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ΖΖρόςτ τούς Γνμτασιάρχας

‘Ο ενταύθα «Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός» πρός ζύ.χ’.' ζοινωφελέσιν 
έργασίαις αύτοΰ ύπέρ τής ένισχύσεως τίς έθνικής παιδεύσεως καί τις τών 
γραμμάτων προαγωγής καί διαδόσεως, ήρξατο άπό ενός ήδη έτους έκδίδων 
και άξιον λόγου μηνιαϊον περιοδικόν φιλολογικόν καί έν γένει επιστημονικόν 
σύγγραμμα ύπό τό ό'νομα Παρνασσός. Έκ τών άχρι τοΰδε έκδοθέντων 
τευχών αύτοΰ καί έκ τών ύστερων καταδεικνύεται ή χρησιμότης του. Έπι- 
θυμοΰντες νά παράσχωμεν τήν δυνατήν ήμΐν ύποστήριξιν είς τό προκείμενον 
κοινωφελές έ'ργον, συνιστώμεν ύμϊντε καί τοΐς παρ’ ύμΐν κκ. καθηγηταΐς 
αύτό, ινα γένωνται όσοι άν προαιρώνται συνδρομηταί αύτοΰ, δπως διά τούτου 

ένισχυθή ή έκδοσις αύτοΰ.

Έν’Αθήναις, τή 8 ’Οκτωβρίου 1877

Ό ‘Τ π.ουρ γός (Τ. Σ.)
β. Π. ΔΗΔ1ΓΙΑΝΝΗΣ ’Λ.ϊέζανόρος ΒΛάχος

Τής έκδόσεως τοΰ περιοδικού επιστατεί επιτροπή συγκείμενη έκ τών κ». 
Ειρηναίου ’Ασωπίου, ’Εμμανουήλ Δ. 'Ρο’ίδου, Παναγιώτου I. Φέρμπου, 

Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου καί προεδρευομένη ύπό τοΰ προέδρου τοϋ Συλλόγου 

κ. ’Εμμανουήλ Δραγούμη.

ΕΙΣ ΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΪ KAOHAIAEIAN ΤΟΪ ΔΙΚΑΙΟΓ

Ό,τι ιδίως χαρακτηρίζει τόν άνθρωπον ώς λογικόν καί ελεύθερον δν έν 

τφ ίστορικφ αύτοΰ βίφ είναι ή χοινωνικότης, πανσθενής έν τή συνειδησει 
αύτοΰ έδρεύουσα ηθική δύναμις, τείνουσα ϊναάζαγάγρ αύτόν άπό τοϋ στενού 

κα'ι πεπερασμένου κύκλου τοΰ ενστίκτου, ΐν’ άποκαλύψν) αύτω τά μυστήρια 

της σκέψεως, τήν αρχήν καί τό τέλος τίς άνθρωπίνης δημιουργίας. Ή κοι- 

νωνικότης είναι ή πλήρης παράστασις καί προσωποποίησις τοΰ πνεύματος 
άποκαλυπτομένου καί τελείαν έαυτοΰ λαμβάνοντος συνείδησιν’ δι’ αύτίς 

πληρουται ό νόμος τίς ήθικίς ένότητος έν τή άνθρωπίνγ κοινωνίιγ. Τό σόμ
παν τείνει πρός ενότητα, δι’ αύτής μόνον δυνάμενον νά έπιτύχγ τόν τελεο

λογικόν αύτοΰ σκοπόν, οστις είναι ή συντήρησις καί ή αρμονία. ‘Ενότης ir 
τη .τοιχιΜα, χοικιΜα έν τή ένότητι’ αιώνιος, πολυσήμαντος νόμος τοϋ φυ
σικού καί τοΰ ήθικοΰ κόσμου, άποτελών τήν άρχήν τής ζωής καί τής ένερ
γείας έκ τών υφισταμένων έν αύτώ αντιθέσεων, ή δέ κοινωνία, ουσιώδης 

ύπόστασις τής άνθρωπίνης ζωής, παρίσταται κατ’ έξοχήν ύπό τόν τύπον 

τοϋτον έν τή ίστορίςρ'. Και έν τώ σημείφ τούτφ έγκειται τό μυστήριον τής 
άνθρωπίνης ζωής καί τελειότητος.

*0 άνθρωπος, κοινωνικόν άπό τής πρώτης αύτοΰ στιγμής δν, μηδέν δυνά- 
μενος νά δημιουργήσγ μεμονωμένος, κέκτηται έμφυτον τήν συνείδησιν τής 

έλευθερίας, ήτις είναι τό πνεΰμα αύτοΰ, καί ή'τις πίστις άμα καί λατρεία 
εξάγει αύτόν άπό τοΰ δεσμωτηρίου τοΰ πεπερασμένου, ινα καθυποτάξγ ύπό 

τήν ενέργειαν αύτοΰ τήν φύσιν, δεικνύουσα αύτφ νέους κόσμους καί νέους ορί
ζοντας' δι’ αύτής ό άνθρωπος, καθηλωμένος έπί τοΰ Καύκασού τής πρόσ

καιρου ταύτης ζωής, ώς ό Τιτάν εκείνος τής άρ/αίας παραδόσεως, καρδιό- 

βρωτος άλλά ζών, έπιζητεϊ άείποτε τήν κτήσιν τοΰ ιδανικού καί θηρεύει τό 

άπόλυτον έν τή δράσει αύτοΰ διά τής ιστορίας. Ή ελευθερία είναι ή άλη- 
θήςζωή, ή καθιστάσα τόν άνθρωπον ύπέρτερον τών άλλων ζώων, ών ή ελευ

θερία είναι απλή τις μ,όνον έ'κφρασις ενστίκτου φυσικής ορμής, ένφ ή ελευ

θερία τοΰ άνθρώπου, ύψηλή τοΰ πνεύματος αύτοΰ συνείδησις, άποκαλύπτει 

t ΆνεγνώσΟη τω πανεπιστημ'φ J2 Νοεριδρίον 1879.
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την ίσχυν αύτοΰ, δφδουχοΰσα έν μέσφ τών πολυδαιδάλων ατραπών τίς 

Ιστορίας, Ίνχ ίζαγχγρ αύτόν είς τά ευρύ πεδίου της ένεργείας, δπου 
πάλη καί ζωή, οπού σκέψις καί δρασις καί εργασία, ζωηοαί φωτός 
άκτΐνες γονιμαποιοϋσαι τόν άγραν τοϋ πολιτισμού καί τίίς προόδου έν τφ βίφ 

τίς άνθρωπότητος.
Ό άνθρωπος, ώς άπλοΰν άτομον, εχει μερικήν τήν σκέψιν, μηδέν δυνά- 

μενος, μηδέν έξικνούμενος πέρα των ορίων της τροχιάς, ην διαγράφει αύτφ 
πεπερασμένη φύσις' άλλ’ ό άνθρωπος ώς σύνολον, ώς ον τι πλήρες και τέ
λειον, άνώτερον τοϋ τόπου καί τοΰ χρόνου, έχει ενότητα έν τίί βουλήσει αύ
τοΰ καί τ$ ένεργε'κγ*  αύτη δέ ή ιδέα της ένότητος καθίσταται πράγματι ό 
αιώνως στήμων, έν φ ύφαίνεται τό ύφασμα τής ιστορίας*  είναι ή ιδέα τής 
άνθρωπότητος ώς καθολικές άρχης,ύπερτάτη ιδέα συγκινοΰσα καί έξεγείρουσα 
τόν άνθρωπον έν τίί άνηλίφ σκοτίφ τοΰ πεπερασμένου αύτοΰ κόσμου, Ιδανικόν 
πλανώμενον έπί τών ύψίστων κορυφών της σκέψεως, τό όποιον τείνει ούτος 
νά καταφθάσνι έκπολιτιζόμενος, λαμβάνον όσημέραι ύπόστασιν έν τή προό- 
δφ τής κοινωνίας, λαλούν διά τοΰ ηλεκτρισμού, βαΐνον διά τοΰ άτμοΰ καί 
μέ τήν ταχύτητα τίς άστραπής άποκαλυπτόμενον διά τών λαών καί τών 

αιώνων.
Ή άνθρωπίνη κοινωνία παρίσταται έν τν; ΐστορίφ ώς στενώς συνδεδεμέ- 

νον σύνολον, άλληλένδετον, τόν αύτόν σκοπόν έπιδιώκον εί καί διά φαινο
μενικών άντίνομιών καί άντιθέσεων, οργανισμός τέλειος, άποτελούμενος έκ 
ποικίλων, άνομοίων άλλήλοις ώς έπί τό πλεϊστον στοιχείων, ιδίας έκπροσω- 
πούντων ιδιότητας καί τάσεις. Έκ δέ της συγκρούσεως τών άντιθέσεων τού
των παράγεται ή σύνθέσις τίς άνθρωπίνης ιδέας, ώς έκ τίς τριβής άνο- 
μοίων σωμάτων παράγεται ή θερμότης καί τό φώς καί έκ της ποικιλίας 

τών μουσικών τόνων γεννάται ή αρμονία.
Έν τί κοινωνία, ώς συνόλφ έπιδιώκοντι την άνθρωπίνην άνάπτυξιν καί 

προαγωγήν, δεσμός αυνδέων και κανονίζων τά άντίθετα, καθολική ιδέα 

διατυποΰσα πάσαν μερικήν ιδέαν, εϊναι η ιδέα τϋΰ δικαίου, άπόλυτος 
αρχή καί έ'κφρασις τίς κοινωνικής ηθικότητας’ άνθρωπίνη κατ’ έξοχην 
ιδέα άπορρέει άπό τίς έλευθέρας τοΰ ανθρώπου φύσεως, τεινούσης νά πραγ
ματοποίησή) την άξιωματικήν καί κυρίαρχον αύτοΰ αύθεντείαν έν τί κοινωνίο:, 
διά τόν καθόλου τίς οποίας οργανισμόν τυγχάνει ουσα ο,τι τό αιμα διά του 
οργανισμόν τοΰ άνθρωπίνου σώματος—ό κυριώτατος αγωγός πάσης ζωίς καί 
ή αιτία πάσης δράσεως και κινησεως. Αύτό τό όντως by. τοΰ Πλάτωνος, 
πραγματούμενον έν τί πολιτική κοινωνία, οίονεί άποκαλυπτόμενον διά τίς 

άνθρωπίνης φύσεως, ευρίσκει έν τφ δικαίφ κατ’ έξοχην την ηθικην καί πνευ

ματικήν αύτοΰ φύσιν καί ύπόστασιν. ·
Έν τοΐς πρώτοις χρόνοις τής ιστορίας διαρκής τελείται πάλη μεταξύ φύ

σεως και πνεύματος’ γιγαντιαίος άγων προόδου, ού σύμβολον έν τί μυθολο-

ΕΙΣΑΓΩΓΙΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΚΑΟΠΑΙΔΕΙΑΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ? 

γ'ία τών άρχαίων λαών παρίσταται δ Προμηθεύς’ άλλ’ ή κοινωνία, άνδρι· 
ζομένη έν τφ άγώνι τούτφ, άπελευθεροϋται διά τοΰ χρόνου άπό τοΰ κράτους 

τίς φύσεως, έπερχομένης βαθμηδόν τίς συνδιαλλαγής τής ύλης καί τοΰ 
πνεύματος. Ούτως άρχεται νέα ηθική καί ιστορική περίοδος’ καί τότε άπο- 
καλύπτεται δ.άληθής βίος τοΰ άνθρώπου, έξελίσσοντος καί ποικίλως διατυ- 
ποΰντος τάς δυνάμεις αύτοΰ καί τάσεις, καταβάλλοντος πάντα τά πολέμια 
στοιχεία, τείνοντος πρός τήν καθολικήν έκείνην τοΰ πνεύματος ενότητα, ή'τις 
εκπροσωπείται κατ’ έξοχήν διά τοΰ δικαίου καί τίς πολιτείας’ ούτως ή 
ιστορία τίς άνθρωπότητος είναι ή ιστορία τής πάλης τοΰ πνεύματος μετά 
της φύσεως, πάλη έξακολουθοΰσα έςαεί έν τοΐς σπλάγχνοις της κοινωνίας" 
γόνιμος αγών προόδου καί τελειότητας έν τί πραγματώσει τοΰ δικαίου’ ή 
ιδέα, τεράστιος νικών καί θριάμβων 'Ηρακλίς, μόνον μετ’ άγωνιώδη έγκυμο- 
σύνην άποκαλύπτεται τί άνθρωπότητι’ ή αύτή δέ επίπονος πάλη έξα- 

κολουθεϊ ύφισταμένη αείποτε, άντιφατική κατά τό φαινόμενον, άλλά δί- 
δουσα πράγματι τήν ώθησιν είς τήν αίωνίαν πρόοδον’ αύτη ή εργασία 
είναι ή αληθής πραγμώτωσις τοΰ πολιτισμοΰ καί τίς ελευθερίας" δταν 
ή άνθρωπότης, κατά τήν Γραφήν, τρέμουσα πρό της φωνίς τοΰ δη
μιουργού, ή'κουε τό μοιραΐον εκείνο: εν ίδρώει τοΰ προσώπου φαγεΐ 
τδν άρτον σου, κατελήφθη άναμφιβόλως ύπό φρίκης καί άπογνώσεως" καί έν 
τούτοις έν τί κατάριγ έκείνη τίς ειμαρμένης ύφίσταντο τά σπέρματα τοΰ 

πολιτισμού, τά ζείδωρα στοιχεία πάσης ήθικότητος καί έλευθερίας.
Τδ δίκαιον είναι ζωή,1 είπε τις τών νεωτέρων συγγραφέων’ τδ δίκαιον 

είναι άγών,~ προσέθηκε χθες μόλις έτερος ύπό τήν έπίδρασιν διατελών 
τών φυσιολογικών προόδων τοΰ αίώνος τούτου, τίς ύποτυπώσεως νέου βιολο
γικού νόμου, διήκοντος διά της φυσικίς καί ήθικης ζωίς τών άνοργάνων καί 
ένοργάνων δ'ντων’ αληθώς, ή ζωή slvat άγων, καί ό άγων εϊναι ζωή—ζωή 
καί άγων διήκων διά τίς ιστορίας. Ό ζωή αύτη, δι’ ής κυοφορείται τό δί

καιον, γεννάται έν τή κοινωνία άπό τίς πρώτης αύτίς ιστορικής άποκαλύ- 
ψεως’ ή ιδέα αύτοΰ ύφίσταται έμφυτος έν τή άνθρωπίννι φύσει, συγχρόνως 

εί καί κεχωρισμένως διατυπουμένη παρ’ άπασι τοΐς λαοΐς, χωρίς ούδεις έξ 
αύτών νά δ^κδική τό προνόμιον τής άνακαλύψεως.^ "Εν τήν φύσιν, άλλά 
ποικί.Ιον τόν τύπον καί τήν ύπόστασιν, έκφράζει τόν χαρακτήρα καί τήν

1 «Le droit c’est la vie.» (Lerminier).
2 «Das Becht ist Kampf . . . der Kampf ist mithin nicht etwas dem Recht fremdes,» 

sondern er ist mit dem Wesen desselben unzertrennlich verbunden, ein Moment seines 
Begriffs» (R. von Iherieg’s Der Kampf urns Recht).

3 Le droit natural des gens est nd sdparement chez tous les peuples sans qu’ ils en 
eussent eu ponnaissance les uns par les autres ; il fut trouvd tout a la fois par tout le 
genre hllmain. Lorsque plus tard les peuples se rencontrerent a 1’ occasion des guerres, 
des atiibassades, des alliances et du commerce, ils s’aperpurent de ce rapport. (La S cien < 
ce Νo u v eHe par Vico).
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φυσιογνωμίαν πλήρους τοΰ άνθρωπίνου βίου, άποτελουνμίαν των περιφανέ
στατων άπόψεων έν τώ εύρεϊ πανοράματι τής ιστορίας.

Καθώς την άνάπτυξιν τοϋ έν γένει βίου των λαών διέπουσι διάφοροι νόμοι 
καί έκφράζουσι ποικίλα στοιχεία, ίδιον ύποτυποΰντα χαρακτήρα, ταύτό συμ
βαίνει ωσαύτως παρά τώ δικαίφ. Οί λαοί παρίστανται ύπο διαφόρους μορ- 
φάς άγωγοί τοϋ πολιτισμού έν τίί Ιστορίς»” τοΰτο δέ παρατηροΰμεν κα'ι έν 
τή έπιπολαιοτάτγι αύτών μελέτη. Ρίπτοντες έν βλέμμα έπ’ι της εθνικής καί 
κοινωνικής φυσιογνωμίας τών διαφόρων μεγάλων φυλετικών κλάδων τών 
άποτελούντων τό άνθρώπινον δένδρον, βλέπομεν την ποικιλίαν καί την άντί- 
θεσιν καθ’ δλας αύτών τάς ιδιότητας καί τάς σχέσεις. Τοιουτοτρόπως παρά 

μέν τοϊς λαοϊς της Άριας φυλές προεξάρχει κατ’ έξοχην ό χαρακτηρ τές 
άτομικότητος, τές έλευθερίας, χαρακτηρ έκφαινόμενος κατά τό μάλλον καί 
ήττον δι’ όλης αύτών της ιστορικές σταδιοδρομίας' τούναντίον. έν τώ βίφ 
τών σημιτικών καί τουραννικών λαών προεξάρχει ό χαρακτηρ τές ίσότητος, 
της υποταγές,τές έγκαρτερήσεως'εντεΰθεν η έλλειψις πάσης ύπερτέρας συνει- 
δήσεως παρά τοϊς λαοϊς τούτοις, διότι η άπόλυτος ίσότης φονεύει τό· αί
σθημα τές ελευθερίας, θριαμβεύει δέ η παμβασιλεία και ό δεσποτισμός έν 
ταϊς ήθικαϊς, κοινωνίκαϊς καί πολιτικαϊς αύτών σχέσεσιν'*  τοΰτο δέ διατυ- 
ποΰται ιδίως έν τφ δικαίφ, τή άληθεστάτγι ταύτγι έκδηλώσει τές άνθρω
πίνης ζωές καί συνειδήσεως. Πάντες οί θεσμοί, ώς πάν ηθικόν έν τή κοινω- 

νίφ πρόσωπον*παρά  τοϊς λαοϊς τές σιμητικήςή τουραννικής καταγωγής, συγ
χωνεύονται καί άπορροφώνται έν τή μεγάλ-p προσωπικότητά μιας υπέρτατης 
αρχής, τφ Λεβιάθαν τούτφ, έν φ άποπνίγεται πάσα κίνησις καί ένέργεια. 
Τεράστιος ύλιστικός πανθεϊσμός, παρακωλύων την έλευθέοαν τοΰ ατόμου 
ζωήν, καταδικάζων αύτό είς διαρκέ άτονίαν καί στασιμότητα, οΐα τυγχά
νει έν γένει η φύσις τών σημιτικών καί τουραννικών λαών άπό καταβολές 
αύτών έν τίί ίστορίικ. Άλλ’ άλλως έχουσι τά κατά τούς Άρίους, οΐτινες έκ- 
προσωποΰσι τό άκρον άωτον της πνευματικές συνθέσεως τές άνθρωπίνης κοι
νωνίας. Βάσις τές φύσεως αύτών είναι η άτομικότης καί η έλευθερία, δι
φυής, ζείδωρος άρχή ήθικής αύθυπαρξίας καί πνευματικές ιδιοφυίας. Εντεύ
θεν η αρμονία έκείνη, η διαπνέουσα διά παντός τοΰ βίου τών λαών τούτων, 
είς οΰς όφείλομεν τά περικαλλέστατα τών μνημείων τές ιστορίας. Τό δί
καιον, η πολιτεία, η θρησκεία, ή τέχνη, πάν έν γένει τό έζυψοΰν καί έξω- 
ραίζον τόν άνθρώπινον βίον είναι δημιούργημα ύψηλής πνευματικές συνθέ-

1 «Da die Arier auf die Ehre und die Wilrde der Menschen vorzllglich merken, so 
ist es ganz nattlrlich, dass sie die Menschen vergleichen und werthen, und in folge sol- 
cher Sehatzung nnd Whrdignng auf Enterschiede Komnaen; die absolute Gleichheit Alter 
ist ein unarischer gedanke ; die Arier bekennen und beacliten die Enterschiede, weil sie 
genauer pr6fen . . » «WAhrend die Semiten in ihrer adamitischen Schapfungsgescbichte 
die Einheit und Gleichheit der Menschen betonen . . » (Bluntscbli’s Kleine Schriften— 
Arischc Ydlker und Arische Rechte).

σεως άπορρεούσης άπό τές συνειδήσεως τοϋ άτόμου. Ένφ παρά τοϊς Σημί- 
ταις έπικρατεϊ ό δεσποτισμός—πνευματικός άμα καί κοινωνικός μέχρι τών 
τελευταίων αύτοϋ . ορίων, δεσποτικός τις κοινωνισμός καταβάλλων τό άτο
μον μέχρις έξοντώσεως, πρωταγωνιστεί παρά τοϊς Άρίοις ή έλευθερία, διεκ- 
δικοΰσα τά δίκαια αύτές- έ'στω πολλάκις καί μέχρις υπερβολές, δίδουσα 
πτέρυγας είς τό άτομον καί κατεργαζομένη πάν ο,τι γενναϊον καί μέγα 

συντελεί εις την άθανασίαν τοϋ πνεύματος. Καί ουτω παρίσταται τό δίκαιον 
ποικίλον, ιδιοφυές, διάφορον την έκφρασιν καί τόν χ<αρακτήρα, ύποτυπουμέ- 

νης της φυσιογνωμίας αύτοϋ άναλόγως -της ποικίλης εθνικές καί φυλετικές 
τών λαών ιδιοφυίας.

Ταύτην τήν ποικιλίαν άντιλαμβανόμεθα έ'τι μάλλον, μελετώντες τό δί
καιον έν τή ιστορική αύτοϋ άναπτύξει. Έν τή Ανατολή, έν ή τήν πρώτην 
αύτοϋ λαμβάνει έξέλιξιν τό δράμα τές ιστορίας, κατά τάς πρώτας του βίου 
αύτοΰ στιγμάς ό άνθρωπος μυστήριον αύτός δι’ εαυτόν, φύσει τοΰ είδέναι όρε- 
γόμενος, ζητεί νά έρμηνεύση καί νά έπιλύση πάντα τά περί εαυτόν μυστήρια' 

καί λοιπόν, οίονεί άνταποδίδων τά ί'σα, ζητεί διά τοϋ μυστηρίου καί διά της 
ορατής αύτοϋ έκφράσεως, τοΰ συμβόλου, νά έκφράσν; τούς πόθους του, τάς 
σκέψεις του'ουτω ρίπτεται είς τούς κόλπους τές θρησκείας, τές μυστικής 
ταύτης Σφιγγός, μάτην ζητών παρ’ αύτης τήν ερμηνείαν πάσης άμφιβολίας, 
τήν έξήγησιν παντός δισταγμού. Ύπό τήν μορφήν τοΰ συμβόλου λοιπόν κατά 
πρώτον διαμορφοΰται τό δίκαιον’ φυσική συνέπεια τοΰ άρχοντος κατά τούς 

πρώτους τές ιστορίας χρόνους άνθρωπομορφισμοΰ' είναι θΰον κατ’ εξοχήν, ερ
μηνευτής αύτοΰ ό ίερεύς καί ύπερτάτη έ'κφρασις ό βασιλεύς, ιερά μεγαλειότης, 
εκπροσωπούσα αύτοδικαίως τήν μεγαλειότητα τές πολίτικης κοινωνίας, τό α 
καί τό ω, τήν άρχήν καί τό τέλος πάσης σκέψεως καί πάσης έλευθερίας.

Άλλά διά τοΰ χρόνου τελείται ή άπολύτρωσις. Ή Ελλάς, ή'τις τοσοΰτον 
ήγάπησε καί έτίμησε τδν άνθρωπον, ώστε νά παραστήση αύτόν τοϊς θεοϊς 

βμοιόν, κατέστησεν έπί τέλους καί τό δίκαιον ανθρώπινον, ώς ήτο τοιοϋτος 
καί άπας αύτης ό πνευματικός καί κοινωνικός βίος, άπαλλάξασα αύτό έν τοϊς 
χρόνοις τοϋ πολιτισμοΰ αύτές πάσης συμβολικές παραστάσεως καί πάσης 
θεολογικης ύποτυπώσεως. Τό δίκαιον δέν εΐνε πλέον θεϊον καθ’ ολοκληρίαν, 
άνωθεν, ύπό τοΰ θεοΰ έπιβεβλημένον/άλλά δι’ άνθρώπου θεσμοθετηθέν τή 
κοινωνίφ. Καί τοιοΰτον χαρακτήρα άποπνέουσι κατά τό μάλλον καί ήττον 
αί νομοθεσίαι τοΰ Λυκούργου, τοΰ Σόλωνος, τοΰ Ζαλεύκου, τοΰ Χαρώνδα 
καί τών μετά τούτους νομοθετών τής ελληνικής πολιτείας.

Μόνον δ’ έν *Ρώμφ  άπολαμβάνει έπί τέλους τήν πλήρη αύτοΰ πραγματι
κότητα διά μακράς σειράς κοινωνικών καί πολιτικών επαναστάσεων. 
Άπό θεοΰ καί ένταΰθα κατά πρώτον τήν καταγωγήν έ'χον, δίκαιον 

μιας πόλεως, καθίσταται διά τοΰ χρόνου παγκόσμιον δίκαιον' βραδύτερον, 
μετά τήν μετανάστευσιν έκείνην, τήν κοσμοϊστορικήν σχοϋσαν σημασίαν, 
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τών βαρβάρων φυλών της Γερμανίας, καθίσταται όντως πραγματικόν, άν
θρώπινον, τελείως άπό τοϋ ατόμου άπορρέον καί σεβόμενον τά δίκαια αύτοΰ, 
τοιοϋτον δέ διατυποϋται έν τώ πνεΰματι τών νεωτέρων νομοθεσιών και κω
δίκων’ άπασαι αί επαναστάσεις τής ιστορίας άλλοιοΰσιν αύτό έπι τό βέλτιον, 
παρέχουσαι τύπους τελειότερους καί όριστικωτέρους. Μεγάλη εποποιία, με
γαλοπρεπές θέαμα δι’ έξοχων γραμμών έκφράζον τήν συγγένειαν τών λαών, 
την άλληλουχίαν καί την αδελφότητα τών ιδεών. Έδώ η ’Ινδική οεμβώδης, 
συγκεχυμένη, άτονος, μέχρι; άναισθησίας εξαντλούμενη είς τάς άγκάλας θα
νατηφόρου πανθεϊσμού, άπορροφώντος πΐέσαν την ζωτικήν αύτής ίσχύν καί 
γονιμότητα’ έκεΐ η Ίουδαία, άπαρνουμένη τά ό'νειρα καί τά ιδεώδη τών 
έν ’Ασία αδελφών αύτής,άπορρίπτουσα τά σύμβολα τίίς πολυθεΐας, ώς ό Μωϋ- 
σής καταβάς άπό τοϋ Σινόί συνέτριβε τά είδωλα τοϋ πλανηθέντ.ος λαοΰ, 
άλλ’ άφ’ ετέρου έκθαμβουμένη και αυτή οπό θεοκρατικού τρόμου. Έδώ ή 
Ελλάς, θ,υσιάζουσα εΐς τό καλόν καί αύτό τό δίκαιον, δημιουργούσα καλ
λιτεχνικούς τύπους, άλλά παρορώσα την ούσίαν’ έκεΐ ή Ρώμη, άγνή Έστιάς 
κατά πρώτον, οπότε συνδιελέγετο μετά τής Ήγερίας, άλλ’ έν τή άκμή τών 
εμφυλίων άγώνων καί έν τή μέθη τών κατακτήσεων άπολέσασα τήν αιδώ, ΐν’ 
άπολέση άμα καί τήν έλευθερίαν’ βλέπει έν τφ δικαίφ άνθρωπίνη/ύπόστασιν 
καί άποστολήν, καθαιρεϊ τόν ιερέα καί αναγορεύει τόν πραίτωρα υπέρτατου 
οΐωνοσκόπον καί ποντίφικα τοΰ δικαίου, οΐον ΰφίσταται έν τή συνειδησει τής 

ζώσης κοινωνίας καί κ'αταρρίπτει τάς παραδόσεις καί τήν πίςτν τών πάλαι γε
νεών, άναγνωρίζουσα τό κϋρος τής τελεσθείσης έπαναστάσεως. Καί έπι τέλους 
ή Γερμανία καί μετ’ αύτής ό νεώτερος κόσμος, σοβαρά, μελαγχολική, ώς αί 
γοτθικαί αύτής μητροπόλεις, άλλά σκεπτική,μελετώσα, ζητούσα άείποτε τόν 
λόγον τών πραγμάτων καί βδελυσσομένη τήν παράδοσιν, άναγορεύουσα ύπερ- 
τάτην άρχήν έν τή κοινωνί^ τό άτομον μεθ’ όλων αύτοΰ τών δικαίων καί 
άξιώσεων, έκπροσωποΰσα έν τφ πνεύματι. αύτής τό πνεΰμα τοΰ νεωτερου κό
σμου. Καί τίς θελει διηγηθή έπαξίως τήν μακράν ταύτην εποποιίαν, τίς θά 
έρμηνεύση τά μυστήρια τής ποικίλης ταύτης τοϋ δικαίου μετουσιωσεως, τις 
λαμβάνων άφορμήν άπό τών λειψάνων τοΰ παρελθόντος καί άπό τών σκο
τεινών αύτοΰ συμβόλων θέλει προδιαγράφει τόν κώδικα τοΰ μέλλοντος, τόν 

δεκάλογον τής νέας κοινωνικής δημιουργίας ;
Ό Αύγουστος Κόντης διγρει τήν άνθρωπίνην ιστορίαν είς τρεις έποχας 

διακεκριμένας : τήν θεοΛογικήν, τήν μεταφυσικήν, τήν θετικήν. Έάν δε ή 

διαίρεσις αυτή ΰφίσταται άληθής κατά τό μάλλον καί ήττον έν τή καθό
λου έπιστήμη καί έν τή ίστορίφ, μάλιστα πάντων δύναται νά καταδειχθή 

έν τή ιστορική τοΰ δικαίου προόδφ καί έξελίξει. Είδομεν ήδη πώς η θρησκεία 
καί τό σύμβολου έκπροσωπούσι τήν πρώτην αύτοΰ περίοδον’ τό δίκαιον κα
λύπτεται έ'τι υπό άμαυροϋ σκιόφωτος, περιβαλλόμενον ύπό πυκνοϋ νέφους, 
τοϋ άναθρώσκοντος άπό τοΰ θρησκευτικού θυμιάματος’ έν δέ τή δευτέρφ πε- 

ριόδφ, τή μεταφυσική, οΐα ιδίως άποκαλύπτέται άπό τών έλλήνορρωμάί- 
κών χρόνων μέχρι τής Μεταρρυθμίσεως καί τής γαλλικής Έπαναστάσεως, τό 
δίκαιον κατορθοΐ μέν ν’ άπελευθερωθή άπό της θρησκευτικής κηδεμονίας, 
άλλ’ ύφίσταται τήν μεταφυσικήν έπίδρασιν πλημμελούς καί περιωρισμένης 
τών πραγμάτων άπόψεως καί έκτιμήσεως’ τό δίκαιον δέν άπορρέει είσέτι 
άπό τής καθόλου συνειδήσεως τής κοινωνίας, είναι προνόμιον κληρονομικόν 
ολίγων μόνον τάξεων, περιωρισμένης του κοινωνικού βίου θεωρίας. Ύπάρ*  
χουσιν έλεύθεροι άλλ’ ύπάρχουσι καί δούλοι, δι’ οΰς ούδεμία έλπίς καί ούδεμία 
κοινωνική σωτηρία, δι’ ούς έπιγέγραπται έπί τής μετόπης τοΰ κοινωνικού 
οικοδομήματος.

«Lasciate ogni speranza, 
ο voi ch’ entrate.»

?Αλλ’ άπό τής γαλλικής έπαναστάσεως άρχεται ή θετική τοΰ δικαίου 
άποψις καί παράστασις, ή κατ’ έξοχήν άνθρωπίνη. Τότε κατά πρώτον άνα- 
κηρύσσονται πανδήμως τά δίκαια τοΰ άνθρώπου καί τοϋ πολίτου, καί χει
ραφετείται τά άτομον, καί άπελευθεροΰται τό πνεΰμα. «Οί άνθρωποι γεν- 
νώνται καί διατελοϋσιν έλεύθεροι καί ίσοι κατά τά δίκαια .. Τό τέλος 
πάσης κοινωνίας είναι ή συντήρησις τών φυσικών καί άπαραγράπτων τοΰ άν- 
θρωπου δικαίων, άτινα είναι ή έλευθερία, ή άσφάλεια, ή ιδιοκτησία καί ή 
άντίστασις κατά τής τυραννίας . . *0  νόμος είναι ή έ'κφρασις τής καθολι
κής βουλησεως . .» Τοιαΰτα άνεκηρύσσοντο πανηγυρικώς άπό τοΰ βήμα
τος τής γαλλικής συνελευσεως κατά τάς εναγώνιους έκείνας στιγμάς τής 
νέας ιστορίας, βασις τοΰ κωδικός τών συγχρόνων κοινωνιών, άφ’ εαυτών λα- 
λοΰντα, έκφράζοντα καί ύποτυποΰντα άπασαν τήν άπ’ αιώνων τελουμένην 
κίνησιν τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος καί εργασίαν.

Καί τι να ποθηση σήμερον έπί πλέον ή άνθρωπότης κατόπιν τοσούτων 
κατακτήσεων καί τοσούτων έπιτυχιών; Λάβετε τόν πολιτισμόν τής ’Ιν
δικής, τής ’Ασσυρίας, τής Αίγύπτου, τής Ελλάδος, τής Ρώμης, τοϋ Μέσου 

αίώνος η τής ’Αναγεννήσεως, παραβάλετε αύτόν πρός τόν σύγχρονον πολι
τισμόν τής Ευρώπης, καί θελετε έξαγάγει άσφαλέστατα συμσιεράσματα. ’Ίσως 
δειλός τις καί άψίκορος οδοιπόρος τής ιστορίας—λαός ή άτομον—-κατάπο- 
νος ύπό τής μακράς ταύτης έργασίας, εί'πη άρκεϊ πλέον καί έπιφωνήση τό 
τελευταϊον εϋμηκα ! . . μή δέν έθεοποιήθη τό άνθρώπινον έγώ διά τής ερ
γασίας ; μη δεν κατενόησε καί δέν άνευρε τούς νόμους τών αιωνίων σωμά
των; μή δέν έξουδένωσε διά τής έπιστήμης τά όρια τοΰ τόπου καί τοϋ χρό
νου ; μή δέν έξουδετέρωσε τόν κεραυνόν καί δέν υπέβαλε τάς δυνάμεις τής 
φύσεως ύπό τό κϋρος τών δυνάμεων αύτοΰ ; μή έν τφ ήθικφ κόσμφ δέν κα- 
τήργησε τήν δουλείαν ; μή δέν εργάζεται νυχθημερόν ύπέρ τής έλευθερίας,, 
τής ίσότητος, τής άδελφότητος τών λαών καί τών άτόμων ; Τί περιπλέον 
άπαιτεϊται πρός κτήσιν τής αθανασίας καί τής γαλήνης; . . Ύπάρχουσιν
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έποχαί, καθ’ άς ό άνθρωπος πιστεύει δτι κατέχει άπασαν τήν άλήθειαν καί 
τήν σοφίαν καί επαναπαύεται έπ’ αύτης νικηφόρος' άφ’ δτου ό ερμηνευτής 
εκείνος τών μυστηρίων της Αίγυπτου, οΐκτείρων τον έξ Έλλάδο; σοφόν, άπε- 
κάλει τού; συμπολίτας αύτοΰ παιδία αιώνια, έκτοτε έκαστος πολιτισμός 
πιστεύει δτι κατέχει τήν ίεράν κλείδα,άξιων ν’ άνοιξη δι’αύτής εΐς πάντα τόν 
ζητοΰντα τόν πυλώνα της άληθείας. ’Αλλά δέν είναι τοιοϋτον τό άληθές τοϋ 

πολιτισμού πνεΰμα. Πάς αύτοΰ σταθμός, μετά πόνου καί μόχθου κτωμενος, 
είναι άφετηρία νέας έργασίας,προανάκρουσις νέων αγώνων, νέων κατακτήσεων. 
Άξιοΰμεν δτι γινώσκομεν τήν άληθειαν καί περιφρονοΰμεν πάντα τόν άντι- 
δοξοΰντα. Πόσον έν τούτοις θέλουσι μάς οίκτείρει οί μεταγενέστεροι, μελε- 
τώντες τόν κοινωνικόν ήμών βίον ! Ουτω μειδιώμεν καί ημείς, άνελίσσοντες 
τόν πάπυρον τών χρονικών τοϋ παρελθόντος και μή άναλογιζόμενοι·, δτι έν αύ- 
τοϊς άνεγράφη πάς πόθος και άπετυπώθη πάσα σκέψις, πάν ιδεώδες καί πάσα 

αλήθεια τών γενεών εκείνων.
Λ *

*

Τοιοϋτον έν τοΐς έκπολιτευτικοΐς αύτοΰ άποτελέσμ,ασι τό δίκαιον διά τής 

Ιστορίας, διά τών φυλών καί τών αιώνων. Ειπον ανωτέρω δτι τό δίκαιον 
τοΰτο είναι αγών. Καί τί είναι ή κοινωνία, καί τί είναι ό πολιτισμ,ός, ή τό 
αποτέλεσμα μακροΰ άγώνος, άκαταπαύστου τών ανθρωπίνων γενεών πάλης 
καί έργασίας ; Άνευ τοΰ άγώνος τούτου τί ή'θελεν είναι ό βίος ήμών, ή λί
μνη άκινητοΰσα, άπό τών τελμάτων τής όποιας ν’ άναπέμπηται ή σηπεδών 
καί ό θάνατος; 'Ή κοινωνική γαλήνη είναι ή γαλήνη τών νεκροταφείων,ούχί 
δέ παραδείσια κατάστασις, γοητεύουσα μόνον ποιητικά; τινας καρδίας, άλλ’ 
ούδέποτε λαβοΰσα ύπόστασιν. Μόνον κατόπιν μακροΰ χρόνου καί συντόνου ερ
γασίας δημιουργοΰνται τά έπιφανή έκεϊνα πνεύματα, άτινα είναι κόσμος καί 
εντρύφημα τών άνθρωπίνων γενεών, μόνον μετά μακράν καί περιπετειώδη 

εργασίαν καταλαμβάνουσιν οί λαοί τήν προσήκουσαν αύτοΐς θέσιν έν τή ίστο- 
ρίφ. Είναι ψευδής σύλληψις άντεπιστημονικοΰ πνεύματος, ύπό τήν έπίδρα- 
σιν θεολογικών απόψεων διατελοϋντος, αγνοούντο; τήν αληθή ιστορικήν πο
ρείαν τής άνθρωπότητος, τόν καθόλου οργανισμόν αυτής, δτι τό δίκαιον άπο- 

καλύπτεται καί διατυποΰται άνωδύνως, άνευ κοινωνικών σπαραγμών καί 
άναστατώσεων, οίονεί θειον τι δώρον, μάννα τούρανοΰ, εν είδει ψεκάδων 
ευεργετικής δρόσου καταπϊπτον και παρεχόμενου τοΐς άνθρώποις. Έάν τό δί
καιον είναι πράγματι τό εύθαλές καί καλλίφυλλον δένδρον, ύπό τήν σκιάν τοϋ 
οπαίου*έρχονται  ν’ άναπαυθώσιν αί γενεαί, τό δένδρον τοΰτο θέλει άναπτυ- 
χθή μ,όνον διά μακράς καί επιπόνου κατεργασίας καί καλλιέργειας τοΰ εδά
φους. *Η  σύγχρονος έπιστήμη κατέρριψεν ήδη τάς παραδόσεις περί εύδαίμο- 
νος ειδυλλιακής προϊστορικής τοΰ άνθρώπου καταστάσεως, τή; βασιλείας τοϋ 
Κρόνου, οπότε κατά Πλάτωνα «Θεό; ένεμεν αύτός επιστατών τούς άνθρώ- 

πους.ύ*  Οί πολυύμνητοι ουτοι χρόνοι ήσαν τούναντίον σκληραί έποχαί τής 
βασιλεία; τής βίας καί τής πυγμής, δεινοί χρόνοι αιματηρού περί ύπάρξεως 
άγώνος, ή βασιλεία τής αδικίας μάλλον, μόνον δέ μετά μακρούς άγώνας τό 
δίκαιον διεκδικοΰν βήμα πρός βήμα τό κοινωνικόν έδαφος, ήρξατό κατισχύον 
έν τή συνειδήσει τών άνθρώπων.

Άλλ’ έκ τοΰ σκληροΰ τούτου άγώνος εξέρχεται έπί τέλους ή εύλογία τοϋ 
πολιτισμού,^ Τά έθνη, δπως καί τά άτομά, σφυρηλατούμενα έν τώ άκμωνι 
τής έργασίας λαμβάνουσινήδη τόν εύγενή αύτών τύπον καί άρύονται τήν συνεί- 
δησιν τής αξίας αύτών καί τής σημασίας έν τή ίστορίφ. Ό περί τοΰ δικαίου 
άγώκ είλαι ή ποίησις των Λαών καί των ατόμων, ή άσφαλεστάτη λυδία 
λίθος τοΰ πνευματικοΰ καί ήθικοΰ αύτών χαρακτήρος, τό εμβριθέστατου κε
φαλαίου τής έκπολιτευτικής αύτών εργασίας. Καθ’ οσον δέ τό δίκαιον λαμβά
νει τελειοτέραν άνάπτυξιν καί διαμόρφωσιν έν τή συνειδήσει τής κοινωνίας, 
κατά τοσοϋτον καί ό πολιτισμός, τό άκρον άωτον τής έν τφ κόσμφ τούτφ 
άποστολής τοΰ ανθρωπίνου βίου, παγιοΰταΐ καί έξιδανικεύεται. Δίκαιον λοι
πόν καί πολιτισμός είναι συνώνυμα καί ταυτόσημα άντικείμενα τής ιστο
ρικής τών άνθρωπίνων γενεών έργασίας καί γονίμότητος.

« Άλλά τό δίκαιον δέν άνήκει άποκλειστικώς εϊς ένα μόνον λαόν, εις μίαν

γενεάν, είς μίαν κοινωνίαν. Έάν ή άνθρωπότης είναι ίν καί παν έν τή ποι
κίλη αύτής ύποστάσει, τό δίκαιον, ή καθολικωτάτη αΰτη έκπροσώπησις τής 
άνθρωπίνης ζωής, είναι τι ενιαίου έπίσηςκαί αρτιμελές έν τή ΐστορίςι. Αύτη ή 
ένότης ύπήρξεν άείποτε προεξάρχουσα ιδέα έν τφ βίφ τών λαών καί έν αύτή 

τή έποχή τής πρώτης αύτών ιστορικής άναπτύξεως*  ουτω; οί "Ελληνες πα- 
ρέδιδον δτι έ'λαβον τόν πολιτισμόν αύτώϊζ~τα~~γρκμματα, τόν κοινωνικόν 
αύτών κόσμον—τό δίκαιον πάρα τών έξ Αίγύπτου καί έκ Φοινίκης έπηλύδων*  
οί δέ Ρωμαίοι έδόξαζον ωσαύτως άλλοτε μέν δτι Έρμόδωρος ό έξ Εφέσου, 
εξόριστος τής πατρ'ιδος αύτοΰ, έθηκε νόμους τή 'Ρώμη, άλλοτε δέ πάλιν οτι 

ό δωδεκάδεΛτος συνετάχθη ύπό έπιτροπής μετάβασης έπί τούτφ είς Ελλά
δα. Τό δίκαιον είναι ή πρώτη έ'κφρασις καί ανάγκη τής κοινωνικής τοΰ άν
θρώπου συνειδήσεως, διατυποϋται δέ καί ποικίλως παρίσταται έν τή ίστορίφ 
άναλόγως τών λαών, παρ’ οΐς λειτουργεί,, κατ’ούσίαν έν τούτοις τυγχάνον 
ενιαίου. Είναι άληθές δτι τά έθνη ύφίστανται τήν έπίδρασιν τών καιρών καί 
τών περιστάσεων, τής ιδίας αύτών πολιτικής άναπτύξεως καί προόδου, τής 

γεωγραφικής τοποθεσίας, τοΰ κλίματος ύπό τό όποιον ζώσι καί κρατύνονται, 
άλλά κατ’ ούσίαν άποτελοΰσί τι πλήρες καί άρτιον έν πάση τή δράσει αύ
τών διά τής ιστορίας.

Τό δίκαιον είναι, καθά έδίδαξε τοσοϋτον έπιτυχώς ή ιστορική σχολή, πΛά-

1 Πολιτικό; 444—447.
1 Der Katnpf, den das Hecht erfordert, urn zur Welt zu Kommen, ist nicht ein Fluch, 

sondern ein S6gen. (Jhering’s Kampf urns Rech t).
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φμα τοϋ καΟοΛικοϋ πνεύματος τοϋ Λαού, της καθοδικής αύτοϋ βουΛήσεως, 
τό σύνοδον λοιπόν τών ποικίλων σχέσεων, τών διεπουσών τόν κοινωνικόν καί 
πολιτικόν αύτοΰ βίον. "Εκαστος λαός, καθό ιδίαν άποτελών ενότητα, κατά 
συνέπειαν βούλησιν καί προσωπικότητα, εκφράζει κατ’ ίδιον τό δίκαιον αύ
τοΰ τρόπον, τό όποιον καθ’ δσον προσεγγίζει πρός τάς αιωνίους άρχάς τοΰ 
άπολύτου δικαίου, κατά τοσοΰτον είναι αληθές καί τέλειον" άλλά τό δί
καιον τούτο δέν απομένει αποκλειστικός τοΰ άναπτύζαντος καί μορφώσαντος 
αύτό έθνους κλήρος' η ιδέα είναι ήλεκτρισμός, μυστηριωδώς καί άκαριαίως 
συνδέων άλλήλοις καί άδελφοποιών τά έ'θνη καί τά άτομα’ ούτως ή ιδέα 
τοΰ δικαίου μεταβιβάζει την ζωήν αύτης καί τούς τύπους άπό έθνους είς 
έθνος, καθόσον προβαίνει καί άναπτύσσεται ό πολιτισμός καί ή συγκοινω
νία’ δπως ή τέχνη, ή έπιστήμη καί πάσα έν γένει άνωτέρα. έ'κφρασις 
χαί ζωή τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος μεταδίδεται διά της ιστορίας άπό λαοΰ 
είς λαόν, ουτω καί τό δίκαιον δύναται νά παράσχη τθύς πλείστους, τούς 
καθολικωτέρους αύτοΰ τύπους εις τό ξένον δίκαιον, οίονεί έγχέον νέον, ζεί- 
δωρον χυμόν δημιουργικές εύρωστίας είς την δικαιολογικήν τών άλλων 
λαών σύλληψιν καί θεωρίαν’ διά τές διασταυρώσεως δέ ταύτης τών ιδεών 
καί τών ποικίλων τάσεων τών άνθρωπίνων γενεών, δπως διά τές διασταυ- 
ρώσεως τών φυλών, άποτελεϊται η ένότης έν τί) ποικιλία τών διαφόρων με
λών τές άνθρωπότητος, ητις είναι ή ύπερτάτη ηθικέ ιδέα τές ιστορίας. Καί 
τοΰτοβλέπομεν κατ’ έξοχην διατυπούμενον έν τφ ρωμαϊκφ δικαίφ, τό όποϊον 
διαμορφωθέν καί τελειωθέν διά τές έπιδράσεως τών άρχών τές ελληνικές 
φιλοσοφίας καί τοΰ χριστιανισμού, δέν έναπελείφθη μεμονωμένον έν τίί ίστο- 
ρ'ιφ, άλλ’ έχυσε τόν χυμόν αύτοϋ, καί παρέσχε τούς καλλιτεχνικούς αύτοΰ 
τύπους είς τό νεώτερον εύρωπαϊκόν δίκαιον’ καθ’ δσον δέ τό δίκαιον βαίνει 
τελειούμενον καί άναπτυσσόμενον διά τές ιστορίας καί διά τοΰ πολιτισμοΰ 
κατά τοσοΰτον καί η ένότης αύτοΰ καθίσταται πληρεστέρα καί πράγμα- 
τικωτέρα.

Ή ιστορική καί φιλοσοφική μελέτη τοϋ|δικαίου τών διαφόρων λαών συν
τελεί καί είς την πληρεστέραν κατανόησιν ού μόνον τοΰ άπολύτου δικαίου, 
άλλά καί τοΰ έν μέρει, τοΰ έγχωρίου, τοΰ διέποντος ώρισμένου λαοΰ τάς 
σχέσεις. Ή ιστορία είναι τό κάτοπτρον, έφ’ ού ή άνθρωπότης δύναται ν’ άτε- 

νίση καί νά μελετήση πίστην, άνυπόκριτον την έαυτές εικόνα. Ό έν αύτη 
μελετών την πρόοδον τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος, κατ’ έξοχην δέ τά ποικί
λα περί δικαίου καί πολιτείας κεφάλαια αύτές, δύναται άσφαλώς νά λύση 
τά καθ’ έκάστην παριστάμενα προβλήματα τοΰ παρόντος καί νά προδιαγρά
φω την φυσιογνωμίαν καί την πορείαν τοΰ μέλλοντος. Έν τίί ιστορική ταύ- 
τγι σπουδή θέλει ερευνήσει άναγκαίως καί την βαθμιαίαν άνάπτυξιν καί προα
γωγήν τών πνευματικών, ηθικών, θρησκευτικών, κοινωνικών έν γένει δυνά
μεων τών διαφόρων έθνών, τεινούσης της άνθρωπότητος περί την πραγμά- 

τωσιν τοΰ ιδεώδους αύτές έν πάση τη δυνατή τελειότητι καί διά κοινωνι
κού καί πολίτικου όργανισμοΰ, έρειδομένου έπί τές βάσεως τών άρχών τοΰ 
αιωνίου δικαίου. Μη ταρασσόμενος ύπό τοΰ φαινομένου τών έπαναστάσεων, 
τών παρομαρτούντων αύταϊς άναγκαίως δεινών, φυσικών συνεπειών διαδο
χικές, άκανονίστου πολλάκις διατυπώσεως τοΰ πνεύματος, θέλει άποδώσει 
είς αύτάς την προσήκουσαν σημασίαν, μήτε ύπερτιμών, μήτε ύποτιμών την 
άξίαν αύτών καί τά αποτελέσματα. "Οάως αί έπαναστάσεις τές γεωλογίας, 
ούτω καϊ αί επαναστάσεις της ιστορίας είναι άναγκαΐαι έκδηλώσεις τελειό- 
τητος καί προόδου. ’Επαναστάσεις δέ έν τή ίστορίφ είναι κατ’ έξοχην αί άλ- 
λοιώσεις τοϋ δικαίου, ώς τοϋ σπουδαιοτάτου τών κοινωνικών οργανισμών, 
ύπέρ πάντα άλλον ύφισταμένου τούς νόμους τές αίωνίας ροές καί τής έξε- 
λίξεως.

Τό δίκαιον, τό σύνολον τουτέστι τές έπιστημης τών Νόμων, ώς τές κατ’ 
έξοχην έπιστημης τών κοινωνιών καί τών άτόμων, άποτελεϊται έκ τές 
φιλοσοφίας, τές ιστορίας καί ιδίας τινός τέχνης, τές εφαρμογές τοϋ δικαίου 
έπί τών πραγμάτων, ητις άποτελεϊ τό κατ’ έξοχην ιθαγενές δίκαιον,1 τό 
έν ώρισμένφ τόπφ ίσχύον, ητις δέν δύναται νά κατανοηθή καί νά"έρευ- 
νηθή καταλλήλως, άν δέν διαφωτίζηται καί δέν διαπαιδαγωγέται ύπό 
τές φιλοσοφίας καϊ τές ιστορίας. Ό σπουδάζων τό δίκαιον έν τφ ίθα- 
γενεϊ μόνον δικαίφ, θέλει συλλάβει τοιαύτην αύτοΰ έ'ννοικν καί άποψιν, οΐαν 
ό ζητών νά έρευνήση καί νά κατανόηση’τούς ιστορικούς, νόμους, τούς διέποντας 
τήν άνθρωπίνην ενέργειαν έκ της ιστορίας ενός έθνους μ,όνον, οΐαν ό σπουδάζων 
τήν ζωολογίαν καί ζητών νά κατανοήση^αύτήν έκ τές ειδικές ενός μόνον ζώου 
ή εί'δους μελέτης. Δέν είναι μόνον ώραϊον, αλλά καί διδακτικόν άμα ν’ άνα- 
βαίνγι τις έπί τών κορυφών, ΐνα θεώρηση τά ύπ’ αύτόν άντικείμενα’ ή άτμό- 
σφαιρα είναι καθαρά καί διαυγής ό νοΰς του’ παρατηρεί τόν ορίζοντα έν δλη 
αύτοΰ τή ,άληθείφ καί πραγματικότητι, μή διακοπτόμενον ύπό έπιπρο- 
σθουντων κωλυμάτων’ ούτως έπί τών κορυφών της έπιστημης φωτοβολεί τό 
άσβεστον αύτές πυρ, ρίπτον τό φώς αύτοΰ καϊ τήν σκιάν άναλόγως έφ’ όλων 

τών περ'ι αύτήν άντικειμένων καί ζητημάτων’ ό νοΰς εύρύνεται, καθ’ δσον 
ευρύνεται κάί δ δρίζων τές άπόψεως ήμών, καθ’ δσον τό φώς τές άληθείας 
έκπεμπεται ζωηρότερον, άνευ φόβου διασκεδάσεως ύπό τές όμίχλης, τής 
άναπεμπομένης πολλάκις άπό τών τελμάτων τοΰ έφημέρου τών άνθρώ
πων βίου.

Ή πλήρης τοϋ δικαίου μελέτη καί έρευνα έν τή άρχή αύτοΰ, έν τή φύσει, 

εν τοϊς αποτελοΰσιν αυτό ποικίλοις στοιχείοις, έν τή ιστορική αύτοΰ ζωή

I «So besteht die Jurisprudenz aus drei Theilen, nemlich der Philosophie, Gescbichte 
und einer eigenen Kunst der Anvendung des Rechls auf Thatsachen·. (Vico’s von dem 
einen Anfange und dem einen Ende alles Rechts) deutshe Ubers, T«v;qi άνβλντικώτερον 
κ#ϊ δ "Εγελος Naturrecht—Einleitung § 3,
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καί άναπτΰξει, έν τή αύτοΰ συγχρόνφ καταστήσει καί ένεργεία,έκ-
θεσι; τών γενικών νόμων αύτοΰ, τοιοϋτον τό άντικείμενον καί τό περιεχό- 
μενον τή; έπιστημη;, ής κατά την στιγμήν ταύτην άμυδρά τι; εΐκών διε- 

τυπώθη, τής 'Εγκυκλοπαίδειας τοΰ δικαίου. Προλογίζων κατά την στιγ
μήν ταύτην περί τη; έπιστημη; ταύτης, ύποδεικνύων δσον τό ένόν την εύρύ- 
τητα αύτή; κα'ι την άποστολήν, λυπαΰμαι οτι δέν δύναμαι νά παραστήσω 
κατά τό ένόν πλήρη την εικόνα καί την έκτασιν αύτη; ύφ’ άπαντα 
τά καθέκαστα καί τά; λεπτομέρειας, προεισάγων δ’ ΰμά; καί κατα- 
δεικνύων τόν άπέραντον λαβύρινθον τή; έπιστημη; του δικαίου κα'ι προσ- 
φέρων τόν μίτον τής ’Αριάδνη; πρό; άνεύρεσιν τη; άληθοΰ; τρίβου έν τή 
μελέτη τών Νόμων, νά καταδείξωτ τό ειδικόν άντικείμενον, περί δ περι
στρέφεται έκαστο; τη; έπιστήμης κλάδο;, ταυτοχρόνω; δέ την ποικίλην 
αύτών έξάρτησιν κα'ι αλληλουχίαν, τόν έσώτατον αύτών σύνδεσμον. Μόνον 
διά τής μεθόδου ταύτης θέλετε λάβει πλήρη τήν έ'ννοιαν κα'ι σημασίαν τή; 

'Εγκυκλοπαίδειας τοΰ δικαίου και κατά συνέπειαν τοΰ συνόλου τή; έπι- 
στήμη; τών Νόμων. Αί γενικα'ι άπόψει; καί μελέται έσονται άείποτε τό 
πλήρε; κάτοπτρον κα'ι τό εύρύτερον φώ; τών πραγμάτων· περί ταύτα; δέ 
τά; γενικά; άπόψει; καί σκέψει; δέον νά περιστρέφηται τό εισαγωγικόν μά- 

. θημα, οιονε'ι δίκην πανοράματο; δεικνύον τώ κατά πρώτον μυουμένφ τάς 
άρχά; τή; επιστήμης, τήν διήκουσαν δι’ αύτής καθολικήν ιδέαν, τά μυστήρια 
αύτής, τή; έρεύνη; τών όποιων κα'ι έξετάσεω; έπιλαμ-βάνεται. Τούτου τοΰ 

λόγου ένεκα ή σπουδή τή; 'Εγκυκλοπαίδειας τοΰ δικαίου, ώ; μελέτη τής 
καθόλου φύσεως, ιστορία; καί εφαρμογής τοϋ δικαίου, δέον νά προηγηθή τής 
σπουδή; τών ειδικών αύτοΰ μερών’ ούτω δέ τό δίκαιον, θελει κατανοηθή έν 
τή πλήρει αύτοΰ έννοίςρ κα'ι άλληλουχί^:. Μή φρονήτε δτι ή σπουδή τοΰ δι
καίου είναι απλή ερμηνεία μόνον νομικών τύπων καί κανόνων, αύθαιρέτω; έν 
ιστορική τινι περιόδφ τεθειμένων,άνευ φιλοσοφικού λόγου ή ιστορική; αφορμής, 
άνευ συνοχή; τινο; καί συναφεία; πρό; τόν καθόλου άνθρώπινον βίον. Έν τή 
φιλοσοφική αύτοΰ έννοίςρ, έν τή ιστορική αύτοΰ άναπτύξει έ’γκειται καί ύπο- 
τυποΰται πλήρε; τό άτομον, ό λαός, ή άνθρωπότης. «Οί νόμοι ένδς έθνους,, 
έ’λεγεν ό Γίββων, είναι τό διδακτικότατου κεφάλαιον τής ιστορία; του»'1 
καί δύναται τι; είπεΐν εύρύτερον έτΓκαί καθολικώτερον; Δότε μοι ολίγα μόνον 
άρθρα κολοβωθέντο; κωδικό; λαοΰ, τοΰ οποίου έξέλιπε πλέον παν έτερον 
ί'χνο; έν τή ίστορίιγ, καί θέλω σάς έπανασυνθέσει πλήρη τήν έθνικήν καί 
κοινωνικήν αύτοΰ φυσιογνωμίαν’ ούτω; ό Κυβιέρο; έζ ένό; μόνον όστοΰ κατα- 
στραφέντος ζωϊκοΰ οργανισμού ήδύνατο νά έπανασυνθέση καί νά δημιουρ- 
γήση πλήρη τδν σκελετόν τοΰ άπολεσθέντο; ζώου.

Έν τή άρχομένη τοΰ αίώνο; τούτου περιωνύμφ πάλη μεταξύ τή; φίλοι Gibbon’s Geschichte des allmMligen Sinkens und endlichen Untergangs des Romischen 
Wellreiches. ■
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σόφικής καί τής ιστορικής σχολής, τή τοσοϋτον γονίμω διά τήν νομικήν 

επιστήμην, έν εποχή καθ’ ήν λατρεία τι; μέχρι; άποθεώσεως τοΰ ρωμαϊ

κού δικαίου έπεκράτει έν τή σχολή, ό Ίοΰστος Thibaut έγραφε τχ άκό- 
λουθα έν πλήρει περί τής σημασία; τών λόγων αύτοΰ πίστει και συνειδήσει: 

«'Η ιστορία τοΰ ήμετέρου δικαίου 'ίνα αληθώς πραγματική καταστή, δέον 
νά περιλάβη πάντων, άρχαίων τε καί νεωτέρων λαών τάς νομοθεσίας’ δέκα 
δέ πνευματώδη αναγνώσματα περί τής νομοθεσίας τών Περσών καί τών Σι- 

νών θέλουσιν εξεγείρει πραγματικώτερον νομικόν ενδιαφέρον ή εκατόν τοιαΰτα 

περί τών ελεεινών αύτοσχεδιασμάτων, εις ά ύπέκυψεν ή έξ άδιαθέτου κληρο
νομιά άπό τοΰ Αύγουστου μέχρι τοΰ ’Ιουστινιανού.»1 ’Αληθώς δέν παρήλθε 

πολύς χρόνος καί εύφυέστατος άντιπρόσωπος τής σχολής ταύτης, ό Έδουάρ- 

δο; Gans^ διετύπου έν ίδίφ συγγράμματι κατά τάς άρχάς ταύτας τδ παγ
κόσμιον κληρονομικόν δίκαιον’ άλλά τό έργον τοϋτο, δπως καί άλλα τοιαΰτα 
άνάλογα,3 ήσαν άπόπειραι μόνον, προπύλαιά τινα καθολικού τίνος περί τοΰ 

παγκοσμίου δικαίου έργου, τό όποιον μάτην άναμένει εΐσέτι τόν Ούμβόλδον 

αύτοΰ έν τή εποχή ταύτη τής ύπεράγαν καταμερίσεως τής έογασίας, τής κατ’ 

εύφημισμδν καλούμενης «ιδιχότμεοσ, ήτις παρεκτραπεϊσα έπ’ έσχάτων είς τά 
άκρα, έπαπειλεϊ τό οικοδόμημα πάσης έπιστημονικής ένότητος.“Όπως πάσα 

επιστήμη ούτω καί ή έπιστημη τοϋ δικαίου τότε μόνον θέλει κατανοηθή 

έν τή πληρει αύτής σημασία καί αποστολή, όπόταν άρχιτεκτονικός τις άνήρ, 
τελείαν τήν έ’ννοιαν συλλαμβάνων καί καλλιτεχνικώς συνθέτων τά καθ’ 
ίκαστα στοιχεία τοΰ δικαίου, παράσχη εις αύτά πλήρη ζωήν, ένότητα καί 

αρμονίαν. - ...
Άλλ’ άλις έπί τοϋ παρόντος τών πόθων τούτων, ών ή πραγμάτωσις άπό- 

κειται ί’σως εις άπώτερον καί έπιστημονικώτερον μέλλον. “Όσον, τό έπ’ έμοί, 

άναλαμβάνων σήμερον τήν διδασκαλίαν τής Εγκυκλοπαίδειας τοΰ Λικαίου, 
τή εύμενεΐψήφω τήςήμετέρας Σχολής, δέν δύναμαι ή καταδεικνύων ύμϊν τήν 

σημασίαν καί τήν σπουδαιότητα τοΰ μαθήματος τούτου, νά ύπομνήσω ώδε 

τούς άκολουθους λόγους τοΰ Βίκτωρος Cousin^ ύπουργοΰ έν Γαλλίι»; έπί Λου
δοβίκου Φιλίππου έν έ’τει 18 4 0. Δημιουργών ουτος νέαν έδραν Έγκυκ.λο- 
παιδείας τδϋ δικαίου, ο'ία ΰφίστατο ήδη έν Γερμανί^ άπό τοΰ έ’τους 17673 

ύπό τόν τίτλον Γενική εισαγωγή είς την σπουδήν τοϋ δικαίου, προσετίθει σύν 
τοΐς άλλοις καί τά επόμενα έ’ν τινι δικαιολογική αύτοΰ πρό; τόν βασιλέα έκ-

1 Παρ’α Ahrens Naturrecht.
2 Das Erbrechl in -welthistorisehen Entwickelung 4 bde 1822—1835.
3 Πρώτιστον πάντων τό τοΰ Γάλλου Pastoret, Histoire de la legislation 11 τόμ. 

1817—!837, ατελες έν τούτοις τό τοΰ Βέλγου Laurent, histoire du droit des gens, 
ώσαύτως ύπό τόν τίτλον Etudes sur h’listoire de l’humanitA 19 τόμ. κατ’ιδιόρ
ρυθμον οιαίρεσιν και διατύπωσιν.

4 Ο νομοδιδάσκαλος Putter έδίδαξε πρώτος τό μάθημα τοϋτο έν Γερμανία! ύπό τόν 
τίτλον ’Εγκυκλοπαίδεια.

TOMOS Δ', 1. —ΙΑΝΟΓΑΡίΟΣ 1880 2

A
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θέσει: «Άπό μακρού χρόνου πάντα τά πνεύματα έπιζητοΰσι προεισαγωγικόν 

τι £Ζ.οέθ7)£Λοε, έ'χον άντικείμενον την μ,ύησιν τών νέων σπουδαστών δια τοΰ λαβυ 

ρίνθου της νομικής έπιστημης, παρέχον αύτοϊς γενικήν τινα άποψιν όλων τών 
μερών τής έπιστημης, δεικνυον το διακεκριμένου και ειδικόν εκαστης αυτών, 
ταυτοχρόνως δέ την άμοιβαίαν έξάρτησιν κα'ι τόν συνάπτοντα εσωτερικόν σύν

δεσμον- μάθημα τό όποϊον ήθελεν όρίσει την καθολικήν μέθοδον εν τη ακολου

θία τών σπουδών τοϋ δικαίου μετά τών ιδιαιτέρων τροποποιήσεων, άς απαι
τεί έκαστος κλάδος- μάθημα έπ'ι τέλους, τό όποϊον ήθελε καταστήσει γνω

στά τά σπουδαία έργα, άτινα έσημαναν τάς προόδους της έπιστημης. 
Τοιοΰτον δέ μάθημα ήθελεν άνυψώσει την έπιστημην τοϋ δικαίου είς τούς 

οφθαλμούς τής νεότητος, έκ τοϋ χαρακτηρος της ένότητος, 8ν ήθελεν άπο- 
τυπώσει αύτη, καϊ -ηθελεν έξασκήσει εύτυχή έπίδρασιν έπϊ της έργασίας τών 

μαθητών καί έπ'ι της πνευματικής και ήθικής αύτών άναπτύξεως.»

Οίονεί δέ πρός συμπλήρωσιν έγραφε τά έπόμενα πρός τούς πρύτανεις τών 

Σχολών τοΰ Δικαίου έν Γαλλίφ: . ,.
. «Δέν αγνοείτε ό'τι έν Γερμανίά, ένθα ζτοσουτον άκμάζει η έπιστημη, ούδε 

μία υπάρχει σχολή άνευ της Έγκυκλοπαιδεΐας τοΰ ΛικαΙου. .. . Είναι εν

διαφέρουσα ή παράστασις τοΰ συνόλου της έπιστημης πρός άποχρώσαν κατα- 
νόησιν τοΰ πνεύματος καϊ τής ένότητος αύτής. 'II εικων αυτή της μεγάλης 
νομικής ’Εγκυκλοπαίδειας, ητις άποτελεϊ σχολήν τοΰ δίκαιου, παρεχόμενη 

κατά πρώτον τοϊς νέοις σπουδασταϊς, θελει μεταδώσει αύτοϊς αρχομενοις τοϋ 
•σταδίου γενναίαν ώθησιν, άποτυποΰσα. έν τη σκέψει αύτών κα'ι τ-Jj ψυχή τό 

αίσθημα κα'ι τό σέβας τοΰ δικαίου, καθιστάσα εις αύτούς ένδιαφέροντα άπαντα 

τά μέρη τής έπιστημης, οίαδήποτε και άν ήναι η έπιστημη εκείνη, ην προ 
τίθενται νά καλλιεργησωσιν είδικώς μιαν ημέραν.»'

Ή έπϊστημη τοΰ δικαίου, δπως πάσα έπιστημη, άποτελεϊ πλήρες τι καί 

ομογενές σύνολον στοιχείων, έχόντων λογικον συνειρμόν καϊ συνάφειαν προς 
άλληλα. Ταύτης δέ της συνάφειας η τελεία παράστασις εινε τό άντικείμε- 

νον κα'ι η αποστολή της ’Εγκυκλοπαίδειας τοϋ Λικαίου. Αρχομενοι λοιπον 
τίίς σπουδής τοΰ δικαίου, έχετε άείποτε κατά νοΰν δτι αύτη τυγχάνει ενιαία, 
δμογενής, δτι αδύνατον νά κατανοηθώσιν έπακριβώς τα καθέκαστα αυτής, 
νά συλληφθή έν τώ πνεύματι η άληθής αυτών έννοια και αλληλουχία, άν 

δέν κατανοηθ-η προηγουμένως ή καθολική αυτών εικων και ενοτης. Οστις 

δέν συνέλαβέ ποτέ έν τη κεφαλή αύτοΰ την συνειδησιν ενός ολου τελείου, 
λίαν δυσχερώς θέλει άντιληφθή έπιστημονικώς κα'ι λογικώς τών ειδικών 

αύτοΰ λεπτομερειών και στοιχείων, άτινα άλληλενδετα καϊ συναφή παρε- 

χουσι την κανονικήν εικόνα πάσης έπιστημης, ητις τότε μονον καθίσταται 

πράγματι τοιαύτη, όπόταν έκπροσωπεϊ έν τή εννοκη αυτής την t/οτητα, τό

1 Moniteur τοΰ 1840 παρα Eschbach Introduction g6n0rale a 16tude du droit. 

μεγα τούτο μυστήριον, αλλα και τόν πρώτιστον σκοπόν τής Ιστορικής ερ
γασίας τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος.

* *
*

«Παριστάμεθα σήμερον έν εποχή ποικίλων άντινομιών και συζητήσεων 
καθ’ δλας τάς σφαίρας τοΰ ήθικοΰ και κοινωνικού τών άνθρώπων βίου. Ό 
ήμέτερος αιών, ύπέρ πάσαν άλλην ί'σως ιστορικήν έποχήν διακυμαί- 

νεται μεταζυ αντιθέσεων, διακυλινδεϊται μεταξύ συγκρουομένων ρευμά

των, παπταινων προς τα αγνωστα, οίονεί άπολεσας τήν πυξίδα τής 
ποντοπορίας του. Τό πνεΰμα τής κριτικής, τής έπαναστάσεως, τό όποϊον 
απο τριών ήδη αίωνων σαλεύει τά ηθικά θεμέλια τής εύρωπαϊκής κοινωνίας, 
διατυποΰται όσημέραι πληρεστερον και αύστηρότερον, μετ’ άμειλίκτου δια

λεκτικής αρνουμενον δια νά καταστρέψη, άδιαφοροΰν παντάπασι περί τής 

υστεραίας. Επαναστασις καθ ολας τας σχεσεις τής άνθρωπότητος, τοιαύτη 
ή ήμερησία διάταξις τής καθ’ ήμάς γενεάς, άγνωστους θεούς καθ’ έκά

στην έπιζητουσης, ΐν’ άπορρίψη αύτούς τήν έπαύριον, άχρηστα παίγνια ιδιο- 

τρόπου έπινοιας. 'Υπό τό πνεΰμα τοΰτο τελείται σήμερον ή κοινωνική έργα 

σια : Σχολκϊ και αιρέσεις, πεποιθήσεις κα'ι δόγματα — τά πάντα σαλεύον

ται υπό την καταστρεπτικήν πνοήν πονηρού δαίμονος, οίονεί έν καταχθο- 

νι<ρ ευφρόσυνη επιφωνοΰντος μετά τοΰ Μεφιστοφελοΰς:

Alles, was entsteht 
ist auch werth 

dass es zu Grunde geht (1)
«Ούδέν λοιπόν αληθές ; κα'ι ή. εργασία τής ιστορίας υπήρξε μηδίν μέχρι, 

τής στιγμής ταύτης; μηδέν, τό όποϊον"έκαστον άρνητικόν πνεΰμα δύ
ναται να κατάδειξη και να εξευτελιση εν πάση αύτοΰ τί] γυμνότητι κα- 
αδρανει^: ; ό όε άνθρωπος, ό πνευματικός ουτος μικρόκοσμος, είργάσθη έπϊ 

τοσούτους αιώνας άσκόπως, άνευ πίστεως πρός τό άληθές, ϊνα βλέπη τά 
σημερινά είδωλα του θαυμασμού κα'ι τής λατρείας του καταπίπτοντα τήν 

avptor από τοΰ στυλοβάτου, έφ’ ού χθές έτι άνεβίβασεν αύτά πλήρης ζήλου 
κα'ι πλήρης θερμότητος ;

«Ουχϊ κύριοι. Η πρόοδος τελείται διά ποικίλων, άκαταλήπτων έλιγμών 
και περιστροφών, δι’ ών ή άνθρωπότης βαίνει βιαίως ώς έπϊ τό πλεΐστον έν τίί 

ιστοριη εκπολιτιζομενη. Άς μη άπελπίζωσι λοιπόν ήμάς, άπογοητεύοντα καϊ 
καταβάλλοντα, άκατάληπτά τινα φαινόμενα τοΰ πνευματικού τής Εύρώπης 

βίου, ή'τις πεπειραμένη ήδη, γεγηρακυΐα έν τφ πολιτισμφ, δύναται ίσως ν’ 
άμφιβάλλη, δύναται ί'σως καϊ νά καταστρέψη, άνευ σπουδαίων φόβων περί 

τοΰ μέλλοντος αύτής. Άν έκεΐ ψευδή έπαναστατικά πνεύματα διαφισβητοϋσι 

καϊ άρνοΰνταιαύτάς τάς θεμελιώδεις βάσεις τής πολιτικής κοινωνίας, τό οικοδό

μημα αύτής είναι άρκούντως στερεόν, δυσχερώς δυνάμενον ν’ άνατραπή ύπό

1 Παν το γεννώμενον είναι αξιον επίσης καταστροφής.
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τόν πρώτο1? σάλον εναντίου ρεύματος. ”Αν εκεί τό ιδεώδες, ό ενθουσιασμός 

παρορώνται πολλάκις έν τή αρνητική τάσει τοΰ αίώνος ύπό σοφιστικών πνευ

μάτων, άλλ’ ύπάρχει έπίσης οίονεί άντίρροπον ή επιστήμη, ασζεστον τηρούσα 
τό πΰρ τοϋ ήθικοϋ νόμου έν ταϊς κοινωνικαϊς σχέσεσιν, ή έπιστημη, ητις κα
τανοούσα τήν άληθή αύτής αποστολήν, ήκιστα εννοεί νά ύποβληθή είς τάς 

τάσεις καί τάς αξιώσεις τής ημέρας, Έστιάς τηρούσα αλώβητα τά άνθη της 
παρθενικής αιδημοσύνης.Ή έπιστημη είναι άληθώς ή έμπνέουσα τόν ενθουσια
σμόν, ή κρατύνουσα τό αί'σθημα, ή ύποθάλπουσα τά ιδεώδη τών λαών καί 
τών ατόμων, ό δέ θρίαμβος αύτής έν τη κοινωνία είναι ό θρίαμβος τοΰ πο
λιτισμού καί της ήθικότητος. Ααός έχων ιδεώδες, έ'χει πίστιν, αύτη δέ ή 
πίστις είναι ή σώτειρα δόναμις τών κοινωνιών, έν οίρρδηποτε καί άν διατε- 

λώσι κρισίμωστιγμή τοΰ ίστορικοΰ αύτών βίου. Τοΰτο τό ιδεώδες, κύριοι, την 

εύσεβή καί άπόλυτον λατρείαν πρός τούς αιωνίους κανόνας τοΰ άγαθοϋ, τοΰ 

άληθοΰς, τοΰ καλοΰ σκοπεί, την εφαρμογήν αύτών καί πραγμάτωσιν έν τή 

άνθρωπίνη κοινωνίας έπιδιώκει κατ’ εξοχήν ή έπιστήμη τοΰ δικαίου έν όλη 
αύτής τίί εύρύτητι και τή σημασία. Έ δέ έπιστήμη αύτη δέν έ'χει άποστο- 
λήν μόνον τήν έ'ρευναν καί τήν ερμηνείαν τοΰ θετικού έκείνου νόμου, οίος δια- 

τυποϋται καί κατακυροΰται έν ώρισμένη έποχή καί κοινωνία" άλλά τό κα
θόλου δίκαιον, τό άπόλυτον δίκαιον, οΐον αποκαλύπτεται διά τής άνθρωπί

νης συνειδήσεως, οΐον πραγματοποιείται διά τών αιώνων καί τών λαών έν 

τή ιστορική αύτών σταδιοδρομώ· Καί τοΰτο τό δίκαιον οφείλει νά μελετφ, 

έξ αύτοΰ νά άντλή τάς σκέψεις αύτοΰ καί τάς πεποιθήσεις πάς ό έπιλαμ- 
βανόμενος της ερμηνείας ή τίίς εφαρμογής τοϋ θετικοΰ δικαίου, τό όποιον, 
σχετικόν καί πεπερασμένου, δέν έχει δικαιώματα ζωής καί ύπάρξεως πέρα 

ωρισμένων τινών γενεών, πέρα πολιτισμοΰ τίνος, ού άπερχομένου τής σκηνής 

τής ένεργείας, συναπέρχεται μετ’ αύτοΰ καί τό δίκαιον, ήκιστα άνταποκρι- 
νόμενον πλέον πρός τάς αξιώσεις καί τά ιδεώδη τοΰ άποκαλυπτομένου νέου 

ίστορικοΰ πνεύματος.
Σείς, κύριοι, οΐτινες εκπροσωπείτε τό άκρον άωτον τής εθνικής συνειδή- 

σεως, σείς οί μυούμενοι έν τφ θυσιαστηρίφ τούτφ τών ελληνικών έλπίδων, 

σεις εΐσθε κεκλημένοι έν διαυγείς νοός καί ειλικρινείς καρδίας νά πραγ 

ματοποιήσητε καί νά έφαρμόσητε έν τφ βίφ ύμών, λειτουργοί έζερχόμενο- 
έντεΰθεν τοΰ δικαίου, του άληθοΰς καί τοΰ άγαθοϋ, τάς αιώνιας αύτών άρ
χάς, άνευ τών οποίων ούδείς πολιτισμός θάλλει καί ούδεμία θεμελιοΰται 

κοινωνία. ’Έθνος έξελθόν τής πάλης χθές έ'τι, ύπέρ τοΰ δικαίου καί ?τής 

έλευθερίας μαχόμενον κατά τυραννίας άνευ δόξης καί διανοίας, έθνος τό 

όποιον δέν έ'χει τό δικαίωμα νά εί'πγ αρκεί πΛε'ον, ένόσφ δέν άποτελέσή τόν 
έθνικόν αύτοΰ προορισμών, ένόσφ δέν άτενίσή τήν ηθικήν καί πολιτικήν αύ
τοΰ εικόνα πλήρη, άρτιμελή, οφείλει κατ’ έξοχήν νά μελετήσή τό δίκαιον 

έν τή εύρυτάτν) αύτοΰ έννοίς καί αποστολή, ΐν’ άντλησή έξ αύτοΰ ζωντανά, 

21’

πλήρη τά αιώνια παραγγέλματα τοϋ πρός τήν πατρίδα καί τήν κοινωνίαν 

καθήκοντος, πραγματοποιών αύτά έν τή άνεγέρσει τοΰ νέου αύτής οικοδο
μήματος . . Άπλοΰς έργάτης τής έθνικής ιδέας, έρχομαι άπό τής έδρας 

ταύτης συνεισφέρων τόν έμόν χάλικα, έλαχίστην συμβολήν ύπέρ τής έργα
σίας έκείνης, ής ένεκα τοσουτους κέκτηται τίτλους ό ελληνισμός έν τή ίστο- 
piqc: Καί δέν μέ συγκινεϊ τοσοϋτον ή σοβαρά αυτή στιγμή, ής άπολαύω 
ένώπιον ήμ.ών παοιστάμενος καί λάλων, οσον μέ συγκινεϊ ή σκέψις ό'τι 
δύναμαι ίσως καί έγώ, έπερειδόμ.ενος έπί τής ύμετέρας προσοχής καί 

εύμενείας, ούχί νά έμπνεύσω ύμϊν τό αίσθημα τοΰ δικαίου, τό όποιον έ'μφυ · 

τον έ'χετε έν τή νεανική ύμών καρδίρς καί διανοίφ, άλλά νά κρατύνω εϊ 
δυνατόν αύτό έπί μάλλον, καταλλήλως κατευθύνων, έπαξίως τών προσδο

κιών τοΰ έθνους, ως τό πρώτιστον τών θεμελίων, ώς τόν πολυτιμότατον 
παράγοντα τής άνακαινιζομένης έθνικής συνειδήσεως καί έλευθερίας, τοΰ έκ 
νέου άνατέλλοντος ελληνικού πνεύματος έπί τοΰ άνεσπέρου όρίζοντος τής άν

θρωπίνης ιστορίας.

___________ ΝΕΟΚΑΗΣ ΚΑΖΑΖΗΣ.

ΓΛΩΣΣΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
rno

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΟΝΤΟΥ

§6.* ____

Ένέδρα ούχί ’Ένεδρα.

Ού μόνον οί ΐδιώται άλλά καί τών πεπαιδευμένων πολλοί άμελέστερον 

περί τά τής γλώσσης έ'χοντες τονίζουσι τήν προκειμένην λέξιν έπί τής προ- 

παραληγούσης. Άλλά καί μικράν τις τοΰ πράγματος έξέτασιν ποιούμενος 

κατανοεί κάλλιστα καί πείθεται εύκολώτατα οτι ή όρθή εκφορά εινε eW- 

δρα, ώς καθέδρα καί έφεδρα καί εξέδρα καί .τροείέδρα. Εύρίσκεται δέ καί 

μετά τών προθέσεων άντί καί πρό καί μετά τοΰ επιθέτου ψευδής συντεθει
μένη ή περί ής ό λόγος λέξις, οΐον άττενεδρα, καί προενδδρα καί ψευδε- 
νεδρα.

Κατά τήν φύσιν τής Ελληνικής γλώσσης τό ό'νομα έδρα καί άπλοΰν καί 
σύνθε,τον δν έ'χει τήν λήγουσαν μακράν, ήν οί Τωνες προφέρουσιν, ώς εικός, 

διά τοΰ Η λέγοντες ί'δρη καί ένίδρη καί έπέδρη καί προεζίδρη, ώς ώρ?/, 

χώρη, κτλ. Άλλά μοίρα, σφαίρα, πείρα, πρώρα, κτλ., ώς άκριβώς θά π«- 
ραστήσωμεν άλλαχοϋ.

* Συνέχεια τοϋ Γ’. τόμου-
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Άρκάδ. περί Τόν. σελ. 194,17 «Τά είς ΡΑ μετ’ έπιπλοκής σύμφωνοι» 

έκτείνει τά Α*  Ήλεκτρα, ποτίστρα, καλύπτρα, Ινύδρα. Σεσημείωται τό Τά- 

ναγρα καϊ σκολόπενδρα» (Πρβ. καϊ Κραμ. Άν. Όξ. Τόμ. Γ', σελ. 288,17). 

Χοιροβοσκ. Έπιμερ. Ψαλτ. σελ. 27,7 «Τά είς ΡΑ θηλυκά μετ’ επιπλοκής 
συμφώνου παροξύνεσθαι θέλει και μακράν έχειν τό Α καϊ τφ Ε ή διχρόνφ 
παραλήγεσθαι, οΐον Φλέγρα, πέτρα, λέπρα. Ούτως ουν καϊ καθεδρα — Σε

σημείωται τά Τάναγρα καϊ σκολόπενδρα προπαροξυνόμενα καϊ συστελλοντα 

τά Α». Κραμ. Άν. Όξ. Τόμ. Τ', σελ. 361,11 «Έγκλείστραν : Τά είς ΡΑ 
θηλυκά μονοφθόγγφ παραληγοντα εκτείνει τό Α" χώρα, ώρα, χήρα’ διφθόγ- 

γφ δέ συστέλλει αυτό' μοίρα, σπείρα καϊ τά όμοια. Τά δε μετ’ επιπλο

κής συμφώνου εί'τε μονοφθόγγφ εί'τε διφθόγγφ παραληγοντα εκτείνει τό Α, 
οΐον Φλέγρα, Φαίδρα, έγκλείστρα, πέτρα καϊ τά όμοια». Πρβ. και εΰστρα, 

καύστρα, κτλ. Όμοιον τφ σκο^όπίχδ^α είνε τό κοινόν δ^εχδρα,η βχενΐρα, 

περί ού γίνεται λόγος έν τοΐς Άτάκτοις τοϋ Κοραή (Τόμ. Ε', σελ. 271).
Κακώς έν τή Άλβερτείφ έκδόσει τοΰ Ησυχίου είνε γεγραμμένον «Λόχ

μη : Ρνεδρα, έπιβουλή» καϊ «Λόχος: ενεδρα, στρατηγικόν (Γρ. στραΤΙΩ,Τι- 

κόν) τάγμα». Την πλημμελή γραφήν βλέπει τις καϊ έν τοΐς ύπό τοϋ Χοι
ροβοσκού Έπιμερισμοϊς τοΰ Ψαλτηρίου σελ. 21,31 «Πόσα σημαίνει ή οδός; 

Τρία. Τον βίον—καί τήν ενεδραν.^—— καϊ τήν κοινώς νοουμενην όόόν» καϊ 

έν τοΐς Έπιμερισμοϊς τοϋ Όμηρου Κραμ. Άν. Όξ. Τόμ. Α', σελ. 266,24 
«Λόχος: ή «άίάγα». Πρβ. καϊ Παλ. Διαθ, Τόμ. Β', σελ. 102 Διδ. «έγκά- 

θηται ενεδρα μετά πλουσίων έν άποκρύφοις» καϊ 'ίερακοσόφ. σελ. 510,27 
Έρχ. «καϊ όταν άκούσγις τούς εις ενεδραν όντας λέγειν κτε.» καϊ Σωκράτ. 

Έκκλ. Τστορ. σελ. 774 Οΰσσ. «εκπέμπει δέ τούς αθανάτους ενεδραν τοΐς 

‘Ρωμαίοις ποιήσοντας», άλλά σελ. 401 «παρά μέν γάρ Σοφοκλεΐ έν Φοινίκι 

ενόδραν σημαίνειν τήν ύπόστασιν». Φέρεται δέ καί έν τοΐς άντιγράφοις τοϋ 

Άρτεμιδώρου σελ. 65,13 «δόλον καϊ «reJfar».
Περί τής παρά τφ Τζέτζγ χρήσεως τοΰ προπαροξυτόνου ενεδρα ΐ'δε Βοισ- 

σονάδην Τζότζ. χαΐ Ψελλ. 138.
Ούδέν βέλτιον τοΰ ενεδρα νομίζομεν τό Λευκόπετρα, δπερ κατά ταύτην 

μόνην τήν έκφοράν μνημονεύεται έν τφ τοΰ Παπίου λεξικφ τών κυρίων ονο
μάτων (σελ. 791 Βενσ.). Έν τοΐς Γέωγραφικοΐς τοΰ Στράβωνος άναγινώσκεται 

καϊ κατά πλημμελή γραφήν «τελευτή πρός τήνΛευκόπετραν τής 'Ρηγινης 
λεγομένην» (σελ. 211) καϊ κατ’ ορθήν «άπό δέ τοΰ 'Ρηγίνου πλέουσι πρός 
έω Λευκοπέτραν καλοΰσιν άκραν άπό τής χρόας» (σελ. 259). Τόν διττόν 

τονισμόν εύρίσκομεν καϊ έν ταϊς εις Διονύσιον Παρεκβολαΐς τοϋ Ευστάθιου, 

οΐον «περί τήν Λευκοπέτραν τήν έν τή 'Ρηγινν) χώρ<^» καϊ «τουτου πρός 
δω άκρα τις ^4«!^οπέτρα'ί> (σελ. 277,18 καί 37 Διδ.) καϊ «ως καϊ την ακρο- 

πολιν διαλελυμένως ή ποίησις άκρην πόλιν φησί καϊ τήν Λευκόπετραν Αευ- 

κήν πέτραν» (σελ. 386,25). Ούδέν δέ θαυμαστόν άν έν τή καθ’ ημάς δη· 

μώδει φωνή λέγηται άλαφρόπετρα, γαλαζόπετρα, άλογόπετρα, δαχτυλιδό

πετρα, διαμαντόπετρα, μυλόπετρα, ν.τΚ.
Ήμαρτημένον είνε καϊ τά άσκόπηρα άντϊ τοΰ άσκοπήρα. Έν τή κατά 

Δινδόρφιον έκδόσει τοΰ Πολυδεύκους φέρεται καϊ τό προπαροξύτονον ασκό πή

ραν καϊ τό'παροξύ τονον άσκοπήρα (βιβλ. Γ, 18 καϊ 160), ώς καϊ τά σακ· 
χοπήραν (βιβλ. Γ, 161).

Χείρον τοΰ τε Λευκόπετρα καϊ τοΰ άσκόπηρα είνε το Ίππούακρα, δπερ 
έκειτο άλλοτε παρά Στεφάνφ τω Βυζαντίφ, οΐον «Ίππούακρα : πόλις Λι
βύης. Ό πολίτης Ίππακρίτης» (Τόμ. Α', σελ. 222,10 Δινδ. Πρβ. καϊ Τόμ. 

Β', σελ. 314 καϊ Τόμ. Γ', σελ. 826). Κατά τήν έ'κδοσιν τοΰ Μεινεκίου άνα- 
γινώσκεται «Ίππουάκρα: πόλις Λιβύης. Ό πολίτης Ίππουακρίτης» (σελ. 

836,11). Άλλ’ ή όρθή γραφή άναντιλέκτως εινε "Ιππου άκρα, ώς "Ιππου 

κώμη, "Ιππου κρήνη, δπερ κακώς ύπό. τινων γράφεται Ίππουκρήνη, κτλ. 
Παρατηρητεον δ’ δτι καί κηπούρευμα εύρίσκεται γεγραμμένον άντϊ τοϋ κή

που ρεϋμα, οΐον Βεκκ. Άν. σελ. 271,28 «Κηπούρευμα: τό ύδωρ τά τοΰ 
κήπου είς άρδευσιν πεποιημένον» (Πρβ. καϊ Φώτ. Λεξ. σελ. 161,24).

Περί τοΰ Κυνόσουρα καϊ Βοόσουρα καϊ Λυκόσουρα καί τινων άλλων θά 
γράψωμεν τά δέοντα έν έτέρφ τόπφ.

Τό πλημμελώς προενηνεγμένον ίίνεδραν άπαντα καϊ έν τφπερ’ι τών Έβδο- 
μήκοντα συγγράμματι τοΰ Οικονόμου, οΐον «όπου οί ταχθέντες είς Ενεδραν 

άριθμοΰνται 30 χιλιάδες» (Τόμ. Γ, σελ. 547). Πολλάκις δ’ό Οικονόμος 

σφάλλεται περϊ τάν τονισμόν τών λέξεων γράφων ’Λριστύλλος άντϊ τοϋ 

Άρΐστυλλος (Τόμ. Α', σελ. 14) καϊ θωων άντϊ τοΰ θώων (Τόμ. Β', σελ. 
786) καϊ ρη,διοϋργοι-ραδιούργων άντϊ τοΰ ραδιούργοι-φαδιουργων (Τόμ. Β', 

σελ. 815. σελ. 817. Τόμ. Γ', σελ. 125) καϊ προπαΐδεια-προπαίδειαν άντϊ 

τοϋ προπαιδεία-προπαιδείαν (Τόμ. Β', σελ. 817. Τόμ. Δ', σελ. 78. σελ. 

169. σελ. 732. σελ. 832) καϊ άεργος άντϊ τοΰ άεργός (Τόμ. Β', σελ. 859) 

καϊ μεμβράνων άντϊ τοΰ μεμβρανών (Τόμ. Γ', σελ. 60) καϊ Σίβυλλα άντϊ 
τοΰ Σίβυλλα (Τόμ. Γ', σελ. 812) καϊ Άποκρέω άντϊ τοΰ 'Λπόκρεω (Τόμ. 
Δ', σελ. 216) καϊ ού συνίασι τά είρημένα άντϊ τοΰ συνιασι (Τόμ. Δ', σελ.’ 
233. σελ. 1027), κτλ. Φέρεται δ’ δμως παρ’ αύτφ καϊ ό ορθός τονισμός ρα

διούργοι (Τόμ. Γ', σελ. 170) καϊ άεργου (Τόμ. Β', σελ. 860). Κακώς έν τοΐς 
Τπποκρατείοις Τόμ. Β', σελ. 17 άναγινώσκεται «τούτου μή παρεόντος άερ- 
γοί ζίαι, μετά δέ τό άφθήναι ενεργοιτ>. Ούχί άεργος ύπό τών Ελλήνων έλέ- 

γετο άλλ’ άεργός, δπερ συναιρεθέν έγένετο άργός. Ήρφδιαν. περί Διχρ. σελ. 

297,16 «Τό άργός έκτεινόμενον έκ τοΰ άεργός έστι συναληλιμμένον». Ού
δέποτε δέ παρά τοΐς παλαιοΐς έπικοΐς συνηρέθη τό προκείμενον έπίθετον 

άλλ’ άείποτ’ άσυναίρετον έξεφέρετο διά τό πρό τοΰ Ε ύπάρχον δίγαμμα, 
οΐον άΐεργός (Πρβ. καϊ ταλαεργός, δημιοεργός, κτλ. ’Έτι δέ τό Λακωνικόν
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7α&γ>7·δ/>=·γαΓεργός===γεωργός). Ίλ. I, 320 ακάτθαν’ όμως δ τ’ άεργοςάνήρ 

δτε πολλά έοργώς». Όδ. Τ, 27 «ού γάρ άεργον άνέξομαι». Ήσίοδ. ’Έργ. 
44 «καί άεργων έόντα» (Πρβ. ζαΐ 302, ζτλ.). Έν τοΐς του Θεογνιδος φερε·’ 

ται ζαΐ άσυναλείπτως «απαθής ζαί άεργος» (στίχ. 1177) καί συναληλιμ- 
μένώς «άμήχανόν έστι γενέσθαι αργά» (στίχ. 584). Έν τί) Άττικίί διαλε- 

κτφ μόνος ό δισύλλαβος τύπος ήτο συνήθης, δλως δ’ άγνωστος ό τρισυλλα- 
βος, ού έγίνετο ενίοτε χρήσις έν τφ μεταγενεστερφ ελληνισμφ, οΐον Παροιμ. 

Σολομ. ΙΕ', 19 «όδο'ι άεργ&Γ έστρωμέναι άζάνθαις». Γρηγόρ. Νύσσ. Τόμ. 
Γ', σελ. 175, β' «οί παρά τίίς -Σοφίας όνομασθέντες άεργοι». Κλήμ. Άλεξ» 

σελ. 849 «πλήν ού πάντως εις βρώσιν ούόέ μην παντα άλλ οσα αεργα». 
Παρ’ Άλζίφρονι φέρεται τό τ' έπίθετον άεργός (βιβλ. Α', ζη, 2) ζαί τό εξ 

αύτοϋ παρηγμένον δνομα αεργία (βιβλ. Α', ά, 2), περί ών εποιησατο λογο# 
δ Κόβητος Var. Led. σελ. 41. Δεινώς σφάλλεται Γρηγόριος δ Κορίνθου γρά
φων σελ. 323 «Τόν αργόν ΚΑΤ’ ΈΠΕΝΘΕΣ1Ν άεργόν (οί Δωριείς) λέγουσι».

Παρατηρητέον δ’ έν τελεί δτι υπάρχει ζαί ονομαστική μέριβρανον" όθε*  
δύναται νά νομισθίί ύπό τίνος οτι έζ ταύτης έσχημάτισεν ό Οικονόμας την 

παροξύτονου γενικήν μερεΒράνων.

§ 7.·

Άναζωπ^ρεϊ, άναζωΛυρβϊταε, άνεζωπύρησεν, άνεζωπυ- 

ρήθη, ζτλ., ούγί άναζωπυρο", άναζωπυρούταε, άνεζωπύρωαεν, 

άνεζωπυρώθη, ζτλ. Καί άναζωπύρησες, ούχί αναζωπύρωσες.

Τό ρήμα άναζωπυρω παντελώς άγνωστον έν τίί ζοινί) ημών γλώσσνι δν
• παρελήφθη έζ της παλαιάς, άλλά διεφθάρη ό τύπος αύτοΰ σχηματισμένος 

συνήθως ζατά την τρίτην τών περισπωμένων συζυγίαν, οίον άκαζωπνρόω ω, 
άναζωπνρόει-οΐ, ζτλ. άταζωπνρύοριαι ονμαε, άναζωπνρόεται-οΰται, ζτλ. Καί 
τό ό'νομα δε πλημμελώς άναζωπύρωσις ί>πί> των νέων Ελλήνων λέγεται.

Παρά τοϊς παλαιοϊς ζαί άπλοϋν ζαί σύνθετον τό περί ού ό λόγος ρήμα 

έξεφέρετο πάντοτ’ είς ΕΩ-Ω ζαί ΕΟΜΑΙ-ΟΙΜΑΙ, οιον ζωπυρεω-ω, ζωπν~ 
ρέει-εΐ, ν.τ\. ζωπυρέομαι οϋμαι, ζωπυρέεται-εΐται, ζτλ. ζαί εκζωπυρεΐ ζαΐ 
άναζωπνρεϊ ζαί άναζωπνρεϊται, ζτλ. "Οθεν έζωπύρησα ζαί έζεζωπύρησα 
ζαί άνεζωπύρησα, ζτλ. ζαί ζωπυρητεο?, ζωπύρηιια, ζωπνρησις ζαΐ εκζω- 
πύρησις ζαί άναζωπύρησις. Τό έζ τοϋ πνρ γενόμενον ρίμα έπερατοϋτο έν 

τί) Έλληνιζίί γλώσσγ είς ΟΩ-Ω, οΐον πυρόω-ω ζαί έκπυρόω-ω’ δθεν πνρωΐύς 
ζαί ενπύρωτος ζαί άπύρωτος ζαί άτεκπύρωτος ζαί ήριιπύρωτος ζαί πύρωσες 
ζαί Ικπύρωσις, ζτλ. (Πρβ. ζαί έριπυρόω-ω ζαΐ έμπύρωσις. Λέγεται δέ ζαΐ 

πνρεύω-ερεπνρεύω ζαί έμπυρίζω, περί ών αλλαχού). Άλλά τό έζ τοϋ ζά· 
πνρον παραχθέν έ'ληγεν άείποτ’ εις ΕΩ-Ω.
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Μένανδρ. Άποσπ. 72 «ώ τρισκατάρατε, ζωπύρει τούς άνθρακας». Θεόφρ. 

περί Πυρ. 27 «τό δέ πνεΰμα τί) κινήσει συνεζζαίει καί ζωπορεΐ». Πλούταρχ. 
Ήθιζ. σελ. 923, δ' «ζαί συνέχει ζαί ζωπυρεΐ την δύναμιν». σελ. 940, γ' 
«μικρφ παντάπασιν ή φύσις ύπεζκαύματι ζωπνρεε ζαί συνέχει τό ζφον». 
"Αντυλλ. παρ’Όρειβ. Τόμ. Α', σελ. 461,17 «ζατά την παράτριψιν έγείρει 

καί ζωπυρεΐ». Άριστοφ. Λυσ. 682 «εί νη τώ θεώ με ζωπνρήσεις». Συνέσ. 
σελ. 102, α' «οΐον άποψύχουσαν ζωπυρήσοκτες». Δ'Βασιλ. II', 1 «ής έζω- 
πύρησε τόν υίόν» (Πρβ. ζαί Η', 5). Ψευδαρχύτ. παρ’ Ίαμβλ. Προτρ. σελ. 40 
Κισλ. «τράφεται και άεξεται καί ζωπνρήζαι μετ’ αίσθάσιος». ’Ιουλίαν, 
σελ. 406, δ' «οίονεί σπινθηρ τις ιερός αληθούς καί γονίμου παιδεύσεώς ύπό 

σοί μόνφ ζωπνρεΐταε». Φώτ. Λεξ. σελ. 56, 1 «Ζωπνρεε·. άναζήν ποιεί % 

έζκαίει» καί «Ζωπυρήσαι: έκ μεταφοράς άπό τοΰ πυράς έπί τούς έξ άρρω- 
στίας άναρρωννυμένους λέγουσιν οί Αττικοί» (Πρβ. καί Έτυμ. Μέγ. σελ. 

413, 6 καί Σουίδ. λ. ζωπνρήύαι). Ό Σαλλιήρος μετέγραψεν «έπί τΩΝ έξ 

αρρώστιας άναρρωντυμίνΩν» (Μοίρ. σελ. 169 Πειρσ.). Όρθοτέραν δέ την 

άνάγνωσιν ταύτην νομίζομεν της ύπό τοΰ Ναβήρου γενομένης {Φωτ. Λεζ. 
Τόμ. Α', σελ. 250) «έπΕΙ τους έξ αρρώστιας άναρρωννυμένους (ουτω) λέ- 

γουσιν οί ’Αττικοί» (Πρβ. καί Βερνάρδον Σουίδ. Τόμ. Α', β', σελ. 738). 
Παρατηρητέον δ’ έν παρόδφ δτι κακώς παρά τφ Σουΐδφ εΐνε γεγραμμένον 

βΖωπυρησεις: άντί τοΰ άνεγερεϊς.

εί μ ή τώ θεώ ζωπυρήσεις, 
λύσω τόν έμβυτής υίόν κτέ.» 

άντί τοϋ (Άριστοφ. Λυσ. 682): ......

εί νή τώ θεώ ζωπυρησεις, 
λύσω την έμαυτης ΰν κτέ.

Άριστοφάν. Είρ. 310 «δπως μη περιχαρείς τφ πράγματι τόν Πόλεμον 

εκζωπυρήσετ’ έ'νδοθεν κεκραγότες». Πλούταρχ. ‘Ρωμ. 29 «την παλαιάν 

οικειότητα καί συγγένειαν έκζωπυρήσαεϊΐ. Κράσσ. 10 «αυθις εκζωπνρήσαε 
τόν δουλικόν έκεΐ πόλεμον». Φίλων Τόμ. Β', σελ. 306 «βουληθέντες δλον τό 

τής ψυχής άλογον εκζωπνρήσαε μέρος».
Εύριπίδ. Ήλ. 1121 «dr’αύ σύ ζωπυρεΐς νείκη νέα». Πλούτ. Ήθιζ. 

σελ. 600, β' «άναζωπυρεΐΓ καί άναθάλπειν». σελ. 663, ς' «έντεϊναι καί 

άναζωπυρήσαε παγχάλεπον». σελ. 888, ε' «σβεννυμένους δέ καθ’ έκάστην 
•ημέραν άγαζωπυριΐκ νύκτωρ» (=άναζωπυρεΐσθαι). σελ. 941, γ' «άκαζω- 
πνρήσαε πάλιν ισχυρόν καί πολύ γενόμενον». Περικλ. 1 εάναζωπνρεε ζαΐ 

τρεφει τήν δψιν». Κάτ. Νεωτ. 61 εάνέζωπύρεε καί διεθέρμαινε». Διον. 

Άλιζ. 'Ρωμ. Άρχ. σελ. 1724 «τάς πολιτικάς έ'χθρας αν αζωπνρεετ* . Ίώ- 
σηπ. Ίουδ. Άρχ. Η', η', 5'«άκαζωπνρήσαε τήν δεξιάν αύτφ». Άριστοκλ. 

παρ’ Εύσεβ. Εύαγγ. Προπ. ΙΔ', ιη', 29 «Αίνησίδήμός τις άταζωπυρεΐτ ή'ρ- 
ξζτο τόν υθλον τοΰτον». Θεμίς·. σελ. 60, α' ^άναζωπνρεΐχ παραγγέλλει».
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Μάρκ. Άντων. Ζ', 2 «άς διηνεκώς άκαζωπυρεΐ? έπ'ι σοϊ έστι». Μάξ. Τύρ. 
Αόγ. ΙΓ', 4 «έξώρθου την πόλιν καϊ άνίστη καϊ άκεζωπύρει». Άθην. σελ. 
297, κ' «άταζωπυρήσαττος δέ τοϋ λαγώ τ·ί) βοτάνι,». Άχιλλ. Τάτ. Α', 
17 «τά δέ σώμα άποθνίσκον πάλιν άκεζωπύρησε και έξανέστη». Γ', 18 
«μόλις ουν ά/ταζωπυρήσας λέγω πράς τόν Μενέλαον». Γαλήν. Τόμ. ΙΔ', σελ. 
276 «καϊ άκαζωπνρεϊν ποιούσα». Γεν. ΜΕ', 27 «έότεζωπύρησι τό πνεΰμα 
’Ιακώβ τοΰ πατρός αύτών». Β' πρός Τιμόθ. Α', 6 «δι’ ην αιτίαν άναμιμνη- 
σκω σε άκαζωπυρεΐ? τό χάρισμα τοϋ Χριστοΰ». Ίγνάτ. πρός Έφεσ. A', 1 
«ά/ταζωπυρησαυτες έν α'ίματι θεοΰκτέ.». Κλημ. *Ρώμ.  Α' πρός Κορινθ. 37 
«άυαζωπυρησάτω οδν η πίστις αύτοΰ έν ημΐν». Εύσέβ. Έκκλ. Ίστορ. Η', ιβ', 
2 «τί δεϊ τών έπ’ ’Αντιόχειας άκαζωπυριΐτ την μνημην ;». Β'. Κωνς·. Α', 
ιβ', 2 «δτι δη και άξιον έν καιρώ τούτφ την μνημην άταζωπνρήσαί». Ήσυχ. 
«Άναΐ,ωπυρεϊ?’. άνεγεϊραι (Κάλλιον areγείρει?)» καί «’Λυαζωπυρησαι : άνα- 
νεώσαι, άνεγεϊραι, ζωώσαι» (Πρβ. και Βεκκ. Άνέκδ. σελ. 390,17). Περί 
τ^ς γινόμενης ένίοτε χρησεως τοΰ ά?αζωπυρω έπ’ άμεταβάτου διαθέσεως, 
καθ’ ην ΐσοδυναμεϊ τφ ά?αζωπυροΰμαι, έποιησατο λόγον ό Κοραίς ΠΛουτ. 
ΠαραΛΛ. Μερ. Β', σελ. 396 κα'ι ό Πειρσών ΜοΙρ. σελ. 170 καί δ Ίακώ- 
ψιος ‘‘ΛγιΛ.-Ι. Tat. σελ. 482. Πρβ. καϊ Πατέρ. Άποστ. Τόμ. Β', σελ. 5 
(Λιψ. 1876). Φέρεται δέ και «τ^ν η θέρμη ζωπυρρ καί ές νύκτα έκλάμπγ» 
παρ’ Άρεταίφ, άλλ’ ό Έρμερίνσιος (σελ. 81,5) έξέδωκεν «$ν η θέρμη ζω- 
πυρήται και έκλάμπτρ ές νύκτα».

Φιληδεϊ δέ μάλιστα τφ άπλφ ρηματι ό Ιουδαίος Φίλων, έξ ου μνημο- 
νεύομεν τά πρός τόν σκοπόν ημών έπιτηδεκκ παραδείγματα.

ζωπυρεϊ?. Τόμ. Β', σελ. 319. Τόμ. Γ', σελ. 302. Τόμ. Ε', σελ. 41. 
ίωπυρί). Τόμ. Γ', σελ. 200.
έζωπύρει. Τόμ. Δ', σελ. 61 καϊ 254. 
ζωπυρηααι. Τόμ. Ε', σελ. 2§4.
ζωπυρήσα?ΐες-ζωπυρήσα?τας. Τόμ. Δ', σελ. 179. Τόμ. Ε', σελ. 221 και 

260.
ζωπυρεΐίαι. Τόμ. Α', σελ. 14. Τόμ. Γ', σελ. 16 καϊ 302. 
ζωπυρηϊαι. Τόμ. Γ', σελ. 302.
ζωπυρεισθαι. Τόμ. Β', σελ. 296. 
ζωπυρείσθω. Τόμ. Δ', σελ. 346. 
έζωπυρεϊνο. Τόμ. Δ', σελ. 62. 
ζωπυρη0ήσο?ται. Τόμ. Γ', σελ. 225. 
ζωπυρη0ρ. Τόμ. Β', σελ. 319. 
1)ωπυρη0η?αι. Τόμ. Ε', σελ. 44. 
ζωπυρη0έ?ίω?. Τόμ. Α', σελ. 288. 
ζωπυρηθείσης. Τόμ. Α', σελ. 99.
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Γραφικόν σφάλμα άναντιλέκτως είνε τό έν τοΐς Στρωματεΰσι του Κλημεν- 
τος φερόμενον σελ. 335 «έκκαθαίρεταί τε τών αισθητών καϊ ά?αζωπυροϋται 
ί ψυχή». Ό Κλημης έποιησατο χρίσιν τοΰ άναζωπυρεϊΐαι, ώς έν σελ. 336 
τοΰ άναζωπυρεΐσθαι. Πρβ. καϊ Πλάτ. Πολιτ. σελ. 527, ε' «έκκαθαίρεταί τε 
και ά?αζωπυρεΐιαιν καϊ Θεόφραστ. π. Πυρ. 61 «πάλιν ά?αζωπυρεΐται'Λ καϊ 
Φωτ. Έπιστ. σελ. 273 «·ά?αζωπυρεΐσθαι καϊ άπαθανατίζεσθαι». Ώς δέ λέ
γεται ά?αζωπυρεΐται, ουτω καϊ άνεζωπυρεΐτο, οΐον Ίάμβλ. Βί. Πυθαγ 112 
«έξηπτετο γάρ καϊ άνεζωπυρεΐτο ύπό τοΰ Φρυγίου αύληματος» καϊ 3ενοφ. 
Έλλην. Ε', δ', 46 «έκ δέ τούτου πάλιν αύ τά τών Θηβαίων ά?εζωπυρεΐ- 
ΐοΐ>· Εύρίσκεται δε παρά τφ Ξενοφώντι και η μετοχή τοϋ παθητικού πα
ρακείμενου εν τφ περί Ίππ. I', 16 «ν)ν δέ τις ούτως ά?εζωπυρημά?ω αύτφ 
δφ τόν χαλινόν».

Έν τφ κώδικι τοΰ 'Ησυχίου κεϊται
Ζωπυρεϊ: άναζίν ποιεί. 
Ζωπυρήσεις : έκκαύσεις.
Ζωπυρροϋ?: έξάπτειν ποιεϊ.
Ο Μουσοΰρος μετέγραψε «Ζώπυρου? : έξάπτειν ποιοϋ?ι>, δ δέ Μεινέκιος 

Ζώπυρου? : εξάπτειν ποιεί?.» Άλλ’ημείς άναγινώσκομεν «Ζωπυροϋν : έ£ά- 
πτο?υ άπο.βάλλοντες τό κακώς έκ των ηγουμένων έπαναληφθέν ποιεί. Πρβ. 
Μοΐρ. σελ. 169 «Ζωπυρεϊ? Άττικώς, εζάπυειν Έλληνικώς».

Ως δε παρα Κλημεντι τφ Άλεξανδρεϊ τό ρίμα άναζωπυρεΐυαι μετεβλη- 
θη εις το άναζωπυροΰται ρυθμισθέν πρός τό πυροϋυαι, οδτω παρά Μαξίμφ 
τφ Τυριφ τό δνομα ί,ωπύρησις μετ-ατυπωθέν κατά τό πύρωσις έγένετο ζω- 
πύρωσις, οΐον Αόγ. θ', 7 «άλλ*  όργίς ζωπύρωσι? καϊ φλεγμονήν».'© Μά- 
ξιμος έ'γραψεν άναμφιβόλως ζωπύρησι?, ώς ό Πλούταρχος Ήθικ. σελ. 156, 
β' «οΐον άνθράκων εκζωπύρησι?» καϊ δ Ίώσηπος Άρχ. ΙΒ', η', 1 «τά πέριξ 
έίθνη πρός την ά?αζωπύρησι? καϊ την ισχύν τών ’Ιουδαίων χαλεπώς δια- 
κειμενα» και δ Εύσεβιος Έκκλ. Ίστορ. Δ', κγ', 3 «καϊ τίς πίστεως ά?α~ 
ζωπύρησι? εϊληχότων». Υπάρχει δέ και δνομα ζωπύρημα, οΐον Φίλων Τόμ. 
Ε, σελ. 27 «εμπύρευμά τι καϊ ζωπύρημά έλευθερίας» καϊ Σχολ. Άριςηφ. 
Αυσ. 107 «οΐον ζωπύρημά καϊ σπινθηρ». Παρά τφ Φίλωνι εύρίσκεται καϊ 
τδ ρηματικόν επιθετον ζωπυρητύο? Τόμ. Α', σελ. 262 «τοΰτο ώσπερ εμπύ
ρευμα πάσαις έπιμελείαις ζωπυρηΐύο?».

Ίσως δε καϊ παρά Μιχαήλ τφ Άκομινάτφ άναγνωστέον Τόμ. Α', σελ. 
147,30 «νεκρουμένην άταζωπύρΗσο?» άντί τοϋ ά?αζωπύρΩσο?. Πρβ. σελ. 
132,13 ; άυεζωπΰρησε. σελ. 145,30 : ά?αζωπυρη0έ?τες. σελ. 209,23 : ά?ε· 
ζωπυρή0ημε?. σελ. 210,15: ά?εζωπύρησε. σελ. 225,19 : %ωπυρή0η. σελ. 
271,23: ζωπυρησαι. σελ. 333,24: ά?εζωπύρει. σελ. 334,24 : έζωπύρησε.

Ασύστατος είνε καϊ ό τύπος ζωπυρίζω, κακώς δ’ άλλοτ’ έφέρετο παρά 
Πλουταρχφ Μαρ. 44 «πολλούς άνθρακας ίχζωπυρίσας άπεπνίγη». Κοραίς 
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ΐυ,ουΐ. ΠαραΙΙ. Μέρ. Γ', σελ. 363 «Έκζωπυρήσας. ΗΔ (συνάδοντος καί 

τοΰ φίλου Σνεϊδέρου έν τφ Αεξικφ), AT, Έκζωπυρίσας».

Παρατηρητέον έν τελεί δτι κακώς είνε παρά τφ Φίλωνι γεγραμμένον Τόμ» 

Α', σελ. 293 «δταν έν ήμΐν ζωοπνρηίαι Φαραώ» αντί τοϋ ζωηυρήται. Πρβ. 
κα'ι Α' Μακκαβ. ΙΓ', 7 «κα'ι άπζωοπν^ησε τδ πνεύμα τοΰ λαοΰ». "ΐδε καί 
Κόβητον Collect. Crit. σελ. 478.

Ο ΕΑΑΙΙΝ ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ*

* Έν τφ περιοδικφ «’Αρχαία καί Νέα 'Ρωσία» 1876, άριθμ. 4 ο ιστορικός Γ. Γεσ'ποβ 
κατιχώρισε τήν Αξιόλογον ταύτην διατριβήν άρυσθεις τα έν αύτή έκ τών ήώσικών άρχείών.

ί "Αννα Ίβάνοβνα ή δευτέρ'α θυγάτηρ τοΰ Τζάρου Ίωάννου Άλεξίεβιτζ γεννηθεΐσα τφ 
1693 έ'τει. Μετά τδν θάνατον τοΰ αύτοκράτορος Πέτρον Β' (1730) άνηγορεύθη άνασσα ύπο 
τοΰ Άνωτάτου Συμβουλίου, δοΰσα όμως προηγουμένως ύποσχέσεις τινάς, άς άθετήσασα άνη- 
γόρευσεν έαυτήν Αύτοκράτειραν.

2 Συνοικία έν Πετρουπόλει.
3 ’Αρχιεπίσκοπος τοΰ Νόβγοροδ, ΙκπαιδευΟεις έν τη Άκαδημείοι τοΰ Κιέβοο, ένθα αποπε- 

Ραχώσας τάς σ^ουδάς αύτοΰ άπήλθεν ε’ς 'Ρώιιην όπως τελειοποιηθή..’Απο τοΰ 1716 έτους 
μέχρι τοΰ θανάτου αύτοΰ (1736) διέμενεν έν Πετρουπόλει. Κατέλιπε δέ πολλά συγγράμματα 
άξια λόγου είς^'Ρωσικήν καί Λατινικήν γλώσσαν.

Περί τάς άρχάς τοϋ Ίανουαρίου 1732 έ'τους, διεδόθησαν φήμαι έν Πε- 

τρουπόλει περί τίίς έκ Σουηδίας άφίξεως "Ελληνός τίνος κατασκόπου, οστις 
καί έπί Πέτρου τοϋ Μεγάλου έπεσκέφθη τήν 'Ρωσίαν, καίπερ δέ εύεργετηθείς 

παρ’ αύτοΰ άπέδρα έκ 'Ρωσίας και έλαβεν έν Τουρκί^ θέσιν γραμματέως 

Καρόλου του IB' κατά τήν εις Προύθον εκστρατείαν.
Κατά τήν εποχήν έκείνην απλή φήμη δυσμενής τή κυβερνήσει ήδύνατο 

νά συντελέσή ώς βάσις καταγγελίας. Τή αύτοκρατείρφ "Αννη Ίβανόβνορ7 

μετά τήν έκ Πετρουπόλεως άφιξιν άνέφερον περί τοΰ ύποπτου "Ελληνας. Αυτή 
δέ διέταξε νά μάθωσιν ακριβέστερα.

Ό έν λόγφ "Ελλην Σεραφείμ πράγματι περί τά τέλη τοΰ 1731 έτους, 

άφίκετο εις Πετρούπολιν έκ Στοκχόλμης, έλεγε δέ οτι ήτο ίερεύς καί κατφ- 
κει έν τή Μορσκάγία 2 μετά δυο ακολούθων αύτοΰ επίσης 'Ελλήνων. Ούδα- 

μώς δέ ένεφανίζοντο άπδ τής ήμέρας τής άφίξεως αυτών.
Τή·23 ’ίανουαρίου τοΰ 1732, ακριβώς μετά παρέλευσιν έβδομάδος μετά 

τήν θριαμβευτικήν εί'σοδον τής αύτοκρατείρας εις Πετρούπολιν, κατά δια

ταγήν αύτής συνελήφθη ό εΐρημένος "Ελλην καί άπήχθη πρδς τδν Θεφάνη 

Προκοπόβιτζ ® ό'πως άνακριθή.
Τό ό'νομα του Σεραφείμ άνέμ.νησε τδν Θεοφάνη δτι άνέγνωσέ ποτέ εν τινι 

πονήματι περί τοΰ "Ελληνος ίερέως Σεραφείμ. ‘Ο Θεοφάνης διέταξε ν’ άπα- 

γάγωσι τδν "Ελληνα τούτον είς τήν ειρκτήν τής μονής κα’ι έζήτησεν έν τή 
βιβλιοθήκη αύτοΰ τδ είρημένον βιβλίον : «Status praesens Ecclesiae Graecae, 

in quo etiam causae exponuntur cur Grajci moderni novi testamenti editiones 

in Graeco-barbara lingua factae acceptare recusent. Praeterea additus est in 

fine status nonnularum controversiarum ab Alexandro Helladio not. Graec. 
Impressus. A. B. S· MDCGXIV». Έν τφ ις·' κεφαλαίφ τοΰ πονήματος 
τούτου ό Θεοφάνης εύρε τόν βίον Σεραφείμ, τίνος Λεσβίου. Ό συγγραφεύς τοΰ 
βιβλίου τούτου, σχέσεις έ'χων ποτέ πρός τδν Σεραφείμ περιέγραφεν αύτόν 
ώς άνθρωπον αναιδή, ημιμαθή, απατεώνα καί ύπάρξαντα άγνώμονα πρός 

Πέτρον τδν Μέγαν, καθ’ δτι δ Πέτρος συνέδραμεν αύτόν χρηματικώς κατά 
τήν εις 'Ρωσίαν άφιξιν αύτοΰ τω 1704. 'Ο συγγραφεύς τοΰ πονήματος τούτου 

τφ 1712 εύοίσκετο μετά τοΰ Πέτρου έν τοΐς λουτροϊς τής Καρλοβάδης ένθα 
προέτεινε τφ ίατρφ τοϋ Τζάρου Άρέσκην νά ζητήση ύπέρ αύτοΰ άρωγήν· 

άλλ’ό Άρέσκην άπήντησε λέγων δτι «δ "Ελλην Σεραφείμ, καί περ τυχών 
τοσούτων γενναιοδωριών νΰν υπηρετεί Καρόλφ τφ IB' ώς διερμηνεύς!»

’Εμφορούμενος δ Θεοφάνης τών εντυπώσεων άς ένεποίησαν αύτφ τά έν 
τφ πονήματι τούτφ, έπελάβετο τής άνακρίσεως τή) ύστεραί^ 24 Ίανουα
ρίου 1732. «Πώς ονομάζεται, πόθεν κατάγεται, τίνα βαθμόν φέοει νΰν καί 

τίνα έφερε προηγουμένως, πότε άπήλθε τής πατρώας γης καί τίνι τρόπφ ; 
αύτοβούλως ή άποσταλείς παρά τίνος, έκέκτητο ή κέκτηται νΰν διαβατη
ρίου, ποΰ διέμενε μετά τήν έκ τής πατρώας γής άποχώρησιν, επανήλθε 

ποτέ είς αύτήν καί τίνος ένεκεν, εύρίσκεται νΰν τδ πρώτον έν 'Ρωσία ή έπε- 

σκεφθη αύτήν καί άλλοτε, άν ήτ-ατ-είς^ποΐον κυρίως μέρος, πρός τίνας ένε- 

φανίσθη καί τίς ή αιτία τής ένταΰθα έμφανίσεως αύτοΰ ;»
Αί πρώτας απαντήσεις τοΰ Σεραφείμ δέ έξήρκεσαν όλοσχερώς τφ Θεοφά- 

νει. Τή 25 Ίανουαρίου ή άνάκρίσις τοϋ Σεραφείμ έπανελήφθη. Έκ τών κα
ταθέσεων δέ αύτοΰ έγένετο δήλον οτι είχεν έπεσκεφθή τήν 'Ρωσίαν έπί Πέτρου 

τοΰ Μεγάλου τφ 1698, άπήλθε μετά τοΰ Τζάρου είς ’Αγγλίαν, έλαβε χρη
ματικήν αρωγήν διά τοϋ Σαφέροβ1, μετά ταΰτα ύπήοξε γραμματεύς τοϋ 

πρέσβεως τής Σουηδίας Νε’ίγκεμπάουρ έν Κωνσταντινουπόλει διαρκοΰντος τοϋ 
πολέμου Καρόλου του IB'. Ό Θεοφάνης έζήτησε παρά τοΰ Σεραφείμ πλήρη 

άφήγησιν τοΰ βίου αύτοΰ, καί έπί τφ σκοπφ τούτφ προέβαλεν αύτφ δώδεκα 

λεπτομερείς ερωτήσεις είς λατινικήν γλώσσαν καθ’ ότι ήγνόει ούτος τήν ρω
σικήν. Χρονολογική τάξις δέν έτηοήθη. Ό Σεραφείμ άπήντησεν έγγράφως 
είς 17 φύλλα ιδιαιτέρως είς έκάστην έρώτησεν καί ύπέγραψεν ώς έξης «Στέ

φανος Σεραφείμ ΙΙωγονάτος έ'ξαρχος κληρονομικός τών Κυκλάδων καί Σπο- 
ράδων νήσων, ύποκαγκελάριος τοΰ ήμετέρου έ'θνους καί πληρεξούσιος άντι- 

πρόσωπος αύτοΰ».

1 Βαρώνος έν ίνεργεία, μυστικός σύμβουλος, ήτο παρά τφ Πέτρο) διπλωματικός άκόλουθος 
«υναρμολογήσας πάσας τάς μετά τών ξένων δυνάμεων συνθηκας τής Ίποχής Ικείνης.
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Έν ταϊς άπαντήσεσι ταύταις δ Σεραφείμ άφηγεΐται άκριβώς πάντα τοΰ
βίου αύτοΰ, σχέσιν έ'χοντα πρδς τά σύγχρονα ιστορικά γεγονότα.

Ό "Ελλην Σεραφείμ έγεννηθη έν Σμύρνη. "Οτε πάππος κα'ιό πατήρ αύτοΰ 
έλογίζοντο άπόγονοι τές αύτοκρατορικης ελληνικές γενεάς τών Πωγονάτων. 
"Ων δέ προωρισμένος νά γείνη κληρικός, δεκαπενταέτης την ηλικίαν έχειροτο- 

νηθη διάκονος έν Μυτιλήνη. Τότε η θέσις αυτή δέν παρείχε μέλλον σπου

δαίου' άλλ’ εύτυχώς ό Σεραφείμ ευρε προστάτην. Ό πρδς μητρδς έξάδελφος 

αύτοΰ ·?ιτο άρχιδιάκονος τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Καλλινίκου. 

Ουτος προσεκάλεσε τδν Σεραφείμ εις Κωνσταντινούπολή κα'ι άπέστειλεν εις 
την πατριαρχικήν σχολήν δπως άποπερατώση τάς σπουδάς αύτοΰ. Μετά 
παρέλευσιν τεσσάρων έτών αύτδς ούτος ό άρχιδιάκονος κατόρθωσε νά άνα- 
τεθί) τφ Σεραφείμ ύπδ τοΰ Πατριάρχου σπουδαία έντολη.

Έν Κωνσταντινουπόλει είχε φθάσει η εϊδησις περί τές ύπδ Πέτρου τοΰ 

Μεγάλου άλώσεως της Άζόβ. Τότε αί έλπίδες τών Ελλήνων περί τές άπο- 

τινάξεως τοΰ οθωμανικού ζυγοΰ έστράφησαν πρδς τδν ρωσικόν λαόν. Προφη- 

τικαί παραδόσεις έκυκλοφοροΰντο μεταξύ τών Ελλήνων καί αύτών τών Τούρ

κων περί της ύπδ τών 'Ρώσων άλώσεως τές Κωνσταντινουπόλεως καί της 

άνιδρύσεως της ’Ανατολικές Ελληνικής αύτοκρατορίας. 'Ο Πατριάρχης Κων- 
σταντινοπόλεως Καλλίνικος καί ό συνάδελφος αύτοΰ ό Πατριάρχης Ιεροσο
λύμων παραφερόμενοι ωσαύτως ύπό τών έλπίδων τούτων άπεφάσισαν νά 

πέμψωσιν είς 'Ρωσίαν μυστικώς άπεσταλμένον ΐνα συγχαρώ τφ Τζάρφ τές 
'Ρωσίας έπί τέ κατά τών ’Αγαρηνών νίκη. Ένετείλατο δέ τοϋτο τφ Σερα

φείμ, δστις έπειδη πρού'κειτο περί μακρύς όδοΰ καί κινδυνώδους έντολης έσκέ- 

φθη, συνεζητησε τά πάντα έπισταμένως καί έν πρώτοις προσεπάθησε ν’ από
τιση έπί έν έτος τδν άπαιτούμενον φόρον, καί λάβη την άναγκαιοΰσαν άπό- 

δειξιν, ητις κατά την έποχην έκείνην έθεωρεΐτο έν Τουρκίφ ώς διαβατηρίου 
πρδς έλευθέραν άναχώρησιν εις την άλλοδαπην. Μετά ταΰτα ένεδύθη στο
λήν άπλοΰ πολίτου πρδς πληρεστέραν άσφάλειαν, καθ’ δτι ούτω δέν έπέσυρε 

την προσοχήν, τές θηριωδίας τών μουσουλμάνων. Ή άπ’ ευθείας πλησιεστέρα 

διά Κριμαίας οδός δέν ητο ασφαλής, ένεκα τούτου έπορεύθη διά τές Βλα

χίας, Τρανσυλβανίας, Πολωνίας καί Ούκραίνης. Περί τάς άρχάς τοΰ Φεβρουά

ριου 1697 δ Σεραφείμ άφίκετο αισίως είς Μόσχαν καί ένεχείρισε τάς έπι- 
στολάς τών Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως καί 'Ιεροσολύμων τφ 'Ρώσφ 

Πατριάρχη Άδριανφ.
Κατά την έποχην έκείνην Πέτρος δ Μέγας έσκόπει τδ πρώτον νά άπέλ- 

Θη είςτην δυτικήν Εύρώπην. 'Ο Σεραφείμ παραμείνας τριάκοντα καί έξ ημέ

ρας έν Μόσχιη καί μη έ'χων έργασίαν, τη προτροπή τοΰ Πατριάρχου Άδριανοϋ 

άπεχόρησεν έκ 'Ρωσίας μετά τές άκολουθίας τοΰ Τζάρου, φοβούμενος μη- 

πο>ς συλληφθη ύπδ τών Τούρκων καί αίχμαλωτευθη. Άσθενησας ηναγκά- 

σθη νά παραμείνη έν Νάρβη καί μόλις άναρρώσας μετά τινα χρόνον άπέλθ< 

διά θαλάσσης είς Άμστελόδαμον, έκεΐθεν δέ εις ’Αγγλίαν ένθα κατεγράφη 

έν τφ Πανεπιστημίφ τοΰ Όξωνίου. Ό δόκτωρ Ουδροβ άνεδέξατο την κηδε

μονίαν αύτοΰ. Έν Όξωνίφ ό Σεραφείμ δέν διέτριψε μακράν χρόνον, θελησας 

δέ νά έπισκεφθέ την πατρφαν γέν, διά τές ‘Ισπανίας καί τές Μεσογείου 
έπανέλθεν εις 'Ελλάδα καί έκεΐθεν είς Κωνσταντινούπολιν. Ό Πατριάρχης 

Καλλίνικος είσέτι έζη, καί προδηλως δυνάμει τές προστασίας τοΰ αύτοΰ έξα- 
δέλφου αρχιδιακόνου ό Σεραφείμ έχειροτονηθη ίερεύς έν Γάσκφ ύπό τοΰ Μη

τροπολίτου Δερκων Νικοδημ,ου.

Παραμείνας περί τούς έξ μένας δ Σεραφείμ έν Κ/πόλει, έκ νέου άπέλθεν 

είς Όξώνιον ό’πως άποπερατώση τάς σπουδάς αύτοΰ. Καθ’ οδόν διέμεινεν έπί 

τινας μένας έν Παοισίοις. Οί παροικοΰντες έν τέ πόλει ταύτη "Ελληνες έμποροι 
παρεκάλεσαν αύτόν νά ίερουργηση δι’ αύτούς. Μη ΰπαρχούσης δέ τότε έν Πα· 

ρισίοις Ελληνικής εκκλησίας, ό Σεραφείμ έλειτούργησεν έν τινι τών ναών τών 
δυτικών. «Τό ό’νομα τές έκκλησίας δέν ενθυμούμαι, λέγει ό Σεραφείμ έν 

ταϊς πρδς τόν Θεοφάνη άπαντησεσιν αύτοΰ' έτέλεσα δμως την θείαν λει
τουργίαν ούχί ώς ουνίτης άλλ’ ώς ορθόδοξος, έν τη άριστερη πλευρά ένθα οί 

"Ελληνες ίερεϊς οΐ τε ορθόδοξοι καί οί ούνΐται έλειτούργουν' άγιον άρτον έφε- 
ρον μετ’ έμοΰ έκ Κωνσταντινουπόλεως τό δέ κείμενον τές λειτουργίας έτέ

λεσα κατά τδ έν Βενετίη άγορασθέν βιβλίον' δισκοπότηρον καί δισκάριον έ'λα- 
βον παρά τών παπιστών πλην τοϋ άστέρος, δν ώσαύτως είχον συμπαραλάβει. 

Στιχάριου καί επιτραχηλίου είχον ώσαύτως, πλην τοΰ φελονίου β άντικα- 
τέστησα διά τές χλαμύδος τών δυτικών. Μετά τδ πέρας της λειτουργίας 

παντα τά άνηκοντά μοι παρελαβον,-άποδούςγτά άνηκοντα τοΐς παπισταΐς».
Έν τη Άκαδημείφ τοΰ Όξωνίου δ Σεραφείμ διέμεινε πέντε δλα έ'τη, 

έπισκεπτόμενος πολλάκις τό Λονδίνου. Κατά τινα τοιαύτην έπίσκεψιν έγνώ- 

ρισε τόν Μητροπολίτην Νεόφυτον καί έξέφρασεν αύτφ τφ 1702 την επι
θυμίαν νά ίδη τόν βασιλέα τές ’Αγγλίας. Ό Νεόφυτος συνέστησε τδν 

Σεραφείμ τφ άρχιεπισκόπφ Κανταβριγίας, δστις η'γαγε τόν Σεραφείμ είς τδ 
Κοινοβούλιον καί την Βουλήν τών λόρδων. Ό πόθος τοΰ Σεραφείμ έξεπληρώθη^ 

είδε δέ τόν βασιλέα κατά την είς τό βουλευτηριον πορείαν αύτοΰ. ΤΗτο η 

τελευταία συνεδρία καθ’ ην παρευρέθη ό βασιλεύς Γουλιέλμος ό Γ'. Ό 

άρχιεπίσκοπος Κανταβριγίας ηύνόησε μεγάλως τόν Σεραφείμ ώς καί τούς 
δμοφύλους αύτοΰ. «Οί ’Άγγλοι πολλά όφείλουσι τοΐς Έλλησιν, έ'λεγεν οδ- 

τος τφ Σεραφείμ' παρ’ αύτών έλάβομεν την θρησκείαν καί τάς τέχνας, 
καί εί'μεθα ύπόχρεοι ν’ άποδώσωμεν τοΐς "Ελλησι τά αύτά' νΰν δτε δια- 
τελοΰσιν έν άκρ<η ένδείιη, καλόν άίθελεν είναι νά δοθ·η αύτοΐς έν τη έθνι- 

κ·η αύτών γλώσση δ λόγος τοΰ θεοΰ, δν παρελάβομεν παρ’ αύτών τούτων. Σύ 
ούδέν έ'ργον έ'χεις νΰν, δύνασαι λοιπόν νά έκτελέσης τοϋτο μετραφράζων τάς 

όθωμανικάς λέξεις δπως πάσι τοΐς "Ελλησι καταστώσι καταληπταί».

Προύκειτο περί τές μεταφράσεως καί έκδόσεως της Καινές Διαθήκης 
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εις άπλήν ελληνικήν γλώσσαν. Ό αρχιεπίσκοπος ύπεσχέθη χρημζτικώς νά 

συνδράμ.η τήν έπιχείρησιν ταύτην, ό δέ Σεραφείμ έπελάβετο μετά μεγίστης 

ζέσεως του έργου τούτου, ήγόρασεν έζ ιδίων χάρτην, συνεφώνησε μετά 

τοΰ τυπογράφου και ταχέως έξετύπωσε τό Εύαγγέλιον μέχρι τοϋ ήμίσεως 

Εύαγγελίου τοϋ εύαγγελιστοΰ Λουκά. Άλλ’ ό έπελθών θάνατος τοϋ βασι- 
λέως της ’Αγγλίας έδυσχέρανε την έ'κδοσιν τοϋ έ'ργου.

'Ο άρχιεπίσκοπος της Κανταβριγίας έμήνυσε τφ Σεραφείμ διά τοϋ 

γοαμματέως αύτοΰ οτι νΰν ένεκα τοΰ θανάτου τοΰ βασιλέως αδυνατεί νά 

ύποσχεθή αύτφ αρωγήν έν τφ μέλλοντι. Πρός εύτυχίαν τοΰ Σεραφείμ εύρέ
θησαν «άγαθοί φίλοι» οΐτινες δέν τφ άπηρνήθησαν την αρωγήν αύτών. 
rHoav δ’ ούτοι ό δόκτωρ Μηκεν ίερεύ'ς τοΰ πρίγκιπας Γεωργίου, αδελφού τοΰ 
βασιλέως τής Δανίας, καί ό Λοΰδολφ της Φραγκφούρτης. Τή άρωγή αύτών 

τφ 1703 τό Εύαγγέλιον έξεδόθη έν Λονδίνφ.
Κατά τόν χρόνον έκεϊνον άκριβώς ό Σεραφείμ έ'λαβεν έζ 'Ελλάδος παρά 

τών ομογενών αύτοΰ αί'τησιν νά συνηγορήσγ; ένώπιον τών Εύρωπαίων άνά' 

κτων ύπέρ τής άνεξαρτησίας τής Ελλάδος. Τφ έ'ργφ τούτφ άφιερωσεν ού- 

τος δλον αύτοΰ τόν βίον καί ολην την δραστηριότητα. 'Τπό τοΰ Έλληνι- 
κοΰ έ'Ονους έξελέχθησαν πέντε άντιπρόσωποι υπέρ τής διαδόσεως τών ελ

πίδων τής 'Ελλάδος έπί τή συμπράξει τών χριστιανών τής Εύρώπης ύπέρ 

τής άπελευθερώσεως αύτών. Οί δυστυχείς καταδυναστευόμενοι κατέγραψαν 
καταλόγους ύφ’ ούς ύπεγράφησαν, πρός πληρεστέραν δέ άσφάλειαν έ'θεσαν 

τάς σφραγίδας αύτών καί ένεπιστεύθησαν διά τών έγγράφων τούτων τοϊς ύπ’ 

αύτών έκλεχθεϊσι άντιπροσώποις τήν ζωήν καί τήν περιουσίαν αύτών. Ό έκ 
τών καταλόγων τούτων περιπίπτων είς τάς χεϊρας τοΰ Σουλτάνου ήδύνατο 

νά έπενέγκη τήν είς τρομεράς ποινάς καταδίκην τών ύπογραψάντων.
'Ο Σεραφείμ ύπήρξεν εις τών έκλεχθέντων άντιπροσώπων, άπέστειλε δέ 

πρός αύτόν ωσαύτως εις Αονδΐνον καταλόγους τοιουτους τό 'Ελληνικόν έθνος. 

'Ο Σεραφείμ έποιήσατο άπαρχήν έν. ’Αγγλία τυχών άκροάσεως παρά τί) 
άνάσση, ή'τις διεβεβαίωσεν αύτόν ό'τι «θέλει παρέξει τή 'Ελλάδι άρωγήν» 

καί έκεϊθεν άπήλθεν είς 'Ολλανδίαν.

Πρό τής έκ Λονδίνου άποχωρήσεως έ'τυχε τώ Σεραφείμ συμβεβηκός, κατά 
τό λέγειν μέν αύτοΰ άπλουστατον, άλλ’ οπερ,' ώς θέλομεν ίδεϊ περαι

τέρω, είχε σπουδαίας συνέπειας δι’ αύτόν κατά τήν έν 'Ρωσίιγ τφ 1732 

διαμονήν αύτοϋ.
«Έν Λονδίνφ συνέζησε μετ’ έμοΰ έν τή αύτή οικί^σ χήρα τις έ'χουσα 

πολλά χρέη, μαθοΰσα δέ οτι ειχον χρήματα πολλάκις μέ προσεκάλεσε νά 
συζήσω μετ’ αύτής· άλλ’ έγώ προκαταληφθείς ύπό τής οίκοδεσποίνης περί 
τών κακών σκοπών ούς αυτή είχεν, άπεποιήθην. Μετά τήν εις 'Ολλανδίαν 

άναχώρησίν μου ή'κουσα οτι αύτη μέ έζήτει κατηγοροΰσά με έπί βιασμ.φ 

τοΰ πενταετούς θυγατρίου αύτής. Έν τούτοις έγώ άπήλθον έκ Λονδίνου φα- 

νέρά, λαβών τακτικόν διαβατήρίον, καί συστατϊκάς έπιστολάς πάρά τής 

άνάσσης "Αννης πρδς τόν έν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτήν τής ’Αγγλίας 
κύριον ιππότην κόμητα Σουτόνιον».

Έν Όλλανδίιρ ό Σεραφείμ διά τοΰ ρώσου πρεσβευτοΰ κόμητος Άνδρε» 
Άτραμόνοβιτζ ΜατβαίγΓεβ συνεστάθη τφ έγχωρίφ «μεγάλφ συνταξιούχφ» 

(στάτ-πανσιονάριη) δστις τφ ύπεσχέθη προστασίαν.
Μετά.τινα είς Χάλην καί Λειψίαν έκδρομήν ό Σεραφείμ έπανήλθεν εις 

‘Αμστελόδαμον, άνακληθείς δέ έντεΰθεν ύπό'τοΰ κόμητος Ματβαίγίεβ άπε- 

στάλη είς ’Αρχάγγελον μετά τοΰ ναυάρχου Κρίσή.
Έξ ’Αρχαγγέλου τή 6 Αύγούστου 1704 ό Σεραφείμ άφίκετο έίς τό παρά 

τή Νάρβη ρωσικόν στρατόπεδον.
Πέτρος ό Μέγας δέν ήδύνατο τότε νά φροντίζη περί τοΰ Έλληνικοΰ ζητή

ματος, καθότι προύτίθετο νά επιχείρηση τήν άλωσιν τής Νάρβης, ήτις έγένε

το τή 9 Αύγουστου. Τή 14 Αύγούστου ό Σεραφείμ διά τοΰ κόμητος Θεοδώ*  
ρου Γολόβιν' ύπέβαλεν αύτφ αί'τησιν τών ομογενών αύτοΰ. 'Ο Σεραφείμ 

άγνοών τήν ρωσικήν έ'γραψε τά σχετικά έγγραφα έλληνιστί καί λατι
νιστί. Κατά τήν άφήγησιν αύτοΰ τφ Πέτρφ μεθηρμήνευεν αύτό είς τήν 
ρωσικήν μεταφραστής τις Άνδρέας. Διά τοΰ Γολόβιν ό Πέτρος ύπεσχέθη τό 
έξης : «έάν συνδράμωσι τήν Ελλάδα αί λοιπαί εύρωπαϊκαί δυνάμεις καί αυ

τός δέν θέλει λείψει ποι,ών τό αύτό».

Έκ Νάρβης ό Σεραφείμ άπήλθεν έίς Μόσχαν. Ταυτοχρόνως δέ μετά τοϋ 

Σεραφείμ, άφίκετο είς τήν πόλιν ταύτην κομιστής τών ύπέρ τής άνεξαρτησίας 
τής Ελλάδος προτάσεων ύ Μεθόδϊοςς—μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Έν τή 

δημοσία άκροάσει ής έτυχον”έν τή οικίας τοΰ κόμητος Γολόβιν άμφότεροι οί 

άντιπρόσωποι παρέστησαν ένώπιον τοΰ Τζάρου. Ό Πέτρος έπανέλαβεν τά 

αύτά καί έν Νάρβη. Έν τή άκροάσει ταύτη κατά τήν διαβεβαίωσιν τοΰ Σε
ραφείμ. π’αρίσταντο δ Θεόδωρος ’Αλεξίου Γολόβιν, ό Γαβριήλ Ίβάνοβιτζ Γο- 
λόβκιν, ό Νικήτας Μωΰσέγίεβιτζ Ζότοβ, ό Ίβάν Άλεξέγ’εβιτζ Μουσιν ΓΙού- 
σκιν, ό Μητροπολίτης 'Ρίαζανίου (Στέφανος Γΐαβόρσκίη) καί άλλοι άνδρες 

άγνωστοι τφ Σεραφείμ.

Εκεΐ εν Μοσχοι εν τή οίκίιη τοΰ πρέσβεως τής Αυστρίας έσχετίσθη 
μετά τοΰ διδασκάλου τοΰ καισαρίδου ’Αλεξίου Πετρόβιτζ Νεϊγεμπάουερ συ- 

χνάζοντος παρά τφ πρέσβει. Μετά τήν είς Μόσχαν έπάνοδον Πέτρου τοϋ 

Μεγάλου δ Σεραφείμ έπερωτήθη παρά τοΰ Τζάρου διά τοΰ 'Μητροπο
λίτου 'Ρ’αζανίου «άν εΐνε έπάναγκες οί λουθηροκαλβίνοι ν’ άναβαπτίζων 

ται ή όχι έν περατώσει τής ύπ’ αύτών παραδοχής τοΰ ορθοδόξου δόγ

ματος;» Ό Σεραφείμ άπήντησε τά εξής ; «’Αδυνατώ ν’ άπαντήσω α
κριβώς1 άλλ’ έν τοϊς κανόσι τής έν Έφέσφ τρίτης Οικουμενικής Συ-

. t Στρατηγός μετασχών τών παρ’α τφ ΠρούΟω καί Νάρΰη μαχών. Έπί τοδ 1702 έτους 
έγένετο ύπουργό; τών ’Εξωτερικών.
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νόδου ύπεδείχθη τίνες εινε έπάναγκες ν’ άναβαπτίζωνται κά'ι τίνες ούχί, 

ωσαύτως δέ καί έν τφ έγχειριδίφ τοΰ Δοσιθέου Πατριάρχου Ιεροσολύμων ».(Έν 
τφ κεψ.ένω των απαντήσεων τούτων ό Θεοφάνης Προκοπόβιτζ ΐδιοχείρως έση- 
μείωσεν «ούχί έν Έφέσω καί ούδέ τρίτης, άλλά δευτέρας Οικουμενικής έν 
Κωνσταντινουπόλει». Μετά ταΰτα ό Σεραφείμ έτόλμησε διά τοϋ άνωτέρω 

πάλιν Μητροπολίτου 'Ρίαζανίου νά προτείνν; τφ Πετρφ περί τοΰ τρόπου δι*  

ού δύνανται νά άσπασΟώσι τό χριστιανικόν δόγμα οί έν τφ κράτει τ·ης Α. 

Μεγαλειότητος οίκοΰντες, εΐς δ ό Ί’ζάρος άπηντησεν δτι «περί του.του όφεί
λομεν νά συσκεφΟώμεν μετά τοϋ 'Ρ’αζάνσλΐη». Ή τρίτη καί τελευταία 

μετά του Πέτρου συνδικλεξις άντικείμενον είχε την εΐς Αιθιοπίαν αποστο
λήν πρεσβείας. ‘Ο Σεραφείμ ένεχείρισε τφ Ί’ζάρφ «απολογίαν της πίστεως 
τοϋ αύτοκράτορος της Αιθιοπίας Δαυίδ» έκδοθεΐσαν έν Παρισίοις' λατινιστί 

καί αΐθιοπιστί. Ό Πέτρος διέταξε την εΐς την ρωσικήν μετάφρασιν. αύτης. Ό 
Σεραφείμ, έπί τούτφ καταδεικνύει τίνι μέσφ ηδύναντο οί πρεσβευταί νά με- 

ταβώσιν εΐς Αιθιοπίαν ασφαλώς. 'Ο Πέτρος άπηντησε «θέλω σκεφθή».
Τφ 1705 έ'τει ό Σεραφείμ, λαβών παρά τοϋ Πέτρου τά αναγκαία οδοι

πορικά έξοδα διά τοΰ Σαφηροβ άπηλθεν1 μετά τοϋ υίοΰ τοϋ κόμ.ητος Γολί- 

4 Έν τφ πονηματι «'Ιστορία τής έν Μόσχςι Σλαυο-Έλληνο-Αατινιζής άκαδημείας» 
τοΰ Σμυρνόβ ύπάρχουσι λεπτομέρεια! τινες άναφερόμεναι εΐς τήν έποχήν ταύτην σελ. 
82, 83. «Ύπέρ τής άποκαταστάσεως τής Ελληνικής έκπαιδεύσεως συνηγορεί ίερο- 
μοναχός τις Σεραφείμ 'Έλλην άποσταλεις εΐς Μόσχαν ύπό τοΰ Τζάρου τφ 1704 έκ 
Νάρβης. ‘Ο Πέτρος ώρισεν αύτω ώς μισθόν δύο γρίβνη (α) καθ’έκάστην, άλλά όεν 
έθεώρησεν δμως έπάναγκες νά χορηγήση αύτφ θεσιν καθηγητοΰ ούτε εν τή σχολή του 
Ναρΐσκην, άλλ’ ούδ’ έν τή Άκαδημείςι (β) ένθα έδίδασκεν ό Έρνέστιος Γλ>ούκ, ένθα 
δέν προύτίθεντο νά διδάξωσι τήν Ελληνικήν. Τούτου ένεκεν μετά παρέλευσιν ήμίσεος 
έτους έπαύσατο ή μισθοδοσία, τφ δέ 1705 έτει ουτος άπέτεινε τω Τζάρφ αιτησιν 
δπως άποστείλαισιν αύτόν εΐς Αονδΐνον ένθα τέως διεμενε και εκεί, ώς διεβεβαίου, 
προύτίθετο νά έπιχειρήση τήν έκτύπωσιν τής Παλαιας τε καί Νέας Διαθήκης καί ν’ 
άνεγείρη έλληνικόν ναόν. Δι’ δ έδόθη αύτφ ή άδεια τής άναχωρήσεως. Περίεργος έν 
τούτοις εινε ή έκφρασθεΐσα παρ’ αύτοΰ γνώμη περί τής έν 'Ρωσία πτώσεως τοΰ φι- 
λελληνικοΰ φρονήμ.άτος. «Έγώ αύτός, γράφει ό Σεραφείμ, εΐμι άξιοπιστος και αυτο- 
πτης μάρτυς τοΰ δτι οί Ρώσοι θεωροϋσινήμας κατωτέρους πασών τών λοιπών έθνοτήτων».

(α) Έπί Πέτρου έν 'Ρωσία δπήρχον δύο ειδών νομίσματα γρίβνη άργυροΰν και χρυ- 
σοΟν, ών τό μέν περιείχε 16 γραμ.' άργύρου τό δέ 56 φλωρ. χρυσ.

(β) ’Αφορμής διδομένής ούχ δλως περιττόν κρίνω νά παραθέσω τάς έξης βραχείας ειδή
σεις περί τής Άκαδημείας ταύτης, άρυόμενος αύτάς έκ τοΰ αύτοί) συγγράμματος περΤού ανα
φέρει ί> κ. Γιεσίποβ, ήτοι τής «'Ιστορίας τής Σλαυο-Έλληνο-Λατινικής έν Μόσχα Άκαδη
μείας,» ύπό Σμυρνόβ τώ 1835 έκδοθείσης. «Ή δραστηριότης τής έν Μόσχφ Σλαυο-'Ελληνο- 
Αατινικής .Άκαδημείας ήρζατο μετά τήν είς Μόσχαν άφιξιν Ελλήνων καθηγητών οΓτινες 
προσεκλήθησαν διά πρεσβευτών έπί τούτφ άποσταλέντων έκ 'Ρωσίας πρός τούς Πατριάρχας 
τής Ανατολής. Κατά την έν Κωνσταντινουπόλει τφ 1683 διαμονήν τοΰ Προκοπίου Βοζνιτση 
άφίκοντο έκεΐ έκ Βενετίας δύο πεπαιδευμένοι ιερομόναχοι οί αδελφοί Ίωαννίκιος καί Σω
φρόνιος Λειχοΰδαι. 'Ο Πατριάρχης προέτεινεν αύτοΐς ν’ άπέλθωσιν εΐς 'Ρωσίαν όπως κατα- 
λάβωσιν έδραν έν τή Άκαδημείφ τής Μόσχας. Ουτοι συνήνεσαν προθύμως καί λαβόντες παρά 
τών Πατριαρχών τής Ανατολής έγγραφον δηλοποιοΰν δτι άνήκουσι τώ όρθοδοξω δόγματς 

τζην Σεργίου Μπορίσοβιτζ διά τοΰ ’Αρχαγγέλου. Έκείθεν έπιβάντες Δανι

κού πλοίου κατεπλευσαν εΐς Κοπεγχάγην, ένθα δυνάμει τής προστασίας ·ην 

έχατρε παρά τφ οΐκονόμφ τής πενθερΚς τής άνάσσης διά τοϋ μεγάλου καγ- 

κελλαρίου καί αύλάρχου παρέστη τφ βασιλεϊ εΐς 8ν ένεχείρισε την αί'τησιν 
τών όμογενών αύτοΰ. 'Ο βασιλεύς έδωκεν ύπόσχεσιν νά παρέξνι τοΐς "Ελληστ 
χεΐρα αρωγόν διά θαλάσσης έν καιρφ τφ δέοντι, «έν η δύο πλοία ίδίοις αύ- 

καί έκέκτηντο παιδείαν, άπήλθον ε’ς 'Ρωσίαν διά Βλαχίας καί Μολδαυίας. 'Η οδοιπορία αύ
τών ύπήρξε μακροχρόνιος καθ’ δτι άπήντησαν πολλά προσκόμματα καθ’ οδόν έ’νεκα τοΰ άγώ
νος όν διεξήγεν ή Τουρκία κατά τής Αύστρίας ού μετεΐχον οί Τάταροι τής Κριμαίας καί οί 
'Οσποδάροι τής Βλαχίας καί Μολδαυίας. Τφ 1684 άφίκοντο ε’ς Πολωνίαν καί παρέστη
σαν τώ βασιλεΐ ’Ιωάννη Σοβαισκίη· οΐ ίησουίται μετά προηγουμένην βιολογικήν συζήτησιν 
συνεβαύλευσαν αύτφ νά κατακράτηση τούς δύο αδελφούς. Μετά πολλάς δέ συζητήσεις πρός 
τούς ίησουίτας τή 1 Ίανουαοίου 1685 έπί τέλους κατώρθωσαν ν’ άποδράσωσι μυστικώς έκ 
Πολωνίας ε’ς Κίεβον, έκεΐθεν δ’ άπήλθον ε’ς Βατουρΐνον πρός τόν άρχηγόν τών Κοζάκων 
Ίωάννην Σαμόϊλοβιτζ, παρ’ ού έλαβον έπιστολήν πρός τούς βασιλείς Ίωάννην καί Πέτρον 
καί ήλθον εΐς Μόσχαν τη 6 Μαρτίου 1685, £νθα ταχέως κατέλαβον τήν προσδιορισθεΐσαν 
αύτοΐς θέσιν» "Ενεκα τής δραστηριότητος αύτών αί πρόοδοι τών μαθητών περί τήν ελ
ληνικήν γλώσσαν ύπήρξαν λαμπραί' ή λατινική γλώσσα ώσαύτως δέν κατεφρονεΐτο καί τοι 
δεν έτύγχανε τών αύτών καί ή έλληνική φροντίδων. 'Π γραμματική καί ή ποιητική παρε- 
■δίδοντο έλληνιστί, ή δέ βητορική, λογική καί φυσική έλληνιστί καί λατινιστί. Έντός τριών 
ίτών οί μαθητα'ι έπισταμένως έγίνωσκον άμφοτέρας τάς γλώσσας καί μετέφρασαν ε’ς τήν σλαυι- 
κην βιβλία τινά. Μετ’ ολίγον όμως χρόνον οί αδελφοί Λε·.χοΰδαι άπέκτησαν πολλούς έχθρούς. 
Έξ ένός ήσαν οΐ οπαδοί τής βωμανο-καθολικής έκπαιδεύσεως, άφ’ έτέρου δέ οΐ 'Έλληνες οΐ 
έπισκεπτόμενοι τήν Μόσχαν οΐτινες δυσηρεστοΰντο έκ τής ύποδοχής ής έτύγχανον παρά τοΐς 
Αειχούδκις. Κορυφαίος τών πρώτων ήτο ό ιερομόναχος Σίλβεστρος Μεδβαίδιεφ, Ιδρυτής τής 
Ζαίκονοσπάσκίη μονής κατά τούς λόγους συγχρόνου τίνος συγγραφέως «μονάχος λίαν δξύ- 
νους και ού τής τυχούσης παιδείας» Άλλ’ ή τύχη τοΰ άνδρός τούτου είνε γνωστή, τή 11 
Φεβρουάριου 1691 κατεδικάσθη ε’ς θάνατον έπί τή έν τή στάσει τών Στρελτζών συμμετοχή 
αύτοΰ. Πολλφ έπικινδυνοτέρα κατέστη αύτοΐς ή δυσμένεια τοΰ Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων 
Δοσιθέου. Τφ '69ι, Απριλίου 23 άπέστειλεν ουτος εΐς Μόσχαν τόν άνεψιον αύτοΰ άρχι- 
μανοριτην Χρύσανθον, έγγράφως δέ παρεκάλει τούς άδελφούς Λειχούδας νά παρέξωσιν αύτώ 
χεΐρα βοήθειας. 'Ο Χρύσανθος δυσηρεστήθη έκ τής ύποδοχής ής ΐτυχε παρ’ αύτοΐς καί πα- 
ρεπονεϊτο τφ θείω αύτοΰ. Τοΰτο έγέννησε τήν κατ’ αύτών καταφοράν τοΰ Πατριάρχου 'Ιερο
σολύμων, οστις όγραψε περί αύτών λίαν δυσμενώς πρός τούς βασιλείς Ίωάννην καί Πέτρον 
καί τοι προγενεστέρως έξέφρασε περί αύτών όλως έναντίαν γνώμην, έν δέ τφ άπό 10 Αύγού- 
στου έπισήμω γράμματι αύτοΰ ΐδωκε τήν άδειαν ν’άποπέμψωσι τής Άκαδημείας τούς άδελ
φούς Λειχούδας. Αί ύπηρεσίαι αύτών ώςπρώτων έν'Ι’ωσ'φ καθηγητών εινε άδύνατον νά διαμ- 
φισβητηθώσι Κατά τούς χρόνους έκείνους τής άμαθείας ό’τε ό Ί’ώσος τόσον δυσκόλως έπελαμ- 
βάνετο τών γραμμάτων, οτε ήναγκάζοντο νά συλλέγωσι μαθητάς διά τήν Άκαδήμειαν διά 
τής βίας ώς νεοσυλλέκτους καί οτε αί έκ τών σχολών άποδράσεις ήσαν φαινόμενον σύνηθες, 
άπητεϊτο μεγίστη έπιμέλεια όπως έκπληρώση τις άκριβώς τό άνατεθέν αύτφ ίργον, όπερ οί 
άδελφοί Λειχοΰδαι έξεπλήρωσαν. Εκτός τής έν τή Άκαδημείφ προφορικής διδασκαλίας συνέ
θεσαν πολλά διδακτικά βιβλία έλληνιστί καί λατινιστί,'Ο Μέγας Πέτρος άναγνωρίζων τήν Ικα
νότητα τών ανορών τούτων έξέδωκε διάταγμα όπως οί υιοί τών εύγενών (βογΐάρων) καί λοι
πών τάξεων τής ύψηλής κοινωνίας έκπαιδεύονται παρά τοΐς άδελφοΐς Λειχούδαις πρός έκμά- 
θησιν τής Λατινικής, ώρισε δέ τοΐς 'Έλλησι τούτοις βασιλικόν έπιχορήγημα. 'Ο ’Ιωάννης Λει- 
χούοης άπεβίωσε τή 7 Αύγούστου 1717 άγων το 84 ίτοζ τής ηλικίας αύτοΰ, ό δέ έπιζήσας 
αύτφ άδελφός Σωφρόνιος έκ νέου διωρίσθη καθηγητής τής αύτής Άκαδημείας, άπεβίωσε δέ 
τή 15 ’Ιουνίου 1730 άγων τό 78 έτος τής ήλικίας», (ό Μεταφρ.)
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τοΰ άναλώμασι συντηρούμενα καθ' ολην τήν διάρκειαν τοΰ'άγώνος». Έκ 

Κοπεγχάγης ό Σεραφε'ψ. άπήλθεν εις Βερολΐνον. Ένταΰθα ό ίερεύς τών άνα- 
κτόρων Γΐζβλούσζ’η και ό αύλάρχης συνέστησαν αύτόν τω βασιλεΐ Φρειδερί- 

κφ. Ουτος ωσαύτως έ'δωκεν αύτφ ύπόσχεσιν νά πζρέξγ) χεΐρα αρωγόν «έν 
καιρφ τφ δέοντι». Έν Βερολίνφ ό Σεραφείμ. έγνωρίσθη μετά τοΰ Γολόβκιν, 

’Εντεύθεν δ’ άπήλθεν είς Λειψίαν καί Χάλλην. ’Εκεϊ έ'λαβε παρά τίνος ’Ανα
στασίου Ναουσαίου τά παρ’αύτφ καταλειφθέντα βιβλία αύτοΰ, ώσαύτως δέ 

καί την επιστολήν της βασιλίσσης της ’Αγγλίας "Αννης.
Μετά τό πέρας τής έν Λειψίγ. έμπορικής πανηγύρεως ό Σεραφείμ μετά 

τινων Ελλήνων έμπορων άπηλθε διά Σιλεσίας καί Πολωνίας είς την βγω-” 
ραν τών Βωλόχων» ένθα παρέμεινε περί τάς δέκα ημέρας παρά τφ κηδεμένε 

της βασιλικής τραπέζης (στόλνικ) Κωνσταντίνφ. Περί τοΰ ελληνικού ζητή
ματος καί τών ύποσχέσεων <άς έδωκαν αύτφ οί άνακτες της Ευρώπης ό Σε
ραφείμ ηναγκάσθη νά μεταδώσγ τω είρημένω Κωνσταντίνφ, μη δυνάμενος 

ν’ άναμέντ) τόν ηγεμόνα της Βλαχίας Βεσαράβαν ευρισκόμενον τότε έν Τιρ- 
γοβίσττ] μετά τοϋ Πατριάρχου Ιεροσολύμων Χρύσανθου καί ούδένα παρ’ αύ
τφ δεχόμενον έκ φόβου τίίς ένσκηψάσης τότε έν Βλαχίιγ θανατηφόρου έπι- 

δημίας.
Έκ Βλαχίας ό Σεραφείμ άνηλθε μέχρι «τών ακτών τοΰ Εύξείνου Πόντου 

είς Κωνστάντσαν καί έκεΐθεν είς Κωνσταντινούπολιν». Τότε δ’ έγένετο λαϊ

κός. Τφ 1703 είσέτι κατά την έν Άμστελλοδάμφ διατριβήν αύτοΰ είχεν 

άκούσει δτι ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως άφώρισεν αύτόν ένεκα τοΰ 
προοιμίου β προέταξετής έν Αονδίνφ μεταφρασθείσης ύπ’ αύτοΰ Τεράς Γραφής,

Τούτου ένεκα νομίζων δτι έστερεΐτο ήδη τοΰ δικαιώματος νά ΐερουργή, 
άπεδύθη την ιερατικήν στολήν. Έν Κωνσταντινουπόλει διέμεινεν έπί τινα 

έτη καί κατά διαταγήν της οθωμανικής κυβερνήσεως έγένετο γραμματέας 
καί διερμηνεύς τοΰ πρέσβεως τής ’Αγγλίας.

Τφ 1709 άφίκετο είς Κωνσταντινούπολιν ό παλαιός φίλος τοΰ Σεραφείμ 
Νε’ίγκεβάουερ, χρηματίσας τφ 1704 παιδαγωγός τοΰ καισαρίδου ’Αλεξίου 
Πετρόβιτζ. Ό Νε’ίγκεβάουερ εύρίσκετο τότε παρά τφ βασιλεΐ τής Σουηδίας 

Καρόλφ IB' δστις μετά τήν παρά τή Πολτάβρρ ήτταν καταδιωκόμενος ύπδ 

τών 'Ρώσων ηναγκάσθη νά ζητήσ-ρ άσυλον έν τφ'όθωμανικφ κράτει. 'Ο Κά
ρολος IB' έκ τής πόλεως Βενδέρ άπέστειλεν είς Κωνσταντινούπολιν τόν 
Νε’ίγκεβάουερ κομιστήν έπιστολής πρός τόν σουλτάνον πρός σύνάψιν συμ- 

μαχίας καί έπιμαχίας «κατά τής 'Ρωσίας. Ό Νε’ίγκεβάουερ έ'τυχε τής 
πρώτης άκροάσεως παρά τφ βεζύργι τής 7 Σεπτεμβρίου 1709, μετ’ο

λίγον δέ διωρίσθη ύπό τοΰ Καρόλου 1Β' μέγας πρεσβευτής. Παρά τφ Νε’ίγ

κεβάουερ εύρίσκετο διερμηνεύς τις Ούγγρος δστιςταχέως μετά τήν είς Κωνσταν

τινούπολή άφιξιν αύτοΰ άπεβίωσεν. Ό Νε’ίγκεβάουερ γνωρίσας τόν Σεραφείμ 
έν Μόσχοι καί έχων άπόλυτον άνάγκην διερμηνέως, έξγ,τήσατο παρά τοϋ 

βεζύρη δπως παραλάβη αύτόν παρά τοΰ πρέσβεως τής ’Αγγλίας παρ’ $ ήρ· 

γάζετο καί νά διορίση παρά τή Σουηδική πρεσβεί^. 'Η αΐτησις τοΰ Νε'ίγκε- 

βάουερ έξεπληρώθη- άλλ’ ά τελευταίος δέν έ'μεινεν έπί πολύ έν Κωνσταντι- 
νουπόλει. Κάρολος ό IB' δυσανασχετήσας έπί τή άρνήσει τοΰ Σουλτάνου νά 
συμπράξη τή άσφαλή μετά πεντήκοντα χιλιάδων στρατοΰ έπανόδφ αύτοΰ 

διά Πολωνίας είς 'Ρωσίαν, άντικατέστησε τόν Νε’ίγκεβάουερ διά τοΰ ταγμα
τάρχου Φούγκ. «Μετά τοϋ ταγματάρχου Φούγκ, άφηγεΐται ό Σεραφείμ, 

έπεσκέφθημεν τόν κα’ίμακάμην Τζελεμπή Μεχμέτ παφά καί τόν Σουλτάνον 
είς δν ένεχείρησεν ό Φούγκ τά διαπιστευτήρια γράμματα τοΰ βασιλέως τής 
Σουηδίας μετά τής λατινικής αύτών μεταφράσεως- τίς δέ μετέφρασεν αύ- 
τά έν Βενδέρ αγνοώ, εί'τε ό ’Αλέξανδρος Άμηράς είτε ό Γάρβισον δέν γνωρίζω. 
Μετά τινας ήμέρας ό καϊμακάμης προσεκάλεσε τόν Φούγκ καί έδηλοποίη- 

σεν αύτφ τήν άπάντησιν τοΰ Σουλτάνου πρός τόν βασιλέα τής Σουηδίας, έν 

ή συνεβούλευεν αύτφ «νά μένρ ή'συχος καί μηδέν νά φοβήταΓ εί'τε πόλεμος 
γείνη εί'τε ειρήνη, έ'λεγεν ό Σουλτάνος, δέν θέλομεν άποχωρισθή». "Οτε δέ 

μετά τήν συνομολόγησιν τής έν Προύθφ ειρήνης ό Φούγκ προέτεινε τήν έγ
γραφον ταύτην ύπόσχεσιν τοΰ Σουλτάνου τφ βεζύρν; Βαλταζό? πασά, τόν 
μέν Φούγκ έ'ρρκψκν είς τάς φύλακας, τήν δέ έπιστολήν ήφάνισαν. Μετ’ ολί

γον’δτε ό βεζύρης Βαλταζή πασάς άντικατεστάθη ύπό τοΰ βεζύρη Τζε
λεμπή Γΐουσούφ πασά' τό γένος Γεωργιανού, ό Φούγκ άπελύθη καί με διέ

ταξε νά ζητήσω έλευθέραν άποστολήν είς Κωνσταντινούπολιν σίτου καί 
χοίρων άνηκόντων αύτφ τε καί έμοί. "Οτε δέ πάλιν ή ειρήνη ήθετήθη με

ταξύ τοΰ Σουλτάνου καί τής 'Ρωσίας, οί δέ εις Μόσχαν χάριν έγγυήσεως 

εύρισκόμενοι Τολστό'ί, Σαφέροβ καί ό υιός τοΰ Σερεμέτ2εφ έρρίφθησαν είς τάς 
φυλακάς, ημείς διετάχθημεν ν’ άκολουθήσωμεν τόν Σουλτάνον είς Άδρια- 

νούπολιν αγνοώ διά τίνα λόγον, ένεκα τοΰ πολέμου, ώς έφέρετο φήμη, ή έτέ- 
ρας τινός αιτίας. Ταυτοχρόνως είς Άδριανούπολιν άφίκοντο οί Πολωνοί 

πρεσβευταί ό Χομετόβσκίη καί ό στρατηγός.Γόμ. Μετά τήν άντικατάστα- 
σιν τοΰ βεζύρη ό Κάρολος IB' διά τοΰ μουφτή, αίσχίστου έχθροΰ τής 'Ρω

σίας, έξητήσατο παρά τοΰ Σουλτάνου νά έπιτρέψη αύτφ έλευθέραν διάβατ 
σιν διά τής Πολωνίας μετά έβδομήκοντα χιλιάδων γενιτζάρων- τήν δ’ αί'τη- 
σιν ταύτην ύπεστήριζε καί ό βασιλεύς τής Πολωνίας διά τοΰ στρατηγού 

Πουγνίατόβσκι (βεβαίως ΓΙονατιόβσκι), Ό μουφτής έ'δωκε τήν εξής άπάντη- 

σιν τοΰ Σουλτάνου: "Οτι κατά τόν οθωμανικόν νόμον καί αύτός ό Σουλτά
νος τής Τουρκίας οφείλει νά έκστρατεύση μετά δωδεκασχιλίων άνδρών. 
Τότε έν Βενδέρ έγένετο στάσις, τόν δέ βασιλέα τής Σουηδίας έφερον είς 

Δεμέρ Δές, έν μίλιον άπό τής Άδριανουπόλεως. Ό πρεσβευτής τής Γαλλίας 

κόμης δέ Φεριόλ προσκληθείς νά συνηγορήσγ; έπροστάτευσε τόν βασιλέα τής 

Σουηδίας. Τφ Σουλτάνφ τοϋτο άπήρεσε καί τούτου ένεκεν άπέλυσε τόν 
πρέσβυν ούδέ κάν άποχαιρετίσας αύτόν- άλλ’ ό Φεριόλ έγκατέλιπεν έν
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Άδρικνουπόλεί τδν γραμματέα καί Γάλλον διερμηνέα Μπρονέ, οδτος δ’ έξη- 
κολουθησε τήν περί τοΰ Σουηδικού ζητήματος διαπραγμάτευσή καί ούχί 
έγώ. Μετά τινας ημέρας μέ προσεκάλεσεν ό βεζύρης καί μ,οί εΐπεν :«"Υπαγε 
πρδς τδν βασιλέα τής Σουηδίας καί είπε αύτφ δτι έάν είνε δυνατόν νά πε- 
τάξη τις πρδς αυτόν, τότε δύναται καί τήν Πολωνίαν νά διέλθη’ δέν εί'μεθα 
παράφρονες δπως έπισύρωμεν καθ’ ημών τούς χριστιανούς. ”Αν ό βασιλεύς 
επιθυμεί νά έπιστρέψη διά τής Θεσσαλονίκης καί Γαλλίας τότε δυνάυ.εθα 
νά χορηγήσωμεν αύτφ τέσσαρα ή πέντε πλοία δι’ ών δύναται νά διαπλεύση 
τήν Μεσόγειον νά έλθη είς Μασσαλίαν ή Τουλώνα τής Γαλλίας, καί έκεΐ- 
Οεν διά τοϋ Ωκεανού, έ'νθα θέλει εύρει τόν στόλον αύτοϋ, δπως μεταβή είς 
Σουηδίαν. Καί άν μέν βούλεται ουτω, καλώς, άλλως άς πράξη όπως θέλη». 
Τήν πρότασιν ταύτην διεβίβασα τφ βασιλεΐ τής Σουηδίας διά τοΰ καγκελ- 
λαρίου Μιλϊάρσου (Μίλλερ) καί τοΰ αύλάρχου Δίβεν. Ό βασιλεύς όύδεμίαν 
άπάντησιν έ'δωκεν, άλλά προσεκάλεσε τόν γραμ,ματέα καί ήρξατο γράφων 
πρός τόν καίσαρα τής ’Ρώμης, έξαιτούμενος παρ’ αύτοΰ άσφαλή δίοδον τής 
στρατιάς αύτοΰ διά τής Ούγγαρίας, Γερμανικών χωρών κτλ. μετά τινας δέ 
ημέρας άπέστειλε τόν ταγματάρχην Γρότ Γούζεν εις Κωνσταντινούπολή 
δπως άποχαιρετίση τδν Σουλτάνον, έξαιτούμενος παρ’ αύτοΰ τήν άδειαν νά 
άπέλθη διά τής Αύστριακής Αύτοκρατορίας. Μετά τοΰ Γρότ Γούζεν έστά· 
λην καί έγώ. Πρδ τής άποχωρήσεως αύτοΰ ό Κάρολος τής Σουηδίας ούδέν 
μοι είπεν, ώργίζετο δέ κατ’ έμοΰ ενεκα τής άπαντήσεως ήν εδωκα διά τοϋ 
καγκελλαρίου Μιλιάρσου (Μίλλερ) έπί τή εξής αύτοΰ προτάσει: «έάν έπό- 
θουν ν’άπέλθω μετ’αύτοΰ είς Σουηδίαν;» έγώ άπήντησα κατ’εύθεΐαν δτι 
«δέν έπεθύμουν». Ό βασιλεύς έξεπλάγη καί ήρώτησε άν δίδουσί ποτέ τοιαύ- 
την άπάντησιν εις βασιλείς ; Τότε έγώ είπον τά εξής: «Πρώτον μέν θέλω 
άπαντήσει φυσικώς καί έπειτα πολιτικώς' γινώσκετε δτι τό κλίμα τής ύμε- 
τέρας χώρας είνε δλως άντίθετον τοΰ ήμετέρου’ τό ψΰχος τοΰ κλίματος 
ύμών άδυνατοΰμεν νά ύποφέρωμεν' πολιτικώς δέ άπαντώ τά έξης: Είχετε 
τδν Ούγώνα Γρότιον, δστις καί τοι τοσαύτας υπηρεσίας προσενεγκών τή 
Σουηδί^ καί Γαλλίι^ κατά τδ γήρας ούδέ ψιχίον άρτου ήδύνατο νά εύρη έν 
Σουηδίφ πρός διατροφήν αύτοΰ, δπερ ευρε μετά ταΰτα έν 'Ελβετία. Τί 
δύναμαι λοιπόν ν’άναμένω έγώ;» Ό Μίλίαρς μετέδωκε τούς λόγους μου 
τούτους τφ Καρόλφ IB' δστις προσέθεσεν δτι: «πράγματι ούδέποτε έφάνη- 
σαν εύγνώμονες οί Σουηδοί». Μ’δλον τοΰτο ό Σεραφείμ, συνώδευσε τόν Κά
ρολον μέχρι τοΰ Δεμοτύχου, έ'νθα άποχαιρετίσας αύτόν άπήλθεν είς Κων- 
βταντινούπολιν.

«Τφ 1714, έξακολουθεϊ διηγούμενος δ Σεραφείμ, έστάλημεν παρά τής συμ
μάχου δμόφρονος εταιρίας τών 'Ελλήνων πρός άπαντας τούς βασιλείς τής 
Εύρώπης, Άβυσσινίας ή Αιθιοπίας. ’Εμέ άπέστειλαν διά τής Μεσογείου 
είς τάς Κυκλάδας καί Σποράδας νήσους ώς έξαρχον πρδς διευθέτησιν τών 

χριστιανικών εράνων καί δδηγίαν πώς όφείλουσι νά φέρωνται οί εγχώριοι κά
τοικοι, δπως μή ύποκινήσωσι τήν υποψίαν τών Τούρκων. Έκεϊθεν άπήλθον εις 
Πελοπόννησον, Ζάκυνθον κα'ι Κέρκυραν^ καί έντεΰθεν τή έβδομάδι τών Βαΐων 
τοΰ 1718 έπιβάς Άγγλικοΰ πλοίου έ'πλευσα είς Βενετίαν, ένθα διέμεινα έν τφ 
λοιμοκαθαρτηρίφ τεσσαράκοντα ημέρας ενεκα τής έπιπολαζούσης θανατηφόρου 
επιδημίας. Έν Βενετί^ έπεξήγησα τόν παρά τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπό
λεως έπιβληθέντα ορκον τοϊς "Ελλησιν, ώς άκουσίως γενόμενον, καθ’ δτι ήπε,ι- 
λήθη διά θανατικής ποινής κατά διαταγήν τοΰ βεζύρη γαμβροΰ τοΰ Σουλτάνου 
Άχμέτ.'Ο δρκος τοΰ Πατριάρχου συνίστατο είς τό νά μή κατατάσσηται μηδείς 
τών Ελλήνων είς τών Ενετών τήν υπηρεσίαν ούτε έμμίσθως ού'τε ώς έθε- 
λοντής’ ωσαύτως άνήγγειλα τή βουλή δτι οί ναυτικοί τών νήσων εύχαρί- 
στως ήθελον υπηρετήσει τή δημοκρατία παρορώντες τόν Πατριαρχικόν δρ- 
κον, άλλά παρακωλύει αύτούς ή άπότισις τών φόρων ους κατά τά φαινόμενα 
θέλουσιν άναγκασθή ν’ άποτίσωσι τοϊς τε Ένετοϊς καί τοϊς Τούρκοις. Οί Ενε
τοί καθ’ έκάστην άνέβαλλον τήν άπόφασιν, έπί τέλους δέ έπροφασίσθησαν 
δτι άμα άντικατασταθέντος τοΰ Συλλόγου (coliegio) θέλουσι προτείνει τοΰτο, 
άλλά καί τοι δ Σύλλογος πολλάκις αντικατεστάθη όύδεμίαν δμως άπάντησιν 

έ'δωκαν».
Κατά τδν ’Ιούλιον βλέπων δ Σεραφείμ δτι αί προσπάθεια! του ούδέν Απο

τέλεσμα έ'φερον έν Ένετίιρ, έζήτησε παρά τοΰ έν Ένετίρι πρέσβεως τής Αύ- 
στρίας κόμητος Κολλορέδο διαβατήρίον καί μετέβη διά τών ’Άλπεων τής 
Τυρολίας είς Βιέννην. Έκεΐ έμαθε περί τής ύπό τών Τούρκων άλώσεως τής 
Πελοποννήσου. Τοΰτο συνέβη περί τάς άρχάς Αύγούστου τοΰ 1715.

Έν Βιέννη δ Σεραφείμ έ'λαβεν άδειαν παρά τοΰ Καίσαρος νά συλλέγη έρά- 
νους ύπέρ τών Ελλήνων καί νά διαμένη παρά τφ ποταμφ τοΰ Άγ. Βίστ<£ 
παρά τή Άδριατική θαλάσση. Έκεΐ διέμεινε περί τά τρία έ'τη. Τφ 1718 
καταγγελθείς ύπό τοΰ δμογενοΰς αύτοϋ "Ελληνος ίερέως έκ Κίου Διονυσίου 
'Ρούφα, άσπασαμένου μυστικώς τό ρωμαιοκαθολικόν δόγμα, τφ έν Βιέννη 
πρεσβευτή τής Τουρκίας Ίμβραΐμ πασά, κατεμηνύθη ύπό τοΰ τελευταίου τφ 
πρίγκιπι Εύγενίφ δτι συντείνει είς τήν άθέτησιν τής έν Πασσαροβί^ ειρή
νης. Ό πρίγκιψ Εύγένιος άπήντησεν δτι : «Ούδόλως ένδιαφέρει τφ Σεραφείμ 
ν’ άναμιγνύηται έν τω ζητήματι τής ειρήνης ή τοΰ πολέμου καί επομένως 
ή κατ’ αύτοΰ καταγγελία εινε ψευδής, καθ’ δτι είνε άνθρωπος ξένος’ πο
ρεύεται είς τήν Σουηδίαν διά νά συνάξη τά χρήματά του καί έ'μεινεν έν
ταΰθα μαθών δτι δ βασιλεύς τής Σουηδίας άπεβ'ιωσεν. Οί "Ελληνες οί άπο- 
δράντες έκ τής Πελοποννήσου καί τών λοιπών χωρών, άς ύμεΐς ήρπάσατε 
παρά τής Ένετίας έξελέξαντο αύτόν πληρεξούσιον, καί έπί τή αιτήσει αύτοΰ 
ό Καϊσαρ παρεχώρησεν αύτφ τόπον διαμονής παρά τή Άδριατική θαλάσση 
ένθα καί προγενεστέοως κατφκουν "Ελληνες, δτε Κάρολος ό Ε' παρεχώρησε 
τήν Πελοπόννησον τοϊς Τούρκοις. Ό Σεραφείμ δέν Αναμιγνύεται έν τοϊς ζη-
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τήμαστ ούτε τοΰ πολέμου ού'τε της ειρήνης». Έν τούτοις ό πρίγκιψ Εύγένιος 
διά τοϋ καγκελλαρίου Τζιντζενδόρφ συνεβούλευσε τφ Σεραφείμ, ν’ άπέλθηέκ 

τίίς χωράς, είς Ένετίαν λογο,υ χάριν, μέχρι της έκ Βιέννης άποχωρήσεως τοϋ 
πρεσβευτοΰ τίίς Τουρκίας και νά μη. εΐ'πγ) τι περί τούτου τω προδότη Διο- 

νυσίφ,

Ό Σεραφείμ άπήλθεν είς τδ πανεπιστήμιου τίίς Τορναβίας έν Ούγγαρία. 
Έκεΐ οί. ίησουίται ύπεσχέθησαν αύτφ νά έκτυπώσωσιν είς άπλήν Ελληνικήν 
γλώσσαν προκήρυξή ύπό τοϋ Σεραφείμ συντεθεΐσαν έξ ονόματος τοϋ Ελλη

νικού έ'θνους, άλλ’ ήθέτησαν τήν ύπόσχεσιν αύτών, προφασιζόμενοι ελλειψιν 

στοιχειοθετών έπισταμένων τήν είρημένην διάλεκτον. Ό Σεραφείμ, άπήλθεν 
είς Κρακοβίαν πληροφορήσεις δτι έκεΐ υπάρχει ελληνικόν τυπογραφείων. Έν 
Κρακοβία έξετυπωθη ή προκήρυξις τοΰ άγώνος, ύπό τοΰ Σεραφείμ συντε- 

θεΐσα. Τότε είς Κρακοβίαν άφίκετο είς τά κτήματά του ό καγκελλάριος τίίς 
Πολωνίας Σεμπέκ. Μαθών δέ περί τοϋ Σεραφείμ παρά τών εγχωρίων διδα- 

σκάλων, ό Σεμπέκ προέτεινεν αύτφ θέσιν μεθερμηνευτοΰ παο’ αύτφ καί θέ

σιν παρά τίί ΉαΙτζη ΠοσχοΛίτοϊ «’Αδυνατφ νά συναινέσω, άπήντησεν 
ό Σεραφείμ, άνευ τής άδειας τών δμοφύλων μου καί έκτός τούτου οφείλω 

νά έπιστρέψω είς Βιέννην ένθα έστάλην παρ’ αύτών». «Διά τής αύτής ψή*  

κτρας, προσεΐπεν δ Σεμπέκ, δύνασαι νά λευκάνης δύο τοίχους, τουτέστι καί. 

τδν βαθμόν τοΰ μεθερμηνευτοΰ νά φέρης καί ύπέρ τοΰ ζητήματος τών δμο
φύλων σου νά φροντίζης». Ό Σεραφείμ συνήνεσε καί συνέταξεν αΐ'τησιν 

πρδς τδν βασιλέα τής Πολοίνίας. .Ό Σεμπέκ έ'λαβε τήν αΐ'τησιν ταύτην μεθ’ 
έαυτοΰ καί άνήλθεν είς Βαρσοβίαν, μετά τινας δέ ημέρας άπέστειλε τφ 
Σεραφείμ διαταγήν νά έλθη οσον τάχος. Έΐλθε δέ είς Βαρσοβίαν τφ 1720.

Συνφδά τή ύπδ τοΰ Σεμπέκ δοθείση ύποσχέσει, δτι θά συμπράξη πρδς 

άπελευθέρωσιν τής 'Ελλάδος, δ Σεραφείμ, άπέτεινε περί τούτου τάς προτά

σεις τοΰ 'Ελληνικού έ'θνους. Ό Σεμπέκ άπήντησεν αύτω : «'Ώς χριστιανοί 
άδυνατοΰμεν νά όκνήσωμεν πρός τήν αΐ'τησιν ταύτην, άλλά' τό ζήτημα 

τοΰτο όφείλομεν νά προτείνωμεν έν τή βουλή (σειμ) δταν καί οί τρεις «βαθ
μοί θέλουσι συναχθή». ’Εκτός τούτου όφείλομεν νά προσπαθήσωμεν δπως ή 
πρότασις αύτη είσαχθή είς τήν βουλήν ύπό άνδρός ού τίνος ή φωνή νά έ'χγ; 
κύρος». «Ό Σεραφείμ δέν συνήνεσεν είς τοΰτο». Έν ταϊς βουλαΐς τής Πο

λωνίας, έ'λεγεν ό Σεραφείμ, ύπάρχουσιν άνθρωποι διαφόρου είδους καί ή αΐ- 

τησις περί τής άπελευθερώσεως τών Ελλήνων «θά γείνη αιτία μεγάλων 
καταδιώξεων». Έζήτησε μόνον δπως ή πρότασις αύτοΰ «πρός αίωνίαν μνή-

4. ’Εθνοφυλακή τών Πολωνών έν ή κατετάσσοντο απαντες οί εύγενεϊς, εχοντες 
καί τδ δικαίωμα τής έκλογής τοΰ βασιλέως και τδ liberum veto καθ’ οτι αύτη ή ίθνο— 
φυλακή άπετέλει τδ κράτος. Ό κατατασσόμενος είς τδ σώμα τοΰτο ώφείλε να παρου- 
σιασΟή έφιππος εντός 'ii έδδομάδων μετά τήν πρόσκλησιν, συνετηρεϊτο δε ΐδίαις 
δαπά.ναις.
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μην έγγραφή έν τοΐς έγγράφοις τοΰ κράτους». Ή αί'τησις αύτη έξεπληρώθη. 

Έν Πολωνίιγ δ Σεραφείμ διέμεινε δέκα έ'τη ώς μεθερμηνευτής τών ’Ανατο
λικών γλωσσών, μισθοδοτούμενος παρά τής Πολωνικής κυβερνήσεως. Έκ 

Βαρσοβίας πολλάκις ώς έξ ονόματος τοΰ Ελληνικού έθνους άπετάθη πρδς 

τόν κόμητα Γαβριήλ Ίβάνοβιτζ Γολόβκιν, άλλ’ ούδεμίαν άπάντησιν έλάμβα- 

νεν. Τφ 1731 οί έν Βαρσοβίςρ πρεσβευταί τής 'Ρωσίας, κατ’ άρχάς δ Γΐα- 
γουζίνσκης καί είτα δ Μπεστοϋζεφ, παρώτρυνον τον Σεραφείμ ν’ άπέλθη είς 

Μόσχαν.
Τή 1 Μαί’ου 1731 δ Σεραφείμ άπήλθεν έκ Βαρσοβίας, ούχί δέ κατ’ 

ευθείαν είς 'Ρωσίαν, άλλά πρώτον είς Σουηδίαν δπως λάβη τά άνήκοντα 
αύτφ τε καί τφ Έλληνικφ έθνει χρήματα, άτινα δ Πατριάρχης Άχριδηνής 

’Ιγνάτιος διά τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ έδάνεισε τφ πρεσβευτή τοΰ βασιλέως Στα- 
νισλάου κόμητι Κρίσπη έν Άδριανουπόλει. Τά χρήματα ταΰτα έδόθησαν 

τφ Κρίσπη καθ’δτι ουτος κατόρθωσε νά τύχη δ ’Ιγνάτιος τής Πατριαρχι
κής έδρας. Έκτός τούτου ήτο έπάναγκες τφ Σεραφείμ νά έπισκεφθή τήν 
Σουηδίαν ένεκα εμπορικών ύποθέσεων άς είχε πρός τήν Βαλτικήν έταιρίανι 
άς εΐχον αναθέσει αύτφ ’Αρμένιός τις Σμυρναΐος κατοικήσας έν’Αγγλίι^ καί 

“Έλλην τις έξ ’Αμστελλαδάμου,
Αί έν Στοκχόλμη προσπάθεια! τοΰ Σεραφείμ δέν έτυχον τοΰ ποθουμένου. 

'Η βουλή έ^ηλοποίησε τφ Σεραφείμ, δτι άν έχορήγησεν δ Πατριάρχης τφ 
κόμητι Κρίσπγ, χρήματα είς δάνειον, ούδεμία περί τούτου ύπάρχει άπόδει1· 

ξις καί κατ’ ακολουθίαν άδυνατοϋσι νά έκπληρώσωσι τήν αίτησίν του. Ό 

Σεραφείμ «έμέμφθη τήν βουλήν έπί χυπέϋω χαφφί χαΐ ποτηρίω ψνχροϋ 
ΰΰατος» ' καί άπήλθεν. είς ΙΙετρούπολιν. Πρός έ'ξοδα οδοιπορίας έδανείσθη 
τεσσαράκοντα πέντε φλωρία παρά τίνος ομογενούς αύτοΰ έλληνος έμπόρου, 
δούς είς έγγύησιν τόν Σταυρόν τοΰ 'Αγ. Άνδοέα.

Έν Πετρουπόλει δ Σεραφείμ προύτίθετο νά έπαναλάβη τάς προτάσεις τοΰ 
Ελληνικού έ'θνους γνωστάς ή'δη γενομένας τφ κόμητι Γολόβκη ώς εξής.

Πρώτον. Περί τής άναγνωρίσεως τοΰ ’Αντωνίου Λασκάρεως Κομνηνοΰ Πα- 
λαιολόγου ώς νομίμου κληρονόμου.

δεύτερον. Νά συνάψωσι πρός αύτόν αίωνίαν συμμαχίαν καί έπιμαχίαν 
κληρονομικήν έάν συναινέση ή Αύτής Αύτοκρατορική Μεγαλειότης.

Τρίτον. Νά χορηγήσωσι τοΐς "Ελλησι φιλικήν άρωγήν έν καιρφ τφ δέ- 
οντι διά θαλάσσης ή δπως θελήσωσι.

. «’Αποκλειστικός χάριν τών προτάσεων τούτων ήλθον είς Πετρούπολιν, 

ελεγεν δ Σεραφείμ, καί αί προτάσεις αυται πολλάκις έστάλησαν τφ μεγάλφ 

καγκελλαρίφ κόμητι Γολόβκιν»,

Τή 5 Φεβρουάριου 1732 έζητήθησαν παρά τοΰ Σεραφείμ συμπληρωτικαί 
διασαφήσεις, καί ύπεβλήθησαν αύτφ αί έρωτήσεις αύται,

1. Κατωτέρω αύτός ό Σεραφείμ έςηγεΐ τί έννοεΐ λέγων τούτο.
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κ') Τις εΐνε ο Ιωάννης Αντώνιος Λάσκαρης Παλαιολόγος πρός δν ό Σε
ραφείμ προτείνει νά συνάψωμεν συμμαχίαν καί έπιμαχίαν ;

« Ο Ιωάννης είναι πριγκιψ απόγονος τών Ελλήνων Αύτοκρατόρων, άπην- 
τησεν ο Σεραφείμ, τοϋτο δύνασθε νά μ.άθητε άναγινώσκοντες τό πρό τίνος 
εκδοθεν εν Ουγγαρι^ρ πόνημα περί τ·ης καταγωγής αύτοϋ άπό Φλαυίου Κων

σταντίνου Αυτοκράτορος καί τη; συνεχείας τοΰ γένους αύτοϋ μέχρι τών 
ημερών τούτων. Τό πόνημα τοϋτο κέκτηται ό πρίγκιψ Καντεμηρ γαμβρός 
τοΰ πρίγκιπος Δημητρίου Γολίτζιν. 'Ο πρίγκιψ ’Ιωάννης διαμένει νΰν έν Βιέννγ) 
και διαπραγματεύεται περί τών ύποθέσεων αύτοΰ τε καί του Έλληνικοΰ 
έθνους, ώς βασιλεύς αύτοϋ.

βζ) Τι σημαίνει xirtt.l.lor καφφε χαι ποτήριον ψυχρόν νδατος έφ’ ω ό 
Σεραφείμ εμεμ.φετο την βουλήν τ-ης Σουηδίας;

«Κυπελλον καφφέ άνέφερα κατά την ’Οθωμανικήν παροιμίαν λέγουσαν? 
οτι τότε ζητημα τι θεωρείται λελυμένον μεταξύ δύο άνθρώπων, όταν προσφέ- 
ρωσι κυπελλον καφφέ καί καπνοσύριγκα" τό δέ ποτηριον ψυχροΰ υδατος πα
ρέθεσα εν τί) άπαντήσει μου συνφδά τοΐς λόγοις τοΰ Ίησοϋ Χρίστου πρός τούς 
μαθητας αύτοϋ λέγοντας: «Καί βς έάν ποτίσφ ένα τών μικρών τούτων πο- 
τηριον ψυχροΰ μόνον . .. άμην λέγω ύμΐν ού μη άπολέσει τόν μισθόν αύτοΰ»*  
ουδεν ετερον όπηνιττόμην λέγων χύπεάΛον χαψγε χαΐ ποτηριον νάατος, α
πλώς δε ικόνον έζητουν ν’άποδείξω πόσον άγνώμονες κα'ι άδικοί εόσιν οί Σουη
δοί καί οτι τοιοΰτον έθιμον ούδ’οί Τοΰρκοι εχουσιν.

γΖ) Ν’ άπαντησ·/), έπί ποινγ θανάτου άποδειχθείς ψευδόμενος, άν είχεν εν 
Πολωνίφ σύζυγον.

α Νόμιμον σύζυγον ποτέ δέν ειχον καί ούχί μόνον έν Πολωνί^:, άλλ’ ούδα- 
μοϋ, μόνον ώς άνθρωπος ειχον παρ’έμοΐ υπηρέτριαν*  έάν δέ τις η διά μαρ
τυρίας αύτόπτου η δι’ έγγράφων άποδείζγ) δτι ημην ποτέ νυμφευμένος, τότε 
υπόκειμαι ποιναΐς, τγ θανατική η τγ της πυράς».

δΖ) Δέν συνέλαβον περί σοΰ έν τινι κράτει ύποψίας τινάς ;
«Ένθα διέμενον ούδεμία χώρα μέ έθεώρησεν ύποπτον κα'ι μέχρι τοΰδε 

δεν με θεωροϋσιν. Μόνον κατά την ύπό τών Τούρκων άλωσιν τίίς Πελοπόν
νησου άρχιμανδρίτης τις Σεραφείμ συνεληφθη ύπό τών 'Ενετών ώς προδότης 
τϋς Δημοκρατίας καί κατεδικάσθη εις θάνατον, άπηγχονίσθη δέ έν Ναυ- 
πλίφ τίίς Πελοποννήσου. Μετά τινα χρόνον την προδοσίαν ταύτην άπέδωκαν 
εις έμέ, τοΰτο όμως διαψεύδεται καθ’δτι τότε διέμενον έγώ έν Βιένν-ρ».

εΖ) "Οτε εύρίσκεσο έν 'Ρωσί^ καί ένεφανίσθης τφ 'Γζάρφ Πέτρφ μετά 
τών προτάσεών σου, τότε η Αύτοΰ Μεγαλειότης δέν σοι ένεπιστεύθη μυ
στικά τινα άτινα σύ έφανέρωσας τφ Καρόλφ η έτέρφ τινί τών Σουηδών ;

«Τοΰτο ούδέποτε έγένετο καί πλην τούτου περί πάντων δσα ειδον τότε 
έν 'Ρωσίιγ, στρατιωτικών παρασκευών καί λοιπών, ούδέν ούτε προφορικώς 
ούτε δι’εγγράφου άνεκοίνωσα». Ό Σεραφείμ ένόησεν έκ της τε)»ευταίας 

Ο ΕΛΑΗΝ ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 43

ταύτης έπερωτησεως δτι θεωροϋσιν αύτόν κατάσκοπον καί τουτου ενεκεν 
έκτενέστερον εξέθεσε την άπολογίαν αύτοΰ ώς έξης"

. «Περί της τέως διατριβής μου έν Σουηδί,γ ενεκα της χρηματικές υποθε*  
σεώς μου, δύνασθί νά λάβητε πληροφορίας παρά τοΰ εν Στοκχολμ/) έμπορου 
Γρηλ καί παρά τοΰ γραμματέως Σιλβέστρου Σούλτζ, οδς άφηκα πληρεξου
σίους έν Σουηδί^, καί πάσα τότε περί έμοΰ ώς κατασκόπου ύποψία θελει' 
έκλείψει*  άς έρωτησωσι δέ καί τόν πρεσβυν της Αύτοΰ Μεγαλειότητος τοΰ 
Καίσαρος τόν κόμητα Κολλορέδο. Μετά την έκ Τουρκίας άναχώρησιν τοϋ 

βασιλέως τίίς Σουηδίας, ούτε οί Σουηδοί πρός έμε ούτε εγω προς τους Σουη
δούς όύδεμίαν σχέσιν εί'χομεν καί ούδέποτε έσκεπτόμην περί τοΰ τοιούτου, 
γινώσκων δτι εΐσίν έχθροί τών συμφερόντων ημών καί φίλοι τών Τούρκων 
ένεκα της δυσμενείας ην άμφότεροι έχουσι κατά τών 'Ρωσων, απαραλλα- 
κτως δπως οί Γάλλοι εΐνε φίλοι τών Τούρκων ένεκα τίίς κατά τ&7 Γερμα
νών έχθρας. Καί μικρός παϊς δύναται νά έννοησγ δτι άνθρωπος δπως έγώ άφο· 
σιωμένος τίί Πελοποννησφ δέν δύναται συγχρόνως να είναι καί κατάσκοπος 
τών ’Οθωμανών καί φίλος τών Ενετών, τότε κάλλιον νίθελεν είνε να διε- 

μενον παρά τοϊς Τούρκοις καί ούχί παρά τοΐς 'Ενετοΐς. Δεν είμαι τοσοΰτον 
ανόητος. ’Άν καί οί 'Ενετοί νίθελόν μ’ έκλάβει ώς κατάσκοπον, δ έν Βιέννν) 
πρεσβευτής αύτών ήθελε μ.έ κατακρατήσει, έν φ άπεναντιας εγω διεμενον 

έν Βιέννη) έπί τέσσαρα έτη, ούχί έν τφ κρυπτφ άλλά φανερά, και ουχί μό
νος, άλλ’ έχων μετ’ έμοΰ συζώντάς τέσσαρας συναδέλφους μου, τόν πρόξενον 
της εταιρίας Δημητριον Γίτζιον, τόν Ίωαννίκιον Ίωάννου οπλαρχηγούς εξ 

’Ηπείρου, τόν πρεσβύτερον Άλοίσιον έκ Κρήτης καί τόν γραμματέα τοΰ Έλ- 
ληνικοΰ έθνους ’Ιωσήφ Κουβάτζκιη έκ Σικελίας. Έγω δε αυτός εφοιτων εις τό 
γραφεΐον τοϋ πρεσβευτοΰ τίίς 'Ενετίας καί τών άλλων πρέσβεων, υπουργών 

καί λοιπών άρχών».
Άλλά καί τάς άπαντησεις ταύτας ό Θεοφάνης δέν έθεώρησεν άρκουσας. 

Γενομένης δέ έν τφ οί'κφ τοΰ Σεραφείμ έρεύνης μετά την σύλληψιν αύτοΰ εύρε- 
θησαν έπιστολα'ι πολλών άνθρώπων δι’ ών έδιδον ούτοι την υπόσχεσιν να 
τηρώσι σταθερότητα καί νά έχωσι πίστιν τφ ένδόζφ Έλληνικώ έθνει καί 
τγ έταιρί^, νά τηρώσι δέ πιστώς μυστικά τινα. Έν ταϊς αύταϊς έπιστολαΐς 
δ Σεραφείμ άπεκαλεϊτο Πωγωνάτος, εκλαμπρότατος, άντιπρόσωπος τοΰ Ελ
ληνικού έθνους καί τίίς εταιρίας καί έξαρχος πάσης τίίς Μεσογείου θαλασ
σής. Ό Θεοφάνης έζητησεν επεξηγήσεις τών τίτλων τούτων τοΰ Πωγωνατου, 
άντιπροσώπου, έξάρχου κλπ. «Ό Σεραφείμ οφείλει ν’ άποδείξν] τί σημαι- 
νουσι ταΰτα; 'Οποΐά τινα τάπόκρυφα ταΰτα ,· Πότε καί τινι δικαιωματι 
έλαβε τούς τίτλους τούτους; Τί εννοεί διά τών τίτλων τοΰ Πωγωνάτου, τοΰ 
έξάρχου; Αί έπιστολα'ι αί άναφερόμεναι εις τά έτη 1709—1731 τίνας 
μακροχρονίους συμβουλάς περιέχουσι καί περί τίνος; Κυρίως δέ άν είχε 

περί τούτου γνώσιν Πέτρος ό Α'; 'Άν συνεμερίσθη αύτάς; δν συνεμε- 
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ρίσΘη έ'χει περί τούτου ό Σεραφείμ άποδείξεις; Προσεκάλεσέ τινα τών 'Ρώ

σων νά συνάψη συμμαχίκν πρός τό Ελληνικόν έθνος ; Έκ τών προσκληθέν- 

των τίνες ύπεγράφησαν ;»

Η πορεία της άνακρισεως κατά την έποχην έκείνην μετά τής εύρείας 
αναπτυξεως τών επερωτησεων, κατά τά Φαινόμενα, παρελείφθη και παρά 

τοΰ θεοφανους. Έκ τών επιστολών τών 'Ελλήνων συνωμοτών κατά τής 
Τουρκίας, εκ με^ς τίνος έρωτήσεως άναπτυσσόμενης έτέρας, έγεννήθη τό ζή
τημα μη υπήρχον καί 'Ρώσοι συνωμόται και δη άν έδωκαν αύτφ την υπο
γραφήν των ; 'Ο Σεραφείμ ηναγκάσθη ν’ αποκάλυψη τά τιμαλφέστατα' αύτοΰ 
άπόκρυφα, τά μυστικά τών ομογενών αύτοΰ ώς εξής-

«Έν τφ σακκφ φυλάττονται αί όρκοδοσίαι εκείνων οΐτινες δι’ έμοΰ ώρκί- 
σθησαν νά είνε πιστοί τφ ήμετέρφ έθνει καί εύνοϊκώς διακείμενοι τή απε

λευθερώσει τί;ς πατρφας χώρας καί θρησκείας. Τοιαΰτα δέ έγγραφα ούχί 

μονον παρ’ έμοί άλλά καί έν τη διευθόνσει ήμών εύρίσκονται περί τάς δέκα 
χιλιάδας καί παρ’ έκάστφ πληοεξουσίω άντιπροσώπφ. Ούδείς έξ αύτών έχει 

την άδειαν νά κοινοποιή τά απόκρυφα ήμών καθ’ οτι ζώμεν ύπό τό τραχύ, 

απχνθρωπον, άντιχριστιανικόν μωαμεθανικόν ξίφος καί τούτου ένεκεν όφείλα- 

μεν νά φερώμεθα λίαν προσεκτικώς, όπως μή μάτην θυσιάσωμεν τούς αδελ

φούς ήμών, κυρίως δέ έκείνους οΐτινες ούδέν γινώσκοντες περί τών ήμε- 

τερων σκοπών καί προθέσεων χορηγοΰσι χρήματα πρός άπελευθέρωσιν τών 
δουλών, θεωροΰντες τοιούτους τούς έν Τριπόλει, Βαρβαρίιγ, 'Γόνιδι καί Άλ- 

γερίιφ οίκοΰντας, έκείνους οΐτινες χορηγοΰσι χρήματα ούχί πρός άπελευθέρω- 

σιν τοΰ έθνους αύτών, δπερ ούδέ κάν έπίστανται οτι εινε δούλαν, καθ’ οτι 
εγεννηθησαν έν τή δουλείι^ και θεωροΰσιν αύτήν ώς ελευθερίαν.

«"Απασαι δέ αυται αί συμβουλαί, έπιστολαί, όρκοδοσίαι καί έτερα χπό- 

κρυφα έγγραφα τοΰ ήμετέρου έθνους προπαρασκευάζονται άπό-πολλών χρόνων, 
άναμενομένου τοΰ αρμοδίου καιρού- ήτοι δταν έκραγή άγων μεταξύ Τούρκων 

καί Γερμανών ή άλλων χριστιανών, τότε καί οΐ "Ελληνες θέλουσιν έτοιμασθή 
πρός εξοπλισμόν' τότε θέλομεν συμμαχήσει πρός τούς συμμάχους ήμών χρι

στιανούς κατά τών Τούρκων κατά γήν τε καί θάλασσαν. Είς δέ τήν έρώτη- 
σιν άν Πέτρος ό Μέγας έγίνωσκε τούτο, απαντώ δτι έγίνωσκε πληρέστατα 

καί εύγνωμόνει τφ Ύψίστφ διά τήν ένυπάρχουσαν ομόνοιαν καί συνένωσιν 
τών'Ελλήνων ύπέρ τής έλευθερίας αύτών. Έκ. δέ τών 'Ρώσων ούδείς έγίνω- 
σκέ τι περί τών άποκρύφων, πλήν τής Α. Μεγαλειότητος, τοΰ Γολόβκιν 

καί τοΰ 'Ρ’αζάνσκΐη (Στεφάνου Γ2αβόρσκ2η), είς ούς άπεκάλυψε ταΰτα ή Α. 

Μεγαλειότης. ΑΕ δέ έπιστολαί ήμών καί όρκοδοσίαι περί τής άπελευθερώ- 

σεως τής θρησκείας καί τοΰ έθνους, δι’ έμοΰ καί δι’· ετέρων ήρξαντο διαδιδό-■ 

μεναι κατά τό ένατον ήδη έτος τοΰ καθιστάμενου αΐώνος. 'Η δ’ έκ τών Πω- 

γωνατων καταγωγή μου γίνεται κατάδηλος έκ των ελληνικών καί ρωμαϊ
κών ιστοριών,κυρίως δέ τών γαλλικών- τοϋτο μαρτυρεί καί ή βυζαντιακή ίστο· 

ρια. Μετά τήν ύπό τών Τούρκων άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως τό πλεΐ- 
στον μέρος τών εύγενών 'Ελλήνων βαθμηδόν μέ^ηνάστευεν είς τήν Βερίαν, 

τούς πλουσιωτέρους καί έγκριτοτέρους οί Τούρκοι διώριζον είς διαφόρους Θέ

σεις δι’ ών έφεύρισκον διάφορα μέσα πρός θανάτωσιν αύτών, δήμευσιν τών 

περιουσιών καί έξάλειψιν τών οικογενειών αύτών. 'Η οικογένεια ήμών ήτο 

έκ τών πρώτων καί κατ’ άρχάς εύρίσκετο εξόριστος έν τή νήσφ Λήμνφ με

τά δέ ταΰτα έν Λέσβφ ένθεν άπέδρα είς Σικελίαν. Τόν τίτλον τοΰ έχ,- 
λαμπροτάτου μοί άπέδιδον απλώς καϊ ώς συνειθίζουσιν έν Εύρώπη, κυρίως έν 
Ίταλί^ι, ένθα μ.ή γινώσκοντες δτι ήμην κληρικός μέ άπεκάλουν ούτως. Έξαρ- 

χίαι δέ ύπάρχουσι δύο ειδών, ή μία πατριαρχική, πρέσβεις άποστελλό- 

μενοι κατ’ έτος πρός συλλογήν παρά τών επισκόπων τών φόρων ους ό πα
τριάρχης χορηγεί τοΐς Τούρκοις έξ άπάσης τής περιφερείας έφ’ ήν έπεκτεί- 
νεται ή ισχύς αύτοΰ, καί τφ ταμείφ τοΰ Σουλτάνου έκτος τής συνήθους 

έτησίου έλεημοσυνης, σιστιάς καϊ βοϊτίας άθροιζομενας έν τή πατριαρχική 

έκκλησί^: καί εϊσέτι ό φόρος ό πρότινος είσαχθείς έν τή πατριαρχική έκκλη 
σία ον άποκαλοΰσιν τουρκιστί ρ.ασΛιατά. 'Η έτέρα έξαρχία είνε πολιτική 

ίδρυθεϊσα ύπό τών αύτοκρατόρων έν άπάση τή έλληνορρωμαϊκή αύτοκρατορίιη 
καί έν Ίταλί^ ωσαύτως ένθα κατά τήν εποχήν του άντιπαπισμοϋ έξηλεί- 

φθη. Έκ τών πολιτικών τρεις μόνον έξαρχίαι έμενον εϊσέτι κατά τήν τουρ
κικήν κυριαρχίαν, ών αί δύο πρώται δέν ύπάρχουσιν ήδη- α) ή τής ’Ασια

τικής παρακτίου χώρας μέχρι τών ορίων τοΰ Πατριαρχείου Συρίας καί Άν- 
τιοχίας" β) ή Εύρωπαϊκή μέχρι τών άκτών τής’Αδριατικής θαλάσσης, καί γ) ή 
έξαρχία τών Κυκλάδων καί Σποραδών ήτις έκπαλαι έχορήγει τοΐς προγό- 

νοις μου τόν τίτλον τοΰ έξάρχου».
«Έγώ προέτεινα τφ ήμετέρφ έθνει δπως είς τδ εξής οί έξαρχοι καί τών 

τριών τούτων έξαρχιών έκλέγονται κατά πλειονοψηφίαν καί έκτος τούτου 
έξ άνδρών πεπαιδευμένων, έπισταμένων τούλάχιστον τρεις γλώσσας, τήν άρ- 
χαίαν ελληνικήν, τήν λατινικήν καί τήν γερμανικήν ή γαλλικήν».

Τάς απαντήσεις ταύτας τοΰ Σεραφείμ ό Θεοφάνης Προκοπόβιτζ. ύπέβα- 

λε τή αύτοκρατείριγ «έκφράζων τήν γνώμ.ην αύτοΰ δτι ό "Ελλην είνε 
κατάσκοπος». 'Η αύτοκράτειρα ,διέταξεν δπως ή ύπόθεσις αύτη τοΰ Σε
ραφείμ αύθωρεί άποσταλή είς τήν μυστικήν άνακριτικήν καγκελλαρίαν 

(τάϊναγία δλίά ρόζισκνιχ δαίλ καντζελλάριγία).
- Έκ τής Μονής τοΰ Νέβσκι μετήγαγον τόν Σεραφείμ είς τήν ειρκτήν τοΰ 
Πετροπάβλοβσκ’η καί ένέκλεισαν έν ιδιαιτέρά φυλακή. 'Ο Προκοπόβιτζ 

παραδίδων τήν έκδίκασιν τής ύποθέσεως ταύτης τφ Άνδρέερ Ίβάνοβιτζ Ού- 
σακόβ διεβίβασεν αύτφ καί τάς αιτίας δι’ άς «αναγνωρίζει δτι ό Σεραφείμ 
είνε άνθρωπος ύποπτου διαγωγής ώς κατάσκοπος καί ού μικράς δολιότη- 

τος» . Επειδή δέ έν τή έκθέσει τών αιτιών τούτων δόναταί τις νά κατίδη τάς 

ιδέας τοΰ Θεοφάνους καί τόν βαθμόν τής παιδείας αύτοΰ, ήν. προσεπάθει νά 



46 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Ο EAAHN ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 47

έπιδεικνύη έν πάση περιστάσει, ούχί περιττόν κρίνομεν νά παραθέσωμεν αύ

την ένταΰθα τοΐς ήμετέροις^άναγνώσταις, Ιδού ή γνώμη τοϋ Θεοφάνους περί 

τοΰ Σεραφείμ ·ην έξέφρασεν έγγράφως προς πληρεστέραν διαφώτισιν τής 

καγκελλαρίας.
«Ζ7γώτο>·. Άποκαλεΐ ό Σεραφείμ, εαυτόν. Πωγωνάτον τουτέστιν ιχοττα πά

γωνα (μποροδάτΐη) δπως εΐχεν όαύτοκράτωρ "Ελλην Κωνσταντίνος ό πρόγο
νος τοϋ Ηρακλείου άποβιώσας τφ 685 (άφ’ ου ήδη παρήλθον μετά τόν θάνα

τον αύτοΰ 1 157 έτη) καί έπωνομάσθη ουτω επειδή όδεύσας κατά τής Σι
κελίας νέος έτι καί άνευ πώγωνος έπανέκαμψεν έκ τοΰ άγώνος ηδη πωγω- 

νοφόρος’ ό δέ Σεραφείμ, προτιθέμενος ψευδώς ν’ άποδείξη οτι κατάγεται έκ 

βασιλικής οικογένειας, άπεκάλεσεν εαυτόν Πωγωνάτον, νομίζων οτι ή λέξις 
αυτή είνε έπώνυμον, δι’ δ κατέδειξε την μεγίστην αύτοΰ άμάθειαν καθ’ δτι 

Πωγωνάτος ήτο ιδιαιτέρα προσωνυμία ενός μόνου αύτοκράτορος ητις δέν με- 

τεδόθη είς τούς άπογόνους αύτοΰ. Άλλά καί. αύτός ουτος ό αύτοκράτωρ δέν 

ύπεγράφετο οδτω, καθ’ δτι καί ή αιτία της άπονομής αύτφ τοΰ επώνυμου 
τούτου δέν σπουδαία. Τόν υιόν δέ ’Ιουστινιανού τοΰ δευτέρου άπεκάλεσαν 

’Ρι,νότμητον τουτέστιν έστερημένου ρινός (μπεζνόσΐη) επειδή στασιασταί άπέ- 
κοψαν αύτοΰ την ρίνα, καί βμως ούδείς τών απογόνων αύτοΰ άπεκα- 

λεϊτο 'Ρινότμητος. Ωσαύτως καί ό Μιχαήλ ό αύτοκράτωρ ένεκα τίίς βρα
δυγλωσσίας αύτοΰ άπεκαλεΐτο ΤοαυΛός, άλλ’ ούδείς άπόγονος έκληρονόμησε 

τό έπώνυμον τοΰτο" άλλά καί αύταί αί έντιμος έπωνυμίαι δέν μετεβιβάζον- 

το είς τούς άπογόνους, ώς π. χ. ό Λέων έπωνομάσθη Σοφός ένεκα τίίς σο
φίας αύτοΰ, ό Βασίλειος ΒουΛγαροκτόνος ένεκα τής τών Βουλγάρων ύπ’ αύτοΰ 
κατατροπώσεως, δ Κωνσταντίνος Μονομάχος. Πλην δέ τούτου είνε γνωστόν 

δτι έν τω διαστήματι πλέον τών 1000 έτών καί δη πρό τής έποχής τών 
Κομνηνών καί Λουκάδων οί πρφην αύτοκράτορες της δευτέρας καί νέας 

‘Ρώμης ούτε τό έπώνυμον αύτών μετεχειρίζοντο, ούτε μετεβίβαζον αύτό είς 

τούς κληρονόμους αϊτών. Ό Κωνσταντίνος δέ ό Πωγωνάτος έζησε τριακόσια 
έτη πρό της έποχής τών Κομνηνών καί έν γένει ούδέν έπώνυμον Πωγωνάτου 
άπαντ^ έν ούδεμι^ ιστορία. Καί ούτως ό ψευδής ουτος Πωγωνάτος άπο

καλεΐ εαυτόν Εύγενέστατον έκ πανουργίας κινούμενος, τοΰθ’ δπερ άποδεικνύει 

πόσον είνε ανόητος καί άδαής τής ιστορίας».
»z/«0rsoor. Σπουδαία είνε καί η πονηριά έκείνη δτι άποκαλεΐται έξαρχος 

καί δη έξαρχος τών Σποράδων καί Κυκλάδων, τουτέστι πολλών έν τφ Αί- 

γαίφ Πελάγει νήσων καί άπάσης τής Μεσογείου θαλάσσης, καί δή κληρο

νομικός, φρονών δτι ούδείς γινώσκει τοΰτο, ένφ τό ψευδός τοΰτο εινε ουτω 

μέγα, ώστε καί ψηλαφητώς δύναται τις νά έννοήση αύτό.
νΤρΙΐον. Αύτός ουτος δ Σεραφείμ άπαντών εΐ.τεν δτι έν Παρισίοις έτέλεσε 

τήν θείαν λειτουργίαν κατά παράκλησιν τών έκεΐ ορθοδόξων ‘Ελλήνων, ιε
ρουργεί δέ έν τφ ναφ ή παρεκκλησίφ έν ώ ίερουργοϋσιν οί ορθόδοξοι ’Έλ

ληνες, οί σχισματικοί καί οί ούνΐται “Έλληνες συνάμα. Και αύτη ή άφήγη- 

σις είνε καταπληκτικώς ψευδής" κατ’ αύτόν διάφοροι είνε οί σχισματικοί 
"Ελληνες καί διάφοροι οί ούνΐται" καί πώς ; οί σχισματικοί 'Έλληνες διαφέ- 

ρουσι τών ούνιτών ·, Τοΰτο εινε αξιοθαύμαστου !
^Τέταρτον. Κατά τήν περί ής δ λόγος ίεροτελεσίαν καταδεικνύει δτι styecs 

μεθ’έαυτοϋ ίεράάμφια,έπιτραχήλιον,άντί δέ φελονίου μετεχειρίσθη τδν ρωμαϊ
κόν σάκκον, έκ δέ τών ιερών σκευών έφερε μεθ’ έαυτοΰ μόνον τόν άστέρα, πο- 
τήρϊον δέ καί δίσκον μετεχειρίσθη ρωμαϊκά.Καί τοΰτο είνε ψευδός άναιδέστα- 

τον ! ”Αν δέν είχε ποτήριον καί δίσκον, περιττόν δλως ήτο νά φέοη μεθ’ έαυ- 
τοΰ καί τόν άστέρα, άν δέ έ'φερεν άμφια κα'ι έπιτραχήλιον, τότε διατί δέν 
είχε καί φελόνιον ; Μήπως διά τό φελόνιον τόν δίσκον καί τό ποτήριον ώφει- 

λε νά ένοικιάζη ιδιαιτέραν φορτηγόν άμαξαν ; "Αν δέ, $πως ισχυρίζεται, έν 

Παρισίοις ύπάρχη έλληνικός ναός έν φ εκκλησιάζονται οί εγχώριοι “Έλλη" 
νες, τότε βεβαίως έκεΐ εΰρίσκονται καί ιερά σκεύη καί ελληνικά ιερά άμ
φια. Περί τούτου όφείλομεν νά ζητήσωμεν πληροφορίας παρ’ άνθρώπων οΐ

τινες διέμειναν μακράν χρόνον έν Παρισίοις.
κΠέμπτον. Ήρωτήθη άν έν τινι κρατεί έθεωρήθη ώς υπόπτου διαγωγής 

ή άν κατηγορήθη, κυρίως δέ έν Άγγλίιρ, έν τή πρωτευούση αύτής τφ 
Λονδίνφ" άπήντησε δέ δτι έκεΐ κατηγόρησεν αύτόν γυνή τις|δτι δήθεν έβίασε 

πενταετές κοοάσιον. Ό δέ "Ελλην Έλλάδιος δστις έξεπαιδεόετο τότε έν Αον- 

δίνφ, έν τφ λατινιστί έκδοθέντι αύτοΰ πονήματι. «Περί τής, συγχρόνου κα

ταστάσεως τής Ελληνικής έκκλησίας» έν τφ 16 κεφκλαίφ γράφει δτι δ Σε
ραφείμ. ουτος έβίασε δεκαετές κοοάσιον καί τούτου ένεκεν κατεδιώχθη ύπό 

τής δικαιοσύνης, άλλά νύκτωρ άπέδρα έκ Λονδίνου. Τίς λοιπόν άγνοεΐ δτι ό 

Σεραφείμ, έσκεμμένως άνκφέρει τήν άποδιδομένην αύτφ κατηγορίαν περί τοΰ 

βιασμοΰ πενταετούς κορασιού, καθ’δτι ή τοιαύτη κατηγορία είνε δλως άπί- 
θανος καί. ούδένα δύναται νά φοβίση ;

»"Z?sm>r. Περί τής παρά τοΐς Σουηδοΐς υπηρεσίας αύτοΰ είπεν δτι άκου- 
σίως έγένετο έν Κωνσταντινουπόλει γραμματεύ; τοϋ πρέσβεως τής Σουηδίας 

καί κατά διαταγήν τοΰ βεζύρη προσελήφθη παρά τοΰ εϊρημένου πρεσβευτοΰ 
καί δτι αδύνατον ήτο νά άντιστή εΐς τοΰτο, ή νά φύγη Καί τοΰτο είνε ψεΰδος 
άναιδέστατον διότι ά) δ βεζύρης δέν ήδύνατο διά τής βίας νά προσδιοοίση 

αύτφ τήν θέσιν ταύτην, καθ’ δτι ήθελεν έπισύρει τήν ύποψίαν δτι διορίζει 

γραμματέα παρά τφ Σουηδφ "Ελληνα καί δτι τφ ‘Ρωσικφ καί ούχί τφ 

Σουηδικώ συμφέροντι ύπηρέτει, άντί δέ γραμματέως άπόστέλλει κατάσκο

πον" β') αύτός ουτος δ πρέσβυς ούδέποτε ήθελε παραδεχθή έν τοιαύτη υπη
ρεσία "Ελληνα ώς δμόδοξον τοΰ 'Ρωσικοΰ έθνους, πλήν δέ τούτου έν 'Ρωσίρρ 
ενδιατρίψαντα’ γ') έν Κωνσταντινουπόλει ύπήρχον τότε Γάλλοι καί Πολω

νοί πρεσβευταί οΐτινες ύπεκίνουν τούς Τούρκους κατά ‘Ρωσίας. Μή παρ’ αύ
τών δέν ήδύνατο νά παραλαβή δ πρεσβευτής τής Σουηδίας άνθρωπον Τϊάσνις
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εμπιστοσύνης; δ') Έν Κωνσταντινουπόλει, έν Γαλατά κυρίως, ήτοι τγ συ
νοικία των ξένων, διατρίβουσι πολλοί ’Ιταλοί καί Γάλλοι κληρικοί τε καί 

μη, τίνα άνάγκην είχε λοιπόν έν τοιαύτη περιπτώσει ό πρεσβευτής της 
Σουηδίας νά παραλάβη έν τίί κατά της 'Ρωσίας ένεργείφ αύτου Έλληνα ·, 

ε') ’Επειδή ητο γνωστόν τότε καί αύτφ τφ μακαρίφ τή λήξει Πέτρφ τφ 

Μεγάλφ οτι ό περί ου ό λόγος Σεραφείμ ύπήρξε γραμματεύς παρά τφ Σουηδφ, 
τοΟθ’ δπερ ούδ’ αύτός αποκρύπτει καί τοι καλλωπίζει διά παντοειδών χρω
μάτων, αδύνατον ήθελεν είναι νά θεωρήται ουτος ύπό τοϋ πρέσβεως της 
Σουηδίας πιστός γραμματείς, άλλά ή φερόμένος δυσμενώς τή μεγάλη αύ- 

τοκρατορίη τής 'Ρωσίας, ενόρκως τοΰτο ύποσχόμενος τό όποιον καί άριδη- 

σ λως καταφαίνεται έκ πασών τών ποοειρημέγων περιπτώσεων.

»"Εβδομον. Περί τοϋ τεθνεώτος βασιλέως της Σουηδίας έν ταϊς άπαντή- 
σεσιν αύτοϋ έ'γραψεν οτι ό βασιλεύς διά τοΰ καγκελλαρίου αύτοΰ Μιλίάρς 
ήρώτησεν αύτόν τόν Σεραφείμ έάν έπιθυμή νά άκολουθήσν) αύτόν είς Σουη
δίαν και οτι άπήντησεν απλώς «δέν θέλω®, κατά την άνοητοτάτην δέ άφή- 

γησιν αύτοΰ ήτιολόγησε την άρνησίν του ταύτην διά τοϋ εξής : δτι ό Ού'- 
γων Γρότιος καί τοι πολλά άγαθά έπέφερε τώ Σουηδικφ κράτει δέν είχε 
κατά τδ γήρας αύτοϋ ούδέ ψιχίον άρτου, καί δτι δήθεν εις τοΰτο ό βασι

λεύς άπηντησεν δτι πράγματι οί Σουηδοί έφάνησαν άγνώμονες τοϊς εύεργέ- 

ταις αύτών. ’Αφηγούμενος τδ τοιοΰτον δ Σεραφείμ, πλην της παντελούς 
άγνοιας αύτοΰ περί τοΰ προειρημένου Ουγωνος Γροτίου, είς 8ν ούδέν τοιοΰ- 
τον εΐχε συμβή, άπέδειξε καί την μεγίστην δολιότητα αύτοΰ καί τό ψευδός 

καί άγνοουμεν πόθεν όρμ.ώμενος ένόμισεν οτι ένταΰθα άδυνατοΰσι νά σκέ 
πτωνται καί δτι θέλουσι πιστεύσει τούς μύθους αύτοΰ καί παραδεχθώ αύτούς 
έν τή ρωσική αύτοκρατορίφ.

ν’Όγδοον. Ό Σεραφείμ έπ’ όνόματι τοΰ Έλληνικοΰ έθνους, καί ώς πληρε
ξούσιος αύτοΰ αντιπρόσωπος, άθροίζει έν Εύρώπη έθελοντάς δπως σχηματί- 

σή στρατιάν σύμμαχον κατά τών Τούρκων ύπέρ τής έκ τοΰ ’Οθωμανικού ζυ- 

γοΰ απελευθερωσεως τών 'Ελλήνων*  καί τοΰτο είνε ψεϋδος αναιδέστατου 
δπως έκ τών άρθρων καθαρώς άπεδείξαμεν, έάν δέ ή μυστική καγκελλαρία 
κρίνη εύλογον νά λάβη πληρεστέρας πληροφορίας περί τοΰ Έλληνος Σερα

φείμ, τότε άς έρωτήσρ τούς κυρίους Σάββαν 'Ραγουζίνσκ’η, κόμητα Μπό- 

τσιον καί τόν ιατρόν Τηνίάτην, ωσαύτως τόν Νικόλαον Γολόβιν δστις, ώς 
$δεται, άφίκετο έκ Στοκχόλμης, καί τόν Μπεστοΰζεβ δστις διέμενεν έν Βαρ- 

σοβίγ καί τόν ΜποδακόβσκΔη, καί ετέρους δέ “Έλληνας έν Πετρουπόλει καί 

Μόσχοι οίκούντας’ ώσαύτως δέ δύναται νά πληροφορηθή έν τφ 'Γπουργείφ τών 
Εξωτερικών.' * .

'Ο Άνδρεας Ίβάνοβιτζ Ούσακόβ αρχηγός της μυστικής καγκελλαρίας έθεώ-4 Κατά τήν έποχήν έκείνην τδ ύπουργεϊον τών ’Εξωτερικών έν 'Ρωσία είσέτι έλέ- 
γετο Ί ν ο σ τ ρ ά ν α γ ’ α Κ ο λ έ γ ’ α.

ρήσε περιττόν νά ζητήση πληρεστέρας πληροφορίας περί τοΰ Σεραφείμ εκτός 
τών ύποδειχθεισών ύπό τοΰ Θεοφάνους, ήρκέσθη είς τά ύΐξό τοΰ ύπουργείο'υ 

τών Εξωτερικών έκτεθέντα καί προέβη είς τήν άνάκρισιν τοΰ Σεραφείμ, ήν 

έποίησεν αυτοπροσώπως.
Έν ταϊς τή μυστική καγκελλαρία δοθείσατς άπαντήσεσιν ό Σεραφείμ, ού

δέν νεώ.τερον κατέδειξε, μόνον δέ διέψευσεν έγγράφως τήν γνώμην τοΰ Προ
κοπίου περί τής μή ύπάοξεως τοΰ επωνύμου Πωγωνάτος, καί έπέμενεν ίσχυρι- 

ζόμενος οτι ήτο Πώγωνόέτος.
«Πωγωνάτος, λέγει, άποκαλοΰμαι καθ’ δτι ό πάππος μου Έλλην Στα- 

μάτιος Ίωάννου καί δ πατήρ αύτοΰ Ιωάννης Σταματίου έλέγοντο ΙΙωγωνάίτοι 
καί υπεγράφοντο ούτως έν ταϊς έπιστολαϊς καί άπεκαλοΰντο*  οτι δέ ή κληρι- 

κή επιτροπή κατέδειξεν περί τήςμή ύπάρξεως τοϋ έπωνύμου ϊ1ωγωνάτοςΛέν 
τή ιστορία εινε άβάσιμον καθ’ δτι περί αύτοΰ έν δυσί ίστορίαις τής 'Ελλη

νικής αύτοκρατορίας έν Γαλλί^ι γραφείσαις άναφέρεται περί δύο αύτοκρατο- 

ρικών επωνύμων Πωγωνάτου. Άλλ’ έκ τίνος τούτων κατάγομαι άγνοώ.»
Μετά ταΰτα ό Σεραφείμ έζήτησε ν’ άπολογηθή εις τήν κατ’ αύτοΰ κα

τηγορίαν περί κατασκοπίας δήθεν καί δυσμενείας πρδς τήν 'Ρωσίαν.

«Πρός τήν 'Ρωσίαν δυσμένειαν όύδεμίαν ούδέποτε ήσθανόμην*  έν Κων- 

ττταντινουπόλει δέ, κυρίως έν Γαλατ^, οΐκοΰσι πολλοί Γάλλοι καί ’Ιταλοί, 
κληρικοί τε καί μή, άλλ’ άνθρωποι γινώσκοντες πολλάς ζένας γλώσσας δέν 

ύπάρχουσιν, έκαστος δέ έπίσταται τήν πατρώκν αύτοΰ γλώσσαν, έγώ δέ γνω

ρίζω πολλάς γλώσσας ήτοι δύο έλληνικάς, τήν λατινικήν, τήν ιταλικήν, τήν 
γαλλικήν, τήν γερμανικήν, τήν τουρκικήν, τήν άγγλικήν, τήν άραβικήν καί 
τήν εβραϊκήν. Τούτου ένεκεν ό πρέσβυς τής Σουηδίας Νεϊγκεβάουερ καί με 

έζήτησε παρά τοΰ βεζύρη νά με παραλάβη ώς γραμματέα».
«Περί τής αγνωμοσύνης τών Σουηδών πρός τόν Ούγωνα Γρότιον άνέγνω- 

σα έν τή ίστορίσ: τής Σουηδίας μεθέρμηνευθείσγ είς τήν λατινικήν,έ’νθα άνα

φέρεται ρητώς έκεϊνο δπερ ειπον Καρόλφ τφ IB’.
»Είς 'Ρωσίαν ήλθον άποκλειστικώς δπως έξαιτήσωμαι άρωγήν ύπέρ τής 

Ελλάδος διά τήν άπελευθέοωσιν αύτής καί ούχί ύπό έτέρας τινός αιτίας κι
νούμενος ούδέ χάριν κατασκοπίας. Κατά τάς περιηγήσεις ούδένα ειχον μετ’ 

έμοΰ πλήν τών έμμισθων ύπηρετών.
«Χρηματικήν άρωγήν έλάμ,βανον παρά τοΰ έλληνικοΰ έ’θνους. Κατά τδ 

1700 ειχον λάβει οτε έστάλην έξ Ελλάδος παρά τής ελληνικής εταιρίας 

150 φλωρία. Έπειτα μετά τήν είς ’Ιταλίαν άφιξίν μου διά τοϋ “Έλληνος 
προξένου ετερα 100*  είς Αονδΐνον μοί άπέστειλαν έξ'Ελλάδος έ’λαιον κλπ.πρός 
πωλησιν, διά τοΰ Έλληνος προξένου Γεωργίου Σκοπεμτή δστις μ.οί έχορήγει 

βαθμηδόν άνά 40, 50 καί 60 φλωρία. Είς Βιέννην μοί άπέστειλαν οί "Ελ

ληνες πληρεξούσιοι 3000 φλ. διά τίνος "Ελληνος έμπορου Δημητρίου. Άλλά 

τά χρήματα ταΰτα έγώ δέν έ'λαβον, καθ’δτι δ Δημήτριος πριν φθάση. εις Βιέν- 

ΤΟΜΟΣ Δ', 1.—ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1880 ί 
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νην έλήστεύθη ύπό λήστών' και συνέλαβον μέν καί άπηγχόνισαν αύτούς, 
άλλά τά χρήματα δέν εύρέθησαν. Οί "Ελληνες πληρεξούσιοι μαθόντες τοϋτο 
μοί άπέστειλαν έτερα χίλια φλωρία. Έν Πολωνία έλαβον παρά τοΰ Έλλη

νας Χριστοφόρου 120, εκεί δέ παρά τοϋ "Ελληνος εμπόρου Κατακοτζούλη 

ISO. Έκτο; τούτου ώς ύπηρετών τή ’Ραίτζη Ποσετο.Ιίτοϊ τών Πολωνών ώς 
διερμήνευσής έλάμ.βανον μισθόν 10 φλωρία κατά μήνα».

Μετά την εν τίί μυστική καγκελλαρίφ άνάκρισιν αύτοΰ η άπόφασις δέν 
έξεδίδετο μέχρι ού ληφθή ή άπάντησις τοΰ υπουργείου τών Εξωτερικών 

περί τών προτάσεων άς ό Σεραφείμ, έπαίησε Πέτρφ τφ Μεγάλφ τφ 1709.
’Ακριβώς μετά παρέλευσιν ένός μηνός, τή 1 0 ’Ιουνίου 1732, το υπουρ

γείου έδήλωσε τώ ούσακόβ δτι κατά την έν Νάρβη τω 1704 διαμονήν τοΰ 

Γολόβκιν ά "Ελλην Σεραφείμ άληθώς προύτεινε την άπελευθέρωσιν τής 

Ελλάδος καί μεταγενέστερον ή τοιαύτη πρότασις έπανελήφθη έν Μόσχφ ΰτΑ 
τοΰ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Μεθοδίου, άλλά κατά τάς προτάσεις ταύ·- 
τας «ούδέν έγένετο, ούδεμία δέ έγγραφος άπόφασις Πέτρου τοΰ Μεγάλου περί 
τοΰ ζητήματος τούτου εύρέθη». Ή ύπόθεσις αυτή άπεσιωπήθη, ό δέ Μη

τροπολίτης Μεθόδιος καί ό "Ελλην Σεραφείμ, μετά ταΰτα άπηλθον έκ Ί*φ-  

σίας.'Ο Άνδρέας Ίβάνοβιτζ (Ούσακόβ) διέταξε νά συντάξωσι της ύποθά- 

σεως ταύτης σύντομον έκθεσιν ήν ύπέβαλε τή άύτοκρατείρφ.
Παραθέτομεν αύτολεξεί την κατά τοΰ Σεραφείμ, έκδοθεΐσαν άπόφασιν ίχουσαν 

φδεπως· «Τφ 1732Ίουλίου 7 έν τή μυστική καγκελλαρίφ τών άνακριτικών 

υποθέσεων ό στρατηγός καί ιππότης καί ταγματάρχης τοϋ Σεμίόνοβσκι τάγμα

τος τής σωματοφυλακής καί στρατηγός υπασπιστής της αύτης αύτοκρατο·- 
ρικής Μεγαλειότητας Ά/δρέας Ίβάνοβιτζ Ούσακόβ άνήγγειλεν δτς κατά την 

γενομένην σύντομον έκθεσιν περί τών κατακρατούμενων έν τή μυστική καγ
κελλαρίφ δεσμωτών 'Ελλήνων Σεραφείμ καί τών παρ’ αυτιά υπηρετών Ίωάν- 

νου Εύσταθίου καί Άδάμ Συμεώνος (οί ύπηρέται τοΰ Σεραφείμ έπίσης "Ελ

ληνες έπροσωποκρατηθησαν ταύτοχρόνως μετ’ αύτοΰ. Αί καταθέσεις αύτών 
έν τή μυστική καγκελλαρίφ ούδέν περίεργον περιεϊχον,περί δέ τών ενεργειών 
τοΰ Σεραφείμ, τών άναφερομένων τήν άπελευθέρωσιν τής ‘Ελλάδος ούτοι ούδέν 
έγίνωσκον), έδήλωσεν ούτος ό κύριος στρατηγός τή αύτοΰ Αύτοκρατορική 

Μεγαλειότητι καί εγώ ή Αύτοκρατορική Μεγαλειότης άκροασαμένη τά έν 
τή εκθέσει ταύτη, διατάττω νά τιμωρηθή ό έν λόγφ Σεραφείμ, καθ’ οτ& 
ούτος συμφώνως τή άνακρίσει θεωρείται νΰν ένοχος κατασκοπίας καί δό
λιος καί άπεδείχθη δτι κατά τόν παρελθόντα πρός τούς Σουηδούς ά

γώνα προύξένησε κακά τφ ρωσικφ κράτει, διαπράξας καί έτέρας κλοπάς. 
Καί περ δέ ό Σεραφείμ ζητών ν’ άποκρύψη τοϋτο, κατέθεσεν δτι υπηρέ
τησε παρά τφ βασιλεϊ τής Σουηδίας κατά διαταγήν δήθεν τοΰ βεζύρη τών 

’Οθωμανών' ή κατάθεσις αυτή καταδεικνύεται ψευδής, ώς καί έν τφ έκτε- 

τυπωμένφ πονήματι τοΰ/Ελληνος Έλλαδίου αποκαλύπτονται πολλαί κακαί 

πράξεις τοΰ Σεραφείμ καί ή ρηθεΐσα πρός τόν Σουηδόν ύπηρεσία αύτοΰ’πλήν δέ 
τούτου ό "Ελλην Έλλάδιος, λέγει δτι ό Σεραφείμ διέπραξε κακούργημα κατά 

δεκαετούς κορασιού καί τούτου ένεκεν έζητεΐτο παρά τής δικαιοσύνης,νύκτωρ 
δέ έκ Λονδίνου άπέδρα. Άλλ’ ό Σεραφείμ καί τοι δέν άπέκρυψε τό π£ν έδή

λωσεν οπωσδήποτε δτι έζητήθη παρά τής δικαιοσύνης δυνάμει ψευδοΰς κα
τηγορίας ότι δήθεν διέπραξε κακούργημα κατά πενταετούς κορασιού' έκ 
τούτου δήλον ποιείται δτι ό Σεραφείμ δέν ήδυνήθη ν’ άντιλέξη τή δηλώσει 

τοΰ "Ελληνος Έλλαδίου, μή ύποκινών τήν υποψίαν, άλλ’ οπωσδήποτε, καί 
τοϋτο άν δέν έγένετο, τό κακούργημα καταδεικνύεται τρανώς' έκτός τούτου 
ό Σεραφείμ κατέθεσεν δτι ή μακαρίφ τή λήξει Αύτοκρατορική Αύτοΰ Μεγα

λειότης (ήτοι Πέτρος δ Μεγας) έχορήγησεν αύτφ υποσχέσεις έν τφ περί τής 
άπό τών Τούρκων άπελευθερώσεως τής Ελλάδος ζητήματι,άλλά καί ένταΰθα 

άπεδείχθη ψευδόμενος, καθ’ δτι έκ τοΰ ύπουργείου τών Εξωτερικών κατα
δεικνύεται δτι ούδεμία πράξις έγενετο άναφερομένη είς τήν πρότασιν τοΰ Σε- 

ραφείφ καί ούδεμία έγγραφος άπόφασις υπάρχει τής Αύτοκρατορικής Μεγα
λειότητος' έξ ού φανερόν είνε δτι ό Σεραφείμ διέδιδε καί έν τοΐς λοιποΐς κρά- 
τεσι περί τής ύπαρχούσης ταύτης ύποσχέσεως, καθ’ δτι κατεδείκνυεν δτι 

δήθεν ήλθεν εις 'Ρωσίαν ένεκα τών προτάσεων αίτινες άπεστάλησαν τφ 
καγκελλαρίφ Γολόβκιν, καί δτι περί τούτου δήθεν έ'γραψεν ό Σεραφείμ τφ 
καγκελλαρίφ τούτφ.Έκ τοΰ ύπουργείου δέ τώνΈξωτερικών καταφαίνεται δτι 
ούδεμίαν αύτοΰ πρότασιν παρεδέξαντο καί έπιστολαί έκ Πολωνίας πρός τόν 

καγκελλάριον δέν δπήρχον, έξ ού κατεδείχθη ή δολιότης τοΰ Σεραφείμ. Συ
νάμα δέ ό Σεραφείμ άπεκάλεσεν εαυτόν έξαρχον τών Σποραδών καί Κυκλάδων, 

Πωγωνάτον, καί ώς καταγόμενον έξ αύτοκρατορικής οικογένειας' περί δέ τοΰ 
επωνύμου τούτου έκ τίνος κυρίως αύτοκράτορος μετεδόθη είς τήν οικογένειαν 

του, άπεκρίθη δτι άγνοεϊ, δι’δ τό ψεΰδος αύτοΰ κατέστη πασιφανές, διότς 
έκ τής συνοδικής έπιτροπής κατεδείχθη δτι τό έπώνυμον ΓΙωγωνάτος έκέκτη- 

το ό Αύτοκράτωρ τών 'Ελλήνων Κωνσταντίνος πρόγονος τοΰ Ηρακλείου,μετά 
τόν θάνατον τοΰ οποίου παρήλθον ήδη ύπέρ τά χίλια έ’τη, καί δτι τό έπώ

νυμον τοϋτο δέν μετεδόθη τοΐς άπογόνοις αύτοΰ, άλλά ούδ’ αύτός ούτος ό Αύ

τοκράτωρ ύπεγράφετο ουτω. /Ιια τά (ίρηιιένα κακουργήματα ν' άποσταΐή 
ό Σεραφειφ είς "Σιβηρίαν είς τήν ειρκτήν τής Όχότζκης είς Ισόβιον βιαμο- 
νήν, καθ’ δτι άδύνατον είνε ν’ άφεθή ελεύθερος τοιοϋτος κακοποιός άνθρωπος 
δπως μή διαδίδν) τά είρηικένα ψεύδη.»

Τή 19 ’Ιουλίου ό Σεραφείμ μετά τών δύο ύπηρέτών αύτοΰ 'Ελλήνων άπε- 
στάλη σιδηροδέσμιος είς Σιβηρίαν καί ούτως έπέρανεν τόν πλήρη ενεργειών 

πολιτικόν αύτοΰ βίον.1 .
(Έζ τής βωσικής) Κ. ΠΑΑΑΙΟΑΟΓΟΣ.

4 Τοΰ Σεραφείμ μνεία , έν παρόδφ γίνεται έν τή «Νεοελληνική Φιλολογίφ» Παππα- 
δοπούλου Βρετοΰ, 18δ§ σελ. 242·
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ΚΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΣΙΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ *

* Η έζθεσις αντη άνεγνώσΟη τη 23 Δεκεμβρίου 1879. ?ν τ<3 καταστήματι τοΰ προς διά, 
δοσιν τών Ελληνικών γραμμάτων Συλλόγου, ε’ς δν, ώς γνωστόν, άνετέθη δπό τοΰ μακ®ρί_ 
του Δοσίου ή τίλισις τών ύπ’ αύτοΰ συ.σταδόντων διργωνισμών. Σημ. Παρ.

Ό μακαρίτης Κωνσταντίνος Λόσεος, ήν, ώς π^ς τις θά συνομολο- 

γγίσν) ανηρ φιλόπατρις. Έν τ^ φιλοπατρία αύτοΰ ένόησεν οτι εν των μέ- 
σων προαγωγής της Ελλάδος ήν ή βελτίωσις ή μάλλον ή άναγέννησις της 

γεωργίας παρ’ ημΐν, άνευ της οποίας ούδέν έθνος προήχθη. Διά τής γεωργίας 
θ άποφυγωμεν τόν βαρύν δασμόν, 8ν ένιαυσίως πληρώνομεν εΐς ξένα κράτη, 
διά πλεΐστα είδη πρώτης ανάγκης, ά άναγκαζόμεθα νά εΐσαγάγωμιν άδυ-· 

νατοδντες να παράξωμεν. Διά τής γεωργίας θά βελτιωθώ ή τύχη τόΰ πλεί- 

οτόυ [Λερούς των Ελλήνων τών άποτελούντων την γεωργικήν τάξιν καί οΐτι.- 
νες άχρι τοΰδε ζώσι βίον άβίωτον, πενιχρόν, υποκείμενοι εΐς παντοίας στε

ρήσεις. Έν τούτοις η γειοργική αυτή τάξις είναι ή πολυπληθέστερα καί ή 
τά μάλα συνεισφέρουσα είς τά βάρη τοϋ έθνους.

Διά ταΰτα έν τών άγωνοθετημάτων,άπερ ό μακαρίτης Κ. Δόοιος κατέλιπε, 
ήν τό υπέρ έμψυχώσεως καί βελτιώσεως της έν Έλλάδι γεωργίας.

Δυστυχώς ολίγοι έν Έλλάδι έκ τών λογίων καί πεφωτισμένων κατέγει- 

ναν είς την γεωργίαν' δθεν δύω μόνον έ'ργα ύπεβλήθησαν εΐς την επιτροπήν 

την δρισθεϊσαν νά κρίνγι έπί τοϋ άγωνοθετήματος τούτου.
Έκ τών δύω τούτων έ'ργων τό μέν έν αμέσως καί έκ πρώτης δψεως φαί

νεται γεγραμμενον ύπ’ άνθρώπου λογίου μέν καί πολλά εΐδότος μη έγκύ- 
ψαντος όμως έμπράκτως εΐς τήν γεωργίαν' τοΰτο περιέχει πληθύν άπειρον 

πληροφοριών καί στατιστικών περί γεωργίας, πρός συλλογήν τών οποίων ά 
συγγραφεύς αύτοΰ μεγάλους βεβαίως θά κατέβαλε κόπους. Ή γεωργία δμως 

κατέστη νΰν έπιστημη, πρός κατοχήν της οποίας άπαιτεΐται ού μόνον σύν
τονος μελετη, άλλά και πείρα, ητις δέν δύναται ν’ άποκτηθή είμή διά τής 

πρακτικής αύτοπροσώπου εφαρμογής.

'Ως πρός τοΰτο οθεν ό συγγραφεύς τοΰ έργου τοΰ φέρόντος ώς ρητόν Βί.Ι- 
τιστος δήμος ό Γεωργιχύς ύστερεϊ άναμφιλέκτως τοΰ ετέρου τοΰ φέροντος 
επικεφαλίδα Ού παντός π.Ιεΐν είς Κόρινθον. Περίεργος σύμπτωσις τό νά 
έκλέξν) ώς έ'μβλημα ό άγωνιζόμενος άκριβώς τό λόγιον αύτό τό έπιρρωνύον 

τούς λόγους μου.

Έν τούτοις το έργον τοΰτο τδ ΒεΛ,τιστος δήμος ό Γεωργικός είναι σπου
δαίου. Μετά κόπου, καί έπιμελείας πολλής συνέλεξεν ό άγωνιζόμενος στατι

στικής καί πίνακας τούς οποίους εΐς τήν παροΰσαν κατάστασιν τοΰ τόπου μας 
δυσκόλως δύναται τις νά έξεύρη. Άνεδίφησε πάντα τά άχρις ώρας δημθ" 

σιευθέντα έν Έλλάδι περί Γεωργίας εί'τε έν βιβλίοις, εί'τε'έν περιοδικοί;, 

εί'τε έν φυλλαδίοις. Δυστυχώς δμως ή έλλειψις τής άπαιτουμένης πείρας πα- 
ρέσυρεν αύτόν εΐς ανακρίβειας, τάς δποίας δέν ήδύνατο διά μόνης τής μελέ

της ν’ άποφύγη.
Τό μέρος τοΰ έργου δπερ άριστα έξετέθη καί εΐς S μετά πλείστης έπιτυ

χίας ένέκυψεν ό άγωνιζόμενος είναι ή άκριβεστάτη έκθεσις καί άνάλυσις 

απάντων τών περί γεωργίας νόμων τών έκδοθέντων άπ’ αρχής τής συστάσεως 
τοΰ βασιλείου έως ώρας. "Απαντα τά νομοθετήματα τά περί διαθεσεως τών 
εθνικών γαιών περιγράφονται καί τό ιστορικόν αύτών εκτυλίσσεται μετ’ΐδια- 
ζούσης σαφήνειας. Ώς έκ τούτου δέ τό έργον καθίσταται πολύτιμον διά 

πάντα νομοθέτην, έπιθυμήσοντα δι’ ολίγων νά καταστή ενήμερος τών περί 
γεωργίας νόμων καί τών ύπαγορευσάντων τούτους αιτίων, καί δυνάμενον διά 

τής παρούσης καταστάσεως νά κρίνγ περί τών αποτελεσμάτων, άτινα οΐ νό

μοι έκ.εϊνοι έπέφερον. At περί τών νομοθβτημάτων αύτών κρίσεις είναι όρ- 
θαί. Ή έρευνα τών λόγων τής έπιτυχίας καί άποτυχίας τούτων είναι πλή

ρης. Ύπό τήν έποψιν δέ ταύτην, τό έργον τοΰτο είναι άναντιρρήτως πολλφ 

άνώτερον τοΰ ετέρου, τοϋ έχοντος ώς επικεφαλίδα Ού πανζός πίεΐν είς Κό
ρινθον, δπερ ακροθιγώς μόνον ήψατο τοΰ σπουδαίου τούτου ζητήματος. Άλλ’, 
ώς προείπομεν, Στερούμενος ό συγγραφεύς τής άτομικής περί γεωργίας πεί
ρας δέν ήδύνατο νά γνωρίζη καλώς καί τάς άνάγκας τής παρ’ ήμΐν καλ
λιέργειας, δέν ήδύνατο νά κρίνη όρθώς τίνα μέσα τών έν τοΐς βιβλίοις ύπο- 

δεικνυομένων ήδύναντο νά έφαρμοσθώσιν έπιτυχώς παρ’ ήμΐν. "Οθεν εκτός 
τών ώς πρός τοΰτο άνακρεβειών ΰπέπεσεν εις συμπεράσματα άνεπαρκή καί 

λύσεις ανέφικτους. . s ' . '

Καί ταΰτα μέν περί τοΰ πρώτου βιβλίου τοΰ φέροντος ώς λόγιον Βέ.1ζι~ 
Β 

οζος δήμος ό Γεωργικός.
Τάδε δεύτερον τό φέρον ώς λόγιον ρητόν Ού πανζδς π.Ιεΐν είς Κόρινθον 

καί Arduum scandere in Capitolium ύπό τήν έποψιν τής γεωργικής μαθησεως 
υπερτερεί τοΰ πρώτου. 'Ο συγγραφεύς αύτοΰ φαίνεται έγκύψας ό ίδιος εΐς 

τήν γεωργίαν καί μακροχρόνιον άποκτήσας ταύτης πείραν. Αί σκέψεις καί 

κρίσεις αύτοΰ φαίνονται άρυσθεΐσαι έκ τής έν τ·γ χώρα ήμών ασκήσεως τής 
γεωργίας καί ούχί έκ τής μελέτης ξένων πειραμάτων. Ό συγγραφεύς γνωρί

ζει κάλλιστα τήν κατάστασιν τής παρ’ ήμ.ΐν γεωργίας καί τάς άνάγκας 
αύτής, πολλάκις άναφέοες ότι κατέγεινεν ό ΐ'διος εΐς δοκιμάς διαφόρων κλά

δων τής γεωργίας καί σημειοΐ τά άποτελέσματα αύτών τά μορφώσαντα τήν 
πείράν του. Ώς έκ τούτου δέ ή γνώμη ήν έφερεν είναι μάλλον σεβαστή 
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καί νομίζει ή επιτροπή, οτι ορθότερα κρίνει περί τοΰ ζητήματος $ ό έτερος.

Αί λύσεις άς υποδεικνύει είς πλεΐστα όσα ζητήματα, έλέγχουσι μελέτην 

εμβριθή τών ζητημάτων, πηγάζουσι δέ, ώς έπ'ι τό πλεΐστον, έκ πειραμάτων 

παρ’ ήμΐν έφαρμοσθέντων.
Είναι άναμφίλεκτον, OTt τά παρ’ ήμϊν γενόμενα πειράματα ύπό πεφωτι

σμένων γεωργών έχουσι μεγάλων αξίαν. Δέν αρκεί νά πληροφορηθώμεν οτι 
ή δείνα ή δείνα καλλιέργεια έπέτυχεν εις τό δείνα μέρος τοΰ κόσμου. *Κ  

εφαρμογή τής αύτής καλλιέργειας παρ’ ήμΐν, καθό γενομένης έπί ξένου εδά
φους, καί είς άλλο κλίμα, δι’ άλλων έργαλείων καί ύπό άλλας περιστάσεις, 
είναι πολύ δύσκολος. Χρειάζεται κόπος καί επιμονή μεγάλη δπως δι’ επανει
λημμένων πειραμ.άτων βεβαιωθή ή έπιτυχία ή αποτυχία τούτων καί τά αΐ- 

τια αυτών. 'Ως έκ τών δυσκολιών δέ τούτων πολυτιμότεροι καθίστανται και 
άξιεπαινετώτεροι οί ταΰτα πειρώμενοι.

'Ο συγγραφεύς θεωρεί ώς έν τών μάλα συντελεστικών μέτρων τήν διά- 
Sootv περισσοτέρων φώτων είς τούς γεωργούς, οίτινες εΰρίσκονται νϋν πολύ 

όπίσω κατά τήν άνάπτυξιν καί ώς έκ τούτου έκθέτει ολόκληρον σύστημα 
διδασκαλίας κάλλιστα διατετυπωμένον. "Ίνα δέ όμοϋ μέ τήν διανοητικήν 

έκπαίδευσιν συμβαδίζ·/) καί ή διδασκαλία τής πρακτικής γεωργίας, προ

τείνει οί δημοδιδάσκαλοι τών χωρίων νά έχωσι γεωργικάς γνώσεις τάς όποιας 
νά μεταδίδωσιν εις τούς παϊδας τών γεωργών. Νά παραχωρηθή είς έκαστον 
σχολεϊον δήμου έ'κτασίς τις καλλιεργούμενη ύπό τοϋ δημοδιδασκάλου δστις 

εν γνώσει ευρισκόμενος τής κάπως πεφωτισμένης γεωργίας, νά δύναται ν-” 
άποδείξνι διά πειραμάτων είς τούς παϊδας τήν διαφοράν τής καλής άπό τής 

άμαθοΰς καλλιέργειας. 'Η καλλιεργουμένη ύπό τοϋ δημοδιδασκάλου έκτασις 
θά χρησιμεύσν) ούτως είς άπόδειξιν τής διαφοράς τών καλλιεργειών, δχι μό
νον είς τούς παϊδας τών γεωργών, άλλά καί είς αύτούς τούτους τούς γεωρ
γούς, οΐτινες τά μάλα δύνανται έκ τούτου νά ωφεληθώσιν. Ή ιδέα αύτη. 

τοΰ συγγραφέως πρό πολλοΰ είχε τεθή είς ένέργειαν έν Γαλλία πρακειμένουι 

περί τής γενικεύσεως τών χημικών λιπασμάτων. Βεβαίως παρ’ ήμΐν θ’ 
άπαντήστ) δυσκολίας μεγάλας κατά τήν έφαρμογήν, ιδίως είς τήν άνεύρεσιν 

τών καταλλήλων διδασκάλων και τήν παραχώρησιν τών γαιών’ ταύτας ό 
συγγραφεύς έγνώριζεν, άλλ’ άν γείνγι δυνατόν νά ύπερβ-ρ τις αύτάς τό μετράν,, 

ώς πώς τις δύναται νά κρίνφ, θά είναι συντελεστικώταταν.
Δικαίως ό συγγραφεύς νομίζει, δτι μία τών αιτιών τής απισθοδρομήσεως 

τής γεωργίας είναι καί ή συγκέντρωσις τδν γεωργών έν χωρίοις μακράν τών 

άγρών αύτών. Καί ήναγκάσθησαν μέν οί γεωργοί νά πράξωσι τοΰτο πρό 
χρόνων ή μάλλον πρό αιώνων ένεκα τής μέχρι πρό μικρού παντελοΰς έλλεί- 
ψεως δημοσίου άσφαλείας. *Ηδη  δμως. δτε ή δημοσία τάξις ήδράιώθη, εύχής 

έργον θά ήτο νά είσακουσθη ή ευχή τοϋ συγγραφέως καί οί γεωργοί νά έγ- 

καταλείψωσι τά χωρία αύτών, τά μακράν τών άγρών ευρισκόμενα δπου oi-

Χούντες παρασύρονσαι ευκόλως είς τήν έν τοϊς καφενείοις άεργίαν καί πνευ- 
ματοποσίαν καί νά κατοικήσωσιν έν τοϊς άγροϊς αυτών, ούς ούτως καλλίτερα 

θά έπιβλέπωσι καί προχειρότερον θά καλλιεργώσιν.
Έσύστησεν έπίσης ό συγγραφεύς τήν εισαγωγήν καλλιέργειας νέων προϊόν

των πρός έξασφάλισιν τής εγγείου παραγωγής, καθότι μεγίστη παρατηρεϊ- 
ται αποστροφή τών καλλιεργητών έν Έλλάδι διά.πάσαν καλλιέργειαν άλ

λων φυτών παρά τήν ή'δη συνήθη αύτοϊς κατά τόπους.
Πολύ όρθώς έσύστησεν ό συγγραφεύς τήν παρ’ ήμϊν βελτίωσιν καί εισα

γωγήν γεωργικών τεχνών. Ό οίνος §ν άφθόνως παράγει ή πατρίς μας είναι 
καλλίστης ποιότητος’ εκτός δμως έλαχίστων έξαιρέσεων ή παρασκευή αύ

τοΰ είναι κάκιστη καί ώς έκ τούτου ούδέν μάς άποφέρει. 'Έν τών σπου
δαίων εισοδημάτων μας, τό έλαιον, όλίγιστα αποδίδει, διότι πωλείται είς 
εύτελή τιμήν ένεκα τής ελεεινής αύτοΰ κατασκευής.—Καί έν τούτοις τά 
δύω ταΰτα προϊόντα θά ήσαν άληθής πλούτος διά τήν Ελλάδα, άν ή ποιό- 

της αύτών έβελτιοΰτο.—Έπίσης πλούτος θά ήτο διά τούς γεωργούς μας ή 
εισαγωγή πολλών άλλων γεωργικών τεχνών, αΐτινες κάλλιστα έπιτυγχά- 

νουσι παντού άλλοΰ έκτος παρ’ ήμϊν, δπου ούτε έδοκιμάσθησαν.
. Ή θεωρία τής έπισποράς είναι παντοϋ πασίγνωστος καί αναμφισβήτητος. 

Περί κτηνοτροφίας έπίσης έ'γραψεν αρκετά,καθώς καί περί γεωργικών σταθ - 

μών ή έπαύλεων. Τά περί έπισποράς γραφέντα είναι' άξια πλείστης προ

σοχής.
Δέν δυνάμεθα ν’ άναλύσωμεν έν έκαστον τών ζητημάτων, άτινα ό συγ

γραφεύς τοΰ δευτέρου συγγράμματος όρθώς διεπραγματεύθη. Ή τοιαύτη 
άνάλυσις θά ύπερέβαινε τά δρια τής παρούσης έκθέσεώς, ή'τις απλή κρίσις 

οφείλει νά μείνγ, άφίνει δέ είς τούς άγώνιζομένους τήν ύψηλήν έντολήν νά 
ύποδείξωσι τά μέσα τής βελτιώσεως τής παρ’ ήμϊν κακώς έχούσης γεωργίας,

Ήθελήσαμεν μόνον άκροθιγώς ν’ άναφέρωμεν τινά τών ζητημάτων είς ά 

ιδίως ό συγγραφεύς έπεμεινε μετ’ έπιτυχίας. ’Άλλως τε πολλά άλλα έ'γρκ- 

ψεν ορθά καί διεπραγματεύθη έκτενώς.
Πολλαί τών συστάσεων του θά έπιτευχθώσιν άμα κατορθωθώ νά γενικευ- 

θή ή έκπαίδευσις παρά τφ γεωργικφ πληθυσμφ καί ίδρυθώσιν οί γεωργικοί 
σταθμοί ούς αναφέρει. Πολύ όρθώς δέ κρίνει ν’ άνατεθγ ή διεύθυνσις αύτών 

< είς άνδρας ειδήμονας τών μεσημβρινών κρατών, καί ιδίως τής Αλγερίας.
Ή γεωργία έν Άλγερίιφ έκαμε σημαντικωτάτας προόδους, οί δέ είσενεγ- 

κόντες τάς βελτιώσεις άνδρες εύρον τήν ’Αλγερίαν άκριβώς είς τήν αύτήν 

θέσιν είς τήν οποίαν εύρίσκεται νΰν ή Ελλάς ύπό τήν γεωργικήν έ'ποψιν.

Ευρον γεωργούς εντελώς αμαθείς καί δυστροποΰντας είς πάντα νεωτερι
σμόν, κτηνοτροφίαν όμοιας φύσεως μέ τήν έδικήν μας, δάση καταστρεφόμενα, 
έδαφος καί κλϊμα ώς έπί τό πλεΐστον δμοια πρός τό τής Ελλάδος, έλλειψιν 

συγκοινωνίας, δημοσίων έ'ργων καί τήν άνάγκην κανονισμών καί νομοθετη- 
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μάτων. Παράδειγμα λοιπόν πρέπει νά λάβωμεν'έξ εκείνων, οΐτινες τοσοϋτον 

έπιτυχώς έπάλαισαν κατά των αύτών ακριβώς εμποδίων, άτινα καί ημάς 
κατατρόχουσιν. Καί τό ύφος δέ τής γραφές τοϋ δευτέρου συγγράμματος 
άξιέπαινον. Δύναται τις χωρ'ις ν’ άπαυδήσγ) νά περιέλθν) άλόκληραν τό σύγ

γραμμα, καθότι κατώρθωσεν ό συγγραφεύς μετά πολλές χάρίτος νά παρεμ.- 
βάλγι είς θέμα άλλως τε ξηρόν πολλάς χαριτολογίας. Γλαφυρότατα δέ και 
μέ μεγάλην ευχέρειαν καλάμου εκθέτει σαφέστατα άπάσας αύτοΰ τάς ιδέας.

Παρατηρητέον μόνον δτι έν άπάσν) αύτοΰ τγ μελέτγι υπάρχει έπικεχυ- 
μένη χροιά τις απελπισίας κα'ι δυσπιστίας ούτως έίπεϊν, πρός τό μέλλον,άγου

σα τόν συγγραφέα είς παρατηρήσεις πέρα τοΰ δέοντος αύστηράς ως πρός 
την έν Έλλάδι γεωργικήν τάξιν. Λυπηρόν τό τοιοΰτον καί μάλιστα γινόμε
νον παρ’ άνδρός πεπειραμένου κα'ι γέροντος, ώς κάπου έν τφ βιβλίφ του ο5- 

τος αναφέρει.
Εύτύχώς ό άγωθέτης ήτο μάλλον εκείνου αισιόδοξος.
Δέν επρεπε ν’ άμφιβάλγ περί της εύρύτητος τοΰ σταδίου τοΰ “Ελληνος- 

Άς μη λησμονώμεν δτι πολλάς προόδους έκαμεν ή γεωργία άπό της συστά- 
σεως τοΰ βασιλείου. Βεβαίως πλείστας όσας όφείλομεν ακόμη νά κάμωμεν 
καί διά τοϋτο άλλοίμονον άν άπελπισθώσιν έκεϊνοι, παρ’ ών τό έθνος περι

μένει τό παράδειγμα κα'ι την πρωτοβουλίαν. *

Είς τούς εύπορους κτηματίας συνεβούλευσεν ό συγγραφεύς νά μή συγκεν- 

τρώνται έν Άθήναις, άλλά νά κατοικώσιν έν τοΐς κτημασιν αύτών ΐνα δί- 
δωσι τό παράδειγμα της πεφωτισμένης γεωργίας. Όφείλομεν λοιπόν νά μή 

άποθαρρύνωμεν την πίστιν αύτών είς την βελτίωσιν τοϋ μέλλοντος των.

’Εν συμπεράσματι η επιτροπή σταθμίζουσα τάς άρετάς τών διαμφισβη- 

τούντων τό γέρας συγγραμμάτων κρίνει τό δεύτερον τό φερονφητόν Ού παν
τός πΛεΐν εις Κόρινθον πληρέστερου τοΰ άλλου ύπό την έποψιν τές θεωρη
τικές καί τές πρακτικές άναλύσεως τοΰ ζητήματος καί τών προτεινομένων 
λύσεων καί άπανέμει τφ συγγράφει αύτοΰ τό όρισθέν βραβεϊον. Κρίνει άξιον 
επαίνου διά την μελέτην τοϋ ζητήματος ιδίως ύπό νομοθετικήν έποψιν ήτοι 

την επιτυχή άνάλυσιν τών περί γεωργίας νομοθετημάτων καί την έρευναν 
τών λόγων της επιτυχίας $ αποτυχίας αύτών τόν συγγραφέα τοΰ ετέρου τοϋ 

φέροντος ρητόν Β Liz ιστός δήμος ό Γεωργικός.
’Αποφασίζει δέ ΐνα μετά τοΰ ονόματος τοΰ βραβευόμενου έκφωνηθη καί τύ 

τοΰ συγγραφέως τοΰ ετέρου πρός πλείονα φιλοτίμησιν αύτοΰ χαί .δημοσίαν 
βράβευσιν της έν γένει φιλοπονίας του καί ιδίως τές έν τφ νομοθετικφ μέρει 

επιτυχίας τοΰ έργου του, εύχομένη ΐνα καί τοϋτο έλθν) ταχέως είς φως προ- 
νοίρρ τών πρός τοϋτο αρμοδίων.Ώς ανωτέρω εί'πομεν, και τούτου ή δημοσίευ

ες έ'σεται λίαν ώφέλιμος.

Εύχεται ή έπιτροπή ό βραβευόμενος συγγραφεύς νά εξακολούθησή έγκύ- 

πτων είς τά γεωργικά όπου τόσον επιδίδει, νά δημοσιεύσω άποσπάσματ® 

τές συγγραφές του, τά διδακτικότερα,είς εύτελέ τιμήν καί πολλά άντίτυ- 

πα, δπως περιελθωσιν είς γνώσιν τών πολλών έρχομένης είς άρωγήν καί τέ? 

κυβερνήσεως είτε τές έπί τές έμ-ψυχώσεως τές ’Εθνικές Βιομηχανίας Επι

τροπές πρός τοϋτο.
Ή έπιτροπή συμμερίζεται πληρέστατα τήν εύγλωττου φωνήν, ήν έν τε

λεί του πονήματός του άφίησιν ό γράφων καί ήν καλόν ένόμισε ν’ άναγράψγ] 

ολόκληρον ένταΰθα. «Πιστεύσατε άλλά πιστεύσατε με τήν πίστιν ήν οφεί
λετε πρός αύτόν τόν θεόν, διότι πρόκειται περί πατρίδας, δτι ή Ελλάς δέν 

θά δυνηθη ούτε τήν έθνικήν της έργασίαν νά διοργάνωση καί άναπτύξη, ούτε 
τόν πλοΰτον της νά πολλαπλασιάσω, ούτε τά μεγάλα καί βαρύτατα χρέη 

της νά πλήρωσή,,ούτε τόν μικρόν της πληθυσμόν ν’ αύξηση, ούτε πράγματι 
νά κατασταθη έλευθέρα καί ανεξάρτητος, ούτε φωνήν άπέναντι τοΰ πολι
τισμένου κόσμου καί τών ισχυρών τής γές νά έχη, ούτε ν’ άποκτήση ύπό- 

ληψιν έθνους άξιου νά ζη κατά τούς παρόντας καιρούς τής σοφίας καί της 
προόδου, άν πρό παντός άλλου δέν φροντίσετε νά βελτιωθή ή Γεωργία».

I. ΜΕΧΣΗΝΕΖΙΙΣ πρόεδρος, Φ. ΦΙΛΩΝΟΣ, Ν. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, Κ. ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ, 
Δ. Α1ΝΙΑΝ, Π. ΣΚΟΪΖΕΣ εισηγητής.

Μετά τήν άνάγνωσιν τής έκθέσεως, κατά τήν άπόφασιν τής τών κριτών 
επιτροπείας, ό πρόεδρος κ. Ί. Μεσσηνέζης άπεσφράγισε τά δύο δελτία. Καί 

τό μέν φέρον τό σύμβολου Ού παντός πΛεΐν είς Κόρινθον περιείχε τό ό'νο- 
μα τοΰ κ. Π. Χαλκιοπούλου, εις ον καί άπενεμήθη τό βραβεϊον*  τό δέ φέρον 

τό σύμ,βολον ΒόΛτιστος δήμος ό Γεωργικός περιείχε τό ονομα τοϋ κ. Τιμ. Δ. 

Άμπελά, είς 8ν άπενεμήθη ό έπαινος.

Ο ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ ΤΡΙΒΟΥΛΕΤΟΣ

ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ *

Α'

Εΐδόν που εικόνα τοΰ Ούγκώ, άναπαύοντος έπί τοΰ ,γόνατος ώσεί επταετή 
εγγονον καί θλίβοντος έν τή άγκάλη ομήλικα περίπου ώραϊαν παΐδα, καί 

άκων προσηλώθην μελετών καί άποθαυμάζων τήν τρυφεράν σκηνήν τοΰ οι
κογενειακού βίου. 'Η ήμερωτάτη έκφρασις τοΰ γέροντος, προσμε.ιδιώντος 

πρός τά πεφιλημένα οντα, άτινα ήσαν ή χαρμονή τοΰ γήρατός του, ένέπνεε 

μυστηριώδη τινα σεβασμόν, άλλ’ άμα άνεπάριστα τήν μεγαλοφυί'αν έν πάσνι 

τή έκφάνσει της. Τοιοϋτος, ώς έν τή άληθεΐ ταύτή είκόνι, ύπήρξεν φείποτε

* ΆνεγνώσΟη τφ σνλλόγφ 18jj ’/«νονάρίον 1880. 
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δ βίος τΰΰ Οΰγκώ — άγάπη ολος καϊ προσηλωβις. Ώς σήμερον έν τώ γή- 

ρατι, έπχφεθεϊς είς της οικογένειας τάς απολαύσεις, περιπτύσσεται τά ί'ύια 

τέκνα καί άνασκιρτ^ έ'νδακρυς ή φιλόστοργος καρδία του, ουτωσι άλλοτε, έν 
τή ένθουσιώδει καί μεγαλουργώ νεότητι, ένεκολποϋτο την πάσχουσαν καί 
τυρχννουμένην μερίδχ τής άνθρωπότητος, τόν πένητχ καϊ πιεζόμενον λαόν. 
Πάσαν σελίδα οίουδήποτε προϊόντος τίίς μεγαλοφυϊας του διαπνέει δ άγιος 

ουτος καϊ καθολικός ερως, ανεξαρτήτως πρός την εποχήν καϊ την εθνότητα.
Πρός ένα άφορών σκοπόν, τήν καυτηρίασιν πάσης κοινωνικής πληγής κα1 

τήν διακωμφδησιν οίασδήποτε τυρμννικής προλήψεως, ακάθεκτος άντεπε- 
ξήρχετο, άδιαφορών τίνα θά πλήξη δ λόγος του. Εί'τε τήν Τίσβην δημιουρ

γών έν τφ ΆγγΐΛφ τνράκκω τής Παΰούης, εί'τε τήν Jane έν τή ΜαζΊχ. 
Ί'υύωρ παρεισάγων ή έμφυσών έν τή φωνή τοϋ Μοσχόμαγκα Γραβιά τούς 
κατά τής αριστοκρατίας εύφυεϊς καϊ καυστικούς εκείνους-λόγους, πάντοτε 
εφερεν έπϊ σκηνής τόν πάσχοντα λαόν αντιμέτωπου τής διεφθαρμένης δε

σποτείας. *Ένα  έκ τών χαρακτήρων τούτων άποπειρώμαι ν’ αναπτύξω σή

μερον, τόν τοΰ γελωτοποιού Τριβουλέτου έν τφ δράματι ό Βασι.Ιεύς όιασκβ - 
δάξει. Τοΰ ολου δράματος τήν έκτύλιξιν έθεώρησα άσκοπον, μάλιστα διότι 
πάντες, έξ ιδίας έπιγνώσεως, άπεθαυμάσατε ήδη, καϊ έπανειλημμένως ί'σως, 
τάς άδαμαντίνους αύτοΰ σελίδας.

Β'
Άλλά τί είνε γελωτοποιός ;

’Άνθρωπος, λαμβανόμενος έκ τών τάξεων τοΰ λαοΰ, κ’ επάγγελμα εχων 

ΐνα προκαλή τόν γέλωτα*  άνθρωπος, είς 8ν συνήθως ή φύσις έδωρήσατο τήν 
δυσμορφίαν καϊ τόν όποϊον ό δεσπότης, ύφ1 δν υπηρετεί, έξηνάγκασε ν’άπο- 

βάλη πάσαν ιδίαν γνώμην, νά λησμονήση τόν έαυτοΰ χαρακτήρα, ν’ απεμ

πολήσω τήν άνεξαρτησίαν, καϊ ν’ άπεκδυθή τής έλευθερίας — ιδού ή είκών 

τοΰ γελωτοποιού. Πλάσμα, περιφρονούμενον έπίσης ώς οί κόνες καί οί πίθηκοι, 
άνθρωπος τέλος τοΰ λαοΰ. Μήτοι τοΰτο δέν άρκεϊ; "Ον τι φειγελών, ύπεϊκον, 

χάριν ολίγου άρτου καί θερμής στρωμνής, εϊς τήν άνάγκην νά καταπνίγη 
τάς ιδίας θλίψεις, καθόσον ιδού έπιφαίνεται ό κύριος, και ό κύριος πάσχει 

έκ πλήξεως, εινε βαρύθυμος*  ό γελωτοποιός οφείλει νά τφ φέρη τό μειδίαμα 

εϊς τά χείλη καϊ τό φώς είς τήν ψυχήν. Άλλοίμονον εϊς τόν δυστυχή έάν 

φωραθή ποτέ δακρύων ! Πάν δάκρυ θά πλήρωσή ανηλεώς έπϊ τής ράχεώς 

του καϊ μία τής έπιχρύσου μάστιγος τοϋ δεσπότου πληγή.
Ιδού όποιαν διαγράφει ό Ουγκώ τοΰ γελωτοποιού τήν εικόνα:

Είτε άγρυπνων,
εί'τε έν έγρηγόρσει, όνειρο.πολών 
καί εϊς τοΰ κόσμου &ν λησμονηθώ ποτέ 

, ■ τά πέρατα, μοιραίως έπανέρχομαι
εϊς μίαν σκέψιν: Είμαι γελωτοποιός 

τοΰ βασιλέως 1 Νά μή δύνασαι, νά μή 
έπιθυμής καϊ νά μή πράττης άλλο τι 
ή νά γελάς 1 'Οποία άθλιότης και 
ταπείνωσις! ’Εκείνο δπερ ε’χουσιν 
οί στρατιώτάι, συνηγμένοι ύπό τήν 
σημαίαν των, καί δ,τι εΐς τόν είλωτα 
τής Τύνιδος και τόν έπαίτην έμεινε 
τής 'Ισπανίας, καϊ είς τοϋ κατέργου τόν 
δεσμώτην· δ,τι πάς τις ζών έπϊ τής γης 
Απολαμβάνει, τό δικαίωμα νά μή 
γελά και δταν θέλη νά θρηνή, έγώ 
δέν εχω!—Ώ θεέ μου, άπελπις, σκαιός, 
έν σώματι δεσμώτης άτελεϊ, έν ω 
πολλάκις ή ψυχή μου παρακροόει, μέ 
τής δυσμορφίας τήν άπογοήτευσιν, 
ζηλότυπος πρός πασαν καλλονήν κ’ΐσχύν, 
κ’ έν μέσφ μεγαλείων, ίτινα πολύ 
με καθιστώσι σκοτεινότερου, έάν 
ποτέ ζητήσω μόνωσιν έν τή σκιφ, 
έάν θελήσω νά πραΰνω πρός στιγμήν 
τήν δύσμοιρου ψυχήν μου, ή'τις θρηνωδεί 
κ’ αϊμάσσει, αίφνης έπανέρχετ’ ό φαιδρός 
δεσπότης μου, ώραΐος, νέος, όλβιος 
έν τή ζωή, ό άγαπώμενος ύπό 
τών γυναικών, ό τής Γαλλίας βασιλεύς, 
καϊ έπιλήσμων έν τή ευτυχία του 
δτι θνητός κ’ έκεΐνος, μ’ έν του λάκτισμα 
έν τή έρήμφ, ένθα συσπαράσσομαι, 
χασμώμενος φωνεΐ μοι: Γελωτοποιέ, 
τόν γέλωτά μου έπανάφερεί—Πτωχέ 
τρελέ έν τή αύλή! Τί είσαι ; άνθρωπος 
καί σύ ! — Λοιπόν, τό πάθος, δπερ τήν ψυχήν 
αύτοΰ κατέχει, τόν έγωϊσμόν και τήν 
μνησικακίαν, τήν οργήν τήν άκρατον, 
τόν πόθον, τήν μανίαν, ήτις τόν ώθεϊ, 
τήν αίωνίαν σκέψιν πρός τινα σκοπόν 
άπάίσιον, & πάντα τά αισθήματα, 
δτινα τήν ψυχήν του κατατρώγουσιν, 
είς εν σημεΐον τοΰ κυρίου έν αύτφ 
τά πνίγει, φέρων γέλωτα εΐς δντινα 
θελήση ! — Ποιος έξευτελισμός ! έάν 
βαδίζη εί'τε ι'στατ’ ή έγείρεται 
πάντοτε φέρει είς τόν πόδα τόν κλοιόν 4.

4. 'Ο βασιλεύς διασκεδάζει. Πράξις Β' σκηνή β'.
Γελωτοποιούς, ποικίλλοντας μετά τών αύλητρίδων και όρχήστρίδων τά δείπνα κβϊ 

τάς έορτάς, άπαντώμεν παρά Ξενοφώντι (έν Συμποσίφ καϊ Άθηναίφ Δειπνο- 
σοφιστών. Βιβλ. ΙΑ'. 4. 2. 3 κα'ι ί.
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Γ.

‘Ο Τριβουλέτος, εις έζ τών δυστυχών τούτων, ών έχετε τήν εικόνα, έγεν- 

νήθη πτωχός καί δύσμορφος άστός τοδ Μπλοκ. Έκέρδαινε της ήμέρας τόν 

άρτον, συγκαλών τούς συντοπίτας, έργάτας άπλοϋς, έφ’ δν έπέχεεν άληθή 

χαραν. Εν τή αθλιοτητι ουχ ήττον συνετηρει . πάσαν την διαύγειαν καί 
την ακτινοβολίαν πνεύματος, οπεο έμελλε να διαλαμψή βραδύτεοον έν εύ- 
ρυτέρφ κύκλφ, συγκεντροΰντι τής Γαλλίας πάσης την κομψοτέραν κοινωνίαν. 

Οί πρώτοι τοδ Τριβουλέτου φίλοι ήσαν οί έπ’ι τή δυσμορφίφ του άνακ^γχά- 
ζοντες καί εύφυολογουντε.ς παϊδες τοϋ Μπλοά ** ησαν οΐ αθώοι μικροί του 

φίλοι οί γνωρίσαντεε αυτόν μετά τοϋ εφημερίου κα’ι τοϋ δημάρχου, έως ου 
η καλή φημη , ύπερέβη τόν στενόν της πτωχές πολίχνης ορίζοντα, ΐνα τώ 

παρασκευάσει την έν τή γαλλική αύλή είσοδον. Ποσάκις έν τίί αύλή 
έκείνγ), έν ή άπώλεσε την αυθυπαρξίαν περιβληθείς τοϋ γελωτοποιού την 
παρδαλήν έσθήτα, έπόθησε τόν έλεύθερον τοϋ πενιχροΰ Μπλοά ορίζοντα καί 

τήν καλύβην του !

1. Τής παραδόξου δυσμορφίας τρΰ Τριβουλέτου πιστήν παρέχουσιν εικόνα οί έξης 
στίχοι τοΰ συγχρόνου του Jean Marot;

... de la lAte ecorne ;
Aussi saige a treats ans que le jour qu’il fut ni; 
Petit front et gros yeux, nez grand, taille a voste, 
Estomac plat et long hault dos a porter hote, 
Cbacun contrefaiseit, cbanta, dansa, prfecha, 
Et de tout si plaisant qu’onc homme ne facha,

2. Ό Τριβουλέτος ήτο γελωτοποιός δυο βασιλέων τής Γαλλίας, Λουδοβίκου τοϋ 
1Β' καί Φραγκίσκου τοΰ Α'. Έν τή γαλλική αυλή ’είχε κ'αΟιερωθή ώς ίδιον αξίωμα 
το τοΰ fou ή bouffon de la cour. Οί γελωτοποιοί τών βασιλέων έλαμβάνοντο έκ τής 
κώμης Troyes, έν τοΐς άρχείοις τής οποίας άνευρέθη καί ή επομένη έπιστολή Καρό
λου τοΰ Ε', τήν οποίαν'αντιγράφω έκ τοΰ λεξικού τοΰ Larousse, έν λέξει fou, εις έπί- 
γνωσιν τοΰ ένδιαφέροντος, τό όποϊον έπεσπατΟ ή τάξις τών άνθρώπων τούτων :

Charles Quint, par la grAce de Dieu r.oy de France, a ieurs Seigneuries les maires et 
6eh0vins de nostre bonne ci't0 de Troyes, saiut et dilection $ seavoir faisons a leur des- 
sus dictes Seigneuries que Thevenin, nostre fol de cour, vient de trepasser de cestuy 
monde dans 1’autre. Le Seigneur Dieu veuille avoir en gr6 I’Ame de lui, qui on.cques ne 
faillit en sa charge et fonction aupr.es Xostxe .Roy.ale.Seigneurie, et mesmement ne voulut 
trepasser sans faire quelque joyeuse et gentille farce de, son metier. Pourquoy av.ons-nous 
ordonn6 que lui seroit dresse rnarbre funeraire, representant ledit sire avec une epita- 
phe contigue. Ores, comme par le Trepassement d’iceluy, la charge de fol en nostre'mai
son est de faict vacquante, avons ordonn6 et prdonnons aux bourgeois et villains de No
stre bonne ville de Troyes,-quHls veuillent, par droid a Nous .acquis, sea depuis longues 
ann6es, nous bailler un fol de leur cite pour rAcreer Nostre MajesU et les Seigneurs 
de Nostre palais: le faisant, feroht droict a nos Royaux privileges, et seront lesdits 
bourgeois et villains A tout jamais,nos feaux.et amis subjects. Le tout sans dilai ni surcis 
auleuns.; car nous voulons <que la dicte charge ne reste plus un plus long temps vac- 
quanta, En nostre palais de Paris, le 14 Janvier de 1’an de l’lncarnation -MCCGL-XXfl.

’Εντεύθεν άπό τής Ιστορίας παραλαμβάνουσα ή ποίησις τόν Τριβουλέτον, 

φέρει επί σκηνής τόν άστόν τοϋ ΙΣΤ' αίώνος αντιμέτωπαν τής μεσαιωνικής 
άριστοκρατίας. Τοιαυτην έχει βάσιν τό δράμα τοΰ Ούγκώ*  έπ’ι ταύτης, καί 

συμφώνως πρός τόν σκοπόν, δν άρχήθεν έν τοϊς έργοις του άνεγνώρισα, θά 
παρακολουθήσω τόν Τριβουλέτον ώς πατέρα, ούτινος άφαρπάζεται ή κόρη 

καί καταπάτεϊται ή τιμή, διότι"ή κόρη άνήκεν εις γελωτοποιόν, δστις τι

μήν δεν ήδύνατο νά έχν) !
Ή πικροτέρα όδύνη άφ’ ένός κ’ έξ άλλου ή μάλλον τρυφερά χαρά κατεΐ- 

χον τήν καρδίαν και διεμοιράζοντο τάς σκέψεις τοϋ Τριβουλέτου, ισόπαλοι 
και συγκρουόμεναι, διότι ό γελωτοποιός τής αύλής, ό άνευ ιδίας γνώμης κ’ε

λευθερίας, ό περιφρονούμενος ώς κύων καί πίθηκος, ήτο άμα καί πατήρ. 

Είχε δροσεράν καί έπίχαριν θυγατέρα, τήν Λευκήν, είς τάς θωπείας τής 
οποίας καί τά φιλήματα έλησμόνει ό γελωτοποιός οτι ήτο δοΰλος καί ό 

άνθρωπος οτι έγεννήθη δύσμορφος. Ύπέρ πάν έφοβεϊτο τήν ειμαρμένην καί 

τούς άνθρώπους’ έκείνην μή τόν έστέρει τής εύτυχίας του καί τούτους μή 
τφ έκλεπτον τήν τιμήν του. Έν έσχατι^ τινι τοϋ Μπισσύ, μακράν παντός 
βλέμματος, ύπό τά έλεήμονκ τοΰ θεοΰ ό'μματα καί τής γραίας Γεράρδης 

τήν έποπτείαν, άνεπτύσσετο ή Λευκή, κ’ έκεΐ ή'ρχετο, άλλάσσων ένδυμα καί 

άναλαμβάνων τόν άληθή χαρακτήρα ό πατήρ Τριβουλέτος, ΐνα απόλαυσή 
τοΰ οικογενειακού, βίου τάς αρρήτους ήδονάς. Και ΐνα έλθν) έκεΐ ΰπεξεφευγε 

τών έν τοϊς άνακτόροις τήν άγρυπνον φυλακήν, διερχόμενος διά στενωπών 

καί χανδάκων, διασκελίζων τήν χιόνα, παλαιών κατά τοΰ ύετοϋ, τής έρή- 

μου καί τοΰ σκότους. Τί πρός αύτόν, άφοΰ έ'βαινε πρός έν έκεΐ που άγρυ- 
πνοΰν φώς, ώσεί έλεήμων άγγελος άληθοΰς ζωής ! Ύπερβαίνων τόν ούδόν 

τοΰ μεμονωμένου καί πενιχρού οϊκίσκου ήσθάνετο εαυτόν άπολύτως εύτυχή. 
Άλλ’ή άγάπη του προέδιδε μυχίαν τινα τής ψυχής του ταραχήν, τόν τρό

μον, δστις έδιδε μείζονα έ'ντασιν είς τήν. άγάπην ταύτην. 'ο άπόβλητος αύ

τός τής μοίρας υιός, μεθ’ δλας τάς καταδρομάς άς ύφίστατο, νά ήνε άμα 

τοσοΰτον όλβιος, ώστε έν τή σκέψει ταύτή νά καταπνίγή πάσας τάς με- 

λαίνας σκέψεις τοΰ βίου’ νά κυβερνά ό παρίας αύτός τής κοινωνίας, εν άπο· 
κέντρφ τινι εστία, τό εράσμιον πλάσμα, δπερ ό θεός τφ επεφυλαξε, και νά 

τό κυβερν^ μετά τών παλμών καί τής προνοίας πατρός —· &, ή τρυφερά 
αδτη χαρά, τήν οποίαν καί εύτυχής τις άλλος ήθελε φθονήσει, ήτο έν έ^ 
πλέον τής τύχης άθυρμα, μεθ’ ού ήθέλησε νά τόν δελεάσή, ΐνα τόν ρίψν).βρα
δύτερον είς σκληροτέραν άπομόνωσιν. Ούτωσί που έσκεπτετο καί ήτενιζε 

τήν Λευκήν, θλίβων αύτήν έπί τοΰ στήθους*  τήν ήρωτα μητοι εξερχεται 

τοϋ οίκου, μή τήν είδε τις ύπάγουσαν ή έπανερχομενήν έκ τοΰ ναοΰ, καί 

μ.ετά δακρύων, Ικέτης πρό τής κόρης ό πατήρ, τή παραγγελλει νά μη απτή 

τήν νύκτα, πρός τήν μεγάλην οδόν, λύχνον, τήν. ημέραν νά μή. άνερχηται 
είς τό δώμα. *Ότε  δ’ ή Αευκή, είς άντάλλαγμκ τών στερήσεων τούτων,

aupr.es
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μετά παιδικού αίτεϊται ενδιαφέροντος, νά ίδτ] έφ’ άπαξ καί αύτη τούς Πα- 
ρισίους, την πόλιν των θαυμάσιων, ποτέ, αναφωνεί ήλεκτρισθείς ό Τρι- 
βουλέτος:

’Ώ θεέ f
θά τήν ίδοϋν, θά τήν άκολουθήσωσι 
καί θά μοι τήν άρπάσουν I γελωτοποιού 
τήν κόρην τίς θά σεβασθή ; γέλως πικρός 
θ’ άκολουθήση ! ώ, πρός χάριν μου έδώ 
νά μείνης. Δέν γνωρίζέις πόσον, κόρη μου, 
ιόν τών Παρισίων έ'χει ό άήρ 
διά τάς κόρας ! πόσοι διατρέχουσιν 
άκόλαστοι τήν πόλιν των καί μάλιστα 
οΐ εύγενεΐς. I

Ούτως άγαπ£ δ Τριβουλετος τήν κόρην του. Παραστΰμεν τής οικογενεια
κές τοϋ γελωτοποιού εύδαιμονίας αύτήκοοι έπ'ι μικρόν μάρτυρες, διότι ή 
μάλλον συναρπάζουσα χαρά έκεϊ, παρά τήν εστίαν τοϋ οί'κου, συναποτε- 
λεϊται:

ΤΡΙΒΟΥΑΕΤΟΣ
’β κόρη μου!

(τήν θλίβει έγκαρδίως Επί τοΰ στήθους) 
πλησίον σου τό παν γέλα, 

ούδέν μέ θλίβει, κ’ έλευθέρα ή πνοή 
έκφεύγει. Είμαι εύτυχής. ’Ώ, θλίψε με 
έν τή αγκάλη, τέκνον μου.

(τήν άτενίζει περιχαρής).
Σύ«γίνεσαι 

ώραιοτέρα πάντοτε! Ε’ιπέ μοι μή 
σοί λείπη τι \ Εϊσ’ εύτυχής έδώ j 
Λευκή, περίπτυξέ με.

ΛΕΥΚΗ (Εν τη άγκάλη του).
Πόσον καλός

είσαι, ώ πάτερ.

ΤΡΙΒΟΥΑΕΤΟΣ.
-Οχι· σ’ άγαπώ κ’ ιδού 

το παν. Δέν είσαι βλον σύ τό αϊμά μου 
καί ή ζωή μου ; άν δέν σ’ είχα, ώ θεέ μου, 

- ■ πώς θά εζων I

ΛΕΥ1Η (τφ θωπεύει τδ μέτωπον).
Στενάζεις· θλίψεις μύχιαι 

σέ βασανίζουν. Είς τήν κόρην σου εΐπέ 
τήν δυστυχή τί έχεις. Οιμοι! περί τής 

οικογένειας μου δέν ήκουσά ποτέ.

1. Πράξις Β' σκηνή γ'.

Ο ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ ΤΡΙΒΟΥΑΕΤΟΣ

ΤΡΙΒΟΥΑΕΤΟΣ
Δέν έχεις τέκνον.

ΛΕΥΚΗ
Άλλ’ επίσης άγνοώ

και τόνομά σου.
ΤΡΙΒΟΥΑΕΤΟΣ
Τ! σέ μέλλει δι’ αύτό ;

·······

ΛΕΥΚΗ
Άλλα τούλάχιστον 

ε’ιπέ μοι, πάτερ, περί τής μητρός μου τι.

ΤΡΙΒΟΥΑΕΤΟΣ
"Ω μή μου σκέψιν δυστυχή άφύπνιζε. 
Μή μ’ ένθυμίζης ό'τι εύρον άλλοτε 
— κα'ι άν έδώ δέν ήσο θά ένόμιζον 
ώς όνειρον — γυναίκα άσυνήθη πρδς 
τάς άλλας τάς γυναίκας, ή'τις έν τή γή, 
έν ή τά πάντα εϊν’ άνόμοια, έμέ 
πτωχόν και μόνον, ασθενή, άπόβλητον, 
διότι ή μην άθλιος καί δυσειδής

‘ ήγάπησεν. Άπήλθεν· εις τδ μνήμά της 
μεθ’ έαυτής δέ φέρει τδ μυστήριον 
τοΰ σταθερού της έρωτος, τοϋ έρωτος, 
δστις διήλθεν έπ’ έμοΰ ώς άστραπή, 
ώς λάμψις παραδείσου έν τφ αδει μου. 
Εί'θε ή γή, έτοιμη όλους νά δεχθή, 
νά ή είς στήθος, δπερ μέ άνέπαυσε, 
γλυκεία ! — Τώρα, σύ μοί έ'μεινες.

(ύψών τούς οφθαλμούς) 
θεέ μου, ώ θεέ μου, σέ εύχαριστώ.

(θρηνεί, καλύπτων τδ πρόσωπον).
'ΛΕΥΚΗ

Πολύ 
θά ύποφέρης. Οότω κλαίοντα 
δέν θέλω νά σε βλέπω . . . ό>, συντρίβομαι !

ΤΡΙΒΟΥΑΕΤΟΣ
Κ’ έάν ποτέ γελώντα μ’ έ'βλιπες ·,

AEYRU
Πλήν τί 

νά έ’χης, πάτερ ; τδνομά σου λέγε μοι. 
Είς τήν ψυχήν μου ρίψε τάς όδυνας σου·

ΤΡΙΒΟΥΑΕΤΟΣ
Όχι*  τδ όνομά μου, διατί; Πατήρ 
σου είμαι. ’Άκουσέ με: ίσως άλλαχοϋ
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με τρέμΟυσι, τίς οΤδε! ’'Αλλος με μισεί, 
μέ καταραται άλλος. Τ’ ονομά μου, τί 
έ' καί τί έάν τδ ελεγα ; &, εδω 

ένώπιον σου θέλω, εις τής γης αύτήν 
καν τήν γωνίαν τήν παρθενικήν, πατήρ 
νά ήμαι μόνον διά σέ σεβάσμιος, 
νά ήμαι άγιόν τι διά σέ καί ιερόν»

,ΑΕΪΚΗ.
ΤΩ πάτερ μουι

TPIBOYAETOS.

Ποΰ άλλως τε καρδία τις 
άνταποκρινομένη ; ”Ω, σέ άγαπώ 
άνθ’ δσου μίσους τρέφω- έν τή γή. 
Έλθε έγγύς μου. Ουτω άς λαλήσωμεν. 
Είπε μοι τδν πατέρα άγαπφς ; ιδού 
ήμεΐς όμοΰ, ή χείρ σου άναπαύεται 
έν τή έμή· τί θέλεις νά λαλήσωμεν 
δι’ άλλο; κόρη μου, ώ εύτυχία μου, 
ήν μοι προσφέρει ό θεός, περί έμέ 
οί άλλοι έχουν αδελφούς και συγγενείς, 
φίλους, συμβίαν, έορτάς, ύποτελεΐς, 
τέκνα πολλά, προγόνους, άγχιστεϊς, έγώ 
σέ μόνην έχω ! Άλλος είνε πλούσιος, 
έμοΰ συ είσαι πλούτος, σύ ό θησαυρός. 
Είς τδν Οεδν πιστεύει άλλος και έγώ 
είς τήν ψυχήν σου. Άλλοι Sv αΐσθάνωνται 
νεότητα καί πρδς γυναίκα έρωτα, 
έγωΐσταί Sv ήνε, ευθυμ’, ύγιεϊς, 
περίβλεπτοι, ώραΐοι, βλέπεις πως έγώ 
έπι τή καλλονή σου έναβρύνομαι. 
Γλυκύ μου τέκνον ! οικογένεια, πατρίς, 
συμβία, μήτηρ, άδελφή και κόρη μου, 
πλούτος καϊ εύτυχία, νόμος μου, θεός, 
τδ παν μου είσαι σύ, πάντοτε σύ, ούδέν 
έκτός σου. Ή ψυχή μου ή πτωχή παντού 
προσκρούει.—”Ω, Sv σ’έστερούμην 1 καϊ στιγμήν 
δέν δύναμαι νά τδ σκεφθώ. — Μειδίασε 
ολίγον. “Όταν μέιδ’ιφς είσ' άγγελος 1. 

τις άφοσιοϋσα πάντα παλμόν ή σκέψιν υπέρ τής ευτυχίας έκείνης, άλλά 

μάλλον εγωιστική καϊ ζηλότυπος. *0  πατήρ, ό έν τή ίστορίερ τών άνθρω

πίνων αισθημάτων άφιερών πάντα πόθον καϊ άγαθόν ύπέρ τών τέκνων, δη- 

μιουργεϊται λοιπόν ήδη άνθρωπός τις τοσοϋτον μικρός, ώστε ν’ άγαπ^ δι’ ε

αυτόν τήν κόρην, καϊ έν τή τυφλώσει τής ενστίκτου ταύτης στοργής νά 
προδίδηται κα'ι ζηλότυπος ; ’Αληθώς, είς τά σοφά πειθόμενος διδάγματα 
τοΰ βαθέος μ-ΰστου τής δραματικής τέχνης, έκλινα νά πιστεύσω δτι είς 

τούς άφορισμούς τής πατρικής άγάπης άποτόμως άντίκειται ό χαρακτήρ 
τοϋ πατρός, όποιον διετύπωσεν ό Οόγκώ. ’Ανεμνήσθην τοΰ Γιάνννι ’Αγιάννη, 

τοΰ άθλιου έκείνου άνθρώπου, δστις άφιερώσας τόν βίον πάντα μετά τοϋ 
χρήματος ύπέρ τής ευτυχίας τής Τιτίκας άπέθανεν, ύποκύψας είς τόν μα
ρασμόν, τόν όποιον βαθμικίως κα'ι κατά μικρόν έγέννησεν ή έν έτέρ^ι οι

κογένεια, τν; τοΰ συζύγου, άποκατάστασίς της. Δέν εΐνε πράγματι έγωϊ- 

στική και ζηλότυπος, ένστικτος μάλλον, ώς τήν άποκαλεϊ ό Girardin, ή 
στοργή αύτη, ή φέρουσα είς τόν τάφον, άντ'ι νά άι/οίζη τόν παράδεισον είς 
τόν πατέρα, τόν παραδίδοντα τήν κόρην του είς τοΰ συζύγου τόν οίκον, εύ- 
δαίμ.ονα και άγαπωμένην; 1 Κατ’ έπιφάνειαν, χ’ έκ πρώτης έντυπώσεως 

να'ι, άλλά κατά βάθος δέν πείθομαι, έγώ τούλάχιστον, ό'τι οί πατέρες έκεϊνοι 

εινε τοσοϋτον έγωϊσταϊ καί μικροί. Ούδ’ ό Άγιάννης, ούδ’ ό Τριβουλέτος ήδύ- 

ναντό ποτέ νά χαρακτηοισθώσιν άλλως ή ώς διεγράφησαν. ’Αφαιρέσατε τύ 

επιπλέον τοΰ ενθουσιασμού, δ'στις δικπνέει πάν έ'ργον τοΰ Ουγκώ, ένθουσια- 

σμοΰ ούχί έν τή έννοίρς, έν τή πατρική δηλαδή στοργή, άλλ’ έν τή έκφρά- 

σει, τή εκδηλώσει της, και θά έ'χητε "ήν άληθή καί ένταΰθα εικόνα τοϋ 

πατρός. Άλλ’ ό πατήρ Γιάννης Άγιάννης, ό πατήρ Τριβουλέτος, ό μέν εινε 
ύ τοΰ κατέργου φυγάς, ό δέ ό άνθρωπος τοΰ λαοΰ, καί ώ; τοιοΰτοι, έν ή έ'ζη- ' 

βοω κοινωνία, ούδεμίαν έχουσι θέσιν, ούδ’ οικογένειαν, ούδέ φίλον, ούδ’ άγα-

*Η φλογέρα; αυτή καϊ δυστυχής άγάπη δέν είνε οποία άληθώς έκπηγάζει 
έκ τής πατρικής καρδίας, κα'ι τήν όποιαν άναζητεΐ έν τώ δράριατι ό Saint 

Marc Girardin 2. Οί πατέρες, λέγει, άγαπώσι μεθ’ ήσσονος παραφοράς άλλ’ 
αληθέστερου. Ό Ιίρως τοϋ Τριβουλέτου πρός τήν κόρην του δέν είνε στοργή

1. Πράξις Β’ σκηνή γ’.
2. Cours de Iitterature dramalique 1. I page 157—166.

1. Μετά πολλής επιστημονικής άκριβείας έξετάζων έν τή περισπουδάστφ συγγραφή 
που δ Saint-Marc Girardin τας διαφόρους φάσεις, άς διήλθεν ή δραματική τέχνη, πι
στεύει δτι ή πατρική άγάπη έν τή ποιήσει τών νεωτέρων χρόνων μετέπεσεν άπό τής 
σοβαρας περιωπής, εΐς ήν εΐχεν ανυψώσει αύτήν τό αρχαιότερου δράμα. ’Αλλά προσω- 
τέρω, οίονεί λησμονών εαυτόν, κλίνει αποδεχόμενος δτι ή φίλαυτος καϊ ζηλότυπος 
τάσις έν τή πατρική στοργή, ήντινα μετά σθένους κατακρίνει, εϊνέ τι Ι’μφυτον τή αν
θρώπινη καρδία. ’Αναγινώσκω έν σελ. 179 τοϋ 1’ τόμου :

«Ή κόρη έν τούτοις είνε έν ώρφ γάμου*  τήν νυμφεύουσι, τότε δέ εισέρχεται έν τή 
“ο’ικογενείφ, ΐνα αύξηση τδν κύκλον, ή μάλλον ΐνα τδν χαλαρώση, άνθρωπος διεκδι- 
»κών άποτόμως πρδς τδν πατέρα ή τήν μητέρα τδ ήμισυ τής τρυφεράς άγάπης τής 
«πεφιλτμένης των κόρης. Τδ αύτό καϊ διά»τά αγαθά—καταλαμβάνει έπίσης τδ ήμισυ. 
“Καί τοΰτο καλείται άποκατάστασίς τών τέκνων. Γινώσκω κάλλιστα δτι τοιοΰτος είνε 

«δ κοινός νόμος, καί δτι αδίκως, δέν λέγω δτι παραπονούμεθα, άλλ’ έστω καί οτι 
“έκπληττόμεθα. Οΰχ ήττον ό νόμος ουτος είνε σκληρός, καϊ δέν έκτελεϊται ά'νευ δπο- 
«κωφων ψιθυρισμών, οΐτινες γίνονται καταληπτοί, δταν τις τείνη μετά προσοχής τδ 
»οΰς είς τάς μυχίους κινήσεις τής ανθρωπίνου καρδίας».

ΤΟΜΟΣ Δ', 1.— ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1880 5 
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θδν, ούδ’ έλπίδα την ύστάτην τοΰ άνθρώπου καταφυγήν. ’Έχουσιν άμφότε- 

ρο< [λίαν κόρην καί έπί της παιδός ταύτης συγκεντροϋται ή ΰπαρξις καί η 

ευτυχία των. Έν ούδενί έγωϊσταί καί πρός ούδέν ζηλότυποι, έ'χουσε την άν· 
θρωπίνην φιλαυτίαν ότι δ απόβλητος δυστυχής εινε καν πατήρ φιλόστοργος 

καί τδν φθόνον μή τοι άλλος τις ύπεισδύση εις της κόρης εκείνης την άγά- 

πην. Τί άλλο, εάν κα'ι τδ άγιον τοϋτο της ψυχής μύρον έξατμισθίί, έναπο' 
μένει εις τδν δύσμοιρου πατέρα;

Ιδού ό Τριβουλετος θ’άπορφανισθή καί της μόνης^εύτυχίας, ητις τφ προσ- 

ευ.ειδίασε. Βαδίζων έν μι^ συννεφώδει νυκτί πρδς τδ ερημικόν άσυλόν του διέ- 
κοινεν έν τίί σκοτίιρ διολισθαινούσας σκιάς, ανθρώπους μυστηριωδώς έπισκο- 
ποΰντας καί μυστηριωδέστερον έ’τι διαλεγομένους. ΤΠσαν άνδρες τοϋ σκότους 

καί τοΰ εγκλήματος, εύγενεΐς πωλοϋντες χάριν εύνοιας τινός η μειδιάματος, 

χάριν ενός τίτλου, τδν όποιον ούχί σπανίως ήγόραζεν ή φιλαρέσκεια μοιχα- 
λίδος συζύγου, την εαυτών συνείδησιν και την τιμήν’ ήρχοντο έκεϊ, ΐνα άφαρ- 

πάσωσι την Λευκήν, τοΰ γελωτοποιοΰ την κόρην, άδιαφοροΰντες Αν ή κόρη 

αυτή αδριον, απεγνωσμένη καί κάτω τά δμματα έξ αίσχους κα'ι άπογνώσεως 

κλίνουσα, ηθελεν άπονενοημένη διατρέχει τάς άγυιάς, παίγνιον της φαύλης 

ερωτικές διαθέσεως τοΰ τυχόντος ! Συναντηθέντες έκεϊ που μετά τοΰ Τρι- 

βουλέτου, δέν έπάγωσαν πρδ τοΰ θράσους, δέν ηρυθρίασαν πρδ της βδελυγ

μίας — ή συνείδησις έκοιματο ώς έξέλιπεν ή τιμή, —- άλλ’ έπιχαίροντες κ 
εύφυολογοΰντες περιέδεσαν τοϋ πατρός τά δμματα καί τδν έταξαν φρουρόν 

τϋς κλίμακος, έφ’ ής έμελλεν άνεπιστρεπτεΐ και ύστατον νά διέλθη τίίς κύ

ρης ή άθωότης καί τοΰ πατρός ή|τιμη !

Δ'.

’Αληθώς κατά τούς χρόνους τοΰ μεσαίωνος, κατά τδν αιώνα καθ’ 8ν καί δ 
Τριβουλετος έ'ζησεν, ή κατάπτωσις τοΰ φρονήματος καί τίίς ηθικής ητο έν 

τ·ρ άκμη’ αξία μελέτης πρδ πάντων είνε ή παντοειδής πίεσις, ήν μετηρχον- 

το οί τότε ισχυροί κατά τών κάτω κοινωνικών στρωμάτων.'Η Γαλλία, κατά 
τδν Guizot,’ ούδ’ άσφαλείας, ούδ' ελευθερίας δύναται τις νά εί'πη ότι άπή- 

λαυε. Κατετέμνετο πάσα εις τιμάρια, έκάστου τών οποίων ηγείτο καί εϊς 

τυραννίσκος, ροφών άπδ τοΰ πύργου του άπληστως τδν ιδρώτα, πολλάκις δέ 
καί τδ αίμα τοΰ λαοΰ. Οί άγρόται έκαλλιέργουν, άλλ’ άνευ ιδιοκτησίας, ώς 
δούλοι, τάς κτήσεις τών εύγενών’ όπου έλειπεν ό εύγενης, τδν άντικαθίστα 

δ δήμαρχος, ό πάρεδρος, ό εφημέριος, ό τοποτηρητης, ό έκμυζών τδν υπή

κοον, ένώ άμα έ'κλεπτε καί”τδν βασιλέα. Ό λαός δ βαρυνόμενος ύπδ έπα- 
χθών φόρων, ούδέ την ελευθερίαν είχε της καρπώσεως τών δασών. Τά ξύλα 

έκαιον- λαμπυρίζοντα έν τί) έστίςε τοΰ δεσπότου, θερμαίνοντα τά ριγοΰντα 

1. Histoire de la civilisation en France, t. Ill καί IV.

/ 

μέλη του η έξημεροϋντα τίίς ποδάγρας τούς πόνους’ άπεκλείετο τής Θήρας, 
διότι ή θηρα ήτο ή συνήθης έπασχόλησις καί ψυχαγωγία τοϋ φεουδάρχου 

καί της δεσποίνης του, τά δέ πτηνά τοΰ ούρανοΰ καί οί ιχθύες τής θαλάσσης 

έμαγειρεύοντο έν τφ πύργφ ΐνα παρατεθώσιν είς τά Λουκούλεια τοΰ πυργο

δεσπότου δείπνα. Άλλ’ ούδ’ έν τφ οίκω του ήτο δ δοΰλος έλεύθερος’ είς του 
κυρίου τδ πρόσταγμα, είτε διά νυκτδς είτε έν ήμέρι>: τφ ήρχετο, μετέφερε τά 
ξύλα καί τάς τροφάς τοΰ πύργου, τάς λίθους καί την άσβεστον τής οίκοδο- 
μ.ης, βαδίζων διά τοΰ ψύχους, τοΰ καύσονος καί τοΰ ύετοΰ. ’Άνευ πολιτικές 
έλευθερίας, ποτίζων την ξένην γήν, ΐνα δώση τδν άρτον, τδν όποιον θά φάγη 

άλλος, ούδέ την τιμήν είχεν Ασφαλή' ή ώραία σύζυγος, ή δροσερά κόρη, πα- 
ρέμενον άφανεϊς είς τά Ανήλια τής καλύβης βάθη, ΐνα μη είσδύση κ’ έκεϊ 
ή αδηφάγος τοΰ αύθέντου επιθυμία.

Έπεκαλέσθην τής ιστορίας τδ κΰρος, ΐνα μη τις ύπολάβη ότι, έμφυσησας 

τοσαϋτα πάθη είς τδν Τριβουλέτον δ Ούγκώ, έπλασε φανταστόν τινα καί 

ούδέποτε ύπάοξαντα κόσμον. Τοιαύτη ήτο δυστυχώς ή κατάστασις τών τότ® 
ήθών, η δέ μεταξύ λαοΰ καί εύγενών πάλη, άπδ παρελθόντων αίωνων άρζα- 

μένη, έκλόνιζεν ίσχυρώτερον ηδη καί άπό τών θεμελίων αύτών τούς βαρείς 

Αρχοντικούς πύργους, καί διέκοπτεν άποτόμως, έν τφ μέσω Ιχι τής νυκτός, 
τά τεταραγμένα τών ισχυρών ό'νειρα.’ Άλλ’ έξ άλλου πάντοτε έπίστευσα 
■ότι δ Ούγκώ αδίκησε την ιστορίαν έν τφ προσώπφ Φραγκίσκου τοΰ Α.'. Ίστο- 
ρικώς άληθές είνε ό'τι δ βασιλεύς ουτος ^το φίλος της ηδονές καί της άκο- 

λασίας, άλλ’ έλησμόνησεν ό Ούγκώ έν τφ ένθουσιασμφ του, τδν όποιον ένέ- 

πνεε τίς οΐδε ποιος πολιτικός σκοπός, ότι της μεγαλοπρεπούς καί ίπποτικής 

βίκόνος τοΰ Φραγκίσκου δέν έλαβεν ή τάς σκιάς, τάς έλαφράς έκείνας σκο- 
τεινάς Αποχρώσεις, τάς όποιας έν πάση είκόνι άπαντώμεν καί αΐτινες δέν 
άποτελοΰσιν ούχ ήττον την εικόνα. Μεθ’ ολην την έπαγωγδν δύναμιν, μ.εθ’ 

ής έπίσταται ό Ούγκώ νά πληττη την κακίαν, θά άγαπώ τδν βασιλέα έκεϊ- 
νον, ούχί τόν υίόν τίίς φιληδόνου καί βιαίας Λουίζης της Σαβο’ίας, άλλά τόν 
αδελφόν της θελκτικές Μαργαρίτας δ’ Άγγουλέμης, τδν επιρρεπή πρός πάντα 
γενναΐον ένθουσιασμδν ή συγκίνησιν^ — τδν στρατιώτην, δστις έπανειλημ-

1 Κατά τδν Ις’ αιώνα Αρχόμενον διπλή έξεγείρετο έπανάστασις, θρησκευτική τε καϊ 
πολιτική.Ή τυραννουμένη Εύρώπη, είς τήν έμφάνισιν τοΰ Λουθήρου,Ανέλαβε τδ θάρρος, 
δπερ τή ελειπεν. Έζήτει τήν έλάττωσιν τών φόρων καί τήν επιστροφήν τών αγαθών, 
&τινα οί εύγενεΐς κατεχρώντο’ τήν έλευθερίαν τής Θήρας και τής Αλιείας,τήν χρήσιν τών 
δασών καί τών Αγγαρειών τήν κατάργησιν.Κατ’ ’Απρίλιον τοΰ 1525 οι Αλσατοΐ έόάδιζον 
Αθρόοι πρός τήν Λωοαίνην,έρημοΰντες τούς πύργους καί σφάζοντες τάς οικογένειας τών 
εύγενών.Έκεΐθεν έμελέτων νά φέρωσι πΰρ καί θάνατον κατά πάσης τής Αριστοκρατικής 
Γαλλίας, έάν μή, βασιζόμενοι είς Απατηλάς έπαγγελίας περί χορηγίας προνομίων, ή- 
ναγκάζοντο νά παραδώσωσι τά όπλα είς τήν χωροφυλακήν, ήτις, παραβιάσασα τήν 
συνθήκην, κατέσφαξε πλείστους έκ τών δυστυχών. Ιδού Αποτρόπαια είκών, ήν μετά 
καί ά'λλων παρέχει ή Histoire de France τοΰ Henri Martin έν τόμφ VIII σελ, 75 και έφ.

2 Αυτόθι έν τόμω VII, σελ. 435—4'6.
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μένως διεκινδύνευσε τδ ίδιον αΐμα, διεκδικών πρδς τούς Μιλανούς, ώς από

γονος τοϋ Βαλεντίνου, πάτρια δίκαια, καί πρός Κάρολον τόν Ε'. την αύτα- 

κρατορίαν—τδν αιχμάλωτον τής Παβίας, γράφοντα έκεϊθεν πρός την μητέ

ρα του δτι ίδ πάν άπώΛεζο ιχζος ζής τιμής' ούδέ θά εξασθένηση ή ευσεβής 
μνήμη, μεθ’ ής φέρομαι πρός τόν φίλον Λέοντος τοϋ 1' βασιλέα, δστις άπδ 

τής αύλής τοϋ λογίου Πάπα εφερεν εις τό Λοΰβρον τάς καλλίστας τοϋ 'Ρα

φαήλ εικόνας, καί ένεκαίνισε νέαν περίοδον έν τή τέχνη καί τοϊς γράμμασιν. 
'θ διερχόμενος τούς δυστυχείς εκείνους χρόνους ΐσταται οίονεί άναπαύων την 

καταβεβλημενην ορασιν πρό της φωτεινής ταύτης είκόνος άνακτος', δστις έν 
χρόνοις δουλοσύνης πνευματικής έκαλλιέργει έπιτυχώς τά γράμματα καί 

άνεκίνει πρόθυμος πάσαν επιστημονικήν συζήτησιν, εί'τε έν τώ δείπνω, είτε 
έν ταϊς έκδρομαϊς και τΤι θήρη.' Δέν δύναμαι ποτέ νά λησμονήσω — καί 

ί'σως εΐνε τοϋτο μία άνθρωπίνη άδυναμία — δτι έν τη αγκάλη Φραγκίσκου 
τοϋ Α' έν τφ πύργφ τοΰ Κλοΰς την ύστάτην άφηκε πνοήν ό θαυμάσιος Ιτα
λός ζωγράφος Δεονάρδος δέ Βίντση.

Ή ύστάτη τοΰ Φραγκίσκου παραγγελία πρός ’Ερρίκον τόν Β', η διερμηνεύου- 

σα τάς ελευθερίους τάσεις τής ψυχής του, ητο συμπαθής μέριμνα ύπέρ τοϋ 

λαοΰ, τόν όποϊον ειχον καταπονήσει οί βαρείς φόροι. Μεθ’ δλα ταΰτα φαντά
ζεται ό Αγαπών την αλήθειαν μετά πόσου ενδιαφέροντος θά παρηκολούθει 

τάς περιπετείας τοΰ δράματος τοΰ Ούγκώ, έάν είς τδ πρόσωπον τοΰ γεν 

ναιόφρονος τούτου βασιλέως ύπεισήρχετο έτερός τις, εύήθης καί ταπεινός δε

σπότης, έξ έκείνων οΐτινες ήτίμασαν την Γαλλίαν κατά τόν μεσκίωνα. Μή 
πιστεύσητέ ποτέ ·δτι, κατά την αύχμηράν έκείνην τής άνθρωπότητος περίο
δον, δέν ύπήρξαν καί αληθείς άνθρωποι, εύσυνείδητοι καί μεγάλοι άρχοντες, 

ποθησαντες νά στηρίξωσι την ίσχύν καί τό μεγαλεΐον των έπί τής καρδίας 

τοϋ λαοΰ' άλλ’ οί βασιλείς έν τή άνωμάλω τών ηθών καί της πολιτείας 
καταστάσει, ούδ’ ήδύναντο νά ταχθώσιν άντίον της γενικής φοράς' μεταξύ 

αύτών καί τοϋ λαοΰ έπεπρόσθει συμπαγής καί έξηχρειωμένη τάξις άνθρώπων, 
κατά τοΰ βράχου δ’ έκείνου συνεθραόετο πασα πιθανή μεταξύ βασιλέως καί 

λαοΰ συνδιαλλαγή. Οί Απαίσιοι ούτοι άνθρωποι, καί ούχί ό Φραγκίσκος, 

άφηρπασαν τοΰ πτωχού γελωτοποιού την κόρην' διότι κατά τόν αιώνα τοΰ

τον καί έπι πολύ μετεπειτα οί εκλεκτοί τ·?; τύχης έπίστευον δτι τό αίσθη
μα τής οικογενειακής τιμής δέν ίσχυε νά έγείρη λαίλαπα έν διανοία απλή 
καί καρδίη άπείρω. Τό έπίστευον οί μηδέποτε άξιώσαντες άπό τών περι
φράκτων πύργων νά κατέλθωσι μέχρι της καλύβης, οί αίσχυνόμενοι νά τεί- 

νωσιν είς τόν λαόν φιλίας χεΐρα ! Ή χειρ έκείνη, η έν τω σκότει σύρουσα 
δολοφόνου έγχειρίδιον, ή άρπαξ καί άποπλανώσα χειρ, ούδέποτε ήσθάνθη τδ 

ευεργετικόν τοΰ ήλιου θάλπος, ριγούσα ύπό τήν κομψήν καί απαλήν χειρί-

1 · Αυτόθι έν σελ· 482. 

δα! Ή χειρ ή ούδέποτε θλίψασα τήν ειλικρινή καί δκακον άοΰ εργάτου 

χεϊοα, ίνα μή ή έκ της τιμίας έργασίας τραχύτης ρυπάνη τήν λεπτοφυή 

Αριστοκρατικήν επιδερμίδα, ή χειρ αυτή, ή μή Ανεχόμενη νά πρόσκρουση 
είς τούς τύλους καί τόν ίδρωτα βαναύσου χειρός, έκρύπτετο ύπό τήν χειρίδα 

ίνα κάλυψη τά αίματα, τάς κλοπάς καί τά αίσχη!

Ε'

Φρουρός τής κλίμακας, έφ’ ής έπετελεϊτο τδ μυσαρώτερον των κοινωνικών 
εγκλημάτων, καί ασυνείδητος συνεργάτης ό Τριβουλέτος, παλαιών πρός δι- 

πλοΰν σκότος, τό τής νυκτός καί τοΰ έπιδέσμου, οστις τφ έκάλυπτε τούς 
οφθαλμούς, ήκουσε τής Λευκής, καλούσης καί σπαραττομένης' τότε ό δυ 

στυχής άπλοϋς ένόησεν ότι ή ίδια κόρη, τό πολυτίμητου αγαθόν, καί ούχί 
ή εύγενής δέ Κοσσέ, ήτο τδ θύμα' καί ούτωσί συναποτελεϊτκι ένταΰθα άδι

κος μαύρης προνοίας έκδίκησις, διότι δ Τριβουλέτος περιχαρής πρό μςκροΰ 

ήκουσεν οτι συνήργει ύπέρ τής αρπαγής τής συζύγου ένός εύγενοΰς ! — Κα 
τάρα ! έφώνησεν ό γελωτοποιός, καί έν τή λέξει ταύτη, έν ή κατά τήν όλε- 

θρίαν στιγμ,ήν κατώρθωσε νά συγκεντρώση τήν άπομόνωσιν, τδ άλγος καί 
τήν καταστροφήν τής οικογενειακής του ύπάοξεως, ένυπάρχει ή βροντή τοΰ 

κεραυνού και ή άγρια λύσσα τοΰ συνταρασσομενου πελάγους. Ή άρα τοϋ 
Τριβουλέτου εΐνε ή πνιγομένη φωνή τής άνθρωπότητος,. πριν έ'τι διαγραφή 

έν ταϊς πολιτείαις ό θεσμός τής έλευθερίας καί τής ισότητας, δ κυβερνών σή

μερον τάς καθ’ ήμας κοινωνίας. ’Εν τή άο<ή έκείνη, ήν άναπτύσσει έν μετα- 
γενεστέριη σκηνή ό Ούγκώ διά θαυμάσιων στίχων, άναπαρίσταται πΧσα ή 
μεγαλοφυία καί ή δύναμις τής φαντασίας του, ό πρός τήν Ανθρωπότητα διά

πυρος έρως του.
ΤΡΙΒΟΥΛΕΤΟΣ

Δέν όμιλεΐτε; καί σας φαίνεται λοιπόν 
παράδοξον νά ήν’ ό γελωτοποιός 
πατήρ, να έχη κόρην ς καί οί λύκοι, ώς 
οί εύγειείς, δέν έχουν οικογένειαν; 
Δέν δύναμαι νά έχω καί έγώ, καθώς 
αύτοί, τήν ίδικήν μου; ’Ώ, άρχει, άρκεϊ.

(διά φοθερδ; φωνής)

"Ας τελειώσουν πλέον τά. άστείά σας I 
Τήν κόρην μου τήν θέλω' μέ ακούετε ; 
γελώντες συζητεϊτε, ψιθυρίζετε 
καί λέγετε περί τοΰ πράγματος, έγώ 
άνάγκην δέν σας έ'χω κ’ έπιβάλλεσθε. 
Κύριοι, είπα' δότε μοι τήν κόρην μου.

Δαίμονες μαϋροι, κόλαζες, ώ κόλακες,
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κατηραμένη γενεά! Εΐν’ άληθές 
λοιπόν δ'τι τήν κόρην μου μοί ήρπασα» 
αύτ1 οΐ λησται! και βέβαια μία γυνή, 
είς τήν συνείδησιν των εινε τίποτε !

··’,♦.» * · · 
”β, ή τιμή παρθένου eEve δι’ αύτούς 
άνωφελής τις πλούτος'· ή γυνή εινε άγρδς 
πολλ’ άποφέρων, εινε αγροικία τις,, 
ής τακτικώς λαμβάνουν, τό ένοίκιον. 
Γυνή σημαίνει >, εδνοιαι έρχόμενάι 
άδήλως, άλλ’ άφθόνως· μία σήμερον 
θέσις, ά’λυσις χρυσή, δώρα άφθονα! 
Μή δύναται τις έή ύμών, έστω καϊ εϊς,. 
νά διαψεύση, τούτο ς Τήν αλήθειαν, 
μήπως δέν. λέγω, κύριοι; και πράγματι: 
&*"  δνομα τι, είτε τίτλον, ή τινα 
χίμαιραν άλλην, ολοι θά πωλήσητε,. 
ίάν άκόμη δχι, τήν γυναΐκά σου, 
Βρυών,

(τφ Γόρδ) 
τήν άδελφήν σου-σύ, 

(τφ. νέφ Παρδαγιάν) 

καί σύ, σύ τήν. 
μητέρα σου.

Τίς νά πιστεΰσ’ ήδύνατο,?! 
’β αίσχος!’ δούκες δλοι καί πατρίκιοι,., 
τής ‘Ισπανίας άρχοντες, απόγονος 
τοΰ Καρλομάγνου εις Βερμανδοά 
και εΐς Βρυών, οδ τίνος τοΰ Μιλάνου δού£ 

ά πάππος ήτο, εΐς Μοτμορενσή καί εΐς 
Πιέν, εΐς Γόρδης Σι-μιάνης, Παρδαγιάν,. 
ονόματα μεγάλα έν τή χώρα μας, 
δτι τήν κόρην δυστυχούς θά εκλεπτον. 
πατρός!’ ώ, δχι δέν άνήκουσί ποτέ 
εΐς τούς μεγάλους τούτους οίκους ευτελείς 
τόσον καρδίαι, καλυπτόμεναι ύπό 
οικόσημα τοσοϋτον ένδοξα. Ούχί· 
δέν σάς άναγνωρίζω t Αΐ μητέρες σας- 
εΐς τούς άμαξηλάτας των έδόθησαν 
κ’ ένάτιμία κ’ αΐσχει σας έγέννησαν». 
“Ολοι σας εΐσθε νόθοι !

·- ·- * ·- *.  ■
Τί ό. βασιλεύς 

σάς εδώσεν είς άμοιβήν, άπέναντι 
τοΰ άγαθοϋ μου,, δπερ έπφλήόατι; Κ 

I. Ηράξις Γ'. Σκηνή γ'..
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Άλλ’ ητο πλέον αργά ! διότι ό Τριβουλέτος δέν θά αισθανθώ τήν Λευ

κήν, ώς χθες κα'ι πρώην, αμέριμνου έκ παιδικής χαρδΐς καί άποπνέουσαν παρ*  

θενικόν άρωμα, έζ ών άπετελεϊτο ή οικογενειακή του εύτυχία. Τήν αγνήν 

τών χειλέων της δρόσον άπερρόφησαν ακόλαστα φιλήματα, ώς άπομαραί- 

νει τήν ζωήν τοϋ άνθους άγριου λιβός πνοή. Δεν θά κλίνη έν τή αγκάλη 
του ή εύτυχής παΐς, έαρ δλη καϊ κελάδημα, άλλ’ ή έζουθενημένη γυνή 

ΐνα κάλυψη έκεΐ το αίσχος κα'ι τά δάκρυα. Μάτην ό Τριβουλέτος ικετεύει έν 
τή αύλή ! Τόν θάλαμον τοϋ Φραγκίσκου φρουροϋσιν άσφαλή κλείθρα καϊ ομ- 

ματα πιστών άγρυπνα.

Κακούργοι, δολοφόνοι, κλέπται καί λησταί, 
προαγωγοί τών γυναικών άπαίσιοι, 
ώ εύγενεΐς μου· θέλω έπί τέλους, σας 
ζητώ τήν κόρην μου, θά μοί τήν δώσητε ς

Δεν εΐχεν είσέτι άποπλ.ηρωθή τοΰ πεπρωμένου του ή βουλή, "Οτε έζήλθεν 

άπό τοΰ βασιλείου θαλάμου ή Λευκή, δέν ήτο ή λάλος καϊ τρυφερά Λευκή 
του. 'Υπό τά φωτεινά τής παιδός ό'μματα εΐχεν άποτυπώσει ή δυστυχία τόν 

μελανόν τοΰ άλγους τύπον.
Ό δείλαιος πατήρ ! πληγείς έν τή οικογενειακή του αύθυπαρζίη, έν ή 

κα'ι μόνη έγκαρτερών έβίου, μελετη άμεσον έκδίκησιν. Μελετ<£ τό έγκλη

μα, χωρίς νά όπισθοχωρήση ούδ’ έπί στιγμήν μετά φρίκης. ’Εάν έκσπάση 
τά σπλάγχνα ενός άνθρώπου, ή συνείδησίς του θά έπαναπαυθή γκληνιώσζ 

αύριον, διότι ό άνθρωπος ούτος τω κατήνεγκε τήν άπηνεστάτην πληγήν έν 
τοΐς ίδίοις σπλάγχνοις. Τφ άφήοπασεν έκεϊθεν, άμερίμνως καί ηδονικότατα 

αναπαυόμενου, τόν πατέρα, καί ό Τριβουλέτος, άφ’ ής παύση νά ήνε πατήρ, 

ούδέν μέλλει νά πτοηθή έν τφ κόσμφ τούτφ. Τοιαΰτα κατά φρένα άνακυ- 
κών, άνευρίσκει, έν μεμονωμένφ έκεϊθεν τοΰ αγίου Γερμανού καταγωγίφ, 
δύο προθύμους τοΰ έγκλήματος έργάτας, τό εγχειρίδιου τοΰ Σαλταβαδήλ κα'ι 

τής άδελφής του Μαγκελόνης τό κάλλος. Παρά τή κόρη τής ηδονής θ’ άνα- 

παυθή έντρυφών καί λησμονουμενος ό Φραγκίσκος, ένφ ό προαγωγός άδελ

φός, τό τέρας τοΰτο καί ή βδελυγμία, θά έκτελέση ώς τίμιος κακούργος τό 

έργον του.’Επιχαίρων έπειτα ό γελωτοποιός θά ρίψη εΐς τόν ποταμόν τό πτώ
μα, τό όποιον, μετά τό έγκλημα, θερμόν καί σφκδάζον έτι, θά τφ παραδώση 

ό Σαλταβαδήλ έν συνερραμμένη σινδόνι.

Ό Φραγκίσκος, έρωτοτροπών καί πίνων παρά τή Μαγκελόνη, $δει τό πε- 

φιλημένον του ι^σμα «Ή γυνή είνε ελαφρά ώς τό πτίλον πρό του άνεμου.» 
Ή βροχή έςω καί ό άνεμος θραύουσι τάς ύέλους τών παραθύρων’ ή άστραπή 
διέρχεται άκαριαία τοΰ ούρανοΰ τάς εκτάσεις. Ούχί! ‘Ο Φραγκίσκος δέν θ’ 

άποθάνη, διότι ή Μαγκελόνη ήράσθη τοΰ ώραίου αξιωματικού, τοϋ οποίου 
τήν ζωήν τή ώμοσεν ό Σκλ,τ»βαδήλ ν’ άνταλλάζη διά τοΰ αίματος τοΰ πρώ-
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του διαβάτου, δστις τυχόν θά έκρουε την θύραν. Τί πρδς αύτόν; εργάτης τοϋ 

εγκλήματος, ήδιαφόρει πρός τό θΰμα. Ιδού έγγίζει μεσονύκτιόν, η τακτή 
ώρα τής καταστροφής. Πόσαι πάλλουσι καρδίαί! ‘Η τής Λευκής άπευχομέ- 

νης, τοϋ Τριβαυλέτου έξ άγριας χαράς, τής Μαγκελόνης άπελπισθείσης σχε
δόν, καί τοΰ Σαλταβαδήλ απλώς άδημονοΰντος. Άλλ’ ή Ούρα έκρούσθη’ μή 

ήτο τής στέγης ήχος ύποχωρούσης είς τοΰ άνεμου τό σθένος ; όχι! έκρούσθη, 

αύθις, καί ήτο ή τρέμουσα χειρ τής Λευκής, ρεγούσης ύπό τοϋ ψύχους, δει- 
λιώσης πρό τής ιδέας τοΰ θανάτου, ή χειρ αληθούς Γαλλίδος, ητις έρώσα ήρ- 

^ετο, ύπό άνδρός έσθήτα, ίνα σώση τόν άπαπλανήσαντα εραστήν. ’Οσάκις 
έμελέτησα τήν θαυμασίαν ταύτην τοϋ Ούγκώ σκηνήν, κα'ι τήν έμελέτησα 

άπειράκις, κατέλαβε με πάντοτε ρίγος και φρικίασις. Ό άδελφός σπεύδει, 
πρός τό εγχειρίδιου και τό στρέφει έπ'ι τής άκόνης, ή Λευκή κρούει τήν Θύ~ 

ραν, όπισθεν τής όποιας άποσύρεται εκείνος. Ή αδελφή, ή άξια τοϋ δολοφό 
νου συνεργάτις, άνοίγει τήν θύραν, ό Σαλταβαδήλ ύψοΐ τό εγχειρίδιου καί ή 
πτωχή κόρη είνε έν τφ οΰδίρ. ’Αστραπιαίος, άσυνείδητος εισέρχεται ό σίδη

ρος είς τά αθώα στήθη, πριν ή ή κόρη είσδύσγι είς τοΰ ξενείου ασύλου τά 
βάθη.

Ή Λευκή, άποπνέουσα έ'τι τήν ύστάτην αγωνιώδη πνοήν, παραδίδοται έν 
τφ σαβάνφ είς τόν ίδιον πατέρα, δστις έν τή αγρίμι τής έκδικήσεως χαρ^, 
πλήττει διά τών ποδών τό πτώμα, φρονών ό'τι προπηλακίζει άπνουν τόν 

εχθρόν’ ούδεμία οίκτου φωνή, ούδ’ έλεγχούσης συνειδήσεως φρικίασις. Φι

λοσόφων έπί τής ζωής τών ισχυρών τοΰ κόσμου τούτου, ζωής ήτις ήρτηται 

άπό έλαφράς κ’ βύθράστου τριχός, άπό ενός Σαλταβαδήλ εγχειριδίου, λησμο

νεί ό άφρων πατήρ ότι ύπό τά έ'ργα τοϋ ανθρώπου υπολανθάνει σκοτεινού 
πεπρωμένου μυστηριώδης βουλή. Τό πεπρωμένου τοϋτο δίς ήδη έδηλητηρία- 

σε τοϋ Τριβουλέτου τήυ άγρίαυ χαράυ. Διατί, εϊπον, δημιουργεί ό Ούγκώ, 
τοσοϋτον δυ στυχ.εΐς άνθρώπους, διατί πάντες οΐ κεραυνοί νά έκσπώσι κατά 

τής ταλαίνης κεφαλής ένός πτωχοΰ ; ’Άς έρωτήσωσι μάλλον διατί έν τφ 
καθ’ ημέραν βίφ ύπάρχουσι δυστυχείς, οΐτινες, παντός άποστερηθέντες άγα« 

θοΰ, πρό πάσης έπιχειρήσεως, αείποτε καί πανταχοΰ, άπαντώσι τούς εμπαιγ- 
μούς και τά εί'ρωνα μειδιάματα τυφλής τύχης !

Τετέλεσται, είς μάτην ό Τριβουλετος έπικαλεΐται θεόν καί ανθρώπους.

”Ω, δχι ί δέν άπέθαν’ ό θεός άύτό
δέν ήθελε, διότι τό γνωρίζει πώς ' ·
έγώ δέν εχω άλλο άγαθόν έδώ 
έκτος αύτής. *0  κόσμος δλος σέ μισεί 
οπότε είσαι δύσμορφος, σέ φεύγει καί 
εις τά δεινά σου δέν ένδιαφερεται 
κανείς. Αύτή μ’ ήγάπα· εινε ή χαρά, 
τό στήριγμά μου εινε*  τόν πατέρα της 
δταν γελούν είς δάκρυ’αναλύεται.
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Τόσον ώραία καί ν’ άπέθανε! ποτέ)

• · · · · .
’Ώ, όχι’ δέν άπέθαν’· άναπαύεται, 
κοιμάται. Μόλις είχε τώρα πρό μικρού 
άφυπνισθή· άς περιμείνω· τώρα θά 
τήν ΐδητε ν’ άνοί$η καί τούς όφθαλμούς I.

Εύτυχής πλάνη, ήτις θά διαλυθώ μετά μίαν στιγμ-ήν, άμυδρόν έλπίδος 

φώς, τό όποιον φωτίζει πάσαν δυστυχίαν.

’Εν τή έκτυλίξει του δράματος του Ούγκώ, παρηκολουθήσαμεν τάς σκλη- 

.ροτέρας δοκιμασίας ένός δυστυχούς, αποβλήτου άπό παντός κοινωνικού άγα- 
θοϋ, καί τήν εύγλωττοτέραν άμα άγανάκτησιν μεγαλοφυούς συγγραφέως. 

Ή έπίγνωσις τής οίκτράς καταπτώσεως τοϋ αίώνος, μέχρι τοϋ οποίου άνα- 
τρέχομεν, μάς πείθουσιν οτι άληθώς ύπήρξαν τοσοϋτον δυστυχή πλάσματα, 

πληρόνοντα διά τών καυστικωτέρων δακρύων τά έλαττώματα τής εποχής 
των. Τά παθήματα, άτινα ύφίστατο ό άπλοϋς άστός τοϋ 17' αίώνος, ήσαν 

έ'ργον καί συνέχεια μακρών χρόνων, ούδ’ ήδύναντο νά συμπαρέλθωσι μετά 
τοΰ αίώνος τούτου. Ή φωνή τοΰ πάσχοντος έν ούδεμι^ γενναιόφρονι καρδίφ 

εύρισκεν άντήχησιν, άλλ’ άπεπνίγετο έν τή άποστάσει, ή'τις τόν άπεχώριζεν 

άπό τών άρχοντικών πύργων. Τί άπέμεινε λοιπόν είς τόν έργάτην αίσιωτέρας 

κοινωνικής τροπής λαόν, άφοΰ δέν ήκούετο ή φωνή καί έλειπεν ή σπάθή;

’Ώ, ΐ'δατε τήν χεΐρα ταύτην I ε’νε χειρ 
δίσημος ένός άνθρώπου τοϋ λαοΰ, χειρ 
βάναυσος δούλου· άλλ’ ή χειρ αύτή, μεθ’ ής 
γελάτε δτι είνε άοπλος, έάν 
δέν θλίβει σπάθην, δχει δμως όνυχας, 2

Καί άληθώς οί ό'νυχες τοϋ εργάτου λαοΰ κατασπάραξαν τάς σάρκας τοΰ 
έν άνομίαες έγγηράσαντος άριστοκρατικοϋ σώματος. Μετά τών πύργων κατέ

πεσαν καί οί φραγμοί, οΐ άποχωρίζοντες τούς άνθρώπους άπό τής ισότητας 
καί τής άγάπης. Τό έ'ργον τοϋτο εινε δ εύγενέστατος τών αγώνων τοΰ γαλ
λικού μάλιστα λαοΰ, ό'στις διέγραψε τήν μέλλουσαν πορείαν τοΰ άνθρώπου, 

πορείαν διαπνεομένην ύπό τών φιλελευθέρων θεσμών, οί οποίοι, ανεξαρτήτως 
πρός τό είδος τοϋ πολιτεύματος, κυβερνώσι σήμερον πάσαν εύνομουμένην 

χώραν.
ΕΪΓ. Γ. ΖΑΛΟΚΟΣΤλΣ.

1. Σκηνή τελευταία.
2. Πράζις Γ’. Σκηνή γ'.



η
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΛΥΧΝΟΣ 75

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΛΥΧΝΟΣ ΤΟΥ ΕΑΙΣΟΝ

Έν έτει 1878 κεφαλαιούχοι τής’Αμερικής ίδρυσαν εταιρίαν σκοπούσαν νά 
παρέξη πάντα τά ύλικά μέσα εις τόν άνακκλύψαντα τό τηλέφωνον και τόν 

φωνογράφον μεγαλαφυή’Έδισον,δπως <JuvvjO-?i νά λύση πρακτικώς τό σ*πουδαϊον  
τοϋ Ηλεκτρικού φωτός πρόβλημα,ήτοι ν’άνεύργ) τό μέσον δι’ ου τό ηλεκτρικόν 
φως θέλει αντικαταστήσει επωφελώς τό φωταέριον.Κεφάλαιον ένός καί ήμίσεος 

·κατομ.μυρίου φράγκων, διά μ,ετοχών έκ 
&00 φρ., έτέθη είς την διάθεσιν τοϋ Έ- 
δισον, όπως καταναλωθώ ολόκληρον εις 

πειράματα κα'ι δοκιμάς.
Πρό χρόνου τηλεγραφικώς ηγγέλθη 

καθ’ άπασαν την Εύοώπην ή πρακτική 

λυσις τοϋ ζητήματος, αΐ μετοχαι τοΰ 
αεριόφωτος ύπετιμήθησανσπουδαίως ίδία 
έν Άγγλίφ, καίτοι ό σοφός τής’Αγγλίας 

φυσικός Tyndall έν δημοσίφ όμιλί^ κα- 
τεδείκνυε τό παράλογον τής ύποτιμή- 

σεως ταύτης. Διότι καί έπί τί! υποθέσει 
δτι ό διά τοΰ ηλεκτρισμοΰ φωτισμός 

ελύθη πρακτικώς, ούδέποτε ή τούλάχι- 
στον έπί μακρόν χρόνον δέν θά δυνηθή 
νά ύποσκελίσφ τόν διά φωταερίου, τού
ναντίον τά δύο είδη τοϋ φωτισμοϋ δύ
νανται νά συνυπάρχωσι συναγωνιζόμενα 
ιαί όσημέραι τελειοποιούμενα, ώς τά 
διάφορα της συγκοινωνίας μέσα.

Μετ’ ού πολύ κατεδείχθη δτι ή διά 
τόσου πατάγου διασαλπισθεϊσα άνακάλυψις δέν ήτον άληθώς πρακτική,· αί 
δέ μετοχαι της Εταιρίας τής εκμεταλλευόμενης τάς ανακαλύψεις τοΰ Έδισον 

κατήλθον μέχρις 150 φρ.
’Ήδη τελευταϊον αί εφημερίδες τίίς ’Αμερικής καί αυθις ανέγραψαν μετά 

πολλοΰ θορύβου δτι ό ’Έδισον έφθασεν είς τό ποθούμενον αποτέλεσμα, περιέ- 
γραφον δέ λεπτομερώς Ηλεκτρικόν τινα λύχνον, λίαν δέ άσαφώς τό είδος 

τίίς Ηλεκτρικής πηγής, είς Ην ιδίως έγκειται Η πρακτική τοϋ ζητήματος 
λύσις. Λύχνοι τινες Ηλεκτρικοί φωτίζοντες τά πέριξ τοΰ εργαστηρίου τοϋ 
Έδισον «πήρκεσαν δπως άνυψώσωσι τάς μετοχάς τής εταιρίας μέχρι 25000 

φρ,, Η δέ έπιστημη έχρησίμευσεν ώς δργανον πρός άργυρολογίαν.

Πρός παραγωγήν Ηλεκτρικού φωτός έχομεν άνάγκην ίσχυράς ηλεκτρικής 
πηγής, τοιαύτη δέ η ηλεκτρική στηλη. Πρό εξήκοντα περίπου ετών ο Davy 
παρήγαγε κατά πρώτον τό ηλεκτρικόν φώς δι’Ηλεκτρικής στήλης,δέν έφηρμό

σθη δέ μέχρι σήμερον πρός φωτισμόν,διότι φυσικός τις νόμος άπαιτεϊ παντοϋ 
καί πάντοτε οφθαλμόν άντί όφθαλμοΰ, όδόντα άντί όδόντος έμποδίζων ημάς 
ν’ άποκτήσωμεν καί την έλαχίστην άκτϊνα θερμότητος Η φωτός άνευ ΐ'σης 
δαπάνης άλλης τινός δυνάμεως. Έν τή ηλεκ'τρικί) στήλγι καταναλίσκομεν 
Η μάλλον καίομεν ψευδάργυρον, ού μόνον δέ η καύσιμος αύτη ύλη είναι δα
πανηρά, άλλά καί έλάχιστον μέρος τής έκ τής καύσεως ταύτης παραγομενης 
θερμότητος δυνάμεθα νά χρησιμοποιήσωμεν πρός παραγωγήν φωτός.

Διά τών ηλεκτρομαγνητικδν μηχανών όποΐαι η τοΰ Gramme, η τοΰ Sie
mens, παράγομεν έπίσης ηλεκτρικόν ρεϋμα καί έπομενως ηλεκτρικόν φώς, 
άλλά πρός τοΰτο πρέπει νά τεθή είς κίνησιν η ηλεκτρομαγνητικη μηχανή, 
νά καταναλώσωμεν τουτέστι καύσιμον ύλην, νά παράξωμεν θερμότητα, ·ην 
νά μεταβάλωμεν είς κίνησιν, ταύτην είς ηλεκτρισμόν, τό δ’ ούτω παραγό- 
μενον ηλεκτρικόν ρεϋμα είς φώς καί θερμότητα. Άλλά κατά τόν μετασχη
ματισμόν τοΰτον τών φυσικών δυνάμεων έπέρχεται μεγίστη άπώλεια, έλά
χιστον δέ μέρος τής έκ τής καύσεως παραγομενης θερμότητος δυνάμεθα νά 
μετασχηματίσωμεν είς ηλεκτρικόν φώς. Καί αί τελειόταται τών άχρι τοΰδε 

άνακαλυφθεισών ηλεκτρομαγνητικών μηχανών παράγουσι φώς τό όποϊον εν 
ϊσν) ποσότητι άπαιτεΐ μεγαλητέραν δαπάνην, δταν μάλιστα τό διανέμωμεν 
είς διάφορα σημεϊα, ή τό διά φωταερίου.

Δευτερεύουσα δυσκολία έγκειται είς τόν Ηλεκτρικόν λύχνον. Τό Ηλεκτρικόν 
φώς παράγεται κατά δύο τρόπους, ή ώς βολταϊκόν τόξον ή διά πυρώσεως. 
’Άν θέσωμεν είς συγκοινωνίαν τούς δύο ρευματαγωγούς ίσχυράς ηλεκτρικής 
στήλης, όποια είναι η έκ 50 στοιχείων τοΰ Bunsen συγκειμένη, μέ δύο άν
θρακας συμπαγείς, ούς άφοΰ θέσωμεν είς έπαφήν άπομακρύνομεν ολίγον,παρά
γεται μεταξύ αύτών τό ηλεκτρικόν φώς. "Αν ώσαύτως έξαναγκάσωμεν τό 
ηλεκτρικόν ρεϋμα νά διέλθγι διά λεπτοτάτου σύρματος λευκοχρύσου, τό σύρμα 
τοΰτο λευκοπυροΰται καί έκπέμπει φώς. Τοιοΰτον σύρμα μετεχειρίσθη άλλοτε 
δ ’Έδισον είς ηλεκτρικόν, λύχνον αύτοϋ, άλλ’ άνευ έπιτυχίας.

Είς τόν εσχάτως ύπ’ αύτοΰ έπινοηθέντα λύχνον, δστις παρίσταται παρα
κείμενος, άντικατέστησε τό σύρμα τοΰ λευκοχρύσου διά λεπτοτάτου νήματος 
έξ άνθρακος, τόν όποϊον παρασκευάζει κατ’ ΐδιόν τινα τρόπον' είς τοΰτο δέ 
συνίσταται τό δλον τής άνακαλύψεως αύτοΰ.

Ό λύχνος τοΰ ’Έδισον σύγκειται έξ άνθρακος σχήματος ίππείου πετάλου 
βχοντος πέντε εκατοστόμετρων μήκος καί τριών χιλιοστομέτρων πλάτος. Ό 
άνθραξ οδτος, διάπυρος γενόμενος, κατά τήν διάβασιν τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος 
φωτοβολεί, άλλ’ έν τφ άέρι καίεται συγχρόνως. Διά τοΰτο ό πεταλοειδής ού- 
τος άνθραξ τίθεται έν ύαλίνγι σφαίρα έν $ ποιοΰσι τό άπόλυτον κενόν, άφαι?
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ροϋντες εντελώς τδν εμπεριεχόμενου αέρα. 'Ο όίνθροοζ ουτος προσαρτάται εϊς 
δύο μετάλλινα σύρματα, άτινα άπολήγουσιν εΐς τούς εις τήν βάσιν τοϋ λύχνου 

υπάρχοντας κοχλίας. Οί δύο ουτοι κοχλίαι τίθενται εϊς μεταλλικήν συγκοι
νωνίαν μέ τούς δύο πόλους τής ηλεκτρικής πηγής.

Πρός κατασκευήν τών πεταλοειδών τούτων ανθράκων κόπτονται ομοιό

σχημα τεμάχια έκ χονδρού χάρτου, άτινα τίθενται εντός σίδηρου σκεύους 
καί θερμαίνονται ίσχυρώς. Αί μέν πτητικά! ούσίαι τοϋ χάρτου έκφεύγουσι, 
μένει δ® ό έκ χάρτου άνθραζ.

Τοιαύτη έν συνόλω ή τελευταία αυτή άνακάλυψις τοϋ ’Έδισον.

TIM. Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΑΟΣ,

ΤΑ ΠΕΡΓΑΜΗΝΑ ΑΓΑΑΜΑΤΑ

Ύπό ΙΟΥΛΙΟΥ SCHUBRING

Πρό έξ ή επτά ετών Γερμανός τις μηχανικός έν Σμύρνη, καλούμενος Κά

ρολος Χοϋμαν, εύρεν έπι τής Άκροπόλεως της Περγάμου τρία κομμάτια ανα
γλύφων έκτυπων, άτινα έδωρήσατο τή γερμανική κυβερνήσει διά τοϋ Γερ
μανού προξένου κ. Αύρσεν. -Αί δέ έπακολουθήσασαι κατά τό παρελθόν έτοί 

άνασκαφαΐ, άς άνέλαβεν ό κ. Χοϋμαν δαπάναις της γερμανικής κυβερνησεως, 
ταχέως προήγαγον εϊς φώς πολλά έκτυπα άνάγλυφα, συναπαρτίζοντα συνε

χή λιθίνην ζφφόρον, είς ην, ως μετ’οΰ πολύ έγένετο προφανές, άνηκουσιν έπ’ 

ίσης τά τρία πρότερον άνακαλυφθέντα κομμάτια. Τη συναινέσει «δέ τίίς Πύ

λης ό κόμης Χάτσφελδ, ό έν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτής τίίς Γερμανίας, 
κατόρθωσε νά έξασφαλίσν) σύμπαντα τάνακαλυφθέντα διά τό έν Βεοολίνιμ 

Μουσείου. Τά μέχρι τοΰδε ληφθέντα άνάγλυφα ύπερβαίνουσι τά ένενήκοντα ών 
τινά μέν έχουσι τό όλον ύψος τίίς ζωφόρου,τινά δέ εινε μεγάλα αποσπάσματα· 

Πλην τούτων ύπάοχουσι 1500 ^μικρότερα άποσπάσματα, ών τινα λίαν μι
κρά. 'Ο λίθος εινε μάρμαρον ούχί’ μέν αύτόχρημα έγχρουν, άλλά νυν ύπα- 
κύανον καί που κιτρινωπόν, μεγαλόκοκκον δέ και λίαν σκληρόν. 'Η διατήρη- 

σις τίίς εξωτερικές έπιφανείας ποικίλλει’ τινά μέν κομμάτια είνε δλως άπα- 
ράβλαπτα, ιδίως δ’ δσα ήσαν ένφκοδομημένα έν μεσαιωνικοϊς τείχεσιν, άλλα 
δέ είνε βεβλαμμένα ύπό τίίς έπηρείας τοϋ χρόνου ή τοΰ πυρός, πολλφ δέ 

μείζων αριθμός έκάησαν, ώς εικάζεται, εντός ασβέστου.

Ό Άμπέλιος, συγγραφεύς τοϋ τετάρτου αίώνος, έν τώ βιβλίφ αύτοΰ Liber 
memorialis, άπαριθμών τά θαύματα τοΰ κόσμου ποιείται λόγον περί τίνος 

μεγάλου βωμοΰ έν Περγάμω, έχοντας ύψος τεσσαράκοντα ποδών, μετά μεγί

στων γλυφών παριστανουσών την Γιγαντομαχίαν. Τό μνημεΐον τοΰτο άνηγειρβ 
πιθανώς "Ατταλος ό Α'. περί τούς χρόνους τοΰ δευτέρου καρχηδονικοΰ πολέ

μου, εϊς άνάμνησιν τών νικών αύτοΰ κατά τών Γαλατών. Λεν ΰφίσταται άμ.-
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ψιβολία δτι τδ μεγαλείτερον μέρος τών άνακαλυφθέντων γλυπτικών έργων 

άνήκει εϊς τοϋτον τόν βωμόν,καί δη εϊς μεγάλην τινά ζφφόρον παριστάνουσαν 
τόν αγώνα τών θεών καϊ τών γιγάντων. Όποια ή δικταξις τοϋ ολου βωμοϋ 

και όποια η θέσις ήν κατεϊχεν η ζωφόρος, είνε ζητήματα άλυτα μέχρι τοϋ- 

δε. Κατά ταΰτα έ'χομεν πρό ημών έργον της περγαμηνής σχολής έκ τοϋ 
τρίτου π. χ. αίώνος τελευτώντος. Είς την σχολήν ταύτην άνήκει, ώς γνω ■ 

στον, ό θνησκων Γαλάτης τοϋ Καπιτωλίνου Μουσείου καί τό σύμπλεγμα έν 
τη Αουδοβιζείι^ έπαύλει τοϋ Γαλάτου ό'ςτις φονεύσας την γυναίκα έπισφάζει 

καί εαυτόν, είς § σύμπλεγμα κοινώς δίδεται τό δνομα Άρρίας καί Παίτου. 
Άλλ’ οΐον έ'ργον! "Ινα ώσιν άσφκλεΐς οί λίθοι, οΐτινες ε'χουσιν ύψος μέν 2.30 

μέτρων, εύρος δέ 0.60—1.10, μετά τών κολοσσαίων αύτών γλυφών, άπε- 
τέθησαν, τό γε νΰν έ'χον, έπι τοϋ εδάφους τών αιθουσών κα’ι χρηζουσι καθα

ρισμού καϊ συναρμογής πριν ή καταστή δυνατή ή μόρφωσις γενικές περί τοϋ 
ολου ιδέας. Άλλ’ ήδη άπό τοΰ νΰν γίνεται φανερόν οτι είνε έ'ργον τρόπου τό 
παρ’ άπαν έξηλλαγμένου,άήθους δέ αυστηρότητας καϊ μεγαλείου, συλλήψεως 

τολμηροτάτης, άπιστεότως λεπτής επεξεργασίας’ είνε έργον τέχνης έξόχου, 

δπερ δύναται νά ταχθή ισότιμον παρά τάς γλυφάς τοϋ Παρθενώνος κα’ι τά 
μάρμαρα τοϋ Έλγίνου. Οί θεοί έχουσι καταλίπει την συνήθη αύτών γαλή

νην, τήν υψηλήν αύτών αξιοπρέπειαν, τό ίδιάζον'αύτοΐς ύψος’ μετ’ έμπαθοΰς 
δέ δράσεως, μεστοί οργής καί μετά ρώμης λυσσαλέας, άλλ’ άκόμη δή μετά 

θεϊκού μεγαλείου, έπιπίπτουσι κατά τών άντιπάλων των. Μεταχειρίζονται 
δέ ού μόνον τά ό'πλα, τάς δ^δας, τά άρματά των, άλλά καϊ λέοντας, δασύ- 

τρίχας κύνας, πάνθηρας, οφεες καϊ αετούς. Τά άνω μέρη τοΰ σώματος τών 
γιγάντοιν εινε ανθρωπόμορφα καί δεικνύουσι θαυμασίαν δύναμιν. ’Ολίγοι δ’ 

αύτών εινε ρωμαλέοι πολεμισταί άνθρωπίνην έ'χοντες μορφήν, άλλ’ έπί τών 
μηρών τών πλείστων παρουσιάζονται πτερύγια, ύπό δέ τά πτερύγια ταΰτα 
τά ανθρώπινα μέλη μεταβάλλονται κατ’ ολίγον είς κορμόν ό'φεως. Τά δέ δρα- 

κοντώδη ταΰτα μέλη δέν τελευτώσιν είς όφίουρον, άλλ’ είς κεφαλάς δρα

κόντων μετά γένυος φερούσης όδόντας, αϊτινέζ έπ’ ί'σης μετέχουσι θρασέως 

τοΰ κατά τών ’Ολυμπίων άγώνος. Οί πλεϊστοι τών γιγάντων φέρουσι μεγά- 
λας πτέρυγας έπί τών ώμων, τινές δ’ αύτών διπλοί ζεύγη. Τινές δέν εΐν® 

πλάσματα γηγενή, άλλά προβάλλουσιν έκ τοϋ Ώκεανοΰ. Τούτων τό κάτω 
μέρος τοΰ σώματος έ'χει τήν μορφήν ίπποκάμπης μετά κοιλίας κεκυρτωμέ- 

νης’ αί δέ πτέρυγες αύτών άποτελοϋνται έκ πτερυγίων οδοντωτών. Τά πάν

τα έν τή μ·άχγ) ύπεμφαίνουσι μανίαν, πυρώδες πάθος, τεράστίαν ρώμην,, ϊσχυ- 

ράν λύσσαν, ακαταγώνιστου οργήν, τούς σπασμούς τής οδύνης καϊ τοϋ θα

νάτου, κραυγάς αγωνίας, αγρίους όλολυγμούς, φρικτήν καταστροφήν. Οί θε ι 

κα’ι αί θέαιναι πάλλουσι τά δόρατά των, έξακοντίζουσι τά όπλα των πρός 
τά σώματα τών τεράτων καί δράττουσι τούς λασίους αύτών μαλλοός’ γεΐ- 
ράς^τε καϊ πόδας έμβάλλουσιν εϊς τάς σάρκας τοϋ πολεμίου, είς τάς δοράς
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κα'ι τά' φολιδωτά σώματα τών Θηρών. Ένταΰθα μ.έν αί όπλαί τών Ανορθου- 

μένων 'ίππων πατοΰσιν έπι τών πεσόντων, οΐτινες περιδινοΰνται χαμάζε’ έκεϊ 
δέ λέων τις κατασχίζει τόν πολέμιον αύτοΰ Sta τών όδόντων και τών ονύ

χων’ οέΧ’λοο δέ συλλαμβάνονται ύπό κυνών λυσσώντων, οΐτινες διασπώσι τάς 

κεφαλάς αύτών. Άφ’ ετέρου δ’ αί κεφαλαί τών ό'φεων ύψοϋνται ολόγυρα καί 
δάκνουσι τά ενδύματα καί τάς Ασπίδας. Ένταΰθα μέν ϊσταται ό Ζευς κρα- 

δαίνων έν τή Αριστερή αύτοΰ την αιγίδα, ένφ διά τής δεξιάς έξετίναξε τόν 

φλογώδη κεραυνόν ό'ςτις ένεπήχθη εις τόν μηρόν γίγαντος.Έκεϊ δέ ή Άθηνά, 

έπί τοΰ στήθους φέρουσα την αιγίδα καί τό γοργόνειον, επιλαμβάνεται έχθροϋ 
ούτινος ό δράκων αύτής περιβάλλει την κόμην καί δςτις στρέφει-έτεροκλινή την 

κεφαλήν, ένφ διά πελωρίων πτερύγων καθίπταται ή Νίκη, φέρουσα έν τίί 
δεξ^ κλάδον φοίνικος, 'ίνα καταθέσρ στέφανον έπ'ι την κεφαλήν τής θεάς.

Έκ δέ τής χθονός προβάλλει ή Γαΐα, ή τεθλιμμένη μήτηρ, θρηνούσα τόν 

όλεθρον τών υιών αύτίίς. Ή Άρτεμις, όχουμένη έπ’ι λέοντος, παρίσταται έν 
τί; στιγμή καθ’ ήν εξάγει βέλος έκ τίίς έπί τών ώμων φαρέτρας' άλλη δέ 

τις θεά, φέρουσα έσθήτα ποδήρη καί έλαφρώς κυματίζουσαν, αί'ρουσα την 
δεξιάν, έκτινάσσει ύπερμέγεθες άγγειον περιστεφόμενον ύπ’ ό'φεως. "Αλλη τις 
πατεϊ διά τοϋποδός,κεκαλυμμένου διά πέδιλου πλουσίως κεκοσμημένου,έπί τής 

κεφαλές γίγαντος θνήσκοντος, κα’ι έξάγει τό άκ όντιον αύτης έκ τοΰ σώμ.α- 

τος αύτοΰ. Δύο άλλαι θεαί ίππεύουσιν ίππους έπι σεσαγμένους διά δορών τί
γρεων. Ό “Ήλιος έπί τοΰ τεθρίππου του, φέρων δ^ιδα έν τή δεξιοί, έξανα- 
τέλλει έκ τής θαλάσσης. Έπ’ ίσης δ’ Αναγνωρίζονται ό Απόλλων, ό "Ηφαι

στος, ό Διόνυσος μετά νεαροΰ Σατύρου, ό Βορέας καί ο Ποσειδών. Ό δ*  Αε
τός τοΰ Διός τόν μέν έτερον τών ποδών είςάγει είς τό χαΐνον στόμα ό'φεως 
τίνος, τόν δέ διευθύνει κατά τών οφθαλμών αύτοΰ.

Πάσαι δέ αύται αί σκηναί, αϊτινες είνε μεσταί παντοειδούς κινησεως καί 

φανταστικής φρίκης, διακρίνονται διά τό μεγαλεϊον, τήν Αλήθειαν, τήν φυ
σικήν Ακρίβειαν καί τό ύψιστον αύτών κάλλος. Τά πάντα χαρακτηρίζονται 

διά σθένους ήρωϊκοΰ καί λαμπρότητος τοΰ εί'δους. Αί έσθήτες έ'χουσι λίαν 
διακεκριμένην τήν έπεξεργασίαν’ αί πλούσιαι πτυχαι τοΰ τολμηρώς έσχε- 
διασμένου ιματισμού είνε μεσταί μεγαλείου καί μία μόνη ιδέα διαπνέει τό 

δλον, έπιτελουμένη άνευ τινός μηχανικής ή Αδιαφόρου τεχνοτροπίας. Ή φυ

σική αυτή έλευθερία τής κινησεως, ή κατασκευή αυτή τών σωμάτων, ή 
Ανάπτυξις αδτη τών οστών, τών μ.υώνων, τών φλεβών και ίνών, τά ζώδια 
έκεϊνα τά διατεταμένα, συγκεκομμένα καί κεκυρτωμένα, οί ουλαι κόμαι καί 

χαϊται, ή ζωηρότης τής έκφράσεως έν τοΐς χαρακτήρσιν κα'ι οί έ'γκοιλοι 

οφθαλμοί είνε Ανώτερα πάσης περιγραφής. Είς τήν δεινότητα ταύτην τής 

έπινοίας καί τήν τέχνην τής έκτελέσεως ούδεμία έπιπροσθεϊ δυσκολία’ είνε 
δέ μάλλον πάντα έπεξειργασμένα μετά παιγνιώδους Ασφαλείας, σαφήνειας 

καί όξύτητος κ«ί ιδίως μετ’εύσυνειδήτου και καλλιτεχνικής άφοσιώσεως. Και 

κύτά τά κρυπτά καί αύτά τά άσημα μέρη εϊνε τετεχνημένα μετά φροντί- 

δος τής μεγίστης. Μετά τής αύτής πίστεως μεθ’ ής ή χείρ γίγαντος έπι· 
λαμβανομένου βράχου τινός ή ή έπαφρόδιτος κνήμη θεάς τίνος, έποιήθησαν 

τά κοσμήματα πέδιλου τινός ή άσπίδος, το δέρας πέλωρός τίνος, ή άπ& 
τών χειρών ή τοϋ ώμου τινός τών μαχομένων κρεμαμένη δορά τίγρεως ή 
πάνθηρος, αί κεφαλαί και τά φολιδωτά σώματα τών δρακόντων, τών κεραυ
νών αί έλικες καί ή πυκνή πτέρωσις τών γιγάντων, τών Αετών καί τής Νί

κης. Καί δμως δέν στεροΰνται άμα μεγαλείου πάντα ταΰτα.
Σειρά έπιγραφών δεικνύει ό'τι τά ονόματα τών μέν θεών ήσαν έγκεκολαμ- 

μένα άνωθεν τής ζφφόρου, τών δέ γιγάντων ύπ’ αύτήν’ εύρέθη δέ καί ή λέ

ξις ΐπύησε, αλλ’ δμως χωρίς τοΰ όνόματοξ τοΰ γλύπτου.
Πλήν τής Γιγαντομαχίας ύπάρχουσιν ύπέρ τά τριάκοντα κομμάτια δευ- 

τέρας ζφφόρου μικροτέρας τάς διαστάσεις (ύψους 1.57 μέτρ.) και έχούσης τά- 
νάγλυφα όλιγώτερον έξέχοντα, άτινα μένουσιν ίτι έντεθειμένα έν κιβωτίοις 
Ανοικτοϊς. Ή παράστασις τής ζφφόρου ταύτης δέν έσαφηνίσθη μέχρι τοΰδε, 

Τινά μέν τών αναγλύφων φαίνονται Αναφερόμενα είς τόν Ί’ήλεφον, τόν μυ
θικόν πρόγονον τοΰ οί'κου τών Άτταλιδών’ ύπάρχουσι συμπλέγματα ζφδίων 
ήσύχως ίσταμένων ή έδραζομένων, ών ή μέν έπίνοια είνε τρυφερά, τό δέ 

πνεϋμα λεπτόν και εξαίρετος ή επεξεργασία. Ώραϊα κιονόκρανα τρόπου ίο- 
νικοΰ δεικνύουσιν οτι ναός ή άλλο τι τοιοΰτο κτίριον συνείχετο μετά τοΰ βω- 

μοΰ. Εύρέθησαν δέ καί τινα Αγάλματα άτινα κατά μέρος φαίνεται ό'τι άνή- 
κόν ποτέ είς τόν βωμόν. Έκ γλυπτικών δ’ έ'ργων παλαιοτέρων χρόνων Αξία 

μνείας είνε ιδεώδης κεφαλή γυναικός έξαιρέτου καλλονής.
S. Π. Λ.

ΕΓΚ ΑΡΤΕΡΗΣΙΣ

ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΥ EDMONDO DE AMICIS

Α'

κ’ίδέ, μοί έ'λεγε πρό τινων ημερών φίλος μού τις, δεικνυων μοι από τοΰ πα
ραθύρου τής οικίας του, ήτις κεΐται έπ’ι μικράς τίνος πλατείας, τόν εξώστην 

τοΰ τετάρτου πατώματος τής Απέναντι οικίας’ βλέπεις,αύτόν τόν άνθρωπον ;» 
Παρετήρησα καί είδα άνδρα καθήμενον είς τήν γωνίαν καί στηρίζοντα τόν 

βραχίονα έπι τής κιγκλίδος τοΰ έξώστου’ Αλλά δέν διέκρινα τήν φυσιογνω

μίαν του. Πρός αύτόν τόν άνθρωπον, έπανέλαβεν δ φίλος μου, Αντιπαθώ τό

σον, ώστε πολλάκις μ.οί έπήλθεν είς τόν νοΰν ν’ Αλλάξω οικίαν μόνον καί 

μόνον διά νά λάβω τήν εύχαρίστησιν νά μ-ή τόν βλέπω πλέον. 0ά με έρωτή- 
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ίής ί'σως διά τί; Α’ί λοιπόν θα σοι είπώ δτι ούδέποτε ώμίλησα μετ’ αύτοΰ, 

δτι ούδέποτε ήκουσα τήν φωνήν του, OTt δέν ήξεύρω τίς είναι, δτι δέν ήξεύ

ρω τί κάμνει, δτι δέν έξεύρω ούτε οίον πρόσωπον έχει, επειδή δέν βλέπω 
εως έκεΐ, ούδέ διά τηλεσκοπίου.Άντιπαθώ δέ πρδς αύτόν διότι καθ’ εσπέραν, 

κατ’ αύτην άκριβώς την ώραν, εγείρεται τίίς τραπέζης καί κάθηται εις αύτό 
τά ί'διον μέρος" καθ’ έσπεραν διά τής αύτής μηχανικής κινήσεως θέτει τάν 

ίνα πόδα έπί τοΰ άλλου καί στηρίζει τον βραχίονα έπι τοΰ κιγκλιδωτοΰ. 
Αδύνατον νά κινήσ-ρ ποτέ πρώτον τόν βραχίονα καί έ'πειτα τάν πόδα, ώστε 

πρέπει νά είναι σκαιός άνθρωπος. Συμφωνείς; Άλλ’ αύτά είναι τό όλίγώτερον. 

Καθ’ εσπέραν γυνή τις, ητις φαίνεται σύζυγός του, πριν ή αύτάς έγερθί!, 
θετει τά κάθισμα εις την θέσιν του, φέρει αύτώ την καπνοσύριγγά του, την 
θέτει έντός τίίς χειρός του, την άνάπτει καθ’ εσπέραν, καί καθ’ εσπέραν αυτός 

την άφίνετ νά τον ύπηρετίί ατάραχος καί υπεροπτικός ώς Σουλτάνος χωρίς 
νά τήν έμποδίσν), χωρίς κών νά φανή ευγνώμων δτι υπηρετείται. ’Έπειτα 

καθ’ έκάστην στιγμήν θέλει κάτι τι, καί η γυνή εγείρεται, πηγαίνει κα^ 

επανέρχεται φέρουσα ποτόν η άλλο τι, καί αύτός τό λαμβάνει, τό πίνει κάί 

λείχει τούς μύστακάς του μ.’ εύχαρίστησιν συβαρίτου έγωϊστοΰ, χωρίς νά 
λάβγ μήτε τάν κόπον ν’ άποδώση τά ποτηριού. ’Έπειτα επισκέπτονται αύτόν 

φίλοι καί αύτάς ούδ’ εγείρεται κάν έν φ στέκει πολύ καλά είς τούς πόδας 

του καί περιπατεΐ μάλιστα ενίοτε έν τώ έξώστη μετ’ ΐ'σης καί ημείς εύκο- 
λίας καί εύλυγισίας. Δέν άτενίζει ποτέ επάνω, ούτε κάτω, ούτε ολόγυρα· 
δέν χαιρετίζει" έπί τέλους νομίζει δτι έπλάσθη καί έτέθη έκεΐ διά νά. γυρίζν) 

ό κόσμος ολόγυρά του" είναι εΐ'δωλον" έγεννηθη διά νά τόν βλέπωσι καί νά τόν 
ύπηρετώσι. Καί γελάς ! κατ’ έμέ αύτά είναι πράγματα έπισύροντα τά μίσος 

καθ’ ένάς άνθρώπου. Τοιοϋτος'είμαι έγώ" άλλος τις ί'σως άδιαφορεϊ, άλλ’έγώ 
οργίζομαι. ’Έχω την ιδέαν δτι τόν γνωρίζω αύτόν έκεΐ ώς γνωρίζω σέ Θέλεις 

νά μάθης ποιος είναι; Δεν ήξεύρω, άλλά πιστευτόν με ώς νά ήξευρα. Αύτός 

έκεΐ ό άνθρωπος" καί ταΰτα λέγων έδείκνυε διά τοΰ δακτύλου αύτόν καί πα- 

ρατηρών αύτόν άσκαρδαμυκτί ώς εί προσεπάθει νά άποσπάσγ έξ αύτοΰ τό 
μυστικόν" είναι άπατεών μικρέμπορέ, δστις άρχίζει νά σύναθροίζν) χρήματα 

καί έν τφ όποίω υπολανθάνει ηδη ή άλαζονία τήν οποίαν θά έ'χη άμα πλου- 
τήστι" ένυμφεύθη δέ τήν γυναίκα έκείνην διά ν’ απαλλαγή τή, πληρωμής 

ύπηρέτου έν τφ καταστήματί του καί θεραπαινίδος έν τή οίκί^ι, τήν μετα
χειρίζεται δέ χειρότερόν πως θεραπαινίδος καί δχι πολύ καλλίτερου υπηρέ

του. Είναι γλίσχρος, έκτός μόνον δταν πρόκειται νά ευχαρίστησή τήν λαιμαρ 
γ'ιαν του" ήδύνατο νά κατοική είς τό τρίτον πάτωμα καί ό'μως κατοικεί είς 

τό τέταρτον δ^ οικονομίαν,ένφ δέν έχει τέκνα καί ούτε επιθυμεί νά εχή" κα

ταφρονεί πάν δ τι δέν είναι εμπορικόν" λέγει κλέπτας πάντας τούς ύπουρ 
γαύς, βΰάκας δλους τούς σπουδάζοντας καί έπαίτας δλους τούς έχοντας όλι- 

γώτερα «ύτοϋ χρήματα. Καί γελάς 1 Δέν ήξεύρεις οτι δ μισών είναι μάντις.

’Ιδο ύ" έγώ θά ή'μην εύτυχής άν μοι παρουσιάζετο ή περίστασις νά ·τΐί> προσά
ψω τινά προσβολήν. Τόν μισώ" ί'σως είμαι φαντασιοκόπος, κακός, δ,τι θέ- 

λής" άλλ’ δταν ή καρδία μου λέγη' αύτός έκεΐ είναι κακός άνθρωπος, πεί

θομαι καί έγώ καί πρέπει νά λαλήσω διά νά ξεθυμώνω.
Πρέπει νά γνωρίζ·/] τις τόν καλόν, άνήσυχον καί θυμώδη αύτόν εικοσαετή 

νεανίαν καί νά είναι συνειθισμένος είς τάς παραδόξους κατά τά ύπ’ αύτοΰ 

πλασσόμενα φαντάσματα παραφοράς διά νά πιστεύσή, δτι είπε διά μιάς κα'ζ 
χωρίς νά γελώσν) τάς άνοήτους αύτάς φλυαρίας.

Έγώ δ’ έν τοσούτφ παρετήρουν τόν υποτιθέμενον αύτόν μικρέμπορον καί 
τήν γυναίκα ήτις έκάθητο πρό αύτοΰ έπί θρήνυος, έχουσα τούς βραχίονας 

εσταυρωμένους έπί τών γονάτων καί παρατηρούσα, καί έπειδή έχω καλλι- 
τέραν τοΰ φίλου μου ό'ρασιν, μοί έφάνη δτι ό άνήρ ήτο τεσσαράκοντα περί
που ετών καί ή γυνή ολίγον τι πλέον, άν καί δέν ήδυνήθην νά διακρίνω ούτε 

τοΰ ένός ούτε τοΰ άλλου τούς χαρακτήρας. ’Έλαβαν τό τηλεσκόπιου καί. τό 
διηύθυνα πρός τήν γυναίκα. Κατ’άρχάς μοί παρουσιάσθη συγκεχυμένη τις μορ
φή, άλλά μετ’ ολίγον τήν διέκρινα άκριβώς. ΤΙΙτο πράγματι μορφή προώρως 
έκ τών θυσιών γηράσασα" είχε κόμην φαιάν, μέτωπον έρρυτιδωμενον, οφθαλ

μούς μεγάλους καί μελαγχολικούς" είχέ τι σοβαρόν καί άποφασιστικόν τό 
όποιον έδείκνυε παλαιάν είς τό πώΰχειν συνήθειαν.

— Φαίνεται δτι ό φίλος μου έμάντευσε, είπον, κατ’ έμαυτόν,καί έστρεψα 
πρός τόν άνδρα τά τηλεσκοπίαν. Κατ’ αύτήν τήν στιγμήν έστράφη καί μοί 
παρουσίασεν ολόκληρον τό πρόσωπον. — Τί βλέπω ! έφώνησα" είναι δυνατόν; 
Έμήκυνα τό τηλεσκόπιου καί παρετήρησα. -—■ Αύτάς είναι! άναμφιβόλως! 

αύτός τοΰ όποιου τοσάκις ειδον τήν εικόνα. Καί τότε έπανήλθεν είς τόν νοΰυ 

μου συμβάν πρό πολλοΰ λησμονηθέν καϊ σχεδόν ταύτοχρόνως ή άρχή καί τό 
τέλος τής διηγήσεως τήν όποιαν δ αναγνώστης θά ί'δ-ρ παρακατιών. Ό φί
λος μου μέ ήρώτησε — Τί λέγεις, αί'; δέν είναι πρόσωπον άλαζόνος, άπλή- 

στου καί ανήθικου ; Έγώ δέν ήδυνάμην πλέον νά μειδιώ, ώς πρό ολίγου, 

είς τούς λόγους του" τφ άπήντησα δτι πράγματι δέν ήτο άνθρωπος συμπα
θητικός' άλλ’ δτι μοί έφαίνετο νά τον είδα καί άλλοτε" δτι είχα περιέργειαν 
νά μάθω τίς είναι δτι θά υπάγω νά έρωτήσω περί αύτοΰ. Τήν έπομένην ημέ

ραν πράγματι μετέβην είς έπίσκεψιν αύτοΰ έπί προφώσει τοΰ νά μάθω τήν 

ιστορίαν του, διότι, ώς είπον είς αύτόν, ειχον σκοπόν νά τήν γράψω. Συνει- 
θισμένος νά δέχηται τοιαύτας έπισκέψεις μέ ύπεδέχθη εύμενώς" μοί διηγήθη 

τά πάντα μετά μεγάλης αδιαφορίας ώς εί ώμίλει περί άλλου τινός, μοί ώμί- 
λησε περί τής γυναικός, ούχί δέ συζύγου, τήν οποίαν είχε μεθ’ έαυτοΰ, περί 

τών συνηθειών τής ζωής του. — Συζώμεν τώρα δέκα έτη, είπε τελευτών" 
έχομεν άμφότεροι υπομονήν καί ζώμεν .... άφ’ ού δ θεός ούτω θέλει. Δύο 

eivat αί μεγάλαι παρηγορίαι μου, ή ύπόληψις τοΰ κόσμου καί ή πρός με άφο- 

σίωσις τής άτυχους ταύτης γυναικός.
ΤΟΜΟΣ Δ', 1.—ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1880 5
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.’Επέστρεψα οΐ'κοι, έγραψα καθ’ pX'/jv την νύκτα και την έπομένην πρωίαν 

καί τήν έπομένην ημέραν μετέβην πρός τόν φίλον μου φέρων τό χειρόγραφον.

ΤΗτο η ώρα καθ’ ήν ό μικρέμπορος έδροσίζετο έν τφ έξώστγ. Μετά τι- 
νχς άλλας φλυαρίας έπανήλθεν ή ομιλία περί τοϋ άντιπαθητικοΰ.

— Φίλε, τφ είπον, ήπατήθης έν τοΐς προαισθήμασί σου.

— Αδύνατον, άπήντησε διά της συνήθους ζωηρότητός του.
— "Ας άφήσωμεν τάς αστειότητας, έπανέλαβον, καί άνάγνωσον σέ παρα- 

καλώ τό χειρόγραφον τοΰτο. Είναι ιστορικόν διήγημα τό όποιον έγραψα κατ' 

αύτάς' τό κύριον πρόσωπον είναι ό άντιπαθητικός σου μικρέμπορος, καί σοΐ 
δίδω τόν λόγον μου ό'τι έκτός τών εΐς την διήγησιν αναγκαίων τεχνοτρο

πιών ούδέ κατά συλλαβήν παρεμόρφωσα την άληθειαν.
Ό φίλος μου έλαβε τό χειρόγραφον καί ήρχισε ν’ άναγινώσκγ. Μετ’ ολί

γον ύψωσε τούς οφθαλμούς, παρετήρησε τόν άνθρωπον τοϋ εξώστου, έπειτα 

δ’ έμέ καί έπανέλαβε την άνάγνωσιν. Καθ’ δσον έπροχώρει εΐς την- άνάγνω- 
σιν,παρετήρει συχνότερα έμέ καί τόν άνθρωπον, τόν άνθρωπον καί'έμέ, καί δλφ 

έσκυθρώπαζε μάλλον μάλλον. Φθάσας είς τάς τελευταίας γραμμάς, εξέβαλε 
φωνήν θαυμασμού, άνεσκίρτησεν έπί τών ποδών του, εσφεγζε τήν χεΐρα μου 
καί είπε μετά φωνής συγκεκινημένης — Μοι δίδεις τόν λόγογ τής τιμής 

σου οτι είναι άληθή ταΰτα;
— Σοι τόν δίδω, άπήντησα.

— Καί ότι είναι αύτός; ,
•— Καί δτι είναι αύτός.
Χωρίς νά προσθέσιρ άλλο τι, έλαβε τόν πίλον του καί έξήλθε κατεσπευ- 

σμένως. ’Εγώ έπρόβαλον εΐς τό παράθυρον καί τόν είδα διερχόμενον τήν πλα

τείαν καί εΐσερχόμενον εΐς τήν άπέναντι οικίαν. Μετ’ όλίγας στιγμάς πα- 
ρετήρησα δτι ό άνθρωπος τοΰ εξώστου έξηφανίσθη. Μετ’ ολίγον ένεφανίσθη 

πάλιν, καί ό φίλος μου διήλθεν έκ νέου τήν πλατείαν.
.— 2έ γνωρίζω ! έλεγον κατ’ έμαυτόν, τρέχων ν’ άνοίξω τήν θύραν, ήξεύ- 

ρω πρός τί μετέβης !
'Ο φίλος ένεφανίσθη.
— Μετέβης, έξηκολούθησα ύψηλοφώνως, ν’ άσπασθής εΐς τό ' μέτωπον 

τόν άνθρωπον αυτόν !
Μέ προσέβλεψεν, έμειδίασε καί ριπτόμενος εΐς τάς άγκάλας μου άπήντη-. 

σεν ευχαριστημένος — Ούχί, διότι ήμην ανάξιος τοιαύτης τιμής, 'άλλά μετέ

βην ν’ άσπασθώ τήν δεξιάν του.

(Έπεται τό τέλος).

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Τή 1 2 Ίανουαρίου συνήλθαν, ώς έθος, έν μιφ τών αιθουσών τοΰ έθνικοΰ Πα

νεπιστήμιου οί εταίροι τής άρχαιολογικής εταιρίας εΐς πρώτην έτησίαν συνέ- 
λευσΐν. Ό γραμματεύς τής εταιρίας κ. Στέφανος. Α. Κουμανούδης άνέγνω πε- 
ρισπούδαστον έκθεσιν περί τών κατά τό λήξαν έτος έργων τής Εταιρίας. Έκ 
τούτων κυριώτερα είναι τά εξής. Ή άποπεράτωσις τής άνασκαφής τής πρός 
νότον τής σκηνής τοϋ Διονυσιακού θεάτρου, ήτις διήρκεσε δύο μήνας καί καθ’ 

ήν εύρέθη σειρά κάτωρύχων λίθων άποτελούντων παχύν τοίχον φερόμενον άπό 
Α. πρός Δ. έπι μέτρα 12, έτι δέ 61 κομμάτια άρχαϊα μικράς σημασίας πλήν 
ενός ψηφίσματος καί ενός ειδωλίου.

Δευτέρα άνασκαφή έπεχειρήθη τό λήξαν έτος ή κατά τήν είσοδον τής 

Πειραϊκής ήδοΰ έν τή παρά τό έκκλησίδιον τής αγίας Τριάδας άρχαίι^ νε- 

κροπόλει. Έν ταύτγι καί τάφοι πολλοί εύρέθησαν καί κτερίσματα άξιόλογα, 
πρό πάντων πήλινοι ώραϊαι λήκυθοι μέ γραφάς καί σκεύη έπί/ρυσα καί φύλ
λα χρυσοΰ, καί σποράδην έν τοΐς χώμασι διάφορα αρχαία τεμάχια έκ μαρ- ' 

μάρου άξια πολλής προσοχής/Νοτιανατολικώς δέ τών μνημάτων τούτων εύ
ρέθη τό ΰψηλότατον μέρος τοΰ εξωτέρου άρχαίου τείχους τής πόλεως, καί 

κατόπιν άρίδηλοι αί γραμμαί τοΰ έσωτέρου καί παραλλήλου καί οδτως άνε- 
γνωρίσθη δτι ταΰτα ήσαν συνέχεια τών πρό τινων έτών'φανέντων βόρειό- 

τερον γραμμών τοϋ τείχους. Τό δλον τών έν τή άνασκαφή ταύτη άνευρε- 
θέντων άρχαίων κομματίων γλυπτών,, έπιγραφών, νομισμάτων, άγγείών κλπ. 

άνέρχεται εΐς 4953. ·
Έκ τής άγοράς 'άρχαίων δι’ ών έπλουτίσθη τδ έν τώ Βαρβακείφ Μουσεΐον 

τής-Έταιρίας άξια μνείας εΐσι παναθηναϊκός άμφορεύς, ό πρώτος τοΰ είδους 

τούτου πλήρης όπωσοΰν δν άπεκτησαν αί δημόσιαϊ συλλογαί, έτερον άγγεϊον 
άρχαϊκής τέχνης παριστάνον ήρωα έλαύνοντα τέθριππον, άνάγλυφον συμβο
λικής παραστάσεως καί ΰφους ιερατικού όμοιάζον τή γλυφή τή έπί τοΰ θρόνου 
τοΰ ίερέως Διονυσίου Έλευθερέως έν τφ Διονυσιακφ θεάτρφ, επιτύμβιος κίων 
‘διόσχημος τών ρωμαϊκών χρόνων έκ τοΰ θριασίου πεδίου καί μία αύτόθεν 
περίεργος επιγραφή, χρησμός 'Αρμ.οδίου καί Άριστογείτονος.

Έκ τών έν ταϊς έπαρχίας έργων τής εταιρίας πρωτεύει τό έν Χαιρωνείφ 
τής Βοιωτίας πρό τίνος έπιχειρηθέν, μετ’ ού πολύ δέ συντελεσθησόμενον ήτοι 
ή συναρμογή καί άνίδρυσις. τοΰ αυτόθι λέοντος,περί ού έγκαίρως είπόμάν έν τφ 

ΠαρταΟσω (Τόμ. Γξ σελ.623.) Καί ήρξατο μέν ή έξόρυξις τοΰπέριξ τοϋ λέοντος 
χώρου, ητις καί έπροχώρησεν ίκανώς άλλ’ ένεκα τοΰ έπελθόντος βαρέως χει 
μώνος ή έργασία δέν έτελείωσεν. Έγένοντο δ’ έν Χαιρωνείγ άνασκαφαί πρός 
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Ανεύρεσιν τάφων άρχαίων, και δη εύρέθησαν δύο άξιοι λόγου κτιστοί, ε? καί 

έν έρειπίοις,έχοντες ψηφιδωτά έδάφη, καί θέσεις λαρνάκων καϊ λάρνακες. Καϊ 
πρδ τούτων δ’ έγένετο άνασκαφη έν Δαυλίφ της Φωκίδος' έκ δέ τών ορυγ

μάτων τών έπϊ τίς ακροπόλεως γενομένων εύρέθησαν ίκανά τεμάχια έγ

γειων πήλινων ολίγα μετά χρωμάτων όμοιάζοντα κατά τε την γάνωσιν καί 
τδ σχίμα πρδς τά έν Μυκηναις άνευρεθέντα, λίθινος πέλεκυς, δακτύλιοί χρυ

σοί κα'ι άλλα Αντικείμενα κομισθέντα εις ’Αθήνας καί κατατεθέντα έν τφ 
Μυκηναιφ Μουσειφ. Έν τούτφ κατετέθησαν και πάντα τά κτερίσματα τά 
βυρεθεντα έν τφ κατά τάς Άχαρνάς παναρχαίφ τάφφ αν άνέακαψεν η έν
ταΰθα Γερμανική σχολή (δρα Τόμ. Γ'σελ. 353).

Έν Έλευσϊνι τέλος ηγοράσθησαν κα'ι άλλαι οΐκίαι καϊ γήπεδα καϊ έλπϊς 
είναι ν’ Αγορασθώσιν ού μετά πολύ και δΐσαι άλλαι υπολείπονται έκ τών κεί

μενων έντδς τοΰ ίεροΰ περιβόλου τίς Δημητρος, ώστε νά μείνη έλεύθερον δλον 
τδ έδαφος διά την μελετωμένην έκεϊ άνασκαφην.

Και τοιαυτη μεν έν περιληψει η έκθεσις τοϋ κ. Σ. Καυμαναύδη.
Εν δε τί) S' ετήσια συνελεύσει, τί γενομένη τη 27 Ίανουαρίου, μετά την 

αναγνωσιν τίς έκθεσεως τών έλεγκτών καϊ την έκθεσιν τοΰ ταμίου προέ- 
βησαν τά μέλη εις έκλογην νέου συμβουλίου. Πρδ τούτου δμως έδηλώθη τοΐς 

παρισταμενοις ατι δ τέως πρόεδρος, δ σεβαστός καθηγητης Φίλιππος Ίωάν- 

νου,παραιτεϊται τοΰ λαιπαΰ ένεκα τίς υγείας αύτοΰ τοΰ αξιώματος τοΰ προέ
δρου' τά δε μέλη δμοφωνως άνηγόρευσαν αύτόν ισόβιον επίτιμον πρόεδρου 

καϊ έψηφίσαντο την ϊδρυσιν προτομίς αύτοΰ τε και τοΰ πρώτου τίς εταιρίας 
προέδρου I.'Ρίξου. Ουτω. δέ κατόπιν προέβησαν είς έκλογην τοΰ συμβουλίου,, 

καθ’ ην Ανεδείχθη πρόεδρος διά πλειοψηφίας δ κ. ’Αλέξανδρος Καντόσταυλος, 
πρώην βουλευτής έκ Καρυστίας. Τά λοιπά μέλη τοΰ συμβουλίου Εμειναν τά 

®ύτά καϊ πέρυσιν.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ίΧΟΛΗ

Συνεδρία τής 9J21 Ίανουαρίου.

Λ'αώέεγ,Εύθΰναι περί τοΰ χρυσελεφάντινου αγάλματος τίς’Αθηνόδς Παρθένου. 

Λίυ-έωκάζ, Περί τών μετοπών τοϋ έν Όλυμπίορ ναοΰ τοΰ Διός.· 

ΧιΜράϊχ, Περί τίνος ανεκδότου νομίσματος τίς ’Ίμβρου.
ΜιΛχα,ϊφΐρ, Περί δόο Σπαρτιατικών Αναγλύφων.

Συνεδρία τής 2SJ4 Ίανουαρίου.

Kcu.lep, Περί τίς σημασίας τών παρέργων συμβόλων έπι τών αθηναϊκών 
τετραδράχμων.

Φδκ Σύ6(Λ, Περί τοΰ τρίτου τόμου τίς περί τών ολυμπιακών άνασκαφών 
συγγραφίς,

ΛόΛΛιγγ, Περί τίνος παλαιάς άττικίς έπιγραφίς.

ΑΡΧΑΙΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΙ

Άναγινώσκομεν έν τοΐς Πρακτικοϊς της Άκαδημείας τών Επιγραφών καί 

τών Γραμμάτων (5 δεκεμβρίου 1879) δτι δ κ. Φραγκίσκος Lenormant πε
ριηγούμενος την Ιταλίαν έγραψε σειράν επιστολών τφ κ. βαρώνΐ de Witte 
περί διαφόρων Αρχαιολογικών Αντικειμένων σχετιζομένων πρδςπην Ιταλίαν. 

*0 κ. Lenormant περιηγηθη την Καλαβρίαν, την Άπουλίαν, τδν Τάραντα 
και άλλα τίς Ιταλίας μέρη, έπανελθών δ’ έπειτα είς 'Ρώμην έπεσκέφθη 

τά μέρη τά έπ’ έσχάτων Αποκαλυφθέντα τών κήπων τίς Φαρνεσίνας. Έκα- 
θαρίσθη δηλα δ-η κατά τδ πλεϊστον μεγάλη ρωμαϊκή οικία τών τελευταίων 
της δημοκρατίας χρόνων, κά'ι οί τοίχοι έχουσι γραφάς άριστα διατηρηθείσας. 

Αί γραφαϊ αύται κατά τδ πλεϊστον είνε παρεμφερείς πρδς τάς τίς Πομπηίας 

κα'ι τοΰ Ήρκλάνου, αϊτινες δμως, ώς εινε φυσικόν, ύστεροΰσι τών έν τη Φαρ- 
νεσίνρρ άνακαλυφθεισών κατά τε την τεχνικήν έκτέλεσιν και την άλλην με
γαλοπρέπειαν. Τδ Αξιώτερον δμως λόγου είνε δχι αί τοιχογραφίαι αί καθ’ 
δλου όμοιάζουσαι, ώς εί'πομεν, πρδς τάς πομπηϊακάς, Αλλά τι είδος γραφών 

δλως νέον καϊ πρωτοφανές. Έν τώ μέσφ έκάστου φατνίου (panneau) άφηκεν 
ύ τεχνίτης άψαυστον μικρόν χώρον έχοντα λευκόν τδ έδαφος, έπϊ δέ τούτου 

τοΰ έδάφους τοΰ αφεθέντος λευκοΰ, χειρ άλλη προφανώς τεχνικωτέρα τίς 
πρώτης έγραψε διά γραμμών κόκκινων, μαύρων η μαυρωπών διάφορα θέματα. 

Ό τρόπος τίς γραφής εινε λοιπόν δμοιος πρδς τόν τών λευκών αθηναϊκών 
ληκύθων, Αί νΰν αποκαλύψεις διδάσκουσιν ημ£ς art οί άττικο'ι κεραμογρά- 

φοι Απεμκμοΰντο τάς γραφάς των έκ τών τοιχογραφιών κα'ι δτι ύπίρχε μέχρι 
τών τελευταίων χρόνων τίς δημοκρατίας έν 'Ρώμη σχολή "Ελλήνων τεχνι
τών, οΐτινες διέσωζον της τοιαύτης τέχνης την παράδοσιν η τούλάχιστον 
εϊχον Ανανεώσει αύτην λαμβάνοντες ώς πρότυπα έργα παλαιά. Οί ίδόντες 

τάς ρηθείσας γραφάς τίς Φαρνεσίνας τάς έπ'ι λευκού έδάφους πείθονται ατι 

τά περίφημα έπϊ μαρμάρου μονοχρώματα τοΰ Ήρκλάνου, τά όποια έποίησεν 

’Αλέξανδρος ό ’Αθηναίος θά έχωσι κατά τδν αύτόν τρόπον γραφή καί δτι 

κατ’άρχάς δμοια πρδς έκείνας θά ησαν κατά την δψιν.
Έν ένϊ τών φατνίων είκονίζεται ’Αφροδίτη κα'ι ’Έρως, μυθολογικά δ'όμοίως 

φαίνονται τά θέματα καϊ άλλων τινών γραφών. Αί πλεΐσται δ’ δμως παρι- 

στάνουσι γυναίκας ένησχολημένας εις έ'ργα τοϋ καθ’ ημέραν βίου. Μία μά 
λιστα γυνή, είνε δέ έκ τών ώραιότατα είργασμένων, κρατεί άτρακτον. Τοι- 

αΰτα δ’ Ακριβώς εινε τά θέματα καί τών έπϊ ληκύθων γραφών, αϊτινες ού
δέποτε, κατ’ έξαίρεσιν άλλων Αγγείων, είνε νεκρικαί.

Παρά τινι τών πρωτοφανών τούτων γραφών, άναμέσον δμως τοΰ λοιποΰ 
κόσμου,8ν άλλη χειρ έγραψε, δύναται τις, δ,ν μετά προσοχής άναγνώση, νά 

διακρίνη τάς λέξεις ΣέΛιυκος enoht. Ούτος δ Σέλευκος εινε Αναντίρρητος 
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τεχνίτης, αλλα τις, ό κοσμηματογράφος ή ό ζωγράφος; Τδ ζήτημα μένεε 
άλυτον.

Ό κ. Lenormant έπεσκέφθη κα'ι τδ δήθεν auditorium τοΰ Μαικήνα, περί 

ου εγενετο άλλοτε λογος εν τω 77αρζασσω, δέν πείθεται δμως δτι ήτό πότε 
auditorium εκείνο ενεκα λόγων άναφερομένων μάλιστα είς τήν ακουστικά*·  

Ο κ. Lenormant νομίζει δτι έκεΐ ητο κηπάριον ΰπόστεγον.

Εν τοΐς κηποις Colonna προ δυο ετών εύρέθησάν τινα υπόγεια δώματα 

ανηκοντα εις τον ναόν τοΟ Ήλιου. Τδ κονίαμα ένός έκ των δωμάτων τού

των εινε κεκαλυμμενον υπό επιγραφών αναθηματικών, ελληνικών ά σκαλι
στών ά διά χρωστήρος γεγραμμένων. Ό κ. Lenormant διέκοινο κα'ι δυο άρα- 

μαϊκάς, ών έ'λαβε τδ έκτόπωμα χάριν της ’Επιτροπείας τής έπί της Συλ
λογής τών σημιτικών επιγραφών. · Σ. Κ. Σ.

Η ΝΙΚΗ ΤΗί ίΑΜΟΘΡΑίΚΗί

Πρδ δεκαπέντε περίπου έτών ό κ. Champoiseau πρόξενος τής Γαλλίας είχε 

κομίσει εκ Σαμοθράκης είς την πατρίδα του περί τά εκατόν μαρμάρινα κομ.- 

ματια, άτινα άνήκόν ποτέ είς γιγάντειον γυναικός άγαλμα. Τινά τών κομ- 
ματίων τούτων έδήλουν την ύπαρζιν πτερύγων, έκ τούτου δ’ ένομίσθη δι
καίως δτι ί'σως Νίκης άγαλμα ητο τδ άγαλμα εκείνο. Τά κομμάτια προσηρ- 
μόσθησαν ύπδ τοϋ κ. de Longp6rier, δστις ήτο τότε έφορος τοΰ έν τώ Λου- 
βρω Μουσείου τών αρχαιοτήτων, η δέ προσαρμογή απέδειξε τά λείψανα έκεΐ· 

να καλλιτέχνημα πάγκαλου. ’Έλειπον μέυ ή κεφαλή καί οί βραχίονες, άλλ» 
ο, τι έμενε ητο έξαίσιον. Νομίσματα δέ τής Σαμοθράκης κοπέντα έπί Δημη. 

τριου τοΰ ΙΙολιορκητοΰ καί είκόνίζοντα αύτόν τόν Δημήτριον έγουσιν όπισθεν 
κεχαραγμένην πτερωτήν Νίκην κρατούσαν διά τής δεξιάς χειρός σάλπιγγα 

καί επιβαίνουσαν τής πρύμνης πολεμικής νηός. Τό νόμισμα άναπαριστάνει βε
βαίως τό μνημείου έκεϊνο, δπερ άνεΰρεν δ Champoiseau καί δπερ θά έστηθη 

εις μνημόσυνου τών κατά θάλασσαν νικών τοΰ Δημητρίου. κατά .Πτολεμαίου 
τοΰ Δάγόυ. Οί ειδήμονες άπεφηναντο γνώμην δτι η Νίκη τής Σαμοθράκης θά 
ήτο πιθανώς έργον μαθητου τίνος του Λυσίππου, βεβαίως δέ δτι τδ μνη

μείου έπρεπε νά θεωρηθή ώς έν τών καλλίστων γλυπτών κειμηλίων τοΰ Αουτ 
βρου και ί'σως τδ κάλλιστον. ’Εν Βιέννγ) έπειράθησαν διά γύψινων., έκμαγείων 

νά συμπληρώσωσι τό μνημείου, πάντα δέ σχεδόν τά επίσημα Μουσεία έζη- 

τησαν καί έ'λαβον εκμαγεία τοΰ’καλλιτεχνήματος.

Νΰν δ κ. Champoiseau συνεπληρωσεν αύτός τό λαμπρόν του εύρημα, διότι 
έκόμισεν έκ Σαμοθράκης μεγάλα μαρμάρου τεμάχη, άτινα έχρησίμευον ώ; 
βάθρου τής Νίκης. Τοΰτο δέ τό βάθρου εΐνε, δπως τά νομίσματα έδηλουν, 
πρύμνη νηός, ή'τις ύψοΰται μέτρα 2,50 ύπεράνω παχύτατης πλακάς ύποβα-
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σταζούσης αύτήν/.ΤΒτο δέ, φαίνεται, τδ δλον άγαλμα ιδρυμένου έν τφ λιμένι 

ώστ® νά-ήνε ορατόν μακρόθεν τοΐς καταπλίουσιν είς τήν Σαμοθράκην. Ίδρύ- 
θη δέ καί νΰν πρός δοκιμήν έν τίί αύλή τοΰ-Μουσείου, ό δέ κ. Bavaisson υπέ

βαλε τή Άκαδημεία τών’Επιγραφών καί τών Γραμμάτων τίί 1 2 Δεκεμβρίου 

τοΰ παρελθόντος έτους φωτογραφήματα τής νέας στάσεως τοΰ αγάλματος.

Σ. Κ. Σ.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1879.

Κατά τάς ύπό τοΰ ύποδιίυθυντοΰ τοΰ Αστεροσκοπείου ’Αθηνών κ. Δ. Κ< 
Κοκκίδου άνακοινωθδίσας ήμΐν ειδήσεις, τδ μετεωρολογικόν έτος 1879, άρ- 

χόμενον άπό τής 1 Δεκεμβρίου 1878 καί λήγον τίί 30 Νοεμβρίου 18?9,πα
ρουσιάζει τά έξής φαινόμενα.

'Η μέση βαρομετρική θλΐψις τοΰ έτους ήτο χμ. 752,68 καί μεγίστη μέν 
θλΐψις ήτο τήν 23 Ίανουαρίου 766,02 ελάχιστη δέ τήν 7 ’Ιανουάριου, ήτοι 

738,57.
'Η μέση θερμοκρασία τοΰ έτους ήτο είς βαθμούς τής εκατοντάβαθμου δι- 

αιρέσεως (Κελσίου) 19,08 κάί μεγίστη μέν 37,4 τήν 9 Αύγούστου, έλαχί- 
στη δέ 1,5 τήν 22 Ίανουαρίου. Τό προπαρελθόν έτος 1878 ή μέση μέν θερ

μοκρασία τοΰ έ'τους ήτο 18,27 μεγίστη δέ 38,6 τήν 13 Ιουλίου, έλαχίστη 

δέ 2,5 τήν 21 Ίανουαρ ίου.
Ήμέραι καταπτώσεως υδατος εί'τε ώς βροχής εί'τε ώς ομίχλης ήσαν 1 Β3 

Απέναντι 83 τοΰ 1878. Έκ,τούτων ήμέραι μέν βροχής ήσαν 99, όμίχλής δέ 

4, χιόνος δέ ούδεμία. Τό ποσόν τοΰ έν όλφ καταπεσόντος υδατος άνερχέται 

είς 489,49 χμ. απέναντι 276,25 χμ. τοΰ 1878.
Ήμέραι άστραπ'ών ήσαν 35, βροντών δέ 6.

"Άνεμοι δ’έπνευσαν κατά 185 ημέρας ΝΔ, 6 Δ, 8 ΒΔ, 1 Β. 124 BA, 1 Α, 
9 ΝΑ, 31 Ν.'Ως πάντοτε, έπικρατέστερ'οι άνεμοι ήσαν ό ΒΑ καί ΝΔ, δ τε

λευταίος ουτος μάλιστα ύπερίσχυσεν ίκανώς.
Ώς συνήθως, οί θερμότεροι μήνες τοΰ έ'τους ήσαν ό Ιούλιος καί Αύγουστος 

μέ τήν συνήθη αύτών θερμοκρασίαν τών 28 βαθιών (28,84 ό Ιούλιος, 28, 
38 ό Αύγουστος.) Ό δέ ψυχρότερος μήν ήν ό Ιανουάριος μέ μέσην θερμοκρα

σίαν 10,09. Άλλά καί τό ψΰχος καί ό καυσων ήσαν .έλάσσονα τών τοΰ 
187 8, διό-t καί αί μέγιοται μέν καί έλάσσονες θερμοκρασία! ήσαν μικρότερα! 
τών τοΰ 1878 καί αί μέσαι δέ περίπου. Ή δέ μεγίστη θερμοκρασία 37,4 

καί ή έλαχίστη 1,5 δέν παρουσιάζουσί τι έκτακτον.
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΡΝΛΣΣΟΣ

Τδνληξαντα μνίνα μία συνεκροτηθη τακτική συνεδρία, τέσσαρες δ’ άνε-
γνώσθησαν διατριβαί.

Τοϋ κ.Τ.Έλιοπούλου τακτικοϋμέλους Μελέτη περί της πρινής τον θανάτου.
Τοϋ κ. Κωνσταντίνου Ηενου τακτικοΰ μέλους Περί τοϋ ’Αρλεκίνου καί 

της ’Ιταλικής κωμωδίας.
Τοϋ κ. Εύγενίου Ζαλοκώστα Περί Τριβονλέτόυ τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
Τοϋ κ. Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου επιτίμου μέλους Περί της πρδς

τδν 'Ροβέρτον κόμητα Φλανδρίας επιστολής’ Αλεζ,ίου Α'. τοϋ Κομνηνοϋ.
"■Ηρξαντο τών δημοσίων μαθημάτων αύτών οί-κύριοι Ιγνάτιος Μοσχάκης

Περί των εκκλησιαστικών Γάλλων ρητόρων, Άνδρέας Τόμπρας Περί τής
συγγένειας τοΰ κατ’ οίκον καί δημοσίου βίον των αρχαίων έθνων καί Τ.Άρ-
γυρόπουλος Στοιχεία πειραματικής φυσικής. Είς τά μαθήματα .ταΰτα της

έφηρμόσθη ή διδασκαλία διά προβολές φωτεινών εικόνων.

Τγί 16 Ίανουαρίου έτελέσθη έν τ·?ί εύμενώς παραχωρηθείση οίκίφ τοϋ κ. Γ.
Βασιλείου ευεργετικός χορός ύπέρ της σχολάς τών απόρων παίδων ύπό την 
εύγεν^ προστασίαν τών κυριών Ευθυμίας Α. Κουμουνδούρου, 'Ρόζας Σ. Βα- 

λαωρίτου καί Ίφιγενείας Α. Συγγροΰ.
Ή Α. Μ. ό βασιλεύς εύηρεστηθη νά προσφέρη ύπέρ τών ύπνωτηρίων τ·ης 

σχολάς τών απόρων παίδων δρ. 500.

Αιτήσει αύτών ό Σύλλογος συνήψε φιλικάς σχέσεις μετά τοΰ ένταΰθα συ- 

στάντος Μουσικοϋ. Συλλόγου Όρφευς, της έν Σμύρνη έταιρίας πρός διάδοσιν
τφν ελληνικών γραμμάτων έν 'Μικροί ’Ασία: καϊ τοΰ έν Σμύρνη συλλόγου τών 
'Ελλήνων διδασκάλων.

θίασος έκ μαθητών αύτ^ς παιανίσας τό πρώτον δημοσίφ τόν ληξαντα μήνα 

προσηνέχθη ύπό τ?ίς κοσμητείας τϋς σχολής τφ δημφ Έρμουπόλεως όπως 
μετέχη δωρεάν τών δημοτικών καί δημοσίων τελετών.

Ό έν Μασσαλίφ κ. Έμ. Ν. (Ιρασακάκης άπέστειλε τφ Συλλόγφ δραχμάς

κ. Μαριέττα 'Ράλλη φρ. 600 ύπέρ τών ύπνωτηρίων.

Άπεβίωσαν έν Άθηναις ό Λεωνίδας Παλάσκας αξιωματικός τοϋ ναυτι
κού έκ τών μάλλον διακεκριμένων κα'ι έν Κωνσταντινουπόλει ό διάσημος 

’Ασσυριολόγος 'Ανδρέας Μόρτδμαν, άμφότεροι επίτιμα μέλη τοΰ Συλλόγου 
άπό τοϋ 1877.


