. ’Επειδή δέ κατ’ άναλογίαν τών άλλων τάφων ήδυνάμεθα νά δεχθώ- 

μ.εν δτι έπρεπε νά φέρφ μέγας δρήμος έζωθεν πρός την μνημονευθεϊσαν θυ- 
ραν, αί άνασκαφαί ή'ρξαντο έ'ζωθεν κατά τούς άνατολικούς πρόποδας τοΰ γη

λόφου. ’Ήδη δέ κατά την πρώτην ημέραν προςέκρουσαν οί σκάπτοντες είς 
τά ί'γνη τοΰ δρόμον, ού οί πλάγιοι τοίχοι άπεχουσιν άλληλων υπέρ τα δυο 

μέτρα καί ήσαν έπεστρωμένοι διά λίθων. Ό δρόμ.ος ούτος ηδη κατά την 
αρχαιότητα μετά την κατάθεσ.ιν τοϋ νεκρού η τών νεκρών έσκεπάσθη δία 

χώματος. Πρό δέ της θύρας αύτης τοϋ δώματος εκτός τούτου ησαν έτι σε- 
σωρευμένοι μεγάλοι λίθοι. Έν τοϊς χώμασι τούτοις εύρέθησαν ηδη κε-
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ρκμοι άγγείων άτινα διά της άρχαϊκωτάτης αύτών διακοσμήσεως,συνισταμένης 

έκ περιφερών καί σπειροειδών γραμμών,όμοιάζουσιν άκριβώς πρός τά εύρεθέντα 

έν τοϊς μυκηναίοις τάφοις.Έν δέ τοϊς άνωτάτοις στρώμασιν εύρέθησαν καί κομ

μάτια νεωτερων άγγείων μετά μελαινών ζωγραφιών, φερόντων καί έπιγρα- 

φάς. Καί εΐνε μέν τάγγεϊα ταϋτα άρχαιότατα, άλλ’ όμως πολλω νεώτερα 

τών άλλων άποσπασμάτων καί φαίνονται είςπεσόντα έκεϊ έξ άλλων τάφων. 
Εκτός δέ τούτων εύρέθησαν καί ύέλινα κοσμήματα, όμοια" πρός τά γνωστά 

έκ τών τάφων τών Μυκηνών καί τοΰ Σπάτα, ών τινα φέρουσι παράστασιν 
πολύποδος, τέλος δέ πέταλα χρυσά καί έλεφάντινα. Πάντα δέ ταϋτα τά 

καλύπτοντα τδν δρόμον άποδεικνύουσιν ού μόνον ό'τι ό περί ού ό λόγος τά > 

φος εΐνε πράγματι ούτως άρχαϊος δσον ύπετίθετο, άλλά καί OTt τά κτερί- 

σματα εδρίσκονται έ'τι έντός τοΰ τάφου, μείναντος άσυλητου. Ή δέ θύρα τοϋ 
τάφου δεν δύναται νάνοιχθή πριν η έζαχθή πρώτον τδ πολύ χώμα τοΰ μα- 

κροΰ και περί τά επτά μέτρα βαθεος δρόμ.ου, τοΰθ’ δπερ έ'σται δυνατόν ήδη 
μετά τινας ημέρας. Άναφέρομεν δέ κα’ι τοϋτο, δτι υπέρ την θύραν δέν εΰρί. 

σκεται η κοινή τριγωνική όπη, άλλά κεϊνται ύπέρ άλληλους μεγάλοι παράλ
ληλοι λίθοι, σκοπόν έ'χοντες νά καθιστώσιν άβαρεστέραν την πίεσιν τών άνω-> 
θεν ευρισκόμενων ο'γκων λίθων. Ό δέ δρόμ-ος εΐνε άποκεκλεισμ.ένος καί κατά 

τδ άνατολικδν αύτοϋ πέρας διά πλαγίου τοίχου.

Ή άνασκαφη τοΰ παρά τδ Μενίδιον τάφου παρέχει την ελπίδα, ό'τι ού 
μόνον μετά βραχύν χρόνον θά έ'χωμε^ έν έτι νέον μνημεϊον καϊ νέα καλλι

τεχνήματα τών άρχαιοτάτων χρόνων της ελληνικής ιστορίας, περί τά χίλια 
έτη προ Χρίστου, αλλ’ οτι θά προκληθή καί η προςοχή των φιλάρχαιων 

περί τα εν τή ’Αττική υπάρχοντα πολυπληθή ίχνη όμοιων κατασκευών 
Φαίνεται δέ οίονεί προωρισμένον είς τούς καθ’ ημάς χρόνους νά προγωρη- 

σωμεν είς τήν γνώσιν πασών τών περιόδων τ-ης ελληνικής άργαιότητος τα« 

χυτερον ή δ τι έγένετο πρότερον έπί αιώνας δλους.»

ΕΙΔΗΙΕΙί

Κατά τήν συνεδρίαν τής 21 ’Απριλίου έξελέχθησαν ύπό τής έν Βέρο- 

λινω συνελθουσής γενικής επιτροπής τοΰ άρχαιολογικοΰ ’Ινστιτούτου προτά- 

σει τοΰ τμήματος ’Αθηνών ως τακτικά μέν μ.έλη (ών τινες ήσαν τέως άντε- 
πιστελλοντα) οι κύριοι Παΰλος Φουκάρ, Εύθύμιος Καστόρχης, ’Αρθούρος 

Μιλχαΐφεφ, Άχιλλεύς Ποστολάκας, ’Αθανάσιος 'Ρουσόπουλος έν Άθήναις, 
Αδολφος Φουρτβαϊγγλερ καί Γεώργιος Τρόΰ έν Όλυμπίικ καί Κάρολος Χούι 

μαν εν Σμύρνη, ώς άντεπιστέλλοντα δέ οί κύριοι Δημήτριος Κοκκίδης έν Ά* 
θηναις, Κωνσταντίνος Δημητριάδης έν Όλυμπί^, Νικόλαος Στεφανόπουλος έν 

Γριπολει καί I. Η. Μόρδτμαν έν Κωνσταντινουπόλει.
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Τδν ’Απρίλιον δύο άνεγνώσθησαν διατριβαί, ί τοΰ κ. Κ. Α. Παλαιολόγου 

άντεπιστελλοντος έν Όδησσώ ^ε^ους <5 ε-Ι.Ιιρ· κληρικός Σεραφείμ καί ή τοβ 

κ. Ν. Γ. Φιλιππίδου, τακτικοί? ένεργοΰ μέλους, πε/>2 της καταστροφής τής 
Νιαούσης τω 1821.

Αί έργασίαι το’ϋ συνεδρίου τών Ελληνικών Συλλόγων έ'ληξαν τή 9 ’Α

πριλίου. Πρδς έκτέλεσιν δέ τών αποφάσεων αύτοΰ έξελέχθη έν τγ! τελευταία 
συνεδρί^ επιτροπή δωδεκαμελής, Ί\ς τά τρία μέλη ώρίσθησαν οί έν Κωνσταν- 

τινουπόλει πρόεδροι τών κεντρικών συλλόγων Ελλάνικου, ©ρακικοΰ καί ’Η

πειρωτικού, τά δέ λοιπά εννέα μέλη έξελέχθησαν ψήφφ τοϋ συνεδρίου έκ 

τών έν Άθήναις διαμενόντων άντιπροσώπων διαφόρων συλλόγων ήτοι τών 
εξής κκ. Κ. Παπαρρηγοπούλου, Ν. Μαυροκορδάτου, Μ. 'Ρενιέρη, Ε. Κόκκι

νου, Εύθ. Καστόρχη, Τ. Φιλήμονος, Ί. Πανταζίδου, Στ. Σκουλούδη καί Ε. 
Δραγούμη. Ή έπιτροπη αυτή συνελθοΰσα έξελέξατο πρόεδρον μέν αυτής τδν 
κ. Κ. Παπαρρηγόπουλον, αντιπρόεδρον τδν κ. Ν. Μαυροκορδάτον καί γραμ

ματέα τδν κ. Ε. Δραγούμην, παρέλαβε δέ τά αρχεία τοΰ συνεδρίου άτινα 

καί κατετέθησαν έν τφ καταστήματι τοΰ Παρνασσοΰ. Τό δέ προεδρεϊον 

τοΰ Συνεδρίου συμφώνως τφ κανονισμ,φ αύτοΰ συνελΟον ώρισε τά δημοσιευ- 

τέα έν τφ έκδοθησομενφ τεύχει τών πρακτικών ύπομνήματα ώς και τάς 
διαφόρους εκθέσεις.

Τήν 15 ’Απριλίου έγένετο έν Άθήναις διά τών μελών τοΰ Συλλόγου ή 

άπογραφή τών κατοίκων τής πόλεως συμφώνως πρδς τάς έπι τούτφ έκδοθεί- 

σας οδηγίας τοΰ ύπουργείου τών ’Εσωτερικών. "Εκαστον τών έξ αστυνομι
κών τμημάτων ύποδιγρέθη εις τέσσαρα, ούτω δέ τά μέλη τοΰ Συλλόγου 

παραλαβόντα τά είκοσιτέσσαρα ταΰτα άπογραφικά τμήματα ύποδιήρεσαν εις 

άπογραφικάς περιφερείας έν δλφ 90 έν αΐς κατέγραψαν τούς κατοίκους. Λε

πτομερέστερα περί τή; άπογραφής έν τώ προσεχεϊ τευχει.
"Εν τών έξωθεν έλθόντων μελών τοΰ Συνεδρίου τών Συλλΰγων έδωρή. 

σατο τφ ήμετέρφ Συλλόγφ δραχμάς 560.

Την 1 "Απριλίου ημέραν τοΰ Πάσχα έτελεσθη έν ένί τών παριλισσίων κή
πων τδ ετήσιον γεΰμα τής Σχολής τών απόρων παίδων. 'Γπέρ τοΰ γεύμα

τος τούτου διάφοροι φιλάνθρωποι προσήνεγκον δρ. 184.80.
Ό κ. Μ. Κατσίμπαλης προςήνεγκε τώ ταμείφ τής σχολής’Αθηνών δρ. 560.

'Ο έν Μασσαλία κ. Έμ. Πρασσακάκης προσήνεγκε τή σχολή Σύρου δρ. 
500. Τή αύτή δέ Σχολή δρ. 100 ά έκ Χίου κ. Έπ. Καράβας. Εύεργετική 

δέ θεατρική παράστασις παρήγαγεν ύπέρ τής σχολής ταύτης δρ. 1000.
Τήν 24 Απριλίου έπανελήφθησαν τά διακοπέντα μαθήματα τής ένΧαλ- 

κίδι Σχολής τών απόρων παίδων.·


