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Άλλ’ β,τε Ιδίως καθίστησιν ίξοχον τόν Μακιαβέλλην, είναι ή έπιφανης 

περιωπή, ην κατέχει έν τη ιστορία της πολιτικές επιστήμης, ητις μετά 
τον ’Αριστοτέλη ούδένα έ'χει νά έπιδείξη άνώτερον θεωρητικόν. Καθώς ό 

Βάζων άνέτρεψε τον τρόπον τοΰ σζέπτεσθαι τές εποχές αύτοΰ, διαταγών 
νέας τρίβους ζαί ύποδείξας καθαρωτέρους ορίζοντας έν τίί επιστήμη, οδτω 

καί ό Μακιαβέλλης, Βάζων τές πολιτικές επιστήμης, ύπό πάσας δέ τάς 
επόψεις έφάμιλλον αύτφ κατά την έρευναν καί τον πρός την ανεξαρτησίαν 

τοϋ ανθρωπίνου λόγου έρωτα πνεύμα, άπηλευθέρωσε την πολιτικήν ιδέαν 
ώπό της αυθεντίας τ75ς θρησκευτικές άπόψεως, δούς εις αύτην νέον τύπον 

και νέον χαρακτήρα καί έν τη θεωρίας ζαί έν τ?ί πράξει. Υιός μητρος μ.ου- 

σοτραφοΰς, ποιητρίας μάλιστα, τρόφιμος τές ελληνικές μαθησεως καί έπι- 
στημης, οικείος των έξοχωτέρων φιλολόγων τές εποχές του, τοϋ Άρετίνου, 

τοΰ Poggio και τοϋ Σκάλα, είχεν έκμυζησει έν τοΐς λειμωσι τές αρχαίας 

σοφίας τό κλασικόν εκείνο νέκταρ, τό όποιον, ώς τό μάννα τές παραδό- 
σεως, είχε διαθρέψει έπί μακράν χρόνον τό κατά πρώτον έξεγερθέν νεώ- 

τερον πνεύμα έν Ευρώπη. Ούτως έ πολιτεία τοϋ Μακιαβέλλη είναι μέν έ 

άρχαία πολιτεία τοϋ Άριστοτέλους καί τοϋ Πολυβίου, άλλ’ άμα καί η νέα 
πολίτικη έπιστημη καί τέχνη, εις ·ην εϊσηρχετο γ[δη η εύρωπάίζη κοινω

νία κατά τό τέλος τοϋ Μεσαίωνος,
'Ο χριστιανικός μεσαίων άνεκηρυξεν ώς ίσχύον αύτοΰ ύπέρτατον πολι

τικόν δόγμα τό λόγιον τοΰ Παύλου '■ άπό Θεοΰ πα,σα έζονσία' μοιραία έκ- 

φρασις, κληροδοτησασα τό έπικληθέν θειον δίκαιον είς την κατόπιν άνθρω- 

πότητα’ η δέ έζζλησία, η δυτική κατ’ εξοχήν, άνέπτυξε την Θεωρίαν 

ταύτην βραδύτερον μετά θαυμασίας τέχνης πρός προαγωγήν των ιδίων 

αυτές συμφερόντων. 'Η χριστιανική Θρησκεία βασίζεται ιδίως έπί τοΰ δυα- 

σμοΰ τές ανθρώπινης φύσεως, τοΰ ήθιζοΰ καί τοΰ φυσιζοΰ κόσμου, άντιπρο- 
σωπευομένου έν τω άνθρώπω διά τοϋ πνεύματος καί τοΰ σώματος. ’Επί δέ 

τί) βάσει τοΰ δυασμοΰ τούτου διετυπώθη καί η πολίτικη ιδέα τοΰ μεσαίω

νος : τόν μέν ηθικόν κόσμον εκπροσωπεί η έκζλησία, τον δέ φυσικόν η, πο

λιτεία. Άλλ’ όπως τό πνεύμα τυγχάνει ύπέρτερον τοΰ σώματος, οδτω καί ή 
εκκλησιαστική εξουσία οφείλει αυτοδικαίως νά ηναι ύπερτέρα τές πολιτι- 

? "13ε σελ. 4. Συνέπεια καί τέλος.
ΤΟΜΟΣ Γ', 3. — ΜΑΡΤΙΟΣ 1879. ΙΑ
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κης. Ό μέγας θεολόγος τίς καθολικής έκκλησίας, ό άγγε.ίος τίς σχοβής, 
Θωμάς ό Άκυινάτης, έγραφε κατά τόν δέκατον τρίτον αιώνα εΐς τόν τότε, 
βασιλέα τίς Κύπρου τάς έξης έποικοδομητικάς πολιτικάς σκέψεις: «Τάσις 

τίς έθνικίς άρχαιότητος ητο η πρός τά άνθρώπινα καί την καθολικήν ευμά

ρειαν Ιατρεία' έντεΰθεν οί ίερεϊς ^σαν υποδεέστεροι τών βασιλέων. Άλλ" Ιν 

τφ νέφ νόμφ τυγχάνει ύπέρτερον τό ίεοατεϊον, τό όποιον κέκτηιαι την 

πρωτοβουλίαν, καθ’ δσον άφορ^ τά ουράνια πράγματα, συνεπώς έν τφ χρι- 
στιανικφ κόσμφ οί βασιλείς όφείλουσι νά ηναι υπήκοοι τών ιερέων. . . . Τού

του ένεκα ό Πάπας διατελεϊ καθ’ ύψηλοτέραν έ'ννοιαν τοϋ Χρίστου ό έπί της 
γης άντιπρόσωπος, υπέρτερος τοΰ βασιλέως η τοϋ αύτοκράτορος, καθώς δέ 

τό σώμα κινείται ύπό τίς δυνάμεως τίς ψυχής, ούτως έπίσης έξαρτάται 

άπό της πνευματικίς η κοσμική εξουσία»1.

Αυτή είναι η περιώνυμος θεωρία τών δύο ξιφών τοϋ μεσαίωνος, τοϋ πνευ- 

ματικοϋ καί τοΰ κοσμικοΰ, τοΰ μέν έκπροσωποϋντος την θρησκευτικήν, τοΰ 
δέ την πολιτικήν έξουσίαν, άφ’ ίς προίλθεν έν Ευρώπη η πολλή εκείνη έρις 

καί πάλη, η καταστροφή καί η έρημωσις. Άλλά μετά τίς Άναγεννήσεως 
έπίλθε νέα τών πραγμάτων άποψις, η άνακάλυψις τοΰ άνθρώπου, ώς τοΰ 
ήθικοΰ έν τφ βίφ μικροκόσμου, ώς τοΰ κέντρου καί τοΰ τέλους, περί 8 στρέ

φεται καί πρός 8 τείνει η κοινωνία. Ταύτης δέ της νέας ηθικίς άπόψεως, 

ην όφείλομεν εΐς την παλιγγενεσίαν τίς έλληνικίς ιδέας κατά τούς χρόνους 

τίς Άναγεννήσεως, διετύπωσε τάς άρχάς έν τ?ϊ πολιτικί αύτοΰ θεωρίφ δ 
Μακιαβέλλης, άνευ ύπερβολης δυνάμενος νά έπικληθνί ό πατήρ τίς νέας πο

λίτικης έπιστημης. ΤΗτο άληθώς έθνικός, κατά την εύγενεστέραν της λέξεως 

έ'ννοιαν, ό’Ιταλός τοΰ δεκάτου έκτου αίώνος, ό γράψας τούς λόγους τούτους: 

«‘Η ημετέρα θρησκεία στέφει μάλλον τάς άρετάς της ταπεινοφροσύνης καί 
της άσκησεως, ί τάς άρετάς τίς δράσεως. Τίθησι την ύπερτάτην εύδαιμο- 

νίαν έν τη ταπεινότητι, έν τφ έξευτελισμφ, έν τγ5 περιφρονησει τών άνθρω- 
πίνων πραγμάτων, ένφ τουναντίον η άλλη έξαρτφ τό ύπέρτατον άγαθδν έκ 

της ψυχικίς μεγαλοφροσύνης, έκ της σωματικής ισχύος καί έξ δλων τών 
προτερημάτων, δι’ ών καθίσταται έπίφοβος δ άνθρωπος. 2

ΤΙ πολίτικη θεωρία τοΰ Μακιαβέλλη περιλάμβανε ται έν τοΐς Λΰροις .πεηί 

της πρώτης δεκάδος της Ιστορίας τοϋ Τίτον ΛιβΙου (Discorsi sopra la prims 

decade di Tito Livio) καί έν τφ Ήγεριόντ (ii Principe).

To πρώτον τών έ'ργων τούτων κέκτηται κατά τό μάλλον καί ηττον καθο
λικόν σκοπόν καί χαρακτήρα. 'Ως ό "Ελλην Πολύβιος, πρός τόν ιστορικόν τοϋ 

οποίου καί πολιτικόν χαρακτήρα μεγάλην έχει την συγγένειαν ό ιστορικός 

τίς Φλωρεντίας καί πολιτειολόγος τίς Άναγεννήσεως, πολιτικόν ιδεώδες 
αύτοϋ κανπρότυπον έχει την ρωμαϊκήν πολιτείαν. Ό άληθης φιλόσοφος δέν

1 De Rcgimine Principum ί, 20—ΠΙ, ΙΌ. 
ϊ Discorsi, II, 2.

άναζητεϊ τό κοινωνικόν ·η πολιτικόν αύτοΰ ιδεώδες έπί τών συννέφων ο) έν τη 
ίδίγ αύτοϋ δημιουργική φαντασί^, άλλ’ έν τη χώρφ της πραγματικότητος 

καί της ιστορίας. Ό πολιτικός άνηρ, δστις γραφών άλλοτε περί στρατιωτικίς 
τέχνης, ύπεδείκνυε τούς 'Ρωμαίους ώς πρότυπα εΐς τούς συμπολίτας αύτοϋ, 

πράττει τοϋτο ηδη έν εύρυτέρςρ έννοια, λαμβάνων άφορμην άπό της ιστορίας 

τοΰ Τίτου Λιβίου, σκοπών νά διαγράψγ την εικόνα της ρωμαϊκής πολιτείας 

καί νά ύποδείξ·/] αύτην οίονεί πρότυπον καί ιδεώδες της νέας ιταλικής πολι

τείας, ύπέρ τίς ούκ έπαύσατο καθ’ άπαντα τόν βίον αύτοΰ έργαζόμενος εΐ'τε 

ώς συγγραφεύς, εΐ'τε ώς πολιτευτης. Οί Λόγοι περί της πρώτης δεκάδος τοϋ 

Τίτου Λιβίου περιέχουσι πράγματι, κατά την εύφυά εκφρασιν τοϋ Μακώ- 
.έαιυ1, την ιστορίαν Λαοϋ φι.Ιοδόζου, πρωταγωνιστήσαντος ένεκα τοΰ εμ
βριθούς καί ζωτικού αύτου πολίτικου όργανισμοΰ, χάρις εΐς τόν όποιον η ρω

μαϊκή πολιτεία διεκρίθη έπί μακράν χρόνον έν τη ΐστορί^. Τό βιβλίον έγράφη 

μετά την κατάλυσιν της έλευθερίας έν Φλωρεντίορ διά της άρχης τών Με- 
δίκων. Τ11το οίονει τελευταία τις άπόπειρα έξεγέρσεως τών πνευμάτων έν 

τη νύμφη τοΰ ’Άρνου, άπόπειρα ούδεμίαν εύροΰσα άπηχησιν έν τί) καθολική 

έκείνγι ταπεινώσει καί άδιαφορία, έν μέσφ της οποίας έζη ό συγγραφεύς καί 
έσκέπτετο.

Περίφημοι καί περιζήτητοι ησαν κατά την εποχήν έκείνην έν Φλωρεντία 

οί κίποι 'Ρουσελλαί (Orti Oricellarii), ύπομιμνησκοντες τούς κήπους τοϋ 
Άκαδημου έν ταΐς νέαις Άθήναις της Άναγεννήσεως. Ένταΰθα "ητο ή έδρα 

της νέας πλατωνικής άκαδημείας* ένταΰθα συνηντάτο τό άκρον άωτον τις 

πνευματικής άριστοκρατίας της πόλεως, έν ταΐς άναμνησεσι καί τη λατρείφ 

της άρχαιότητος, έν τη φιλοσοφική ρέμβνι καί άφαΐρέσει ζητοΰν βάλσαμον 
καί άναψυχήν έκ τίς άπό τοΰ παρόντος άπογοητεύσεως. 'Υπό τάς στοάς τών 
κήπων τούτων ό Μακιαβέλλης ένεπνεόσθη καί διετύπωσε τούς άρχαϊκούς 
αύτοΰ διαλόγους περί της Τέχνης τοΰ Πόλεμόν. Ένταΰθα δέ καί πάλιν 

ύπείκων εΐς την πρόσκλησιν τών συνερχομ-ένων νέων φίλων του έγραψε τούς 

Λόγους περί της πρώτης δεκάδος τοΰ Τίτου Λιβίου.

Τό έργον τοϋτο τοΰ Μακιαβέλλη είναι ή πολίτικη θεωρία της ρωμαϊκής 

πολιτείας, άλλ’ ούχί σχολαστική τις ερμηνεία, ήκιστα δυναμένη νά προσαρ- 
μοσθη πρός τάς άνάγκας καί τάς άπαιτήσεις τοϋ παρόντος. Λαμβάνων άφορ

μην άπό τών ιστοριών τοϋ Τίτου Λιβίου ό πολιτειολόγος τίς Άναγεννήσεως, 
δέν καταδαπανάται περί ματαίας σκέψεις καί σχόλια, άσχετα πρός την 

εποχήν έκείνην, περί τών αιτίων τίς άκμης καί της προόδου της ρωμαϊκής 
πολιτείας* ύποκρίνεται μέν τόν ύπομνηματιστην τοΰ Τίτου Λιβίου, άλλά τοϋτο, 

• ϊνα παράσχη μεϊζον έτι κΰρος εΐς τόν τολμηρόν καί πεπειραμένον γραμματέα 
τίς φλωρεντιακίς δημοκρατίας.' Φυσιολογών περί της πολιτείας, δέν άφαι- 

ρεϊται παντάπάσιν εΐς τάς νεφελώδεις χώρας της θεωρίας, έ'χει πάντοτε 

1 Essais politicoes el philosophiques.
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ύπ’ οψιν την κατάστασιν κα'ι τούς κινδύνους τοϋ παρόντος. ’Εντεύθεν εί καί 
άναγνωρίζων την ύπεροχήν τοϋ δημοκρατικοΰ πολιτεύματος, δέν έχεται 

στενώς έν τούτοις αύτοΰ, φρονών δτι ύπάρχουσι περιστάσεις, καθ’ ας τό 
τοιοϋτον πολίτευμα ωθεί πολλώκις τά έθνη είς την καταστροφήν μάλλο.ν ή 
είς την δόξαν. Ό άλλοτε γραμματεύς τής δημοκρατίας ού παύεται διατελών 

αείποτε ό ενθουσιαστής τοΰ δημοκρατικού πολιτεύματος, αληθώς διαγινώ- 

σκων oTt μόνον έπί τών πτερύγων τής ελευθερίας τό ανθρώπινον πνεύμα 
χατορθοϊ την αίθερίαν εκείνην πτήσιν, δι’ ής διαγράφεται ή τροχιά τήςπροόδου 

αύτοΰ καί τής τελειότητος έν τί) ■ εκπολιτιστική σταδιοδρομία τής ιστορίας. 

«Ούχί έν τίί μερική, άλλ’ έν τή καθολική εύημερίοι έ'γκειται τό μεγαλεϊον τών 
πόλεων,λέγει ό Μακιαβέλλης. ’Άνευ δέ αμφιβολίας η καθολική αύτη εύημερία 

παρέχεται μόνον ύπό τών δημοκρατιών, διότι δι’ αύτών κατορθοϋται παν 
τό συντελούν πρός την προαγωγήν της πολιτείας, αν δ’ ώς έκ τούτου βλά

πτεται ένίοτε τό μερικόν συμφέρον, έν τούτοις τοσοΰτοι τυγχάνουσιν δντες 
οί εύεργετηθέντες, ώστε δύνανται νά ύπερασπίσωσι την καθολικήν εύημε- 
ρίαν κατά τών ολίγων, τών δυσηρεστημένων έκ τής προξενηθείσης αύτοΐς 
βλάβης. Άλλ’ ό ήγεμών τουναντίον σπανίως συνδυάζει τό ί'διον αύτοΰ συμ

φέρον μετά τοΰ τών πολιτών, τούτου δ’ ένεκα παύει συνήθως μετά τϊϊς 
τυραννίας πάσα πρόοδος, έπέρχεται δέ ή όπισθοδρόμησις. "Αν δέ τυχαίως 

ικανός τις δυνάστης άνίστατο, έπεκτείνων την χώραν διά τής τόλμης αύτοΰ 

ή της πολεμικές τύχης, ούδέν ήθελε προέλθει έκ τούτου ό'φελος τή πολιτεί^" 

επειδή αί κτηθεΐσαι χώραι δέν καθίστανται υπήκοοι η υποτελείς τη πολιτεία, 
ής αύτός τυραννεύει, διότι ή ισχύς αύτής ούδαμώς συμφέρει αύτώ, τοΰ συμ

φέροντος αύτοΰ έγκειμέ^ου έν τή διαιρέσει τών πολιτειών πρός άλλήλας, ΐνα 
έκαστος τόπος καί έκαστη χώρα άναγνωρίζη αύτόν κύριον»...'. Έν τούτοις 

δ,τι είναι αληθές διά πολιτείαν εύνομουμένην καί ένάρετον, δέν εφαρμόζεται 

επίσης καί είς λαούς διαφθαρέντας ήδη ύπό τών καταχρήσεων τής πολιτικής 
ακοσμίας’ «διότι καθώς ύπάρχει άνάγκη τών νόμων πρός συντήρησιν τών 

αγαθών ηθών, ούτως υπάρχει άνάγκη τών ηθών πρός τήρησιν τών νόμων. 
Έκτος δέ τούτου οί θεσμοί καί οί νόμοι, οΐτινες έδημιουργήθησαν άρχομένου 

τοΰ πολίτικου βίου ενός έθνους, οπότε αγαθοί ήταν οί άνθρωποι, δέν είναι 

πλέον κατάλληλοι, οπότε πονηροί ούτοι κατέστησαν»..Λ. Άλλ’ η πολίτικη 

άλλοίωσις ενός λαοϋ δέν είναι έργον τοϋ τυχόντος’ ύπάρχει άνάγκη έκτα
κτων μέτρων, ό'πλων, δυνάμεως, βίας’ τοιαύτην δ’ εύθυνην σπανίως αναλαμ
βάνει αγαθός άνηρ έπί κινδύνφ τνίς ηθικής αύτοΰ φήμης’ ό δέ πονηρός άνηρ, 
ό άναλαμβάνων τοιοϋτον σωτήριον έργον, σπανίως θέλει ύπάρξει τοσοΰτον 

αφιλοκερδής, ώστε νά ένεργήση άποκλειστικώς μόνον, πρός τήν τών πολιτών 

ευημερίαν, ούχί δέ πρός τό έαυτοΰ συμφέρον. Έν τούτοις και εν τω συγ- 

, 1 Discorsi 11, 2.
2 Discorsi 1ί, 2. ....
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Ύράμματι τούτω, μεθ’ ολας τάς δημοκρατικές αύτοΰ τάσεις, δέν λησμονεί 

τήν κατάστασιν τής πατρίδος του, τήν άπόνοιαν, έν διατελεΐ ή εθνική 

συνείδησις έκ τής πτώσεως καί τής παρακμής τής Ιταλίας. Ό δήθεν υπο

μνηματιστής τοΰ Τίτου Λιβίου άναμιμνήσκεται τόν ’Ιταλόν φιλόπατριν. τοΰ 
δέκατου έκτου αίώνος, τόν μέλλοντα συγγραφέα τοΰ Ήγειιύνος. ΙΙαραβάλλών 

τάς μοναρχουμένας κατά τήν εποχήν έκείνην χώρας τής άλλης Εύρώπης 
πρός τήν δήθεν δημοκρατουμένην ’Ιταλίαν, υποδεικνύει ώς τελευταίαν διά 

τήν πατρίδα του ελπίδα τά εξής: «'Η ’Ιταλία, ή ’Ισπανία, ή Γαλλία είναι 

εξίσου διεφθαρμένοι’ άλλ’ ή διαφθορά αύτη κατά μείζονα λόγον καταφαί

νεται έν Ίταλίη, διότι αί άλλαι χώραι βασιλεύονται... μόνον είς ήγεμών δύ- 

ναται νά μεταβάλη τήν διεφθαρμένην κατάστασιν μιάς πολιτείας... Τά Με- 
διόλανα, ή Νεάπολις, αύτή ή 'Ρωμανία κατέστησαν άνάξιαι έλευθερίας ένεκα 

τής’εύγενείας καί ένεκα τής διαφθοράς των... τούτου δ’ένεκα ύστάτη ελπίς 

υπολείπεται εις ήγεμών, απόλυτος κύριος, καταναγκάζων τούς άνθισταμένους 
διά τής βίας.»

Τοιοϋτον τό συμπέρασμα τής έν τοΐς Λόγοις περί τοϋ Τίτου Atfnov πα- 

λιτικής θεωρίας τοΰ Μακιαβέλλη κατά τόν δέκατον εκτον αιώνα, εποχήν 

τής καταλύσεως τής τιμαριωτικής εύγενείας τοΰ μεσαίωνος καί τής δημο
τικής αύτοδιοικήσεως, τοΰ σχηματισμοί δέ τών μεγάλων μοναρχιών τής 

Εύρώπης, έποχήν, ήν έχαρακτήρισαν αί μεγάλαι πολιτικοί άλλοιώσεις έν τώ 

εσωτερική όργανισμφ διαφόρων εύρωπαϊκών χωρών, αί γενόμεναι ύπό τών 
αύθαιρέτων έκείνων πολιτικών νεωτεριστών, οΐτινες ονομάζονται έν τή μετά 
τήν Αναγέννησιν νεωτέρ^ ιστορώ τής Εύρώπης Κάρολος πέμπτος έν ’Ισπα

νία, Φραγκίσκος πρώτος καί Λουδοβίκος δέκατος τρίτος έν Γαλλί^, Ερρίκος 
έβδομος έν ’Αγγλία:. Άλλ’ ό ήγεμών ούτος, οΐον εύ'χεται έν τοΐς περί τοϋ 

Τίτου Λιβίου Αογοις αύτοΰ ό Μακιαβέλλης, δέν εΐναι ό αυστηρός εκείνος άνηρ, 

οΐον έν στιγμαϊς άπέλπιδος ψυχικής καταστάσεως καί μείζονος έ'τι έθνικής 

καταπτώσεως ώνειροπόλησε καί διετύπωσε βραδύτερον έν τώ Ήγεμόη. Ό 

παράκλητος ουτος της εθνικής συνειδησεως άνηρ, όπως η άξιος τής άγάπης 

καί τών προσδοκιών τών συγχρόνων του καί τής μνείας τής ιστορίας, όφείλει 

νά λαμβάνρ ύπ’όψιν τούς αύτοκράτορας εκείνους τής 'Ρώμης, οΐτινες έκτή- 
οαντο τήν φήμην άγαθοΰ ήγεμόνος, συνφδά τοΐς καθισταμένοις νόμοις ζώντες 

καί πολιτευόμενοι. «'Ο ήγεμών εκείνος θέλει παρατηρήσει πώς ό Τίτος, ό 
Νερβας, ό Τραϊανός, ό Άντωνΐνος καί ό Μάρκος Αύρήλιος δέν εΐχον άνάγκην 

ύποστηρίξεως ούτε τών πραιτωριανών, ούτε τοΰ πλήθους τών λεγεώνων, 
διότι πραεσκεπον αύτούς τά ήθη των, ή άφοσίωσις τοΰ λαοΰ καί ή αγάπη τής 

Συγκλήτου, θέλει παρατηρήσει επίσης ό'τι τά στρατεύματα τής Ανατολής 
καί τής Δυσεως δεν κατωρθωσαν νά σώσωσι τόν Καλιγούλαν, τόν. Νέρωνα, 

τόν Βιτελλιον και τοσουτους άλλους κακούργους αύτοκράτορας άπό τών εχ
θρών, ούς εΐχον έξεγείρει τά διεφθαρμένα αύτών ήθη καί ό αισχρός βίος.
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Καλώς δέ σταθμιζομένη ί Ιστορία αυτών, δύναταί νά καταστή αξιόλογος 

είς πάντα ήγεμόνα διδασκαλία, δεικνύουσα αύτφ τήν άγουσαν πρός τήν 

δόξαν ή πρός τό αίσχος, πρός τήν ασφάλειαν ή πρός τόν φόβονι.

Άλλά πώς ό συγγραφεύς, ό τοσοΰτον τηλαυγή εικόνα συλλαμβάνων τοΰ 
ελευθέρου τών πολιτειών βίου, ό προκινδυνεύσας και παθών ύπέρ τής ελευ

θερίας τής πατρίδος του, ό ένθςυσιών μετά τασαύτης αγνότατος ύπέρ τής 

μνήμης τοΰ Άντωνίνου καί τοΰ Μάρκου Αύρηλίου, ό μ?τά τοσαύτης πικρίας 
στιγματίζων τόν τύραννον, έγραψε κατόπιν τό βιβλίον τοΰ Ηγεμόνας, οιον 

κατά τό φαινόμενο,ν παρίσταται έν τή πρώτη αύτοΰ Ανάγνωσες ; Πώς ό κη- 
ρύττων απόλυτον όρον της ασφαλείας τοΰ| ήγεμόνος -τήν δικαιοσύνην καί 

τήν τιμήν, φαίνεται διδάσκων πάντα τά εναντία έν τφ πολυθρυλήτφ βι- 

βλίφ του ; ’Ενταύθα έξ ανάγκης παρίσταται ενώπιον ημών ψυχολογικόν τι 

πρόβλημα, τήν λύσιν τοΰ όποιου θέλομεν προσπαθήσει νά έξαγάγωμεν.

’Εν τοϊς χρόνοις της πτώσεως της αρχαίας ελληνικής ελευθερίας, έν έπο-? 
χή, ηαθ’ ήν αί έμφύλιοι έριδες μεταξύ τών κατά πόλιν πολιτικών φατριών 

εΐχον εξαντλήσει τήν ηθικότητα τής ελληνικής κοινωνίας, κατά συνέπειαν 
τήν πολιτικήν αύτής κα'ι εθνικήν δύναμιν, αύται δέ αί λέξεις, κατά τήν, 

μαρτυρίαν συγχρόνου συγγραφέως, είχον μεταβάλει σημασίαν, ό ’Αριστοτέλης, 

τό καθολικώτατον τής εποχής έκείνης πνεϋμα, άπό τής περιωπής τής υψη
λής αύτοΰ σκέψεως, διετύπου τήν έπιθυμίάν έν τοϊς πο.Ιιζικαΐς,^ όπως οί 

τέως διηρημένοι "Ελληνες, έν μια ποΛιτεΙα συντεταγμένοι καί ύπό τήν αυ

τήν αρχήν, αρξωσι πάντων τών άλλων εθνών1 τοιοΰτον ήτο επίσης τό πολιτι-. 
κόν ιδεώδες—%αθαρώτερον βεβαίως έκπεφρασμένον— τοϋ Ίσοκράτους, το,ΰ 

Φωκίωνος και τών λοιπών πολιτικών άνδρών τφν ’Αθηνών, οίτινες κατ’ άν- 

τίθεσιν πρός τό εύγενές μέν καί φιλελεύθερον, άλλά στενόν καί αποκλειστι
κόν πνεύμα τού φαμοβθένους, μή βλέποντος Ελλάδα πέραν, τών τειχών τής 
αθηναϊκής δημοκρατίας, ηύχοντο τήν ύπό, τόν ‘Ηρακλείδην ηγεμόνα τής Μα

κεδονίας συνένωσιν τών ελληνικών λαών καί τήν πραγμάτωσιν τής μεγάλης 

εθνικής ιδέας. Ή ελληνική συνείδησις, ήτις άλλοτε έν τή περιφνύμφ καθ,ό- 

δφ τών Ήρακλειδών εΐχεν Αντλήσει νέας εθνικής ζωής ικμάδας, ήσθάνετα, 

καί πάλιν οτι έν τή τότε τών πραγμάτων καταστήσει, κατά παράδοξον 
συγκυρίαν, μόνον, διά τής συνέργειας τοϋ 'Ηρακλείδου τής Μακεδονίας βασι- 

λέως ήδύν,ατο ό όσημέραι φθίνων κα'ι εξαντλούμενος ελληνικός οργανισμός νά 

άναλάβη τήν προτέραν εύρωστίαν καί ζωτικότητα. Κρίνω περιττόν νά συζη

τήσω κατά τήν στιγμήν ταύτην, οποία πολιτική ήτο ή άρίστη διά τήν Ελ
λάδα : ή πανελλήνιος ύπό τον σφριγώντα έξ Ακμής καί σθένους Μακεδόνορ

1 Discorsil, 10.
2 Τό δε τών 'Ελλήνων γένος, ώσπερ μισεύει χατα τούς τόπους, ούτως άμφοϊν. μετέχει, 

«αί γάρ ΜνΟ,ομον. κα'ι διανοητικόν έστι- διόπερ έλεύβερόν τε διατελεΐ καί βέλτιστα πολιτευό
μενου, και δονάμενον άρχειν πάντων, μ ι & ς τυ γ χ ά ν ο ν πολιτείας. Πολιτ. βιδλ. IV,.. 
ι$εφ. 6, 1.
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πολιτική τοΰ Άριστοτέλους κα'ι τοΰ Ίσοκράτους, ή ή ρητορική πολιτική τοΰ 
Δημοσθένους, ζητοΰντος νά έξασφαλίσρ τήν ελευθερίαν τής Ελλάδος διά τής 
δημοκρατίας τών έν Άθήναις σοφιστών. ’Ολίγος χρόνος παρήλθε καί ή συζή- 

τησις μεταξύ τών δύο τούτων ιδεών έλύθη διά τοΰ ξίφους, αύτός δέ ό Δη

μοσθένης, έρείπων τής έν Χαιρωνείι^ μάχης, οξύς τόν λόγον, άλλ’ αμ

βλύς τά έργα, έπινε τό κώνειον τής Απελπισίας, έκούσιον θϋμα τής πτώ

σεως τής πατρίδος του, μή. έπιζήσας νά ΐ'δη, ότι ή νέα πολιτική ιδέα, ήν 

μετά τοσούτου κατεπολέμησε ζήλου, προσέθηκεν ούκ όλίγας έ'τι εύγενείας 
σελίδας έν τή μεγάλη καί ποικίλη τοΰ έλληνισμ,οϋ ιστορίας.

’Εν τή ιστορίας τών λαών παρέστη πολλάκις τό πολιτικόν τοΰτο φαινόμε
νων. Ύπάρχουσι περιστάσεις, καθ’ άς ή δημοσία συνείδησις κέκληται νά έκ- 
λέξη μεταξύ πολιτικών αντιθέσεων, εξίσου ύπό τοΰ Απολύτου λόγου καί 

τής αύστηροτάτης ηθικής άποδιοπομπαίων. "Οταν ή έλευθερία διαφθαρή, ή 
δέ πολίτική κοινωνία καταστή ερμαιον τής έπιτηδειότητος τών δημαγωγών, 

οΐτινες έν όνόματι τής έλευθερίας καί ύπό τήν ψευδή αύτής αιγίδα Αξιούσι 
νά προίστανται τών κοινών, διαπράττοντες τά έσχατα τών έγκλημάτων, 

όταν έν ένί λόγφ άπας ό εθνικός βίος έξαχρειωθή, συνεπείς τής διαφθοράς 
τών πολιτικών καθηγεμόνων, ούδεμία ύπολείπεται διέξοδος, ή ή διά τής 

βίας μεταβολή τής έκρύθμου ταύτης καταστάσεως. Δέν είναι έλευθέρα ή 

πολιτεία έκείνη, έν ή περιφρονεϊται τό δίκαιον, έν ί) ή άρετή όλιγωρεϊται 
καί παραγκωνίζεται, οπότε παύσασα ν’ άπορρέη άπό τής πεφωτισμένης καί 
Ανεξαρτήτου συνειδήσεως τοΰ λαού, εύρύ άμφιθέατρον τής ενόχου φιλοδοξίας 

χυδαίων μονομάχων, ούδεμίαν έχουσα σχέσιν πρός τήν ελευθερίαν καί τήν 

εθνικήν χρηστότητα, καθίσταται στηλοβάτης, έφ’ ού άναίρονται έκ περιτρο
πής θριαμβευτικώς τά ξόανα τών συμφερόντων ώρισμένης τάξεως Ανθρώπων, 

θωπευόντων τόν λαόν, ύποκρινομένων ότι έργάζονται ύπέρ αύτοΰ, άνακηρυτ- 
τόντων αύτόν άνά πάσαν στιγμήν δεσπότην καί κύριον, ένφ πράγματι ουτος 
είναι δοΰλος καί δούλος τής χειριστής τών τυραννιών, τής δημαγωγικής ο

λιγαρχίας. Τότε οί έντιμοι καί ειλικρινείς πολϊται, έν τή άπελπισίας αύτών, 
ούδεμίαν έ'χουσιν εύχήν κατά τής ύφισταμένης καταστάσεως ή τήν βιαίαν 

μεταβολήν αύτής, όπόταν ό λαός άμοιβαίως μετά τών εκλεκτών αύτοΰ δια- 

φθειρόμενος και έξαχρειούμενος, δέν δύναταί ή δέν έπιθυμεϊ νά θέση τέρμα είς 

τήν καταστροφήν, πρός ήν βαίνει ή κοινωνία. Καί τότε Ακούεται ή τελευ

ταία κραυγή τής οδύνης καί τής άπογνώσεως, κραυγή πολλάκις διατυπω- 

θεϊσα έν τή ίστορί^ κατά τό μάλλον καί ήτταν διά τοΰ ρητού τούτου τοΰ 

Βολταίρου; « J’aime mieux £tre gouverni par un lion de bonne maison que 

par deux cents rats de mon espece
*H τυραννία έπιφάίνεται ύφ’ όλους τούς πολιτειακούς τύπους έν τή Ανθρώ

πινη κοινωνίφ* είναι ή αρνησις τής δικαιοσύνης, τής άπέναντι τοΰ νόμου

1) Προτιμώ ν'α κυξερνώμαι ύπ’ εόγενοϋς λέοντος ή ύπό διακοσίων μοών όμοιων μου.
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ίσότητος, ό καθ’ οίονδήποτε τρόπον θρίαμβος τών συμφερόντων καί τών 

προνομιών τοϋ ενός, τών όλιγίστων ή τών πολλών. Μή κολακεύωσιν ήμ2ς 

οί τύποι' ή κακοήθης έξαχρείωσις μιάς μερίδος έν τή πολιτείςε, μιάς φα

τρίας, όργιαζούσης, χορηγοΰντος του ύπολοίπόυ έθνους, είναι επίσης μισητή 
τυραννία, δσον καί ή τυραννία τοϋ ενός η τών ολίγων. Καί κατά μέν τοϋ 

πρώτου καί δευτέρου εΐ'δους της τυραννίας, τής μοναρχίας καί τνίς ολιγαρ

χίας, υπάρχει τό φάρμακον' όρθοφρονοΰσα κοινωνική καί πολίτικη συνείδη- 
σις δύναται νά Οέσν) τέρμα είς τήν άκολασίαν ευαρίθμου κοινωνικής τάξεως" 

ό λαός, έν τή δλαμελείοι αύτοΰ, δύναται νά έξεγερθή, μεταβάλλων τό καθε
στώς ύπό ορούς λογικωτέρους και δικαιότερους. Άλλ’ δταν τό άλας μωραν- 

θή, δταν δηλητηριασθή ή δημοσία συνείδησις, δταν μεταβάλωσι φύσιν αί 

ηθικοί δροι έν τή κοινωνί^, καί ή μέν πολιτική ακολασία θεωρείται ελευθε

ρία, ή δ? σπατάλη τοΰ δημοσίου πλούτου έλευθεριότης, μαγγανεύονσα τούς 

άσθενεϊς καί διεφθαρμένους χαρακτήρας, δταν αί λυμαινόμεναι τόν βίον τοΰ 
έθνους φατρίαι, ύπό τόν τύπον πολιτικών μερίδων δεσπόζωσι τής πολιτείας, 

έπί δέ τοΰ έναγοΰς βωμοΰ τοΰ φατριαστικού Μολάχ θύωνται τά υψιστα τής 
κοινωνίας συμφέροντα χάριν τής φατρίας, ητις ώς έκ τής φύσεως, ώς έκ τοϋ 
οργανισμού καί τής αποστολής αύτής ούδέν αναγνωρίζει ιερόν κα'ι δσιον, ητις 

δέν έχει ού'τε τιμήν, ούτε συνείδησιν, ούτε πατρίδα, τί ύπολείπεται τότε 

πρός σωτηρίαν τοΰ φθ,ισιώντος κοινωνικού σώματος; Ό ηθικός, ό ένάρετος, 
ό έντιμος άνήρ δέν ευρίσκει άκρόασιν παρά τοιούτφ λαφ, τελοϋντι τά κρό- 

νια αύτοϋ έν μέσ·ρ ήμεροι, συλλειτουργούντων κα'ι πρωταγωνιστού,ντων τών 
λογάδων τής έκλογής αύτοΰ, κα'ι ά,ν δέν λάβ-ρ ώς άνταμ,οιβήν τό κώνειον 

η τήν προγραφήν, καθίσταται έξ άπαντος άντικείμενον τοϋ γενικού χλευα 

σμού κα'ι τοΰ καταγελώ τος. Ή πεπωρωμένη εθνική συνείδησις αισθάνεται 

έαυτήν έπαξίως έκπροσωπουμένην ύπό τών εκλεκτών αύτής, παρ’ οις βλέ
πει αύταρέσκως τήν ιδίαν εικόνα κα'ι προσωπικότητα. Ούδέν λοιπόν δύνα

ται νά προσδοκ^ έξ αυτής ή προπηλακιζομένη κοινωνική ήθικότης. Πας 
λαός είναι άξιος τής τύχης του, έκάστη δέ κυβέρνησες, έκάστη αρχή έν τή 

πολιτείιρ είναι ώς έπ'ι τό πλεΐστον πιστή άν.τιπρόσωπος τής ύφισταμένης 

εθνικής και κοινωνικής ήθικότητος,
Έν τοιαύτ-ρ περιστάσει ούδεμία άλλη ύπολείπεται εύχή ή ή τής αγα

θής δικτατωρίας. Εύδαίμων τότε ό Μωϋσής μιας ύψηλής αποστολής, ό δυ- 

νάμενος νά όδηγήσγ τήν κοινωνίαν είς την. γήν τής ήθικής επαγγελίας καί 

τής πολιτικής άπολυτρώσεως, ό υπέρτερος τών συγχρόνων αυτού άνήρ, ό 
άναλαμβάνων άνευ δισταγμού, νά καυτηριάσνι τά ηθικά έλκη τοϋ κοινωνι

κού σώματος καί ν’ άποκόψν) τήν γάγγραιναν, πρίν ή δηλητηρεάσνι δλόκλη- 
ρον τόν οργανισμόν. Εύδαίμονα τά έθνη, τά δυνάμενα έν χρόνοις τοιούτων 

κοινωνικών καί πολιτικών κρίσεων νά στρέψωσι μετ’ έμπιστοσύνης τό δμμα 
πρός άνδρα, δστις μέγας μεταξύ τών μικρών, έξοχος μεταξύ τών ταπεινών,
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κέκτηται τό ηθικόν καί πνευματικόν σθένος νά καταβάλή τά παρεντιθέμενα 

προσκόμματα καί ν’ άναλάβη τήν δημιουργίαν νέας πραγμάτων καταστάσεως, 
είς ούδενα όφείλων νά δώσγ λόγον τών κατά τό φαινόμενον παρανόμων αύτοΰ 

πράξεων, ή είς τό κριτήριον τής ιστορίας. Ούτως ό Κρόμβελλ, έν τή συνειδήσει 

τής μεγάλης αύτοΰ άποστολής έν τή ίστορί^ τής ’Αγγλίας, έσχε τό θάρρος νά 
είσέλθ·/) ποτέ έντός τοΰ άγγλικοΰ κοινοβουλίου συνεδριάζοντος, καί ν’ άποδιώ- 
ξή διά τής βίας έκαστον τών άποτελούντων αύτό μελών, προσαγορεύων αύ
τά διά τοΰ οικείου ονόματος, ονόματος αί'σχους καί άποστροφής. Άναμφιβό- 

λως ή τοιαύτη πράξις είναι καταδικαστέα, μετρουμένη μέ τόν πήχυν τής 

απολύτου πολιτικής ήθικότητος. Άλλ’ άδιάφορον' έσωσε τήν πατρίδα του 

άπό τής φαυλότητος καί τής πονηριάς καί έθηκεν ακράδαντα θεμέλια τοϋ 
μέλλοντος αύτής μεγαλείου. Καί ζών μέν έτι έσχε τήν φιλίαν, τήν άφο- 

σίωσιν καί τήν ύποστήριξιν τοΰ μεγάλου ποιητοΰ τής Αγγλίας Μίλτωνος, 
τοΰ πυρετώδους λάτριος τής έλευθερίας, ένφ ή νεωτέρα ιστοριογραφία διά 

τίνος τών διαπρεπεστάτων αύτής άντιπροσώπων, κατέταξεν αύτόν έν ί'σιρ 

μ,οίρα μετά τοΰ Bolivar καί τοΰ Βασιγκτώνος*.
Τοιούτου άνδρός ιδεώδες έκυμαίνετο έν τή κεφαλή τοΰ Μακιαβέλλη, καθ’ 

ήν στιγμήν ήρξατο συγγράφων τόν Ηγεμόνα.

Δ'

Ούδεμία πόλις τής ’Ιταλίας συνεκέντρωσεν έν έαυτή κατά τήν έποχήν 

έκείνην τοσοΰτον πολιτισμόν, ούδέ έθερμάνθη ύπό τών άκτίνων τής νέας 

ζωής τοσοΰτον, δσον ή Φλωρεντία. Ή κατ’ εξοχήν πόλις τής Άναγεννή

σεως, ή πρωτεύουσα τοΰ πνευματικού βίου έπί τρεις αιώνας ού μόνον τής 

’Ιταλίας άλλά καί τής Εύρώπης, άφοΰ είχε δώσει τήν πρώτην ώθησιν είς 
τήν νέαν διανοητικήν/έξέγερσιν τής άνθρώπότητος άπό τοϋ δεκάτου τρίτου 

ήδη αίώνος διά τοΰ Δάντου έν τή ποιήσει καί τή έπιστήμγ, διά τοϋ Σιμα- 

βούη καί τοΰ Γιόττου έν τή καλλιτεχνία, διετήρησε τήν πνευματικήν αύτής 

ύπεροχήν μέχρι τοϋ τέλους τής Άναγεννήσεως. Νέαι Άθήναι, άναμιμνή- 

σκουσιν έν τή ιστορία τήν ομώνυμον πόλιν τής άρχαιότητος' τό κέντρον τής 

ιταλικής βαρύτητος μετατίθεται άπό τής 'Ρώμης, ητις άπολέσασα τελείως 
τόν ιταλικόν αύτής χαρακτήρα, συνεχίζει τάς παραδόσεις τών Καισάρων 

καί ονειροπολεί άπό τοΰ Βατικανού τήν κυριαρχίαν καί τήν διεύθυνσίν τοΰ 
άνθρωπίνου γένους, είς τήν Φλωρεντίαν, έν ή τό Si τοσοΰτον ηχεί θαυμα- 

σίως, ητις προσφέρει είς τήν Ιταλίαν τήν θείατ κωμωδίαν, τό πρώτον τού
το βιβλίον άλλά καί τό μέγιστον τής νέας ’Ιταλίας, πλήρες εθνικών έλπί-

1 Φρονώ oct άμερολήπτως ίξεταζομόνων τών καιρών καί τών περιστάσεων, ύφ’ άς ό 
Κρόμβελλ άννψώΟη, οόδόλω; θέλει ύποτιμηθή, παραβαλλόμενος πρός τόν Βασιγκτώνα ή τόν 
Bolivar. Macaulay, Essais sur Γ Histoire d’ Angleterre, traduction Guizot.
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δων καί ύψηλών ονειροπολήσεων, βιβλίον χαταστάν &μ.χ τή άποκάλύψβί 

αυτου η εθνική βίβλος τής ιταλικής συνειδήσεως, και ητις, άποζημιοΰσα τήν 

’Ιταλίαν έπ'ι τή αρπαγή ταύτγι τής πρωτοβουλίας, δωρεϊται αυτί! τόν Μιχαήλ 

“Αγγελον, τόν μέγιστον ίσως των άνδρών τής' ’Αναγεννήσεως, έξοχου καί ώς 
ζωγράφον, καί ως ποιητήν, καί ώς γλύπτην, καί ώς αρχιτέκτονα.

Τ)τε ό Μιχαήλ "Αγγελος, άρχιτέκτων τοϋ νααΰ τοϋ αγίου Λαυρέντιού 

εν Φλωρεντία μετά τόν θάνατον τοΰ Βρουνελλέσκου, άνήγειρε τό ηο.1υάν- 
dpior τοϋ οίκου τών Μεδίκων, τό νέον διακονικόν (sagrestia nuova), παρά 

τα άγαλματα τών δεσποτών της Φλωρεντίας καί κάτωθι τοϋ σαρκοφάγου 
Ίουλιανοϋ τοϋ Μεδίκου έτοποθετησεν ό θείος τεχνίτης, δύο έτερα άγαλμα’ 

τα, τα συμβολικά εί'δωλα τής 'Ημέρας καί τής Ννκτός’ ημιτελές τό 
πρώτον, τέλειον τό δεύτερον’ τί έσκόπει άρα διά τής παραστάσεως ταύτης ; 

Το ακολουθών επεισοδίου ερμηνεύει έν μερει την σκέψιν τοΰ Μιχαήλ ’Αγγέ

λου, κατασκευάζοντας τό άγαλμα τής Νυκτος περί τά τέλη τοΰ δεκάτου 
£κτου αίώνος.

Σύγχρονος τοΰ τεχνίτου ποιητής επέγραφε κρυφίως έπί τοϋ αγάλματος 
περατωθέντος τούς άκολούθους στίχους;

«La Notte, che tu vedi in si dolci atti 
dormire, fu da un Angelo scolpita 
in questo sasso, e perch'i dorme ha vita; 
destala, se no’l credi e parlerati I,

‘Ο δέ Μιχαήλ "Αγγελος, ύπαινιττόμενος την κατάλυσιν τής ελευθερίας 

έν Φλωρεντία κατά την εποχήν εκείνην, άπεκρίθη;

• Grato m’e Ί sonno e piii l’esser di sasso, 
mentre che Ί danno e la vergogna dura 
non veder, non sentir m’e gran venture; 
Per6 non mi destar; deh! parla basso !»2

Ή Νυζ τοΰ Μιχαήλ’Αγγέλου είναι άλγεινατάτη παράστασις τής πτώ

σεως τής Φλωρεντίας, θλιβερά έκφρ,ασις τοΰ αισθήματος τοΰ καλλιτέχνου 
διατυποΰντος τας σκεψεις του, άποχωροΰντος εις τά σκότη τής νυκτός, άπα- 

ξιοΰντος νά ζή ύπό τό φώς τής ημέρας, non veder, non sentir ύπό ήλιον, 

οστις ανατέλλει μόνον ΐνα φωτίζή καταστροφάς, παρακμήν καί εγκλήματα.
Είχε παρελθειήδη η δόξα τής Φλωρεντίας περί τά τέλη τοΰ δεκάτου έκτου 

αίώνος. Αί έπί τοσούτους αιώνας εμφύλιοι ρήξεις μεταξύΓουέλφων καί Γιβελλί- 

νων, ακολούθως ή πάλη μεταξύ τών φατριών τοΰ λαοΰ καί τής αριστοκρατίας,

1 Ή νύξ τήν οποίαν ΐν τοσοΟτον. γλυκερά στάσει βλέπε:; όπνώττοοσαν, έγλύφη ?πί 
τοΟ λίθου τούτου ύπό τινο; αγγέλου, και έπειδή κοιμάται, ζή. Έξέγιφον αύτήν, άν δεν 
πιστεύης, κα'ι 0ά σοιςλαλήση.

2 Είναι εδάρεστο; ό ύπνο; μου, άλλ’ ετι μάλλον ή λίθινη δπαρξί; μου, ίνόσω θριαμ
βεύει ή καταστροφή και τό αίσχος, είμ’ εύτυχή;, διότι δέν βλέπω, δεν αισθάνομαι- διά 
τοΰτο μη μ’ έξεγείρη;' ά! λάλει σιγώ,τερ,α.
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εΐχον έξαντλήσει πάσας τάς ζωτικάς δυνάμεις τής ενδόξου πόλεως’έπί τέλους ή 

έλευθερία κατελύθη, άναλαβόντος τήν ύπερτάτην αρχήν τής πολιτείας τοΰ 
οίκου τών Μεδίκων. Ή έπανάστασις τοϋ ένθουσιαστοΰ Σαβοναρόλα, έξεγερθέν-, 

τος έν μέσφ τής διαφθοράς τοΰ αίώνος, προσκαλοΰντος εις μετάνοιαν τους 

λαούς τής ’Ιταλίας, πυρπολοΰντος τά αρχαία χειρόγραφα καί καταστρέφον- 

τος τά καλλιτεχνήματα, εις ά απέδιδε τήν έξαχρείωσιν τών συγχρόνων 
του, διοργανοΰντος θεοκρατικήν τινα πολιτείαν, άλλοτρίαν πρός τό πνεϋμα καί 
τάς τάσεις τοϋ αίώνος, ήτο τελευταία τις, άμυδρά έξέγερσις τοΰ λαοΰ τής 

Φλωρεντίας πρός ανάκτησιν τής ελευθερίας του. Έτερα ώσαύτως άπόπειρα 
δημοκρατικής διοργανώσεως τής πολιτείας ύπό τήν αρχηγίαν τοΰ Πέτρου 

Σοδερίνη, άνδρός, μεθ’ ου συνειργάσθη ό Μακιαβέλλης, καί πρός θν είχε δια

τηρήσει έξοχον σεβασμόν καί ύπόληψιν μέχρι τέλους τοϋ βίου του, έπήνεγκε 

τήν οριστικήν κατάργησιν πάσης ελευθερίας καί τον τέλειον Θρίαμβον τοΰ 
ο"κου τών Μεδίκων έν Φλωρεντί^. 'Η πτώσις τοΰ Σοδερίνη καί τής δημο

κρατίας έσχεν αποτέλεσμα τήν άπό τής δημοσίας ύπηρεσΐας αποπομπήν 
τοΰ Μακιαβέλλη, τέως γραμματέως τής φλωρεντιακής πολιτείας’ οτε δέ 

βραδύτερου έθεωρήθη καί αυτός, μετ’ άλλων εύγενών τής Φλωρεντίας νέων, 

συνυπαίτιος άποτυχούσης κατά τής αρχής τών Μεδίκων συνωμοσίας, έρρίφθη 
είς τήν ειρκτήν, ένθα ποικιλοτρόπως έβασανίσθη, βραδύτερου δ’ έξελθών 

αυτής, άπεχωρησεν εί'ς τινα αγροτικήν έρημίαν, ένθα έζη έν άπομ.ονώσε'ι 

καί λήθη.
Τά επόμενα τεμάχια έπιστολής πρός τινα φίλον αύτοΰ, Vellort, δεικνύουσι 

τήν ηθικήν καί ύλικήν κατάστασιν τοΰ άλλοτε γραμματέως τής φλωρεντία·: 

κής δημοκρατίας:

«Κατοικώ έν τή έξοχή... Έξεγείρομαι άμα τή άνατολή τοΰ ήλιου καί 
πορεύομαι είς μικρόν τι δάσος μου, τοΰ οποίου διατάσσω ν’ άποκόπτωσι τώ 
ξύλα, άτινα πωλώ ακολούθως είς τούς φίλους μου, χάριν τής συντηρήσεώς 

μου... Μετά ταΰτα μεταβαίνω εί'ς τινα πηγήν, καί έπειτα είς τό ορνιθοτρο
φείου, φέρων βιβλίον τι ύπό μάλης, τόν Δάντην ή τόν Πετράρχην, τόν Τί- 

βουλλον ή τόν Όβίδιον, τών όποιων άναγινώσκω τούς έρωτικούς στίχους, 

καί τών οποίων οί έρωτες μοί άναμιμνήσκουσι τούς {δικούς μου... ’Ακολούθως 
άπέρχομαι είς τό ξενοδοχείου, συνδιαλέγομαι μετά τών διαβατών, ζητώ 

παρ’ αυτών πληροφορίας περί τής πατρίδος των, άκούω διάφορα πράγματα, 

καί ουτω λαμβάνω σημείωσιν των διαφόρων ορέξεων καί φαντασιών τών άν- 

θρώπων’ βραδύτερου, κατά τήν ώραν του γεύματος, μεταβαίνω είς τόν οικον, 
ένθα γευματίζω μετά τών οικείων' μετά δέ τό γεΰμα, επιστρέφω είς τό 

καφενείου, έν ω παίζω συνήθως μετά τοΰ καφεπωλου, τοΰ κρεωπωλου, τοΰ 
μυλωθροΰ καί δύο πλινθουργών.,.,

«Περί τήν εσπέραν επανέρχομαι είς τόν οϊκόν μου καί εισέρχομαι είς το 
μελετητήριόν μου. Καταλείπω έπί τοΰ ούδοΰ τής θύρας τά αγροτικά ίμάτιή 
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μου, ενδυομαι μεγαλοπρεπώς, ώσεϊ μετέβαινον εΐς εορτήν, ουτω δέ ένδεδυ · 

μένος παρίσταμαι έν τή όμηγύρει τών αρχαίων.... Ένταΰθα τολμώ νά λα- 
λήσω πρός αύτούς κα'ι νά τοΐς ζητήσω τόν λόγον τών πράξεων των. ’Εκείνοι 

εχουσι την αγαθότητα νά μοί άποκρίνωνται, έπι τέσσαρας δέ ώρας ούδεμίαν 
οδύνην υφίσταμαι πλέον καί λησμονώ πάσας τάς πικρίας μου’ δέν φοβούμαι 

την πενίαν, ό θάνατος ούδένα πλέον μο'ι εμποιεί τρόμον, κα'ι άπορροφώμαι 
ύπ’αύτών καθ’ολοκληρίαν»’.

Τοιαύτη ήτο η ήθική κα’ι η υλική κατάστασις τοΰ Μακιαβέλλη μετά τήν 
αποβολήν αύτοΰ άπό της άρχής κα'ι τήν έξορίαν. Άλλ’ έν τίί άναξία ταύτ-ρ 

μονώσει, έν μέσφ τίίς συναναστροφές τών μεγάλων άνδρών της άρχαιότητος, 

επανέρχεται και πάλιν τό αιμοσταγές φάσμα της πατρίδος του ιδανικότερου 

άλλά θλιβερότερου. Αί ποικίλαι περιπέτεϊαι τοΰ βίου του δέν έπήνεγκον τήν 

ηθικήν έκείνην ατονίαν καί άπόγνωσιν, ητις ώς έπϊ τό πλεΐστον καταβάλλει 

κα'ι τούς ϊσχυροτάτους χαρακτήρας. ’Ελατήριου καθολικώτερον κα'ι ύψηλό- 
τερον διαπερφ τό πνεΰμά του—ή άυάστασις, ή ένότης τές ’Ιταλίας, ή σω

τηρία αυτές άπό τές έπικειμένης καταστροφές. Καϊ ούτως έγραψε τόυ Ήγε- 
μόνα, τόν όποιον άφιέρωσεν είς Λαυρέντιον, τόν υίόν Πέτρου τοΰ έκ Μεδίκων.

"Γπάρχουσιν άναλογίαι έν τίί ίστορίφ, οίαδήποτε κα'ι άν τυγχάνγ ή δια

φορά καϊ ή άπόστασι; τοΰ χρόνου και τοΰ τόπου' έντεΰθεν ή συγγένεια μ.ε- 

γάλων πνευμάτων, έπιφαινομένων ύπό παραλλήλους όρους ίν τή ιστορική 
πορεία τές άνθρωπότητος. Ούτως ό Μακιαβέλλης, γράφων τόν 'Ηγεμόνα ύπό 

τάς αύτάς περίπου περιστάσεις, ύφ* άς διετύπου τά Πολιτικά αύτοΰ ό Αρι
στοτέλης, συνήντησεν ύπέρ πάντα άλλον έν τή πολιτική επιστήμη συνά
δελφον αύτοΰ τόν διδάσκαλον τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Ό συγγραφεύς τοΰ 

Ήγεμόνος, εΐ'τε έν τή λατινική μεταφράσει τοΰ Άργυροπούλου έγίνωσκε τά 

ΠοΛιτικά τοΰ Άριστοτέλους, εΐ’τε ήτο εγκρατής τές ελληνικές γλώσσης, 
καθά μετ’ έπιτυχίας διισχυρίζεται άπό τίνος χρόνου λόγιος έν Ίταλίφ "Ελ- 
λην^, άνευ άμφιβολίας είχε πρότυπον καϊ οδηγόν τόν ’Αριστοτέλη, γράφων 

τό πολυθρύλητων βιβλίον.
Υπάρχει έν τούτοις κατά τοϋτο διαφορά μεταξύ τών πολιτικών θεωριών 

άμφοτέρων τών πολιτειολόγων, διαφορά πηγάζουσα ιδίως έκ τές διαφόρου 

ψυχολογικές και παθολογικές καταστάσεως τών άνδρών κα'ι τών αιώνων, 

καθ’ οΰς ουτοι διενοήθησαν καϊ εΐργάσθησαν. "Ο,τι ή εμπειρική άποψις τοΰ 

Άριστοτέλους θεωρεί ώς άπλοΰν γεγονός κα'ι δεδομ-έναν, τοϋτο ό Μακιαβέλ

λης παρουσιάζει ώς5 συμβουλήν κα'ι ώς ύπόδειγμα. Εύνόητον' ό μέν’Αριστοτέ- 

λης έν τοΐς Πολιτικοΐς αύτοΰ διετύπου τάς άρχάς εμπειρικής πολιτικές θεω-

1 A. Tottori.

2 'Ο κ. Κ. Τριανταφυλλής ?ν ταΐς άχολούΟοις πολλοΰ λόγου άξίαις αύτοΰ μελέταις, δι
καίως άξιωβείσαις τής προσοχής καί επιδοκιμασίας τοΰ έν Εύρώπη δημοσίου: Sulla vita di 
Castruccio Castracani e.t.c.—Nicolo Machiavelli e gli Scrittori Greet —Nuovi Studiisu 
Nicolo Machiavelli «11 Principe.» . 

ρίας, έπϊ τών συμ.περασμάτων τές ιστορικές πείρας βασιζόμενης' ό μέν συνέ- 
γραφεν πολιτικόν έγχειρίδιον δι’ άπασαν τήν άνθρωπότητα, άνευ διακρίσεως 

φυλές ή χρόνου, ενώ ό Μακιαβέλλης, γράφων τόν 'Ηγεμόνα, συνέγραφε τό 
πολιτικόν έγχειρίδιον ώρισμένου άνδρός τοΰ δεκάτου έκτου αίώνος, διά τών 

μέσων, τά όποια ύπεδείκνυεν αύτώ, σύμφωνα πρός τό πνεΰμα τές εποχές, 

πρός τόν χαρακτήρα καϊ τήν ηθικήν κατάστασιν τών άνθρώπων, μεταξύ τών 
όποιων έκέκλητο νά έργασθή καϊ νά δημιουργήσγ, δυναμένου νά έκτελέσ-ρ 

τήν άνάστασιν καί τήν ενότητα τές ’Ιταλίας.
Ό άνήρ ούτος ήτο Λαυρέντιος δ Μέδικος’ Άρχαϊαι παραδόσεις, άπόκρυ- 

φοί τινες πόθοι της δημοσίας συνειδήσεώς κατά τήν έποχήν έκείνην έν Ίτα- 

λίφ, έκυκλοφόρουν μεταξύ τοϋ λαού, προσδοκώντας άπό τές γενεάς τών Με

δίκων τόν μέλλοντα σωτέρα τές ’Ιταλίας. Μέδικος ήτο ό ύπέρτατος πον- 

τίφιξ τές έκκλησίας κατά τούς χρόνους εκείνους, άναντιρρήτώς δέ ό οίκος 

ούτος ήτο τότε ό ισχυρότατος καϊ δημοφελέστατος έν Ιταλία. "Ενεκα τοΰ 

παρελθόντος αύτές καϊ τών παραδόσεων ή Φλωρεντία, ένεκα τές ΐσχυράς 

αύτές σημασίας καϊ έν Εύρώπη καϊ έν Ίταλίφ, ήτο ή μ.όνη δύναμις, ητις 

ηδύνατο νά καταστή πυρήν καϊ κέντρον τές νέας κινήσεως, ήν διετύπου έν 

τώ Ήγεμόνι ό Μακιαβέλλης πρός πλήρωσιν τών πόθων τές εθνικές ένότη- 
τος καϊ έλευθερίας. 'Η καταστροφή τών καταστροφών προσεγγίζει’ ή τελευ
ταία ημέρα τής Άναγεννήσεως υποφώσκει πένθιμος έν μέσφ τών έρενπίων, 
απαίσιος έν μέσφ τοΰ κονιορτοΰ, τοϋ διακεχυμένου ύπό τών εΐσβαλόντων 
ξένων εΐς τήν πολυπαθέ χερσόνησον. Νομίζει τις ό'τι άτενίζει τήν θλιβεράν 

εικόνα της Τελευταίας Κρίσεως, δτι ακούει τόν στυγερόν καϊ μονότονων 
καγχασμόν τοΰ άγγέλου τές έρημώσεως, έπιχαίροντος έπϊ τών έρειπίων 

τής Ίτα.Ιίας. Τί άπητεΐτο έν χρόνοις τοιούτοις οίονει προμεμελετημένης έθνι- 
κές αυτοκτονίας ; Έν ή εποχή αί δύο ΐσχυρόταται πολιτεΐαι, ή των Μεδιο- 

λάνων καϊ ή της Νεαπόλεως, ήσαν έρμαια τοϋ ξένου κατακτητοΰ, οπότε ή 
'Ρώμη έπανηγύριζε τά σκοτεινότατα τοΰ πνευματικού καϊ ήθικοΰ έξευτελι- 

σμοΰ όργια, οπότε ή Βενετία, αδιάφορος διά τά έν τή Ιταλία συμβαίνοντα, 

έζηκολούθει καλλιεργούσα τάς έμπορικάς αύτής έν τή Μεσογείφ παραδόσεις, 
μηδέ κατά κεραίαν έκτρεπομένη τές άρχαίας αύτης έμποοικης πολιτικής, ό 

συνετός συγγραφεύς τοΰ Ήγεμόνος ένόησεν ότι μόνον έν Φλωρεντία, ή'τις 
έκέκτητό τινα εισέτι πολιτικήν όργάνωσιν κα'ι σημασίαν έν Ιταλία, ήδύνατο 

νά εύρεθή έκ νέου ό πυρήν της ιταλικής ένότητος. Κα'ι ούτως αφιέρωσε τάς 
σκέψεις αύτοϋ εΐς άνδρα έκ τοΰ οίκου τών Μεδίκων, τήν άνεξαρτησίαν καϊ 

ενότητα της πατρίδος του λαμβάνων ύπ’ δψιν, ούχί δέ ο,πως έκλιπαρήση 

τήν εύ'νοιαν τών δεσποτών τής Φλωρεντίας, δπως έ'κ τίνος έπιστολής αύτοΰ 
πρός στενόν φίλον του λαμ.βάνοντες αφορμήν, δκσχυρίσθησαν οί άντίπα- 

λοί του.
Μελετώμενος ό'Ηγεμών ώς αύτοτελές τι έ'ργον5 ασχέτως πρός τήν παθο

fj'
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λογικήν κατάστασιν της ’Ιταλίας και πρός τάς περιστάσεις, ύφ’άς ένεπνεύσθη 

και έγράφη, ώς απόλυτος πολίτικη διδασκαλία, είναι.άναμφιβόλως έ'ργον άπό· 

βλήτον της ηθικής σφαίρας τήςέπιστήμης.Άλλ’ό συγγραφεύς έγραψε τόν 'Ηγε
μόνα, ούχί ώς πολιτικήν θεωρίαν, δυναμένην νά έ'χ-ρ πρακτικήν σημασίαν διά 
πάσαν εποχήν καί κοινωνίαν, άλλ’ άπλώς χάριν της σωτηρίας της πατρίδος 

του, έχων ύπ’ οψιν τήν ’Ιταλίαν καί τόν άνδρα, πρός 3ν άπετείνετο. Έν τώ 

δεκάτφ έζτω αϊώνι ό ήγεμών ήτο δπως περιέγραφεν αύτόν ό Μακιαβέλλης, 
πάντη διάφορος τών πολιτικών ιδεών καί απόψεων τής καθ’ ημάς κοινωνίας, 

όπότε ή πολιτική ήθικότης μόλις ήρξατο πρωταγωνιστούσα κατά τό μάλλον 

ή ήττον έν ταϊς σχέσεσι μεταξύ τών πολιτειών και τών-άτόμων.
Δι’ ολου τοϋ βιβλίου αύτοΰ διαπνέει πεσσιμιστικη τις τάσις" μετά παγε

τώδους άδιαφορίας άναλύονται τά διάφορα συμβάντα τής ιστορίας και παρέ

χεται πρόχειρος ή λύσις δλων τών μεγάλων παρεκτροπών τής άνθρωπίνης 
φόσεως, πρό τών οποίων ή συνήθης Ιστορία διστάζει νά άποφανθή ώς έπ'ι τό 

πλεϊστον ελευθέριος καί άμερολήπτως. Ή ψυχή τοϋ συγγραφέως είναι πεπλη- 
ρωμένη άπογοητεύσεως καί πικρίας' έκάςη φράσις προδίδει άνδρα έμβατεύσαντα 

καί κατανοήσαντα άπαντα τά αισθήματα καί τά πάθη, άτινα κατεβίβρωσκον 
τούς άνθοώπους τής εποχής, έν ή έζη. Ούδείςώς αύτός εΐσέδυσεν είς τά έσώτατα 

μυστήρια τής άνθρωπίνης φύσεως καί ιστορίας, ούδείς άνέλυσεν αύτήν μετά 

τοσαύτης ανατομικής λεπτολογίας' έντεΰθεν ή λογική αύστηρότης τών συμ
περασμάτων του' δέν μετεωρίζεται, δέν ονειροπολεί, ώς οί πλεϊστοι τών πο
λιτειολογίαν' έν τή εύρείφ αύτοΰ κεφαλή φέρει άπασαν τήν όδυνηράν πείραν 

τών χρόνων τής ’Αναγεννήσεως. «’Άν οί άνθρωποι, λέγει, ησαν άγαθοί, τότε 
αί ύποθήκαι αυται ή'θελον είναι κακαΐ, δυστυχώς όμως οί άνθρωποι είναε 
κακοί ...» Καί έν τώ άξιώματι τούτφ διαφαίνεται τό μυστήριον τής πο

λιτικής θεωρίας τοΰ Μακιαβέλλη έν τώ 'Ηγεμόνι.
Καί τίς είναι ό ήγεμών ούτος, όποιος τό ήθος, όποιος τό φρόνημα, ό δυ- 

νάμενος νά κατανοήσφ πλήρη τήν άποστολήν αύτοΰ καί ν’ άναλάβη τήν έκ- 

τέλεσιν τών σχεδίων, διά τήν πραγμάτωσιν τών οποίων έγράφησαν αί πο- 

λιτικαί ύποθήκαι τοΰ 'Ηγεμόνας-, «Ό Φραγϊσκος Σφόρτσαςκαί ό Καϊσαρ Βορ
γίας, ό έπιλεγόμενος Βαλεντίνος, είναι δύο σύγχρονα παραδείγματα άν- 

δυών, οϊτινες διά τής εύτυχίας καί τής ίκανότητος κατέλαβον τήν άνωτά- 

την έξουσίαν έν ’Ιταλία. 'Ο μέν Φραγκίσκος διά προσφυών μέσων καί μεγά
λης ίκανότητος άπό ιδιώτου κατέστη δούξ Μεδιολάνων. Άφ’ ετέρου δέ ό Καϊ

σαρ Βοργίας, άνελθών εις τήν ύπάτην αρχήν, ένεκα τής ΰποστηρίξεως του 

πατρός αύτοΰ, τοϋ πάπα ’Αλεξάνδρου τοΰ έκτου, άλλ’ άπολέσας αύτήν μετά 

τόν θάνατον τοΰ πατρός του, εΐ καί κατέβαλε πάντα κόπον καί μετεχειρίσθη 

πάντα τά μέσα, ώς συνετός καί γενναίος άνήρ, ζητών νά ριζοβολήσγ) έν πο- 

λιτείαις, άς παρέσχεν αύτώ ή πολεμική έμπειρία καί εύτυχία άλλων. Ό 
Μακιαβέλλης, ώς πρεσβευτής τής Φλωρεντιακής πολιτείας παρά τφ Καίσαρι 
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Βοργία έπί ικανόν χρόνον, έ'λαβεν άφορμήν νά μελετήση έκ τοΰ σύνεγγυς τόν 
αποτρόπαιου εκείνον άνδρα, έν ώ συνοψίζεται άπασα ή πονηριά καί ή δολιό- 

της τής ιταλικής πολιτικής κατά τόν αιώνα έκεϊνον. Φέρων τάς παραδό

σεις οί'κου αίμοσταγοΰς, επαγωγός ώς τό έ'γκλημα, συνδυάζων έν καταχθο- 
νίφ άρμονί^ τό άγριον καί θερμόν ισπανικόν αίμα—διότι οί πρόγονοι αύτοΰ 

ειλκον το γένος έζ Ισπανίας—μετά τοϋ υπολογισμού τής ιταλικής φύσεως, ό 
δούξ Βαλεντίνος είργάσθη καθ’ δλον τόν βίον διά παντός έγκλήματος νά προι 

σαυξήσφ τήν μικράν αύτοΰ επικράτειαν. Κατά πόσον έμελέτησε καί κατενόησε 

τόν άνδρα τοΰτον ό Μακιαβέλλης, μαρτυροΰσι τά συγγράμματά του ', έν δέ 

τώ έβδόμω κεφαλαίφ τοΰ 'Ηγεμόνος ύποβάλλεται είς λεπτομερή κριτικήν 

ή πολιτική διαγωγή τοΰ υίοΰ Αλεξάνδρου τοΰ έκτου.

«Ό μελετών άπασαν τήν πορείαν τοϋ δουκός, λέγει ό Μακιαβέλλης, θέλει 

παρατηρήσει, δτι ουτος είχε καταβάλει σπουδαία τοΰ μέλλοντος αύτοΰ με
γαλείου θεμέλια, άτινα δέν θεωρώ περιττόν ν’ άναλύσω, διότι δέν γνωρίζω 
τίνας δύναμαι νά παράσχω κρείττονας ύποθήκας νέφ τινί ηγεμόνι, ή τό πα
ράδειγμα τών πράξεων αύτοΰ' άν* δέ κατ’ ούδέν έκαρποφόρησαν αί πράξεις 

αύτοΰ, δέν ήτο αύτός ύπαίτιος τούτου, ολως εκτάκτως καί έξαιρετικώς γε- 
νομένης τής κακοτροπίας τής τύχης. Αλέξανδρος ό έκτος έτεινε νά κατα- 

στησν; μεγαν τόν υίόν αύτοΰ, άλλά πρός τοΰτο συνήντησε πολλάς δυσχέ
ρειας, είχεν άντιπάλους τόν δούκα τών Μεδιολάνων καί τούς Βενετούς καί 
πολλούς άλλους ηγεμόνας έν Ίταλίρρ, οϊτινες μετά δυσμενούς δμματος ήθε
λον προσίδει έπίφοβον άνάπτυξιν τοΰ οίκου Βοργία. Ίίσθάνθη λοιπόν τήν άνάγ- 

κην τής καταστροφής τών άντιπάλων αύτώ πολιτειών, δπως καταστή εύχε- 
ρές ν’ άναγορευθί; κύριος ενός μέρους τών χωρών τούτων' καί πρός τούτο εύρε 

προθύμους έταίρους τούς Βενετούς, οϊτινες ένεκα άλλων λόγων ησαν διατε

θειμένοι νά έπιτρέψωσι τήν εΐ'σοδον τών Γάλλων είς τήν Ιταλίαν. Τή ύπο- 
στηρίξει τών Βενετών καί τή έπινεύσει τοΰ Πάπα είσήλθεν ό βασιλεύς τής 

Γαλλίας εις την Ιταλίαν,μόλις δέ κατέλαβε τά Μεδιόλανα,καί ό πάπας έζή- 

τησε παρ’ αύτοΰ όπλίτας πρός κατάληψιν τής Ρωμανίας. ’Επειδή δέ έπιτυ- 

χων τοΰ σκοπού αύτοΰ, επεθυμει να προβή κατακτών, άλλ’ έφοβεϊτο μή παρ 
εμβληθώσιν αύτφ προσκόμματα ύπό τε τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας καί τής 

μερίδας τοΰ ’Ορσίνη έν Ρώμη, άπεφάσισε νά πράξν) έν τφ κρυπτφ καί διά 

τής δολιότητος, ο,τι ήδυνάτει έν τω φανερφ. Ουτω διά τής μεσιτείας ορ

γάνου του τίνος κατωρθωσε να προσέλκυση) πρός εαυτόν τούς Όρσίνας, ύπο- 

βχομενος φιλίαν και νόμιμα, να παρασύρν) καί καταστρέψν) αύτούς έν Σινι- 
γαλια. Δια τής επιβουλής καί τής προδοσίας έκμ.ηδενίσας πάντας τούς αν

τίπαλους αυτού ό Καϊσαρ Βοργίας, κατέστη άπόλυτος δεσπότης τής Ρωμα
νίας και τού δουκάτου Ουρβινου. ’Επειδή δέ ό δούξ, καταλαβών τήν Ρωμα-

1) Legazione al Duca Valentino και Del modo tenuto dal Duca Valentino nello ammaz- 
zare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto de Forma, il signor Pagolo e il duca di Gravina Orsini.
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νίαν, παρετήρησεν δτι αυτή έδεσπόζετο υπό άναξίων κυρίων, οΐτινες έλη- 
στευον μόϊλλον $ έκυβέρνων τούς ύπηκόους των, γινόμενοι παραίτιοι διαιρέ

σεων, ώστε ή χώρα ήτο έομαιον πάσης ληστείας καί κακοπραγίας, ένόμι- 
σεν άναγκαΐον νά εγκαθίδρυση άγαθήν κυβέρνησιν, δ'πως έπαναφέρη την ει

ρήνην και τήν ύπακοήν. Πρός τοΰτο δέ παρέσχεν απόλυτον εξουσίαν εί'ς τινα 

σκληρόν καί ορμητικόν άνδρα, δστις έν βραχεί διαστήματι χρόνου έπανήγαγε 

τήν τάξιν και τήν ειρήνην, ένεκα τοϋ οποίου έκτήσατο ύψίστην ύπόληψιν. 

Άλλ’ ό δούξ παρετήρησεν δτι ή άπόλυτος αύτ,η έξουσία ήδύνατο νά κατα- 

στήση αύτόν μισητόν, δθεν κατέστησεν έν τω κέντρω της χώρας πολιτικόν 
δικαστήριον μετ’ άξιολόγου προέδρου, έκαστη δέ πόλις έκέκτητο τόν σύνδι- 

κον αυτής έν τφ δικαστηρίφ τούτφ. ’Επειδή δέ ένεκα των σκληροτήτων τοΰ 

παρελθόντος ήσθάνετο εαυτόν ό δούξ μισουμενον, πρός πλήρη κάθαρσιν καί 
κατάκτησιν τών καρδιών τοΰ λαοΰ, έζήτησε ν’ άποδείξη, δτι άν συνέβη τις 

σκληρότης, τοΰτο προήλθεν ούχί έξ αύτοΰ, άλλ’ έκ τοΰ σκληρού χαρακτήρος 
τοΰ ύπηρέτου του* πρός τοΰτο δέ διέταξε νά διαμελισθή πρωίαν τινά έπί της 

δημοσίας πλατείας πρός εύχαρίστησιν συγχρόνως καί κατάπληξιν τοΰ λαοΰ.— 
Ούτως ένισχυθείς καί έξασφαλισθείς ύπό τών ύφισταμενων κινδύνων ό Καΐσαρ 
Βοργίας, βουλόμενος νά προβή κατακτών, παρετήρησεν δτι έ'μελλε νά τύχη 
πρόσκομμα τόν βασιλέα τής Γαλλίας. Τούτου ένεκα ή'ρξατο άναζητών άλ- 

λας φιλίας, κυμαινόμενος έν ταΐς μετά τών Γάλλων σχέσεσιν αύτοΰ καί άπο- 
κλίνων πρός τούς 'Ισπανούς, έχθρικώς τότε πρός τούς Γάλλους διακειμένους" 

σκοπός δ’ αύτοΰ ήτο νά προσεταιρισθή τήν φιλίαν τών 'Ισπανών, οπερ εύ- 

κόλως θά έπετύγχανεν, άν έ'ζη ακόμη ’Αλέξανδρος ό έκτος. "Απασα ή 

πολιτική τοΰ ήγεμόνος τούτου, ήτο σύμφωνος πρός τό πνεΰμα τών 
ύφισταμένων σχέσεων. "Οσον δέ διά τό μέλλον, πρώτη αύτοΰ φροντίς 
ύπήοξεν, δπως ό νέος τοΰ εκκλησιαστικού θρόνου διάδοχος μ.ή διάκη- 
ται δυσμενώς πρός αύτόν, ζητών νά έπαναλάβη οσα έδωκεν αύτώ δ ’Αλέ

ξανδρος καί έσκέφθη νά άντενεργήση τετραπλώς κατ’ αύτοΰ. Πρώτον διά τής 

παντελούς καταστροφής τών ληστευθέντων ύπ’ αύτοΰ κυρίων, ΐνα μή παρά- 

σχη τήν αφορμήν ταύτην είς τόν Πάπαν* δεύτερον κερδαίνων ύπέρ έαυτοϋ 

άπαντας τούς εύγενεΐς της Ρώμης, ΐνα χαλιναγωγή δι’ αύτών τόν πάπαν καί 
τρίτον ποοσεπάθησε νά προσελκύση ύπέρ έαυτοΰ τό συνέδριον τών Καρδινα

λίων. Τέταρτον δέ, έκτήσατο, πρό τοΰ θανάτου τοϋ πάπα, άρκοϋσαν δύναμιν, 

δπως άφ’ έαυτοΰ δυνηθή ν’ άντιστή κατά πάσης πρώτης προσβολής. ’Εκ 

τών τεσσάρων τούτων τά μέν τρία πρώτα είχεν έκτελέσει πρό τοΰ θανάτου 

τοϋ ’Αλεξάνδρου, τό δέ τέταρτον είχεν έκτελέσει έν μέρει. Δώτι έδολοφόνη- 

σεν δσους ήδυνήθη πλείστους τών ληστευθέντων ύπ’ αύτοΰ εύγενών, προσείλ- 
κυσεν ύπέρ έαυτοΰ τούς Ρωμαίους εύγενεϊς, έν δέ τφ συλλόγφ τών Καρδι

ναλίων έκέκτητο μεγίστην μερίδα, συγχρόνως δέ έσκέπτετο νά καταστή κύ

ριος τής Τοσκάνης, κατέχων ήδη τήν Περουγίαν καί τό Πιομβΐνον, καί άνα- 

λαβών τήν ύπεράσπισιν τής Πίσης. Μηδαμώς δέ πλέον φοβούμενος τήν Γαλ

λίαν, έπέπεσε κατά τής Πίσης, ένφ ή Αούκκα καί ή Σιέννα ύπέκυψαν είς 

αύτόν, είτε έκ φόβου εΐ'τε έξ αντιζηλίας πρός τούς Φλωρεντινούς, είς ούς ού- 
δεμία πλέον ύπελείπετο σωτηρία. ’Άν κατώρθου δέ καί τήν ύποταγήν τής 

Φλωρεντίας πρό τοΰ θανάτου ’Αλεξάνδρου του έκτου, ήθελε προσκτήσει το- 
σαύτην ίσχύν καί ύπόληψιν, ώστε δέν θά έξηρτάτο πλέον έκ τής εύνοιας 

άλλων, άλλ’ άπό τής ιδίας μόνον δυνάμεως καί ένεργείας. Άλλά τοΰ Αλε
ξάνδρου θανόντος, ό Βοργίας έναπελείφθη μόνον μετά τής Ρωμανίας, έν 

μέσω δύο πολεμίων στρατών καί ασθενής μέχρι θανάτου. ’Επειδή δέ έκέ

κτητο ικανήν τόλμην καί γενναιότητα καί γνώσιν τών ανθρώπων, ήθελεν 
έπί τέλους ύπερνικήσει πάσαν δυσχέρειαν. Άν κατά τόν θάνατον τοΰ ’Αλε
ξάνδρου ήτο ύγιής, τά πάντα ήθελον είναι αύτφ εύκατόρθωτα. . . , Με

λετών λοιπόν ρλας ταύτας τάς πράξεις τοΰ δουκός, ούδόλως οφείλω νά μεμ- 
φΟώ αύτόν* μάλλον δ’ αποκλίνω νά υποδείξω αύτόν είς μίμησιν εκείνων, οΐτι- 
νες διά τής τύχης καί διά τής στρατιωτικής δυνάμεως άλλων άνήλθον είς 

τήν αρχήν, διότι ένεκα τοΰ ύψηλοϋ πνεύματος καί τών μεγάλων αύτοΰ σχε
δίων δέν ήδύνατο νά πράξη άλλως. . . . "Οστις λοιπόν φρονεί άναγκαΐον 

έν τή νέα αύτοΰ ήγεμονίφ νά έξασφαλισθή άπό τών έχθρών αύτοΰ, νά κερ
δίση φίλους, νά θριαμβεύση διά τής ισχύος ή τής απάτης, νά κερδίση τήν 

αγάπην καί τόν φόβον τών λαών, τήν πίστιν καί τόν σεβασμόν τών στρα

τιωτών, νά έξοντώση έκείνους, οΐτινες δύνανται ή όφείλουσι νά καταστρέψω- 
σιν αύτόν, νά μεταβάλη τά παλαιά καθεστώτα διά νέων θεσμών, νά κα- 

ταστή αύστηρός και φιλόφρων, μεγαλόφρων καί έλευθέριος, νά έξαλείψη άπι

στον στράτευμα, νά δημιουργήση νέον, νά συγκράτηση τήν φιλίαν τών βα
σιλέων καί τών ηγεμόνων, ούτος δύναταί τά ζώντα αύτοΰ πρότυπα νά εύρη 

έν ταΐς πράξεσι τοΰ άνδρός τούτου Ρ . . .»

Τοιοΰτος ό άνήρ, δν ύποδεικνύει πρότυπον τοϋ ήγεμόνος του* βεβαίως δέν 
θαυμάζει αύτόν, ούδ’ ένθουσιίρ έπί πράξεσιν, άς καταδικάζει άμετακλήτως 

. ή ηθική, μόνον δέ ή πολιτική άνάγκη καθίστησιν αναγκαίας έν εποχή ισχυ

ρών κοινωνικών αναστατώσεων. Μελετώντες τόν ΉγεμοΓα, όφείλομεν νά 
έχωμεν ύπ’ οψιν τούς θυελλώδεις έκείνους χρόνους τοϋ δεκάτου έκτου αιώ- 

νος, τήν πολιτικήν δολιότητα καί ύπόκρισιν, ή'τις ήτο δ άνεγνωρισμένος κώ- 
διξ τής ευρωπαϊκής πολιτικής μέχρι τής γαλλικής έπαναστάσεως. Ό Μα

κιαβέλλης συνίστησιν ώς ύπόδειγμα ήγεμόνος τόν Καίσαρα Βοργίαν πρός 

θρίαμβον τών σχεδίων του* άλλ’ ούδεμίαν αισθάνεται ύπέρ τοΰ τοιούτου ήγε- 

μ.όνος συμπάθειαν, θεωρεί δ’ αύτόν απλώς ώς ό'ογανον έκτελέσεως ώρισμένης 

τινός αποστολής παρά τώ έθνει καί τή ιστορία, παράδειγμα προσφοράν διά 
τήν έποχήν εκείνην, ούχί δέ αιώνιον τύπον ήγεμόνος, οΐον περιέγραψεν αύ-

i II Principe, zso. 7.
ΓΟΜΟΣ Γ’, 3. — ΜΑΡΤΙΟΣ 1879. 12



190 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

τόν έν τοϊς περί τοΰ Τίτου Αιβίου Λόγοις αύτοΰ. «Δέν είναι άρετή, έπιφω- 

νεϊ κατωτέρω, νά σφάζγι τις τούς συμπολίτας του, νά προδίδ^ τούς φίλους 
του, νά ήναι άπιστος, άνοικτίρμων άνθρωπος, πάντα ταΰτα δύνανται νά 

όδηγώσιν *εις την αρχήν, άλλ’ ούχί είς την δόξαν»’; Άλλ’ ή διδασκαλία τοΰ 

'Ηγεμ,όνος έχει άντικείμενον την άρχήν, την δι’ αύτης πραγμάτωσιν «βρισμέ

νων σχεδίων' τούτου ένεκα ό ήγεμών ουτος οφείλει νά έχν) ύπ’ δψιν μόνον 

τά συντελοϋντα εις τήν κτήσιν τής αρχής, άδιαφορών άν πράξεις τού τινες 

καταδικάζωνται ύπό τής ηθικής. «ΤΙ άρετή, λέγει, δπως καί ή θρησκεία, 

είναι άπλώς μέσα χάριν τών σκοπών τής κυβερνήσεως. Είναι αγαθή, όταν 

είναι ωφέλιμος, άλλ’ είναι άπορριπτέα, δταν βλάπτει. Είναι προσωπείου, 
τό όποιον οφείλει τις νά φέρη, ένόσφ δύναταί, άλλ’ έν άνάγκτ) οφείλει νά 

γνωρίζη ν’ άπεκδύηται αύτό. Ό ήγεμών οφείλει νά προσπαθώ δπως φημί- 

ζηται έπΐ άγαθότητι, έπΐ εύθύτητι, έπ’ι εύσεβεία, έπΐ πίστει εις τάς ύπο- 
χρεώσεις του, έπΐ δικαιοσύνη' οφείλει νά έχγ πάσας τάς άγαθάς ιδιότητας, 

έν τούτοις οφείλει νά διατελή κύριος έαυτοϋ, ρπως άναπτύσσγ τάς έναντίας 

τούτων, δταν τό καλή ή άνάγκη. Διισχυρίζομαι δτι ό ήγεμών, καί πρό πάν
των ό νέος ήγεμών δέν δύναταί άποινεΐ νά έξασκή άπάσας τάς άρετάς, διότι 

τδ συμφέρον τής συντηρήσεώς τον τον ΰποχρεοΐ συνήθως νά παραθιάζρ 
τους νόμους τής άνθρωπότητος, τής χάριτος και τής θρησκείας. . . . Βλέ
πομεν εύχαρίστως τόν άνθρωπον, όποιος είναι κατά τό φαινόμενον, ούχί δέ 

όποιος είναι πράγματι .... Τό σπουδαιότατου είναι ή ύποστήρηξις αύτοΰ 

έν τή άρχή' τά δέ μέσα θέλουσι κριθή άείποτε έ'ντιμα καί θέλουσιν έπευ- 

φημηθή ύπό πάντων. Διότι ό χυδαίος μόνον τήν έπιφάνειαν παρατηρεί τών 

πραγμάτων, κρίνων αύτά έκ τής επιτυχίας». ..
Παραλλήλως πρός τάς θεωρίας ταύτας άναπτύσσει ό Μακιαβέλλης έν τώ 

όγδόφ κεφαλαίφ τοΰ Ήγεμόνος τήν θεωρίαν περί σκληροτήτων, αις χρώμενος 

ό ήγεμών, δύναταί νά έξασφαλισθή έν τή έξουσί^. 'Υπάρχει αγαθή καί κακή 
χρήσις σκληροτήτων (crudelti male ο bene usate). «’Αγαθήν χρήσιν σκ,ληρο- 

τήτων—άν γναι επιτετραμμένου νά έκφρασθή τις καλώς περί τοΰ κακού— 
δυνάμεθα νά όνομάσωμεν έκείνην, ή'τις έφ’ άπαξ τελείται έκ τής άνάγκης 

τής ασφαλείας, άς ούδόλως πλέον διαπράττει τις βραδύτερου, άλλ’ όσον τό 
δυνατόν ποιείται τις αύτών χρήσιν πρός τό συμφέρον τών ύπηκόων. Κακή δέ 

χρήσις σκληροτήτων είναι έκείνη, ήτις κατ’ άρχάς μέν σπανίως συμβαίνει, 

άλλά διά τοΰ χρόνου αύξάνει μάλλον ή έλαττοΰτάι. Ό δέ καταλαμβάνων 

κυβέρνησίν τινα, οφείλει νά διαπράξγ έφ απαζ, άπάσας τάς σκληρότητας, 
άς εί.ναι ήναγκασμένος νά διαπράξή, δπως μή διατελή έν άνάγκν) νά έπιανα- 
λαμβάνγ αύτάς καθ’έκάστην, μή έπαναλαμβάνων δ’αύτάς, έξασφαλίσν) τούς 

ανθρώπους καί διά τών άγαθών πράξεωνέφελκύση ύπέρ έαυτοϋ τήν συμπάθειαν 

των. 'Ο δ’ άλλως ένεργών, εί'τε έκ φόβου, εί'τε έκ κακών συμβουλών, είναι
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άείποτε ήναγκασμένος, νά κρατή τό ξίφος έν τή χειρΐ αύτοΰ, ούδέποτε δυ- 

νάμενος νά στηριχθή έπΐ τών ύπηκόων του, οϊτινες δέν δύνανται νά θεωρή- 

σωσιν εαυτούς άσφαλεΐς, ένέκα τών προσφάτων άδικημάτων. Τούτου ένεκα 

πάντα τά άδικήματα πρέπει νά τελεσθώσιν αμέσως, άτινα ό'σω όλιγώτερον 
αισθάνεται τις, τοσούτω όλιγώτερον φέρει βαρέως. Αί δέ άγαθοεργίαι πρέ
πει νά παρέχωνται κατά μικρόν, ίνα καλλίτερον καθίστανται έπαισθηταί’ 
Πρό παντός δέ ό ήγεμών οφείλει ουτω πως νά ζή μετά τών ύπηκόων αύτοΰ, 

ώστε ούδεμ-ία περίστασις ν’άναγκάση αύτόν νά μεταβληθή εί'τε έπΐ τά κρείτ- 

τω, εί'τε έπΐ τά χείρω, διότι, έπερχομένης τής άνάγκης έν δέινοϊς χρόνοις, 
τό κακόν δέν είναι έπίκαιρον, ή δέ άγαθή πράξις ούδόλως σέ ωφελεί, διότι 

θεωρείται αυτή ώς έξ άνάγκης προελθοΰσα, ούδεμίαν έπισπώσα έπΐ τούτφ 
εύγνωμ,οσύνην»

Είναι άληθώς συμβουλαΐ, άποπνέουσαι ζοφεράν περιφρόνησιν πρός τά κα- 
θεστηκότα δόγματα τής άρετής καί τής πολιτικής ήθικότητος* άλλ’ δχου- 

σιν ύπέρ εαυτών λίαν έλαφρυντικήν περίπτωσιν, ό'τι έγράφησαν διά τήν έπο- 
χήν έκείνην μιας καθολικής άναστατώσεως έν τή ίστορίικ:, όπότε φαΰλα οι
κοδομήματα μόνον δι’ έκτάκτων μέτρων ήδύναντο νά άλλοιωθώσιν. Προσε- 

βλήθη ό Μακιαβέλλης ιδίως ύπό τών άπολυτοφρόνων, ύπό τών οπαδών τοΰ 

θείου δικαίου, ύπ’ έκείνων, οϊτινες προσεκύνησαν άείποτε τφ Σάταν^ τής 

πολιτικής θρησκείας ένός Hobbes, ενός Haller, ένός Demaistre' άλλ’ ό συγ
γραφεύς τοΰ ‘Ηγεμόνος ούδαμοΰ τών συγγραμμάτων αύτοΰ διετύπωσε τάς 

στυγεράς έκείνας πολιτικάς έκφράσεις, άφ’ ών άπορρέει ή πολιτική ηθική 

τοΰ φιλοσόφου τοΰ Malmesbury, ή τοΰ ρεμβαστοΰ τών 'Εσπερίδων τής ΙΙε- 
τρουπόλεως'οδ^χρ,οΰ άνηγόρευσεν ώς άπόλυτον ηθικόν δόγμα τής διδασκαλίας 

του τό τοΰ Hobbes έκεΐνο Homo homini lupus, ούδέποτε έφαντάσθη τόν 
δήμιον ουσιώδες στοιχεϊον τής πολιτικής κοινωνίας. Περίφρων παρατηρητής 

τής άνιάτου καταστάσεως τής πατρίδος του, υπέδειξε δραστικά φάρμακα, 
δυνάμενα νά παρακωλύσωσι τήν γάγγραιναν, ήτις κατέστρεφεν όσημέραι τό 

σώμα τής ιταλικής φυλής. Άλλ’ οί άνθρωποι άποθαυμάζουσιν ιδίως τήν έπι- 
τυχίαν. Πόσα πολιτικά δημιουργήματα έτελέσθησαν άνευ λόγου κατά τούς 

τελευταίους αιώνας δι’ ένεργειών άσυγκρίτως μακιαβελλιστικωτέρων τών 
δογμάτων τοϋ Μακιαβέλλη καί έν τούτοις διατελοΰσι τό άντικείμενον τοΰ 

θαυμασμού και τών έπευφημιών τής ιστορίας, ένω τό ναυαγήσαν πολιτικόν 

όνειρον τοΰί 'Ηγεμόνας παρεδόθη εις τό άνάθεμα τής άνθρωπότητος, δίκην 
’Εφιάλτου δυναμένου δήθεν νά συνταράξή τον ένάρετον ύπνον τών λαών καί 

τών κυβερνήσεων ! . .

Τό έ'νατον κεφάλαιον τοΰ βιβλίου δεικνύει έ'τι μάλλον τάς άληθεϊς τά

σεις τοΰ Μακιαβέλλη, είναι ούτως είπεϊν ή δημοκρατική θεωρία τοΰ ‘Ηγε
μόνας διά τήν εποχήν έκείνην. Ό ήγεμών δύναταί νά καταλάβγι τήν αρχήν 

1 II Principe χεφ. 8.
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εΐ'τε διά τής εύνοιας τοϋ λαοΰ εΐ'τε διά τής των μεγιστάνων. «Όπότανμέν 

οί μεγιστάνες βλέπωσιν δτι δέν δύνανται ν’ άντιστώσιν είς τδν λαόν, άγ
χονται στρεφόμενοι πρός ένα μεταξύ αύτών άνδρα, δν άναγορεύουσιν ηγεμό

να, δπως δύνανται ύπό την σκιάν αύτοϋ νά δουλεύωσιν είς τάς επιθυμίας 
των' ωσαύτως ό λαός στρέφεται πρός ένα μόνον, καθ’ δσον βλέπει δτι δέν 

δύναται ν’ άντιστή είς τούς μεγιστάνας καί καθίστησιν αύτόν Ηγεμόνα, 
δπως έξασφαλισθή διά τής ισχύος αύτοΰ. Και ό μέν καταλαμβάνων την ηγε
μονίαν τη επικουρία ταν μεγιστάνων, έ'χεται αύτης μετά μείζονος δυσχερείας, 

ή ό διά της επικουρίας τοΰ λαοϋ,διότι ώς ήγεμών ευρίσκει πολλούς περί έαυτόν, 
θεωοοΰντας αύτόν δμοιον, οΰς δέν δύναται τούτου ένεκα νά διατάσσν) η νά με- 
ταχειρίζηται κατ’ ιδίαν βούλησιν. Άλλ’ ό καταλαμβάνων την ηγεμονίαν διά 

τις εύνοίας τοΰ λαοΰ, ίσταται μόνος έν αύτή, ούδένα η ολίγους μόνον παρ’ 
έαυτφ έ'χων μή προθύμους είς ύπακοήν. Έκτος δέ τούτου δέν δύναται τις νά 

ήναι υπηρετικός, άνευ τής προσβολής τής τιμής τών άλλων πρός τούς με
γιστάνας, αλλά βεβαίως δύναται νά ήναι τοιοϋτος πρός τόν λαόν, δώτι 
αί τάσεις τοΰ λαοΰ είναι έντιμώτεραι ή αί τών μεγιστάνων,διότι ουτοι μέν Οέ- 

λουσι νά καταπιέζωσιν,ένφ ό λαός ούδέν πλέον επιθυμεί ή τήν μή καταπίεσίν 
του. Συνέπεια τούτου είναι, δτι ούδείς ήγεμών δύναται νά έξασφαλισθή κατά 

λαοΰ έχθρικώς αύτώ διακειμένου, διότι πολλούς εξβι εχθρούς, ένφ έκ τών 
μεγιστάνων, ολίγων δντων, εύχερώς δύναται νά έξασφαλισθή. Τό χείριστον, 

δπερ ήγεμών τις δύναται ν’ άναμένη παρά λαοΰ πολεμίου αύτώ, είναι ή 
έγκατάλειψις, ένφ οφείλει νά φοβήται ού μόνον ό'τι θέλει έγκαταλειφθή ύπό 

τών πολεμίων αύτφ μεγιστάνων, άλλ’ δτι καί θέλει προσβληθή ύπ’ αύτών. 

Διότι, καθό κεκτημένοι ούτοι διορατικώτερον βλέμμα και μείζονα πανουρ
γίαν, προτρέχουσιν αείποτε τοΰ χρόνου, δπως άφ’ εαυτών περισωθώσι, ζη- 

τοΰντες τήν κτήσιν τής εύνοιάς έκείνου, είς τήν νίκην τοϋ οποίου έλπίζου- 

σιν. Πρός τούτοις δέ είναι ήναγκασμένος ό ήγεμών νά συζή άείποτε μεθ’ 

ενός καί τοΰ αύτοϋ λαοΰ, έν τούτοις δύναται κάλλιστα νά ύφίσταται άνευ 
τών αύτών μεγιστάνων, διότι δύναται καθ’ έκάστην νά συντελή ε>ς τήν δψω- 
σιν αύτών ή τήν ταπείνωσιν καί νά παρέχή είς αύτούς τήν δόξαν ή τήν 

άδοξίαν κατ’ ιδίαν βούλησιν ,. .
Ένταΰθα έ'γκεινται άναντιρρήτώς τά πρώτα σπέρματα τής μεγάλης έκεί- 

νης δημοκρατικής αρχής τών νεωτέρων χρόνων, ή'τις μετά τοσαύτης δεινό- 

τητος άνεπτύχθη βραδύτερου ύπό τοϋ 'Ρουσσώ καί τών θεωρητικών τής 

γαλλικής έπαναστάσεως, και ή'τις έν τφ πολιτικφ εύαγγελίφ τής νεωτερας 
κοινωνίας φέρει τόν τίτλον κυριαρχία τοΰ Λαοΰ. Ή άμυδρώς ύπό τοϋ Μα
κιαβέλλη διατυπουμένη ύποθήκη, δτι ό σοφός ήγεμών οφείλει νά βασίζη- 

ται έπί τής έμπιστοσύνης και τής ύποστηρίξεως τοΰ λαοΰ, ούχί δέ έπι τής 

τών μεγιστάνων, διότι αί τάσεις τοϋ Λαοΰ είναι έντιμώτεραι παρά τάς των
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μεγιστάνων, τον Λαόν έπιθνμονντος μόνον νά μή καταπιέζηται, είναι ή 
πολιτική σοφία τών νεωτέρων χρόνων, κατ’ άντίθεσιν πρός τήν αρχαιότητα, 
θεμελιοϋσαν τήν κοινωνικήν ευδαιμονίαν ούχί έπί τής ευημερίας τοϋ δλου άλλά 

τών ολίγων. Έκ τής άρχής ταύτης προήλθον αί νεώτεραι επαναστάσεις, εΐ'τε 
έκ τών άνω εΐ'τε έκ τών κάτω κατά τήν τελευταίαν κοινωνικήν καί πολι
τικήν περίοδον τής ευρωπαϊκής ιστορίας. ’Απόλυτοι μονάρχαι ή δημοτικοί 
δικτά τορες—έκαστος κατά τάς ιδίας σκέψεις και τάς περιστάσεις—έπι τών 

χρόνων τοΰ Μακιαβέλλη, ή καί βραδύτερον έ'τι, πλήττοντες θανασίμως τήν 

τιμαριοκρατίαν τοΰ μεσαίωνος, ή'τις ούδένα είχε πλέον λόγον ύποστάσεως έν 
τή νέα αλλοιώσει τοϋ κοινωνικοΰ όργανισμοϋ τής Εύρώπης, έν τφ λαφ έζή- 

τησαν τόν ϊσχνρότατον παράγοντα και τό βασιμώτατον θεμέλιον τής πο
λιτικής ισχύος. ’Αληθώς έν πάσγ ιστορική περιόδφ τής άνθρωπότητος ή ιδέα 

τοΰ λαοΰ, τοϋ κοινωνικοΰ συνόλου, είναι ή έξάρχουσα εκπολιτιστική ιδέα, 
ή δέ συνείδησις αύτοΰ είναι ή άείρρους καί άθάνατος κρήνη, άφ’ ής διαπέμ- 

πονται άπανταχοΰ τά ζείδωρα νάματα, τά διαρρέοντα τόν άγρδν τής κοινω

νικής καί πολιτικής εύημερίας. Δέν ά,ταιτοΰμεν έν τούτοις άπό βιβλίου, ύπό 

τάς γνωστάς ήμΐν περιστάσεις γεγραμμένου, τήν λεπτομερή διατύπωσιν τών 
νεωτέρων πολιτικών δογμάτων.|Ό Ήγεμών δέν έγράφη, ϊνα χρησίμευαν) ώς 

θεωρητικόν βιβλίον χάριν τών συγχρόνων ή τών κατόπιν γενεών· συλληφθεϊς 
καί διατυπωθείς μετά τοΰ μόνου πόθου τής πραγματώσεως τής ιταλικής 

ένότητος καί τής παλιγγενεσίας τής πιπτούσης ’Ιταλίας, έσκόπει μόνον νά 
παραστήση τάς άνάγκας τής έποχής, ήκιστα λαμβάνων ύπ’ ό'ψιν προβλή

ματα καθολικωτέρου ενδιαφέροντος.
Ό κατέχων τήν άνωτάτην αρχήν τής πολιτείας, μετά τών δικαιωμάτων, 

τά όποια άντλεΐ έκ τής ύψηλής ταύτης περιωπής, ύπόκειται καί είς ανά

λογα καθήκοντα. Ή θέσις τοΰ ήγεμόνος, ύφ’ οίονδήποτε καί άν παρίσταται 
ούτος τύπον έν τή πολιτεία, είναι τόπος δοκιμασίας, ένέχων πολλάκις τόν 

σταυρόν τοΰ μαρτυρίου, άλλά και τής δόξης τήν άποθέωσιν. "Ο,τι συνιστ^ 
ιδίως είς τόν ηγεμόνα ό Μακιαβέλλης πρός ένίσχυσιν αύτοΰ έν τή αρχή, πρδς 

θρίαμβον κατά τών εσωτερικών καί τών έξωτερικών πολεμίων, είναι ό στρα

τιωτικός οργανισμός καί ή πολεμική προπαοασκευή τής χώρας. «’Άνευ ιδίας 
στρατιωτικής δυνάμεως ούδεμία πολιτεία δύναται νά ήναι άσφαλής' οφείλει 

λοιπόν δ ήγεμών ούδέν άλλο νά ε'χν) άντικείμένον, περί ούδενάς άλλου νά 
σκέπτηται, ούδέν άλλο νά καθιστά ιδίαν αύτοϋ τέχνην, ή τον πόλεμον καί 

τούτου τήν παρασκευήν καί τήν διοίκησιν" διότι μόνη αύτη ή τέχνη προσή- 

κει είς τόν άρχοντα, ύπό τοιούτου δέ περιβάλλεται σθένους, ώστε ού μόνον 
περισώζει τούς έξ αίματος ηγεμόνας, άλλά συνήθως και τούς άνδρας εκεί

νους, οΐτινες άπδ απλών πολιτών άνήλθον είς τήν περιωπήν ταύτην. Τάνά- 
παλιν δέ βλέπομ,εν, ότι οί ηγεμόνες, οί μεριμ-νήσαντες περί τών ηδονών μάλ ·
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λον ή περί τών οπλών,, άπώλεσαν την θέσιν αύτών» *. 'Η στρατιωτική όρ- 
γάνωσις της ’Ιταλίας, ή έξέγερσις τοϋ πολεμικού φρονήματος της χώρας δύ
νανται μόνον νά έπαναγάγωσιν αύτην εις την άρχαίαν εύκλειαν’ πρώτος 
θεωρητικός τνίς στρατιωτικής τέχνης, οΐα άνεπτύχθη κατά τούς νεωτέρους 
χρόνους, άποδίδει είς αύτην μεγίστην σημασίαν, μόνην δυναμένην νά έμφυ- 
σηση ήθος γενναϊον καί άρειμάνιον είς άνδρας μαλθακούς καταστάντας ύπό 
τών άπολαύσεων τής εΐρηνης καί τής ακινησίας.

‘Ο Σαβοναρόλας είχεν εξεγείρει έπί τινας στιγμάς τά πλήθη τνίς Φλωρεν
τίας' ό σκαπανεύς τής διαφθοράς τοϋ καιροϊί του, ό ενθουσιώδης μεταρρυθμι
στής κατέσχεν έπί βραχύν χρόνον την ύπερτάτην άρχήν της πολιτείας, άλλ* 
αυτή διέφυγεν αμέσως τών χειρών αύτοϋ. Ό Ήγεμών τοϋ Μακιαβέλλη είναι 
άλλος’ δέν είναι Ριένζης, ένθουσιών λάτρις τοϋ παρελθόντος, όνειροπολών την 
άνάστασιν τής’Ιταλίαςδιά τών τύπων μόνον τνίς άρχαίας ρωμαϊκές δημοκρατίας’ 
είναι πραγματικός πολιτικός άνηρ, κατανοών τάς άνάγκας τών χρόνων του, ών 
δημιούργημα αύτών, ένοπλος πγ>ογήτΐ(ς,ν.σ.·ζ' έξοχην στρατηγός,πρέπει νά ήναι 
άριστοτέχνης τίίς πολεμικές τέχνης, μόνον αύτοΰ έ'χων μέλημα την στρατιω
τικήν όργάνωσιν της χώρας, ό'πως δι’ αύτίίς έξεγείρη άπό τοΰ λήθαργου τό 
φρόνημα τών ’Ιταλών, δπως παλινορθώσ-/) την ’Ιταλίαν απύ τής δουλείας καί 
τής αισχύνης, άπαλλάττων αύτην άπό τίίς τυραννίας τών ξένων καίτώνμισθο- 
φόρων. Πρός θρίαμβον δέ τών άρχών τούτων οφείλει ό ήγεμών νά διοργανώσιρ 
τόν στρατόν αύτοΰ ούχί έξ άνδρών ξένων, άλλ’ έκ τών υπηκόων αύτοΰ, ή 
τών πολιτών’ ούτως έξασκήσας αύτούς πρός τούς πόνους τοΰ πολέμου, πρός 
τάς κακουχίας τοΰ στρατιωτικοΰ βίου, έμφυσησας είς τό πνεΰμα αύτών την 
ιδέαν της φιλοπατρίας καί της άτομικότητος, θέλει επανορθώσει άπό τών 
ερειπίων αύτης την ’Ιταλίαν.

Έν τοΐς περί τίίς Τέχνης τού πολέμου διαλόγοις ό υποτιθέμενος Κολόννας 
λέγει τά εξής: «Πόσον ήθελεν είναι κοεϊττον, άν έμιμώμεθα τούς αρχαίους 
κατά την σκληραγωγίαν μάλλον καί .την τραχύτητα, η κατά την μαλα
κοί ητα καί τό άβροδίαιτον, άν διημιλλώμεθα πρός εκείνους δι’ δσα επρχτ- 
τον έν τώ φωτί, ούχί δέ έν τίί σκότει, καί άν προσελαμβάνομεν τά ήθη της 
άληθοΰς καί τελείας, ούχί δέ της ψευδοΰς καί διεφθαρμένης άρχαιότητος J 
Λιότι άιρ δτου ή άβρότης των ηθών κατέστη αρεστή είς τούς Ρωμαίους, κα- 
τεστράιρη ή πατρίς μου Ιταλία?». 'Ωραίοι λόγοι, άξιοι μιμήσεως έν πάσιρ 
κοινωνί^, άξιοι μελέτης ύπό τοΰ πρώτου τών άρχόντων, ώς καί ύπό τοΰ τε
λευταίου τών πολιτών. Το πΰρ της εθνικής τεμνςς καί άνεξαρτησίας δια
φλέγει κατ’εξοχήν τά στήθη τοΰ πολίτου, μόνον δτε ούτος έν οί^δήποτε 
στιγμή είναι προπαρασκευασμένος νά εκδίκησή πάσαν προσβολήν, ν’ άπο- 
κρούσή πάσαν κατ’ αύτης έπίθεσιν.

1 II Principe κιφ.14.
2 Dell’ Arte della Guerra.
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τυπών τάς σκέψεις αύτοΰ περί τής στρατιωτικής όργανώσεως τής Ιταλίας, 
άφικνεϊται είς τό ύπέρτατον τής πολιτικής όξυδερκείας καί προορατικότητος 
σημεϊον’ δέν είναι πλέον πρακτικός πολιτικός, καθίσταται προφήτης, τοΰ όποιου 
αί θέωρίαι, δέν παρήλθε πολύς χρόνος, καί έπολιτογραφήθησαν καθ’ ολοκλη
ρίαν έν τή συνειδήσει τών νεωτέρων λαών τής Εύρώπης. Ή όργάνωσις τα
κτικών στρατών, κατ’ άντίθεσιν πρός τούς μισθοφόρους τοΰ μεσαίωνος, τό 
έθνοσωτήριον σύστημα τής καθοδικής στρατολογίας, τό όποιον τό πρώτον έφαρ- 
μοσθέν έν Πρωσσίιγ έπήνεγκε τά γνωστά άποτελέσματα, καί τό όποιον 
όσημεοαι εΐσάγεται έν τφ πολιτικώ κώδικι τών νεωτέρων λαών, είναι έμ.πνεύ· 
σεις τής πολιτικής περινοίας τοΰ Μακιαβέλλη, αϊτινες έμ-πεδοΰσαι τό εθνικόν 
φρόνημα τών λαών, κρατύνουσι τήν φιλοπατρίαν τοΰ πολίτου, αίσθανομένου 
δτι είναι ικανός νά διεκδικήστ; τήν τιμήν αύτοϋ καί τήν έλευθερίαν, έπιβου- 
λευομένην ύπό έσωτερικών τε καί εξωτερικών πολεμίων.

Είναι δυσχερής άναμ,φιβόλως ή κτήσις τής άρχής, άλλ’ έτι δυσχερεστέρα 
eivat ή συντήρησις αύτής. Ό Μακιαβέλλης έπέδειξεν ήδη τόν Καίσαρα Βορ- 
γίαν πρότυπον κατακτητοΰ ήγεμ.όνος, άλλ’ ό ήγεμών ούτος οφείλει ν’ άντι- 
παλαίγ) καθ’ έκάστην πρός πολλούς έχθρούς καί ποικίλα προσκόμματα. Ίστά- 
μενος ύπεράνω πάντων τών συμπολιτών αύτοΰ, έπισπικ κατ’ άνάγκην τήν 
προσοχήν αύτών έν πάση αύτοΰ πράξει καί ένεργείας’ κινδυνεύει δέ κατά πά
σαν στιγμήν νά καταστή τό άντικείμενον τής μνησικακίας αύτών καί τής 
έκδικήσεως. Έντεΰθεν ό άγών μεταξύ ύπηκόων καί Ήγεμόνος, είς 8ν δ Μα
κιαβέλλης παρέχει τάς άκολούθους ύποθήκας πρός ύποστήριξιν αύτοΰ έν τή 
εξουσία.

«Δύο είδη ύπάρχουσιν άγώνων, ών οί μέν τελούνται διά τών νόμ-ων, οί δέ 
διά τής βίας’ καί οί μέν πρώτοι ίδιάζουσιν είς τούς άνθρώπους, οί δέ είς τά 
θηρία’ άλλ’ επειδή οί πρώτοι δέν έξαρκοΰσι συνήθως, οφείλει τις νά κατα- 
φύγη εΐς τούς δευτέρους. Τούτου ένεκα ό ήγεμών είναι ήναγκασμένος νά 
περιβάλληται τήν φύσιν καί τοΰ θηρίου καί τοΰ άνθρώπου, πρός τοϋτο δέ 
οφείλει νά έκλέξη τήν άλώπεκα καί τόν λέοντα, διότι ό μέν λέων δέν δύνα
ται νά προφυλαχθή άπό τών παγίδων, ή δέ άλώπηξ άπό τών λύκων. ’Οφεί
λει λοιπόν νά τίναι άλώπηξ, ό'πως άναγνωρίζη τάς παγίδας, καί λέων πρδς 
έκφόβισιν τών λύκων. . . Ό κυρίαρχης ούτε δύναται ούτε οφείλει νά τηρή 
τόν λόγον του, άν ή τήρησις αυτή τοΰ λόγου ηδύνατο ν’ άποβή αύτφ επι
βλαβής, καί άν δέν ύφίστανται πλέον οί λόγοι, οί παρακινήσάντες αύτόν 
πρός τοΰτο. Δύναται τις νά άριθμήση άπειρα νεώτερα παραδείγματα καί νά 
έπιδείξνι πόσαι συνθήκαι, πόσαι ύποσχέσεις έματαιώθησαν ύπό τής άπιστίας 
τών ηγεμόνων’ ώφελήθησαν δέ κάλλιστα εκείνοι, οΐτινες κάλλιστα έγίνω- 
σκον νά ύποκριθώσι τήν άλώπεκα. Άλλ’ οφείλει τις νά γινώσκν) καλώς νά 
περικαλύπτν) τήν φύσιν ταύτην, και νά ήναι μέγας έν άπάτν) καί ύποκρισίι^’
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διότι οί άνθρωποι είναι τοσοΰτον άπλοι κα'ι ύπακούουσι τοσοΰτον είς τάς 
στιγμιαίας άνάγκας, ώστε δ έξαπατών άείποτε θελει επιτύχει τόν έξαπα- 

τηθησόμενον... Δέν είναι βεβαίως ανάγκη νά κατέχγ δλας τάς άνω είρημέ- 

νας ιδιότητας, έν τούτοις είναι άνάγκη νά φαίνηται οτι τάς κατέχει... Ό 
ήγεμών καί πρό παντός ό νέος ήγεμών δέν δύναταί νά προσέχν) είς βλα τά 

πράγμ-ατα, τά όποια οί άνθρωποι θεωροϋσιν αγαθά, επειδή είναι συνήθως 
ήναγκασμένος χάριν της διατηρησεως της εξουσίας,νά πράττη παρά την πίστιν, 

παρά την πρός τόν πλησίον αγάπην, παρά την φιλανθρωπίαν, παρά την εύ- 
λάβειαν* οφείλει νά φροντίζγι μεγάλως, δπως μηδέν έξέρχηται τοϋ στόματός 
του, τό όποιον δέν είναι πλήρες τών πέντε τούτων ιδιοτήτων, νά δεικνύηται 

δέ, βλεπόμενος κα'ι άκουόμενος, δλως ελεημοσύνη, δλως πίστις, δλως φιλαν
θρωπία, δλως χρηστότης, δλως εύλάβεια.’ϊδίως δέ είναι ανάγκη νά φαίνηται 

δτι κατέχει την τελευταίαν ταύτην ιδιότητα* διότι οί άνθρωποι άποφαίνον- 
ται έν γένει μάλλον δι’ δ,τι βλέπουσιν η δι’ δ,τι άπτονται, διότι έκαστος δύ- 

ναται νά βλέπγ, άλλ’ ολίγοι αισθάνονται. Φροντ'ις λοιπόν τοϋ ήγεμόνος πρέ
πει νά ^ναι ή νίκη καί ή φυλακή τής κυριαρχίας, τά δέ μέσα θέλουσιν άεί

ποτε έρμηνευθή έντιμα καί έγκωμιασθή ύπό πάντων* διότι ό όχλος άλίσκε- 

ται άείποτε ύπό τών κατ’ επιφάνειαν τελούμενων καί τής επιτυχίας τής 
ύποθέσεως* ά.1.ΐ έν τω κόσμω μόνον οχΛος ύπάρχει, οί δέ ολίγοι εύρίσκουσι 

τότε πρώτον τήν Θέσιν αύτών, οπότε - οί πολλοί δέν γινώσκουσι ποϋ νά προ- 

σερεισθώσιν». . , *·
Ή 012’ έν τω κόσμω μόνον ί'ΐχΛος υπάρχει (e nel mondo non έ se non volgo). 

Έν τή φράσει ταύτγ δύναταί τις είπεϊν, δτι περιλαμβάνεται άπαν τό. μυ
στήριον τής πολιτικής θεωρίας τοΰ Μακιαβέλλη, άνακαλύπτονται δέ αί 

άφορμαί, αίτινες παρεκίνησαν αύτόν είς τήν συγγραφήν τοϋ Ήγεμόνος. Ό 
γραμματέας τής φλωρεντιακής δημοκρατίας, ό έπί μακρόν χρόνον ένεργήσας 

καί διακινδυνεύσας ύπέρ τών ελευθεριών τής πατρίδος του, τοϋ οποίου τά 

λοιπά συγγράμματα άποπνέαυσι διάπυρου πρός τήν δημοκρατίαν έ'ρωτα, ό 

συνωμότης καί μάρτυς τής έλευθερίας, εκφράζεται τήν απελπιστικήν ταύτην 

κραυγήν τοΰ άναθέματος! ‘Έν τω κόσμω μόνον οχΛος υπάρχει! Τί άλλο 
σημαίνει ή φράσις αύτη, ή δτι ό Μακιαβέλλης, μάτην έπί μακρόν χρόνον ζη- 

τήσας νά ένθουσιάστ) λαόν, είς τοΰ όποιου τά στήθη εϊχεν άποσβεσθή τε

λείως παν φιλοπατρίας καί εθνικής τιμής αίσθημα, βλέπων δτι μάτην άγωνί- 

ζεται νά γαλβανίσγ νεκρόν σώμα, προωρισμένον είς τό μουσεΐον τής άνατο- 
μίας μάλλον, ή είς τό στάδιο,ν τής ιστορικής δράσεως, πλήρης άπογοητεύ'σ·εω.ς 

καί μισανθρωπίας, εκφωνεί τόν επικήδειου τοΰτον τοΰ αίώνός του; Είναι 

άπαίσιον, άλλ’ άληθές* έν διεφθαρμένη πολιτική κοινωνία, έν έποχή παρακ
μής τών ήθών μόνον όχλος ύπάρχει* ό οχλος ουτος δέν έ’χει αισθήματα, δέν 

έχει εύγενή πάθη* έχει μόνον έ'νστικτα, κατ’ ελάχιστου διαφέρων τών θηρίων* 

1 JI. frincipe. κεφ. 18.

άλλ’ ό οχλος ουτος δέν εύρίσκεται μόνον έν τή κατωτάτη, έν τή παρημε- 

λημένν) τάξει τής κοινωνίας* ό έλάχιστος , οξυδερκής οφθαλμός θέλει συναν

τήσει αύτόν απανταχού, έν άπασι τοϊς κοινωνικοί; στρώμασιν, άπό τοϋ 
περιόπτου άνακτόρου μ.έχρι τής ταπεινοτάτης καλύβης, άπό τών έν- 

διαιτωμενων παρά τον βασίλειον θρόνον μέ/ρι τών διάνυκτερευόντων έν τώ 
υπαιθρω ή έν τοϊς ύπογείοις τής άστυνομ.ίας. Τό άποτρόπαιον πολιτικόν δόγμα 
τών Βουρβωνωντής Νεαπόλεως,δτι ό ό’χλος έ’χει άνάγκην τριών F (Festa, For- 

ca, Farina) έφαρμόζεται εξίσου είς τού; μεγιστάνας, δπως καί είς τούς Αα- 
ζαρωνους. Τον όχλον τοΰτον, τόν τοσοΰτον οίκτρόν πρόσωπόν παραστήσαντα έκ 

περιτροπής έν τή ίστορί^ι, τόν εΐ'δομεν πολλάκις ύπό παντοίας μορφάς καί ύπό 
διάφορά προσωπεϊα’τόν.εΐ’όομ.εν έν τή Ρωμαϊκή Συγκλήτφ πατρίκιον,άποθεοΰντα 

τα ξόανα τών Καισάρων, δπως καί έν τώ Άμ.φιθεάτρφ πραιτωριανόν,χειροκρο- 
τοΰντα έπί τω τραγικω δράματι τών δολοφόνουμένων μονομάχων* τόν εΐ'δομεν 
εν ταϊς καννιβαλικαϊς παραστάσεσι τοϋ μ,εσαιώνος, έπευφημοϋντα τάς άποφάσεις 

τής ιερά; εξετάσεως καί όρχούμ.ενον τόν κόρδακα,παιανιζούσης τής καταχθονίου 
μ,ουσικής ξύλων καί ανθρωπίνων σαρκών άναμίξ καιομένων* τόν εΐ'δομεν κατά 

τούς χρόνους τής γαλλικής έπαναστάσεως έκστρατεύοντα ώς μετανάστην 
κατα τής πατρίδος του, ή άποκόπτοντα πάσαν έξε/ουσαν κεφαλήν ώς δη

μοκρατικόν πολίτην. Ποσάκις όεν παρεστη έν τή ιστορία τό άλγεινόν τοΰτο 
φαινόμενου τής ύστάτης καταπτώσεως τής άνθρωπίνης φύσεως;... Καί ήδη 

εννοώ, συγγραφεΰ τοΰ Ήγεμόνος, τίνος λόγου ένεκα άπηλπίσθης άπό τοϋ 
όχλου εκείνου τής εποχής σου, άναζητήσας τήν άγκυραν τής σωτηρίας τής 
πατρίδος σου εν ενί μ.όνον άνδρί, συνιστών τά δραστικότατα φάρμακα 

προς επιτυχίαν σκοποΰ, δστις μ-όνον ήδύνατο νά έπενέγκγ τήν άνάστα- 
σιν και την ενότητα τής ’Ιταλίας. . . ’Αλλά καθώς άπό τής κοπρίας καί τοΰ 
βορβόρου άναφύεται πολλάκις θαλερός βλαστός, κρατυνόμενος βαθμηδόν είς 

ακμαϊον καί ζειδωρον δενδρον, ούτως άπό τοΰ δχλου, τοΰ άποβλήτου τούτου 

Παρίου τής ηθικής καθάρσεως τής κοινωνίας, εξέρχεται ό λαός, τερά
στιος γιγας, δια τών άκτίνων αύτοΰ διαπερών τά νέφη τής παρακμής καί 

επανορθών το ιστορικόν αύτοΰ κϋρος έν τή άνθρωπίνν) κοινωνία. Ύπάρ/ουσιυ 
επαναστάσεις, δεσεις καί λύσεις εν τφ ίστορικώ βίφ τοϋ ανθρωπίνου πνεύ

ματος, συγχυζουσαι τόν ιστοριοδίφην καί άπελπίζουσαι τόν φιλόσοφον.. Ό 
όχλος έκεϊνος τοϋ δεκάτου έκτου αίώνος, ό τοσοΰτον άξιος τής ύψηλής περι- 

φρονησεως τοΰ Μακιαβέλλη, διελθών δι’ άπασών τών περιπετειών τής ιστο

ρίας, ύποστάς άπάσας τάς ταπεινώσεις καί τούς έξευτελισμούς ξενικής καί 
ίθαγενοΰς τυραννίας, έξεγείρεται αί’φνης πρωίαν τινά πλήρης τών άναμνή- 

σεων τοΰ παρελθόντος, άποδυόμ,ενος είς τήν πάλην εύτυχεστέρου έθνικοΰ μέλ

λοντος, έπί τφ άκούσματι μόνον τής προφητικής φωνής τοΰ Ματσίνη, δια- 

τυποϋντος τό πρόγραμμα τής ιταλικής ένότητος έν τφ πολυθρυλήτφ προ- 
γράμματι τής Νέας Ίταάίας : Dio e Popolo ! . . .
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*0 Ήγεμών είναι έν τών έμβριθεστάτων κα'ι βαθύτατων συγγραμμάτων 

τίς πολίτικης επιστήμης, καταλλήλως μελετώμενος και κάτανοούμενος’ 
άλλ’ ώς ·ηθικον έργον ούδεμίαν δύναταί νά διεκδίκηση καθολικές άποδοχίς 

άξίωσιν. Δυστυχώς έν τούτοις η πρακτική πολίτικη δέν δύναταί νά συμβα- 

δίση ενίοτε παραλληλως τη καθαρή ηθικότητι, ητις άναγορευομένη ώς άπό- 
λυτον έν τφ βίφ τών εθνών δόγμα, άναντιρρητως θέλει συναντήσει άνυπέρ- 

βλητα προσκόμ-ματα, ένεκα τών παθών τών λαών κα'ι τών κυβερνήσεων. 

‘Υπάρχει τι άρα χείρον τη; άρχίς τοΰ πολέμου έν τη άνθρωπίνη ιστορία ; Τίς 
θέλει τολμήσει νά έπικαλεσθη την δικαιολογικην αύτοΰ βάσιν, την ανάγκην 

αύτοΰ έν ταΐς μεταξύ τών λαών σχέσεσι; Κα'ι έν τούτοις λαμπρόταται σελί
δες τών έθνών θεωροΰνται ώς έπ'ι το πλεΐστον μέχρι της σήμερον αί σελίδες 

τίς πολεμικές αύτών δόξης, ό δέ στρατός, ό έκπροσωπών την άρχην ύφιστα- 

μένης ανωμάλου τάξεως έν τφ κοινωνικφ κόσμφ τίς άνθρωπότητος, θεωρείται 

άείποτε μία τών περιφανέστατων τάξεων τίς πολιτικίς κοινωνίας. Είναι άνη- 

θικος αληθώς ό πόλεμος, ό θέτων την άνθρωπότητα έν μοίριη άλόγων θη
ρίων, άλληλοκτονούντων χάριν άπλίς εθνικής ματαιοδοξίας, χάριν τοΰ κο

ρεσμού ένοχων προσωπικών συμφερόντων, άλλά τίς ό τολμησων νά διαμφισβη- 

τηση, δτι ό πόλεμος ουτος, ό συνεπαγόμενος την κατάραν καί τά αναθέ

ματα τοΰ ανθρωπίνου γένους, δέν είναι πολλάκις αναπόφευκτος εΰελπις οιω
νός τίς έθνικίς καί πολίτικης τών λαών έξεγέρσεως, αφετηρία τίς ίθικης 

καί πνευματικίς αύτών προόδου καί άναπτύξεως;
Ύπάρχουσι νόσοι έν τφ βίω τών λαών, ώς'ύπάρχουσι τοιαΰται έν τφ βίφ 

τών ατόμων, δυνάμεναι νά άρθώσι και νά θεραπευθώσι μόνον διά της γνω- 

στίς όμοιοπαθητικίς μεθόδου : similia similibus. Ό απόλυτος λόγος, η αν
θρώπινη ηθικότης κατεξανίστανται άπό της ύψηλης περιωπίς, έν η όφεί

λουσι νά ΐστανται, κατά τοΰ τρόπου τίς θεραπείας ταύτης’ άλλ’ ύπεράνω 

τών απολύτων δογμάτων καί τών δυσπραγματοποιητων θεωριών στυγνή, 
μελανείμων, άνηλεης ΐσταται πολλάκις θεότης, δι’ άκανθων καί τριβόλων 

δεικνύουσα τόν δρόμον τίς πνευματικίς προόδου της άνθρωπότητος. Είναι $ 

'κίνάγκη τίς άρχαίας τραγφδίας, η διευθετούσα άείποτε τόν ροΰν τίς ίςηριας.
Αυτή η άνάγκη ΰπηγόρευσε τό βιβλίον -τοΰ Μακιαβέλλη’ ό Ήγεμών ου

δέποτε οφείλει νά μελετηθώ ώς άπόλυτος πολίτικη θεωρία,*άλλ’ ώς πολίτι

κη διδασκαλία ήγεμόνος τοΰ δεκάτου έκτου αίώνος, τοΰ αίώνος τών Βοργιών, 
τίς έποχίς Καρόλου τοΰ πέμπτου της ’Ισπανίας, Λουδοβίκου τοΰ δεκάτου 

τρίτου της Γαλλίας καί ’Ερρίκου τοΰ ογδόου της ’Αγγλίας.
Μόνον μοναγχονμενη ή ΊταΜα όύναται νά ειρήνευσή είπε σύγχρονος 

ιστοριογράφος. Καί αύτη η το η καθολική συνείδησις τίς δημοσίας γνώμης 

έν ’Ιταλία κατά την έποχην έκείνην. Ή πατρ'ις τίς ’Αναγεννήσεως, η μητηρ 
τοΰ νεωτέρου πολιτισμού, κατασπαρασσομένη ύπό τών εμφυλίων αυτής ερί
δων, έρμαιον φατριών, στείρων πάσης εύγενοΰς καί ύψηλης ιδέας, ληστευο-
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μενη καί άτιμαζομένη ύπό τοΰ Πάπα κα'ι τών σκοτεινών αύτοΰ ύπηρετών, 
εύρύ πεδίον ξένων κατακτησεων Γερμανών, ‘Ισπανών καί Γάλλων, δέν ηδύ- 

νατο ν’ άνορθωθη, νά καταβάλη τούς εσωτερικούς καί εξωτερικούς αύτίς τυ

ράννους, η υποτασσομενη είς ένα ηγεμόνα, άναλαμβάνοντα την άπόλυτον 
αρχήν, εγκαθιδρύοντα καί παγιοΰντα την τάξιν μετά της νομψ.ότητος έν 

τφ έσωτερικφ, καθιστώντα καί πάλιν την ’Ιταλίαν έν τφ έξωτερικφ μίαν, 
ίσχυράν, αξίαν τών μεγάλων ιστορικών αύτης παραδόσεων.

Γοιοΰτος ητο ο ανηρ, δν επόθει η ιταλική φιλοπατρία άπό τοΰ Δάντου 
και τοΰ Μακιαβέλλη μέχρι τών καθ ημάς λογάδων τίς ίταλικίς ένότητος, 

και προς δν εν τελεί τοΰ βιβλίου άπευθυνει ό Μακιαβέλλης την άκόλουθον 
προσφώνησιν πρός άπελευθέρωσιν τίς ’Ιταλίας άπό τών βαρβάρων, δι’ ίς 
διευκρινεϊται πράγματι ό σκοπός της συγγραφής τοΰ Ήγεμόνος.

«Σταθμισας λοιπον άπαντα τά μέχρι τοΰδε άναπτυχθέντα ζητήματα, 

καί σκεφθείς άν η σύγχρονος τίς ’Ιταλίας κατάστασις είναι κατάλληλος νά 

τίμηση νεον ηγεμόνα καί άν ύπάρχη πρόσφορος ή εύκαιρία δι’ άνδρα συνετόν 
και ικανόν, όπως είσαγάγη νεον είδος κυβερνησεως, χρήσιμον είς την σωτη

ρίαν τών κατοίκων, φρονώ ό’τι δέν δύναταί νά ύπάρξη έποχη καταλληλο- 
τέρα πρός τοΰτο. Έάν, καθά είπον ηδη, $το άναγκαία η έν Αίγύπτφ δου

λεία τοϋ υιού ’Ισραήλ, όπως διαλάμψη ή μεγαλοφυΐα τοΰ Μοιΰσέως, ητο 
άναγκαία η δουλεία τών Μηδων, ό'πως καταδειχθί η μεγαλοψυχία τοΰ Κό

ρου, ητο άναγκαία η διασπορά τών ’Αθηναίων, όπως διατρανωθη η έξοχό- 

της τού Θησέως’ ούτως έν τφ παρόντι χρόνφ, όπως καταδειχθη η άξία 
μι«ς ίταλικίς ψυχίς, έπρεπεν άναγκαίως ή Ιταλία νά καταπέση είς δ ση- 

μεϊον κατάκειται, έ'πρεπε νά ύποδουλωθη χείρον τών Εβραίων καί Περσών, 
να διασκορπισθη μ.αλλον τών ’Αθηναίων, άνευ άρχηγοΰ, άνευ οργανισμού, 

συντετριμμένη, γεγυμνωμένη, διεσχισμένη, πεπατημένη ύπό τούς πόδας τοϋ 
ξένου, έπρεπεν έπί τέλους νά ύποστη παν είδος καταστροφίς. . . .

«Ή πατρίς ημιθανής άναμένει, ζητούσα τόν δυνάμενον νά θεραπεύση έπι- 
τυχώς τάς πληγάς της νά θέση τέρμα είς τάς έπιδρομάς τών καταστρο- 
φεων τίς Λομβαρδίας, είς τούς βαρείς φόρους τοΰ βασιλείου της Νεαπόλεως 

και τίς Τοσκάνης καί νά έπουλώση τάς ύπό τοΰ μακροΰ χρόνου δηλητηρια- 
σθείσας πληγάς της. Ίδέτε, πώς αυτή ικετεύει τόν Θεόν, ΐνα τ$ πέμψη άν·» 
δρα, εξαγοράσοντα αυτήν άπό τίς σκληρότητος καί τίς άλαζονείας τών βαρ

βάρων ! Ίδετε αύτην, ιδέτε πώς είναι διατεθειμένη, πρόθυμος ν’άκολουθηση 

την σημαίαν του, εύθυς ώς ύψωση αύτην! Πρός τό παρόν δέ παρ’ ούδενός 
ετερου δυναται να ελπιζη τι η παρά τοΰ ένδοξου υμών οί’κου, (τοΰ οίκου τών 
Μεδίκων), τοΰ τοσοϋτον διαπρεπούς υμών οί’κου, ένεκα τών άρετών αύτοΰ 

καί τίς εύτυχίας, τοΰ τοσοϋτον εύνοηθέντος καί ύπό τοΰ θεού καί ύπό τίς 
εκκλησίας. . .

«Δεν πρεπει νά παρελθη ή εύκαιρία αύτη, όπως η ’Ιταλία μετά τοσοΰ-
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τον χρόνον ί'δη έπ’ι τέλους άναφαινόμενον τδν ελευθερωτήν αύτίς. Δέν δύναμαι 
νά έκφράσω μεθ’ οποίας άγάπης ηθελεν ουτος ύποδεχθώ ύπό πασών τών 

επαρχιών, αϊτινες ύπέστησαν τά πάνδεινα έκ τίς πλημμύρας τών ξένων, 
μετά πόσης δίψης πρδς έκδίκησιν, [λετά πόσης εύσεβείας, μετά πόσων δα

κρύων ! Τίνες πύλαι ηθελον μείνει πρό αύτοϋ κεκλεισμέναι; τίνες λαοί ηθε- 

λον άρνηθί εΐς αύτόν ύπακοην ; τίνες φθονεροί ηθελον άντιταχθί εΐς αύτόν; 

τίς Ιταλός ηθελεν άρνηθί εΐς αύτόν την λατρείαν του ; εΐς άπαντας εμποιεί 
αποστροφήν η βαρβαρικη κυριαρχία, ύφ’ ης πιέζεται σήμερον ί ’Ιταλία·., ”Ας 

άναλάβ·/) λοιπόν ό περιφανής ύμών οίκος την αποστολήν ταύτην μετά τίς 
μεγαλοψυχίας εκείνης κα’ι τών ελπίδων, αΐτινες είναι ί'διαι τών δικαίων 
υποθέσεων, όπως έξευγενισθώ ύπό την σημαίαν αύτοϋ ί πατρίς μας, ύ.πο δέ 

τούς οιωνούς αύτοϋ έπαληθεύση ό λόγος ούτος τοϋ Πετράρχου1

Virtu contra furore

prenderd Γ arme, e fia Ί combatter corto*

che I’antico valore
Negl’italici cuor non e ancor morto.»\

E*.

Συμπεραίνων τάς περί του Ήγεμόνος κρίσεις αύτοϋ ό επιφανής ιστορικός 
τίς Γερμανίας Leopold von Ranked, επιφέρει τά επόμενα: «Ό Μακιαβέλλης 

έζήτει την ί'ασιν της ’Ιταλίας· έν τούτοις ευρε την κατάστασιν αύτίς το- 
σοϋτον άπελπιστικην, ώστε ύπηρξεν αρκούντως τολμηρός νά διατάξιρ εΐς αύ

την δηλητηριον.

Ό Ίησαϋς Χριστός συνεχώρησεν άλλοτε τάς πλάνας τίς γυναικός εκείνης, 
διότι ήγάχησε ποίύ. Ούτω σήμερον ό προπηλακισθε’ις, ό άδικηθεις ύπό της 
ιστορίας, ύπό τίς άνθρωπίνης συνειδήσεώς Μακιαβέλλης έδικαιώθη, διότι 

ίγάπησε πολύ την πατρίδα του, διότι χάριν της σωτηρίας καί της επανορ- 

θώσεως αύτίς, προύτίμησε νά διακινδυνεύσω την τιμήν αύτοϋ καί την ύ,πό- 

ληψιν ενώπιον τών μεταγενεστέρων.
Καί δέν έξηνεγκε την ετυμηγορίαν αύτοΰ ευμενή, άθωοτικην υπέρ του 

ύποδίκου μόνον τό δικαστηριον τίς ιστορίας.
Πρώ τος εν έτει 1787 ό μέγας δούξ της Τοσκάνης Λεοπόλδος έν τ$ εν 

Φλωρεντία εκκλησία τοϋ Σταυρού (Santa Croce), τφ Πανθέφ τούτφ της ιτα

λικής δόξης, διέταξε την κατασκευήν μαρμάρινου μνημείου εΐς τόν Νικόλαον 

Μακιαβέλλην παρά τά μνημεία τοΰ Γαλιλαίου καί τοΰ Μιχαήλ ’Αγγέλου 
μετά της επιγραφής ταύτης: Tanto nomini nullum par elogium3. Άλλά δέν

1 'II τόλμη ή’α λάδη τα δπλα 'χατα τίς μανίας, ό δί άγών ϊσται σύντομος’ διότι δίν 
άπέθανεν εισέτι ή αρχαία αρετή έν τή καρδία τής ιταλικής νεότητος.

2 Zur Kritik neuerer Geschichtsshreiber—Machiavelli.
3 Πρός τοσοΰτον μέγα ό'νομα ούδίις έξικντΐται έπαινος. 

έξηρκει η έπανόρθωσις αύτη, γενομένη ύπό ήγεμόνος, ύπελείπετο έτι η πάν

δημος συγγνώμη της ιταλικής συνειδήσεώς, ητις δέν έβράδυνε νά διατρα

νωθώ ®πι ^λους, άμα της νέας ’Ιταλίας άναλαβούσης εθνικήν καί πολιτικήν 
αύτοσυνειδησίαν.

’Έν τινι τών όδών της Φλωρεντίας, via di Guicciardini, δ διαβάτης άναγι- 

νώσκει την ακόλουθον επιγραφήν έπί της οικίας, έν η άλλοτε, έζησε καί 

άπέθανεν ό Μακιαβέλλης;—«Α Nicolo Machiavelli, dell’ unita nationale prec- 

coritore audace e indivino ed’armi proprie e non adventitie primo institutore 

e maestro. Italia una e armata pose il 3 maggio 1869, quarto di lui cen- 
tenario1. ΤΗτο δίκαιος φόρος έθνικίς εύγνωμοσύνης εΐς τόν άνδρα έκεΐνον τόν 

γράψαντα την ακόλουθον περίοδον, άδεώς δυναμένην νά παραβληθώ πρός την 

λαμπράν έκείνην πρός την πατρίδα έν τώ Κρίτωνι αποστροφήν τοΰ Πλάτω
νος ; « Οσάκις, και επτ ιδιφ κινδυνω, ηδυνηθην νά τιμήσω την πατρίδα 

μου, έπραξα τοϋτο άπό τών εσωτάτων της καρδίας μου- διότι διά παντός τοϋ 

βίου ό άνθρωπος εΐς αύτην οφείλει τάς μεγίστας τών ύποχρεώσεων, εΐς αύ

την οφείλει την υπαρξιν αύτοΰ' αύτη τώ επιτρέπει την άπόλαυσιν πάντων 
τών ύπό της φύσεως καί τοΰ εδάφους παραχωρουμένων άγαθών. "Οσφ μείζο- 

νος η πατρίς αύτη εύμοιρεϊ δόξης, τοσούτφ είναι λαμπρά η μοίρα τών 

τέκνων της».

Ή έθνικη συνείδησις έν Ίταλίίκ, άμα έξεγερθεΐσα, άρχομένου τοϋ αίώνος 

τούτου, άπό τοΰ βαρεως ύπνου της καταπτώσεως, δν έπί τοσοΰτον ύπνωττε 

χρόνον, άνεΰρεν έν τφ συγγράφει τοΰ Ήγεμόνος, ένα τών παλαιοτάτων καί 
εύγενεστάτων προδρόμων της ίταλικίς ένότητος καί ανεξαρτησίας. 'II σ/ολη 

τοΰ Ίωσηφ Ματσίνη άνεκηρυξε τόν Μακιαβέλλην μετά τοϋ Δάντου τούς δύο 

εφεστίους άγιους της ιταλικής πίστεως, η δια να μεταχειρισθώ την μετα

φυσικήν έ'κφρασιν τοΰ πολιτικού αίρεσιάρχου, την σννθεσιν και την άνά.Ινσιν 

της ιταλικής ιδέας. Άμα το συνθϊψ-α άναβιώσεως τ*^ς χερσονήσου 
θερμανε καί πάλιν τδ πνεΰμα της ιταλικής φυλίς, και ή μέν Νέα ΊταΛΐα 

τοΰ Ματσίνη, γονυκλινής πρό τοΰ έθνικον αύτης συμβόλου; Italia fara da SC, 
ερρηζε την άρχαίαν κραυγήν της έκδικησεως κα'ι της έκδιώξεως τών ξένων, 

ο δε λαός της Ιταλίας επανελαβε καί πάλιν τό άρχαΐον αύτοΰ πολεμικόν 

σύνθημα, τό ;τοσάκις άλλοτε αντήχησαν άνά τάς οδούς καί τάς πλατείας 

τίς ’Ιταλίας; Popolo, popolo 1 muoianno i tiranni, πάντες οί ’Ιταλοί, 
ανευ εξαιρεσεως αρχών η πεποιθήσεων, έκτος τών λαμβανόντων τάς εμπνεύ

σεις αύτών άπό τοϋ Βατικανού, άνεγνώρισαν έν τω πολιτικφ τοΰ Ήγεμό
νος ενθουσιαστώ H sovrano pensatore, τόν ύπέρτατον νοΰν, τόν ύπέρ πάντα

1 Νιζολαιρ Μαζιαβέλλή, τφ τολμηριΰ και Ιμπνευσμίνφ προδρόμο» τής έΟνιζής ένότητος, 
τφ πρωτφ οιοαξαντι την πατρίδα αύτοΰ τήν χρήσιν ΐδίου ζαί ούχί ξενιζοΰ στρατοΰ,ή Ιταλία 
μια ζαι στρατιωτιζώς ωργανωμένη άνΐΟηζεν. — Τή 3 Μαίου 1869, τέταρτη αύτοΰ έζατον- 
ταετηρίδι.
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άλλον καθαρώτερον καί άληθέστερον αίσθανθέντα κα'ι διατυπώσαντα τά ιδεώδη 

καί τούς πόθους τής ’Ιταλίας».
Ό ηγετών τοϋ δεκάτου έκτου αίώνος,οΐον διετύπωσεν αυτόν ό Μακιαβέλλης 

έν τη φιλοπάτριδι αύτοΰ άγωνίη, διετέλεσεν έπίπολύν χρόνον πολίτικη είκών 

μόνον, άψυχος, άσώματος. 'Ο βλαστός εκείνος τών Μεδίκων, εις 8ν ό Ήγε- 

/ιων άφιερώθη, ήτο άνάξως νά κατανόηση τάς ύψηλάς εξάρσεις τοΰ πολίτι

κου άνδρός τοϋ δεκάτου έκτου αίώνος, τοϋ οποίου τό βιβλίον παρανοηθέν, 

κατέστη σκοπός κα'ι άντικείμενον καταδίκης κα'ι αναθέματος. Άλλά μετά 

την γαλλικήν έπανάστασιν, όπότε νέα κοινωνική καί πολίτικη περίοδος άο- 
χεται άνατέλλουσα έν τω βίω τής άνθρωπότητος, τά -δέ δίκαια τών λαών 

καϊ τών εθνικοτήτων άνακηρύττονται ύπό τόν θαυμασμόν καί τάς έπευφη- 
μίας τοΰ κόσμου θεμελιώδη του άνθρωπον δίκαια, ό Ήγεμών, τό άπόκληρον 

τοΰτο βιβλίον περιφανούς καταδίκου, καθίσταται έκ νέου άντικείμενον με

λέτης καί συζητήσεων τής εθνικές συνειδήσεως. Καί άμέσως άπό τών σκέ

ψεων άρχεται ή εκτέλεσες τοΰ λησμονηθέντος έθνικοΰ προγράμματος. ’Ενώ

πιον της έξοχου καί επιβλητικής φυσιογνωμίας τοΰ ιππότου βασιΛόως, αί 
έσωτερικαί διαιρέσεις και τά έμφύλια μίση κατεσιγάσθησαν έν Ίταλίικ, ή 

δέ εθνική εργασία άρχεται μετά νέας πίστεως, μετά μείζονος ενθουσιασμοί 
καί άφοσιώσεως. ’Απέναντι τών μεγάλων τής πατρίδος περιστάσεων ή ιτα

λική δημοκρατία διά τοΰ Δανιήλ Μανίνη' παρέχει ομολογίαν πίστεως είς 
τόν ηγεμόνα τοΰ Πεδεμοντίου, διά δέ τοΰ ’Ιωσήφ Γαριβάλοη προσφέρει δυο 

βασιλικά στέμματα εις τόν βασιλέα τής νέας ’Ιταλίας. "Ο,τι ύπήρζεν αδύ

νατον νά κατανόηση ή πολιτική κατάπτωσις τοΰ δεκάτου έκτου αίώνος, 
τοΰτο έ'πραξεν ό δέκατος έ'νατος αιών ύπό τούς οιωνούς μείζονος πολιτικής 

άρετής καί ήθικότητος. Κατά τον αιώνα τοΰτον τών εθνικών παλινορθώ

σεων ό Βίκτωρ ’Εμμανουήλ άνέλαβε τό έ'ργον τής έκτελέσεως τοΰ προγράμ

ματος τής ιταλικής ένότητος κα’ι ελευθερίας μεθ’ όλης τής πίστεως, μεθ’ 
δλου τοΰ ένθουσιασμοΰ, μεθ’ όλης τής τιμιότητος έντιμου καί φιλελευθέ

ρου ήγεμόνος τοΰ δεκάτου ένάτου αίώνος.

ΤΙ1το όντως βασιλεύς εκείνος, αντάξιος τοΰ ’Ιταλικού λαοΰ και τής μεγά

λης αύτοΰ άποστολής έν τ·?ί ίστορίγ... Διότι, κύριοι, άν αί περιστάσεις πολ
λάκις έπιβάλλωσιν είς λαόν τινα τήν άφοσίωσιν είς ένα άνδρα, χάριν ύψηλών 

σκοπών καί λόγων, ό ήγεμών ούτος οφείλει νά έ'χη πάντοτε ύπ’ ό'ψιν τήν 
ύψηλήν αύτοΰ περιωπήν καί τήν μεγάλην εύθύν/jv, ήν άναλαμβάνει ένώπιον 
τοΰ έ'θνους του καί τής ιστορίας. Άπορρέων άπό τής εθνικής συνειδήσεως, 

σαρξ έκ τής σαρκός καί όστοΰν έκ τών όστέων τοΰ λαοΰ, ούδέποτε όφείλεε 

νά λησμονήση τήν άποστολήν του καί τάς εύσεβεϊς έλπίδας, ών τήν πραγ-

1 ’Εξόριστος ?ν Παρισ'οις ο Δανιήλ Μαν'νης, ό Ιν έ'τει 18 48 -δόγης τής Βενετικής δημο
κρατίας, έγραφε τά έξης, άξια πολλής μελε'της και έκτιμήσεως τοΰ χαρακτήρος τοϋ άνδρός; 
«Δημιουργήσατε τήν Ιταλίαν, σείς ηγεμόνες τοϋ σαβαυδικοϋ οίκου, και εΐμί μεθ’ ύμών" 
άλλως, εΐμι καθ’ υμών! ’Ανεξαρτησία και ένοτης έστω τό ήμίτερον σύμδολον!» 

μάτωσιν άνέθηκεν είς αύτόν ή πατρίς, και είναι ύπεύθυνος έν τγί ίστορί^ έπ'ι 
τ·ρ άπραγμ.οσύνη κα'ι άδιαφορία, ήν έπεδείξατο κατά τάς στιγμάς ύπερτάτων 

εθνικών κρίσεων...

«Ου χρή παννύχιον εΐτδειν βου.1ηγ>όρ·ον άνάρα, 
ώ Λαοί τ’ έπιτετράφατται καϊτόασα μέμηΛεν*.»

Φρουρός άγρυπνος τής πατρίδ’ος του, συμμεριζόμενος τάς χαράς αύτής καί 

τάς θλίψεις, τάς στερήσεις καί τάς εύτυχίας — τοιοΰτος οφείλει νά ήναι ό 
αληθής ήγεμών τοΰ δεκάτου ένάτου αίώνος, έν πλήρει δικαίω δυνάμενος 

νά έπαναλάβη δ,τι άλλοτε εΐπεν ό βασιλεύς Βίκτωρ ’Εμμανουήλ έν έ'τει 

1861 άπό τοΰ πρώτου ίταλικοΰ κοινοβουλίου; ζ/εν έάΐστασα νά διακιχ- 

δυνεΰσω τήν ζωήνμου και τό ατό μ μα μου χάριν τής ,Ιτα.Ιίας !

Ν. ΚΑΖΑΖΙΙΣ υφηγητής.

ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

rno

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΟΝΤΟΥ.

§ 31 *

Σπονδή περί τά παΛαιά αντίγραφα ή βιβΛΐα

’Επειδή τά άρχαΐα άντίγραφα ή βιβλία ήσαν καθόλου είπεΐν ορθότερα καί 

άκριβέστερα, διά τοΰτο μεγάλως περί αύτά έσπούδαζον οί τ’ άλλος και δή καί 

οί φιλολογικώς έπεξεοχόμενοι τά ύπό τών παλαιών έν μέτρφ ή καταλογά
δην συγγεγραμμένα καί ζήτησιν έκάστοτε ποιούμενος περί τοΰ τίς τών έν 

τινι χωρίφ παοαδεδομένων γραφών γνησίως καί ύγιώς έχει. Καί άλλως δέ, 

ώς πάντα σχεδόν τά έκ τών προτέοων χρόνων σωζόμενα έ'ργα σεμνότητός 

τίνος μετεχοντα άποδοχής συνήθως καί σεβασμ.οΰ έτύγχανον καί τιμιώτερκ 

άεί άπέβαινον δσω καί παλαιότερα καθίσταντο, ούτω καί τάντίγραφα.

Γαλήν. Τόμ. IT', σελ. 2 «τςνές μέν γάρ καί πάνυ παλαιών βιβλίων άνευ- 
ρεΐν έσπούδασαν πρό τριακοσίων έτών γεγραμμένα» καί Τόμ. III', β', σελ. 

630 «τινές μέν γάρ καί πάνυ παλαιών βιβλίων άνευρεϊν έσπούδασαν πρό 
τριακοσίων έτών 2 γεγραμμένα, τά μέν έχοντες έν τοΐς βιβλίοις, τά δέ έν

1 ’Ομήρου Ίλιάδος Β, 24—25.
* Ίδε σελ. 50, 110.
2’0 Βέργκιος (G r iech. Li t era tu rgesch. Τόμ. Α', σελ. 235) όποπτεόει οτι ή άλη- 

θής γραφή εϊνε «πρό τετρακοσίων έτών». Πρβ. Θουκυδ. Α', 74, ένθα άλλοι μέν τών 
κωδίκων ίχουσιν έςτάς τετρακοσίας, άλλοι δέ ές τάς τρι ακοσίας. Και αλλαχού δέ 
τά αριθμητικά ταϋτα συνεχύθησαν.
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τοϊς χάρταις, τά ϋέ έν διαφόροις φιλύραις, ώσπερ τά παρ’ ήμϊν έν Περγάμω». 
Άναγνωστέον «καί πάνυ παΛαιΛ βιθΛΙΑ άνευρεΐν έσπούδασαν» και «τάδε 

έν διφθέραις [φιλύραις], ώσπερ τά παρ’ ήμϊν έν Περγάμφ». Πρβ. Τόμ. ΙΖ', 
a.', <szk. 922 «τά γάρ έν διαφόροις ή χάρταις ή δέλτοις ύφ’ 'Ιπποκράτους 

γεγραμμένα τόν υιόν αύτοΰ Θεσσαλόν άθροίσαντά φασι ταυτί τά δύο βιβλία 

συνθεΐναι». Αδιάφθορος έσώθη 'ή γραφή έν Ί'όμ. ΙΖ', β', σελ. 249 «Γσως δέ 

καί τόν υιόν αύτοΰ Θεσσαλόν άθροΐσαί φασι τάς όπογραφάς τοΰ πατρός εύ- 
ρόντα γεγραμμένας έν χάρταις τε καί διφθέραις καί δέλτοις» καί έν Τόμ. 

Ζ', σελ. 890 «ώμολόγηται γάρ ουν ’ηδη καί ταΰτα συνθεϊναι Θεσσαλόν τόν 
Τπποκράτους υιόν, τά μέν αύτοΰ τοϋ πατρός έν διφθέραις τισίν ή δέλτοις εύ- 

ρόντα υπομνήματα, προσθέντα δέ τινα καί αύτόν ούκ ολίγα» καί έν Τόμ. 

Γ, σελ. 132 «έπί τά έν χάρταις καί ξύλοις καί διφθέραις καί λίθοις γε- 

γραμμένα». Πρβ. καί Τόμ. Γ', σελ. 176 «καί μάλισθ’ δταν έν λευκαϊς δι- 
φθέραις γράφωσιν» καί Τόμ. 1Β', σελ. 423 (’Ίδε καί Κόβητον Μνημοσ. 1 859, 
σελ. 436 καί 1875, σελ. 233). Σημειωτέον δ’ οτι καί έν τω περί Εύρέσεως 

τοΰ Αογγίνου φέρουσι τάντίγραφα «ώσπερ έν διαφοραΐς εύρώτος ή πηλοΰ 
μεμιασμέναις καί έπαληλιμμέναις» αντί τοΰ «ώσπερ έν διφθέραις εύρώτΐ ή 
πηλΩ κτέ.» (’Ίδε Φίγκιον 'Ρητ. ΟύαΛζ. Τόμ. Θ', σελ. 774). Εύλόγως δέ 

δύναταί τις νά ύπολάβν) δτι έν τοϊς τοΰ Άριστέου ή Ψευδαριστέου κεφ. 29 

«παρελθόντων δέ συν τοϊς άπεσταλμένοις δώροις καί ταϊς διαφόροις διφθέ- 
ραις, κτέ.» τό διαφόροις εινε παρέγγραπτον έκ διττογραφίας προελθόν, ολί

γον προσεχών τοΐς ύπό τοΰ μακαρίτου Οικονόμου είρημένοις έν τφ περί τών 
Ο' συγγράμματι Τόμ. Β', σελ. 377 «καί τοιαύτη φαίνεται παοά τώ Άρι- 
στέα καί ή τοΰ χρυσογράφου κώδηκος (Γρ. κώδίκος) διαίρεσις είς τεύχη καί 

διαφόρους διφθέρας, καθό πολλάς δηλαδή καί πρός άλλήλας κατά τε σχή

μα καί πάχος καί μέγεθος οπωσδήποτε διαφεροΰσας». Πρβ. Ίώσηπ. Άρχ. 

1Β', β', 1 0 «ώς δέ παρηλθον μετά καί τών δώρων οί γέροντες—καί τών δι- 
φθερών, αΐς εγγεγραμμένους είχον τούς νόμους χρυσοϊς γράμμασιν, κτέ.». Λέ

γων δ’ ό Γαληνός «τά δέ έν διφθέραις, ώς τά παρ' ήριϊτ έν ΠεργάρωΏ νοεϊ 

προφανώς τά βιβλία τά γεγραμμένα έν ΙΙεργαριηναΐς διφθέραις, αίτινες πε
ρίφημοι κατέστησαν καί ένίοτε άπλώς Περγαριηνα'ι εκαλούντο, οΐον Σου'ίδ. 

αΠεργαμηναί : αί μεμβραναι, αί δέρρεις»· (’Ίδε Βοισσονάδην Άνεκδ. Τόμ. 

Α', σελ. 420. Πρβ. καί Κραμ. Άν. ΙΙαρ. Τόμ. Α', σελ. 315,8 καί σελ. 368, 
1 9). ’Ολίγοι δ’ Γσως άγνοοϋσιν δτι έ'κπαλαι έ'γραφον έν διφθέραις οΐ τε "Ελ

ληνες καί οί βάρβαροι. Έν τοΐς Κραμηρου Όζων. Άνεκδότοις Τόμ. Γ', σελ. 
373,18 φέρεται «Εύριπίδης γάρ μέμνηται διφθερών λέγων έν ΠλεισΟένεΓ 

είσίν γάρ είσί διφθέραι μελαγγραφεϊς πολλών γέμουσαι Αοξίου γηρυμάτων», 
έν δέ τω ’Ονομαστική τοΰ Πολυδεύκους άναγινώσκεται βιβλ. 1', 57 «ώρα 
αύτώ έ'χειν βιβλία, χάρτας, ίττέλας, διφθέρας, γραμματεία γραμματείδια, 

δέλτους δελτία» καί βιβλ. Ζ', 211 «Ηρόδοτος δέ τούς ’Ιωνάς φησι τάς 

βίβλους διφθέρας λέγειν από τοΰ παλαιού’ τάς δέ διφθέρας καλοΰσι καί ίτ
τέλας». Ή ρ·7)σις τοΰ Ηροδότου κειμένη έν βιβλ. Ε', κεφ. 58 έ'χει οΰτω’ «καί 

τάς βύβλους διφθέρας καλέουσι άπό τοΰ παλαιοΰ οί ’Ίωνες, δτι κοτέ έν σπά- 

νι βύβλων έχρέοντο διφθέρ·ρσι αίγέ-ρσί τε και όϊένισΓ ,έ'τι δέ καί τό κατ’ έμέ 

πολλοί τών βαρβάρων ές τοιαύτας διφθέρας γράφουσι». Παρά τοΐς Πέρσαις 

ύπηρχον αί λεγόμεναι βασι.Ιικαι η βασΐΛειοι διφθέραι, Διόδ. Σικελ. Β', 
λβ', 4 «ουτος ουν (δηλ. ό Κτησίας) φησιν έκ τών βασιλικών διφθερών, έν 

αΐς οί Περσαι τάς παλαιάς πράξεις κατά τινα νόμον είχον συντεταγμένα;, 

πολυπραγμονήσει τά καθ’ εκαστα» καί Άγαθ. Ίσ,τορ. Β', 27 «ούτω μέν 
τόν Άρταςέρξην γενεαλογοΰντες οί Περσαι άληθγ) ταΰτά φασι καθεστάναι, 

ώς καί έν ταϊς βασι.Ιείοις διφθέραις άναγεγραμμένα» (’Ίδε Ούεσσελίγγιον 

Αιοδ. Τόμ. Β', σελ. 437 καί Βαίριον Κτησ. τε'κ. 17 καί Ήροδ. Τόμ. Γ', 
σελ. 98 έκδ. β'). Πρβ. Νΐκόλ. Δζμασκην σελ. 2, 2 Δινδ. «γράψας άπαν είς 

διφθέραν Σεμιράμει πέμπει διά τίνος» καί σελ. 9, 7 «έπέστειλέ τε έν δι- 

φθέρα ρίψαντα τήν Βαβυλωνίαν απάτην όπίσω άποπέμπειν τόν άνδρα παρ’ 

εαυτόν» καί σελ. 13, 17 «τέλος δέ γράώζς είς διφθέραν έςώρκωσε τόν εύ- 
νοΰχον—μηδέν προκζτειπόντα τήν διφθέραν άποδοΰναι Ζζριναία» καί σελ. 
80, 25 «τήν δ’ έπιστολήν έλληνίζειν έν διφθέργ γεγραμμένην, δηλοΰσαν δτι 

Πώρος εΐη ό γράψας». Έν τοΐς ΉΟικοΐς τοΰ Πλουτάρχου σελ. 942, γ' μνη
μονεύονταν Ιεραι διφθέραι της Καρχηδόνος, ■ έν δέ τή Ιουδαϊκή Άρχαιολό- 
γίγ τοΰ Ίωσήπου βιβλ. IB', β', 10 γίνεται λόγος περί τών διφθερών έν αΐς 

ησαν γεγραμμένοι χρυσοϊς γράμμασιν οί νόμοι τών ’Ιουδαίων. Γνωστότατου 

υπάρχει τό παρόιμιώδες δν παρά τοϊς "Ελλησιν ό Ζευς κατεΐδε χρόνιος είς 

τάς διφθέρας, περί ού έ'γραψεν ό Βαλκενάριος Ήροδ. ςεΚ. 605 Γαισφ. καί 
Αιατρ. σελ. 185 καί ό Κόβητος Μνηριοσ. 1 876, σελ. 277. Λέγεται δέ καί 

αγ>χ·αιδτεγ>α της διφθέρας [Αιδς) Λέγεις (Πρβ. Βεργκιον Griech. Literat. 
Τόμ. Α', σελ. 208). Έν ταϊς πρός ’Αττικόν Έπιστολαΐς τοΰ Κικέρωνος βιβλ. 

XIII, 24 φέρεται «quatuor διφθέραι sunt in tua potestatc», παρά τω 
Λιβανίω Τόμ. Α', σελ. 214 «άγεται έπί τήν τών νόμων μάθησιν ■— διφθέ- 

ρας μέν παχείας τε καί πλατείας τά γόνατα βζρυνούσας έ'φερεν» (Πρβ. Κό- 
βητον Miscell. Crit. σελ. 159), παρά δέ τώ Άριστείδγι Τόμ. Α', σελ. 467 

«ώρα τάς διφθέρας αύτώ ζητεΐν καί τά όνείρατα αύτά» (Πρβ. καί Κραμ. 

Άν. Ός. Τόμ. Γ', σελ. 206, 15, κτλ.). Άναγινώσκεται δέ καί παρά τώ 

Εύσεβίφ Κωνστ. Δ', λς7, 2 «δπως άν πεντήκοντα σωμάτια έν διφθέραις έγ- 

κατασκεύοις—γραφήναι κελεύσειας» (Πρβ. καί Δ', λζ', 1) καί πεοί τών κατ’ 

αύτ. μαρτυρ. ΙΓ', 7 «ούκ έν πλαζί λιθίναις, -ρ φησιν ό θείος απόστολος, άλλ’ 
ούδέ έν ζώων δοραϊς (—διφθέραις) ή χάρταις υπό σητών καί χρόνου δια- 

φθειρομένοις». Πρβ. καί Ίστορ. Μικρ. Δινδ. Τόμ. Β', σελ. 124, 20 «δμνυσι 

κατά τοΰ λαλήσαντος τά έν ταϊς άγΐαις διφθέραις ρήματα Οεοδ» καί σελ· 

33, 1 1. Παρά Σουίδγ λ. δέρας’ κεϊται «βιβλίον ήν έν δέςψασι, γεγροψψ,ένον»

ΤΟΜΟΣ Γ', 3. — ΜΑΡΤΙΟΣ 1S79. 13« *
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(*ΐδε § 25 * καί Βαλκενάριον Ήροά. σελ. 604 Γαισφ.).’Εν τώ μεταγενεστε- 
ρφ έλληνισμφ γίνεται χρέσις κα'ι τνίς Λατινικής λέξεως μεμβράτα η μεμ~ 
βρανα (μέμβρανον, βεμβράνα, βέμβρανον). Θεοδώρητ. είς Παύλ. Β' Έ- 

πιστ. πρός Τιμόθ. Δ', 13 «Μεμβράνας τά εΐλητά κέκληκεν' ουτω γάρ,'Ρω

μαίοι καλοϋσι τά δέρματα. Έν είλητοϊς δέ είχον πάλαι τάς θείας γραφάς’ 
ουτω δέ κα'ι μέχρι τοϋ παρόντος έ'χουσιν οί ’Ιουδαίοι»· Περί τών εί.Ιητων κα’ι 

ύποκοοιστικώς εΙ.Ιηταρίων τών ονομαζόμενων υπό τών παλαιοτέρων κυΛίν- 
όρων θά γράψωμεν τά δέοντα άλλαχοΰ (Ίδε Κοραην ΠΛουτ. ΠαραΛΑ. Μέρο 

ςμ, σελ. 373). Έν τέλει μνημονεύομεν την χρησιν χαάκαϊ diyfltpui, περί 
ης ποιείται λόγον ό Βεργκιος Griech, Litcrat. Γομ. Α', σελ. 208.

Γαλήν. Τόμ. ΙΖ', α', σελ. 793 «ώστε ήναγάάσθην έγώ διά τοϋτο την 

τε παλαώτητα τών αντιγράφων έπιζητησαι τά τε υπομνήματα τών πρώτων 

έξηγησαμένων τό βιβλίον». Γραπτέον ε-τΑ τε παΛαιότΑΤΑ τών αντιγρά

φων έπιζητησαι».

Φιλομουσου βασιλέως ύπερβάλλουσαν σπουδήν περ'ι την κτησιν παλαιών 

βιβλίων κα'ι αφειδή πρός τοϋτο δαπάνην ιστορεί ό Γαληνός γράφων Τόμ. 
ΙΖ', α', σελ. 607 «οτι δ’ ούτως έσποόδαζε περί την τών παλαιών βιβλίων 

κτησιν ό Πτολεμαίος έκεΐνος ού μ.ικρόν είναι μαρτύριόν φασιν & πρός ’Αθη
ναίους έ’πραξε" δούς γάρ αύτοΐς ένέχυρα πεντεκαίδεκα τάλαντα αργυρίου καί 
λαβών τά Σοφοκλέους κα'ι Εύριπίδου καί Αισχύλου βιβλία χάριν τοϋ γράψαι 

μόνον έξ αύτών, ειτ’ εύθέως άποδοϋναι σώα, κατασκευάσας πολυτελώς έν 
χάρταις καλλίστοις, ά μέν έλαβε παρ’ ’Αθηναίων κατέσχεν, ά δ’ αύτός κα- 

τεσκεύασεν έ'πεμψεν αύτοΐς παρακαλών έχειν τε τά πεντεκαίδεκα τάλαντα 

καί λαβεϊν άνθ’ ών έδοσαν βιβλίων παλαιών τά καινά».
Περιβόητος δέ κατέστη καί ούδένα ίσως τών περί τά γράμματα ασχο

λούμενων λανθάνει ή ύπ’ Άπελλιζώντος τοΰ Τηιου, άνδράς φιΑοβίβΑου μαΛ- 

Αον'η φιΛοσόφον, μετά πολλής έντρεχείας γενόμένη συναγωγή άρχαίων βι
βλίων καί η ύφαίρεσις έτι τών έν τω Μητρώω φυλαττομένων ΑΥΤΟΓΡΑ- 
ΦΩΝ ψηφισμάτων. Ποσειδών. παρ’ Άθην. σελ. 214, δ' «έκπέμψας γοϋν είς 

την νήσον Άπελλικώντα τόν 'Γηϊον, πολίτην δέ Άθηναΐον γενόμενον, ποικι- 

λώτατόν τινα καί αψίκορον ζησαντα βίον- δτε μέν γάρ ε’φιλοσόφει [καί] τά πε
ριπατητικά καί την Άριστοτέλους βιβλιοθήκην καί άλλας συνηγόραζε συ- 

χνάς’ ην γάρ πολυχρηματος’ τά τε έκ τοΰ Μητρώου τών παλαιών αύτόγρα- 

φα ψηφίσματα ύφαιρούμενος έκτάτο καί εκ τών άλλων πόλεων ει τι πα

λαιόν εί'η καί άπόθετον».

Άναγκαΐον δ’ ημϊν φαίνεται λόγον ποιουμένοις περί τνίς έκ της παλαιό- 
τητος προσγινομένης τιμής νά παρατηρησωμ.εν δτι, έπειδη περισπούδαστα

* Παρνασ. 1878, σελ. 874. .

και πολύτιμα υπηρχον τά αρχαία βιβλία $ συγγράμματα, πολλοί βιβλιοκκ- 

πηλοι κερόος εκ παντός τρόπου θηρώυιενοι έπετηδευον έπονείδιστόν τινα κα
κοτεχνίαν, καθ’ ην νέα βιβλία παρασκευάζοντες ούτως, ώστε νά έ'χωσι φαν

τασίαν παλαιών, έπώλουν αύτά άντί πολλών χρημάτων. Μάρτυρα τούτου 
αξιόλογον έχομεν Δίωνα τόν Χρυσόστομον λέγοντα Τόμ. Α', σελ. 505 «δτι 
ειδοτες (οί βιβλιοπώλαι) τά αρχαία τών βιβλίων σπουδαζόμ,ενα ώς άιζεινον 

γεγραμμενα καί έν κρείττοσι βυβλίοις, οί δέ τά φαυλότατα τών νϋν κατα
θέτες εΐς σίτον, δπως τό γε χρώμα όμοια γένηται τοΐς παλαιοϊς, καί προσ- 
διαφθείρο.ντες αποδίδονται ώς παλαιά». Γράφει δέ καί ό Δαβίδ είς Άριστοτ. 

Κατηγορ. σελ. 28 Βρανδ. «τινές καπηλείας χάριν τά τυχόντα συγγράμμα
τα λαμβάνοντες έκεδρουν καί έ'σηπον διά παραθέσεως νέων πυρών, ΐνα σχοΐεν 
δήθεν την έκ τοΰ χρόνου άξιοπιστίαν». Πρβ. καί Λουκιαν. ποός τόν Άπαίδ. 

§ 1 «μάλιστα δέ ούδέ τά κάλλιστα ών/j, άλλά πιστεύεις τοΐς ώς έ'τυχεν 

έπαινοΰσι καί έρμαιον ει τών τοιαΰτα έπιψευδομένων τοΐς βιβλίοις καί θη

σαυρός έτοιμος τοΐς καπηλοις αύτών- η πόθεν γάρ σοι διαγνώνχι δυνατόν 
τίνα μέν παλαιά καί πολλοϋ άξια, τινα δέ φαύλα και άλλως σαπρά, εί μη 
τω διαβεβρώσθαι καί κατακεκόφθαι αύτά τεκμάίροιο καί συμ.βούλους τούς 

σεας έπί την έξέτασιν παραλαμβάνοις ;». Έν τώ χωρίω τοΰ Χρυσοστόμου 

«ναγινώσκει ό Κ,όβητος (Μνημοσ. 1877, σελ. 73) ΚΑΘέιτες άντί τοΰ ΚΑ- 

ΤΑΘέντες καί χροσδιαφθείρΑντες αντί τοΰ προσδ ιαφθεΐρΟντες. Την γραφήν 
καθέντες εύρομεν καίέν χρ τοϋ Μωσσάκου Διατριβή περί τοΰ Άρποκρατίω- 
»ς ('Αρπαχρατ. Δινδ. Τόμ. Β', σελ. XLIII).

§ 32.

'Αντίγραφα καινά η κέα, άντίγραφα φαν.ία, 

αντίγραφα είχαΐα ( είχαιότερα).

Αντίγραφα καινα η νεα εινε, ως πας τις αύτόθεν νοεί, τά νεωστί η προσ- 
φάτως παρεσκευαμένα, τουτέστι τά εναντία τών παλαιών, φαν.ία δέ τά εν

τελώς έχοντα ήτοι τά μη αγαθά όντα, είχαΐα δέ τά είκγί καί ώς έτυχεν 

ηγουν τά άμελώς καί άνεπιστάτως γεγραμμένα.

'Αντίγραφα καινά η νέα, άντίγραφα νεωτερα. Στράβ. σελ. 609 «διό 
και ζητών επανορθωσιν τών διαβρωμάτων είς αντίγραφα καινά μετηνεγ- 

κε την γραφήν άναπληρών ούκ ευ». Εύστάθ. σελ. 804, 32 «τινά δέ των 
νεωτέρων αντιγράφων καί ού πάνυ ακριβών Σκανδεία γράφουσιν». Πρβ. θε- 

μιστ. σελ. 71,23 «αλλ’ οι της Κάδμ.ου καί Παλαμηδους τέχνης- δημ.ιουρ- 

γοι, οί ικανοί εισι τον νοϋν μ.ετοικίζειν έκ παΑαιοϋ σχι/νονς έχτετηχότος είς 
άρτιχαγές τε και νεονργόν» (’Ίδε Κόβητον Μνημοσ. 1875, σελ. 300). Παρ’ 
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Ευσταθιφ σελ. Ί 329, 29 άναγινωσκεται «εά <1/ 7VT7V τοϋ ζωμ.ικοΰ drrZ- 

γραφα jx'/jXoXovOtjv αύτην τετρασυλλάβως οΐδασιν».

’’Αντίγραφα, φαν.Ια, αντίγραφα φανΛότερα. Σχολ. Ίλ. Τόμ. Β', σελ. 206* 

27 «εν τισι των ιφαΰΛων αντιγράφων τόν διά τοϋ Τ» και σελ. 202, 26 
«τά δέ φαυλότερα τωτ αντιγράφων έτεά έχει, τουτέστιν άληθη». Εύστάθ. 

Παρεκβ. είς "Όρ-ηρ. σε}.. 1437, 52 «σκοπητεον δέ μ.ήποτεφαν.Ια των Αντι

γράφων έν οΐς όξύνεται ή εύπλοκαμίς». Πρβ. κα'ι Παρεζ.β. είς Διονύσ. σελ. 

394, 38 «εί μή τις την των Αντιγράφων αίτιώμενος φανΛότητα φυλάσσει 
μέν τήν διά τών δύο ΝΝ γραφήν, κτέ.». Ώς δέ λέγεται φαΐΑα Αντίγραφα, 

οΰτω χα'ι φανΑοι γραφείς, οΐον Στράβ. σελ. 609 «κα'ι βιβλιοπώλαί τινες 

γραφεΰσι φανΛοις γμωσ,ενοι καί, ούκ άντιβάλλοντες». ’Επειδή δέ πολλάκις 
γίνεται άντίθεσις τών φαύλων κα'ι τών σπουδαίων, διά τοΰτο εόρίσκεται γε- 
γραμμενον καί «διώρθωται ού πρός σπονδαΐον άντίγραφον» (Πρβ. Βάστιον 

Έπιστ. Κριτ. σελ. 42).

’Αντίγραφα είχαΐα, αντίγραφα είκαιότερα. Εύστάθ. σελ. 1206, 64 «τά 

των αντιγράφων είκαιότερα έχουσι τήν τοιαύτην γραφήν, τά δέ άκοιβέστε- 
ρα ούχ ούτως». ’Εν τοΐς είς τήν ’Οδύσσειαν Σχολίοις σελ. 637, 15 κεϊται 
«έν τοΐς χαριεστέροις ουτοι μόνοι οί δύο άθετοΰνται-—έν δέ τοΐς κοινοτέ· 

ροις άπό τοΰ ώς ,φάτο έως τοϋ έξ έμεΰ». Φέρεται δ’ δμως καί γραφή έν δί 
τοΐς εικαιοτέροις. Πρβ. και σελ. 672, 5 «ήν πως ή γραφή, τά δέ εύκαιότερα 
μή πως» καί σελ. 98,20.

§ 33.

'Αντίγραφα ημαρτημένα ή διημαρτημένα, Αντίγραφα διωρθωμένα, 

αντίγραφα αδιόρθωτα ή Ανεπανόρθωτα, Αντίγραφα Αστιγη.

’Αντίγραφα ημαρτημένα ή διημαρτημένα λέγονται, ώς και τοΐς παισ'ιν 
εΐνε φανερόν, τά πλημμελώς γεγραμμένα καί μ.ή άδιάφθορον τήν λέξιν τοϋ 

συγγραφέως ή ποιητοϋ σώζοντα. ’Εάν τά τοιαΰτα αντίγραφα τύχωσιν έπι- 

σκεψεως καί θεραπείας, άποκαθισταμένων τών ύγιώς έχουσών γραφών, όνο· 

μάχονται, ώς είκός, διωρθωμένα' έάν δέ μείνωσιν όπως έχουσι, προσαγορεύον
ται Αδιόρθωτα ή Ανεπανόρθωτα, έ'τι δέ Αστιγη.

’Αντίγραφα ημαρτημένα ή διημαρτημένα. Γαλήν. Τόμ. ΙΖ', β', σελ. 645 
«εύρόν γε μήν έ'ν τισι τών αντιγράφων καί ταύτην γεγραμμένην, ήτοι προσ- 

θεΐναι τό λεΐπον τολμήσαντός τίνος ώς παρεωραμένον ύφ’ 'Ιπποκράτους ή 

τών άλλων ήμαρτημένοις Αντιγράφοις πιστευσάντων». Σιμπλίκ. είς Άριστοτ. 

Φυσ. σελ. 216 «γραψαντος Εύδημου περί τίνος αύτώ των διημαρτημέ- 
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ίνων αντιγράφων κατά τό πέμπτον βιβλίον» (’Ίδε Κόβητον OfOi. σελ. 57 

κέζ. καί Σπέγγελον Εϋδήμ. σελ. 1). Πρβ. καί Λογγϊν. παρά ΙΙορφυρ. Βί. 

Πλωτ. § 19 «ού γάρ μετρίως ήν διημαρτημένα» καί «ταΰτα γάρ ουν καί 
μάλιστα διημάρτηται». Γράφει δ’ ο Πορφύριος έν τή επομένη παραγράφω 
«έδόκει δέ (ό Λογγϊνος) ά έκτήσατο έκ τών Άμελίου λαβών ήμαρτησθαι διά 

τό μ.ή νοεΐν τοΰ άνδρός τήν συνήθη έρμ.ηνείαν».

Λέγεται κα'ι έσφα-Ιμένον βιβΛίον καί έπταισμένον, οΐον Βεκκ. Άν. σελ. 

689, 2 «κατά γάρ τούτον τόν λόγον καί ό εύρών έσφα^μένον βιβΛίον ούκ 
ό®είλει τοΰτο διορθοΰσθαι καί ξέειν τά κακώς γραφέντα άλλ’ έάν άδιόρθω- 

τον» καί σελ. 736, 8 «πρό μέν γάρ τοΰ άρξασθαι άναγινώσκειν ό διορθωτής 

λαμβάνων τό βιβλίον διορθοϋται αύτό, ΐνα μή επταισμένον αύτό άναγνούς 
ό νέος είς κακήν εξιν έμπέση». Ούδέν δέ κωλύει νά παρατεθή ένταΰθα καί 

τό τοΰ Κικέρωνος (ad Quint. Fratr. Ill, 5) «de Latinis (libris) quo me ver- 

tam nescio, ita mendose scribuntur et veneunt».

’Αντίγραφα διωρθωμένα. Διογέν. Λαέρτ. Θ', 113 «εί τοΐς άρχαίοις άν- 
τιγράφοις έντυγχάνοι καί μ.ή τοΐς ήδη διωρθωμένοιςιι. Πρβ. Ίερώνυμ. «Ha- 

beant qui volunt veteres Iibros vel in membranis purpureis auro argentoque 

descriptos, vel uncialibus, ut vulgo aiunt, litteris onera magis exarata quam 
codices, dummodo mihi meisque permittaht pauperes habere schedules et non 
lam pulchros codices quam emendates» καί «tanta est enim vetustatis con- 

suetudo, ut etiam confessa plerisque vitia placeant dum magis pulchros ha

bere volunt codices quam emendatos» (’Ίδε Κόβητον Καιν. Αιαθ. σελ. XVI).

’Αντίγραφα ή βιβίία Αδιόρθωτα ή Ανεπανόρθωτα. Στέφαν. Βυζάντ. σελ. 

200, 18 «άλλ’ ήν Αδιόρθωτον τό βιβΛίονν. Έπιφάν. Τόμ. Α', σελ. 12 3, 

20 «άλλά καί έκλαυσε κεΐται έν τφ κατά Αουκάν εύαγγελίω έν τοΐς άδιορ- 
Οώτοις άντιγράφοιςΐ». Γαλήν. Τόμ. ΙΖ', α', σελ. 80 «εϊτα μή παρασχόντων 
ημών τό γεγονός μ.ηδ’ έπανορθωσαμένων τό σφάλμα, διαδοθέν είς. πολλούς 

τό βιδίίον άνεπανόρθωτον έ'μεινεν». Τό χωρίον τοϋ Γαληνοΰ εΐνε προφανώς 
ήμαρτημ.ένον’ έγένετο δ’ αύτοΰ διττή ύπό τοϋ Κοβήτου άνάγνωσις, οΐον «μ.ή 

προσσχόντων ημών τω γεγονοτι» ·,Μνημοσ. 1859, σελ.434) καί «μή προσ
ηκόντων ημών τόν νοΐνκ [Μνημοσ. 1875, σελ. 348). Άριστα δ’ δ επιφα

νέστατος ουτος κριτικός έπηνώρθωσε το παρά Διογένει τφ Ααερτίφ φερόμε- 

νον βιβλ. Γ, 27 «πολλάκις ταύτά γεγραφε καί Αδιόρθωτα εί.Ικε τω έπείγε- 
σθαι» μεταγράψας «καί αδιόρθωτα ειακε τώ έπείγεσθαι» {ΟνΜ. σελ. 57).

’Αντίγραφα ή βιθ.Ιΐα αστιγη. Στέφαν. Βυζάντ. σελ. 93, 3 «εοικε δ’ άστι· 

γεΐ έντετυχηκέναι βι62ίω’ ημείς γάρ διά του 1 εΰρομεν» καί σελ. 154, 12 

«ευρηται καί ισοσύλλαβος ή κλίσις έν αστιγεΐ βιβΛίων.
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'Ο Βερκηλιος σημειοΰται είς τδ δεύτερον χωρίον τοΰ Στεφάνου «Quid sit 
άστιγές βιβλίου, me ignorare ingenue fateor, licet in hanc scripturam omnes 

consentient editiones — Sine dubio legendum, έν άγενεϊ βιβλίφ» (Τόμ. Γ', 
σελ. 422 Δινδ. Πρβ. καί σελ. 271).

BiGMor άσΐιγίς ητο κυρίως τδ ούκ έστιγμένον ήτοι τδ <%νεν στιγμών γέ- 

γραμμένον. ’Επειδή δέ τδ τοιοΰτον βιβλίου η τδ άπαξ γραφέν καί μη πάλιν 

άναγνωσθέν κα'ι στιχθέν έξηλέγχετο και κατά τάλλα ημελημένον, ευκόλως 
ήδύνατο ή λέξις άστιγές νά παραληφθη κα'ι αντί ταυ άδιόρ^ωεοζ καθόλου. 

Ανθολ. Παλατ. ΙΕ, 38 «ευρών Κομητά,ς τάς 'ΌμΤιρείους βίβλους εφθαρμένας 
τε κούδαμώς ίστιγμενας, στίζας διεσμίλευσα ταύτας έντέχνως». Πορφύρ.. 

Βί, Πλωτ. 26 «νυνί δέ πειρκσόμεθα έκαστον των βιβλίων διερχόμενοι τάς τε 

στιγμάς αντω προσθεϊναι κα'ι εϊ τι ημαρτημένου εί’η κατά λέξιν διορθοϋν». 
Συγκελλ. Χρον. σελ. 382 Βουν, «έν ενί δέ άντιγράφω λίαν ηκριβωυ.ένιρ κατά 
τε (rri]y,/)r και προσωδίαν—* έν ώ καί έπεγέγρκπτο ώς ό μέγας και θείος 

Βασίλειος τά έζ ών εκείνο άπεγράφη άντιβαλών διωρθώσατο βιβλία, κτέ.» 
("ίδε Οικονόμου περί τών Ο' Τόμ. Δ', σελ. 547. Πρβ. καί Τόμ. Γ', σελ. 288). 
Σουητών. de lllustr. (Jrammat. 24 «Μ. Valerius Probus — multa exetn- 

plaria contracta emendare ac distinguere et annotare curavit».

Περί στιγμής έπραγματεύσατο μάλιστα ό Νικάνωρ, δστις και στιγματίας 
διά τοΰτο. έπωνομάσθη. Εύστάθ. σελ. 20, 12 «έν οΐς κα'ι Νικάνωρ ό στιγ- 

ματίας έπικληθείς, διότι έπο,λυ.λόγησε περί στιγμών» (Πρβ. καί Σουί'δ. λ. 
Νικάνωρ). Προσωδίας καί στιγμάς μνημονεύει καί ό Κλημης γράφων σελ. 

529 «ουτοι εισιν οι κατα την άναγνωσιν φωνής τόνω διαστρέφοντες τάς 
γραφάς πρδς τάς ιδίας ήδονάς καί τινων προσφάτων καί στιγμών μεταθέσει 

τα παραγγελθεντα σωφρόνως τε καί συμφερ,όντω.ς βιαζόμ.ενοι πρδς ηδυπα- 
θείας τας εαυτών». Λεγει δε και ο μεγας Βασίλειος «σύ. ουν, ώ παΐ, τά χα- 

μκγματα τελεία ποιεί καί. τούς τόπους ακολούθως χχτάστιζ&' έν γάρ μ.ικρ^ 
πλάν·/) πολύς ήμάρτηται λόγος». ’Ίδε Κόππιαν ΐίαΛαιογρ. Κριχ. Τόμ. Α', 

σελ. 240. Πρβ. καί Βιλλοισώνα άιατ-ριβ. σελ. 137 κεξ. (και Βάστιο,ν Έτισΐ. 
Κ.ριτ. σελ. 6.6 κέξ.) καί Βεργκιον Ctriech, Literat. Τόμ. Α', σελ. 234.

Περί τοϋ άστιγ&ς βιβΛίον έποιησατο λόγον κα'ι δ Αερσιος de Arist. Stud, 
ffom. σελ. 354 έκδ. β'. Πρβ. καί Ναύκ,ιον ,Α,ριστο^>. Βνζ. σελ. 16. καί 

Μεινέκιον Στεφ. Βυζ. σςΚ. 93.

Τόμ. Β', σελ. 908,1-f γρ.απτέον ς όνομα προσηγορικόν., σελ. 90-9, 8 γραπτέονς ονό
ματος προσηγορικοί.

ΠΕΡΙΊΉΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕΩΣ

ΕΝ ΕΛΛΑ.ΔΙ

Παρά τοϊς ημετέροτς προγόνοις κυριώτατον μ-έλημα-Jjv ητών παίδων άγω- 

γη καί έκπαίδευσις, διότι διά τούτων έφρόνουν,καί δικαίως,δτι έδύνατο νά έπι- 

τευχθ·?) ν) τγί πόλει παρασκευή πολιτών αγαθών καί έναρέτων. Τούναντίον 
όμως παρ’ ημϊν τοϊς νεωτέροις η τών παίδων ανατροφή καί έκπαίδευσις εν

τελώς παραμελεϊται, τών της πολιτείας προϊσταμένων άλλοις τρόποις καί 

μέσοις την εθνικήν προαγωγήν διωκόντων. Ματαία τώ δντι νίθελεν είναι η 
προσπάθεια ημών ν’ άποδείξωμεν τίνες τοΰ αληθούς μέσου έπετυχον, διότι 

ούδείς έστιν ό άμφιβάλλων περί τούτου, πολύ δέ περισσότερον. νά καταδεί- 

ξωμεν αποτελέσματα άπερ η παραμέλησις ημών αύτη δύναταί νά φέ- 

ρ·/), διότι άντι τών προσηκόντων μέσων έπιδιώκομεν τόν σκοπόν, απαράλ

λακτα ώς εί ίστάμεθα/ίνα περιπατώμεν, η μάλλον έζητοΰμεν νά οίκοδομη- 

σωμεν άνευ της άπαιτουμ,ένης ύλης.
"Όπως έθνος τι εύημερηση, άναντιρρητως πρέπει νά θέση βάσεις τινάς έφ’ 

ών άπαρεγκλίτως νά βαδίστ;, ημΐν όμως δέν ητο τοσοΰτον εΰκολον τοΰτο. 

'Ως δ άνθρωπος ιδία φύσει συμπκθώς, ώς άποδείκνυσι σαφώς ό Σκώτος φι

λόσοφος Άδάμ Σμίθ πρδς τδν μέγαν καί λαμπρόν δμοιόν του διατίθε

ται, παν δ’ είς αύτόν ίδιάζον φροντίζει ν’ απομιμείται, οΰτω καί τά μικρά 

έθνη, έκ τοΰ αύτοΰ αισθήματος άγόμενα, συμπαθώς πρδς τά εαυτών μεί- 
ζονα διατίθενται καί φροντίζουσι παρ’ αύτοΐς νά είσαγάγωσι παν δ,τι παρ’ 

έκείνοις υπάρχει. Πτωχόν καί ελεεινόν άμα τ·^ απελευθερώσει του έν τνϊ χο- 
ρείιγ τών μεγάλων καί πεπολιτισμένων έθνών εϋρεθέν τδ ημέτερον, εΐδεν 

εαυτό παρορώμενον καί παραγκωνιζόμενον, ώς ακριβώς ήθελε συμβη είς έ'κ- 

συρμόν πτωχόν καί αδέξιου χορευτήν εΰρεθέντκ έν μέσω λαμπράς καί πολυ 
τελούς αιθούσης χοροϋ. Πρώτη λοιπόν σκέψις αύτου υπήρξε νά έξισωθΐ! καί 

άφομοιωθ·?) πρδς τά μεγάλα έ'θνη καί κατά συνέπειαν έπεδόθη είς άπομίμη- 

σιν τών παρ’ αύτοΐς ύπαρχόντων, καί δη έκείνων άτινα άπηρτιζον την με- 

νίστην αύτών δόξαν. Άλλά τί συνέβη ; Τό ημέτερον έθνος έ'παθεν δ,τι συ

νήθως οί εμπειρίας καί επιστήμης έστερημένοι” αντί, μικρόν ύπομεϊναν, νά 

έξετάση τίσι ποτέ τρόποις τά έ'θνη έκεΐνα είς τοσοΰτον πολιτισμού καί εύη- 
μεοίας προηχθησαν, ίνα και αύτό έαυτφ τοΐς αύτοΐς χρήσιν ποιησηται, ηρξατο 

κατεσπευσμένως καί άκρίτως δανειζόμενον καί άπομιμούμενον παν δ,τι ένό- 
μιζε συντελεστικώτερον προς άνάπτυξιν του. “Ίδρυσε λοιπόν Άκαδημείας, 

Πανεπιστήμια, Γυμνάσια, Σχολεία, ’Αστεροσκοπεία καί εί' τι άλλο, πριν

1 Theory of Moral Sentiments. Part. I, sect. Ill, p. 70 καί ίφεξής. 
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άποκτησν) ’Ακαδημαϊκούς, Καθηγητάς, Διδασκάλους καί Αστρονόμους. Καί 

δτι έγίνετο διά τά συγκεκριμένα ταΰτα, ταύτό καί διά παν άλλο μέχρι τών 

•ηθών εθίμων καί της ενδυμασίας αυτής.

Καί, ώς εΐ'πομεν, τοΰτο ούτως έδει φυσικώς γενέσθαι καί έστι μάλιστα 

τεκμηριον της μεγάλης ζωτικότητος καί της έπί την πρόοδον όρμης 'τοΰ 
ίμετέρου έθνους. ’Αλλά πρόοδος έθνους τίνος μα πηγάζουσα έκ τών ιδίων 

αύτοΰ δυνάμεων καί μη βασιζόμενη έπί βάσεων τελέως εθνικών καί ύγιών, 
δέν δύναταί νά θεωρηθώ ώς τοιαύτη, άλλά μάλλον έπιτηδευσίς τις καί χροιά 

καί κάλυμμα, ου άνασυρθέντος ένδείκνυται τρομακτική γυμνότης. Δέον λοι
πόν νά τεθώσι βάσεις, ας συγχρόνως νά σεβασθώμεν.

Άλλά πίνες αί βάσεις αύται ; Καί άλλαι μέν, πρώτιστη δ’ άπασών καί 
χυριωδεστάτη η παίδευσις καί άνατροφη των παίδων. ’’Ανευ ταύτης είναι 

αδύνατον νά έπιτευχθη τό μεγαλεϊον παντός έθνους η λαοΰ. θέλομεν μεγά- 

λην την 'Ελλάδα, Θέλομεν στόλους καί μυριάδας μαχητών, θέλομεν ένδο

ξους άνδοας, θέλομεν .... θέλομεν, άλλ’ ουδέποτε έσκέφθημεν πώς πράν- 
μάτι δυνάμεθα νά φθάσωμεν είς θέσιν νά τά έχωμεν έπαξίως. Άλλά καί έν 

τούτφ ό σοφός Χχιρωνεύς διδάσκει ημάς τά δέοντα.· «Τών μέν γάρ στρατη- 

»γών τά επιφανέστατα κατορθώματα, λέγει, σωτηρίας μόνον οί'δαμεν τ-ης 

»έκ τών παραχρημα κινδύνων αί'τια γιγνόμενα στρατιώταις όλίγαις η πόλει 

»μια, η καν ένί τινι έ'θνει, βελτίους δ’ ούδαμώς ποιοΰντα ού'τε τους στρατιώ- 

?τας, ούτε τούς πολίτας, άλλ’ ούδέ τούς ομοεθνείς' τήν ύΐ παιδείαν, ον~ 

Wlar ευδαιμονίας ούσαν, αιτίαν τής εϋβον.Ιίας, ού μόνον έστίν εύρεϊν η 
ϊοί'κω, η πόλει, η εθνει χρησίμην, άλλά παντί τφ. τών ανθρώπων γένει' όσω 
?>ουν ή έκ παιδείας ωφέλεια μείζων πάντων στρατηγημάτων, τοσο.ύτω. καί 

χη περί αύτΐς μνημη αξία σπουδής.»*
’Επειδή λοιπόν τοιαύτη τις έθεωρηθη ή παιδεία καί η ανατροφή, βλέπο- 

μεν δτι αί σπουδαιόταται τών πολιτειών ανέκαθεν την μεγίστην αυτών προ

σοχήν κατέβαλαν είς την έκπαίδευσιν. καί μόρφωσιν τών παίδων, έκάστοτε 

παραλλασσούσας καθ’ δν σκοπόν έκαστη τούτων ώς κύριον προέθετο,. Καί ού
τως άλλη μέν έκπαίδευσις και ανατροφή δίδεται έν Σπάρτη, άλλη καί εν
τελώς διάφορος έν ’Αθηναις καί τέλος άλλη έν Περσίρρ, ανάλογος, έπαναλαμ- 

βάνομεν, πρός τόν σκοπόν δν έκάστη έπεδίωκεν. Άφ’ ετέρου δ’ έξετάζοντες 

την έκπαίδευσιν έκ τών αποτελεσμάτων αύτΐίς, πειθόμεθα οτι, όπου μέν αυ

τή ην λογικωτέρχ καί άνθρωπινωτέρα ύπερίσχυσε της διττόν τοιαύτης, ένφ 

έντελώς έπεκράτησεν εκεί οπού ούδαμώς ύπηρχεν, ούτος δ’ ό λόγος δι’ δν 
αείποτε η απαίδευτος ’Ασία έδούλευσε τη Εύρωπη καί ούχί τις μοιραίος®.

Παρερχόμενοι δέ τούς αιώνας καί την παρούσαν εποχήν έρευνώντες πες- 

θόμεθα ότι εκείνα τών κρατών εύημεροΰσι καί πλείονα ζωτικότητα παροιςν

1 Πλουτάρχου περί μουσικές £ 1.
? ”13. Έγίλου, φιλοσοφία τίμ Ίοτο,ρίας Μερ. Α' Κεφ.

σιάζουσι παρ’ οΐς πλειοτέρα κάταβέβληται φροντίς ύπέρ τ'Ζς έκπαιδεύσεως 

καί παραδείγματα άναμφισβητητα ή Γερμανία, ή 'Ελβετία καί η ’Αμερική. 
Συγκρίνοντες έκαστον τών κρατών τούτων πρός τό έτερον την μέν διαφοράν 

τοΰ συστήματος καί τών μέσων δι’ ών τοΰτο εφαρμόζεται εμφανή καθορώ- 
μεν, συγχρόνως δμως βλέπομεν ώρισμένον τινά σκοπόν πρός δν η έκπαίδευ- 

σις αύτη τείνει. Άλλ* οΐα διαφορά μεταξύ τούτων καί τών άλλων τνίς Εύ
ρώπης κρατών ! 'Όπως αύτη σαφώς καταδειχθη, άρκεϊ τις νά παραλληλί- 

σ·/) την Γαλλίαν λ. χ. πρός την Γερμανίαν η την Ελβετίαν προς την 'Ρω

σίαν η την Τουρκίαν πρός την ’Αμερικήν.
Άλλ’ έξετάσωμεν τό ημέτερον έθνος, αφέντες τά ξένα.
Υπάρχει παρ’ ημ.ϊν σύστημα έκπαιδεύσεως; 'Ear ύπάρχγ, τίνι τρόπφ 

ηα'ι τίσι μέσοις καί κατά πόσον έφαρμόζετατ τοΰτο ; Ούτε τοϋ παρόντος 
ούδ’ ημών έργον ν’ άποδείξωμεν ηδη ό'τι ούτε σύστημα έκπαιδεύσεως ημέ

τερον υπάρχει, ού'τε τό έπείσακτον καλώς εφαρμόζεται, ώς ούτε νά κατα- 

δείξωμεν τά αίτια δι’ & η ήμιμάθεια θρασεία καί δαφνοστεφής έστησε με

ταξύ ημών τόν θρόνον της, καθ’ ο'σον τουλάχιστον περί αύτών κρίνομεν. 

‘Απλώς καί μόνον περιοριζόμεθα άποβλέποντες είς την Θέσιν ημών νά εί'πω- 

μεν, καθ’ οσον μάλιστα ώς ποτέ μαθηταί πείραν έλάβομεν, ό'τι σήμερον 

έξερχόμενοι τών σοφών γυμνασίων μας οί π.Ιεϊστοι ού'τε τούς προγόνους συγ
γραφείς έννοοΰμεν, ού'τ’ ωφέλειαν τινα ηθικην έξ αύτών συνεπαγόμεθα, ού'· 
τε ί'σως ορθογραφίαν γινώσκομεν, χωρίς νά προσθέσωμεν ότι πάντες ανεξαι

ρέτως άγνοοΰμεν τά στοιχειωδέστατα της βοτανικής, τ-ης χημείας, της ζω

γραφικής καί τών λοιπών έκείνων γνώσεων, αΐτινες σήμερον θεωρούνται καί 
είσι πράγματι τό άνα-όσπαστον έφόδιον παντός τά εγκύκλια πεπαιδευμέ

νου άνθρώπου. Άλλ’ έάν τοιαΰτά τινα τά παρ’ ημΐν γυμνάσια, όποϊά τινα 

άρά γέ είσι τά ελληνικά καλούμενα σχολεία, έτι δέ μάλλον τά δ^αοΓίκά,. 

άν τά υπάρχοντα δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς τοιαϋτα ;
ΙΙολλοί παρ’ ήμιν φρονοΰσιν οτι πρός έκπαίδευσιν ίκανη φροντίς κατεβλη- 

θη, καί τινες μάλιστα λέγουσιν έναβρυνόμενοι «καί γυμνάσια καί έλληνικά 
και δημοτικά σχολεία έ'χοσ.εν πλεϊστα καί διδασκάλους καί δημοδιδασκά
λους, επίσης καί οί έν τοΐς διαφόροις τούτοις σχολείοις φοιτώντες παΐδές είσι 

σχετικώς πρός τόν πληθυσμόν τοΰ ήμετέρου κράτους πλείονες τών έν άλλοις 

μεγάλοις κράτεσι φοιτώντων.?) Έδώ άκριβώς έγκειται τό λάθος μας καί εν
τεύθεν η έκ τοΰ έγω’ΐσμοΰ μας μεγίστη άποτύφλωσις ημών. Ή έκπαίδευσις 
εν γένει καί ιδιαίτατα ή δημοτική, ύπέρ ης καί την μεγίστην φροντίδα 

ώφείλομεν νά καταβάλωμεν, ώς είς τό μέγιστον μέρος άποβλεπούσης, δέν 

συνίσταται είς την έκμάθησιν τριών τεσσάρων μόνων κολυβογραμμάτων καί 
την άπλην γνώσιν τών τεσσάρων αριθμητικών πράξεων, άλλ’ αποβλέπει 

|δίως είς την ήθοποίησιν τών παίδων, άνάπτυξιν τών ηθικών αύτών συναι
σθημάτων καί πρός τούτοις μετάδοσιν αύτοΐς τών πολλών καί πολυτίμων
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εκείνων γνώσεων, α'ίτινες δύνανται νά φέρωσιν αύτούς εις την συνείδησιν τής 

έποχής έν ή ζώσιν, ύποβοηθοΰσαι άμα την εις τά διάφορα ύλικά κα'ι πνευ

ματικά έργα έπίδοσιν αύτών, Τί γίνεται πλήν έν τοΐς ήμετέροις δημοτικοί; 

σχολείοις ; ’Από πρωίας μέχρι; εσπέρας, κ.αταρώμενος τήν τύχην του, έν 
μέσφ τών παίδων περιφέρεται ό διδάσκαλος ραβδούχος τόν τρόμον και τήν 
δεισιδιδασκαλίαν έμπνέων άντί τής· αρετής και της αγάπης άς έκλήθη νά 

διδάξγ, κα'ι ώς μόνον σκοπόν τοϋ ίεροΰ έπαγγέλματός του Οεωοεΐ μηχανικώς 

νά έθίση τούς έμπεπιστευμένους αύτφ παϊδας ν’ άναγινώσκωσι καί νά γρά- 

φωσιν ελεεινά κα'ι άθλια. Τέλος φθάνει ή ώρα της άπολύσεως καί αφηνιώντες 
ρίπτονται οί μαθηταί τοΰ αγαθοΰ έκείνου διδασκάλου είς -τάς οδούς οΐοι είσήλ- 

θον καί ίσως τι μέν μαθόντες, δπερ δμως έντελώς κεχωρισμένον της ηθικής 

κακώς αύτοΐς θέλει χρησιμεύσει. Ούδεμία πρός ήθοποίησιν αύτών φροντίς 
καταβάλλεταΓψεύδονται δέ, διαπληκτίζονται, ορκίζονται και κακοηθαίνουσιν. 

ΤΙ μουσική έντελώς παραμελεΐται, ένώ ούδε'ις ύπάρχει άρνούμενος δτι αυτή 
ύψοΐ τήν φαντασίαν καί μορφαΐ τό δομικόν, ή δέ θρησκευτική διδασκαλία έν 

παρέργφ τίθεται καί συνήθως γίνεται παρ’ ανθρώπων οΐτινες πάσης πίστεως

χριστιανικής στερούνται.
Άλλ’ ήμΐν ήκιστα μέλει ή άληθής τών παίδων έκπαίδευσις. Καί έάν μέν 

ταΰτα άνήκωσιν είς εύπορους οικογένειας ικανόν νομίζεται νά έκμάθωσιν ολί

γα γράμματα, χορόν, άτελεστάτην μουσικήν καί νά ψιττακίζωσι μίαν ή δύο 
γλώσσας—δτε θαυμάζονται—, έάν δ’ είς απόρους,δπερ καί γενικώτερον, πολύ 
δι’ αύτά ή γνώσις τής άν,αγνώσεως καί κακής γραφής.

Βεβαίως εν συνταγματικώ κράτεε, ένθα τό άθλιον συγκεντρωτικόν σύστη

μα βασιλεύει, άδίκω,ς καί ατόπως άμα θά έζητοΰμεν παρά τών γονέων καί 

τών πολιτών έν γένει νά λάβωσι τήν φροντίδα τής έκπαιδεύσεως τών παίδων 

καί αύτοί νά όργανώσωσι σύστημα έκπαιδεύσεως. Τοϋτο κατά πρώτιστον 
λόγον είναι καθήκον τοΰ Υπουργού τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως καί κατά 
δεύ τερον τών λογίων άνδρών τοΰ ήμετερου έ'θνους. Άλλ’ είς τί καταγίνον

ται ουτοι; Οί. μέν έκάστοτε υπουργοί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, ώς έπί τό 

πολύ Ακατάλληλοι, άχεκδότως πάντοτε κατά τάς έφημερίδας των εργαζό
μενοι, είς μάνας μεταθέσεις πτωχών δημοδιδασκάλων καί καθηγητών κα
ταγίνονται, οί δέ λόγιοι καί δυνάμεναι συμβο.υλεΰσαι ε·ί'τε: διότι φοβούνται μή. 

έκτεθώσιν, εΐ'τε διότι ύπο.λαμβάνουσι τούς έν τ-έλει ανεπίδεκτους λογι

κής πειθοΰς, εΐ'τε διότι δέν. . . . , έντελώς απέχοντα-ι νά θί,ξωσι τό ζή

τημα τούτο.

Ευτυχώς δμως πρό τινων έτών (4869) έπελήφθη νά κίνηση τό ζήτημα 
τής παρ’ ήμΐν έκπαιδεύσεως ό «πρός διάδοσιν τών ελληνικών γραμμάτων 

Σύλλογος» καί έπί τούτφ πραύκήρυξε διαγώνισμα δπερ ήκιστα μέν συνεκίνη- 

σε τούς λογίους μας, έγένετο δ’ δμως αιτία ν’ άναφανώσι δύο αξιολογώτατα

συγγράμματα 1 τοΰ κ. Κωνσταντίνου Σ. Εανθοπούλου πρώην Γυμνασιάρχου έν 

Σμύρνη, Ανδρος λίαν εύπαιδεύτου καί μόνου ίσως σπουδαίως έγκύψαντος 

είς τό παρ’ ήμΐν άδιερεύνητον ζήτημα τής παιδαγωγίας. Πριν ή προβώμεν είς 

τήν σύντομ.ον δσον έ'νεστιν άνάλυσιν τών άξιολόγων τούτων συγγραμμάτων, 

ούκ άσκοπον νομίζομεν νά διαλάβωμεν σύντομά τινα περί τοΰ ίστορικοΰ του 

διαγωνίσματος.
Τό προκηρυχθέν λοιπόν τφ 1869 διαγώνισμα ώδέ πως είχεν: «Ποΐαιαί 

ελλείψεις τής κατωτέρας καί μέσης δημοσίας παιδείας έν Έλλάδι; πόθεν 

έκάστη αύτών προέρχεται ; Αν έκ τών νόμων, έκ τής εφαρμογής ή έξ άλ

λων λόγων ; Ποια τά άμεσα καί έμμεσα άποτελέσματα τών έλλείψεων τού

των είς τήν διανοητικήν άνάπτυξιν καί είς τήν ηθικήν διάπλασιν τής νεο

λαίας; ΙΙοϊα τέλος τά καταλληλότερα θεραπευτικά μέσα;» *0 κ. Εανθό- 
πουλος, συναισθανόμενος τό σπουδαίαν καί έθνωφελές τοΰ ζητήματος, άπεδύ- 

θη τότε είς τόν αγώνα, τό δ’ έ'ργον του κριθέν άξιον έπαίνου καί άναθεωρη- 

θέν έξεδόθ η τφ 1873. 'Ο Σύλλογος δμως, μή άρκεσθείς είς τό αποτέλεσμα 

τοΰ διαγωνίσματος ούτε θεωρήσας τόν σκοπόν του πεπληρωμενον, καί αυ£ις 

προύκήρυζε ταύτό διαγώνισμα τροποποιημένον δμως, δ δέ κ. Εανθόπουλος 
σπεύσας εύρέθη μόνος έν τφ σταδίω διαγωνιζόμενος. ‘Η κρίσις ύπήρξε καί αυ· 

δις εύνους, τό δέ σύγγραμμα έπαινεθέν έξετυπώθη άναλώμασι τοΰ Συλλό
γου. Πώς είχε τό αύθις έπαναληφθέν θέμα καί όποϊόν τι τοϋτο βραδύτερου 

θέλομεν σημειώσει έν τή οίκείφ Θέσει.
Ούτε τήν άξίωσιν, ούτε τήν ικανότητα έχΐφ.εν, ομολογούμε,ν άνεπιφυλά- 

κτως, νά κρίνωμεν τά έργα τοΰ κ. Εανθοπούλου, άφ’ ού μάλιστα τοσοΰτον 
δεόντως καί πολλοΰ έξετιμήθησαν παρά» τών κριτών τοΰ άγώνος έκείνου. 
Απλώς ένταΰθα θέλομεν έπιχειρήσει, ώς εί'πομεν άνωτέρω, νά δώσωμεν άνά- 

λυσίν τινα άμ,φοτέρων, ήτις εύχόμεθα νά γείνη αιτία ν’ άναζητηθώσι παρά 

τών αρμοδίων, νά μελετηθώσι καί ούτω μεθ’ ικανήν συζήτησιν νά έπέλθ,ν) 

ή άληθής άναγέννησις παρ’ ήμΐν Αληθούς παιδείας καί μορφώσεως.
Τό πρώτον έκδοθέν καί έπιγραφόμενον «πρώτη καί μέση έκπαίδευ- 

σις κλ.» διαιρείται είς μέρη δύο, ών προηγείται μέν μακρά προδιοίκησις., 

ίπεται δ’ Ανεξάρτητος πραγματεία περί ανατροφής και έκπαιδεύσεως κο· 
ρασίων. Περί τής τελευταίας ταύτης πραγματείας έπιφυλασσόμεθα άλλοτε 
νά έκφέρωμεν τήν γνώμην μας, καθ’ δσον μάλιστα Ανάγεται είς ζήτημα 

δπερ λίαν σπουδαίως εσχάτως έπησχόλησε τόν ευρωπαϊκόν κόσμον.

Έν τή προδιοικήσει λοιπόν, σπουδαΐον μέρος τής δλης έκτάσεως τοϋ 
συγγράμματος κατεχούσφ καί ύπό πνεΰμα δλως φιλόσοφον γεγραμμένφ, έξε-

I ΙΙρώτη και μέση ίκπαίδςυσις κλ. ύπό Κωνστ. Σ. Εανθοπούλου γυμνασιάρχου. Έν Ά- 
βήναις, 1878, ε’ς 16ον σελ. 275.

II διδασκαλία της έλληνικής γλώσσης ΐν τοΐς δημοτικοί; καί έλληνικοΐς σχολτίοις καί 
Γυμνασίοις τής Ελλάδος, ύπό τοΰ αύτοΰ. Έν Σμύρνη, 1875, ε’ς 16ον σελ. 120. 
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τάζει πρώτιστα τον της έκπαιδεύσεως σκοπόν κα'ι ώς τοιοΰτον θεωοεΐ «την 

κατά την άρχέγονον τοϋ άνθρώπου φύσιν βαθμιαίαν τελειοποίησιν αύτοΰ »,έξε- 
ταζων δέ τήν μεταξύ άνατροφής κκϊ έκπαιδεύσεως άντίθεσιν ώς αίτιον ταύ

της Θεωρεί τήν έ'λλειψιν συνδέσμου τινός τών δύο τούτων κα'ι ώς τοιοΰτον 
τήν ιδέαν τοΰ Θεοΰ, έπάγει δτι τό κυριώτατον εργον τής παιδαγωγικής έκ- 
παιδευσεως δέον να ή το άτενιζειν αεί και έν πασιν εις τήν αρχέτυπον εκεί

νην εικόνα. ’Αμέσως ό συγγραφεύς έν έτέρφ κεφαλαίφ πραγματεύεται τήν 

ενότητα τοΰ ανθρωπίνου π re ύπατοι; κατά τάς διαφόρους αύτοΰ εκφάνσεις, 
ήτοι τό νοητικόν, τό φανταστικόν καί τό θυμικόν, καί έκαστον αύτών φιλο- 
σοφικώς έξετάζει καί άνερευν^. ’Ακολούθως δ’ έν έτέροις δυο κεφαλαίοις 

πραγματεύεται περί τοΰ παιδός καθόλου και καθ’ έκαστα, όρμώμενος έκ τής 

άρχής, θτι ό άνθρωπος δέν γεννάται ελεύθερος, άλλά δύναταί νά γείνη, του- 

τεστιν έχει έν έαυτφ τήν πρός τοΰτο δύναμιν. Έν τοΐς κεφαλαίοις τούτοις 
μεταξύ άλλων λίαν λεπτομερώς έξετάζει τήν ιδιοφυίαν έκάστου παιδός, 

την επενεργειαν τοΰ διδασκάλου επ'ι τής θελησεως του, τήν προκύπτουσαν 

διαφοράν εκ τής αλληλεπιδρασεως τών διαφόρων πνευματικών δυνάμεων και 
τής βουλήσεως κα'ι τέλος τόν σύνδεσμον μαθητου καί διδασκάλου, πολλάς, 
σοφάς κα'ι σπουδαιοτάτας κρίσεις έπαγόμενος.

Καί ενταύθα περαίνεται ή προόιοίχψπς η τινι έπεται τό Α* καί Β* μέ
ρος, ών τό μέν διαιρείται εις κεφάλαια τέσσαρα, τό δ’ έτερον εις κεφάλαια 

έζ, καί τών όποιων έκαστον ιδιαιτέρως θέλομεν έξετάσει.
Και εν μεν τώ πρωτφ π-sS” ριορφώσεως τον νοητιχοϋ πραγματευόμενος 

καί τών βαθμιδών τής άναπτύξεως αύτοΰ, τής άντιλήψεως, παραστάσεως 

και έννοιας’, εξετάζει έκάστην αύτών καί ειτα υποδεικνύει τί κατά ταύτας 
οφείλει ό διδάσκαλος νά πράξη. Περί τής άντιλήψεως δέ, τρανώς Αναπτυσ

σόμενης διά τής περιγραφής τοΰ Αντικειμένου, άναλύσεως και άνασυνθέ- 

σεως αύτοΰ, επομένως άπό τών αισθητών άρχομένης, συνίστησιν ϊνα ή δι
δασκαλία όδηγή τό Αντιληπτικόν τοΰ παιδός άπό τής άπόψεως καί περι

γραφής αισθητού γνωστού πράγματος εις τήν άνάλυσιν τών μερών αύτοΰ καί 
άνασύνθεσιν αύτών.Τήν αύτήν ταύτην μ.έθοδον ό κ.Εανθόπουλος άναλόγως επε

κτείνει έφ’όλων τών μαθημάτων καί αύτής τής Γεωμετρίας, ής ή διδασκα
λία, φρονεί, δέον ν’ άρχηται ούχί άπό τοΰ σημείου, άλλ’ άπο τής άπόψεως. 

σώματος κανονικού άμα καί άπλοΰ. Άναζητών δέ τήν πρός άνάπτυξιν τοΰ 

αντιληπτικού άρμοδίαν ύλην, ώς τοιαύτην προτείνει τήν δι’ εικόνων εποπτι

κήν άνα.ίυτιχην διδασκαλίαν, καθ’ άπερ έν Εύρώπη καί ιδιαίτατα έν Γερμα

νίά συμβαίνει' έκ τούτων δέ τών εικόνων νά προηγώνται αί παριστώσαι 

πράγματα τοΰ καθ’ ημέραν βίου, επομένων τών παριστασών εικόνας τής φυ

σικής ιστορίας, τών φυτών καί τών ζώων.

’Εφεξής ό συγγραφεύς έπιλαμβάνεται έν δευτέρω κεφαλαίφ νά υπόδειξη τόν 

τρόπον τοΰ μορφοΰν τό φανταστικόν καί μετά βραχέα τινά περί αύτοΰ τού» 

-του, έξετάζει καθ’ έκαστον τά μέσα άπερ συντελοΰσιν είς άνάπτυξιν αύτοΰ, 

ώς τοκκϋτα θεωρών τήν ζωγραφικήν, τήν μουσικήν καί τήν ποίησιν, καί έκ 

τών δύο πρώτων αύθις, ώς μάλλον άρμοζούσας, τήν ιχνογραφίαν καί σκια

γραφίαν, καί τήν ωδικήν ή φωνητικήν μουσικήν. ’Ενταύθα ομολογοΰμεν οτι 
τάς περί μουσικής θεωρίας τοΰ κ. Εανθοπούλου, έν άνάγκη καί αύτήν τήν 
εκκλησιαστικήν μουσικήν παραδεχόμενου, δισταζομεν εντελώς να παραδε- 

χθώμεν ώς έχουσιν, καθόσον μάλιστα ουτ’ έν άρμονίγ εύρίσκομεν αύτάς πρός 

τό δλον τοϋ συστήματος του, Άλλά περί τε ταύτης και τής θρησκευτικής 
παιδεύσεως άπώτερον, σπεύδοντες ήδη είς τήν άνάλυσιν τών προκειμένων 

συγγραμμάτων.
Έν τώ γ' κεφαλαίφ μακρότερος γίνεται λόγος περί ρορφώστως τον θυ- 

μιχοΰ καί δικαίως, διότι περί τούτου πλειοτέρα πρόνοια δέον νά λαμβάνη- 

ται καί μάλιστα έν ταϊς τάξεσι τοΰ δημοτικού σχολείου. Συμβουλεύει λοι

πόν μετά σύντομά τινα περί ήθους νά μή έκζητήται ή έκρίζωσις καί κα- 

τάπνιξις τών συναισθημάτων τοΰ παιδός, δπερ -θά έδήλου άγνοιαν τής άν

θρωπίνης καρδίας, άλλά ν’ άνιχνεύωνται καί έξετάζωνται αύτά τε καί τά 

κινοϋντα αίτια, παντός εύλογου καί αθώου περιθαλπόμενου καί οίονεί καλ- 
λιεργουμένου. Έκ τής άρχής δέ δτι ή άνθρώπινος καρδία καί πρός τάγαθόν 
έ'/ει τάσιν, άναφερομένη είς τήν βούλησιν, προτρέπει νά ζητηθή ή διάπλα- 

σις τής καρδίας διά τής ιστορίας καί τών θρησκευτικών καί τής ποιήσεως, 
περί τής διδασκαλίας τών όποιων καί ενταύθα καί άλλαχοΰ τά δέοντα 

σκιαγραφεί. Συντελεστικώτατον δέ πρός μόρφωσιν τοΰ ήθους καί τής καρ
δίας τών μαθητών θεωρεί αύτό τό ήθος τοϋ διδασκάλου, ούτινος τήν σχέσιν 

πρός τούς έμπεπιστευμένους αύτφ παϊδας έπιμελώς διαγράφει καί χαρα

κτηρίζει.
Έν τώ αύτώ κεφαλαίφ ικανός γίνεται λόγος περί ποινών καί περί τοΰ 

πώς τήν ποινήν θεωρητέον' έν τή περιπτώσει δέ ταύτη λέγει «ή ποινή δέον 
νά νοηθή πρώτον ώς παιδαγωγικόν μέτρον, καί δεύτερον ώς τό τελευταιον 

καί έ'κτακτον μέτρον, ούδέποτε δέ ώς τιμωρία ή έκδίκησις, ήν άπαιτεΐ ή. 
δικαιοσύνη έν τή κοινωνία.» Άλλα πόσον δυστυχώς παρ’ ήμϊν παραγνωρί

ζεται ή άλήθεια αΰτη ! Επομένως έξετάζει περί τοΰ πώς καί πότε έπιβλη- 

τέα ποινή, τήν αναλογίαν αύτής πρός τό σφάλμα καί τέλος όποϊαί τινες 

δέον αί ποιναί νά ώσι.
Τελευταιον δέ έν τώ δ' κεφαλαίφ πραγματεύεται περί τοϋ οΐόν τινα δεϊ 

τόν διδάσκαλον είναι.Τοσαϋται καί τηλικαΰται έν τφ προκειμένφ θέματι είσίν 

αί δίκαιαι Απαιτήσεις τοΰ πεπαιδευμένου γυμνασιάρχου, ώστ’ έκ πρώτης 

ό'ψεως πείθεται τις ότι εντελώς στερούμεθα διδασκάλων, έκτος όλιγίστων έξαι- 

ρέσεων. ’Απαιτεί λοιπόν παρά τοΰ διδασκάλου τήν βαθεϊαν γνώσιν τής παιδα

γωγίας καί ψυχολογίας μετά τής πείρας, έκτος δέ τής επιστήμης καί τών 

γνώσεων άς οφείλει νά γινώσκη νά η κάτοχος καί τής παιδαγωγικής τέχνης 
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θεωρία τε καί ποάξει, τουτέστιν «ού μόνον νά έννο'Τί τάς παιδαγωγικά; Οεοο- 

ρίας, άλλά καί νά συναισθάνηται αύτάς καί νά ζή έν αύταΐς, ύψουμενο; ύπό 
ΐή; ιδέας της τελειότητος», συνίστησι δέ τώ διδασκάλιφ ιδίαν μελέτην νά 

ποιή. τών φιλοσοφικών συγγραμμάτων, καί δη έκ μέν τών άρχαίων τών τοΰ 
Άριστοτέλους καί Πλάτωνος, έκ δέ τών νεωτέρων τών γερμανικών ψυχολο

γικών και παιδαγωγικών. Προκειμένου δέ πάντοτε περί τοΰ διδασκάλου ως 

άναγκαΐον αύτοΰ προσόν θεωρεί την πλήρη ύγίειαν, τοϋ έ'ργου δεομένου 

εύθυμίας καί γαλήνης, ύπό της τοιαύτη; μόνη; χορηγουμένης. Τέλος δέ 
τέσσαρά; τινας κανόνας τίθηστ έγγυωμένους την αγαθήν τοϋ διδασκάλου 

εκλογήν' 1) νά έκλέγωνται οί χρηστότεροι καί εύφυέστεροι τών μελλόντων 
νά χρησιμεύσωσιν ώ; διδάσκαλοι μαθητών' 2) οί έκλεκτοΐ ουτοι νά διδα- 

χθώσι πρό; τή επιστήμη καί φιλοσοφίαν, ιδία. την παιδαγωγίαν' 3) νά δοκι- 

μάζωνται οί διορισθησόμενοι διδάσκαλοι πρότερον κατά τό έν Πρωσσία έπι- 

κρατοΰν σύστημα καί 4) νά έπιτηρώνται ένδελεχώ; παρά τοϋ έπί της Δημο
σίας Έκπαιδεύσεως Υπουργείου, δι’ ών τοΰτο έ'χει μέσων.

"Ι1δη περατοΰντες την άνάλυσιν τοΰ πρώτου μέρους, περί τη; καθόλου παι- 

δεύσεως πραγματευόμενου, συνιστώμεν την μελέτην αύτοΰ τοΐς περί τά της 

παιδείας' καί διδασκαλίας καταγινομένοις.

’Εντεύθεν ό συγγραφεύς εισέρχεται εις τό δεύτερον μέρος, καθαρώς εις 
την διδασκαλίαν τών μαθημάτων άποβλέπον καί περί αύτην στρεφόμενον.

Έν τούτω πρώτιστα μέν έξετάζει την Θρησκευτικήν διδασκαλίαν, οια τις 

παρ’ ήμΐν τυγχάνει καί οΐα τι; ώφειλεν είναι, ακολούθως δέ διαδοχικώς 
πραγματεύεται την διδασκαλίαν τών ελληνικών γραμμάτων καθόλου καί 

κατά μέρος, περί Ιστορίας καί Γεωγραφίας, μαθηματικών, 
καί τέλος περί δημοτική; έκπαιδεύσεως. Επειδή πλην 

σκαλία; τη; ελληνική; καί της Δημοσίας Έκπαιδεύσεως 

νώς πραγματεύεται ό συγγράφει»; 

ταχέως θελομεν άσχοληθη. 

καθ’ όσον αφόρα την 
Μαθηματικών.

Δύο τινά αίτια ό κ, 
ημΐν διδασκαλίας τη; 

οσφ τά μαθήματα ταΰτα μορφωτικά 
δυσδίδακτα, τό δέ δι’ ημάς τυγχάνουσι καί νεώτατα και εντελώς άποροΰ- 

μεν διδασκάλων έντριβών καί έξοχων περί τά μαθήματα ταΰτα. Συνεπής 

δέ πρός τόν κανόνα §ν αύτός τίθησι καί καθ’ 8ν «τής Γεωγραφίας τά στοι

χεία δέον νά διδάσκωνται ώς τοϋ όλου της γης μέρη, ού καθ’ έαυτά χωρίς' 

ό'τι ούτε εις τό στατιστικόν μέρος, ούτε εις τό περιγραφικόν της επιφάνειας, 

ούτε είς τό πολιτικόν νά περιορισθή ό διδάσκαλος, άλλά συλλήβδην πάντα 
ταΰτα καί άναμίξ νά διέλθη ώς καί έ'χουσι φύσει πρός άλληλα καί βαθμ;Λ-

περί συνθέσεων 
περί τής διδα- 

ιδία: καί έκτε-

έκπαιδεύσεως. 

της Δημοσίας

>ς έν τω έτερω συγγράμματι αύτοΰ, περί 8 
·, ίδωμεν οποία; τινκς ιδέας και γνώμας έκφέρει 

διδασκαλίαν τή; 'Ιστορίας και Γεωγραφίας καί τών

Εκνθόπουλος άνευρίσκει της καλή; καί άτελοΰς παρ’ 

τε Ιστορίας καί της Γεωγραφίας, ών τό μέν είναι δτι 
καί αρμόδια, τοσούτω δυσχερή και

αύτη δέον νά

δόν® βρίζει τρόπον καθ’- 8ν δέον νά διδάσκηται καί ό'ν τις δύναταί έν πάση 

τή έκτάσει νά ί'δη ό διερχόμενο; τό έν λόγφ σύγγραμμα»
Περί δέ τ-Τΐς διδασκαλίας τής-'Ιστορία; γνωματεύει δτι 

γίνηται κατά πάσα; αύτής τά; ό'ψει; καί πρό; πάσας τοϋ πνεύματος τάς 
εκφάνσεις, ούτως ώστε άρμονικώς νά συντελή είς την άνάπτυξιν καί διά- 
πλασιν τοΰ πνεύματος, χωρίς ούτε ξηρά τις άφήγησι; γεγονότων, ούτε πά

λιν ποιητική άπεικόνισι; νά -?), άλλά τις μεσότης είς τήν έν γένει μόρφω- 

σιν άποβλέπουσα. Μετά διαφόρους δέ σκέψεις περί τοΰ τίνα μέρη τής ιστο
ρίας καί πώς πρέπει, νά διδάσκωντας συνίστησιν tva ό διδάσκαλος σκοπή 

τίνι τρόπφ καί έπί μάλλον, πώς διά ταύτης νά ώφελήση τόν μαθητήν ήθι- 

κώς καί διαπλάση τήν καρδίαν του.

Τέλος περί τής διδασκαλίας τών μαθηματικών, κατα^ρίνων τήν επικρα

τούσαν ξηράν μέθοδον, ύποδεικνύει τίνι τρόπω δέον νά διδάσκωνται ό'πως ό 
δι’ αύτών έπιδιωκόμενος σκοπός τής καλλιέργειας τοΰ νοητικοΰ άσφαλέστε- 

ρον έπιτυγχάνεται.
Καί ένταΰθα περατοΰμεν τήν άνάλυσιν τής περί έκπαιδεύσεως έν γένει 

άξιολόγου συγγραφής τοΰ κ. Εανθοπούλου, μεταβαίνοντες είς τήν τοΰ ετέ
ρου συγγράμματος του, καθαρώς τό ζήτημα τής διδασκαλίας τής ελληνικής 

γλώσσης πραγματευομένου.

Β'

Τό δεύτερον τοΰτο σύγγραμμα μετά μεγίστη; ακρίβεια; τά ύπό τοΰ συμ

βουλίου τοΰ Συλλόγου πρό; διάδοσιν τών Ελληνικών Γραμμάτων τεθέντα 

ζητήματα πραγματευόμενου καί έν γένει ύπό τοΰ προγράμματος δεσμευό
μενου δέν δύναταί νά θεωρηθή ή ώ; μονομερής τις έξέτασι; τοΰ ό'λου σπου

δαίου ζητήματος τής παρ’ ήμΐν διδασκαλίας τή; ελληνικής γλώσσης, οπερ 

όμολογουμένως ζήτημα δέν δύναταί νά λυθή έν ταΐς αίθούσαις τών Συλλό
γων, πολύ δέ πλέον νά γείνγ καί γενικώς παραδεκτόν.

ΙΙρός βεβαίωσιν τών είρημένων ήμΐν, παραθέτομεν αυτολεξεί τό κατ’ έπα- 

νάληψιν τεθέν θέμα, άφίνοντες έκάστφ ιδίαν περί αύτοΰ κρίσιν νά σχηματίση ;

«Α.Ζ 1) Ποιος πρέπει νά ηνε ό σκοπός τής διδασκαλίας τής ελληνικής 

γλώσσης έν τοΐς δημοτικοί; σχολείοις ;

2) Ποια τά opta τής διδασκαλίας ταύτης, τουτέστι τίνων ιερών καί λαϊ

κών γραμμάτων ή γλώσσα πρέπει νά ήνε καταληπτή είς τόν έκ τών άνω- 
τέρων δημοτικών σχολείων άπολυόμενον μαθητήν ;

3) Καί πώς δύναταί νά έπιτευχθή ταχύτερον καί τελειότερον ;

> Β' Τίνα τά αί'τια, δι’ ά ή σπουδή τής ελληνική; γλώσσης είς τά ελληνικά 

σχολεία καί είς τά γυμνάσια αποβαίνει συνήθως παρ’ ήμΐν άτελής ώς πρός 
τό μέτρον τής γνώσεως, ήν όφείλουσι ν’ άποκτήσωσιν οί μκθηταΐ είς έκα

στον τών παιδευτηρίων τούτων ; καί
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Γ' Τίνες αί βελτιώσεις δ'σαι άπαιτεΐται νά γείνωσι περί τά διδακτικά 
βιβλία, την μέθοδον τής διδασκαλίας, την προπαρασκευήν διδασκάλων καϊ 

καθηγητών, την έποπτείαν αύτών καί τά τοιαΰτα, ίνα καταστή ό'σον έ'νε- 

στι τελειότερα καί ταχύτερα ή έκμάθησις τίίς γλώσσης καθ’ έκαστον τών 
προειρημένων βαθμών τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.»
- Καί έπι τοΰ πρώτου ζητήματος έρευνών ό κ. Εανθόπουλος τόν σκοπόν τής 
διδασκαλίας τίίς ελληνικής γλώσσης έν τοΐς δημ.οτικοΐς σχολίοις ταύτίζει 

αύτδν μέ τδν γενικδν τής παιδείας τοΰ λαοΰ σκοπόν, δστις ώς είκός δέν είναι 

άλλο τι ή ή ηθοποίησις καί άνάπτυξις αύτοϋ έν τοΐς δ,ημοτικοΐς σχολείοις. 
προβαίνων δ’εξετάζει οποία τίς έστιν ή ηθοποίησις, ήν" θεωρεί ώς κύριον σκο

πόν τής τοϋ λαοΰ παιδεύσεως καί την όποιαν οφείλει νά ύπηρετή ή άνάπτυ- 

ξις καί ή μόρφωσις. Πρίν η άψηται δέ τοΰ ζητήματος τής διδασκαλίας τής 

γλώσσης έρευν^ τά μέσα, άπερ δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς συντελοΰντα εΐς 

τδν κύριον τής παιδεύσεως σκοπόν. Καί τών τοιούτων πρώτιστον μέν θεω
ρεί αύτόν τδν διδάσκαλον, ζών υπόδειγμα τοϋ ήθους καί τών αγαθών έξεων, 

εϊτα δέ τά μαθήματα άπερ πλεΐστον συμβάλλουσιν, οϊον 1) τήν 'Ιστορίαν 
ή 'Ιστορικά διηγήματα, 2) φυσικήν ιστορίαν ή περιγραφής φυτών, ζώων καί 

ορυκτών, 3) τήν μουσικήν καί ποίησιν, 4) τήν ιχνογραφίαν, 5) τήν γυμνα

στικήν καί G) releuzaior τηρ γ.Ιωσσα/r, ταύτην δικαίως θεωρών ώς τι μέ
σον, ούτως είπεΐν, πρδς χρήσιν τών μέσων, άτινα συντελοϋσιν είς τήν άλη

θή παίδευσιν τοϋ άνθρώπου. Μετά σύντομον έξέτασιν τοϋ κατά πόσον τά 
μαθήματα ταΰτα έπιδρώσιν είς τήν ήθοποίησιν τοΰ λαοΰ καϊ όποιον τι Οεω- 
ρητέον τό σχολεΐον, έρχεται είς τό ζήτημα τής διδασκαλίας τής γλώσσης, 

ής τδν σκοπόν αυθις σαφώς έν τοΐς εξής άναγράφει : «Σκοπός τής διδασκα- 

»λίας τής νέας ελληνικής γλώσσης έν τοΐς δημοτικοΐς σχολείοις γενικώτε- 

»ρον μέν πρεπει νά νίνε ή ηθοποίησις καί νοητική άνάπτυξις τοΰ λαοΰ, του- 
»τέστινή ορθή τούτου παίδευσις, μερικώτερον δέ καί πρακτικώτερον τό κα- 

»λώς νοεϊν καί όρθώς λαλεΐν καί γράφειν αύτήν.» Έντεΰθεν έμφανώς κατα

φαίνεται πόσον ό συγγραφεύς άποκρούει τήν παρ’ ημϊν επικρατούσαν σχολα- 

τικότητα, άφ’ ής άλλα πλήν τών σημερινών άποτελεσμάτων δέν έδυνάμεθα 

ν’ άναμενωμεν.
Τήν δέ δημοτικήν έκπαίδευσιν έπί έ'τη έξ ή τάξεις έκτείνει, όρίζων τά 

μαθήματα άπερ έν έκάστή αύτών δέον νά διδαχθώσιν. Ταΰτα δέ ούτως 

ένουσιν έν άκοα συντομία.

Κατά τό πρώτον έ'τος άνάλυσις απλών προτάσεων είς τάς λέξεις των καϊ 
αυθις είς συλλαβάς προφορικως,' άνάλυσις πρόχειρος καί ταχεία τών συλ
λαβών εις γράμματα, διάκρισις συμφώνων καί φωνηέντων, γραφή τών ούτως 

άναλυθεισών συλλαβών καί λέξεων, εφεξής δέ άνάγνωσις λέξεων, άπλών 

χειρογράφων προτάσεων καί εντύπων καί αντιγραφή εντύπων καί τέλος ά- 

«υοτηθίσεις γνωμικών καί τών τοιούτων πρός άσκησιν τής μνήμ,ης, ήν 
θεωρεί αναμφισβήτητο? είς πάσαν βαθμίδα παιδεύσεως.

Τό δεύτερον έτος ύπολάμβάνων έξακολούθησιν ΐοΰ πρώτου περί ταύτά συ·· 

νίστηίιν νά καταγίνωσιν οί μαθηταί.
Τό τρίτον έτος, άνάγνωσις, ομιλία έπί τοΰ κειμένου, άνάλυσις τής προ

τάσεως είς τά στοιχειά της, ερμηνεία άγνώστων τφ μαθητή λέξεων. Πρδς 
δέ άπό τοΰ έτους τούτου συνίστησι ν’ άοχηται ή διδασκαλία τής γλώσσης, 

άλλ’ άνευ θεωρίας καί γραμματικών κανόνων. Εύρεσις τών μερών προτάσεώς 
τίνος, άρίθμησις αύτών, διάκρισις γένους καί έκμάθησις τών τριών γενών, 

σχηματισμός τοΰ πληθυντικού αριθμού, τών τριών πρώτων χρόνων, συμφωνία 
έπιθέτου καί ούσιαστικοΰ καί τέλος γραπταί ασκήσεις.

Κατά τό τέταρτον έτος, άνάγνωσις, κλίσις ούσιαστικών ονομάτων, τών 

προσωπικών άντωνυμιών, σχηματισμός τών χρόνων τοΰ ένεργητικοΰ, τών 
δευτερευόντων χρόνων παρατατικού παρακειμένου καϊ ύπερσυντελικοΰ, τροπή 

ένεργητικοΰ είς παθητικόν, γραπτά γυμνάσματα και συνθέσεις. Έξακολου4· 
Θοΰσι δέ καί αί πρός άσκησιν τής μνήμης έκστηθίσεις.

Τό πέμπτον έτος, άνάγνωσις, έπανάληψις τών τοΰ παρελθόντος έτους ερ
γασιών, εϊτα δ’ έπέκτασις τής απλής προτάσεως διά τών τοπικών, χρονικών^ 

τροπικών, άριθμητικών, άντωνυμιακών καί μετοχικών προσδιορισμών, άκο- 
λούθως τών κατ’ έπεξήγησιν’ γραπταί πάλιν ασκήσεις καί σύνθεσις μικρών 
διηγημάτων, μύθων κλπ.

Το δέ έκτον έτος καί τελευταϊον έξακολούθησις τής έλευθέρας άναγνώ- 

σεως, σύνθεσις, σύμπτυξις προτάσεων καί άλλοι τρόποι συντάξεως.

Καί ταΰτα μέν πάντα ύπέρ τής νεοελληνικής γλώσσης καί έπ'ι νεοελλη
νικών κειμένων είς τρόπον ώστε αποφοίτων ό μαθητής τοΰ δημοτικού σχο

λείου, νά ή είς θέσιν τήν λαλουμένην γλώσσαν καί νά λαλή καί νά έννονί 

καί νά γράφφ κατά τό μάλλον ή ήττον όρθώς.
Καί ούτως ό κ. Εανθόπουλος λύει τό πρώτον ζήτημα, άφ’ ου τρέπεται 

έπί τό επόμενον, ζητών τά αίτια τής άτέλοΰς παρ’ ήμΐν διδασκαλίας τής 
ελληνικής γλώσσης. Ταΰτα δέ τοιαυτά τινα έν συνάψει : «α') ό έν τή διδα

σκαλία τών στοιχείων υπηρετών τυφλός καί ολέθριος μηχανισμός’ β') ή καθ’ 
δλας τάς τάξεις του ελληνικού σχολείου καί τοΰ γυμνασίου έπικράτησίς τής 

Γραμματικής καί τών γραμματικών θεωριών, αϊτινες τίθενται σκοπός τής 
διδασκαλίας τής έλληνικ,ής γλώσσης, τοΰ συγγραφέως καϊ τής γλώσσης 

αύτοΰ θεωρουμένης ώς μέσον’ γ') ή τελεία σχεδόν έ'λλειψις τών γραπτών 
ασκήσεων* δ') αύτή ή καθομιλουμένη γλώσσα, έν πολλοΐς συγχεομένη μετά 

τής άρχαίας, καϊ «ούτως είπεΐν φονεύουσα αύτήν’» ε') ή έλλειψις ενδιαφέ

ροντος διά τήν έλληνομάθειαν καί £■') τό ύπεράριθμον καί ετέράριθμον τών 

μαθητών διά τήν έ'λλειψιν'ικανού προσωπικού διδασκάλων».Εΐ'μεθα βέβαιοι δτι έξ αβρότητας ό κ. Εανθόπουλος πολλά τών αιτίων π«· ΤΟΜΟΣ Γ', 3. — ΜΑΡΤΙΟΣ 1879. 14 
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ρα.σιωπΚ, καθόσον δέν δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν δτι π. χ. αγνοεί την I’k- 

λειψιν άληθών δημοδιδασκάλων, ούτε δτι παραδέχεται τό ύπαρχον σύστημα 

καθ’ 8 συντεταγμένα εΐσΐ τά δη καλούμενα δημοτικά σχολεία.

Εις τό τρίτον δέ τοϋ θέματος ζήτημα μεταβαίνων δ συγγραφεύς, τίνες 
δήλα δη αί είς την μέθοδον, τά διδακτικά βιβλία καί την παρασκευήν κα
θηγητών καί διδασκάλων έπενεκτέαι βελτιώσεις, προτείνει ώς τοιαύτας τάς 

ακολούθους. Καί πρώτον, λέγει, διά της άρσεως τών καταλεχθέντων κωλυ

μάτων δύναταί νά έπιτευχθη ή έκμάθησις της γλώσσης, είτα δέ βελτιου· 

μένης τίς έπικρατούσης διδακτικές μεθόδου, ητις δμως οία δη ποτέ καί έάν 
•η ούδεμίαν δύναταί νά έ'χη αξίαν άνευ τοΰ διδασκάλου, δν προσηκόντως 

χαρακτηρίζει. Άλλά τίνι ποτέ τρόπφ δύναταί νά έπιτευχθη η μόρφωσις καί 

συγχρόνως η εκλογή αγαθών καθηγητών καί διδασκάλων ; Τό τοιοΰτον θεω
ρεί πρδς τό παρόν τουλάχιστον μη συντελέσιμον, τό μέν διότι ό διορισμός 

τών διδασκάλων έν γένει κατέστη παρ’ ήμϊν καθαρώς προσωπικόν ζήτημα, 

τό δέ διότι ούδαμώς ή παιδαγωγία καί ή διδασκαλική διδάσκονται έν τφ 

Πανεπιστημίφ, άφ’ ού καθ’ έκάστην σχεδόν ή πόλις πορίζεται τούς διδασκά

λους της. Προτείνει λοιπόν τήν σύστασιν τοιαύτης έδρας καί ένθέρμως συ
νηγορεί ύπέρ αύτής, καταδεικνύων τάς έκ ταύτης έπελευσομένας ώφελείας.

Περί τής βελτιώσεως τής μεθόδου τοσοΰτον συντόμως γράφει ό κ. Εαν- 
θόπουλος, ώστε δικαίως θά έ'λεγέ τις δτι ούδαμώς πραγματεύεται τό ζήτη

μα τοΰτο, δπερ άλλως τε νομίζομεν είναι έκ τών δυσχερέστατων καί πο- 

λυπλοκωτάτων. Δέν άμελεϊ δμως, έν συντομίφ πάλιν, νά διαλάβη τινά περί 
τών έν ταϊς γυμνασιακαϊς τάξεσι διδακτέων συγγραφέων καί περί τής σει
ράς καθ’ ήν ούτοι δέον νά διδαχθώσιν.

Τελευταιον δέ έξετάζει πώς καί ύπό τίνας σκέψεις διωργανώθησαν τά 

παρ’ήμϊν ύπάρχοντα παντός βαθμοΰ σχολεία ·κα! τάς πρός άλληλα σχέσεις 
αύτών, κατακρίνει αύτά, καί δικαίως νομίζομεν, ώς στερούμενα παντός έσω- 

τερικοΰ λόγου καί παιδαγωγικού. Συνίστησι λοιπόν τόν σχηματισμόν κατά 
πρώτον διαφόρου βαθμοΰ καί αύτοτελών εντελώς δημοτικών σχολείων, ένα 

καί μόνον σκοπόν παιδαγωγικόν προτιθεμένων, την εζέγερσιν τοΰ πνεύματος 

καί της καρδίας την μόρφωσιν πρδς τη άπαιτουμένη ΔΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΕΜ
ΠΕΙΡΙΑ. ’Ακολούθως δέ, καί κατά μίμησιν τών γερμανικών γυμνασίων, συμ

βουλεύει τήν 'ίδρυσιν αύτοτελών τοιούτων έξ εξ τάξεων, άλλά σκοπόν έχόν- 

των ού μόνον νά προετοιμάσωσι τούς μέλλοντας όπως σπουδάσωσιν έπιστή- 

μην τινά, άλλά καί έκείνους οϊτινες πρόκειται πολύ διάφορον στάδιον ν’ 
κολουθήσωσιν έν τφ βίφ.

Καί τοιαΰτα μέν τινα τά συγγράμματα του κ. Εανθοπούλου, πρώτα έν 
τώ εϊδει τούτω έκδοθέντα καί ών τήν άνάλυσιν άπλώς έπεχειρήσαμεν, άπο- 

φυγόντες πάσαν κρίσιν, τοΰ έργου προσδεομένου κριτοΰ είδικάς κα'ι βαθείας 
προσκεκτημένου γνώσεις περί τήν διδασκαλίαν και τήν παιδαγωγίαν. Άλλ’ 

ώς άρχόμενοι ύπεσχέθημεν έπιτραπήτω νά εΐπωμέν τινα περί τής μουσικής 
καί τής θρησκευτικής παιδεύσεως.

Άναντιρρήτως έκ τών τά μάλιστα συμβαλλόμενων είς τήν ήθοποίησίν καί 

τήν μόρφωσιν τοϋ θυμικοΰ τών νέων είναι καί ή μουσική, ήν δμως ώς εί άν- 

τεπολιτευόμεθα τούς προγόνους έντελώς άπηλάσαμεν τών ήμετέρων σχο
λείων, πιθανώς θεωρήσαντες αύτήν ώς περιττήν πολυτέλειαν. Καί δτι μέν 
πρέπει νά είσαχθή αυτή έν τοϊς ήμετέροις δημοτικοΐς σχολείοις δέν ύπάρχει 
αμφιβολία- άλλά γεννάται τό ζήτημα, τίνα μουσικήν δέον νά είσαγάγωμεν, 

τήν άπό τών Βυζαντιακών χρόνων όίχαες ημών έπικρατήσασαν τήν καί εκ

κλησιαστικήν καλουμένην (ώς συμβουλεύει ό κ. Εανθόπουλος) ή τήν εύρω- 
παϊκήν μουσικήν ; ’Ενταύθα δέ προκειμένου λόγου προτιμήσεως είναι άδιά- 

φορον άν ή εκκλησιαστική ήμών μουσική κέκτηται σπουδαία προτερή
ματα5 ή άν ήναι σχετικώς άνωτέρα τή; εύρωπαϊκής, άφοΰ πλεϊστοι έτεροι 

λόγοι, ών θέλομέν τινας καταλέξει, συνηγοροΰσιν ύπέρ τής δευτέρας. Καί 
α') ή νΰν ύπάρχουσα μέθοδος τής έκκλησιαστικής μουσικής ού'τε ίκανώς 

έμορφώθη, ούτε είναι δυνατόν νά διδάσκηται είς πολλούς συγχρόνως, άφοΰ 

μάλιστα δέν ύπάρχουσιν πλέον διάσημοι μουσικοί, άλλ’ άπλοϊ μ-όνον μουσι
κοδιδάσκαλοι. β') Δέν δύναταί, ώς έ'χει αυτή, νά συνοδεύηται ύπό οργάνου 

τινός ρυθμίζοντας τόν ήχον καί τόν χρόνον- γ') δέν ύπάρχουσιν ασμάτια κα

τάλληλα συντεταγμένα κατ’ αύτήν- καί δή τό έ'θνος σήμερον, καθ’ ά εύρω- 
παϊκόν, παρεδέχθη τήν εύρωπαϊκήν μουσικήν, δι’ αύτής τέρπεται, έκφράζει 
τά αισθήματα του καί όρχεΐται, περιοριζόμενον νά άκούη τήν έκκλησιαστι- 

κήν μόνον έν τή έκκλησί^- ούδαμοΰ δέ παρατηρεΐται ή υπαρξις δύο συγ

χρόνως μουσικών ή μ.όνον έν Τουρκία, ένθα ούδείς έθνικός χρωματισμός ύφί- 
σταται, άλλά διηνεκής πιθηκική άπομίμησις ρυθμίζει καί προάγει τά πάν

τα. Εύκτέον λοιπόν θά ήτα νά είσήγετο έν πάσι τοϊς ήμετέροις δημοτικοί; σχο

λείοις ή εύρωπαϊκή μουσική, οχι ώς μάθημα πρός τό παρόν τουλάχιστον, 
άλλά τις τέρψις τών μαθητών φόντων δΐς ή τρίς τής ημέρας άσμάτια κα

τάλληλα, ύπό συνοδίαν κλειδοκυμβάλου, καθ’ άπερ έν άπασι τοϊς δημοτι

κοί; σχολείοις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής είθισται.
Νϋν δέ καθ’ δσον άναφέρεται είς τήν θρησκευτικήν παίδευσιν τών παίδων, 

νομίζομεν δτι ήκιστα αύτη επιτυγχάνεται διά τής έν τφ σχολείφ διδασκαλίας, 

γιγνομένης ώς έπί τό πολύ μάλιστα ύπ’ άνθρώπων όλιγίστας ενδείξεις τής 

εύλαβείας των παρεχόντων. Κατά πάντας καί κατά τόν κ. Εανθόπουλον 

σκοπδς της θρησκευτικής δ ιδασκαΜας είναι τδ στηρίζει? τούς νέους εις την 

πίστιν και τάς θείας τοϋ χριστιανισμού άρχάς κατά τον βαθμόν της άνα- 
πτύζεώς της. Άλλά τίνι τρόπφ ό σκοπός ουτος δύναταί νά έπιτευχθη ; 
Tivt ιδίως επιβάλλεται ή περί τούτου φροντίς; Ιδού συναφή ζητήματα, άπερ

1 Το ζη'τημα τοΰτο σποοδαίως Ιπραγματεύθη πλήν άλλων πολλών και ό πρώην καθηγητής 
ίν τψ Πανεπιστημίφ κ. Δ. Ν. Βερναρδάκης και ό κ. II. Κοοπιτώρης πρψην γυμνασιάρχης.



224 .ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΟΦΕΩΣ. 225
δέον νά έφελκύσωσι την προσοχήν Ιδιαίτατα μέν τών γονέων, κατά δεύτε- 
ρον δέ λόγον της έκκλησίας, ν) τινι ί τών πολιτών χριστιανική άγωγή έμ- 
πεπίστευται. Καί ώς πρός τό πρώτον ζητημα νομίζομεν οτι η άπλη τίς κα- 
τηχησεως διδασκαλία, η τοϋ Ευαγγελίου καί τίς Γραφίς, γινόμενη έν τφ 
σχολείω καί ένώπιον 100—200 $ 300 παίδων μάλλον βλάπτει η ωφελεί, 
διότι ούτε τό μέρος είναι κατάλληλον, ούτε οί μαθηταί έννοοϋσιν, ώς διδά
σκονται ταΰτα, ούτε ό διδάσκων αύτάς κληρικός εδπερ τις καί άλλος δύναταί 
νά έμπνεύσνι αύτοΐς τόν σεβασμόν ίερέως τοϋ θεοΰ, πολλάκις η μάλλον άδια- 
λείπτως άναγκαζόμενος νά τηρίί την τάξιν κα'ι ησυχίαν δίκην παιδονόμου. 
Ταΰτα ύπό τίς πείρας άναντιρρητως βεβαιοΰνται, χωρίς νά προσθέσωμεν 
ότι ή'κιστα θρησκευτικώς μεμορφωμένοι έξερχόμεθα τών σχολείων μας. Πρός 
πρόληψιν λοιπόν τών τοιούτων άτοπημάτων, καλόν θά ητο νά έμιμούμεθα 
τάλλα φιλελεύθερα έ'θνη, καταρτίζοντες παρά ταΐς έκκλησίαις η άλλοις μέ- 
ρεσι τών ’Αθηνών και τών άλλων πόλεων αίθουσας έν αις ύπό εύπαιδεύτων 
καί σεβασμίων ιερέων νά διδάσκωνται αΐ θεΐαι καί σωτήριοι τοΰ χριστιανι- 
σμοΰ άρχαί, tr κάση αύτων ΐη άπ.Ιοτητι. ’Εν δέ ταΐς τοιαύταις αίθούσαις 
συνερχόμενοι οί παΐδες, ούχί άναγκαστικώς καί μεμονωμένοι, άλλά συνοδευό- 
μενοι ύπό τών πατέρων καί μητέρων αύτών, πρώτων τάγαθόν παράδειγμα 
παρεχόντων, εύλαβώς και έν προσοχή ν’ άκροώνται τοΰ ίερέως τοϋ Θεοΰ, ούχί 
έπιβαλλομένου, έπιπληττοντος καί ραβδίζοντος έ'στιν οτε, άλλ’ έν κατανύξει 
καί άγάπν) εύαγγελικ^ την θείαν διδασκαλίαν ποιούμενου.Και τοιαϋτα λέγον- 
τες δέν νεωτερίζομεν, άλλ’απλώς ύπ’ oiptv έχομεν τά μάλλον εύνομούμενα 
έ'θνη,την ’Αμερικήν καί την ’Ελβετίαν.Είναι βεβαιότατου ό'τι ή τοιαύτη άρχη 
τούς άρίστους άπέφερεν καρπούς έν άμφοτέραις ταΐς χώραις ταύταις. Έν ταΐς 
Ήνωμέναις Πολιτείαις μάλιστα ένθα πληρης άποκέντρωσις βασιλεύει καθ’δλα 
και έν μερει είς τά της έκκλησίας, τοσοϋτον τό αΐ'σθημα τίς φιλανθρωπίας 
άνεπτύχθη καί τό τοΰ σεβασμού πρός τά θεία, ώστε εκατομμύρια δολλαρίων 
εισφέρονται κατ’ έ'τος ύπέρ τών εύσεβών καί φιλάνθρωπων καθιδρυμάτων.

__________________ Π. Σ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΟΦΕΩΣ ΤΟΓ ΝΟΜΟΓ ΤΡΑΠΕΖΟΓΝΤΟΣ.

'Η Επαρχία ’Όφεως συνορεύουσα πρός Α. μέν διά τοΰ Καλοποτάμου μετά 
τίς έπαρχίας "Ριζοΰντος, πρός Δ. δέ διά κλάδου τίίς σειράς^ τοΰ δρους 
Παρυάδρου μετά τίς έπαρχίας Σουρμένων, πρός Ν. δι’ αύτίς της σειράς τοϋ 
Παρυάδρου μετά τίς έπαρχίας Βαϊβουρτίου' κα'ι πρός Β. όριζομένη ύπό τοΰ 
Εύξείνου ΙΙόντου, είναι κεκλιμένη πρός αύτόν καί έχει μέσον μέν μίκος άπό 
Β. πρός Ν. δεκαέξ ώρών, μέσον δέ πλάτος έξ Α. πρός Δ. έξ ώρών.Διαρρέουσι 

δ’ αύτέιν δύο ποταμοί’ ό "Οφις*(ούτως όνομασθείς’διά τόν όφιοειδί δρόμον αύ
τοΰ κα'ι δούς τό όνομα είς την περιξ χώραν) δυτικός,κατα μεν/τον κάτω δρό
μον του Σο2αχΛη-τερε} κατά δέ τόν άνω Παζ'(,αν-τεζ>εσι νΰν καλούμενος, καί 
ό Ψυχρός (ΠαΛΐατζή-τερε'} ανατολικός, συγκείμενος έκ δύο παραποτάμιων, έ- 
νουμένων είς μιάς ώρας άπό της θαλάσσης άπόστασιν. Κατά τας ανωφερείς 
δχθας τών δύο ποταμών, τών παραποτάμιων τοΰ Ψυχροΰ, καί την δυτι
κήν τοΰ Καλοποτάμου κεϊνται τά διάφορα χωρία, τά όποια συνεχώς εκτει
νόμενα άποτελουσι σειράς διευθυνομένας άπό τίς θαλάσσης είς τα. ενδότερα. 
Αί οίκίαι τών χωρίων είναι είς μέν τά χαμηλότερα μέρη ηραιωμεναι απ 
άλληλων, είς δέ τά ύψηλότερα όπωσοΰν συμπεπυκνωμέναι.

*Ο άριθμός τών χωρίων τοΰ ’Όφεως άνέρχεται είς 100 καί έπεκεινα, ο δε 
τών οικιών αύτοΰ είς 10—12 χιλιάδας καί ό τών κατοίκων είς 70—80 χι
λιάδας. Τά δέ ονόματα τών χωρίων, τόν άριθμόν τών οικιών καί τών κα
τοίκων ώς καί την λαλουμένην γλώσσαν έκάστου χωρίου δεικνύει ό εζίς 
πίναξ.

Αυζιχη όχθη ΐοΰ δνζιχοΰ ποϊαμον "Οφεως \Azcb Β. Λρ&ςΝ.)

3795 26565

ρι5· ’Ονόματα χωρίων. Άρ. οικιών. Άρ. κατοίκων. Γλώσσα
1 Αίκα 25 175 Τουρκική (οί Χρις. "Ελλην.)
2 Σκενα (=Σχοινα) 50 350 "Ελληνική
3 Μαυρ'αν (ή Μαυράντω) 150 1050 Τουρκική
4 Ζαβαέττ 20 140 Ν
5 Κουτζούκ-Χώλ’ 50 350 Ν
6 Τσορούκ 50 350 "Ελληνική
7 Γέρ-άκαρ 50 350 Τουρκική
8 Βισ'ιρ 50 350 "Ελληνική
9 Κοντοί 100 700 »

10 Κατσ'αλ 50 350 Η
11 Χωλό , 2000 14000 Η
12 Προμοΰτ 25 175 1)
13 Χοψερδ 200 1400 Ο
14 Σύρο 400 2800 Μ
15 Χαττι 25 175
16 Συνάοισα 200 1400 »
17 Χαρχούσ* 25 175
18 "Ωκενα 200 1400
19 ’Αληθινό 100 700
20 Μιτσιπίλ’ 25 175 II

ΆγατοΛ. όχθη τοΰ δυτιχον ποζαιιοΰ "Οφεως ^Απδ Β. χρδς Ν.)

ΆρΛ. Όνόμ. τών χωρίων Άρ. ο’κιών.
3795

Άρ. κατοίκων.
23565

. Γλώσσα

21 Σόλ-άκλή 50 350 Τουρκική
22 Βόσκιτσα 25 175 »
23 Κάτερίτα 25 175
24 Σταυρι 25 175 »
25 ' Μαναστήρ 25 175 »
26 Πελινός 100 700 η

4045 26315
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4045
27 Χαλμάν 50
28 Ζεπεΐσκία 25
29 Πουλελάς 25
30 Τσουφάρουξα 250
31 Μαψινό 150
32 Ζησινό 300
33 Ζενό 300
34 Βετσενό 40
35 Φωτεινό 200
36 Κατωχώρ’ 50
37 Χωλάϊσσα 350
38 Γοργορά 100
39 Πατσάντω 300
40 Μιμιλδς 200
41 ΆνωΟό 200
42 Τσορόσο 100
43 Σαράχο (Τουρκ. Σέραν) 325
44 Χαλτουζέν 5045 Τψήλ’ 50

28315
350
175
175

1750 
1050 
2100 
2100
280 

1400
350 

2450
700 

2100 
1400 
1400
700

2275
350
350

'Ελληνική καιΤουρκ. ομοίως
Τουρκική
‘Ελληνική
Τουρκική
‘Ελληνική

• (και οΐ Χρ.)
»

β
»

Β

Β
»
Β

Β
Β

Β

Τουρκική
»

χαι τοΰ άναχοΛιχοϋ

7110 49720
Γ4υτιχη άνατοΛ. ποτά μ οΰ και τοΰ δυτ. παραποτ. αυτόν

(Άπό Β.. πρδς Ν.)

ΆριΟ, ’Ονόμ. τών χωρίων. ΆριΟ. οικιών. Άρ. κατοίκων. Γλώσσα»
7110 4972046 Κωλενάντω 50 350 Τουρκική47 Χωλάντω 20 140 Β ■

48 Τσοιγοελλη 30 210 *
49 Μουζκάρ’ 20 140 »
50 Χαστρικός 150 1050 Β51
52

Κοφκία
Γερανό

20
30

140
210

» (οί Χρις. τήν Έλλ.)
Β53 Γΐαβάν 100 700 Β54 Μιτσοο 40 280 Β55 Παλαπαν 30 210 »56

57
Κούσ’ 
Τούφα

100
20

700
140

Ελληνική
Β58 Μανουχερδ 20 140 Β59 ΆΟοΟ ή Φωλιδα 20 140 Β

60 Γενιτα 60 420 »
4755 Τ 33275

ΆνατοΛ. όχθη τοϋ ά/τατοΛ. ποταμ. Ψυχρόν

παραποτάμιου αύτοϋ Β, πρδς Ν.}

5359

ΆριΟ. ’Ονόμ. τών χωρίων. Άρ. οικιών. 
4755

Άρ. κατοίκων. 
33275

Γλώσσα

61 Έσκ^-παζαρ 50 350 · Τουρκική62 Κελαλη 100 700 Β63 Τρίγωνα 20 140 Β64 Χάλτ’ 27 190 ' Β65 Καδελάρ’ 20 140 Β66 Ζουρέλ’ 35 245 »67 Τσαλέκ 60 420 Β68 Μαχτάντω 25 175 Β69 Κουρίτσ’ 37 260 Β70 Τσουνίσ’ 15 105 Β
71 Χοδντε; 200 4400 »72 Ταφτά ή 'Ραφτάντω 15 105 1»

37505

(οί Χρις. 'Ελλην.)

(οΐ Χρις. Έλλην.)

(οΐ Χριστ. Έλλην.)

Τδ μεταξύ τών δύο παραποτάμιων τοΰ Ψυχροΰ
1) ΆγατοΛ. όχθη τοϋ δυτικόν παραποταμίου (Άπδ Β. πρδς Ν.)

ΆΡι9. ’Ονόμ. τών χωρίων. ΆριΟ. οικιών. Άρ. κατοίκων. Γλώσσα
5359 37505

73 Κομαρίτά 10 70 Τουρκική
74 Γίγα 80 560 » (οι Χριστ. Έλλ.}
75 Χαψοζύμ’ 8 56 »
76 Άλανδ 200 1400 »
77 Τζουβαλόζ 30 210 »
78 Κσούλ’ 20 140 >
79 Τσουνισ’ 30 210 »
80 Χανλούτ’ 100 700 .

5857 40951
2) Λυτιχη όχθη τοΰ άνατοΛ. παραποτάμου τοϋ Ψυχροΰ 

(Άπδ Β. πρδς Ν.)

ΆριΟ. Όνόμ. τών χωρίων. ΆριΟ. οικιών. Άρ. κατοίκων. Γλώσσα
5857 40951

81 Κρηνίτα 60 420 Τουρκική (οΐΧρΛ.τήνΈλλ.)
82 Κορκότ’ 1 30 210 Β

83 Χο6όζα 10 70 Β

84 Μακουδενό 10 70 Β

85 Μάκι 100 700 Ελληνική
86 Μεσοράχ’ 50 350 Τουρκική

6117 42751
Λυτιχη όχθη τοϋ ΚαΛοποτάμου (Άπό Β. πρδς Ν.)

ΆριΟ. Όνόμ. τών χωρίων. Άρι9. ο’κιών. Άρ. κατοίκων,, Γλώσσα

6117 42751
87 Κάντζα 10 70 Τουρκική
88 Κωδών 30 210 Β

89 Λαζοϋ ή Ααζάντω 30 210 » (οΐ Χρις. Έλλ.)
90 Χαζέρ 40 280 Β

91 Γόρδι 30 210 Β

92 Βουϊδεκ 30 210 Β

93 Κελέρ 50 350 Β

94 Χαρδέλ 40 280 Μ

95 Τερβίλ 30 210 Β

96 Χάξα 50 350 Β

6457 45131

Πλην των έν τώ πίναζι τούτφ χωρίων ύπάρχουσι Kiel άλλα τινά, δν 
ούτε την ονομασίαν ούτε την θέσιν ήδυνηθην νά εξακριβώσω.. Τοιαΰτα λεί- 
πούσι μάλιστα έκ τών κατά τούς ποταμούς Ψυχρόν κα’ι Καλοπόταμον χω·

Θρησκεία. "Απαντες σχεδόν οί κάτοικοι τοΰ "Οφεως είναι Μωαμεθανοί 
έξομώται' τούτων δέ οί μέν πρός άνατολάς περί τό.ν Ψυχρόν ποταμόν έξώ- 
μωσαν πολύ ενωρίς, άναγκασθέντες εΐς τοϋτο ύπδ τών έξ άνατολών έπιδρα- 
μέων καί μεταναστών, οί δέ περί τόν ’Όφιν ποταμών έξώμωσαν άπαντες 
βιασθέντες ύπό τών πρός νότον έπιδρομ.έων πρό διακοσίων περίπου έτών. 
Όλίγισται δέ μόνον οίκογένειαι διετηρησαν την. προτέραν αύτών ορθόδοξον 

χριστιανικήν θρησκείαν, 170 περίπου.
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Γ.ίωσσα. Ώς φαίνεται έν τφ ανωτέρω πίνακι έκ τών 96 χωρίων εις τριά

κοντα του ποταμοδ ’Όφεως καί εξ τοϋ Παλτατζ·η-τερε όμιλοϋσι την Ελλη
νικήν.Και είναι ριέν δ άριθμός τών χωρίων τούτων μόλις ύπέρ τό τοΰ δλου, 

αλλ’ είναι τά πολυπληθέστερα. Διότι είς τά 36 ταΰτα χωρία ύπάρχουσ,ιν 
6,190 οΐκίαι και 43,330 ψυχαί ήτοι τά % τοϋ δλου των 9,502 οικιών $ 

τών 66,516 ψυχών περίπου. Εκτός δέ τούτων καί οί χριστιανοί άπαντες 

ομιλοΰσι την 'Ελληνικήν εί'τε μεταξύ ελληνοφώνων είτε μεταξύ τουρκόφω

νων Μωαμεθανών οίκοΰντες. ’Εάν λοιπόν προσθέσωμεν καί τόν αριθμόν τών 
Χριστιανών είς 1,200 σχεδόν συμποσούμενον, 44,530 κάτοικοι όμιλυΰσιν έν 

’Όφει την Ελληνικήν.
Έν τφ πίνακι δηλον γίνεται, δτι είς τά κατώτερα μέρη όμιλοϋσι την 

Τουρκικήν, είς δε τά ανώτερα την Ελληνικήν, καί δτι περί μέν τόν "Οφιν 

ποταμον μόνον τό ’/γ τών κατοίκων όμιλοϋσι την Τουρκικήν^ περί δέ τόν 

Ψυχρόν καί τόν Καλοπόταμον τό '/g όμιλοϋσι την Ελληνικήν, οί δέ λοιποί 

απαντες την Τουρκικήν. Τούτων αιτία είναι δτι είς μέν τά κατώτερα μέρη 
οί άνθρωποι ηλθον είς περισσοτέραν έπιμ.ιξίαν μετά Τούρκων έκ τοϋ εξωτερι

κού, καί δντες μάλλον πεπαιδευμένοι, είναι καί φανατικώτεροι (διότι η παι
δεία αύτών συνίσταται είς την κατά βάθος σπουδήν μόνον τ·ης θρησκείας 

αυτών) και θεωροϋντες την Ελληνικήν γλώσσαν ώς ίδιαν τ^ς χριστιανικές 
θρησκείας, άποστρέφονται αύτην ώς καί την θρησκείαν καί φροντίζουσιν ϊνα 
ριζηδόν έξαλείψωσιν αύτην άπό τάς γλώσσας τών γυναικών καί παιδιών. 

"Οθεν είς τά κατώτερα μέρη ουδόλως όμιλοϋσι την Ελληνικήν ούδ’ έν τ^ 
οίκί$, άλλ’ ούδέ γνωρίζουσιν αύτην. Έξ εναντίας είς τά ενδότερα καί υψη
λότερα μέρη, δπου οί άνθρωποι είναι μάλλον αγροίκοι καί δέν έρχονται είς 
επιμιξίαν μετά Τούρκων, διετηρησαν την μητρικήν αύτών Ελληνικήν γλώσ

σαν’ καί γνωρίζουσι μέν οί άνδρες καί την Τουρκικήν οί περισσότεροι, άλλά 

πρός τάς οικογένειας όμιλοϋσι πάντες την Ελληνικήν. Άξιοπεοίεργον δέ είνε 
δτι πολλαί γυναίκες είς τά ενδότερα δεν γνωρίζουσι διόλου την Τουρκικήν, 

άλλά μόνον την Ελληνικήν, την οποίαν θεωροΰσιν ώς ιδίαν αύτών γλώσσαν. 
Έκτος τούτων εις μέν τά χαμηλότερα μέρη οί Μωαμεθανοί δντες πλησίον 
καί γνωρίζοντες καλώς τούς ΓκΙαούριδες ώς καί την γλώσσαν αύτών, μι

μούμενοι τούς ετερόφυλους μέν Τούρκους άλλ’ ομοθρήσκους αύτών (διότι $ 

θρησκεία παρά τοϊς άπαιδεύτοις λαοϊς νεκροί την εθνικότητα), άποστρέφον

ται αύτούς τε τούς Χριστιανούς καί την γλώσσαν αύτών, έν § είς τά ύψη- 
λότερα μέρη ού μόνον δέν ηλθον είς συχνάς σχέσεις μετά τών Χριστιανών 
άλλ’ ούδέ γνωρίζουσι πάντες, μάλιστα αί γυναίκες, τί πράγμα είναι Χριστια

νός (Ονροΰριης), τόν όποιαν, άκοΰοντες παρά τών γνωριζόντων άνδρών το 
όνομα, θεωροΰσι καί φαντάζονται ώς ον διάφορον τ·ης φύσεως αύτών. Δυστυ

χώς τό κακόν τοΰτο της έξαλείψεως της γλώσσης άρχισαν άπό τών παρα

θαλασσίων προχωρεί, εί καί λίαν βραδέως,., πρός τά ενδότερα, —-Οί δέ περί 
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τόν Παλτατζΐί-τερε καί τόν Καλοπόταμον ένεκατέλιπόν έίδη την γλώσσαν 

αύτών την μητρικήν σχεδόν άπαντες’ διότι ουτοι πρώτον μέν πολύ ένωρίτε- 

ρον έξώμωσαν, έπειτα δέ άνεμίχθησαν μετά τών αύτόθι μεταναστευσάντων 

Λαζών, πρός οΰς μετά καιρόν άφωμοιώθησαν εντελώς κατά τε τά νίθη καί 
τόν χαρακτήρα, πρδς δέ τούτοις ουτοι είχον χριστιανούς πλησίον των, ό'ντες 
δέ και πλησιέστεροι είς την θάλασσαν (δώτι καί τά ενδότερα χωρία δέν 

άπέχουσι πολύ αύτ'ίς) ταχέως ένεκολπώθησαν τόν φανατισμόν τών λοιπών- 
Μωαμεθανών. Μόνον δέ είς τό χωρίον Μάκι, οπού οί κάτοικοι $σαν πολυ
πληθέστεροι καί άντέστησαν κατ’ άρχάς εις την εί'σοδον τών μεταναστών, 
διετηρηθη μέχρι τοΰδε ή Έλληνικη γλώσσα.—Είναι δέ ά Έλληνικη γλώσσα 

έν ’Όφει μ.εμιγμένη μετά πολλών τουρκικών λέξεων καί περιέχει περισσότε

ρα; άρχαϊζούσας λέξεις.

Έθνικόΐης. Ώς συμπεραίνεται έκ τίίς γλώσσης τών πλείστων έκ τών κα

τοίκων καί έκ τών Ελληνικών ονομασιών πλείστων μερών καί υπό τουρκο- 
φώνων κατοικουμένων, οί κάτοικοι άπαντες τοΰ ’Όφεως είναι Ελληνικές κα
ταγωγές, όπως $σαν καί Χριστιανοί. Εννοείται δτι πολλαχοΰ καί ιδίως περί 

τόν Παλτατζ·η-τερε καί τόν Καλοπόταμον άνεμίχθησαν ηδη μετ’ άλλοφύ- 
λων καί δυσκολεύεται τις νά παραδεχθώ ό'τι άρχ^θεν $σαν Έλληνες. Έν 

τούτοις διερχόμενός τις τά ένδότερα περί τόν ’Όφιν χωρία, αδύνατον νά μη 

όμολογησγ, δτι κατοικοϋνται ύπό Ελλήνων, όπωσοΰν καθαρών άπό τνίς μετ’ 
άλλοφύλων έπιμιξίας. "Απαντες οί κάτοικοι τοΰ ’Όφεως, ιδίως οί περί 

τόν ’Όφιν δμολογοΰσι καί γνωρίζουσιν δτι ?)σαν πρό έτών χριστιανοί (έν Ζη- 

σινώ δέ Μωαμεθανοί όμολογοΰσιν δτι έ'χουσιν άκόμ.η συγγένειάν τινα μετά 
τινων τών Χριστιανών, τών κατοικούντων μεταξύ αύτών.) Οΐ ποτέ δέ Χρι

στιανοί ούτοι δέν ^σαν βεβαίως άλλο τι εί μη "Ελληνες, ώς φαίνεται καί 

έκ τίίς γλώσσης καί έκ πολλών άλλων τεκμηρίων. Ούδείς δ’ έτέρας κατα
γωγές η άλλου θρησκεύματος εύρίσκεται έν ’Όφει.

Παιδεία. Ώς καί έν τοϊς άνωτέρω έν παρόδφ έλέχθη οί Όφϊται φημίζον

ται ώς οί μάλλον πεπαιδευμένοι τών Μωαμεθανών. Είς έκαστον χωρίον έ- 

χουσι σχολεϊον, εύρίσκονται δέ καί Χότζαδες παραδίδοντες υψηλά θρησκευ
τικά μαθήματα. Οί πλεϊστοι τών περί τόν ’Όφιν οίκούντων είναι λόγωι, διά 

τοΰτο δέ καί ημερώτεροΓ έν φ οί περί τόν Ψυχρόν καί τόν Καλοπόταμον 
σχεδόν ούδόλως έπιδίδονται είς την σπουδήν τών γραμμάτων. Ουτοι είναι 
άγριοι καί βάρβαροι, όμοιωθέντες πρός τρύς έπιδρομεϊς καί μετανάστας, ό δέ 

βίος τών πλείστων είναι ληστρικός καί φέρονται όμοίως πρός τε τούς Χρι

στιανούς καί πρός τούς Μωαμεθανούς, μετά μικράς διαφοράς. Άλλ’ δμως 
καί τών περί τόν ’Όφιν οίκούντων ·η παιδεία είναι μόνον θρησκευτική, διά 

τοΰτο, δσον καί άν σπουδάζωσι, πάντοτε θά διατηρώσι τά αύτά ηθη καί 

τόν αύτόν φανατισμόν,
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Στατιστική τών χριστιανικών συνοικιών έν ’Όφει 
καί τών σχολείων αύτών.

Έκ τών υπέρ τάς δέκα χιλιάδας οικιών της έπαρχίας ’Όφεως μόνον 160 
περίπου είναι ΧριστιανικαΙ διεσπαρμέναι είς εννέα διάφορα χωρία μεταξύ 
τών Μωαμεθανικών.
» 1) Λέκα’ έξ 25 οικιών μόνον 6 Χριστιανικαί μετά ξυλίνου ναΐσκου άλλ’
άνευ ίερέως. Ό ίερεύς τοϋ χωρίου Ζησινόν έχει τό χρέος ή μόδ'λ'λον τό δι
καίωμα νά λειτουργή ένίοτε αυτόθι. Σχολείου στερούνται ούδέ δύνανται νά 
συστήσωσι τοιοϋτον- ό βουλόμενος δέ τών κατοίκων πέμπει τόν υιόν αύτοΰ 
είς Ζησινόν παρά τινι συγγενεϊ, ΐνα σπούδάζνι. Κατοικοϋσι δέ είς τάς 6 ταύ- 
τας οίκίας'Χριστιανοί περί τούς τριάκοντα- ό δέ ολίγος άριθμός αύτών προέρ* 
χεται έκ τοϋ νοσηρού κλίματος τοΰ χωρίου, ού ένεκα τό θέρος ανέρχονται οί 
πλεϊστοι είς Ζησινόν, δπου έχουσιν ιδιαιτέρας μικράς οικίας ή συγγενείς.

2) Ζησινόν" If. 300 οικιών μόνον 15 ΧριστιανικαΙ, κατοικουμεναι ύπό 
ψυχών 130, μετά λίθινου ναοΰ καί όμοιου παρεκκλησίου, καί ίερέως. ’Έχουσι 
δέ κα'ι δημοτικόν σχολεϊον λίθινον εύρύχωρον, είς δ φοιτώσιν 20—25 παι- 
δία. Τό σχολεϊον τούτο συνέστη πρό έξ έτών συνδρομή φιλομούσων τινών 
Τραπεζουντίων καί λειτουργεί κατ’ έτος συνδρομή τοΰ έν Άθήναις πρός διά- 
δοσιν τών έλλ. γραμμάτων Συλλόγου.

3) Κοκκία (Goftschia)- έξ εί'κοσιν οικιών έννέα ΧριστιανικαΙ, κατοικού- 
μεναι ύπό εξήκοντα ψυχών περίπου. ’Έχουσι ξύλινον ναόν, ούχί δέ καί 
ιερέα- τά χρέη δέ ίερέως έκτελεΐ ό τοΰ χωρίου Κρηνίτα εφημέριος. Σχο
λεϊον ού'τε είχον ού'τε έ'χουσιν- έφέτος όμως ύπεχρεώθησαν οί κάτοικοι νά πέμ- 
πωσι κοινή δαπάνη τρία παιδία είς τό σχολεϊον τοΰ Γίγα $ τοϋ Κρηνίτα, 
τό δ’ έπιμελέστερον αύτών μετά την άποπεράτωσιν τών έκεϊ μαθημάτων 
ν’ άποστέλλωσιν είς Τραπεζοΰντα, ΐνα έπί δύο έ'τη σπουδάσας, γείνη ίερεύς 
καί διδάσκαλος έν τώ χωρίφ αύτών.

4) Χά2τ'" έξ 27 οικιών 12 Χριστιανικά? κάτοικοι περί τούς 80. Ναόν 
δέν έ'χουσιν, επομένως ού'τε ιερέα- έκκλησιάζονται δέ είς τό 3/4 της ώρας 
άπέχον χωρίον Ζουρέλ. Πρό τινων έτών έκτισαν ξύλινον σχολεϊον καί έλαβον 
διδάσκαλον έξ ιδίων, δστις έπί δύο έ'τη έδίδαξε τά κοινά," κατόπιν δέ ό ί'διος 
διδάσκαλος έδίδαξε κατά τό τότε έν Τραπεζοΰντι πρόγραμμα, άλλ’ άτελώς, 
δπερ έξακολουθεϊ έπί δύο ήδη έτη. Λύνανται δέ νά φοιτώσιν είς τό σχο
λεϊον αύτών περί τούς 20 μαθητάς. Πιστεύομεν δτι θά ληφθή τις καί δι’ / 
αύτούς πρόνοια.

5) ΖουρίΛ" έκ 35 οικιών αί 25 ΧριστιανικαΙ, κατοικούμεναι ύπό 170 
ψυχών περίπου. Οδτοι έχουσι ναόν λίθινον καί παρεκκλήσιον ξύλινον μετά 
δύο ιερέων. Πρό τινων έτών κατεσκεύασαν ξύλινον σχολεϊον, δυνάμενον νά 
χωρή περί τούς 20 μαθητάς, καί έπί έν έτος εΐχον διδάσκαλον διά τά 

fcoird. Κατόπιν δ διδάσκαλος μετέβη είς τό χωρίον Χάλτ’ (4) ουτοι δέ έμει
ναν μέχρι τοΰδε άνευ τοτούτου. Έφέτος δέ ύπεχρεώθησαν οί ένωριΚται νά 
λάβωσι διδάσκαλον άπό τοΰδε, μεγαλύνοντες τό ξύλινον σχολεϊον αύτών, 
είς τό όποϊον δύνανται νά φοιτώσι κατ’ έτος περί τούς 40 μαθητάς.

6) Κοϋρΐτσ'" έκ 37 οικιών 22 Χριστιανικαί- ψυχαί περί τάς 140. "Εχουσι 
ναόν καί ιερέα. Σχολεϊον ού'τε εΐχον ούτε έ'χουσιν.

7) Κρηνίτα," έξ 60 οικιών αί 40 είναι Χριστιανικαί, κατοικούαεναι ύπό 
280 περίπου ψυχών. "Εχουσι ξύλινον ναόν καί ιερέα. Πρό 4 έτών έκτισαν 
σχολεϊον ξύλινον και έλαβον διδάσκαλον, δστις έπί δύο έτη έδίδαξε κατά 
την παλαιάν μέθοδον τοΰ δημ. σχολείου- κατόπιν δέ ώς έκ τ^ς άχρηματίας 
καί της έκ τών πολιτικών άνωμαλιών έπελθούσης ταραχές έμεινε μέχρι

έπί δύο έ'τη κεκλεισμένον τό σχολεϊον αύτών. Έφέτος δέ ύπεχρεώθή- 
σαν έκ νέου οί κάτοικοι νά άνοίξωσι τό σχολεϊον, είς τό όποϊον δύνανται νά 
φοιτώσι 50—60 μαθηταί.

8) Γίγα" έξ 80 οικιών 25 ΧριστιανικαΙ κατοικούμ,εναι ύπό 170 περίπου 
ψυχών. "Εχουσι ναόν ξύλινον καί έτερον λίθινον ώς καί ιερέα (πρωτόπαππαν). 
Ουτοι πρό 4 έτών μετά τών κατοίκων τοΰ χωρίου Κρηνίτα συνέστησαν τό 
έκεϊ Σχολεϊον, είς τό όποϊον έφοίτων οί παΐδές των, διανυοντες καθ’ έκάστην 
ήμισείας ώρας οδόν. Κατόπιν έπί δύο έτη, ώς καί οί έν Κρηνίτ#, έμειναν 
άνευ σχολείου, έφέτος δέ ύπεχρεώθησαν νά συστήσωσι τοιοϋτον έν τή ένορίφ 
αύτών. Δύνανται αύτόθι νά φοιτώσι μαθηταί περί τούς τριάκοντα.

9) Λαζοΰ η Χαζάντω" έκ 30 οικιών 8 ΧριστιανικαΙ, κάτοικοι ύπέρ τούς 
50. "Εχουσι ναόν, ίερέως δέ στερούνται. Σχολεϊον ούτε έσύστησαν μέχρι 
τοΰδε ούτε δύνανται νά ύποχρεωθώσιν είς τοΰτο.

Είς τά άνωτέρω έννέα χωρία κατοικοϋσι μεταξύ τών Τούρκων οί Χριστια
νοί. Τό δλον τών οικιών κατά την άνωτέρω καταγραφήν άνέρχεται είς 162, » 
τών δέ κατοίκων είς 1110. Είς τά έννέα ταΰτα χωρία ύπάρχουσιν 11 έκ- 
κλησίαι, σχολεία δέ μετά τών νεωστί συστηθέντων 5, είς τά δποϊα δύναν
ται νά φοιτώσιν ύπέρ τούς 180 μαθηταί.

Άφ’ ού τών κατοίκων τοΰ "Οφεως οί μέν πριν, οί δέ βραδύτερου έξώμω- 
σαν, οί ολίγοι διατηρήσαντες τήν ορθόδοξον Χριστιανικήν θρησκείαν, καί περ 
επηρεαζόμενοι έκάστοτε ύπό τών Μωαμεθανών, έμειναν δμως άκλόνητοι. Οί 
έν Ζησινφ καί Λέκα ήτοι οί κατά τόν "Οφιν ποταμόν μείναντες Χριστιανοί 
διετέλουν έν ησυχία, καθ’ δτι ένταΰθα οί έκ νότου επιδρομείς ταχέως έπέ- 
στρεψαν, ύπό δέ τών έντοπίων συγγενών αύτών οί χριστιανοί δέν έβιά- 

‘ζοντο. "Οθεν ένταΰθα μέν ήδυνήθησαν έκάστοτε νά διδάσκωνται γράμματα, 
έν ώ οί περί τόν Παλτατζή-τερε ήμποδίζοντο. Οί ίερεϊς μετήρχοντο καί τόν 
διδάσκαλον διδάσκοντες εις παιδία έν τή οίκίφ αύτών τά κοινά, λεγόμενα 
γράμματα, τά δποϊα συνίσταντο είς τό πινακίδων, τό Κυριακάδιον, τό Ψαλ- 
τήριον καί τόν Απόστολον. Έν Ζησινφ ή διδασκαλία αύτη ήτο διαρκής, 
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διά τοΰτο οί αυτόθι οίκοΰντες άνδρες γνωρίζουσιν οί περισσότεροι νά άναγι- 
νώσκωσι. Μόλις δέ πρό 6 ?ι 7 έτών έπαυσεν ή διδασκαλία αυτή, άντικα- 
τασταθεϊσα ύπό τοϋ δημοτικού σχολείου. Είς τά άλλα χωρία οί ιερείς δέν 
ηδύναντο έλευθέρως νά διδάσκωσιν ούτε οί παϊδες νά φοιτώσι, διό έριει.ναν 
άπαντες σχεδόν άναλφάβητοι.

'Η πίεσις αυτή τών Μωαμεθανών εντοπίων τε καί μεταναστών, αί αδιά
λειπτοι ληστεϊαι καί αί άγγαρεϊαι, έ'τι δέ αί βαρεϊαι έργασίαι τών χωρικών 
Ανάγκασαν τούς περί τόν Ψυχρόν ποταμόν οίκοΰντας Χριστιανούς νά μη μαν- 
θάνωσι γράμματα καί νά άπολέσωσι πάσαν έν έαυτοϊς τάσιν πρός αύτά. 
’Ακόμη καί τώρα αί άγγαρεϊαι δέν λείπουσιν. Οί χριστιανοί ούτοι όφείλουσι 
νά γεωργώσιν ού μόνον τούς ίδιους αγρούς, άλλα καί τούς τών άγάδων, οϊ
τινες άπειθοϋντας αύτούς μέ την μάστιγα άγουσιν έπί την εργασίαν. Καί ού 
μ.όνον βίιη οί Χριστιανοί ουτοι εργάζονται είς τούς άγρούς τών άγάδων, άλλά 
καί ανάγκη καί ύποχρεωτικώς' διότι οί αγάδες προφυλάττουσιν αύτούς άπό 
τάς ληστείας καί κλοπάς τών πέριξ Μωαμεθανών. Ό έπί τών Χριστιανών 
ζυγός οδτος είναι λίαν άφόρητος. Πότε λοιπόν δύνανται νά λάβωσιν άνακού- 
φισιν, ώστε νά σκέπτωνται καί περί της πνευματικής αύτών άναπτύξεως;

Άλλ’ έπειδη οί Χριστιανοί ουτοι τοΰ ’Όφεως έσυνείθισαν νά μη έχωσι την 
φροντίδα τών γραμμάτων, δέν γνωρίζουσι την έξ αύτών ωφέλειαν καί, αν 
καί μικράν εύκαιρίαν λάβωσι, δέν θέλουσιν ό'μως νά έξοδεύωσι διά τά γράμ
ματα χρήματα, ούτε τούς παϊδας νά στέλλωσιν είς τδ σχολεϊον, προτιμώσι 
δέ νά έ'χωσιν αύτούς βοηθούς είς τάς έργασίας των. Τούτου ένεκα οί περί 
τών έν ’Όφει σχολείων φροντίζοντες άνάγκη ού μόνον έπιμόχθως περί συ- 
στάσεως δημοτικών σχολείων νά φροντίζωσιν, άλλά καί πρός διατηρησιν αύ
τών νά μεταχειρίζωνται ό'χι πειθώ, διότι έκεϊνοι δέν πείθονται, άλλά φόβον 
καί βίαν, ό'περ δέν είναι τόσον εύκολον.

Οί Μωαμεθανοί κατ’, ούδένα τρόπον είναι δυνατόν νά στέλλωσι τά παι- 
δία των είς τδ σχολεϊον τών Χριστιανών' διότι ούτοί άποστρέφονται τόσον 
την Ελληνικήν γλώσσαν, ό'σον καί την Χριστιανικήν θρησκείαν, καί φοβούν
ται μήπως μανθάνοντες οί παϊδες των τά ελληνικά, άναγκάζωνται ύπό τών 
χριστιανών η παραπείθωνται ν’ άλλάξωσι καί την θρησκείαν των. Διά τοΰτο 
άν τις τών Μωαμεθανών νουνεχέστερος τών άλλων ήθελε τολμήσει νά 
στείλη τό παιδίον του είς τό σχολεϊον τών Χριστιανών, άμέσως ηθελεν άναγ- 
κασθη ύπό τών συνδημοτών, καί μάλιστα τοϋ Ιμάμη, περιφρονούμενος καί 
άτιμαζόμενος ν’ άποσύρη αύτό. Δέν δύναμαι δέ νά πιστεύσω, ό'τι οί Μωα
μεθανοί ουτοι μετά καιρόν μορφούμενοι θά σχηματίσωσι καλήν ιδέαν ύπέρ τ$ς 
έκμαθησεως ξένης γλώσσης, πολλφ μαλλί» τίς- ελληνικές.

Ι.ΠΑΡΧΔΡ1ΔΗΣ

Ο ΑΠΕΞΗΡΑΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΜΧΘΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΔΜ Ο Ν Δ Ο Υ Α'Μ Π Ο Υ

ΙΖ' *

*0 Νικόλαος Μάιζερ, πλούσιος κτηματικός er Λανσίκη, τυγχάνει 
επισκέψεώς τίνος ήν ούδόάως επεθύμει.

Ή σοφία τών εθνών λέγει ανεμομαζώματα άνεμοσκορπίσματα καί δπως 

ήΜαν 'πήγαν, δ έστι τά κακώς κτώμενα κακώς καί άπόλλυνται. Άλλά την 
άληθειαν όμως, ταύτην βλέπομεν λαμπρώς διαψευδομένην ενίοτε, καί άπόδει· 
ξις τούτου η ούκ εύκαταφρόνητος περιουσία τοϋ Νικολάου Μάιζερ, η έκ κλο
πές μέν, ώς ένθυμεϊσθε, προελθοϋσα, τεραστίως δέ αύξηθεϊσα καί τόν κύ
ριον αύτης μέγαν καί πολύν άναδείξασα.

Ό άνεψιός ουτος τοΰ περίφημου φυσιολόγου, άφ’ ού κατά πρώτον έφ’ ικα
νόν χρόνον κατεσκεύαζε ζΰθον κατανοθεύων αύτόν, έπειτα δέ ηρπασεν άδί- 
κως την κληρονομιάν τοΰ Φουγά, έν βραχυτάτφ έγένετο κάτοχος δέκα πε
ρίπου εκατομμυρίων. Άλλά πώς; Μετερχόμενος παντοϊα έπαγγέλματα. Ό- 
ποϊά τινα ; Ούδείς μοι είπε περί τούτου τίποτε' τοΰτο δέ μόνον γινώσκω δτι 
έθεώρει καλόν οιον δήποτε επάγγελμα φέρον κέρδος' έδάνειζε, φέρ’ είπεϊν, 
μικρά κεφάλαια πρός μεγάλους καί ύπερόγκους τόκους, έποίέι προμήθειας 
μεγάλας σίτου πρός άποσόβησιν τίίς σιτοδείας, ης αύτός $το δ αί'τ.ιος, ποιών 
κατασχέσεις έπώλει τά κτήματα τών δυσμοίρων’αύτοΰ οφειλετών,έναύλου έν 
η δύο πλοϊα πρός έμπορίαν της μαύρης σαρκός έν ταϊς άκταϊζ της ’Αφρικής, 
καί ταΰτα άνευ τινός αισχύνης "λ τύψεως συνειδότος. Καί ναι μέν δέν έκαυ- 
χατο, διότι άείποτε $)το άνηρ μετριόφρων, άλλά καί δέν ήρυθρία, διότι καθ’ 
δσον έπαχύνετο ή περιουσία του, έπαχύνετο καί μάλλον άναίσθητος έγίνετο 
καί η καρδία. Ήδύνατο δέ νά σφάξη δλον τό άνθρώπινον γένος μάλλον ·λ νά 
καταδεχθη νά διαμαρτύρηση τις την ύπογραφην του. Ήτο, ώς βλέπετε, 
κατά τοΰτο έντιμ,ότατος καί αί έν Δανσίκη, Βερολίνφ, Βιέννη καί Παρισίοις 
τράπεζαι είχον αύτόν έν πολλή τιμ^, διότι είχον χρήματά του.

Ήτο δέ παχύς καί εύ'ρωστος, η δέ γυνή του είχε μέν την ρίνα πέρα τοϋ 
δέοντος μακράν καί τά οστά τοϋ προσώπου οξέα καί έξέχοντα, άλλά τόν 

, ηγάπα δμως έκ καρδίας καί τφ κατεσκεύαζε νοστιμώτατα επιδόρπια 
μετά ζαχάρεως. Ταυτότης δ’ αισθημάτων συνηνου τόν άνδρα καί την γυ
ναίκα, συνδιελέγοντο είλικρινώς ούδαμώς κρύπτοντες άπ’ άλληλων τούς πο
νηρούς αύτών διαλογισμούς. Κατ’ έτος δέ την εποχήν τίς είσπράξεως τών 

ί "13. σιλ. 59', 138.
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ενοικίων ερριπτον εις ιούς πέντε δρόμους πέντε η έξ οικογένειας άπόοων 
τεχνιτών, διότι δέν ήδύναντο νά άποτίσωσι τό ένοίκιον. Άλλ’ ό'μως δέν 

έδείπνουν μετ’ όλιγωτέρας διά τοϋτο όρέξεώς, καί ό εσπερινός αύτών ασπα
σμός δέν ήτο όλιγώτερον γλυκός.

Καί ό μέν άνηρ ήτο έξ έτών καί εξήκοντα ή δέ γυνή τεσσάρων καί εξή

κοντα. Ή δψις αύτών εΐχέ τι τό εύμενές καί σεβαστόν, "ΐνα δέ ή όμοιότης 
αύτών πρός τούς πατριάρχας της 'Αγίας Γραφής εινε τελεία κατά πάντα, έν 
μόνον έ'λειπε, τέκνα, καί τέκνα τέκνων. Ή φύσις τοις είχε δώσει υίόν μονο
γενή, ένμόνον τέκνον, διότι δέν έζήτησαν παρ’ αύτής πλείονα, διότι ένόμι- 

ζον οτι πράττουσιν έγκλημα καθοσιώσεως έάν διένεμαν την περιουσίαν αύ

τών μεταξύ πλειόνων τέκνων. Δυστυχώς δέ ό μονογενής ούτος έπίδοξος κλη

ρονόμος τόσούτων εκατομμυρίων άπέθανεν έν τφ πανεπιστημίφ τής Έϊδελ- 
βέργης φαγών άλλάντας καί παθών δυσπεψίαν. Εικοσαετής άπήλθεν εις τόν 

παράδεισον τοϋτον τών τευτόνων φοιτητών ένθα τρώγουσιν άμετρήτους άλ

λάντας καί πίνουσι ζΰθον άστείρευτον, ένθα αδουσιν $σματα έχοντα οκτα

κόσια εκατομμύρια στροφών καί κατακόπτουσι διά τοΰ ξίφους τά άκρα τνίς 
ρινός των. Ό μοχθηρός Χάρων έθέρισε τόν νέον δτε οί γεννήτορες αύτοΰ ούτε 
ορεξιν ειχον πλέον, ούτε ηλικίαν ΐνα τφ παρασκευάσωσιν άντικαταστάτην. 

Οί άμοιροι ουτοι πολυτάλαντοι νεόπλουτοι συνέλεξαν εύλαβώς πάντα τά 

πράγμ-ατα τοϋ υίοΰ των ΐνα τα πωλήσωσι. Τελούμενης δέ ταύτης τής λυπη- 
ράς έργασίας, λέγομεν δέ λυπηράς, διότι έλειπον πλεϊστα δσα λινά; καινουργή 
καί σχεδόν άμεταχείριστα, έλεγεν ό Νικόλαος Μάιζερ εις την γυναίκα του.

»Ά ! δέν είξεύρεις πόσον πικραίνομαι συλλογιζόμενος δτι αί οίκίαι καί 

τά μετρητά μας, τά φανερά καί τά άφανή άγαθά μας θά περιέλθωσιν είς 
χεΐρας ξένας. ’Έπρεπεν οί γονείς νά έχωσι πάντοτε υίόν αναπληρωματικόν.»

Άλλ’ δ χρόνος δστις έν τε τή Γερμανίά καί άλλαχοϋ πολλαχοϋ εινε μέ
γας διδάσκαλος, κατέδειξεν εις αύτούς δτι δ άνθρωπος μόνον δταν χάση 

χρήματα δέν δύναται νά παρηγορηθή. Μετά πέντε δ’ έτη έλεγεν ή κυρία 

Μάιζερ είς τόν άνδρα της τρυφερώς καί φιλοσοφικώς μειδιώσα.

«Τίς δύναται Νίκο μου, νά έμβαθύνη είς τά μυστήρια της θείας Προνοίας; 
Τίς οΐδεν έάν ό υιός σου δ? ν ήθελε μας αφανίσει; Κύτταξε τόν συμμαθητήν 

του τδν Θεόβαλδον Σχε< ερον, έφαγεν εί’κοσι χιλιάδας φράγκων χάριν μιάς 

γυναικός χορεύτριας. Κζί ημείς, ένθυμεΐσαι έξωδεύομεν κατ’έτος ύπέρ τάς 
δύο χιλιάδας ταλληρων διά την μοσχομάγκαν μας. Κάτι εί'ξευρεν δ θεός καί 

μάς τον έπήρε. Ό θάνατός του εΐνε σημαντική οίκονομ-ία καί έπομένως ευ
τύχημα. Είξεύρει δ θεός τί κάμνει, δεδοξασμένον τό όνομά του ! »

"Οτε η τριπλή τοΰ Φουγά θήκη ήτο έτι έν τή οικία, η άξιόλογος γυνή 

περιεγέλα τάς οπτασίας καί τάς άυπνίας τοΰ άνδρός αύτής.
«Ποΰ γυρίζει, εύλογημένε, ό νοΰς σου ; τφ έλεγε. "Ολην νύκτα μ’ έλά- 

κτιζες πάλιν. Δι’ ό'νομα τοΰ θεοΰ τί την θέλομ-εν έκείνην την μούμιαν ! ’Άμ’ 

άς την πετάξωμεν, άδελφέ, νά ησυχάσωμεν. Καί έπειτα άν πωλησωμεν μ.ό- 
νον τάς θήκας θά είσπράξωμεν τό εΛάχιστον διακόσια φράγκα. Τά μετα

ξωτά παραγεμίσματα τά θέλω έγώ νά διορθώσω τό μεταξωτόν μου φόρεμα 

καί μέ τά μάλλινα θά γεμίσω δυο στρώματα, μέ καταλαμβάνεις ; »

Άλλ’ δ Μάιζερ μεταρρυθμίσας ολίγον τι την πρότασιν της γυναικός του 

προύτίμησε νά άπαλλαγί/ τοΰ συνταγματάρχου πωλών αύτόν ώς έμπόρευμα.
Ή οικία τών δύο τούτων συζύγων ητο η καλλίστη της συνοικίας. Πάντα 

τά παράθυρα αύτης έκοσμοΰντο μεγαλοπρεπώς ύπό στερεών καί τορευτών 
σιδηρών κιγκλίδων, η δέ πόλη ητο δλη σιδηρόφρακτος ώς μεσαιωνικός ιπ

πότης. Δι’ ευφυούς δέ τίνος συστήματος μικρών κατόπτρων έντέχνως προ- 
σηρμοσμένων κατά τό πρόσωπον της οικίας ήδύναντο οί έν αύτή νά ί'δωσι 

τίς έρχεται είς έπίσκεψιν καί πριν η έτι κρούση την θύραν. Ύπό την στέγην 

δέ ταύτην την ύπό τοΰ Θεοΰ εύλογηθεϊσαν, κατφκει μία καί μόνη θεραπαι- 
νίς, ΐππος την έργασίαν, κάμηλος την έγκράτειαν. Ό δέ γηραιός θεράπων 

έκοιμάτο έξω καί χάριν τοΰ ίδιου συμφέροντος καί διά τόν φόβον μήπως αέ- 

φνης νύκτα τινά περιέλθη είς τόν κίνδυνον τοΰ νά διαταράξη τόν ύπνον τών 
σεβασμίων κυρίων του. Βιβλία δέ τινα έμπορικά καί τινα ηθικά άπήρτιζον την 

βιβλιοθήκην τοΰ γηραιοΰ ζεύγους. Ούδέποτε δ’ ηθέλησαν νά καλλιεργησωσι 

κήπον όπισθεν τίς οικίας, διότι, έλεγον, τά δένδρα μετά χαράς κρύπτουσι 

τούς κλέπτας. "Εκλειον δέ την θύραν καθ’ εσπέραν τή όγδοη ώρα διά πολ

λαπλών μοχλών, καί μόνον έξ άνάγκης έξήρχοντο την ήμέραν διά τόν φόβον 

των '‘Ιουδαίων.
Καί ό'μως τή 29 Απριλίου 1859 τή 11 π. μ. δ Νικόλαος Μάιζερ ήτο 

πολύ μακράν τής προσφιλούς αύτοΰ οικίας. Θεέ μου ! τί ήθελε τόσφ μακράν 
τής οικίας του δ έντιμ,ος ούτος πολίτης τής Δανσίκης 1 Έβάδιζεν έπιπόνως 

κατά τόν περίπατον εκείνον τοΰ Βερολίνου δστις έχει τό δνομα μ-υθιστορίας 
τινός τοΰ Άλφόνσου Κάρ : Ύπό τάς φιΛΛύρας γερμανιστί δέ Unter den 

Linden.
'Οποία τις ισχυρά δύναμις έρριψεν έξω τής χάρτινης θήκης του τό δίπουν 

τοϋτο έρυθρόν και όλοστρόγγυλον κουφέτον ; 'Η αύτή εκείνη ή όδηγήσασα τόν 

Αλέξανδρον είς Βαβυλώνα,τόν Σκιπίωνα είς Καρχηδόνα,τόνΓοδοφρεΐδονΒουιλ- 

λιώνα είς 'Ιερουσαλήμ καί τόν Ναπολέοντα είς Μόσχαν..., ή φιλοδοξία! 'Ο 

Μάιζερ βεβαίως δέν ήλπιζεν οτι θά τφ προσενέγκωσι τάς κλείδας τής πό

λεως έπί έρυθροΰ βελούδινου προσκεφαλαίου, άλλ’ όμως έγίνωσκε μεγιστάνα 
τινα διευθυντήν γραφείου καί τινα γυναίκα θαλαμηπόλον ούκ οΐδα ποΰ, οΐτι

νες άμφότεροι κατεγίνοντο νά τφ χορηγηθή δίπλωμα εύγενείας! Νά τόν όνο- 

μ,άζωσι <ρόν Μάιζερ άντί τοΰ ξηροϋ Μάιζερ, ώ, τι γλυκύ ονειρον !
Οί δέ τίτλοι ους οί προστάται τοΰ Μάιζερ προύτει,νον ύπέρ αύτοΰ δέν ήσαν 

έκ τών άνατρεπόντων διά μ.ιάς τήν ισορροπίαν τής πλάστιγγος, άλλ’ έκ τών 
κλινόντων αύτήν κατά μικρόν και ήρεμα. ΤΗτο δήλα δή ανεψιός ένδοξου



Ο ΑΠΕΗΐίΡΑΜΙίΝΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ. S37
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

έπιστήμονος, άνηρ κτηματικός καί έκ τών εύ φρονούντων, τακτικός Αναγνώ

στης τής ύπουργικής Νέας Έφημιρίδος τοΰ Στανροϋ, μισών θανασίμως τήν 
άντιπολίτευσιν, συντάκτης προπόσεώς τίνος εναντίον τών δημαγωγών, πρφην 
δημοτικός σύμβουλος, πρφην έμποροδίκης, πρωγιν δεκανεύς τής εθνοφυλακής, 
δεινός έχθρός τής Πολωνίας καί πασών τών ασθενών καί ύπό δουλειάν' εθνι

κοτήτων. Ή δέ λαμπρότατη τών πράξεων αύτοΰ είχεν ηλικίαν δέκα έτών, 
εξύβρισε καί έξηυτέλισε δι’ επιστολής ανωνύμου μέλος τι τοϋ έν Φραγκ- 

φούρτγ Κοινοβουλίου καταφυγόν εις Δανσίκην !
Την ώραν καθ’ ήν ό Μάιζερ διήρχετο ύπό τάς φιλλυρας, ή ύπόθεσίς του 

έβάδιζε κατ’ ευχήν. Τό είχεν ακούσει έξ αύτοΰ τοϋ στόματος τών προστα

τών του. ’Έτρεχε λοιπόν εις τόν σταθμόν του βορειανατολικου σιδηροδρόμου 
μόνην αποσκευήν έχων μικρόν πολύκαννον έν τώ θυλακίφ του. Τό έκ μελανός 
δέρματος κιβώτιόν του είχε προαποσταλή καί τον ώνέμενεν έν τω σταθμώ. 

Καθ’ οδόν δέ βαδίζων ίρριπτε και βλέμματά τινα περίεργα είς τά εκθέματα 

τών εκατέρωθεν της όδοΰ έμπορικών καταστημάτων. ’Αλλ’ αί'φνης ιδού ϊστα- 

ται έν τφ μέσφ της όδοΰ καί τρίβει τούς οφθαλμούς, φάρμακον δραστικότα

του, ώς λέγεται, κατά της σκοτοδίνης. Μεταξύ τών εικόνων τής Σάνδης 

καί τοΰ Μεριμαίου, τών δύο έξοχωτάτων της Γαλλίας συγγραφέων, διέκρινεν, 

έαάντευσε, προνισθάνθη μορφήν γνωριμοτάτην.
«Βεβαίως, είπε, κάπου τόν είδα, άλλ’ ό'χι τόσον άκμαϊον και ζωηρόν ! 

Μήπως δ παλαιός οίκότροφός μας άνέστη ; Τών αδυνάτων ! ’Εγώ έ'καυσα την 
συνταγήν τοϋ θείου μου καί έκάη καί τό μυστήριον της άναστάσεως τών 

νεκρών άνθρώπων. Καί δμως ή όμ.οιότης.εΐνε καταπληκτικά. ”Η μήπως ή εί
κών αύτη έγεινε τφ 1813, ζώντος τοϋ συνταγματάρχου Φουγά; ’Όχι, διότι 
ή φωτογραφία δέν είχεν ακόμη άνακαλυφθή. Άλλά πάλιν ί'σως δ φωτογρά

φος αντέγραψε την εικόνα έξ αρχαίας χαλκογραφίας' διότι ιδού πλησίον εΐνε 
αί φωτογραφίαι τοΰ Λουδοβίκου τοΰ IT' καί της Μαρίας ’Αντωνιέττας κατά 

τόν αύτόν τρόπον κατεσκευασμέναι, τοΰτο. δέ δέν εινε άπόδειξις δτι τούς 
άνέστησεν ό Ροβεσπιέρρος. ’Όπως δήποτε μ’ εΐν’ άδιάφορον* τοΰτο μόνον έγώ 

είξεύρω δτι η συνάντησις ή σημερινή δέν εινε καλόν πράγμα.»

Καί προέβη έν βήμα πρός την Ούραν τοΰ καταστήματος ΐνα ερώτηση καί 

πληροφορηθή’ άλλά πάλιν έφοβηθη μήπως ή έκπληξις καί ή πολλή περιερ- 
γία του προκαλέσ·/) ερωτήσεις, και ό φίλος δέν έπεθύμει νά μανθάνωσιν οί 

άνθρωποι πολλά περί αύτοΰ. ΤΙ θέ.Ιω τί γυρεύω·, είπε καί έξηκολούθησε 
τόν δρόμον του, τρέχων καί προσπαθών νά κερδήσν) τήν ώραν ήν έχασε, καί 

νά άναλάβη τό θάρρος δπερ ωσαύτως μετά τής ώρας εχασε.

κϊΐά! καλέ δέν εΐνε τίποτε, έψιθύριζε καθ’δδόν. Τίς οΐδε πώς μ’έφάνη. Ώς 

φαίνεται ή στολή τοΰ 1813 τήν όποιαν φορεΐ ή φωτογραφία μ’ έγέλασε.»

Έλθών είς τόν σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου κατέγραψε τό έκ μέλανος δέρ
ματος κιβώτιόν του καί είσήλθεν είς άμαξαν τής πρώτης θέσεως. Έκάπνισ®

«τήν έκ πορκελάνης καπνοσύριγγά του, οί δύο παρ’ αύτώ καθήμενοι έπιβάται 

άπεκοιμήθησαν, καί αυτός δέ μιμούμενος αυτούς μετ’ ού πολύ ερεγχε λαμ

πρότατα. Οί ρόγχοι τοΰ χονδρού τούτου ανθρώπου είχόν τι τό άπαίσιον" ούτω 
βεβαίως Οάντηχήσωσιν αί χάλκιναι σάλπιγγες τής Δευτέρας Παρουσίας. Άλλά 
τίς σκιά τόν έπεσκέφθη καθ’ ύπνους·, Ούδ είς ούδέποτ’ ήδυνήθη νά το μάΟν), 
διότι καί τά όνείρατά του ήθελε νά τα γινώσκνι αυτός μόνος’ μή γάρ δέν 

ήσαν κτήμα του ;
Άλλά μεταξύ δύο σταθμών έν φ ή αμαξοστοιχία ώρμησε- διά παντός τά

χους, ήσθάνθη ό Μάιζερ δυο χεΐρας ίσχυράς συρούσας αύτόν άπό τών ποδών, 

Οί'αοι, δέν ήτο άγνωστον είς αύτόν τό τοιοϋτον πάθος, καί τον άνεμίμ,νησκε 

τάς δεινοτάτάς τοΰ βίου του αναμνήσεις. ’Ανοίγει μετά τρόμου τούς οφθαλ

μούς καί βλέπει τον άνδρα τής φωτογραφίας φοροϋντκ τήν στολήν τήν έν τν} 

φωτογραφία ! Αί τρίχες τής κεφαλής του άνορθοϋνται, οί οφθαλμοί του στρογ- 
γυλοΰνται ώς σφαϊραι, εκβάλλει κραυγήν μεγάλην-καί πίπτει σχεδόν άπνους 

μεταξύ τών ποδών τών κοιμωμένων γειτόνων του. Άλλά γενναϊά τινα λα
κτίσματα τόν έξήγειραν έκ τοΰ λήθαργου καί άναστάς είδε περί έαυτόν τρέ- 

μων. Άλλ’ ούδείς έτερος ύπήρχεν έν τγ άμάξγ πλήν τών δύο γειτόνων του, 

οΐτινες έλάκτιζον έτι τό κενόν τρίβοντες τούς ύπό τοΰ ύπνου κεκαλυμμένους 

ετι οφθαλμούς. Βοηθήσας δέ αύτούς νά άποτινάξωσι τόν ύπνον, τούς ήρώ- 
τησε περί τής έπισκέψεως, άλλ’ οί υπναλέοι κύριοι έδήλωσαν οτι ούδέν είδον. 

Τότε δή τότε ό άμοιρος Μάιζερ ένόησε τί συνέβη. Έπανελήφθησαν πάλιν αί 

δειναί έκεϊναι όπτασίαι αί έπί τοσοϋτον χρόνον καταβασανίσασαι αυτόν ! Πώς 

λοιπόν θέλετε νά έ'χτ) ό'ρεξιν νά κοιμηθή ;
«”Α ! άν εξακολούθησή τό πράγμα ουτω πως, τετέλεσται ! κάκιστον τέλος 

θά έχω- κκμ.μίαν νύκτα τό φάντασμα τοϋ συνταγματάρχου...., ό Θεός γά με 

'βγάΛη ψεύτη? !»
Μετ’ ολίγον δέ ένθυμηθείς οτι πρό πολλής ώρας δέν είχε φάγει, έσκέφθη 

οτι αιτία τοΰ κακοϋ ονείρου ήτο βεβαίως ή νηστεία. Έν τώ έπομένφ λοιπόν 
σταθμω καταβάς τής άμάξης, είσήλθεν είς τό έατιατόριον και έζήτησε ζω- 

, ■ μόν κρέατος. Τφ έδωκαν δέ φιδέ? θερμότατου καί τον έφύσα ώς φυσώσιν οί

ί έν τω Βοσπόρω δελφΐνες. Τήν ώραν· εκείνην διήλθε πρό αύτοΰ άνθρωπός τις

οστις ούτε ήγγισεν αυτόν', ού'τε έλάλησεν, άλλ’ ούδέ καν άπέβλεψεν είς αύ
τόν. Καί δμως τό πινάκιον άνεπήδησεν. έπί τών χειρών τοΰ ζαπλούτου Μάι- 

ζερ καί ό φιδές έχύθη έπί τοΰ υποκαμίσου καί τοΰ προστηθίου τοΰ σχημα- 

I τίσας τρόπον τινά κομψότατου κεντητόν σειράδιον. Υποκίτρινα τινα νήματα

Γ άποσπασθέντα άπό τής δλης μάζης έκρέμαντο ώς σταλακτΐται άπό τών

Γ κομβίων τής ρεδιγγότας του. Καί ό μέν φιδές έστάθη, ώς είκός, έπί τής
f. επιφάνειας, άλλ’ ό ζωμός είσέδυσε πολύ ενδότερον. Και ήτο ώς εΐπομεν Θερ-

I μότατος. Έπί' δέκα λεπτά τής ώρας έάν έ'μενεν έν αύτφ ώόν θά έγίνετοί πέτρα. Μοχθηρότατε ζωμέ, δέν έχύθης μόνον είς τά θυλάκια, άλλά καί είς
ΤΟΜΟΣ Γ', 3. — ΜΑΡΤΙΟΣ 1879. 16
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τάν

τήν 
καί

τάς έσωτάτας πτυχάς αύτοΰ τοΰ σώματός του ! Έν τφ μεταξύ έσήμανε καί 
ό κώδων τής Αναχ^ωρήσεως, ό θεράπων τοΰ εστιατορίου τφ έζήτησε εξήκοντα 
'λεπτά, καί ό Μάιζερ Ανέβη είς την άμαξαν έμπροσθεν μέν ήχων τά έκ 

έ'μπλαστρον, όπίσω δέ Ακολουθούμενος ύπό λεπτές γραμμής υποκίτρινου ζω

μού καταρρέοντος άπά των περισκελίδων αύτοΰ.
Ταΰτα δέ πάντα διότι είδεν η ένόμισεν ό'τι είδεν έν τφ έστιατορίφ 

συνταγματάρχην Φουγάν τρώγοντα ΰάνόονις.
’Ώ, πόσον ατελεύτητον τφ έφάνη τό ταξείδιον. Πόσον δέν έ'βλεπε 

ώραν νά εύρεθή έν τή οίκίφ του, μεταξύ της γυναικός ταυ Αικατερίνης 

της θεραπαίνης Βερβέλλας κεκλεισμένων ασφαλώς τών θυρών ! Οί δύο γείτο

νες του έγέλων έ'χοντες ανοικτά τά στήθη των και μη δυνάμενοι νά κομβώ- 

σωσι τά φορέματά των. Γέλωτες δέ πανταχόθεν Αντήχουν διαδοθείσης τ·ης 

φήμης τών κατορθωμάτων τοΰ Καθ’ δσον δέ ό Νίκος άπέσπα έπάνωθέν 

του τόν έπικεκολλημένον tjudsr, αί ρανίδες τοΰ ζωμού πηγνύμεναι έφαίνοντο 

γελώσαι σιωπηλώς. ’Ώ, πόσον εινε σκληρόν παχύς έκατομμυριοΰχος νά δια
σκεδάζω ανθρώπους ούδ’ οβολόν έχοντας ! Μέχρι δέ τοΰ 'σταθμοΰ της Δαν- 

σίκης έ'μεινεν έν τή άμάξή άρνούμενος νά καταβή είς τούς μεταξύ σταθμούς, 

ούδέ την ρίνα καν έξάγων τής θυρίδος της άμάξης,καί συνδιαλεγόμενος μετά 

τής καπνοσύριγγάς του, έφ’ ής έκάθητο ή Λήδα θωπεύουσα κύκνον, ούδόλως 

δέ γελώσα.
Θλιβερόν, θλιβερόν ταξείδιον! Τέλος Αφίκοντο είς Δανσίκην την όγδόην 

ώραν της εσπέρας καί ό γηραιός θεράπων άνέμενε νά παραλάβη τό κιβώτιο* 

τοΰ κυρίου του. Ούτε φοβεραί πλέον μορφαί, ούτε γέλωτες μυκτηριστικοί. 'Η 
ιστορία τοΰ <ριδέ είχε λησμονηθή. ’Ήδη δέ έν τη Αποθήκη ό Μάιζερ έ'λκβεν 

άπό της λαβής μέλαν δερμάτινον κιβώτιον, άλλά την αύτην στιγμήν βλέπει 

απέναντι του τό φάσμα τοϋ Φουγά λαμβάνον την έτέραν λαβήν τοΰ κι
βωτίου και σΰρον αύτήν, ώς έάν είχεν άπόφασιν νά τφ διαμφισβητήση τό 
πράγμά του. Καταβάλλει πάσαν αύτοΰ τήν δύναμιν, έλκει, έλκει, έχωσε 

μάλιστα καί τήν Αριστεράν του είς τό θυλάκιον έν φ ύπνωττε τά πολύκαννον. 
Άλλά τό λάμπον βλέμμα τοΰ συνταγματάρχου παρέλυσε τάς δυνάμεις του, 
οί πόδες του έκάμφθησαν, κατέπεσεν, ένόμισε δέ δτι καί ό Φουγάς καί τό 
κιβώτιον άνετράπησαν. "Οτε δέ μετ’όλίγον συνήλθεν, είδε τάν θεράποντα αύ

τοΰ παρ’ αύτφ ίστάμενον, τό κιβώτιον έκεΐ που κείμενον καί τόν συνταγμα
τάρχην άφαντον. ’Ήμνυε δέ ό θεράπων ό'τι δέν είδε ψυχήν, άλλ’ δτι αύτός 

έλαβε τό κιβώτιον παρά τών χειρών τοϋ έπ'ι τής Αποθήκης υπαλλήλου τοΰ 

σιδηροδρόμου.

Μετά είκοσι λεπτά τής ώρας ό εκατομμυριούχος ήτο έν τή οίκίφ του προσ

τριβών περιχαρής τά πρόσωπόν του έπί τών οξειών γωνιών τοϋ προσώπου τής 
γυναικός του. Άλλά δέν έτόλμησεν δμως νά τη διηγηθή τάς οπτασίας του, 

διότι ή κυρία Μάιζερ δέν έπίστευε τάς προλήψεις, ’Εκείνη δ’έλάλησε πρώτη.

«Δέν είξεύρεις, τφ είπε, τί μοι συνέβη ! Θά έπίστευές ποτέ δτι ή,Αστυ

νομία τοΰ Βερολίνου μάς έ’γραψεν έάν ό θεΐός μας μάς αφήκε μίαν μούμιαν, 

καί πότε, καί πόσον τήν εί'χομεν έν τή οίκί^ρ μ«ς καί τί την έκάμαμεν ; ’Εγώ 

Απεκρίθην τήν αλήθειαν, προσέθηκα μάλιστα δτι ό συνταγματάρχης ήτο έν 
Αθλίφ καταστάσει καί κατηφανισμένος ύπό τών ζωυφίων, ώστε ήναγκάσθη- 

μεν νά τον πωλήσωμεν διά τίποτε. Τί λοιπόν ή αστυνομία Αναμιγνύεται είς 

τά συμφέροντα μας ; »
'Ο Μάιζερ έστέναξεν έκ βαθέων.

«Άς εί'πωμεν τώρα καί περί χρημάτων, ύπέλαβεν ή γυνή. Μ’ έπεσκέφθη 

δ διοικητής τής Τραπέζης καί μ’ είπεν δτι τό έκατομμύριον τό όποιον τω πα- 
ρήγγειλες είν’ έτοιμον αυριον πρωί. Θά ύπογράψνις άπλώς καί Θά το λάβής. 

Φαίνεται δέ δτι πολύ έδυσκολεύθησαν νά εύρωσι τάλληρα. Έάν ήθελες συ
νάλλαγμα έπί Βιέννης ή έπί Παρισίων τά πράγμα θά ήτο εύκολώτατον. Τέ

λος πάντων έγεινεν ή επιθυμία σου. Τίποτε άλλο’ α, ναί, ό Σμίθ ό έ'μπορος 
έφονεόθη. ’Έληγε γραμμάτιον δέκα χιλιάδων ταλλήρων και τό ταμεϊόν του 

δέν είχεν ούδέ τό ήμισυ. Ήλθε καί μ’ έζήτησε χρήματα, έγω τό προσέφερα 

δέκα χιλιάδας τάλλήρα πρός είκοσιπέντε τοΐς εκατόν, πληρωτέα μετά ένε- 

νήκοντα ημέρας μέ πρώτην υποθήκην τών κτημάτων του. Άλλ’ ό ανόητος 
έπροτίμησε νά κρεμασθή εντός τοΰ καταστήματος του. Αί, περί όρέξεως ού

δείς λόγος!

— Καί έκρεμάσθη πολύ υψηλά ;

—· Δέν είξεύρω. Διατί έρωτας ;

■— Διότι είμποροΰμεν νά άγοράσωμον εύθηνά τό σχοινί, καί εχομεν πολ- 
λήν Ανάγκην σχοινιού, Κατίνα μου ! Δέν είξεύρεις πόσον μ,’ ανησυχεί ό 

Φουγάς ί
—— ’Άλλα πάλιν ! Τά πα.Ιγά ΐης σνχωρίμένης; Ίδέαι, ίδέαι... ’Έλα νά 

δειπνήσωμεν, αγάπη μου.

— Εμπρός! »
Ή κατερρυτιδωμένη Βαυκίς ώδήγησε τάν Φίλήμονά της είς μικρόν καί 

κομψόν έστιατόριον, έ'νθα ή Βερβέλλα παρέθηκε φαγητά Αντάξια τών θεών 

πολλά καί ποικίλα. Πρός δέ τούτοις έξ φιάλας οίνου έκλεκτοΰ. Άλλ’ ό κύ

ριος πάντων τούτων τών αγαθών ούτε έπείνα ούτε έδίψα. Έτρωγε διά τών 
άκρων τών όδόντων του καί έ'πινε διά τών άκρων τών χειλέων του, προσδο- 
κών μέγα τι καί δεινόν, δπερ καί δέν έβράδυνε νά έπέλθν). Φοβερά κροΰσις 

τοΰ ρόπτρου τής Θύρας έκλόνησε μετ’ ού πολύ τήν οικίαν δλην.
Ό Νικόλαος Μάιζερ άνεσκίρτησεν, ή γυνή αύτοΰ παρεσκευάσθη νά τον 

καθησυχάση. «Καλέ, δέν είνε τίποτε, τφ είπε. Ό διοικητής τής Τραπέζης 

μ’ είπεν δτι θά έ'λθγι νά σ’ όμιλήση. Προτείνει δέ νά μας κάμη έ'κπτωσιν 

έάν θελήσωμεν νά λάβωμεν τραπεζικά γραμμάτια Αντί ταλλήρων.
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— Δέν πρόκειται περί χρημάτων, Κατίνα μου, άνεφώνησεν ό αγαθός ζά

πλουτος. 'Ο Σατανας έ'ρχεται !
Παρευθύς δέ ή θ εράπαινα είσώρμησεν εΐς τά δωμάτιον κραυγάζουσα*

«Κύριε, κυρία ! ό Γάλλος ! δ . .. , Χριστέ καί Παναγία μου !

— Καλοί μου άνθρωποι, μή Ανησυχείτε, σας παρακαλώ, ειπεν ό Φουγάς 

αίφνης εμφανιζόμενος και χαιρετίζων. ’Έχομεν μικράν τινα διαφοράν νά δια- 
λύσωμεν τήν οποίαν θά σας εκθέσω δι’ ολίγων. Βιάζεσθε άλλά κα'ι έγώ βιά
ζομαι, δέν έτελειώσατε βλέπω τό δεΐπνόν σας, αλλά καί έγώ άκόμη δέν 

έδείπνησα !»

Και ή μέν κυρία Μάιζερ αδρανέστερα κα'ι ισχνότερα αγάλματος τής δε- 

κάτης τρίτης εκατονταετηρίδας, είχεν ανοικτόν, τό νωδόν αύτής στόμα” ό 
φόβος παρέλυε τάς δυνάμεις αύτής. Ό δέ άνήρ μάλλον παρεσκευασμένος είς 

τήν έπίσκεψιν ταύτην τοϋ φάσματος έγέμισεν ύπό τήν τράπεζαν τό πο- 

λύκαννόν του κα'ι έσκόπευσε τόν συνταγματάρχην άνακράζων "Ύπαγε όπΐσω 
μον, Σατανα ! Ταύτοχρόνως δέ καί έξορκισμός κα'ι πυροβολισμός άπέτυχον.

Άλλ’ ό Μάιζερ δέν άπεθαρρύνθη, έπυροβόλησεν επανειλημμένος κα'ι διά 

τών έξ καννών κατά τοϋ δαίμονος δστις ϊστατο βλέπων αύτόν. Άλλ’ ούδε

μία έκπυρσοκρότησις.
«Τί διαβολοπαιγνίδι είν’ αύτό, όπου παίζεις αύτοϋ πέρα ; εϊπεν ό συν

ταγματάρχης ίππεύων έδραν τινά.Πρωτάκουστος εινε ή τοιαύτη ύποδοχή.»

Ό Μάιζερ ρίψας κατά γης τό πολύκαννον εΐρπυσεν ώς ζωον πρό τών πο- 
δών τοΰ συνταγματάρχου, ήκολούθησε δ’ αύτώ καί ή γυνή του ούχ ήττον 

έντρομος. Άμφότεροι δέ συνέπλεξαν τάς χεϊρας, καί ό παχύς εκατομμυριού

χος άνεφώνησε μετά φωνής τρεμούσης”

«Σκιά ! ή'μαρτον, πρόθυμος είμαι νά έπανορθώσω τό κακόν τό όποιον έ- 
πραξα. "ΐίμαρτον παρακούσας τήν παραγγελίαν τοϋ θείου μου. Τί θέλεις ; 

τί απαιτείς; τί προστάσσεις ; Τάφον θέλεις; Πλούσιον μνήμα ; Μνημό

συνα ; Πολλά μνημόσυνα ;
—- Βλάξ ! ειπεν δ Φουγάς άπωθών αύτόν διά τοΰ ποδός. Δέν είμαι σκιά 

καί απαιτώ τά χρήματα τά δποΐά μ’ έ'χεις κλέψει ! »
Ό Μάιζερ κατεκυλίετο έτι, τό δέ γύναιον άνορθωθεν διά μιάς καί στη- 

ριςον τας πυγμας επι της οσφυος εολεπε κατα προσωπον τον συνταγματάρ
χην βλοσυρώς.

«Τί είπες; χρήματα ; Ήμεΐς δέν όφείλομεν είς κανένα ! Φέρε τά έγγρα
φά σου, δεΐξέ μ.ας τήν υπογραφήν μας! Ποΰ, Θεέ μου, Θά καταντήση τό 

πράγμα, έάν εΐ'μεθα υποχρεωμένοι νά δίδωμεν χρήματα είς τόν τυχόντα τυ
χοδιώκτην ; Καί έπειτα, κύριε, τίνι δικαιώματι έμβαίνεις εΐς τήν οικίαν 

μας, άφ’ ού δέν είσαι σκιά ; Ά, είσαι άνθρωπος, λέγεις, ό'πως καί οί άλλοι 

άνθρωποι! Δέν είσαι, λέγεις, φάντασμα ! Αί', λοιπόν, κύριε ιδού τά δικα
στήρια καί έκεΐ βλέπομεν άν θά λάβγς λεπτόν ! ’Έλα, καί σύ, κοϋκκε, σή- 

πω ’πάνω, άνθρωπος εινε! Καί σύ κυρ Αναστάσιε, έξ’ Απ’ έδφ, άόειαζέ μας 

ζη γωνιάν.
Άλλ’ ό συνταγματάρχης ΐστατο ακίνητος ώς βράχος.
«’Σ τήν όργήν καί σύ καί ή γλωσσά σου, μούμια ! . . . Κάτω τά χέρια 

σου, ’σάν νά εινε μαχαίρια καί θέλουν νά με τρυπήσουν . . . Αΐ', τοΰ λόγου 

σου, έλα κάθησε εΐς τήν θέσιν σου καί πρόσεχε τί θά σ’ εί'πω. ’Έχομεν και
ρόν αργότερα νά τρέξωμεν εΐς τά δικαστήρια άν τώρα δέν συμβιβασθώμεν. 

Τό χαρτόσημον δέν είξεύρω πώς με ένοχλεΐ καί νά το ακούω. Διά τοΰτ.ο 

προτιμώ τόν φιλικόν συμβιβασμόν.

Ό κύριος καί ή κυρία Μάιζερ συνήλθαν έκ τής πρώτης αύτών ταραχής. 
Πρέπει δέ νά μάθνι δ φίλος άναγνώστης ότι έμίσουν τά δικαστήρια καί τούς 

δικαστάς ώς πάντες οί μή έχοντες καθαράν τήν συνείδησιν. Διά τοϋτο καί 

έσκέπτοντο οτι θά ήτο προτιμώτερον, έάν κατεπείθετο δ άθλιος συνταγμα

τάρχης νά παραιτηθή πάσης άξιώσεως αύτοΰ λαμβάνων ολίγα τινά τάλλη- 

ρα καί νά άποφύγωσι τάς δίκας.
Άλλ’ δ συνταγματάρχης μετά στρατιωτικής ό'λως ,άκριβείας καί συντο

μίας άπέδειξεν εΐς αύτούς ό'τι είχε δίκαιον, διηγήθη ό'τι έβεβαιώθη διά πολ

λών ή ταυτότης του καί έν Φονταινεβλω καί έν Παρισίοις καί έν Βερολίνω. Ά- 
πήγγειλεν έκ στήθους δύο ή τρία Αποσπάσματα τής διαθήκης, καί τέλος 

έδήλωσεν οτι ή πρωσσική κυβέρνησις σύμφωνος μετά τής γαλλικής ηθελεν 

άνάγκης τυχούσης ύποστηρίξει τάς δικαίας απαιτήσεις του.

«Καταλαμβάνεις πολύ καλά, προσέθηκε, λαβών τό κομβίαν τοΰ φορέμα
τος τοΰ Μάιζερ καί σείων αύτόν, καταλαμβάνεις πολύ καλά ό'τι δέν είμαι 
άνθρωπος τών δικαστηρίων. Έάν ή χείρ σου ήτο αρκετά δυνατή ώστε νά 

κρατή σπάθην, ήθελόν σοι προτείνει νά δρίσωμεν τόπον καί νά λύσωμεν διά 

τής σπάθης τήν διαφοράν μας. Καί τόσον είμαι βέβαιος ότι έγώ ή'Οελον vt- 
κήσει, όσον εινε βέβαιον ότι τώρα άπό κεφαλής μέχρι ποδών εύωδιάζεις 

ζωμόν κρέατος !
— Εύτυχώς, κύριε, ειπεν ό Μάιζερ, ή ηλικία μου μέ προστατεύει κατά 

πάσης βαρβαρότητος. Βεβαίως ούδέποτε θά καταδεχθήτε νά ποδοπατήσητε 

τό πτώμα γέροντος αδυνάτου !
— ’Ά, σεβάσμιον κάθαρμα ! Άλλα σύ θά μ’ έφόνευες ώς σκύλον, άν δεν· 

άπετύγχανε τό πολύκαννόν σου !
— Δέν ήτο γεμάτον, κύριε συνταγματάρχα ! Δέν ήτο .’. . . σχεδόν γεμά

του ! Άλλ’ έγώ είμαι άνθρωπος εύσυμβίβαστος καί δυνάμεθα κάλλιστα νά 

συμφωνήσωμεν. Δέν σας οφείλω τίποτε, καί έκτος τούτου ύπάρχει ή παρα

γραφή” άλ^λά τέλος πάντων .... πόσα ζητείτε ;
— Φθάνει σύ. Θά δμιλήσω τώρα καί έγώ, ύπέλαβεν ή συνένοχος τοΰ 

Αχρείου γέροντος πραύνουσα τήν φωνήν της” φαντάσθητε πριόνιον λεϊχον τό 

δένδρον πρίν ή τό δαγκάσν;. Καλά λέγει, Νίκο μου, δ κύριος συνταγματάρ
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χης, καλά λέγει. Και θά ίδίίς πόσον έχει δίκαιον ! Δέν εινε δ κύριος συν
ταγματάρχης, δέν είνε τοιοΰτος άνθρωπος ώστε νά σκεφθη καν νά άφανίστ) 

πτωχούς ανθρώπους ώς "Αριας. Άχ ! ναί, θεέ μου ! δέν θά το κάμ·ρ ! Καί 
είνε δυνατόν νά το κάμν), είς άξιος άξιωματικός τοϋ Μεγάλου Ναπολέοντος 

(Κύριος μακαρίσαι την ψυχήν του !).

— Αί, γερόντισσα, φθάνουν τά λόγια, ύπέλαβεν ό Φουγάς διακόπτων 
την γηραιάν διά βιαίου νεύματος. ’Εγώ έ'χω υπολογίσει τί μ’ οφείλετε κε- 

φάλαιον και τόκους.

— Τόκους ! άνεφώνησεν δ Μάιζερ. Καί ποΰ ηκούσθη πρός Θεοϋ νά πλη- 

ρόνωνται και τόκοι; Εϊς τό εμπόρων, μάλιστα συμφωνώ, άλλά μεταξύ φί
λων ! ποτέ, ποτέ, άγαπητέ μοι κύριε συνταγματάρχα ! Τί θά έλεγεν δ μα

καρίτης ό θεΐός μου, δστις τώρα μάς βλέπει άπό τών Ουρανών, τί θά έλε- 

γεν έάν ηκουεν δτι απαιτείτε καί τούς τόκους ....
— Μά σιώπα, Νίκο μου ! ύπέλαβεν η γυνή. Ό κύριος συνταγματάρχης 

τώρα δά δέν το εϊπεν ό ίδιος δτι δέν άπαιτεϊ τόκους ■

— Θά βουβαθ^ς, στραβοκαρακάξα ! . . . ’Εγώ πεινώ πού δέν σας βλέ

πω, καί έπειτα έλησμόνησα νά πάρω τόν νυκτικόν μου σκούφον διά νά κοι
μηθώ έδφ ! . . . Δύο καί δύο κάμνουν τέσσαρα* μ’ οφείλετε πολλά, άλλά 

τό ποσόν δέν είνε στρογγύλον, έχει και κλάσματα, και αγαπώ καθαρά τά 

πράγματα. Καί έπειτα εγώ είμαι άνθρωπος ολιγαρκής καί έχω νά ζησω 
έγώ καί η σύζυγός μου. Τώρα τά χρήματα τά θέλω χάριν τοϋ υίοϋ μου !

— Αξιόλογα ! άνεφώνησεν δ Μάιζερ. ’Εγώ άναλαμβάνω νά σπουδάσω

τον μικρόν ! . . . ·
— Μόλις πρό δέκα ημερών είμαι πάλιν πολίτης τοϋ κόσμου τούτου καί 

τίποτε άλλο δέν άκούω δεξιά καί άριστερά και έν Παρισίοις καί έν Βερο- 

λίνφ καί παντού τίποτε άλλο δέν άκούω, παρά εκατομμύρια καί δλον εκα

τομμύρια. Άκούων λοιπόν εκατομμύρια, εκατομμύρια, έπεθύμησα καί έγώ 

νά μάθω τί έστι εκατομμύρια. Γρήγορα λοιπόν τρέξατε φέρετέ μου έν έκα- 
τομμύριον καί σας εξοφλώ!»

Αδύνατον είνε νά φαντασθγί τις δποίαν τινά αίσθησιν ένεποίησεν είς τούς 

οίκοδεσπότας η πρότασις αυτή τοϋ Φουγά, δστις δμως έμενεν άκαμπτος. Αί 

δεήσεις αυτών, αι δικαιολογίαι, τά ψευδή, αίκολακεϊαι, αί χαμέρπειαι κα- 

τέπιπτον έπ’.αύτοΰ ώς ή βροχή έπί ττίς έκ ψευδαργύρου στέγης. Την δέ 

δεκάτην ώραν δτε είδεν δτι πάσα θεραπεία κα’ι συμβιβασμός σίτο αδύνατος, 
λαβών τόν πίλον του.

«Καλήν νύκτα, είπε. Δέν θέλω πλέον έν έκατομμύριον, άλλά δύο και 
δ τι άλλο μεντ), καί αν δέν θελετε, καταφεύγομεν καί είς τά δικαστήρια. 

ΙΙηγαίνω νά δειπνήσω.»'
ΤΙΙτο δέ έπί τ·ης κλίμακος, δτε η κυρία Μάιζερ είπεν είς τόν άνδρα της*

«Φώναξέ τον καί δός τό έκατομμύριόν του !

— Τά έχασες;
— Μη φοβείσαι.
— Δέν κάμνεις τη δουλειά σου ;
—— Παναγία μου ! Τί ζώα είνε οί άνδρες ! Κύριε ! κύριε Φουγά ! κύριε 

συνταγματάρχα Φουγά ! ’Ανάβατε, σάς παρακαλώ ! συναινοϋμεν είς δτι θε

λετε !
— Μά εύλογημένοι άνθρωποι! παϋ είσθε πρωτητερα ; είπεν έπανερχόμε- 

νος. Τέλος πάντων, άς είνε, άς ίδωμεν τό νόμισμα !»

‘Η δέ κυρία Μάιζερ τω έξηγησε διά της τρυφερωτάτης φων^ς αύτης δτι 
πτωχοί κεφαλαιοΰχοι ώς αύτοί δέν έχουσιν έν έκατομμύριον έν τφ ταμείφ των.

«’Αλλά τί θά χάσετε νά περιμείνητε έως αύριον, γλυκύτατέ μου κύριε ! 

καί αύ'ριον λαμβάνετε τά χρήματά σας εις στιλπνά στιλπνά τάλληρα* δ 
σύζυγός μου θά σας ύπογράψνι γραμμάτιον έπί της βασιλικής τραπέζης τ*ης 

Δανσίκης.
——’Αλλά . . .» έλεγεν δ τάλας Μάιζερ. Καί δμως υπέγραψε διότι είχεν 

άπεριόριστον πίστιν είς τόν πρακτικόν νοϋν της Κατίνας του. *Η γηραιά πα- 
ρεκάλεσε τόν Φουγάν νά καθηση είς τό άκρον τίίς τραπέζης καί τφ ύπη- 

γόρευσεν έξοφλητικόν έγγραφον δύο εκατομμυρίων δι’ ου παργιτεϊτο πάσης 

άλλης άπαιτησεως. Δύνασθε δέ νά πιστεύσητε δτι δέν έλησμόνησεν ούδέ ένα 

τών νοαικών όρων, ώστε η έξόφλησις γεγραμμένη διά χειρός '-αύτοΰ τοΰ συν

ταγματάρχου έπληρου τρεις δλας σελίδας.
Ουφ ! Υπέγραψε καί έμονογράφησε τό έγγραφον, άντ’ αύτοΰ δ’ έλαβε την 

υπογραφήν τοΰ Νικολάου ην έγίνωσκε καλήν.
«Βεβαιότατα, είπεν είς τόν γέροντα, δέν είσαι δπως τίκουσα νά σε περι- 

γράφώσι, είσαι κάπως καλλίτερος. Δός μοι την χεΐρά σου, γέρον κατεργάρη ! 

’Εγώ εί'ξευρε δτι δέν δίδω την χεϊρά μου είς τόν τυχόντα, άλλά πάντοτε 

εϊς τούς έντιμους ανθρώπους* άλλ’ έστω, σήμερον κάμνω μικράν έξαίρεσιν.
—- Άς γείννι σωστόν τό πράγμα, κύριε Φουγά, είπε ταπεινώς ή κυρία 

Μάιζερ. Θά καταδεχθητε νά μας τιμησητε, τό δεϊπνον μάς περιμένει.
— Αί, γερόντισσα, δέν υπάρχει λόγος νά άπόποιηθώ. Τό δεϊπνόν μου θά 

έκρύωσεν έν τώ ξενοδοχείφ τοΰ Κώδωνος καί τά άχνίζοντα πινάκιά σας 

πολλάκις είλκυσαν πρό ολίγου την προσοχήν μου. Καί έπειτα βλέπω καί τά 

μουσικά έκεϊνα όργανα, τάς ύποκιτρίνας φιάλας, διά τών οποίων δ Φουγάς 

δέν θά δυσαρεστηθη νά παίξη κάνέν παλαιόν εύθυμον ασμα.»

Ή σεβασμία Αικατερίνη προσέταξε καί έκόμισαν έν έτι πινάκων καί τά 

λοιπά χρειώδη καί παρηγγειλεν είς την Βερβέλαν νά ΰπάγη νά κοιμηθη. 
Ό συνταγματάρχης συνέπτυξεν είς οκτώ τό έκατομμύριον τοΰ κύρ Μάιζερ, 

τό έδίπλωσεν έπιμελώς εντός δέσμης τραπεζικών γραμματίων καί ταΰτα 

πάντα ένέκλεισεν έν τω χαρτοφυλακίω δπερ τφ είχε στείλει ή προσφιλής 

του Κλημεντίνα.
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Τό ωρολογίου σημαίνει την ένδεκάτην.
Την δέ ένδεκάτην καί ημίσειαν ό Φουγάς η'ρξατο βλέπων ρόδινα τά τού 

κοσμου πράγματα. Ένεκωμίασε γεγωνυί^ τί; φωνή τον οίνον και ευχαρίστη
σε τούς κυρίους Μάιζερ διά την φιλοξενίαν των. Τό μεσονύκτιον έξεδηλωσευ 

εις αύτους την ύπόληψιν του και τό μεσονύκτιον και τέταρτον τούς ησπά* 
σθη. Τό μεσονύκτιον κα'ι ημίσειαν άπηγγειλεν έγκώμιον τοΰ ενδόξου Ίωάννου 
Μάιζερ τοϋ εύεργέτου και φίλου του. Μαθών δέ δτι ό ’Ιωάννης Μάιζερ άπέ- 

θανεν έν αύτη εκείνη τ·/) οίκίρρ έχυσε χείμαρρον δακρύων. Την μίαν παρά 
τέταρτον άίρξατο εκμυστηρευόμενος, έλάλησε περί τοΰ υίοΰ του §ν έσκόπει 

νά καταστήσει εύδαίμονα, καί περί τ-ης μνηστης του ητις τόν άνέμενε. Περί 

την μίαν ώραν έδοκίμασε περίφημον οίνον τοΰ Πόρτου, δν η κυρία Μάιζερ 

μόνη κατεβη καί έκόμισεν έκ τοΰ ύπογείου. Την μίαν και ημίσειαν ή γλωσ
σά του έδέθη, οί οφθαλμοί του έκαλύφθησαν? έπαλα ισενόλίγην ώραν κατά 

τΰίς μέθης και τοΰ ύπνου, άνηγγειλεν οτι έμελλε νά διηγηθη την εις 'Ρω

σίαν έκστρατείαν, έψιθύρισε τό όνομα τοΰ Αύτοκράτορας καί έκυλίσθη ύπό 
την τράπεζαν.

«θέλεις πίστευσέ με, θέλεις μη, είπεν η κυρία Μάιζερ είς τόν άνδρα 
της’ δέν εΐνε άνθρωπος, εΐνε ό διάβολος f

—■· Ό διάβολος!

— Άμ.’ άν ητο άλλως πως, θά σε συνεβούλευον νά δώσωμεν τό εκατομ
μύριου ; Ήκουσα φωνήν ητις μ’ έλεγε’ «Έάν δέν ύπακούσητε είς τόν άπε- 

σταλμένον της κολάσεως θάποθάνητε την νύκτα ταύτην καί οί δύο.» Τότε 

καίέγώ τόν έφώναξα^ "Α ! άν εί'χομεν νά κάμωμεν μέ άνθρωπον εγώ πρώ

τη θά σε προετρεπον νά καταφύγρς είς τά δικαστήρια μέχρι τοΰ τελευ
ταίου μας λεπτοΰ.

— Δόξα σοι ό Θεός! "ΉΛΘες χώρα άπδ χ(>>ρα ; Περιπαίζεις άϋ,λοτε τάς 

«οπτασίας μου ;

1— Συγγνώμην, Νίκο μου, ημην τρελή.
— Άμ.’ έγώ δστις σχεδόν έπ'ι τέλους σ’ έπίστευσα !

— Άκακό μου πλάσμα, και θά ένόμιζες ίσως δτι ητο ό συνταγματάρχης 

Φουγάς!

Κ9 9 fι άμμε;
— Ώς έάν ητο δυνατόν νά άναστηθη άνθρωπος νεκρός. Εινε πειρασμός 

σέ το λέγω και μετεμορφώθη είς τόν συνταγματάρχην νά μας κλέψη τό 

έχειν μας !
— Και τί τα θέλουν οί πειρασμοί τά χρήματα ;

Κα'ι θέλει ερώτημα ; Κτίζουν έκκλησίας!

— Μά δέν με λέγέις πώς γνωρίζεται ό μεταμορφωμένος ;

Πρώτον μεν έχει ποδάρια διχαλωτά, άλλά φορεϊ υποδήματα και δέν 

φαίνονται, έπειτα έχει τό αυτί του κομ.μένον.

·—- Πά ! καί διατί ;
-— Διότι έχει μ.υτερά τά αυτιά καί διά νά γείνουν στρογγυλά εΐνε α

νάγκη νά τα κόψουν ολίγον.»
'Ο Μάιζερ κύψας ύπό την τράπεζαν άνεφώνησεν έντρομος.

«'Ο "Εξ’ άπ’ έδω εΐνε ! Άλλά πώς το έπαθε και άπεκοιμηθη ;
— Δέν παρετηρησες δτι δτε άνέβην έκ τοΰ ύπογείου έπηγα είς το δωμ.α- 

τιόν μου ; ’Έσταξα ολίγον άγιασμα εις τόν οίνον τοΰ Πόρτου, καί δια τοΰτο, 

βλέπεις, έπεσε.
— Αξιόλογα. Άλλά τώρα τί νά τον κάμωμεν ;
— Καί τί κάμνουν τούς δαίμονας είς τό Εύαγγελιον ; ό Κύριος ημών Ιη

σούς Χριστός τούς ρίπτει είς την θάλασσαν.
•—■ 'Η θάλασσα εΐνε πολύ μακράν άπ’ έδω.
— Παιδί ποΰ είσε καϋμένε ! και τό δημόσιον φρέαρ δεν είν’ εδίϊ> πλησίον ;

<— Καί τί θά εΐπουν οί άνθρωποι δταν αύ'ριον εύρεΟγ τό πτώμά του ;
—— Δέν θά εύρεθη τίποτε. Καί τό έγγραφον τό όποιον ύπεγράψαμεν θα 

μεταβληθη είς ξηρόν φύλλου.»
Μετά δέκα λεπτά της ώρας ό κύρως καί η κυρία Μάιζερ έπεθετον βαρύ τι 

δέμα έπί τοΰ χείλους τοΰ φρέατος, ή δέ Αίκατερίνα άπηγγελλε ψιθυριζουσα 

την έπφδήν ταύτην.

«Πειρασμέ, υίέ της κολάσεως, έξορκίζω σε !

«Πειρασμέ, υίέ τ-ης κολάσεως, κρημνίσου !
«Πειρασμέ υίέ της κολάσεως, πήγαινε είς την κόλασιν οθεν 4]λθες ! »
Δοΰπος δέ ύπόκωφος, δοΰπος σώματος πίπτοντος είς τό ύδωρ, ηκούσθη, ού

τω δ’ έληξεν ή τελετή, καί τό ένοχ_ον ζεΰγος έπανηλθεν είς τά ίδια χαΐρον 

ώς χαίρη ό έκπληρώσας τό καθήκον του. 'Ο Νικόλαος έλεγε καθ’ εαυτόν.

«Δεν την ένόμιζον τόσον εύ'πιστον την γυναϊκά μου !
— Δέν τον ένόμιζον τόσον βλάκα ! » διενοεϊτο ή αξιόλογος Κατίνα η, 

«κουριδίη άλοχος» τοΰ Νίκου.
Έκοιμηθησαν δέ τόν ύπνον τοΰ δικαίου. ”Α ! πόσον τά προσκεφάλαιά 

των θά τοις έφαίνοντο η στον απαλά, έάν ό Φουγάς άπηρχετο φερων μεθ’ 

έαυτοΰ τό εκατομμυρίου !
Την δεκάτην δέ ώραν της έπιούσης έν ω έπινον τόν καφέ καί τό γάλα 

των, είσήλθεν ό διοικητής τ·ης Τραπέζης καί τοις είπε’

«Σάς ευχαριστώ διότι συγκατετέθητε νά λάβητε συνάλλαγμα έπί Παρι- 

σίων καί άνευ άμοιβης αντί νά άπαιτησητε τό έκατομμύριον εις άργυρον. Ό 

νέος Γάλλος τόν όποϊόν μ’ έστείλατε εΐνε ολίγον απότομος, άλλ’ εΐνε δμως 

δυθυμον καί κάλλιστον παιδίον.
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ΙΗ'

Ό συνταγματάρχης προσπαθεί νάπαΛ2αχθη ενός εκατομμυρίου 

όπερ τδν ενοχ.Ιεΐ.

Ό Φουγάς είχεν άπ έλθει έκ Παρισίων είς Βερολίνου τήν έπιοϋσαν τής εΐς 

τόν Αύτοκράτορα έμφανίσεώς του. Τρεις ημέρας έδαπάνησέ όδοιπορών, διότι 
διέμεινεν ολίγον έν Νανσή τή πατρίδι του. Ό στρατάρχης Λεμπλάν τω είχε 
δώσει συστατικόν πρός τόν νομάρχην, ό'στις τόν ύπεδέξατο φιλοφρόνως λίαν 

υποσχόμενος καϊ νά τον συνδράμη. Δυστυχώς ή οικία έν ή κατωκει ή Κλη- 

μεντίνα Πισώ δέν έσώζετο, κατεδαφισθεϊσα ύπό τής δημοτικής αρχής τω 

1827 χάριν νέας τινός όδου. Εΐνε δέ βέβαιον ό'τι δέν ήφανίσθη μετά τίίς 

οικίας καϊ ή οικογένεια, άλλά νέα τις δυσχέρεια άνεφάνη αί'φνης καϊ παρ 
ελπίδα. Τό ό'νομα Πισώ ήτο πάγκοινου έν τή πόλει, έν τοΐς πέριξ καϊ καθ’ 

ό'λην τήν επαρχίαν. Μεταξύ λοιπόν της πληθύος ταύτης τών Πισών ούδ’ αύ- 
τδς εΐ'ξευρε τινα Πισώ νά έναγκαλισθή. Άποκαμών πλέον νά τρέχη κατέ- 

θηκεν εΐς τήν αστυνομίαν τήν έπομένην σημείωσιν'

«Νά ζητηθή έν τοΐς καταλόγοις νεάνις όνομαζομένη Κλημεντίνα Πισώ. 

Τω 1813 ήτο έτών δεκαοκτώ, καϊ οί γονείς της είχον έστιατόριον τών αξιω
ματικών. Και άν μέν ζή, νά εύρεθή ό τόπος τίίς διαμονής της. Διότι έκ τών 
πληροφοριών τούτων έξαρταται ή ευτυχία άτυχους πατρός.»

Άφικόμενος ό Φουγάς εΐς Βερολίνου έμαθεν οτι ή φήμη προηγήθη αύτοΰ. 
Ή δήλωσις τού ύπουργοϋ τών στρατιωτικών είχε δοθή εις τήν πρωσσικήν κυ- 
βέρνησιν διά τίίς Γαλλικές πρεσβείας. Ό Λέων 'Ρενάλτος καί τοι είχε το- 

σαύτας θλίψεις, κατώρδωσε νά γράψη είς τόν ιατρόν Χίρζ, καί αί εφημερίδες 

έγγραφον ή'δη περί τοϋ Φουγά καί αί έπιστημονικαί έταιρίαι συνεκινοΰντο 
ήδη. 'Ο Φουγάς δστις είχεν άναγνώσει τήν έπιστολήν τοϋ ϊατροϋ Χίρζ τήν 

έπισυνημμένην είς τήν διαδήκ ην τοϋ Ίωάννου Μάιζερ, έσκέφθη δτι ώφειλε 
νά έκδηλώσν) τάς ευχαριστίας του πρός τδν αγαθόν γέροντα. Τόν έπεσκέφθη 

λοιπόν καί τον ένηγκαλίσθη άποκαλών αύτόν χρησμόν τής ’Επίδαυρου1 .Ό ια

τρός μετά χαράς ύπεδέξατο τόν άναστάντα, καί τφ έ'δωκε τδ κάλλιστον δω
μάτιον τής οικίας του. Μέχρι δέ τής 29 τοΰ μηνός ό συνταγματάρχης έ'τυχε 

πλείστων όσων φιλικών περιποιήσεων και έξετίθετο ώς τι παράδοξον τέρας. 

Επτά φωτογράφοι ήοισαν διά τοσοΰτον πολύτιμον άνθρωπον. Αί έπτά ελλη

νικά! πόλεις ούδέν πλέον έποίησαν ύπέρ τοΰ άτυχοΰς ήμών γέροντος 'Ομή

ρου. ΤΙ A. Β. Υ. ό άντιβασιλεύων Πρίγκιψ ήθέλησε νά τον ΐ'δη αύτοπροσώ- 

πως καϊ παρεκάλεσε τόν ιατρόν Χίρζ νά τον φέρη είς τά ’Ανάκτορα. Μετά 
πολλής δέ δυσκολίας κατεπείσθη ό Φουγάς, διότι έ'λεγεν οτι ούδέποτε πρέ

πει δ στρατιώτης νά συνδιαλέγηται πρός τόν εχθρόν και ένόμιζεν έτι ό'τι 

ήτο τδ έτος 1813. Ό ’Αντιβασιλεύς εύηρεστήθη έκ τής συνδιαλέξεως" τοΰ 

Φουγά καί ή ηρωική αύτοΰ αφέλεια τόν κατέλξε. Τω είπε δέ μυρίας δσας 
φιλοφρονήσεις και έμακάρισε τόν αύτοκράτορα τών Γάλλων περιστοιχιζόμενον 

ύπό τοιούτων αξιωματικών.
«Δέν έχει πολλούς, ύπέλαβεν ό συνταγματάρχης’ πεντακοσίους μόνον έάν 

είχεν ώς έμέ, πρό πολλοΰ ή Εύρώπη σας θά ήτο ’ς τί> σακκί.ιι
Έ άπόκρισις αύτη έφάνη κωμική μάλλον ή άπειλητική καϊ βεβαίως ή 

δύναμις τοΰ πρωσσικοΰ στρατοΰ δέν ηύξήθη τήν ήμέραν έκείνην διά νέας εκ

τάκτου στρατολογίας.
'Η A. Β. Υ. άνήγγειλεν εΐς τδν Φουγάν οτι ή άποζημίωσις αύτου ώρίσθη 

είς διακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας φράγκων, άς δύναται νά λάβη παρά τοΰ 

κεντρικού ταμείου δπόταν θελήσν).
«Υψηλότατε, άπεκρίθη, πάντοτε είν’ εύχάριστον νά λαμβάνη τις χρή

ματα άνήκοντα εΐς έχθρ...- δήλα δή είς ξένον. Άλλά πρέπει νά είξεύρετε ό'τι 

δέν είμαι άνθρωπος φιλοχρήματος και μετά χαράς σάς άποδίδω τάς διακο- 

σίας πεντήκοντα χιλιάδας σας, έάν μ’ άποδώσητε τόν 'Ρήνον καί τδ Πόζεν.

•— ’Αλήθεια ; είπεν ό πρίγκιψ γελών. Τόν 'Ρήνον καί τό Πόζεν ;

— Βέβαια, διότι ό 'Ρήνος εΐνε τής Γαλλίας καί τό Πόζεν εΐνε τής Πολω

νίας πολύ νομιμώτερον παρ’ δσον τά χρήματα ταΰτα εΐνε ΐδικά μου. Άλλά 
τοιοϋτοι εΐνε οί μεγάλοι’ νομίζουν καθήκον των τά πληρόνουν τά μικρά χρέη 

καί τιμήν των νάρνοϋνται τά μεγάλα! »
Ό πρίγκιψ διέστρεψε τδ πρόσωπον δυσαρεστηθείς, καί πάντα δέ τής αύλής 

τά παριστάμενα πρόσωπα διεστράφησαν ομοίως. Κατά τήν γνώμην δέ πάν

των δ Φουγάς έφάνη βάναυσός τις, καί διατί ; διότι έρριψε ψιχίον άληθείας 

έν μεγάλφ πινακίφ μεστφ ανοησιών.
Άλλά βιενναία τις βαρώνη κομψή καί εύμορφος, παρούσα κατά τήν συν- 

διάλεξιν ταύτην, κατεθέλχθη μάλλον έκ τής μορφής του ή έσκανδαλίσθη 
ένεκα τών λόγων του. Αί γυναίκες τής Βιέννης φημίζονται έπί φιλοξενίφ 

καί τήν φήμην των ταύτην προσπαθοΰσι νά μή διαψεύδωσι πάντοτε μέν 

μάλιστα δέ έν τή ξένη διάτρίβουσαι.
'Η βο^ιώνη Μαρκομάρκου είχε καί άλλην αιτίαν ής ένεκα ή'θελε νά προ- 

σελκύση τόν συνταγματάρχην. Πρό τριών ήδη έτών κατήρτιζε συλλογήν άν

δρών περιφήμων, έν φωτογραφία εννοείται. Τδ λεύκωμα αύτής περιείχε 
στρατηγούς, πολιτικούς, φιλοσόφους, μουσουργούς, ο'ίτινες είχον προσφέρει αύ- 

τοί εαυτούς γράφοντες ύπό τήν φωτογραφίαν των «Έκδήλωσις σεβασμού καί 
λατρείας.» Μεταξύ δέ τούτων ήσαν καί κληρικοί καί τις καρδινάλις μέ

γας καί πολύς, άλλ’ έ'λειπεν ό'μως έκ τής συλλογής ταύτης ή είκών άν

θρώπου έκ νεκρών άναστάντος. "Εγραψε λοιπόν πρός τδν Φουγάν έπιστολήν 

σύντομον μέν άλλά σπινθηροβολούσαν καί τρίζονταν ύπδ ανυπομονησίας καί πε- 
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ριεργίας, καί τον προσεκάλεσε νά έλθγ νά συνδειπνήσωσι. Ό Φουγάς δστις 

■την έπιοΰσαν έμελλε νάπέλθγ) είς Δανσίκην, λαβών φύλλον χάρτου μεγίστου 

σχήματος ήθελησε νά άποποιηθή εύγενώς την πρόσκλησω. Διότι ή λεπτή 
αυτή καί ΐπποτική καρδία έφοβεΐτο μήπως ή καί έπί μίαν μόνην εσπέραν 
συνδιάλεξις καί εύάρεστος διατριβή μεταξύ τών εύμορφοτάτων γυναικών της 

Γερμανίας εινε τρόπον τινά ηθική απιστία πρός την μνήμην της Κλημεντίνης. 
Έπεχείρησε λοιπόν νά εύργι τρόπον κατάλληλον άποποιήσεως καί έγραψε:

«Συγκαταβατικότατη καλλονή, έπ....» καί έστάθη.
'Η Μοΰσα δένχτφ ύπηγόρευε τίποτε άλλο.Δέν ηδυνατο μέν νά γράψφ, άλλ’ 

είχεν δμως καί ορεξιν πολλήν νά δειπνήσγι, καί οί φόβοι του διεσκεδάαθησαν 

ώς νέφη διωκόμενα ύπό γλυκερού βορειανατολικοΰ άνεμου. Ένεδύθη την χε- 

διγγόταν του καί έκόμκσεν αύτός την άπόκρισιν. Τό πρώτον ήδη έδείπνει 
άφ’ ής ημέρας άνέστη. ’Έφαγε μετά λαμπράς όρέξεως καί έπιεν ούκ ολίγον, 

άλλ’ούχί καί δσον έπινε συνήθως.'Η βαρόνη Μαρκομάρκου καταθελχθεϊσά ύπό 

τής ευφυΐας καί της ακένωτου ζωηρότητάς του, τόν έκράτησε δσον πλείονα 
χρόνον ηδυνηθη. Καί σήμερον δέ δεικνύουσα εις τούς φίλους της την εικόνα 

τοϋ συνταγματάρχου λέγει είς αύτούς «Μόνοι οΐ Γάλλοι ουτοι άξιωματικοί 
εινε άξιοι νά κατακτώσι τόν κόσμον ! »

Την επαύριον ητοίμασε τό έκ μελανός δέρματοςκιβώτιον δπερ είχεν αγο
ράσει έν Παρισίοις, έλαβε τά χρήματά του παρά τοϋ ταμείου και έξεκίνησε 

πρδς την Δανσίκην. Έκοιμήθη δέ έν τί) άμάξγι τοϋ σιδηροδρόμου, διότι είχεν 

άγρυπνησει την προτεραίαν. 'Ρόγχος φοβερός τά άφύπνισε.Άναζητεϊ τόν ρέγ- 
χοντα πέριξ αύτοΰ, άλλά δέν τον ευρίσκει. ’Ανοίγει την Ουράν τής παρακεί

μενης άμάξης, διότι τών γερμανικών σιδηροδρόμων αί άμαξαι συνέχονται? 
εισέρχεται καί σείει χονδρόν τινα, δστις έφαίνετο έχων έν τφ σώματί του σύ

στημα δλον χάλκινων οργάνων. "Εν τινι τών προσεχών σταθμών έπιε φιά
λην Μαρσάλας καί έφαγε δύο δωδεκάδας ffdrdovi<;, διότι τό τής προτεραίας 
δεϊπνον έσκαψε τόν στόμαχόν του. Έν δέ τή Δανσίκγι ήρπασε τδ κιβώτιον 

του άπό τών χειρών λωποδύτου τινδς ετοιμαζόμενου νά το άοπάσΐ).
Είπε καί τον ώδήγησαν είς τδ άριστον τών ξενοδοχείων, καί παραγγείλας 

δεϊπνον έδραμε παραχρήμα είς την οικίαν τοΰ Μάιζερ. Οί έν Βερολίνφ φίλοι 

του τόν είχον πληροφορήσει περί της χαριέσσης ταύτης οικογένειας. Έγί- 
νωσκε δέ δτι είχεν αντίπαλον τόν πλουσιώτατον άμα δέ καί τόν ρυπαρότα- 

τον έξηνταβελόνην. Διά τοΰτο δέ καί προσηνέχθη πρός αύτόν αγρίως ώς εί’- 
δομεν έν τώ προηγουμένφ κεφαλαίφ.

Άλλά δυστυχώς άφ’ ού έκλεισεν έν τω χρηματοφυλακίφ του τδ έκατομ- 

μ.ύριόν του, μετεβλήθη καί άπό αγρίου έγένετο πέρα τοΰ δέοντος ήπιος. Ή 
δέ περιεργία τοΰ νά έξετάσγ κατά βάθος τάς μακράς ύποκιτρίνας φιάλας,μι

κρού δεϊν έβλαψεν αύτόν, διότι περί τήν πρώτην ώραν μετά τδ μεσονύκτιον 

κατελήφθη, κατά τδ λέγειν του, ύπό δεινής καρηβαρίας. Άφ’ ού δέ έκαλη- 
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νυκτισε τούς καλούς κάγαθούς άνθρώπους, οϊτινες τοσοΰτον καλώς περιεπόιη 
θησαν αύτόν, μόλις προχώρησα; ολίγον κατέπεσεν είς βαθύ καί πλατύτατον 
φρέαρ, ούτινος τά χείλη μόλις έξεϊχεν ολίγον τι τής έπιφανείας τής γής, ού 

ένεκα έπρεπε νά ύπάρχγ) φανός τουλάχιστον χάριν τών παρεπιδημούνται? 

ξένων. «Αίφνης έξυπνήσας (ό συνταγματάρχης διηγείται) εύρέθην έντδς ψυ- 
χροΰ ύδκτος καί γλυκυτάτου. Άφ’ ού δέ έκολύμβησα έν ή δύο λεπτά άναζη- 

τών στερεόν στήριγμα, αί χεϊρές μου εύρον σχοινίον χονδρόν, καί δι’ αύτοΰ 

άνέβην είς τδ στόμα τοΰ φρέατος, δπερ είχε βάθος μόλις τεσσαράκοντα ποδών. 

’Ολίγη δύναμις τών χειρών καί ολίγη γυμναστική αρκεί πρός έκτέλεσιν τοιαύ
της άναβάσεως, δέν είνε μέγα πράγμα. Μόλις πατήσας τδ χώμα τής όδοΰ 

βλέπω απέναντι μου είδος τι νυκτοφύλακος, δστις αγρίως με ήρώτησε «τί 

ήθελες αύτοΰ ; » Έγώ δέ αντί ο'ίας δήποτε άλλης άποκρίσεως προύτίμησα- 
νά τον ξυλοφορτώσω, καί τδ μικρόν τοΰτο γυμνάσιόν μ’ ωφέλησε, διότι άπο- 

κατέστησε τήν κυκλοφορίαν τοϋ αίματος. Πριν έπανέλθω είς τδ ξενοδο- 
χεϊον έστάθην ύπό τινα φανόν καί έξαγαγών τδ χαρτοφυλάκιόν μου είδον 

μετά χαράς οτι τό έκατομμύριον μου δέν είχε βραχή, διότι τό δέρμα ήτο 

παχύ καί τδ κλεϊθρον στερεόν. Άλλ,’ώς ένθυμεϊσθε, είχον διπλώσει τό γραμ

μάτων τοΰ Μάιζερ έντδς ήμισείας δωδεκάδος τραπεζικών γραμματίων τών 
εκατόν φράγκων, παχύτατων,καί ώς φαίνεται ή καλή αύτη γειτονία τδ διε- 

φύλαξε.»
Μετά τήν άναγκαίαν ταύτην δήλωσιν είσήλθεν είς τό δωμάτιόν του κα- 

τεκλίθη καί άπεκοιμήθη έχων τάς πυγμάς κεκλεισμένας., Τήν δ’ έπιοΰσαν 

άμα έγερθείς έλαβε τήν κατωτέρω σημείωσιν τής έν Νανσή αστυνομίας.

« Κλημεντίνα Πισώ έτών δέκα οκτώ, κόρη νεωτερα τοΰ Αύγούστου Πί
σω, ξενοδόχου, καί τής Αεονίας Φραγκολώ, ύπανδρευθεϊσα έν τή πόλει ταύτγ) 
τήν 11 ’Ιανουάριου 1814 τόν Λουδοβίκον Αντώνιον Ααγγεβΐνον άνευ ώρι~ 

σμένου έπαγγέλματος. Σημειωτέου δ’ οτι δσον είνε κοινόν τδ ονομα Πισώ, 
τόσον))σπάνιον είνε τό δ'νομα Ααγγεβϊνος. Πλήν τοΰ έντιμου κυρίου Βίκτωοος 
Ααγγεβίνου νομαρχιακοΰ συμβούλου έν Νανσή, ό μόνος γνωστός Ααγγεβϊνος 
είνε δ Πέτρος Ααγγεβϊνος, λεγόμενος Πετράκης, μυλωθρός έν τώ δήμφ Βερ- 

γαβίλλης».
Τήν σημείωσιν ταύτην άναγνούς ό Φουγάς άνεπήδησε μέχρι τής οροφής 

τοΰ δωματίου του άνακράζων.

«’Έχω υιόν!»
Προσκαλέσας δέ τόν διευθυντήν τοΰ ξενοδοχείου τφ είπε*

«Φέρε τόν λογαριασμόν καί στείλε τά πράγματά μου είς τόν σταθμόν 
τοΰ σιδηροδρόμου, καί άγόρασέ μου είσιτήριον κατ’ ευθείαν διά Νανσή. Αάβε 

διακόσια φράγκα νά πίφς είς ύγίειαν τοΰ υίοΰ μου. ’Ονομάζεται Βίκτωρ 

δπως έγώ. Εινε νομαρχιακός σύμβουλος. Ναί μέν έγώ τόν ή'θελα καλλίτερα 
στρατιώτην, άλλά δέν πειράζει. Ά, αλήθεια όδήγησέ με πρώτα είς τήν 
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Τράπεζαν* πρέπει νά υπάγω νά λάβω έν έκατομμύριον φράγκων τό όποιον 

εΐνε ίδικόν του.1»
’Επειδή δέ δέν ύπάρχει γραμμή κατ’ ευθείαν άπό Δανσίκης είς Νανσήν, 

ήναγζάσθη νά μείνγ έν Βερολίνφ. Ό ιατρός Χίρζ δν εύρε ζαθ’ οδόν τφ άνήγ- 

γειλεν οτι αί έπιστημονικαί έταιρίαι της πόλεως παρασκεύαζον χάριν αύτοΰ 
μέγα συμπόσιον. Άλλ’ αύτός κατ’ ούδένα τρόπον ήθέλησε νά μετάσχη τοΰ 

συμποσίου.
«’Όχι διότι περιφρονώ τόσον καλήν ευκαιρίαν νά συμπίω μ,ετά τόσον ζά

λης συντροφιάς* άλλ’ είξεύρετε, ή φύσις έλάλησε, και ή φωνή της μέ ελ
κύει! Πάσα εύγενής καρδία προτιμά οϊας δήποτε άλλης μέθης τήν μέθην 

της πατρικής στοργής.»
"ΐνα δέ προπαρασκευάσω τό τέζνον του είς τήν άρρητον χαράν τής άπροσ- 

δοκήτου πατρικής έπισκέψεως,ένέκλεισεν έν φακέλλφ τό έκατομμύριον μετά 

επιστολής σχοινοτενούς οΰτω πως περατουμένής*
«Έ πατρική εύλογία εΐνε πολυτιμωτέρα τοϋ χρυσοΰ όλου τοϋ κόσμου ! 

νΒίκΐωρ Φουγάς.ώ

Ή απιστία τής Κλημεντίνης Πισώ έπλήγωσεν έλαφρώς τήν φιλαυτίαν 
του άλλά ταχέως παρηγορήθη.

«Τούλάχιστον, έ’λεγε, καθ’ εαυτόν, δέν θά άναγζασθώ νά νυμφευθώ γυ

ναίκα γραίαν, άφ’ ού ύπάρχει άλλη νέα ητις με περιμένει έν Φονταινεβλφ. 

Καί έ’πειτα ό υιός μου έ'χει ό'νομα έπιδειζτικόν. Τό Φουγάς εΐνε πολύ καλ
λίτερου, άλλά καί τά Λαγγεβΐνος δέν εινε κακόν.»

Τήν 2 Σεπτεμβρίου περί ώραν 6 μ. μ. άπεβιβάσθη είς Νανσήν. 'Η ζαρδία 

του έπάλλετο σφοδρότατα. "Ινα δέ άναλάβν) δυνάμεις έγευμάτισε καλώς. 
'Ο διευθυντής τοΰ ξενοδοχείου έρωτηθε'ίς έδωζεν αύτφ άρίστας πληροφορίας 

περί τοΰ Βίκτωρος Λαγγεβίνου, ήτο νέος έ'τι, έ'γγαμος πρό έξαετίας, έ'χων 

υιόν καί θυγατέρα, τιμώμενος έν τω τόπφ καί εύζατάστατος.

«Περί τούτου ή'μην βέβαιος» είπεν ό Φουγάς, καί έκ τής πολλής χαράς 

του έ'πιε κατά κόρον κερασίτην, δστις τφ έφάνη νοστιμότατος. ’Εξήλθε δέ 
τοΰ ξενοδοχείου σχεδόν μεθόων.

Την αύτην εσπεραν ό κ. Λαγγεβΐνος διηγείτο εις τήν γυναϊκά του δτι 
εν ώ επανηρχετο εκ τής Λέσχης περί τήν δεκάτην ώραν, έπλησίασεν αύτόν 

αύθαύώς άνθρωπός τις οίνοβαρής.Καί πρώτον ·μέν έξέλαβεν αύτόν ώς κακουρ- 

γόν τινα καί παρεσκευάσθη είς άμυναν, άλλ’ ό οίνοβαρής τόν έφίλησε μόνον 
καί εγεινεν άσΐραπή. 'Η παράδοξος αυτή συνάντησις ή'γαγε τούς δύο συ
ζύγους είς πολλάς καί διαφόρους ύποθέσεις τά μάλιστ’ απίθανους. Άλλ’ ε
πειδή άμφότεροι ήσαν νέοι καί μόλις πρό έπταετίας συνημμένοι είς γάμον, 

ταχέως ήλλαξαν ομιλίαν.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΕΙΊΙΣΤΟΑΑΙ

ΜΟΡΟΖΙΝΙΙ ΚΑΙ ΚΛΠΟΛΙΣΤΡΙΟΓ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΓΜΛΙΟΪΣ.

Εύχαρίστως δημοσιεύομεν τάς έξης δύο έπιστολάς σταλείσας είς τήν 

έπιτροπήν τοΰ Παρνασσού ύπό τοΰ έν Σύμη κ. Δημοσθένους Χαβιαρά, φίλο* 
τίμως μεριμνώντος περί τής διασώσεως τών έν τή νήσφ έκείνη Ιστορικών 
μνημείων. Τούτων ή έπιστολή τοΰ Φραγκίσκου Μοροζίνγ διασώζεται κατά 

τά ύπό τοΰ κ. Χαβιαρά έπισταλέντα, «έν τή αύτόθι ίεοή σταυροπηγιακή 

μονή τοΰ Ταξιάρχου Μιχαήλ τή έπιλεγομένή τοϋ 'Ρουκουνιώτου, ής ηγού

μενος έχρημάτισεν ό έν τή έν λόγφ έπιστολή άναφερόμενος Άνανίας ιερο
μόναχος». Προσθέτει δέ ό έπιστέλλων ό'τι «έν Σύμγ ούδέν άλλο ίχνος ένετι- 

κόν ύπάρχει, ή μόνον άνάγλυφον ?έπί πέτρας ενός περίπου τετραγωνικού μέ

τρου, παριστών τόν "Αγιον Μάρκον έν μορφή λέοντος πτερωτού».

Τήν επιστολήν άντέγραψεν ό κ. Χαβιαράς ώς έχει έν τφ πρωτοτύπφ καί 

τοιαύτην καταχωρίζομεν ένταΰθα.

Α' Φραγκίσκον Μοροζίνη Έπιστο.Ιη προς ϊονς Συμαΐονς

’Εμείς φραντζέσκος μορεζήνης, διατην γαληνοτάτην πολιτίαν τής βενετίας 

Καπητάν γγενεράλες, καί τά έξης.

Γράφω πρός έσάς, τούς έπαρχιώτες, τής νήσου σήμης, είς τούς Ιερείς καί 

είς τούς έπίλύπους χριστιανούς* μέναηθελε φανέρωθή έδώ είς τήν πρεβεζαν 
ένπροστεν τής γαλληνοτάτης ήψιλοτης καί έξουσίας μας ό άπεσταλμένος 

σας εύλαβέστατος προτοσύγγελλος άνανίας Ιέρομόναχος βαστόντας καί την 
γραφή είς τό χέρη προσπίπτων τής γόνασην δέοντας καί παρακαλών διά 

τούς Ιερείς, καί διά τούς έπίλύπους χριστιανούς τού νισίου σας μετόναεθέ- 
λετε ομπληγάρεσθε νά δύνετε έκεΐνον όπου έδίνετε τόν κερόν τής άπερχ- 

σμένης άμάχης τού ρένιου, τής κρήτης, καί νά σάς φειλάγω άπό τούς κρου- 

σάρεους. Καί ιδού οπού σάς στέλλο αύτοΰ τοΐς γραφεί μ.ου μετοναπεσταλ- 

μένον σας προτοσήνγγελων άνανία Ιερομόναχων, νά όμπληγάρετε άπάνω 
είς τό χαράτζη μου διάπίτροπος μου, να μου τό ρεκουμαντάρή έκή όποΰ 

θέλω τού γράφι καί δενθέλετε έχι καμίαν πείραξη καθος γράφουν αΐ γρα- 

φαϊς μ.ου. Καί ό'πηιος είναι εκείνος όπού φανή άπάνο είς τό νυσί σας οπού 
νά έχει τήν παντιέρα τοϋ αγίου μάρκου καί πηράξη γή πολή γή ολίγον, 

γή είς πάσα πράγμα όπουνά σάς ευρίσκετε θέλω τον περάσει άπό τήν κρί- 

σιν μου, καθα γράφουν ήγραφαΐς μου :
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Δοσμένο άπό τδ κάτεργω Καπιτάνεια, ς·ήν πρέβεζα, Β' φευρουαρίου 

αχπ'δ : κατά τδ νέον :

Φραντζέσκος Μορεζήνης πρσ:τος Καπητάν γγενεράλες
Άλεσανδρος λοκαδελίνης πρωτονοτάριος της έξωχότης του

Β' Κυβερνήτου ΈπιστοΛή πρδς τους Συμαίους,

ΆριΟ. 632.

ΕΑΑΗΝΙΚΙΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ’

Ό Κυβερνήτης τής 'Ελλάδος

Προς τους χατοίχους της νήσου Σύμης

’Ελάβομεν διά τοΰ επίτηδες παρ’ υμών άπεσταλμένου κυρίου Μιχαήλ 

Ίωαννίδου την κατά τήν 10 τοΰ τρέχοντος άναφοράν σας καί θεωρήσαντες 
τήν έκθεσιν τών περιστοιχούντων τήν νήσον σας δεινών, καιρίως ήλγήσαμεν.

Καί προλαβόντως άπαντήσαντες εΐς τήν διά τοϋ κυρίου Νικάνδρου στα- 

λεΐσαν άναφοράν σας, έγράψαμεν τάς δέουσας οδηγίας, δσας έστοχαζόμε- 

Οα προσφόρους εις τήν βαρύτητα τών περιστάσεων της πατρίδος σας. Καί 

αυθις ήδη ένορώντες, οτι δ'χι μόνον είναι άλγεινά τά ενεστώτα δεινά τής 

νήσου σας, άλλά καί τά εΐς τδ μάλλον έπισειόμενα είναι τών παρόντων πάλ
λω δεινότερα, μ.’ δ'λην τήν βυθίαν οδύνην τής καρδίας μας, δέν δυνάμεθα νά 

πράξωμέν τι έτερον ύπέρ ύμών, είμή νά σσσς συμβουλεύσωμεν δσα τό φίλτρον 
τής όμογενείας καί τά ιερά χρέη τής θρησκείας μ<5£ς ύπαγορεύουσιν.

Εύέλπιδες εΐ'μεθα, δτι θέλετε πράξει σωτήριον έ’ργον είς τήν πατρίδα σας, 

έάν διορίσετε δσον τάχιον άπεσταλμένους τής νήσου σας, έπιφορτίζοντες αύ
τούς, ό’πως άπερχόμενοι είς Κωνσταντινούπολή, καί παρρησιαζόμενοι εΐς 

τούς έξοχωτάτους πρέσβεις τών τριών συμμάχων Αύλών, έκθέσωσι καί διά 

ζώσης Φωνής τάς παρούσας καί τάς μελλούσας συμφοράς σας, έξαιτούμενοι 

τήν διά τής ίσχυράς των μεσολαβήσεως, θεραπείαν καί κατάπαυσίν των, 
ώστε οχι μόνον νά άπολάβητε τά άρπαχθέντα ήδη πλοία σας καί τά έν 

αύτοΐς φορτία διά τής προστασίας τών έξοχωτάτων Ναυάρχων τών συμμά

χων Δυνάμεων, άλλά καί νά παύσωσιν εΐς τδ έξης αί καταχρήσεις καί κα

ταδυναστεύσεις, αί όποϊαι μαστίζουσιν ήδη δεινώς τήν πατρίδα σας.

Άλλ” έάν δέν ήθελε κατορθωθή ή άπόδοσις τών κατακρατηθέντων πλοίων 

σας καί τών έν αύτοΐς πραγμάτων, καί δέν ληφθώσι τά μέτρα δσα ήθελεν 
είναι πρόσφορα είς τήν ησυχίαν τοϋ τόπου καί τήν παϋσιν τών δεινών, τότε

25$ 

θέλουν έξαίτηθή παρά τών έξοχωτάτων πρέσβεων τδ νά πραγματοποιηθώ 

άκινδύνως καί άσφαλώς διά τής προστασίας καί συνδρομής τών κυρίων 

Ναυάρχων τών τριών συμμάχων Αύλών, ή μετανάστευσίς τών κατοίκων τίς 
νήσου σας, καί ή μετοικεσία των εΐς τήν Ελλάδα.

Έν Νινπλίω τήν 12 Νοεμβρίου 1830.
Ό Κυβερνήτης 

(ί>π.) I. Α. ΚΑΠΟΛ12ΤΡΙΑ2.

(Τ. X.) *0 Ιπί τών Εξωτερικών και ΐοϋ Εμπορικοί) ναυτικού
Γρχμματεύς καί α. α.

(ύπ.) Ίάχωβος 'Ρωτάς

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΙΔΗίΕΙί

Ό βοηθός τοΰ επιτρόπου τών έν Όλυμπίικ άνασκαφών ετηλέγράφήσέ τ·β 

18 καί 24 Μαρτίου πρδς τήν γενικήν εφορείαν τών αρχαιοτήτων τάδε’ 
>■ « Παρελθουσης δεκαπενθημερίας κυρκότερα εύρήματα’.Άνατολικώτερον ναοΰ

Διός πρόσωπον μαρμάρινης γυναικείας κεφαλής άνΧτολιιίοϋ αετώματος θηλα- 
ζουσης κόρης πιθανότατα’ αυτόθι πλήθος μαρμάρινων τεμαχίων άμφοτέρων 

τών αετωμάτων, έτι πλήθος νομισμάτων καί χαλκών καί τίνα βάθρα ενε
πίγραφα ρωμαϊκών χρόνων. Σήμερον έν τώ Λεωνιδαιφ δύω ανδρικά γυμνά 
μαρμάρινα αγάλματα φυσικού μεγέθους άνευ κεφαλών* χειρών κάί ποδών, 
έργασίας ρωμαϊκών χρόνων.

«Προχθές έυρομέν άνάτολικώτέρον ναοΰ Διός έν μέτάγένέστερω τοίχφ 

ενεζ,τισμένην μαρμάρίνήν κεφαλήν άγένείου ύψηλήν τριάκοντα υφεκατομέ- 
τοων έξαιρέτου διατηρήσεως προσαρμοσθεΐσαν έξήπλωμενώ ποταμφ Κλαδέφ 

άνατολικοΰ άετωματος’ σήμερον ευρομεν αύτόθι μαρμάρινον άγαλμα γυνάι- 
κδς ύψηλδν εκατόν όγδοήκοντα ύφέκατομέτρων άνέυ’κεφκλής καί άκρων ποδών 

έργασίας καλών ρωμ.αϊκών χρόνων’ αύτόθι χθες ευρομεν μ.αρμαρίνην κεφα

λήν γυναικός εστεμμένης υψηλήν τριάκοντα ενός ύφεκάτομέτρων τών αύ

τών χρόνων)).
— Πρό τίνος χρόνου αφορμής δοθείσης έκ τής επισκευής οικίας τινός έν 

Θεσσαλονίκη άνωρύχθη έξ ίκανοΰ βάθους σαρκοφάγος καλώς διατηρούμενος 

έκ λίθου λευκοΰ- ύποφαίου καί μονοκομμάτου κατεσκευασμένΟς καί φέρων 
πώμα στεγοειδές, άσφαλώς προσηρμοσμένον. Ένεκλείοντο δ’ έν αύτώ τρεις 

σκελετοί, οι μεν δυο βρεφικοί ό δέ τρίτος μεσήλικος άιθοώπου.

Ιο σχήμ.α τοΰ μνημείου εϊνε παραλληλεπίπεδον ορθογώνιον μ.ήκους μ.έν 2 
32, υψους δέ 0,88, καί πλάτους 1,12.

ΤΟΜΟΣ 1”, 3. — ΜΑΡΤΙΟΣ 1879. Π
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Έν τ$ μιά των έπιμήκων εδρών φέρεται άνάγλυπτος παράστασις τέχνης 
μέτριας, ήδε. Έν τω μέσφ 'ίσταται νεανις κρατούσα έν τή δεξιφ άγγεΐόν τι 
(ίσως) δι’ ού φαίνεται σπονδήν ποιουμένη· εκατέρωθεν αύτης φαίνονται δύο 
βωμοί και τέσσαρες ιππείς' εις βωμός δηλαδή καί δύο Ιππείς δεξιόθεν, άλλος 
δέ βωμός καί άλλοι δύο ιππείς αριστερόθεν αύτης. Οί ιππείς οδτοι ίστανται 
ε’χοντες όπισθεν αύτών τούς ίππους, τούς οποίους κρατοΰσιν έκ τών χαλινών. 
’Άξιον παρατηρήσεως εινε, δτι έκ τών ιππέων οί μέν δύο, οί πλησιέστερον 
της νεάνιδος ίστάμενοι, προβεβηκότες φαίνονται καί την αύτην περίπου φυ
σιογνωμίαν έχοντες, οί δέ λοιποί φαίνονται έ'χοντες έφηβικήν ηλικίαν καί 
την αύτην ώς έ'γγιστα φυσιογνωμίαν ωσαύτως. Έν δέ ταϊς δύο γωνίαις, ταϊς 
άποτελουμέναις έκ τής έδρας ταύτης καί τών προκειμένων παρίστανται δύο 
προτομαί, ών η μέν δεξιά τώ όρώντι φαίνεται άρρενος, *ή δέ άριστερά θή- 
λεος. Έν δέ ταϊς προκειμέναις εδραις ύπάρχουσι τά συνήθη τών τοιούτων 
μνημείων κοσμήματα άνθοδέσμαι δηλαδή.

Ύπό την παράστασιν ταύτην έγγέγλυπται έπιτύμβιος επιγραφή, έν δύο 
στίχοις, ών ό μεν κεϊται έν τω αύτώ τή άναγ7«ύπτφ παραστάσει έπιπέδφ, 
ό δέ δεύτερος έν διαξέσματι ή αύλακώματι. Έχει δέ η επιγραφή ουτω*

«Άννίνα Τρΰφαινα Άννίνου Βάσσου βυγάτηρ την ληνήν καί τούς δποζειμέ- 
νους γράδους έαυτή καί τοΐς ·

• ΐδίοις (παισί) ζώσα έτους ΣΖΡ Σεβαστού τοΰ Καρ. ΒΗΣ.»

—Έπί τίνος λόφουεϊς ον λήγει πρδς άνατολάς ή μεσημβρινώς τής έν Μακε
δονία πόλεως Βιτωλίων έκτεινομένη ορεινή σειρά, καί έπί τοϋ οποίου, ώς έξ 
άλλων άνασκαφών και διδομένων άπεδείχθη,έκειτό ποτέ η άρχαία’Ηρκκλεια, 
άνευρέθη πρό δύο εβδομάδων παρά χωρικών εργατών ευρύς τάφος έκ μαρ
μάρου, περιέχων έξ ανθρωπίνους σκελετούς κεκαλυμμένος δι’ επίσης μαρμά
ρινου έπιπώματος κοίλου έσωθεν, όροφης δέ σχήμα έξωθεν έχοντος. Ό σαρ
κοφάγος ουτος, έχων την μίαν τών πλευρών αύτοΰ τεθραυσμένην, είνε κα- 
τεσκευασμένος έξ άκεραίου μαρμάρου ούχί τόσον ώραίου. Έχει δέ μήκος 2, 
15, πλάτος 1,04, ύψος 0,85 καί βάθος 0,77. Τό έπίπωμα μετά μεγάλης 
βίας άνασυρθέν, έχει τάς αύτάς σχεδόν καί ό τάφος διαστάσεις' έχει δέ 
σχήμα, ώς είπον, όροφης. Εις την άνω αύτοΰ επιφάνειαν είναι λεπιδωτόν ή 
μάλλον έχει θόλωσιν τών επικειμένων τή όροφή κεράμων, καί φέρει 4 ανθέ
μια ή άκρωτηρια κατά τά τέσσαρα αύτοΰ άκρα. Κατά δέ τάς δύο στενοτέρας 
πλευράς ίου έχει έγγεγλυμμένα τριγωνικά άετώματα, έν τφ μέσφ τών 
οποίων άνά μίαν κεφαλήν Μεδούσης άντωπόν μετά προεξεχόντων εκατέρω
θεν δύο ό'φεων. Αί κεφαλαί αύται της Μεδούσης ώς αποτρόπαιου, καί η ερ
γασία αύτών ίκα,νώς καλή ουσα, δίδουσι τό ένδόσιμον νά πιστεύσγ τις δτι ή 
υπαρξις τοΰ φέοοντος -αύτάς σαρκοφάγου άνάγεται εϊς τούς πρό Χριστού 
χρόνους.
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Έν 'τή’άύτή περίπου θέσει άνευρέθη άλλη πλάξ έκ λίθου φαιού, έφ’ ής 
πεθραύσμ.ένής, δράται ή εξής επιγραφή.

Γ 1
ElVAIV* ZENON

AN LXX
Έξ ών δήλον γίνεται δτι ό ύπ’ αύτόν κείμενός Ζήνων καλούμενος πρόσέ- 

λαβε καί τά προωνύμια Γάϊος καί ’Ιούλιος καί έτελεύτησεν έτών ών 70’ πε
ρίεργος δέ είνε ή διά τοΰ ει γραφή τοΰ ’Ιούλιος.

Έκ τοΰ αύτοΰ χώρου έξήχθη πρός τούτοις καί έτέρκ πλάξ έκ λίθου φάιοΰ 
φέρουσα άνωθεν μέν έγγεγλυμμένον άέτωμα, ού έν τώ μέσφ μέν υπάρχει 
είδος τροχού, έξωθεν δέ έπί τών δύο γωνιών αύτοΰ είδος σφιγγών καί έν τή 
κάτω πλευρά φέρουσα έγγεγλυμμένους δύο δφεις,εκατέρωθεν δυσεικάστου τινός 
πράγματος’ κάτωθεν δ’ αύτοΰ την εξής έπιγραφήν, ελλιπή κατά τό τελός 
ώς έκ της άκρωτηριάσεως τοΰ λίθου.

ΦΙΛΙΠΠΟ* ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΟΥ* 
ΕΤΩΝ

’Αναμφισβήτητου υπάρχει δτι άί έπιγραφαί αύται αϊτέ ελληνικά! και άί 
λάτινικαί ανάγονται εϊς έποχην μεταγενεστέραν τών μακεδονικών χρόνων,δτε 
δηλαδή κατακτήσαντές τήν χώραν ταύτην οί 'Ρωμαίοι, έπέβαλον κατά τό 
δυνατόν καί αύτήν τήν λατινικήν γλώσσαν τοϊς κατοίκοις αύτής, οϊτινες έκ 
τών μέχρι τοΰδε άνακαλυφθεισών κατά τά μέρη ταΰτα καί έτι βορειότερου 
μάλιστα ικανών επιγραφών καί άγαλμάτων, άποδεικνύεται, δτι ουτέ Βούλ
γαροι οΰτε 'Ρωμαίοι άλλά γνήσιοι Έλληνες Μακεδόνες ύπήρξαν.

Έκ τοΰ Τ η λ ε γ ρ i φ ο υ ’Αθηνών 4879.

— Ύπό τήν έποπτείαν τής γενικής διευθύνδέως τών μ.ουσείων και άνα- 
σκαφών, έν Ίταλί^, ής Πρόεδρος είνε ό γνωστός εϊς τόν αρχαιολογικόν κό
σμον Φιορέλλης, έξεδόθη ό πρώτος τόμος τών Documenti inediti per ser- 
vire alia storia dei musei d’ Italia, ’Ανεκδότων μνημείων σκοπόύντων έί$ 
τήν ιστορίαν τών έν Ιταλία μνημείων. 'Ο τόμος οδτος περιέχει τόν κατά
λογον τών αρχαιοτήτων άς είχεν ό καρδινάλιός Πέτρος Βάρβος έν τφ πά- 
λατίφ τοΰ αγίου Μάρκου τώ 1457 πριν ή γένηται Πάπας ύπό τό όνομα 
Παύλου Β'. Έπεται ό κατάλογος τών μνημείων τών» άνηκόντων εϊς τόν 
καρδινάλιον ’Αλέξανδρον Φαρνέσην ύπό χρονολογίαν 1 Ίανουαρίόυ 1568. Έ
πεται δ κατάλογος τών γλυπτών λιθίνών έργων έν τώ μουσείφ τόΰ δόυκός 
τής Σαβαυδίας τφ 1608 καί ό τής συλλογής τοϋ ’Ιακώβου Φραγκίσκου Άρ- 
πίνου, ϊατροΰ τοϋ πρίγκιπος τοϋ Καρίνιάνόυ, δστις άπέθανε τω 1604. Προσ- 
τέθειται ό κατάλογος τοϋ μουσείου Μαστρίλη, ύπάρχοντος έν Νεαπόλει τώ 
1753, ή γενικόν εύρετήριον τών έν Νεαπόλει άρχαιοτήτων τφ 1796, έξαι- 
ρουμένων τών μουσείων έν Poltici και Capo di Monte, ό κατάλογος τοϋ μου-
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σείου τοΰ καρδιναλίου Στεφάνου Βοργία, ου τό μέγιστο? μέρος μετεφέρθη τ<5 

1814 είς τό μουσεΐον τίς Νεαπόλεως καί τέλος ό κατάλογος τοϋ μουσείου 
του έν 'Γαυρίνω πανεπιστημίου. Τό σπουδαίου τοΰτο εργαν θά εξακολού
θηση, περιλαμβάνον καί άλλα ©γγρ^εφα; Αναφερόμενα είς την ιστορίαν τώΰ 

άνασκαφών και την μελέτην της αρχαίας τοπογραφίας.
—- Ό κ. Θ. Rayet, άλλοτε μαθητης τίς ένταΰθα γαλλικής σχολής, διω» 

ρίσθη καθηγητης τίς ελληνικές επιγραφικής καί αρχαιολογίας έν τώ Colle
ge de Nancy. ’Άρχεται δέ των,μαδημάτων αύτοΰ διά μελέτης των επιγρα

φών τών άναφερομένων είς τάς θρησκευτικά' αρχαιότητας τών Ελλήνων.

— Ό 'Ρώσος αρχαιολόγος Α. Ούβόραβ αστις προτίθεται όσωνούπω νά έκ- 
δωσν) εύρύ πόνημα περί τίς προϊστορικές εποχής της 'Ρωσίας έπί τη βάσει 

τών νεωτέρων άνασκαφών, κατά την γενομένην τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1878 

συνεδρίαν της αρχαιολογικής έν Πετρουπόλει εταιρίας, άνέγνω διατριβήν 

περί τών τελευταίων αύτοΰ έν τη επαρχία Μούρομσκίη άνασκαφών. Έπί 
τές δεξιάς ό'χθης τοΰ ποταμού "Οκα, μεταξύ τών ρυακίων Τλότε'ί καί Βε- 
λετμά, απέναντι σχεδόν της πόλεως Μούρομ. άν,εκαλύφθη κατά πρώτον νεκρο- 

ταφεΐον τ·ης έν 'Ρωσία λίθινης εποχές. Οί νεκροί εύρίσκονται έν τάφοις έσκαμ- 
μένοις μέχρι τοϋ στρώματος τές άμμου. Οί σκελετοί έκειντο ύπτιοι τούς 
πόδας έχοντες έστραμ.μένο,υς πρός άνατολάς, τάς δέ κεφ.αλάς κεκλιμένα; πρός 

την άριστεράν πλευράν' άπαντες εχουσι, την δεξιάν χεΐρα ύπό την αριστερά* 

παρειάν. Επ’ αυτών είσιν έρριμμένοι άνθρακες, έπί τών άνθράκων δέ δοχείου 

έκ χώματος κατασκευές άπλης περιεστοιχισμένου ύπό οστών ιχθύων καί 
ζφ,ων αγρίων. Παρ’ έκάστω νεκρφ κεΐται μικρά λίθινη λόγχη.

— 'II κατά το 1877 έτος εϊσέτι γενομένη έν Καζάν συνεδρία της 'Ρωσι
κές Αρχαιολογικές Εταιρίας υπέδειξε την απόλυτον ανάγκην τές συντηρη- 

σεως τών έρειπίων τές άρχαίας βουλγαρικής πόλεως της κείμενης έν τφ 
χωρίω Ούσπένσκ, παρά τγ πόλει Σπάσκ τές έπαρχίας Καζάν, μεγίστέν ση
μασίαν έχόντων διά τούς έπιστημονας' πρός διάσωσιν δέ τούτων κατέβαλαν 

επιμέλειαν ού μόνον οί ρώσο,ι Αρχαιολόγοι άλλά καί οί Εύρωπαϊοι.Νΰν αγγέλ
λεται έκ βεβαίας πηγές δτι η κυβέονησις χορηγεί τγ-έταιρί^ περί ης ό λό

γος τά μέσα πρός διάσωσιν τοΰ βουλγαρικού τούτου κειμηλίου,

— Πολλοί τών 'Ρώσων αρχαιολόγων άπετάθησαν είς τό ύπουργεϊον τέί 
Παιδείας έξαιτούμενο,ι ό'πως η ρωσική κυβέρνησις έμποδίσγ την εις τό έξω- 

τερικόν εξαγωγήν τών ανθρωπίνων σκελετών, καί έν γένει Αντικειμένων ά- 
νακαλυπτομένων κατά τάς άνασκαφάς, διότι από τίνος οί καθηγηταί του 

έν Βρεσλαβίιρ Πανεπιστημίου έπιστέλλουσι δαπάναις τές Γερμανικής κυβερ- 

νησεως είς την 'Ρωσίαν φοιτητάς οϊτινες άποκομίζουσιν είς Βρεσλαβίαν Αν

τικείμενα αναγκαιότατα πρός έκμάδησιν της αρχαιολογίας.

’ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΡΝΛΣΣΟΣ

Τόν ληξαντα μένα έγένοντο δύο συνεδρία», καί τέσσαρα άνεγνώσθησαν 

Αναγνώσματα:
Διονυσίου Λάτα έπιτίμου μέλους .πεμΐ συγχρόνου άάεΐ'ας. ■ 
Άχιλ. Παράσχου τακτικού παρέδρου μέλους εις τόν Χριστόν ποίημα. 

Γ. Κρέμ.ου τακτικού παρέδρου μέλους περί Θράκης μέρος Α'. 

Άθ. Πετρίδου άντεπιστέλλοντος μέλους περ'ι Ίθωμης και Μεσσήνης.
,.Πρ οτάσει τοϋ κ. Μ. Δόξα λοχαγοΰ έγένετο δεκτόν δπως συσταθ'ρ επι

τροπή έκ μελών τοΰ Συλλόγου, πρός σύνταξιν δρων επιστημονικών καί τε» 
χνικών. 'Γης έπιτροπές ταύτης μέλη άνεδείχθησαν οί κκ, Κ. Σ. Κόντος, 

I, Πανταζίδης, Θ. Βενιζέλος, Α. Κουμελάς, Στ. Κρίνος, Γ. Καοαμητσας, 

Ίω. Πρωτόδικος, Μιλτ. Δόξας, Σπ. Π. Λάμπρος,
■ Ό Σύλλογος έζελέξατο πλην του έπιτίμου προέδρου αύτοΰ Αντιπροσώ

πους αύτοΰ είς τό Συνόόριον ’ των ΣνΛΛόγων τόν τακτικόν πρόεδρον καί 

•τούτου κωλυομένου τόν α/ αντιπρόεδρον, τόν γενικόν γραμματέα, τόν α' εί- 
δικόν γραμματέα καί τούς κκ. 'Γιμ. Φιλημονα, Άλ. Μανσόλαν, Ν. Καζά- 

ί ζην, Σπ. Π, Λάμπρον, Μ. Ναύτην,
i Τό Συνέάριον των Σν.ΙΛύγων συνέλθε κατά την γενομένην πρόσκλησιν
< την ΚΕ' Μαρτίου έν τφ καταστηματι τοΰ Παρνασσού καί την 26 έγένετο

ί η έπίσημος εναρξις αύτοΰ διά προσλαλιάς τοΰ έπιτίμου προέδρου τοϋ /7αμ-
I πασσοΰ, μεθ’ δ τό συνέδριου έψηφισε τόν κανονισμόν αύτοΰ καί έζελέξατο

! πρόεδρον μέν τακτικόν τόν κ. Κ. Παπαρρηγόπουλον, αντιπρόεδρους δέ τούς

κκ, Α. Άναγνωστάκην, 'Ηρ. Βασιάδην, Μ. 'Ρενιέρην και Π. Χαλκιόπουλον, 
( γραμματείς δέ τούς κκ. Μ. Π. Λάμπρον, Μ. Ναύτην, Σπ. Κ. Σκκελλαρόπου-

λον καί Π. Καρολίδην. ’Επιτίμους δέ προέδρους τούς κκ. Φίλιππον Ίωάννου 

καί Παΰλον Φουκάρ, συμπρόεδρον δέ τόν κ, Έμμ. Κόκκινον.
| Διγρέθη δέ τό συνέδριου είς έξ τμήματα διανεμ,ηθείσης τίς εργασίας ώς

ί '***·».j εςτις’, Α' Τ/ιή/ια. Χ-ητ-ηρ,χτχ φιλολογικά καί Αρχαιολογικά, Πρόεδρος τοΰ τμή
ματος τούτου έξελέχθη ό κ. 'Ηροκλ'ης Βζσιάδης Αντιπρόεδρος ό κ. Εύθ. Κα- 

στόρχης και γραμ.μ.ατεϊς οί κκ. Σπ. Π.Λάμπρος καί Σπ. Κ. Σακελλαροπουλος. 
Β' Τιιηιιχ. Ζητήματα γενικά εκπαιδευτικά. Πρόεδρος έξελέχθη ό κ.

♦ Λέων Μελάς, αντιπρόεδρος ό κ; Χρ. Νικολαί'δης Φιλαδελφεύς καί γραμματεύς

ί ύ κ. Μιλτ, Βρατσάνος.
|ί Γ' Τ/ιη/ια. Ζητήματα ειδικά εκπαιδευτικά τών έν Ανατολή συλλόγων..
( Πρόεδρος ό σεβασμιώτατος άγιος πρώην Λαρίσσης Δωρόθεος, αντιπρόεδροι οί

> κκ. Στ. Σκουλούδης καί Ά, Κυζικηνός, γραμματείς οί κκ, Γ, Βαλασόπου-
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λος καί I. Καρεμφυλάκης. Εϊσηγηταί δέ οί κκ. Α. Κρήτης (Θργκης), I. Κα- 
λοστύπης καί Ν. Γ. Φιλιππίδης (Μακεδονίας) καί Π.Καρολίδης (Μικράς’Ασίας).

Λ' Τιιηιια. ειδικά εκπαιδευτικά τών έν τή έλευθερορ Έλλάδι

καί ταΐς έλληνικαΐς άποικίαις Συλλόγων. Πρόεδρος ό άρχιαανδρίτης κ. Διον. 
Λάτας, αντιπρόεδρος ό κ. Κ. Νεστορίδης,γοαμματεύς ό κ. Ά. Τομπάζης.'

Ε' Τμήμα. 7.ri-z 'r,ij.v.x<x. καΚωΊ τεχνών. Πρόεδρος Ν. Χατζόπουλος, αντί- 
πρόεδρος Γ. Καραμήτσας, γραμματεύς Ίω. Μίνδλερ.

ΠΟΙΚΙΛΑ

•— Εινε γνωστόν δτι οί ’Άγγλοι υπουργοί άφιεροΰσιν είς την ελληνικήν 
αρχαιότητα τήν άπό τών πολιτικών αύτών εργασιών σχολήν. Γνωστά εϊνε 

τά περί 'Ομήρου έργα τοΰ Γλάδστωνος, ό δέ λόρδος Δερβυς μετέφρασε τήν 
Ίλιάδα. Νΰν δ’ άγγέλλεται μετάφρασις τοϋ Άγαμέμνονος τοϋ Αισχύλου ύπό 

τοΰ λόρδου Καρναβώνος, έπ’ εσχάτων έτι οντος ύπουργοϋ των αποικιών. 

Προσθετέον δ’ δτι ού σπανίως έν ταΐς συνεδρίαις τοΰ άγγλικοΰ κοινοβου

λίου ακούονται ρήτορες άναφέροντες έπιτροχάδην ρητά ελληνικά.

— ’Εν Λονδίνφ έγένοντο έπ’ εσχάτων κατά δύο εκτάκτως ομιχλώδεις 

ή μέρας, όποΐαι εΐνε συνήθεις έκεΐ τόν χειμώνα, δοκιμαί πρός φωτισμόν δι' 

ήλεκτρικοΰ φωτός τοϋ λαμπροϋ αναγνωστηρίου τοϋ βρετανικού μουσείου, οπερ 
•ουτω θά μένγι ανοικτόν καί διά νυκτός. Τό αναγνωστήριου τής πλουσιωτά- 

της ταύτης βιβλιοθήκης περιέχει εκτεθειμένους εΐς πρόχειρον χρήσιν 90,000 
τόμους, εΐνε δέ στρογγύλον κατά μίμησιν τοΰ σχήματος τοΰ Πανθέου τής 

’Ρώμης καί περιέχει θέσεις άναπαυτικωτάτας διά τριακασίους άναγνώστας.

• — Έν ’Αμερική έλύθη πρό τίνος χρόνου τό ζήτημα τής θερμάνσεως ολο
κλήρου πόλεως διά μιάς μόνης κεντρικής εστίας μεταβιβαζούσης τήν θερ
μότητα δι’ ατμών διαχεομένων καθ’ δλας τάς διευθύνσεις ώς τό φωταέριον 
διά σωλήνων. Έν Μιγιχάννι ή μέθοδος αύτη εΰρίσκεται ήδη άπό ενός μηνός 

έν πλήρει ένεργείγ. Έν δέ Νέα Ύόρκγ εταιρία τις έλαβεν έπ’ εσχάτων τό 
δικαίωμα τής κατασκευής θερμαγωγών σωλήνων διά τών οδών, καταθέσασα 

εγγύησή 250,000 φράγκων ώς έχέγγυον περί τής έπανορθώσεως τοϋ λιθο
στρώτου’ άνέλαβε δέ νά θερμάνγι πάντα τή δημόσια κτίριά έίς τιμήν κατά 

τό τρίτον μικροτέραν τής άπαιτουμένης διά τήν συνήθη θέρμανσιν. ’Επι
πλέον δέ θά προμηθεύω έν καιρω χιονώδει μηχανάς άτμοκινήτους άναλυού- 
σας έν άκαρεΐ τήν άνά τάς οδούς χιόνα.

—Έν Κεντυκίςι τών'Ηνωμένων Πολιτειών άνεκαλύφθη εσχάτως μέγιστον 

καί περιεργότατον ΣπήΛαιον-, ου ή περιγραφή έχει ουτω κατά-τάς νεωτά- 

τας άμερικανικάς έφημερίδας. Κεΐται παρά τήν πολίχνην Γλάκοβ, έχει 
πλάτος 23 άγγλ. μιλιών κατά τήν ουτω καλουμένην μακράν οδόν, καί 16 

μιλ. κατά τήν βραχεϊαν οδόν. Αν δίοδοι εΐνε εύρύταται καί ύψισται’ λεω-
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φορείου μέγα δύναται νά τρέξνι έν τφ σπηλαίφ εΐς διάστημα 17 μιλιών* 

και ποταμός δέ πλωτός μέχρι 14 μιλίων άνεκαλύφθη έν τφ σπηλαίφ. ’Α
ξιοθαύμαστου εΐνε ύπέρ πάσαν περιγραφήν τό σπήλαιον, ύπερβαΐνου κατά 

τούτο τό τε σπήλαιον Μάμούθ καί άλλα. Πολλαί μομίαι άνευρέθησαν έν 

αύτφ κεκλεισμέναι έν θήκαις λιθίναις καί κατά τούς υπολογισμούς τών φυ

σιοδιφών πρό πολλών αιώνων έκεΐ κείμεναι. Τά λείψανα ταΰτα όμοιά- 
ζουσι τάς αίγυπτιακάς μομίας. Ό άτήτωρ τοΰ σπηλαίου έπώλησε τάς μο

μίας 400 δολλαρίων, προσφέρεται δέ αύτφ τιμή πρός πώλησιν τοϋ σπηλαίου 

αύτοΰ τό ποσόν 10,000 δολλαρίων.
— Κατά τό περιοδικόν Archivio storico, artistico κτλ. διευθυνόμενον ύπό 

τοΰ καθηγητοΰ Φοβίου Γώρη άνεκαλύφθησαν πρό τίνος βιβλία περιέχοντα, 

πόσα έπλήρωσαν οί πάπαι τήν ΙΕ' εκατονταετηρίδα είς διάφορούς ηγεμόνας 

δι’ υπηρεσίας αύτών πρός τόν χριστιανισμόν. Ό ήρως τής Ηπείρου Καστριώ- 

της ό Σκενδέρβεϋς έ’λαβε πολλάκις παρά τοΰ πάπα Παύλου Β' (1465 —1467) 
διά τούς κατά τών Τούρκων πολέμους αύτοΰ 5960 δουκάτα είς χρυσόν. Ό 

Ματθίας Κορβΐνος βασιλεύς τής Ούγγαρίας 57,000 δουκ., Λεονάρδος ό 

δεσπότης έν Συρία 100 δουκ., ό δεσπότης τής Σερβίας 140 δουκάτα κατά 

μήνα, ή βασίλισσα τής Βοσνίας 120 δουκ., ό Άνδρέας Παλαιολόγος 300 

δουκ., Θωμάς ο δεσπότης τοΰ Μορέως 1580, καί πολλάς άλλας χορηγίας.
— Πρός χαρακτηρισμόν παραθέτωμεν τό έξης άρυόμενοι έκ τών έν Μό- 

σχα έκδιδομένων Συγχρόνων είόήσεων. «Πολλοί τών πλουσίων ρώσων εμπό

ρων τής Μόσχας έ'λαβον κατ’ αύτάς παρά του ηγουμένου τής έν ΙΤιγνεγΙν- 

αχαγία μονής τιμολόγιου τών δεήσεων ύπέρ άναπαύσεως τών ψυχών τών 

κεκοιμημένων συγγενών και γονέων αύτών ώςέφεξής:
α') Δεήσεις μέχ,ρι συντέλειας τοΰ αίώνος έν άγρυπνίαις τιμώνται καθ’ έ-

κάστην ψυχήν.......................................................................... ρούβλια 25
β') Δεήσεις κατά τάς Κυριακάς κα'ι λοιπάς έορτασίμους

ημέρας...............................................................................................  . » 10
γ') Άπαξ τοϋ μηνός.......................................................... . υ 5
δ') Κατά τήν άνάγνωσιν τοΰ ψαλτηρίου . . . . . » 30
ε') Δεήσεις κατά τήν προσκομιδήν έτησίως .... » 3
ς·') Δεήσεις έπί τεσσαράκοντα ημέρας...................................... » 1
ζ') κτλ. κτλ. κτλ.
»Τό τιμολόγιου τοϋτο ένεκρίθη έν τή ρωσική 'Ιερατική Άκαδημείφ τφ 

1873 ύπό τοΰ λ,ογοκρίτου (τζένζορ) ίερέως Μπογολιουβσκιη καί άποστέλλετας 

διά τοϋ ταχυδρομικού φακέλλου πρός άπαντας τούς ρώσους πιστούς,
—Έν τή Περμσκαγ’ά,,έπαρχίφ ρωσική παρά τό Ούράλ άνεφάνη νέα αϊρεσις. 

Κυρία βάσις τής θρησκευτικής ταύτης αίρέσεως εΐνε ή διά γνησίου αίματος 

μετάληψις. Τό. αίμα τοΰ Χριστοΰ κατ’ αύτούς οφείλει νά εΐνε γνήσιον αίμα 
ανθρώπινον τών αγνών επίσης δπως ό’Ιησοΰς Χριστός βρεφών.Πρός τοϋτο κλή’
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πτουσι βρέφη.Πόσα νίδη μέχρι τοϋδε βρέφη έφονεύθησαν ύπ’αύτών ” 
Ιδού δ έ τίνι τρόπω άνεκαλύφθη η φοβερά αύτη αΐρεσις. Εις τών ηγητόρων της 

αίρέσεως ταύτης άποκαλών εαυτόν Ίησοΰν Χριστόν, άνεδέχθη νά θεραπευτή

γυναίκα τινα πάσχουσαν,ητις έκράτει έν ταΐςάγκάλαις αύτης βρέφος.'Ο'ϊησονς

κα'ι νά πίγ, έζ αύτοΰ ύδωρ, αύτός δέ έμεινε μετά τοΰ βρέφους παρά τν; δχθ·ρ.

ιατρόν ούτε τό βρέφος αύτης. Μετά παρέλευσιν ημερών τινων ή αστυνομία 
ηδυνηθη νά άνακαλύώ·ρ την κατοικίαν τοΰ κακούργου τούτου, έν η εύρεν ά

παντα τά άναγκαιοϋντα πρός συναγωγήν τοΰ αίριατος τών δυστήνων βρεφών.

— Κατόπι τηλεγραφημάτων έζ Άφρικ·ης άναγγελόντων είς τάς εύοω- 
παϊκάς εφημερίδας οτι ό- βασιλεύς της Δαχομέης νίρζατο τών σφαγών τών 

καθουμένων τον ιιεγάνίου έθους, ή Γεωγραφιχη έπιθεώρησις (Revue de geo
graphic) έδημοσίευσεν άζίαν λόγου διατριβήν πε<>1 τοΰ μεγάάου έθους, έζ 

ώς άνακοινοΰμεν διά βραχέων τά περιεργότερα.

Ή αιματηρά αύτη εορτή τελείται κυρίως μετά τόν θάνοντόν τίνος βα- 

σιλέως. Πρώτη τις ανθρώπινη θυσία τελείται επ’ αύτοΰ τοϋ τάφου τοΰ τε- 
λευτησαντος" σφάζονται δ’ έκατόν. αιχμάλωτοι, ών τό αΐμα χρησιμεύει είς 

τό νά άναδεύστ) την γην έζ ης θά κατασκευασθγί ό τάφος, μετ’ αύτών δέ 

σφάζονται κα'ι οκτώ όρχηστρίδες τ-ης αύλης και πεντηκοντα στρατιώται 
εκούσια θύματα, έπειδη έν Δαχομέν) θεωρείται τιμή τό συνοδεύειν τόν κυ
ρίαρχον είς τό βασίλειον τοΰ ^δου.

Μετά δεκαοκτώ μίίνας γίνονται ,ίδιαίτεραι τελεταί έπ'ι τ-ρ είς τόν Θρόνον 

άναρρησει τοΰ διαδόχου, τότε δ’ άρχονται αί μεγάλαι σφαγαί.
Καί πρώτον μέν Θυσιάζονται εκατοντάδες τινές ανθρώπων ίνα διά τοΰ 

αίματος αύτών συμφύρωσιν άγγεϊον μέγα μέλλον νά περιλάβ·ρ τά όστα τοΰ 

Θανόντος βασιλεως.
Έν Βυδά έπ'ι τοΰ κόλπου της Γουινέας ρίπτεται είς την θάλασσαν εις 

ναυτικός κα'ι οί δύο λιμενοφύλακες, ίνα άνοίζωσι τάς πύλας τοΰ λιμένος είς 

τόν νεκρόν, ό'ταν εύαρεστηθνί νά κάμη θαλάσσιον λουτρόν.
Έν δ’ αύτ'ρ τ'?5 Δαχομέρ αποκεφαλίζονται τέσσαρες άνδρες, μία δορκάς 

καί εις πίθηκος ίνα μεταβάντες άναγγείλωσιν είς τούς δαίμονας τών ύδάτων, 

είς τούς δαίμονας τούς φοιτώντας εις τάς αγοράς τοΰ τόπου η είς τάς με- 

γάλας λεωφόρους, είς τούς πίθηκους καί τούς Θήρας τών δασών τί σκοπεί νά 

κάμη ό νέος βασιλεύς πρός τιμήν τοΰ προκατόχου αύτοΰ.

Άλλά πάντα ταΰτα είνε μόνον ό πρόλογος. Τέλος δέ έρχεται τό μεγα 

έθος καί οί αποκεφαλισμοί έκτελοϋνται κατά πεντηκοστύας, καθ’ έζηκοστύας 
καθ’ έκατοστύας καί πλέον. Καί τών μέν άνδρών ή κεφαλή άποτέμνεται 

δημοσίγ, τών δέ γυναικών εντός τών ανακτόρων. Κατά τά τέλη δέ της έορι 

■π·η; οί Θανατωθέντες άριθμοΰνται κατά χιλιάδας.


