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ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΑΕΤΤΑΙΑΝ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΊΉΡΙΔΑ ΕΝ ΡΩΣΙΑ 

ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ.

Οί τήν εσωτερικήν τής απέραντου χώρας τών Μοσχοβιτών κατάστασιν 
έπιστάμενοι πφό μιάς είκοσιπενταετηρίδος έξίστανται έπί τή άκρ^ε σχεδόν 
και άκαταλήπτω αλλοιώσει καί θαυμάζουσι τήν όντως ηράκλειον έπί τά 

πρόσω πορείαν αυτής. Ό γινώσκων τήν 'Ρωσίαν πρό είκοσι καί πέντε ετών 
είναι αδύνατον νά μή συνομολογήση ότι τά πάντα τοσοϋτον ήλλοιώθησαν, 
τά πάντα τοσοϋτον έβελτιώθησαν, τοσοϋτον, σπουδαίαν μεταρρύθμισιν ύπέ- 
στησαν ώστε ■ ολίγου δεΐν άπιστεϊ τις εις αυτήν. 'Υπήρξε σκότος και επέστη 
φώς," έβασίλευεν άμάθεια καί έπήλθεν ή παιδεία, τά πάντα έδέσμευεν 

ή βαρβαρότης και έπήλθεν ό πολιτισμός, δουλεία έπί τέλους προαιώνιος κα

τέκλυζε τήν δύστηνον ταύτην χώραν καί άνέλαμψεν ή προσφιλής ελευθερία. 
Αί έφ’άπάσης τής 'Ρωσίας έξαπλούμεναι σιδηοοδρομικαί γραμμαί, ή κα- 

τάογησις τοΰ μονοπωλείου τών οινοπνευμάτων, ή χειραφέτησες τών δουλο

παροίκων, ή άρσις τής σωματικής ποινής καί τής δυνάμει δικαστικών άπο- 

φάσεων,έπιθέσεως εγκαυμάτων, ή επαρχιακή όργάνωσις, αί περί τόν τύπον 
μεταρρυθμίσεις,ό νέος δημοτικός οργανισμός,ό περί τής γενικής στρατολογίας 

νόμος, ή κατάργησις·, τής θανατικής ποινής, ή ΐδρυσις Πανεπιστημίων έν Ό- 

δησσώ,Βαρσοβίρρ καί Σιβηρί^ι, ή μεταρρύθμισις τοΰ δικαστικοί κλάδου, ή άρσίς 

τής ένεκα χρεών προσωποκρατήσεως και έτερα πρός εσωτερικήν τής χώρας 

άνάπλασιν μυρία ό'σα έ'ργα τής τελευταίας εικοσιπεντάετηρίδος οφείλονται ά» 

ποκλειστικώς τίί εΐσηγήσει τοΰ νϋν αύτοκράτορος Αλεξάνδρου του Β^οδτινος 
τήν εΐκοσιπενταετηρίδα τής έπί τοΰ θρόνου άναβάσεως μέ>.λουσινά έορτάσωσι 

κατά τό έτοςτοΰτο άπασαι αί τήν ύφήλιον οΐκοϋσαι Σλάυικαι έθνότητες. ■
Έάν ή ‘Ρωσία έκαυχάτο άχοι τοΰδε έπϊ τή μνήμ·ρ τοΰ άναμορφωτοΰ αυ

τής Πέτρου τοΰ Μεγάλου,πόσον μάλλον οφείλει νά ώγάλλεται έπί τω όνόματι' 
’Αλεξάνδρου τοΰ Β', τοΰ έκπολιτίσαντος καθ’ δλην τήν σημασίαν τής λέξεως 

τήν τέως έν τφ σκότει τής άμαθείας καί βαρβαρότητας κυλιομένην 'Ρωσίαν' 

'Ρώσοι, Βούλγαροι, Σέρβοι, Μαυροβούνιοι, 'Ρωμουνοι, Boovtot. καί.'Ερζεγο- 
βίνιοι, καί Σλκΰοι τής Αυστρίας, δέον ν’ άποκαλύπτωνται έπί τή απλή 

έκφράσει τοΰ Σεπτού ονόματος τόΰ άνακτος τοΰ έπάξίως φέροντας τό αύ- 
τοκρατορικόν τής 'Ρωσίας στέμμα καί διακρινομένου έπί τοσαύταις άρεταϊς. 
Ούδείς θέλει ποτέ άρνηθή τά έγαθά άτινα έπεδαψίλευσε καί εξακολουθεί

* ΆνεγνώσΟη ?ν τφ Συλλόγφ τή 20 Φεβρουάριου. - .
ΤΟΜΟΣ Δ', 3.—ΜΔΥΤ1ΟΣ 188Q ϋ
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έπιδαψιλεύων τή 'Ρωσία δ καλοκάγαθος ουτος άναξ,, δστις έπι πολλούς άϊ&· 
νας έσεται τδ παράδειγμα νουνεχούς καί ενάρετου ποδηγε'τήσεως ένδς τών 

κραταιοτέρων κρατών τής Ευρώπης, - . .
Όθεν έπϊτή εύκαιρέ τών μετ’ ού πολύ τελεσθησομένων έν 'Ρωαίγ 

τδν έπεξέλθωμεν έν συντόμφ τά κατά την εΐκοσιπενταετηρίδα ταύτην έν 

'Ρωσία γενόμενα.

, Ή A. Α. Μ. ό αύτοκράτωρ τής 'Ρωσίας ’Αλέξανδρος δ Β' πρεοβύτερος 
υίδς τοΰ τεθνεώτος αύτοκράτορος Νικολάου και τίϊς αύτακρατείρας ’Αλεξάν

δρας θεοδωρόβνας, δουκίασης τής Πρωσσίας, αδελφής δε Γουλιέλμου1 τοΰ Δ’ 

ίγεννήθη έν Μόσχα τή 29 ’Απριλίου τοΰ 1818. Τοΰ ’Αλεξάνδρου την ανα

τροφήν, άνέθεσεν ό πατήρ αύτοΰ τφ στρατηγφ Μέρδερ, Γερμανφ την κατα
γωγήν καί διαμαρτυρομένφ τδ θρήσκευμα, τάς σπουδές όμως αύτοΰ άπεπε- 
ράτωσεν ΰπδ τάς οδηγίας ένδς τών γνωστότερων τής εποχής εκείνης ποιητών 

'■τής 'Ρωσίας τοΰ ίδρυτοΰ τής έν- 'Ρωσίρρ ρομαντικής σχολής τοΰ Ζσυκόβ- 
σκίη3 Άλλ’ όμως τή βουλήσει τοΰ αύτοκράτορος Νικολάου ή έκπαίδευσις 
αύτοΰ ύπήρξεν δλως στρατιωτική-και ό θερμότερος αύτοΰ διδάσκαλος ύπήρ
ξεν αύτός δ πατήρ. Ό αύτοκράτωρ Νικόλαος άνελδών έπι τοΰ θρόνου άνεκή- 
ρυξεν αύτδν διάδοχον αύτοΰ’ κατά τδ δέκατον έκτον της ηλικίας αύτοΰ είχε 

1 Ένϊαθθ» ·Αν«γκαίον κρίνομεν νά προσθίσωμεν οτι ή ανατροφή τής A. A. SJ. Ολίγου δεΐν 
άϊνετίΟετο ε’ς τόν άοίδιμον ,’ίωάννην Καποδίστριαν, ταδλάχιστον οτε ή μήτηρ τον Απετάθη 
τ<3 Ζονχόβσκιη iv Δρέσδη τότε διατρίβοντι προσζαλοδσα αδτδν ν’ Αναλάδη τδ δψηλδν Αξίω
μα τής Ανατροφής τοΰ διαδόχου, ο Ζνυχόδσκο) β’ς Απάντησιν εγράφε μεταξύ άλλων τά έξης 
^1826 1]12 ’Ιουλίου, Δρέσδη.;..Έπϊ τέλους 6έλω δποδείξει δμϊν τδν μάλλον κατ’έμΐ-ίχα- 
νδν ν’ Αναδεχθίί τδ ύψηλδν τοδτο Αξίωμα. Είναι δ κόμης Καποΐίστρ.ας, όν, Απάντησα Ιν« 
ταΟθα καί τοι ή προς αύτδν φιλία μου είναι πολυετής. Εύαρεστήβητι Μεγαλείο εάτηνά ρί- 

ψητε έ'ν βλέμμα ?πϊ τοΰ παρελθόντος τοΰ άνδρδς τοότου- άμεμπτον ύπήρξε τδ πολιτικόν αβ- 
τοΟ στάδιον, τοιοΰτος δΐ παρέμεινε καϊ ΐδιωτεόων. -Υπήρξε φίλος.τοΰ αύτοκράτορος όσ«ς καί 
τοι δ’νεκεν Ανυπερβλήτων περιστάσεων ήναγζάσθη ν’ Αποχώρισθή αύτοΰ, έξηζολούθησεν όμως 
μέχρι τάφου εχων άπειρον πρδς αύτδν Αγάπην Είναι Ανήρ μεγάλης παιδείας, Ιπίσταται 
κατά βάθος τήν Ανθρωπότητα ήν έξέμαθε κατά πάσας τάς μορφάς καϊ σχέσεις αύτής. Γινώ- 
σκει έπισταμένως τδν σύγχρονον αιώνα και τάς πραγματικός Ανάγκας τής έποχής ταύτης. 
Γινώσκει αταντα τά άμιλλώμενα νϋν αλλήλοις κόμματα μή άνήκων έν τούτοις είς ούδέν έξ 
αύτών. Ώς Αρχήν θεωρεί τήν Αποχήν Από τε τής ψευδούς έκείνης φιλελευθερίας ήτις·. προσ
παθεί νά έξεγείρη τδν λαόν κατά τής κυβερνήσεως, καϊ τής τυραννικής έκείνης Αποτυφλώ- 
σεως ητις έξεγείρει τήν κυβέρνησιν κατά τοΰ λαού. 'Η εξωτερική αύτοΰ μορφή μεγάλως προσ
ελκύει καί έμποιεΐ συμπάθειαν καϊ πλήρη Εμπιστοσύνην παντΐ τώ προσομιλοϋντι αύτω.......»
'Ως γνωστόν δμως δ κλεινός ουτος ομογενής ημών ταχέως ε’χεν Αναδεχθή τδ πολύμοχθον 
καϊ πλήρες Ακανθών στάδιον τού Κυβερνήτου τής 'Ελλάδος, τσσοΰτον φευ, οΐκτρώς απολή- 
ξαν, ό δέ Ζουκόβσκιη Αδυνατών προδήλως νά ύποδείξη έτερόν τινα έφάμιλλον τοΰ Ίωάννου 
Καποδιστρ'ου, ήναγκάσθη έπί τέλους αύτδς ουτος ν’ Αναδεχθή τήν έκπαίδευσιν τοΰ βασιλό- 

-παιδος. - -

προαχθή ήδη εις τδν βαθμόν άντισυνταγματάρχου. Διοικών τούς λογχοφόρους 

της σωματοφυλακήςκαϊπρώτος υπασπιστής ών τοΰ αύτοκρατορικοΰ επιτελείου, 
μετεΐχεν άπασών εκείνων τών έπιθεωρήσεων, παρατάξεων καϊ στρατιωτικών 
έπιπονωτάτων. ασκήσεων, έφ’ αΐς διεκρίνετο ή εποχή τόΰ αύτοκράτορος Νικο

λάου έκμανθάνων τδν στρατιωτικόν βίον έν, πάσγι τή σκληραγοιγία αύτοΰ. Τή 
17 Απριλίου 1834 γενόμ.ενος ένήλιξ ώμοσε τδν νενομισμένον όρκον. Κατά δέ 

τδ 1838 καϊ 1839 τδ πρώτον μετέβή εις Ευρώπην, πρδς άποκατάστασιν τής 

πασχοόσης αύτοΰ έν μέρει υγείας, ένθα έν τή οϊκογενεί^ι, τοΰ Μεγάλου Δουκδς 
Λουδοβίκου τής "Βάσης Δαρμστάγ έξελέξατό σύζυγον τήν δόύκισσαν Μαξι- 

■μιλιάνήν Γουλιελμίναν Αύγούσταν Σόφιαν Μαρίαν, ή’τις έλθοΰσα είς 'Ρωσίαν 
ήσπάσατο τδ ορθόδοξον δόγμα μυρωθεΐσα τή 5 Δεκεμβρίου 1840 και έπονο- 
μασδεϊσα Μεγάλη Δούκισσα Μαρία Άλεξανδρόβνα.’Απδ τοΰ 1826 ήδη δ αύ

τοκράτωρ εφερε τδν τίτλον άρχιγραμματέως τού Πανεπιστημίου τής Φιλλαν- 
δίας, αυθωρεί δέ μετά τδν γάμον αύτοΰ άπήλθεν εις Φιλλανδίαν έ'νθα κα- 

τέβαλε πάσαν προσπάθειαν, δπως κερδήσ-ρ ή 'Ρωσία τήν συμπάθειαν τών 
Φιλλανδών, τοδθ’ δπερ ..και επέτυχε πληρέστατα διά τής νοημοσύνης αύτοΰ, 
τοΰ ήπιου τρόπου καϊ τής γλυκυ.τητος άτινα τοσοΰτον δαψιλώς κοσμοΰσι 

τδνάνακτα τοΰτον. Άναδεχθείς , τήν Διεύθυνσιν τών Στρατιωτικών σχο

λών τοΰ Κράτους κατίσχυσε τοΰ,έ’ργου: μετά πληρέστάτής επιτυχίας τυχών 
τών επαίνων τοΰ πατρδς αύ’τοΰ δστις πολλάκις άνέθεσεν αύτφ τήν άντιβα- 

, «ιλείαν.
Άρχομένου τοΰ Φεβρουάριου μήνδς τοΰ 1855 ή 'Ρωσία ϊστατο έπι ξυ- 

ροΰ ακμής. Φοβερός άγων έλυμαίνετο αύτήν Ιδίως τάς νοτίους αύτής. χώρας, 

μυριάδες Άγγλων, Γάλλων,’Οθωμανών, καϊ λοιπών έθνοτήτων κατέκλυσαν τάς 
έν τφ Εύξείνφ Πόντφ παραλίους αύτής πόλεις, Αγγλικά και Γαλλικά σκάφη 

κατεβόμβιζον τάς έ.ν Βαλτική παραλίους αύτής πόλεις, κατά τοΰ εμπορίου 

είχε κατενεχθή καίριον τραΰμα ένεκα του άπολλεισμόΰ τών εμπορικών αύ
τής λιμένων, ή έν γενει οικονομική αύ τής κατάστασις. εύρίσκετο έν λυπηρό- 
τάτη καταστάσει, ή βιομηχανία, αί τέχναι καϊ ή παιδεία έν γενική παρα

λυσία, είς τά όπλα ή'δη προσεκαλεϊτο ή τελευταία σειρά τής έφεδρείας, τδ 

π^ν έν οίκτροτάτη όντως θέσει διετέλει. ’Ακριβώς κατά τήν κρισιμωτάτην 

έκείνην στιγμήν άποβιώσαντος τοΰ αύτοκράτορος Νικολάου (τή 18 Φεβρουά

ριου 1855) άνέλαβε τάς ήνίας τοΰ Κράτους δ μέχρι ποΰδε αισίως βασιλεύων 
αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος δ Β’. Περιττόν είναι, νά πρδσθέσωμεν κατά πόσων 

δεινών ώφειλε ν’ άντιπαλαίσγ δ νεαρός ούτος άναξ,τίνος πρώτου ν’ άντιληφθή, 

τήν έσωτερικήν χαλάρωσιν νά ύπερνικήστ) ή τδν κατακλύσαντα τήν χώραν 
έχθρδν νά έκδιώξ-ρ καϊ ούτως έδραιώσγ) τήν έμπρέπουσαν πολιτικήν έν Εύρώπη 

θέσιν τής ύπδ τάς οδηγίας αύτοΰ τεθείσης χώρας. Άμφοτέρων, ώς γνωστόν, 

κατίσχυσε έν πληρεστάτή έπιτυχίρρ έπικροτοΰντών πάντων. α'Ο φίλτατος 

»ήμών πάτήρ», άνεκήρυττε πανδήμως κατά τήν ημέραν τής έπϊ - τοΰ θρόνου
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άναβάσεως αυτόν, «δ αύτοκράτωρ Νικόλαος Παύλοβιτζ μετά βραχεϊαν μέν 

»άλλά βαρεϊαν νόσον λαβοΰσαν εύρείχς διαστάσεις κατά τάς τελευταίας 

«ημέρας, άπεβίωσε τ^ 18 Φεβρουάριου. Άδυνατοΰμεν νά έκφράσωμεν την 

ϊηυ,ετέραν λύπην ην συμμερίζονται καί οί υπήκοοι ημών άπαντες. Κλινοντες 
«αύχένα άπέναντι τ"ών μυστηρίων τνίς θείας Προναίας έξάιτούμεθα παρ’ αυτής 

«μόνης παρηγοριάν καί παρ’ αύτνίς άναμένομεν ίσ-χύν πρός■ άνακούφισιν της · 

«έπιβληθείσης ημϊν ύπό τ·ής βουλησεως αύτνίς. συμφοράς. "Οπως ό τεθνεως 

«φίλτατος πατήρ ημών άφιερών δλας τάς στιγμάς .τοΰ βίου, αύτοΰ καί τάς 
«φροντίδας έκηδετο της ευημερίας τών ύπηκόων, Ουτω καί ημεϊς κατά την 

«λυπηοάν καί κρίσιμου ταύτην στιγμήν ' άνερχόμενοε έπί τοΰ προγονικού 
«ημών θρόνου τ^ς 'Ρωσικές Αυτοκρατορίας καί τών αδιαιρέτων Πολωνικοί»· 

«κοάτους καί.τοΰ μεγάλου δουκάτου τνίς Φιλλάνδίας ενώπιον τοΰ άορατως 

«παρισταμένου ημϊν Θεαϋ, άναΑεχόμεθα τήν ΐεράν ύπόσχεσιν νά έχώμεν . 
νάείποτε και άποκΛειστικώς νπ ίίγιν την ευημερίαν τής πατρώας ημών £ω- 

γρας. Χειραγωγούμενοι καϊ προστ,ατευόμενοι υπό της ιιναθεσάσης ημϊν τό 
Λμέγα τούτο έ'ργον θείας Προνρίας, άνυψώσωμεν την 'Ρωσίαν εις τόν ΰπ»-. 
ντον βαθμόν τοΰ μεγαλείου και της δόίςης, και ούτως έκπΛηρώσωμεν τους 
νπύθους καί τούς σκοπούς των προγόνων ημών Πέτρου, Αικατερίνης, ΆΛε- 
νξάνάρου τοΰ Α' καί .τοΰ αειμνήστου ημών πατρός.» Πράγματι ούδεν 

ετερον έ'χων κατά νοϋν ·<ί τόν υψιστον σκοπόν της πραγματώσεώς της ίερας 

ύποσχέσεως περί τίίς ευημερίας των ύπηκόων αύτοΰ, έσπευσεν ευθύς νά θε- 

ραπεύσγ τό καίριον τραύμα τό ^αταβιβρώσκον τότε την 'Ρωσίαν, ήτοι νά 

■ θέση τέρμα τφ αίματοχυσίγ καταπαύων τόν αγώνα. Περί τόν’όκτωβριον έπε- 

σκέφθη τό πεδίον της μάχης εμφανιζόμενος απανταχού, ένθαρρύνων τούς, 
άγωνιστάς, δαψιλεύων αύτοΐς παντοίας χάριτας καί ανακουφίζων τούς, τραυ

ματίας. Κύριον όμως μέλημα αύτοΰ ύπηρξεν, ώ; προείπομεν, ή κατάπαυσις 

τ·5ίς αιματοχυσίας $ν δεν ηδύνατο νά βλεπη απαθώς δ φύσει καλοκάγαθος 
ούτος άνηρ,δι’ 8. άμα άλωθέντος καί ύπό του στρατηγού Μουραβιόβ καταλη- 

φθέντος τοΰ Κάρς, δι’ου η φιλοτιμία τοΰ'Ρωσικού έθνους κατά τι άντημεί- 
βετο ώς πρός την έν Κριμαίγ ηθικην καί ύλικην ζημίαν, προθυμώς ύπεγραψέ 

την γνωστήν έν Παρισίοις. συνθήκην καταπαύσας τόν δεινόν αγώνα. Πά- 

ραυτα δέ έστρεψεν δλην την προσοχήν αύτοΰ εις την έσωτέρικην άνά- 

πλασίν της χώρας καί την έκ τοΰ ληθάργου άνάκυψιν αύτ^ς. «Τη άρωγγ της 
θείας Προνοίας», έ'λεγεν δ αύτοκράτωρ έν τέλει'τΰίς από 19 Μαρτίου' 1'856 

προκηρύξεως αύτοΰ δι’ ης άνεκοίνου την της συνθήκης ύπογραφην, «της άεί- 

«ποτε έπιδαψιλευούσης τάς ευεργεσίας' αύτης έπί της 'Ρωσίας, άς έόραϊώθή 
y>xat τεΛεσθή ή εσωτερική αυτής άνάπΛασις, ή αλήθεια καί ή επιείκεια' άς 

»βασιλεύσωσιν έν τοϊς άικαστηρίοις αύτής, άς άναπτύσσηται άπανταχοϋ 

τμετά νέας ζέσεως ή πρός τόν έκποΛιτισμόν, καί πρός παν ωφέλιμον εργον 
υτάσις, άπαντες όέ ύπό τήν προστασίαν τοΰ νόμου έζ ίσου εις άπαντας δι*

5
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I νκαίου, άς άπολαμθάνωσι τούς καρπούς τών κόπων αύτών έν ειρήνη βιοϋν~

I : υτες. '‘Επι τέλους οπερ έστιν ό κύριος ήμών πόθος, τό φως τής σωτηρίου
■ τιπΐστεως άς όιαφωτίζη τά πνεύματα, ένισγύον τάς καράίας, άς όιαφυ-
ί υλάττει καί ένισγύη τήν κοινήν ηθικήν, τόν σπουόαιότατον τοΰτον μοχλόν
; υτής τάζεως καί εύημερΐας.» Έ-ν ταϊς άνωτέρω λέξεσι συνίστατο τό πρό-

γραμμα της μελλούσης αύτοΰ, πορείας δπερ καθ’ δλην την είκοσιπένταετηρίδα 
ταύτην δεν έλειψεν έκτελών κατά γράμμα. Αί πρός μεταμόρφωσιν της με- 

) σαιωνικνίς μοσχοβιτικης γραφειοκρατίας προσπάθειαι, η άπάλειψις τ·ης προ-

ι .. . αιωνίου διαφθοράς τών ·ηθών, ή περιστολή τών έκ τοΰ δεσποτισμοΰ πηγαζου-

σών καταχρήσεων, η βελτίωσις της τύχης τοΰ στρατιώτου, η διοργάνωσις 
τ·?ίς δικαιοσύνης κατά τό νεώτατον εύρωπαϊκόν σύστημα, ή. άνάπλασις καί 

προαγωγή τ·ης βιομηχανίας, τών τεχνών, τοΰ εμπορίου καί της παιδείας, 
έπί τέλους τό σπουδαιότατου. μ.έτρον πρός εισαγωγήν .της πατρώας αύ- 

τοϋ χώρας εις την χορείαν τών πεπολιτισμένων εθνοτήτων, ή χειραφέτησ.ις 
τών δουλοπαροίκων, πάντα τάϋτα καθ’ολον τό εϊκοσιπενταετές τούτο διά

στημα άνεπτύχθησαν ενώπιον ημών ώς έκ θαύματος έκ θεωριών εις γεγο
νότα μετατραπέντα.

. ’ ά'.:..Β'. ■ ·

Τι,άρον απελευθερωτήν άποκαλοΰσιν ηί 'Ρώσοι τόν αύτοκράτορα ’Αλέξαν
δρον Β' άλλα καί τίνα έτερον *ηδύναντο  δικαιότερου ν’ άποκαλέσωσιν οδτω; 

Ή χειραφέτησις καί άπελευθέρωσις τών δουλοπαροίκων είναι καί έσται τό 

λαμπρότατου έ'ργον τνίς ρωσικές συγχρόνου αυτοκρατορίας, ό τιμαλφέστατος 
άδάμας τοΰ στέμματος του αύκρατορικοϋ οί'κου τών 'Ρωμανόβ. Έξ αύτνίς της 

εποχής, ως γνωστόν, τοΰ Τζάρου Βορίς Γοδουνόβ ύφίστατο έν 'Ρωσίγ η δου
λεία, $)ς ή άπαρχη έγένετο τν; 21 Νοεμβρίου 1601, δτε έξεδόθη ύπό του 

ανωτέρω ηγεμόνος τό γνωστόν διάταγμα,'δι’ ού έν τφ μ-έλλοντι άπηγορεύετο 
τοϊς χωρικοϊς η αλλαγή της διαμονής καί έτίθετο ού'τως ή βάσις της δου

λείας. Μεταγενέστερον κατά, την έποχην Αικατερίνης τ·ης Β', ένφ αί άνώ- 
τέραΐ τάξεις έ'τυχον σπουδαίων δικαιωμάτων καί ύπεροχης, την κατωτέοαν 

ουΧι κατελιπον έν τώ αύτφ σκότει τ^ς δουλείας αλλά καί συνέσφιγ-
ξαν τά δεσμά αύτης έ'τι μάλλον. Έπί Παύλου τού Α', ’Αλεξάνδρου τοΰ Α', 

καί τοΰ Νικολάου έγένοντο-άπόπειραι ασήμαντοι πρός βελτίωσιν της τύχης 
τών δυστήνων χωρικών, άλλ’ η θεία Πρόνοια ηύδόκησεν δπως δ αύτοκράτωρ 
Άλεςανδρος ί> Β'θέση τέρμα εις την αφόρητου ταύτην κατάστασιν τοΰ κα

τωτέρου στρώματος της ρωσικές κοινωνίας, καί τη 5 Ίάνουαρίου 1857 έξέ- 
δοθη το πρώτον διάταγμα περί συστάσεως ειδικών έπιτροπών ύπό την ίόίαν 

αύτοΰ έπίβΛεήτιν και όιεύθυνσιν πρός άνα.θεώρησιν της τύχης τών δουλο- 
παροίκωνάίτις $το όντως οΐκτροτάτη. Κατά τό 1858 —1859 ό δλικός άριθ-
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μδς των ev 'Ρωσί^ δουλοπαροίκων συνεποσοϋτο είς 23,069,631 ψυχάζ, ών 
11,244,913 άρρενες καί 11,824,718 θιηλειοα. Έκ τούτων 20,158,231 
έκέκτνιντο γαίας προς έκκάρπωβιν προς Αποκλειστικόν συμφέρον τών κυρίων 
αυτών, τά δέ 1,467,378 ζατεΐχον διαφόρους θέσεις-παρά ταϊς αύλαΐ;'τών 
οικοδεσποτών αύτων άποκαλούμενιη Μορύβιοι, τουτέστιν αύλικοί, $σαν δέ 
καταδεδικασμένοι νά εργάζονται άεννάως ΰπέρ'τών άσώτως ώς έπ'ι τό πλεΐ- 
οτον ζώντων περιωνύμων .πομεστζέα τών σατραπών εκείνων τ^ς 'Ρωσίας. 

Αί κακουχία; καί αί παντοϊαι στερήσεις, οί βίαιοι αποχωρισμοί τέκνων καί 
γονέων, μονογενούς υίοΰ άπό τ^ς δυστήνου μητρός, ανταλλαγή άνθρωπίνων 

δντων αντί κυνός η ίππου τ^ς άρεσκείας τοΰ πομεοτζία, τό περιλάλητου 
xrovror δι’ άπλοΰν αμάρτημά, καί μυρία δσα δτερα,δεινά ησαν ό. κλήροςτων 
δυστήνων τούτων άνθρωπίνων δντων,καί πότε; κατά τον παρόντα εισέτι.αιώνα 
τδν έπ'ι ύψίστφ δη πολιτισριφ καυχώμενον s >

1 Ήδυνάμεθα πλεΐστα όσα ‘στόριζα γεγονότα ν’ αναφέρωμιν προς, έπιβεδαίωσιν τών Αίω-· - 
τέρω, Αρκούμεθα όμως συντομίας χάριν εις τά έπόμενα παραδείγματα, ατινα Αρυόμεθα έξ 
έπισήμων βωσικών πηγών τοΰ 1818 φρονοΰν,τες ότι αρκούντως ΑπεικονίζουσΓ την θέσιν τοδ 
‘Ρώσον μουζίκον κατά την έποχήν έκείνην. ‘Ο Αόμαν Ανήρ κτηματικός ίκ Κιρσάνοβ τής 
ϊπαρχίαςΤαμπόβ άπαξ μόνον της ίδδομάδος έπέτρεπε τοΐς χωρικοΐς άδτοΒ νά έργάζωνται . ■
πρός ’ίδιον ό’φελος και τοΰτο τάς Κυριακάς μόνον. "Οπως παρακωλύση δε όλοσχερώς τήν ?κ~ ι
κάρπωσιν τών άνηκσνσών αδτοΤς γαιών, ήνάγκαζεν αϊτούς συχνάκις καθ’ όλον τό θέρος νά 
Ανεγείρωσιν'Ασκόπως οικοδομάς καί νά όρύττωσιν όχετούς όλως περιττούς. Πλήν δέ τούτου ·έξ ί
Απλής ιδιοτροπίας κατέστρεφε τάς καλύβας τών χωρικών και μετιόκιζε τούς δυστήνους τού- ’ :
τους Υστερημένους ’ήδη στέγης ε’ς τά απώτατα κείμενα κτήματά του, ΔΓ έκαστον παραμικρόν 
σφάλμα ό Αόμαν Ανηλεώς έρράβδιζε τούς χωρικούς, και πολλάκις προς τιμωρίαν Κζειρε τον 
πώγωνα καί τάς κεφαλάς αϊτών, κατά δΐ τό παγετώδες ψύχος έλονεν αϊτούς διά ψυχρόΰ 
δδατος. .

Έν τώ κτήματι τοΰ στρατηγού Γλάζοβ έν τη αίτή έπαρχίφ μεταξύ τών δουλοπαροίκων 
αύτοΰ εύρίσκετο καί τις Απόμαχος στρατιώτης Τζοΰλκοβ, όστις τραυματισθεις κατά τήν παρά 
τή Δρέσδη μάχην και τούτου ένεκα γενόμενος Ανίκανος πρός έργασίαν, έπορίζετο τα προς*  τν 
ζην διδάσκων. Έν τούτοις ό δεσπότης ήνάγκαζεν «δτδν νά έργάζηται νυχθημερόν και δή 
κατά τάς έορτάς και τάς Επισήμους ημέρας. Μή Αρκούμενος εις τοΰτο ό Γλάζοβ έπώλησε 
προς ’ίδιον αύτοΰ όφελος τήν καλύβην του Τζοΰλκοβ μεθ’ άπάσης τής Αποσκευής.Άποχωρίρας 
δέ αϊτόν από τών γονέων αύτοΰ μετώκισεν εις έτερον παρά τώ βοζλόβ κτήμά του.Άλλά και 
Ικεϊ δέν έληξαν τά δεινά, καθ’ οτι ό στρατηγός Γλάζοβ έπώλησε τήν μονογενή θαγατέρα του 
τήν μόνην αύτοΰ παρηγοριάν ήν και Απήγαγεν δ αγοραστής ε’ςάγνωστον τώ δυστήνω πατρ’ι χώραν.

‘Ο πατήρ τόΰ έν Ί’ήγα μυριοπλούτου τραπεζίτου κ. Σκαλοΰσιν ήτο προ πεντήκοντα πε
ρίπου έτών ε’σέτι δούλος τοΰ κόμητός Σερεμέτιεφ. "Έμπορος πρώτης τάξεως και μυριό- \
πλούτος ών, προέτεινεν ύπέρ τής χειραφετήσεως αύτοΰ ε’ικοσακισμύρια βούβλια χάρτινα 
$ίτοι 222,000 φράγκων και έν τούτοις δέν ήδυνήθη νά τύχη τής χειραφετήσεως αύτρΰ,ούδ’ 
Αντί τοΰ δπερόγκου τούτου ποσοϋ. Έν τούτοις έσκέπτετο ότι ή δουλεία παρεκώλυεν αϊτόν 
τοΰ νά νυμφεύση τούς υίούς του καθ’ ότι ούδεμία τών οικογενειών τής 'Ρήγας ήθελεν Αποφα
σίσει νά δώση τάς θυγατέράς αύτής ε’ς νέους οϊτινες έμελλον νά καταστώσι δούλοι, τοΒ πα- 
τρός ό'ντος τοιούτου. Διό μεταβάς τον χειμώνα και Αδυνατών νά τύχη τής χειραφετήσεως '
αύτοΰ ήν τώ ήρνοΰντο πάντοτε, ό Σαλοΰσεν έπανήλθε τον Μάρτιον ε’ς Πετρούπολιν' τυχαιως 
δέ -κατά τήν ημέραν τής αναχωρήσεώς του λαβών φορτίου όστρέων παρέλαβε μεθ’ έαυτοΒ 
μικρόν κάδον όπως δωρήσηται αϊτόν τώ κόμητι.Άφικόμενος ε’ς Πετρούπολιν μετέβη παρευ-

' δύς ε’ς έπίσζεψιν τοΰ Σερεμέτιεφ ον ευρεν εύωχούμενον μετά φίλων έπί πολυτελούς τρα-
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Τη 21 Φεβρουάριου 1860 ό αύτοκράτωρ υποδεχόμενος έν τω χειμερινφ 
άνακτόρφ τά μέλ·/) τών 24 επιτροπών κπετάθ'η πρός αύτούς διά τών επομέ
νων άζίων σνιμειώσεως λόγων : «Γνωστόν είναι ΰμ,ϊν κατά πόσον θεωρώ την 
χειραφέτνισιν τών δουλοπαροίκων εργον ιερόν καί τιμαλφές, έχω δέ πληρνι 
την πεποίθησιν ότι τών αυτών αισθημάτων έμφορεΐσθε και υμείς, 'Ο μόνος 
και κύριος σκοπός μου είναι η ευημερία τοϋ κράτους, δπερ φρονώ συμμερίζε- 
σθε καί υμείς. Ποθώ όπως ή κατάστασις τών χωρικών βέλτιωθϋ έ'ργφ καί 
ούχί απλώς λόγφ και όπως η μεταρρύθμισες αυτή έπέλθν) άνευ κλονισμών. 
Άλλα τούτου όμως είναι άδύνατον νά τύχωμεν άνευ τής ύμετέρας άρωγής. 
’Οφείλετε, κύριοι, νά συνδράμητε ημόίς έν τ·η δυσχερεΐ ταύτη επιχειρήσει. 
Έν όνόματι λοιπόν τοΰ 'Υψίστου, έπιλάβεσθε τοΰ έ'ργου.» Καί τό μέγα όν
τως τοΰτο εργον έπετελέσθη συνφδά τφ πόθφ τοϋ άνακτος άναιμάκτως 

άνευ κλονισμού καί τοι μυρία όσα προσκόμματα παρενεβληθησαν ύπό τής 
ανωτέρω μνημονευθείσης ψευδοαριστοκρατικής τάζεως, καί τρ 19 Φεβρουά

ριου 1861 έποχΐ! έγγραφείσγ άνεξιτηλοις γράμμασιν έν τ^ ίστορίιγ τής 'Ρω- 

πέζης Αφ’ ής έν μόνον πραγμα έλειπεν ... ό’στρεα. Ό κόμης αύστηρώς έπέπληττε τον Inc— 
στάτην αύτοΰ μάτην Απολογούμενου ότι έν άπάση τή Πετρουπόλει ούδέ έν ό’στρεον ήδυνήθη 
νά εύρη. Βλέπων ό Σερεμέτιεφ τον έκατομμυριοΰχον αύτοΰ δοΰλον ε’σερχόμενον- «’Ιδού δ 
Σαλοΰσιν, Ανέκραξεν, εισέρχεται νά αίτήση τήν χειραφέτησίν του. Λοιπόν, φίλτατε, περιττόν 
είναι νά μοι προσφέρης ε’κοσακισμύρια ρούβλια ών δίν έχω Ανάγκήν, Αρκεί νά μοί εύρης 
μόνον σήμερον διά τό πρόγευμα όστρεα και θά τύχης τής χειραφετήσεώς σου*.  'Γποκλινάμε- 
νος τότε ό Σαλοΰσιν ηύχαρίστησε τον κόμητα έπι τή χορηγουμένη αύτώ χάριτι, και τών συν
δαιτυμόνων παταγωδώς έπευφημούντων έκόμισε τόν κάδον τών όστρέων ε’ς τήν αίθουσαν κείΐ 
ϊπ’ αύτοΰ ύπεγράφη τό συμβολαίου τής χειραφετήσεως.
■ 'Οβαρώνος ΑύγουστοςHaxhausen έντώγνωστώ αύτοΰ σύγγράμματι «Μελέταιπερίτήςέσωτε- 
ρικής καταστάσεως τοΰ έθνικοΰ βίου και τών Αγροτικών θεσμών έν'Ρωσίφ» Αφηγεΐται τά έξής περί 
τήςτότ» καταστάσεως τών δούλων έν’Ρωσία. «Έπανελθών ε’ς τό ξενοδοχεΐον έν φ κατέλυον έν 
Πένσα,ε’πον γερμανιστι ε’ς τόν οικοδεσπότην νά μοι. Αποστείλη τινά κουρέα. Μετά τινα ώραν 
βλέπω ε’σερχόμενον νέον καλώς ένδεδυμένον και εύπρεπώς .όστις μ’έξύρησε μετά πολλής εύχε- 
ρεϊας, όντως γαλλικής. Και όμως ήτο'Ρώσος χωρικός ον ό κύριος τοΰ χωρίου του είχε διδάξει 
τό έπιτήδιυμα τοΰ Φίγαρω καταδαλών πλήν τής τροφής και τριακόσια πεντήκοντα’βούβλια ένδς 
έτους δίδακτρα. Μετά ταΰτα τόν ύπέδαλεν ε’ς τό όμπρόκ. τουτέστι τόν ύπενοικίασεν έκκαρ- 
πούμενος αύτός τά κέρδη. 'Ονέος ούτος Αριστα ζερδαίνει Ανευ δυσκολίας 175 βούβλια, φοιτΑ 
τακτικώς ε’ς τόθέατρον ποιούμενος έπίδειξιν τήςκομψότητος αύτοΰ και ούχι Ανευ έπιτυχίας».Καί 
παρακατιών ό αύτός συγγραφεϋς περί τίνος δραματικής εταιρίας λέγει «Δέν ήδυνήθην νά κρύψω 
τήν έκπληξίν μου μαθών έν Νίγδι Νοβγορόδ ότι όλος ό θίασος ηθοποιοί, αοιδοί,Ανδρες τε καί 
γυναίκες ήσαν δοΰλοι όνος δεσπότου. ’Αδύνατον νά έκφράσω όποιαν τινά α’ίσθησιν ένεποίησάν 
μοι οί Απροσδόκητοι ούτοι λόγοι. 'Η πρωταγωνίστρια Αοιδός μεγίστης ύπολήψεως παρά τοΰ 
κοινοΰ Απολαύουσα,συνειθισμένη ν’ Ακούη χειροκροτήσεις καί νά γίνεται Αντιζείμενον θριαμβι
κών. έπιδείξεων ήτο κόρη πτωχοΰ τίνος χωρικού ύποδρύλου. Οί ηθοποιοί οΐτινες ε’χον ύπο- 
δυθή το πρόσωπον ήγεμόνος, Αρχοντος, ήρωος, καί αϊτοί ούδέν ήττον ήσαν δούλοι. 'Οποία 
Αλλόκοτο; αντίθεσις μεταξύ τής στιγμιαίας αϊτών ταύτης καταστάσεως και τής συνήθους 
καί οποίον χι αίσθημα θζ Ινεποίει- ε’ς αύτούς ή ύπο της καλλιτεχνικής Ιμπνεύσεως λήθη κα*  
τδ αίσθημα της άληθινης αύτών καταστάσεως."Ινα εχωσι τδ δικαίωμα του να είναι ηθοποιοί 
ινα δυνανται να άσζώσι τδ έλευθερκότάτον καί τδ μάλιστα ανεξάρτητον τών επιτηδευμάτων, 
ξσαν δπόχ,ρεοι νά άποτίνωσιν ε’ς τδν δεσπότην οφτών τδν νενομισμίνον κεφαλικδν φόρον.» >
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βίας, ό Τζάρος ό άπελευθερώτής άνεκηρυξε τούς δούλους ελευθέρους χορηγή- 

σας εις μυριάδας ψυχών έπί αιώνας στεναζουσών ύπό τό. βάρος τής δουλείας, 

τό παρ’ αύτνίς τής φύσεως τώ ά’νθρώπφ δωρηθέν προσόν τής ελευθερίας. 'Η 
περί χειραφετήσεως προκήρυξις άνεγνώσθη τό πρώτον έν Πετρουπόλει τή 5 

Μαρτίου διαδοθεϊσα αύθωρεί'άπανταχοϋ τής άπεράντου χώρας τών Μοσχο
βιτών. Μετά μίαν εβδομάδα οί έν τοϊς-έργαστηρίοις τνίς πρωτευούσης έργα- 

ζόμενοι δούλοι προσήνεγκον τώ 'Γζάρφ άρτον καί άλας πρός έ'νδειξιν της βα- 

θείας αυτών ευγνωμοσύνης. Έκ τής λεωφόρου Νεύσκη μέχρι τών πυλών τών 

άνακτόρων άπασα ή πλατεία τοΰ Ναυαρχείου έβριθε πλήθους άναμένοντος 
τήν άφιξιν τοΰ αύτοκράτορος. Επιτροπή τής εργατικής, τάξεως ένεφανίσθη 

εις τά άνάκτορα καί έξέφρασε τ$ αύτοκράτορι τήν βαθεϊαν αύτης ευγνωμο
σύνην. ’Οφείλει τις νά φαντασθΐ) την άγαλλίασιν τών δυστήνων τούτων δν- 

των τέως άπολυτρωθέντων τοΰ κνούτου τών δεσποτών καί τνίς ζφώδους κα- 
ταστάσεως έν ή διετέλουν έπι τοσούτούς αιώνας, ΐνα κατανοήσγ την ση

μασίαν του μεγάλου έκείνου έργου δι’ δ σύμπασα η οικουμένη έπεκρότη- 
σεν. * Ή μνήμη τοΰ αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου τοΰ Β' του άπελευθεοωτον 

θά μείνη ές άεί έν τίί καρδί^ ούχί μόνον τών 'Ρώσων αλλά καί παντός πε
πολιτισμένου, παντός άνθρωπίνου ό'ντος συνειδότός τά δεινά τής επαρά

του δουλείας. Τό έγκριτώτατον εργον τοΰ παρόντος αίώνος είναι και έ'σται 
ή ύπό τοΰ άγαθοτάτου τούτου άνακτος χειραφέτησις τοσούτων εκατομμυρίων 
δούλων τοσαΰτα προσκόμματα γεννήσασα έν τοϊς κύκλοις τών'Ρώσων εύγε- 
νών, άτινα βμως πάντα ύπερενίκησεν δ μεγαλεπήβολος ουτος άναξ έκτε- 
λέσας την έγκάρδιον αύτοΰ ευχήν.

1 Αρκούντως Εναργώς περιγράφει τήν σύγχρονον δέσιν τής ρωσικής κοινωνίας ό ίπισκε- 
φΟεΐς ακριβώς κατά τήν Εποχήν Εκείνην τήν 'Ρωσίαν κ. Μολινάρης συντάκτης τής Εν .Παρι- 
σίοις"Έφημερίόο; τών Συζητήσεων» : «Έπί τοΰ αύτοκράτορος Νικολάου ή συνήθης Εν'Ρωσίφ 
κατάστασις *ήτο  ή σιγή. ΤΙ ρωσική κοινωνία ώμοίαζε πρός όμιλον ψδικών πτηνών γοητευ- 
Οέντων ύπό φοβεροΟ άετού καί γαμψώννχος. Τά δύσμοιρα πτηνά έκάΟηντο συνεσταλμένα 
πλησίον άλλήλων περιδεα καί ’έντρομα ούδόλως τολμώντα νά άνοίξωσι τό στόμα. Άλλα 
σήμερον όμως τής φοβέρας οπτασίας ΕξαφανισΟιίσης άμιλλώνται αδοντα καί πληροΰσι τά 
πέριξ διά τής καθαρας οξείας αΐμύλης καί χαρμοσύνου μουσικής αότών. Έν πέντε έτεσιν αν 
μή Ελευθερίας άλλά τουλάχιστον ανοχής Ελάλησαν καί έγραψαν Εν Έωσίφ πολύ πλέον, ή 
όσον εΐγον λάλήσει καί γράψει Εν ήμισείφ έκατονταετηρίδι. Πάντα τά μεγάλα ζητήματα τά 
ύπνώττοντα Επί Νικολάου, οίον τό τής χειραφετήσεως τών δούλων, τό τής διοικητικής καί 
οικονομικής μεταρρυθμίσεώς, τό τής τελωνιακής μεταρρυβμίσεως, τό τής βελτιώσεως τής 
δικαιοσύνης! διά τής δημοσιεύσεως τών πρακτικών τών δικαστηρίων κλπ , πάντα λέγω ,τά ζη
τήματα τάΒτα Εξηγέρθησαν διά μιας καί δι’ αδτών άφθόνως Επάσχασε λαός τριακονταετία» 
όλην διατελών Εν διανοητική νηστεία;. Άληβώς Εξεπλάγην εύρεθεΐς αίφνης Εν κύκλω φιλο
προόδων πνευμάτων. Άνδρες πεπαιδευμένοι, άνώτατοι τού κράτους λειτουργοί, μεγάλοι κτη
ματικοί έχόντες ό μεν χιλίους δ δέ δισχιλίους καί πλέον χωρικούς συναναστρέφονται καί σιν- 
ζώσιν έν άκρα συμπνοίφ καί ίσήτήτι. (Έπιστολ.αί περί 'Ρωσίας σελ. 29)·.
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: Σπουδαίαν θέσιν μεταξύ τών μεταρρυθμίσεων τής εικοσιπενταετοΰς ταύ

της περιόδου κατέχει άναμφισβητήτως ή επαρχιακή διοργάνωσις η τό ούτω 

λεγόμενον επαρχιακόν ζήτημα (Ζέμσκϊη βοπρός). Συνφδά τώ έκδοθέντι. τή 1 
Ίανουαρίου 1864 διατάγματι πρός διοικητικήν όργάνωσιν έκάστου νομοϋ 

κα'ι έκάστης έπαρχίας ίδρύθησαν νομαρχιακά και έπαρχιακά συμβούλια άπαρ· 
τιζόμενα έκ τών κτηματιών καί πολιτών έκάστου νομοϋ εκλεγόμενων διά 

• ψηφοφορίας. Έν έκάστγ πρωτευούσγ νομοΰ συγκροτούνται συνεδρία.', τών συμ
βουλίων τούτων έν αΐς έξετάζονται και συναποφασίζονται πάντα τά εις την 

εσωτερικήν διοργάνωσιν και εύημερίαν έκάστου νομοϋ άναφερόμενα. Οί γινώ- 
. σκοντες τό τέως έπικρατοϋν χάος έν τή έσώτερικίί τοΰ κράτους διοικήσει, καί 

την φοβεράν γραφειοκρατίαν καθ’ ης διά τών άνωτέρω μεταρρυθμίσεων κατη- 
νέχθη καίριον τραΰμα οδτοι δύνανται μόνον νά κατανοήσωσιν όποιον τελεσφόρον 

άποτέλεσμα έ'σχεν ή μεταρρύθμισις αυτή προσεγγίσασα .τήν έσωτερικήν τής 
'Ρωσίας διοίκησιν πρός τάς πλείστας τών πεπολιτισμένων Εύρωπαΐκών χωρών. 

Εϊςτοΰτοδμως μεγάλως συνεβάλετο καί ή δικαστική μεταρρύθμισις.Πρό μιας 
εισέτι δεκαετηρίδος προτιμ.ότερον ήτο νά χάσγ) τις τό πλεϊστον τών όφειλο- 

μένων αύτφ συμβιβαζόμενος πρός τόν οφειλέτην ή νά έναγάγν) αυτόν ένώπιον 

ΐ ■ τών μεσαιωνικών δικαστηρίων, καθ’ δτι ή δεεκπεραίωσις της έκδικάσεως έπί
τοσοΰτον διγωνίζετο, ώστε έπί τέλους άμφότεροι δ τε οφειλέτης και ό δα

νειστής έ'φθανον εις τό λυπηρόν άποτέλεσμα νά καταστραφώσιν άμφότεροι 
έκ τής πολυδαπάνου έκδικάσεως. Φαντάσθητε λοιπόν τήν θέσιν τών έπί ποι- 

νικαϊς ύποθέσεσι δικαζομένων δτε άπασα ή τύχη αύτών έκρέματο έκ τής 

πανίσχυρου τότε άστυνομίάς. Κατά τήν άπό 24 Νοεμβρίου 1864 δικαστι
κήν μεταρρύθμισιν ή διαδικασία έκτελεϊται ή'δη συμφώνως πρός τούς παρά 

τοϊς πεπολιτισμένοις έ'θνεσι θεσμούς ύπό τών Εφηνοδικείων, τών Κακουρ- 
γιοδικείων, τών Έφετείων και τοΰ άνωτάτου δικαστικού ιδρύματος τοΰ Ά- 

ρείου Πάγου. Ή κατάργησις τής θανατικής ποινής πλήν τών έπί πολιτικοϊς 

έγκλήμασι κατηγορουμένων, ή κατάργησις τής σωματικής, ποινής καί τής 
δικαστική) άποφάσει έπιθέσεως εγκαυμάτων, ή κατάργησις τής ένεκα χρεών 

προσωποκρατήσεως συνέτειναν έπαισθητώς εις τήν δικαστικήν μεταρρύθμι- 

σιν τής εποχής ταύτης.
Ούχ ήττον σπουδαία κατεβλήθη φροντίς ύπέρ τής ύλικής τής χωράς προό

δου. Σΰγκρίνοντες τήν έ'κτασιν τοΰ 'Ρωσικοΰ κράτους κατά τήν έπόχήν τοΰ 

1855 πρός τήν σημερινήν παρατηροΰμ.εν δτι έπεξετάθη κατά 37,000 τετρα
γωνικών μιλίων, ό δέ πληθυσμός κατά 24 έκατομμύρια. Τώ 1855 ή 'Ρω- 

i κατείχε χώραν έν συνόλφ 365,000 τετραγ. μιλ. μετά πληθυσμού ούχψπλείονος τών 65 εκατομμυρίων ψυχών’ ή βιομηχανική καί οικονομική κατά-
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στάσις τής ’Ρωσίας ιδίως ένεκα των δεινών τοΰ άγώνος υπήρξεν αισχρά, έν 

τφ προϋπολογισμό» τόΰ κράτους παρίστατο σπουδαϊον έλλειμμα ό ιακοσίωΓ 
έζήχ,οττα $ΰο έχατορίίνοΐωκ ρουβλίων. Αί σιδηροδρομικαί γραμμαί περιωρί- 
ζοντο μόνον είς μίαν απλήν μεταξύ Πετρόυπόλεως καί Μόσχας. Ή βιομη
χανία εύρίσκετο έν τοΐς σπαργάνοις είσέτι, π. χ. τφ 1855 ύπήρχον έν 
συνόλφ 9,256 εργαστήρια άξίας 157,000,000 περίπου ρουβλ. ένφ τό 1876 
ό αριθμός αύτών ήδη εΐχεν άνέλθει εις 18,892, αξίας 453,000,000 ρου
βλίων ήτοι είχε τριπλασιασθή. Ή τών γαιανθράκων έξαγωγή ιδίως κατα
δεικνύει άριδηλότατα την της βιομηχανίας πρόοδον’ τφ 1855 έξηγαγον έν 
συνόλφ 3,450,000 πρύτια γαιανθράκων νϋν δέ μόνον τά παρά τφ Δόν αν
θρακωρυχεία παράγουσι κατ’ έτος 170 εκατομμύρια πουτίων ένφ τά αυτά 
άνθρακωρυχεϊα πρό είκοσιπέντε έτών δέν παρείχαν πλείονα τών 2,500,000 
πουτίων. ’Όταν ό 'Ρώσος άναμνησθή ότι πρό μι^ς είσέτι είκοσιπενταετηρίδος 

μόνον διά τής επαράτου Λαρικ^αΐνάγια (ταχυδρομικής άμάξης) ήδύνατο νά 
διέλθρ άσφαλώς τάς άπεράντους καί άδιαβάτους κατά τόν χειμώνα στέπ- 
πας τής 'Ρωσίας, ρίψγΐ δέ έν βλέμμα έπί τών άπειρων ήδη σιδηροδρομικών 
γραμμών τών διερχομένων τό 'Ρωσικόν κράτος, κλίνει γόνυ πλήρες σεβασμού 
ενώπιον τοϋ ηγεμόνας του όστις έν τοσούτφ βραχεί άναλόγως χρόνφ έξετέ- 
λεσε τό τεράστιον τοϋτο έργον. Τή 8 Αύγούστου 1856 έτους ύπεγράφη τό 
πρώτον μετά τοϋ βκρώνος Στίγλιτζ συμβόλαΐον πρός κατασκευήν τοΰ μεταξύ 
Πετρόυπόλεως καί Πετεργόες σιδηροδρόμου άξίας δύο εκατομμυρίων ρουβλ. 
καί μετά είκοσι καί πέντε έτη συνδέουσιν ηδη τά διάφορα μέρη της 'Ρωσίας 
σιδηροδρομικαί γραμμα'ι έπί έκτάσεων τοσούτων χΩ^άδων βερστίων, ών τά 
κέρδη υπολογίζονται κατά τάς τελευταίας άπογραφικάς ειδήσεις είς 212 
έκατομμ. ρουβλίων κατ’έτος. Μεγίστη ωσαύτως έδόθη ώθησις τή θαλασσο- 
πλοίι»! καί άκτοπλοίγ. Γνωστόν τοΐς πΚσι τινας καρπούς έπηνεγκεν η ΐδρυσις 
της έν τφ Εύξείνφ Πόντφ 'Ρωσικής άτμοπλοϊκης εταιρίας ητις διαγωνίζε
ται τελεσφόρως πρός άπάσας σχεδόν τάς» τέως έκκαρπουμένας τά κέρδη ξέ- 
νας άτμοπλοϊκάς εταιρίας μάλιστα δέ πρός την τοΟΤαύστριακοΰ Αόϋδ ούχί μ.ό*  

νον έν τφ Εύξείνφ Πόντφ, άλλά καί έν αύταΐς ταϊς άνατολικαϊς. θαλάσσαις» 
Διά επτακοσίων άτμοπλόων (52,000 ίππων δυνάμεως), 50,000 πλοίων-καί 
90,000 φορτηγίδων μεταφέρουσιν νϋν έν ταϊς 'Ρωσικαΐς θαλάσσαις . καί πο- 
ταμοΐς φορτία 800 εκατομμυρίων περίπου πουτίων άξίας 350—400 εκα
τομμύριών ρουβλίων κατ’έτος. Κατά τάς έσχάτως ωσαύτως έκδοθείσαςάπο

γραφικάς ειδήσεις ή 'Ρωσία παράγει νϋν κατ’έτος 327 εκατομμύρια σίτου, 
ού ή εξαγωγή κατ’έτος αύξάνει*  καί ένφ πρό είκοσιπέντε- έτών άνηρχετο 
μόλις εις 2,070,000 ψαθών άξίας 7,500,000 ρουβλίων, τφ 1875 ή εξα
γωγή ύπερέβη τά τρία εκατομμύρια ψαθών άξίας 13,890,000 ρουβλίων. Ή 
διαφορά είναι πασιφανής καί- τυφλφ δέ δ ήλον η μεγίστη πρόοδος τών κυρίων 
τούτων στοιχείων πρός εύημερίαν οίας δήποτε έθνότητος.
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Πλήν όμως πάντων τούτων τών ύπό τοΰ.φιλοπάτριδος αύτοκράτορος έπιδα- 
ψιλευθέντων τή 'Ρωσί^ άγαθών μετά την χειραφέτησιν τών δούλων την πρώ- 
την θέσιν όμολογουμένως κατέχει η έν τή διανοητική άναπτύξει πρόοδος, η 
έύρείας διαστάσεις ’’λαβοϋσα παιδεία κατά την τελευταίαν ταύτην έν.'Ρω- 
σίφ είκοσιπενταετίαν. Δυνάμεθα μετά θάρρους νά εί'πωμεν ότι μέχρι τοΰ έτους 
1855 τό ρωσικόν έθνος διήγεν έν βαθυτάτφ σκότει άμαθείας, καί τό πλεΐ- 
στον τών Μοσχοβιτών ουδέ κάν τά πρώτα στοιχεία τοΰ άλφαβήτου έγίνωσκε, 
πεντακισχίλιαι δέ μόλις δημοτικά! σχ'ολαΐ ύπήρχον καθ’ολην την άπέραν- 
τον ταύτην χώραν. 'Η φιλολογία εόρίσκετο έν ταϊς σπαργάνοις καθεύδουσα 
νηδυμον υπ;ον,άπαξ δέ έξανισταμένη κατεπνίγετο παραχρήμα ύπό τών αύ- 
στηρών τής κυβερνησεως μέτρων, άδυνατοΰσα ούδέ κάν έν βήμα νά ποίησή 
είς τά πρόσω» Γνωστόν ότι άπασαι αί προγενέστερα! κυβερνήσεις έφρόντιζον 
τά μάλα όπως ή φιλολογία όσον τό δυνατόν έλαττον όμολογή την αλήθειαν 
καί όπως η άσθενής αύτης φωνή όσον τό δυνατόν έλαττον διαδίδηται. Έν' 

■ενί λόγφ η κατάστασις αύτης ύπήρξεν.άθλιώτάτη καθ’ ολας τάς έπόψεις. 
Πας λόγος περί τών ζητημάτων τοΰ κοινωνικού πολλφ δέ μάλλον τοΰ πολί
τικου βίου άπηγορεύετο’ ούδεμία έπίκρισις τών έργων τών διαφόρων κλάδων 
τοϋ διοικητικού συστήματος έπετρέπετο. Περί τό 1850 ιδίως ένεκα τών έν 
τή Δύσει δλως άσχετών τή ρωσική έθνότητι περισπασμών ό ζήλος τής λο
γοκρισίας έτι μάλλον ήρξατο καταπιέζων τήν φιλολογίαν’ ή άνάπτυξις. δέ 
τής δημοσιογραφίας έδεσμεύθη δι’ άκαταμαχήτων προσκομμάτων παρεμβλη- 
θεντων πρός παρακώλυσιν τής περαιτέρω έκδόσεως περιοδικών συγγραμμάτων 
καί έφημερίδων.'Η διάσημος καί παροιμιώδης κα.ταστασα ρωσική λογοκρισία, 
ό εφιάλτης ούτος τής ρωσικής φιλολογίας ήτο κατά τήν έποχήν έκείνην έν τφ 
κολοφώνι τοΰ μεγαλείου αύτής. Πλήν τών κοινών λογοκριτών οΐτινες έξή- 
ταζον έκάστην έντυπον γραμμ-ήν ύφίσταντο έτεροι λογοκριταί ιδιαίτεροι έκα
στου ύπουργείου.Ό γενικός λογοκριτής έξήταζεν άπλώς τήν ύλην τοΰ είς κρίσιν 
ύποβαλλομένου συγγράμματος καί ιδίως των είς τήν 'Ρωσίαν ,άναφερομένων, 
προκειμενου δέ περί τίνος γεγονότος σχέσιν έχοντος πρόφ τινα κλάδον τών δια
φόρων υπουργείων τής 'Ρωσίας,ό γενικός λογοκριτής ήναγκάζετο ν’άποστέλλή 
τό σύγγραμμα πρόςπροκαταρκτικήν έξέλεγξιν τφίδιάιτέρφ λογοκριτή τοΰοικείου 
υπουργείου» Άλλά καί τοΰτο όμως δέν ήρκει. Πλήν τών άνωτέρω κοινών καί 
ιδιαίτερων λογοκριτών ύπήρχον έν τή γενική διευθύνσει τής λογοκρισίας άνώ- 

τεροι ή μάλλον είπεϊν λογοκριταί λογοκριτών, οΐτινες ώφειλον μετά τήν δη- 
μοσίευσιν ήδη τοΰ. συγγράμματος ν’ άναγινώσκωσιν αύτό έτι άπαξ καί νά 

εκφερωσι γνώμην περί τε τοΰ έργου καί τής άκριβοϋς ή μή έξελέγξεως ύπό 
τών δυο προγενεστέρων λογοκριτών. Ή έπίκρισις αύτών αυτή ύπεβάλλετο τή 

γενική γνωμοδοτήσει τής γενικής διευθύνσεως τής λογοκρισίας, έν γ πάρε-
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κάθηντο επίτροποι τδν διαφόρων ύπουργείων, Έν άλλοις λόγοις μήνες καί 

έτη πολλάκις παρήρχοντο μέχρι ου σύγγραμμά τι διαφυγόν τήν Ίεράν ταύ- 

την τής'Ρωσίας Έζέτααι,ν κολοβόν ώς έπί τό πλεϊστον ήξιουτο νά ί'δγ τό φως 

τό αληθινόν. 'ίοσοϋτον οίκτρά ΰπήρχεν ή διανοητική έν 'Ρωσίγ άνάπτυξις 
κατά την κρισιμοτάτην έκείνην εποχήν καθ’ ήν άνήλθεν. έπί τοϋ θρόνου’Αλέ
ξανδρος δ Β'. * '

"Εν των πρώτων καί κυρίων αύτοΰ εργον ύπήρζεν η βελτίωσις τής κατα
στάσεως τής σπουδαζούσης νεολαίας δι’ ό έν πρώτοις παρέσχεν απόλυτον 

άδειαν εις τά Πανεπιστήμια νά δέχωνται Απεριόριστόν αριθμόν φοιτητών καί 

μεταγενεστέρως διέταξε την ΐδρΰσιν σχολών πρός έκπαίδευσιν τοϋ γυναικείου 

φύλου. Αυθωρεί έχορηγήθη ή άδεια τής έκδόσεως νέων περιοδικών συγ
γραμμάτων καί δή τφ έν Μόσχφ 'Ρωσικω ΆγγεΛιαφόρφ έπί νέων ό'λως φι

λελευθέρων βάσεων έκδοθέντι έπετράπη ή καταχώρισις πολιτικής έπιθεω- 
ρήσεως, τοϋ τέως άπηγορευμένου τή ρωσική δημοσιογραφία καρπόν. 'Q συν

τάκτης τοΰ. έν λόγφ περιοδικού ούτινος ή έ'κδοσις ήρξατο τώ 1856 έξακο- 
λουθοΰσα αισίως’ άχρι τοΰδε, άγγέλλων τήν χορηγηθεΐσαν ταύτην πολύτιμον 
άδ ειαν, «Πάν ό' τι κεκτήμεθα, έ'λεγεν, ϊσχύν, γνώσιν, ένθουσιασμόν, φιλοπα

τρίαν θέλομεν αφιερώσει τφ ήγεμονεύοντι όδηγφ ημών έν αγαλλιάσει καί 

χαρφ βαδίζοντες έπί τής ευθείας άδοΰ ύ’πό τήν*σημαία.ν  αύτοΰ οδηγούμενοι». 
Βαθμηδόν ή'ρξατο καταργών τήν μεσαιωνικήν λογοκρισίαν καί τφ 1862 ό 

γενικός αυτής οργανισμός έπαισθητώς ήδη εΐχέν άλλοιωθή. Ή γενική διεύ- 

θυνσις τής λογοκρισίας μετά τών άνωτάτων αυτής λογοκριτών ωχετο άπι- 
οϋσα. Τήν τής λογοκρισίας έν γένει έπιτήρησιν άνέλαβε τό έπί τών εσωτε
ρικών ύπουργεϊον τήν δέ διαχείρισιν τδ τής παιδείας. Βαθμηδόν ή κυβέρνη- 
σις δέν έπαύσατο έλαττοΰσα τό κϋρος τής λογοκρισίας καί τή 6 ’Απριλίου 

1875 έπήλθε τό πρώτον βήμα τής πρός τήν ελευθεροτυπίαν προσελάσεως, 
ή'τοι ή κατάργησις τής προκαταρκτικής λογοκρισίας τών έν Μόσχα καί Πε- 
τρουπόλει έκδιδομένων περιοδικών'συγγραμμάτων, άτινα μέχρι τοΰδε έξακο- 

λουθοΰσιν έκδιδόμενα έλευθέρως άνευ προκαταρκτικής λογοκρισίας, ύποβαλ- 

λόμένα δέ απλώς εις διαφόρους ποινάς. Κόρωνίς τών μεταρρυθμίσεων τούτων 

ύπήρξεν ή ίδρυσις τριών ετέρων έν'Ρωσία Πανεπιστημίων τοΰ τής Όδησσοΰ, 

τής Βαρσοβίας καί Σιβηρίας οπερ όσονούπω θά άνοίξν) τάς πύλας αύτοΰ πρός 
υποδοχήν τής έν Σιβήρίφ ποθούσης τήν άνωτάτην έκπαίδευσιν νεολαίας. Τριά

κοντα εκατομμύρια ρουβλίων δαπανώνται ή'δη κατ’ έ'τος ύπό τής ρωσικής 
κυβερνήσεως πρός έκπαίδευσιν καί ηθικήν μόρφωσιν τοϋ λαοΰ, καί συντή- 
ρησιν τών Πανεπιστημίων, Άκαδημειών καί λοιπών άνωτέρων έκπαιδευτι- 

κών καταστημάτων. Κατά τό 1877—1878 έν τοϊς οκτώ έν 'Ρωσίφ Πάνε- 
πιστημίοις, (Πετρουπόλεως, Μόσχας, Κίεβου, ’Οδησσού,' Χαρκόβου, Καζάν, 
Βαρσοβίας, καί Δερπτης) έφοίτων 6857 φοιτηταί, έξ ών οί πλεϊστοι έν τή 
ιατρική σχολή, τή φυσικομαθηματική καί τή νομική, 6 0 4 δέ καθηγηταί έδί- 

δασκον έν αύτοϊς, έτεροι δέ χίλιοι φοιτηταί έν τώ έν Παροσλάβ Δεαίδοβσκιη 

λυκείφ τής νομικής, έν τφ έν Πετρουπόλει ίστορικφ καί φιλολογικφ ’Ινστι
τούτο), έν ταϊς έν Δέρπτν;, Χαρκόβφ, Καζάν κτηνιατρικούς σχολαϊς, έν τή 
σχολή,τών Ανατολικών γλωσσών καί έν τή έν Νέ^’Αλεξάνδρειά γεωργική σχο

λή, 100 δέ κάθηγηταί έδίδαξαν έν αύταίς έν συνόλφ. Γυμνάσια καί προ- 

γυμ-νάσια ύπάρχουσι νϋν 206 εις συντηρησιν τών οποίων ή κυβέρνησις δα
πανά κατ’ έ'τος 4,300,006 ρουβλ. Κάθηγηταί έν τοϊς ανωτέρω γυμνα- 
σίοις διδάσκουσι 2000 οί δέ μαθηταί τών γυμνασίων ανέρχονται εις 53,000 

ύπάρχουσι δέ 67 προγυμνάσια μετά 13,000 μαθητών εις ά δαπανά- 

ται κατ’έ'τος έν έκατομμύριον ρουβλίων,337 έπαρχιακαί σχολαί μετά 26,000 

μαθητών καί 25,000 περίπου προκαταρκτικά! σχολαί εις άς φοιτώσι ύπέρ 
τό έκατομμύριον παίδων 800,000 αρρένων καί 200,000 θηλέων πρός συν- 
τήρησιν δέ αυτών δαπανώνται κατ’ έ'τος οκτώ εκατομμύρια ρουβλίων.

’Εκτός δέ πολλών ιδιωτικών παρθεναγωγείων έν οίς παραδίδονται σχεδόν 

γυμνασιακά μαθήματα ύφίστανται νϋν έν 'Ρωσίφ 75 γυμνάτία καί 159 
προγυμνάσια έν οΐ> φοίτώσι κατ’ έτος 40,000 κοράσια. Μεταξύ τών ‘Ρωσί- 
δων ή'δη ύπάρχουσι πολλαί κχτέχουσαι. ύψηλάς. θέσεις έν τή φιλολογίγ, τή 

Ιατρική κλπ. Αί πλεϊσται τούτων μέχρι τοΰδε ήναγκάζοντο νά μεταβαίνωσιν 

εις τά πανεπιστήμια τής^Έσπερίας, αλλά τή μερίμνγ τής κυβερνήσεως ίδρύ- 
θησαν ώς έπί τό πλεϊστον δημοτική δαπάνγ έν Πετρουπόλει, Μόσχα, Κα
ζάν, Κιέβφ καί Όδησσφ πανεπιστήμια ή όπως λέγονται ενταύθα ανώτατα, 

Παρθεναγωγεία, Απανταχού ήδη ένθα ύφίστανται τοιαΰται σχολαί γέμουσι 
νεανίδων α'ίτινες μετ’ απαραδειγμάτιστου ζήλου άκρόώνται ιδίως τών φιλο

λογικών, ιατρικών, καί φυσικομαθηματικών παραδόσεων. Πολλάκις πτωχά! 

κόραι έγκαταλείπουσαι τήν πατρικήν στέγην άνευ πόρων, ρακένδυτοι, έστε- 
ρημέναι καί αύτών σχεδόν τών απολύτως πρός τό ζήν, φέρουσαι τά βιβλία 

μόνον ύπό μάλης έ'ρχονται εί'ς τινα τών ανωτέρω πόλεων έ'νθά δεχομένου τί
νος αύτάς έν τή οίκίφ του πρός διατροφήν φιλανθρωπίας χάριν σπουδάζουσι 

μετ’ άκρας έπιμελείας μετερχόμεναι πολλάκις τόν προγυμναστήν πρός πορι- 
σμόν τοϋ έπιουσίου άρτου. Φανερά άπόδειξις τής μεγίστης ταύτης προόδου 

•τοΰ έν 'Ρωσίφ ώραίου φύλου είναι τό τέως έν Πετρουπόλει λήξαν ιατρικόν 
Συνεδριον, έν φ μεταξύ τών άσκληπιαδών αντιπροσώπων άπασών σχεδόν 

τών πόλεων τής 'Ρωσίας παρήσαν τριάκοντα έξ 'Ρωσίδες έχουσαι απολυ

τήριον ιατρικής σχολής καί μετερχόμεναι τό έπάγγελμά τοΰ ΐατροϋ.
'Η Ανάπτυξις τής έκδόσεως βιβλίων διδακτικών τε καί μή, άτινα ένφ 

κατά τό 1801—1815 έντός τεσσάρων έτών ειχον έκδοθή μόλις 700 σώμα

τα, κατά τό 1877 ύπερέβησαν τάς έξακισχίλια,ή μεγίστη πρόοδος τής δη
μοσιογραφίας καθ’οτι ένφ τφ 1826 έξεδίδοντο μόνον 84 περιοδικά συγγράμ.- 
ματα καί εφημερίδες νϋν δ’ έκδίδονται έν συνόλφ περί τά 500, τά χίλια 

περίπου ένυπάρχοντα τυπογραφεία, πάντα ταΰτα τρανώτατά καταδεικνύουσι
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την μεγίστην έν τή διανοητική αναπτύξει ένυπάρχουσαν διαφοράν μεταξύ τής 

νυν καί της προ μιας εϊκοσιπενταετηρίδος 'Ρωσίας., ’Αρκεί μόνον νά ρίψη τις 

νΰν έν βλέμμα έπί του τέως μουζίκον τοΰ άτενίζοντος ημάς μετά τοΰ βλακώ
δους έκ είνου. τρόπου καί μή δυναμένου ουδέ κάν λέξιν ν’ άνθρώση, νϋν δέ έ
χοντας πολλάκις άνά χεϊρας φύλλον έφημερίδος και συζητοϋντος καί τοι ά- 

πλοϊκώς, άλλ’ δπως δήποτε συζητοϋντος κατά τήν διανοητικήν αύτοΰ άνά- 

πτυξιν τά διάφορα πολιτικά τής ημέρας.
Ούχ ήττον σπουδαίαν παρατηροϋμεν μέριμναν περί τών εθνικών συμφερόν

των, τοϋ μεγαλείου και τής δόξης τής πατροίας χώρας καθ’ δλον τδ διά
στημα τής εϊκοσιπενταετηρίδος ταύτης έν τή εξωτερική ωσαύτως πολιτική. 
Εις τρία τινά ιδίως έπεσυρεν ή ρωσική διπλωματία τήν προσοχήν αυτής, εις 

τήν δσον ένεστι έξασφάλισιν τών ’Ασιατικών ορίων τοΰ κράτους, τήν έξα- 
κολούθησιν τής πατροπαραδότου μειώσεως τής έν Εύρώπη ισχύος τοΰ Όθω- 
μανισμοΰ και τρίτον τήν έκ τοϋ οθωμανικού ζυγοΰ άπελευθέρωσιν τών έν τή 

’Ιλλυρική Χερσονήσφ Σλαυικών έθνοτήτων. Άλλά δυστυχώς άπεσκίρτησε τοϋ 
προαιώνιου αυτής προγράμματος ώς προμάχου πάσης τής ορθοδοξίας πρός με- 

γίστην λύπην ιδίως τής ελληνικής έθνότητος. Άποτέλεσμα τοϋ πρώτου μέν 

ύπήρξεν ή ύπό τοΰ στρατηγού πρίγκιπος Βαρ’άτινσκίηκατά τήν 25 Αύγουστου 
1 859 αιχμαλωσία τοϋ διαβόητου ήγεμόνος τών ορεινών τοΰ Καυκάσου Σ’α- 
μήλ, ή ύπό τοϋ μεγάλου δουκός Μιχαήλ Νικολάϊεβιτζ τή 21 Μαίου 1862 

τελεία καθυπόταξις τοΰ Καυκάσου, ή προσάρτησις τών παρά τό Ού,σσούρ χω
ρών, ή ύπό τοΰ στρατηγοΰ Τζερνάγ’εβ κατάκτησις τής Τασκένδης καί τέλος 

ή προσάρτησις τοΰ άνήκοντος νΰν τή 'Ρωσία: μέρους τής Χίβας. Άποτέλεσμα 

τοΰ δευτέρου υπήρξε πρώτον μέν ή άπάλειψις τοϋ μεγάλως τήν εθνικήν τών 
'Ρώσων φιλοτιμίαν προσβάλλοντοςδρου τής από 18 Μαρτίου 1 856 έν Παρισίοις 
συνθήκης, δι’ού ύπεχρεοϋτο ή 'Ρωσία νά διατηρή έν Εύξείνφ Πόντφ ώρισμένον 

μόνον ΰερεΟμόν πολεμικών πλοίων,δεύτερον ή εις τήν'Ρωσίαν έπιστροφή εκείνου 

τοϋ μέρους τής Βεσσαραβίας τό όποιον κατά τήν προμνημονευθεΐσαν συνθή

κην είχε παραχωρηθή τή 'Ρωμουνί#, καί τρίτον ή προσάρτησις μέρους τής 
Μικρας Ασίας μετά τοΰ διάσημου φρουρίου Κάρς, άποτέλεσμα δέ τούτου ύπήρ- 

ξε καί ή ανεξαρτησία τών έν τή Ιλλυρική Χερσονήσω Σλαυικών έθνοτήτων 
κατά τήν έν Βερολίνφ συνθήκην. Τό όνομα τής 'Ρωσίας ές άεί θέλει άνα- 

γράφεσθαι χρυσοις γράμμασιν έν τή ίστορί^ τής άπελευθερώσεως τών Βουλ

γάρων, Σέρβων καί Μαυροβουνίων, οΐτινες τό πάν όφείλουσι πράγματι τώ 
αύτοκράτορι Άλεξάνδρφ τφ Β', άφιερώσαντι τόν βίον αύτοΰ άπαντα εις 

τήν εύημερίαν τοΰ λαοΰ αύτοΰ καί τών συγγενών αύτφ έθνοτήτων. Σπά
νιοι πράγματι εϊσιν οί ηγεμόνες οί δυνάμενοι έν τοσούτφ άπεράντφ κρά

ζει καί έν τφ κυκεώνι τούτφ τών μυρίων όσων ένασχολήσεων καί φρον

τίδων εις τά πάντα νά είσδύωσι, τά πάντα νά έπιβλέπωσιν, ούτε μόχθων 
φειδόμενοι ούτε κόπων άλλ’ ούδ’ αυτής τής υγείας και ύπάρξεως αυτών;
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Ιδού πώς άπεικόνισε τόν βίον τοΰ αύτοκράτορος ό έπί τών Οικονομικών 

υπουργός κ. Γίρς, άγορεύσας έν τφ χρηματιστηρίφ τής Μόσχας κατά τήν 
έσχάτως βραχεϊαν αύτοΰ διατριβήν ενώπιον τών έμπορων. «Έγώ είμαι εις 

έκ τών πλησιεστέρων μαρτύρων τών μόχθων αύτοΰ, καί άείποτε θαυμάζω 
τίνι τρόπφ δύναται νά πράττη παν δ τι έκτελεΐ. Τήν πρωίαν διέρχεται δε
χόμενος τάς λογοδοσίας τών ύπουργών αύτοΰ ο'ίτινες άνέρχονται εις δεκα
πέντε, τινάς έξ αύτών υποδέχεται καί τρίς τής έβδομάδος. Πόσαι εκθέσεις 

του υπουργικού συμβουλίου καί ετέρων επιτροπών, πόσαι πολύτομοι τοιαΰ- 

ται τοΰ αύτοκρατορικοϋ συμβουλίου υποβάλλονται εις αύτόν πρός έπιθεώρη- 
σιν καί άπόφασιν. Αί πολύφυλ.λοι λογοδοσίαν τών ύπουργών, τών γενικών 

διοικητών καί έξήκοντα διοικητών τής'Ρωσίας κατ’ έτος ύποβάλλονται αύ- 

τώ άποστελλόμεναι παρ’ αύτοΰ εις το ύπουργικόν συμβούλιου γέμουσαι ιδιο

χείρων αύτοΰ σημειώσεων καί οδηγιών. Πόσα τηλεγραφήματα καί άνακοι- 
νώσεις τών πρεσβευτών ημών έκ τών διαφόρων μερών τής Εύρώπης καί τών 

λοιπών μερών τοΰ κόσμου καθ’ έκάστην άναγινώσκει ό αύτοκράτωο. Ούδε- 
μία άπάντησις διακοινώσεως, ούδέν τηλεγράφημα άποστέλλεται άνευ τής 

προηγούμενης αύτοΰ συνεννοήσεως. Πόσας ετέρας ανακοινώσεις, έπιστολάς καί 
σημειώσεις λαμβάνει ό αύτοκράτωρ. Προσθέσατε τάς ύποδοχάς, επιθεωρήσεις 

τοΰ στρατού, γυμνάσια, επισκέψεις τών νοσοκομείων καί εκπαιδευτικών κα
ταστημάτων, προσθέσατε εις ταΰτα δτι έορτάς ό αύτοκράτωρ δεν γνωρίζει 
καί ουδέποτε αναβάλλει τάς όριζομένας ημέρας τής ύποδοχής. Καί κατά τήν . 

ήμέραν τοΰ νέου .έτους καί κατά· τήν ημέραν τής εορτής αύτοΰ καί κατά·τά 

Θεοφάνεια καί κατά τήν εορτήν τής Αγίας Τριάδος ό αύτοκράτωρ διάγει 
δπως καί τάς καθημερινάς. Καί κατά τάς όδοιπορίας αύτάς ό αύτοκοάτωρ 
εξακολουθεί εργαζόμενος μετά τών άκολουθούντων άπανταχοϋ ύπουργών». 

Άκούσωμεν δέ καί τόν έκ Βουλγαρίας άνταποκριτήν τοϋ Νέου Χρόνου οτε 
διέτριβεν ό αύτοκράτωρ έν Γόρν’η Στοϋδεν κατά τήν κρισιμωτάτην εκεί
νην έποχήν τοϋ άρτι λήξαντος άγώνος, όποιον διήγε βίον ό αύτοκράτωρ 
συμμεριζόμενος ώς φιλόστοργος πατήρ άπάσας ■ τάς θλίψεις καί όδύνας τών 

ύπηκόων αύτοΰ έτοιμος νά θυσιάση καί αύτήν τήν ύπαρξίν του ύπέρ αύτών. 
«Κατέχει μικρόν οίκίσκον μετά δύο δωματίων έξ ών τό έν χρησιμεύει ώς 
θάλαμος τό δέ έτερον ώς γραφεϊον. ’Εκτός τούτου ύπάρχει πρό τδΰ οΐκίσκου 

μικρός προθάλαμος. ’Εγείρεται καθ’ έκάστην τή 8 τής πρω’ίας καί πίνει καφέ. 
"Οσον καί άν έκοπίασε τήν προτεραίαν, ύφ’δσων φροντίδων καί εργασιών καί 
άν κατεβλήθη χθές, έξεγείρεται τήν αύτήν ώραν καί δτε ό ιατρός τφ κά- 

μνει τήν παρατήρησιν δτι έκοιμήθη ολίγον,—■ «Δέν δύναμαι νά έγείρωμαι 
άργότερον, άπαντφ, καθ’δτι άλλως δέν προφθάνω τάς εργασίας μου.—> 
Μετά τόν καφέ περιδιαβάζει καί έπειτα ένασχολεϊται είς τήν άνάγνωσιν 

τών τηλεγραφημάτων, έφημερίδων κλπ. Μετά μεγίστης έπιμελείας παρα
κολουθεί τάς διαφόρους φάσεις τοΰ άγώνος, έξετάζων έπισταμένως τά
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αίτια της επιτυχίας % άποτυχίας αύτων. Προ πάντων μεγίστην άνύπομονή- 
σίαν δεικνύει άμα . τή άφίξει τών τηλεγραφημάτων καί κατά την μάχην 
της Σίπκας πολλάκις την νύκτα τόν άφύπνιζον ίνα λαμβάνη γνώσιν αύ- 

τών. Κατά την ημέραν τής εις Πετρούπολιν αποστολής γραμματοκομιστοΰ, 
προετοιμάζει εγκαίρως τάςέπιστολάς του καί είναι πάντοτε λίαν ένησχολημέ- 
νος. "Οτε ό καιρός ήτο θερμότατος, τδ δέ θερμόμετρου έν σκιά έδείκνυε 52, 
ό αύτοκράτωρ κάθιδρως έξηκολούθει εργαζόμενος. Πρό τοΰ γεύματος από τής 
4__5 ώρας κοιμάται είτα έφ’ άμάξης πορεύεται εις τδ πλησίον στρατόπε-
δον καί τδ νοσοκομεϊον.Είδον αυτόν δτε επισκέπτεται τούς τραυματίας. Είναι 
δύσκολον νά φαντασθη τις οποίαν απλότητα, οποίαν ψυχικήν κάλοκάγαθίαν, 
όποιαν ευγένειαν τρόπων δεικνύει. Δεν είναι τότε άπεράντου κράτους ηγεμών 

Εμφανιζόμενος έν πάση τη μεγαλοπρεπείς αύτοΰ, άλλ’ άνθρωπος βαθεως συν
αισθανόμενος τά δεινά τών άγωνιζομενων' καταβάλλει δε πάσαν προσπάθειαν 
πρός άνακούφισιν τών δεινών αύτων. Πολλάκις τεταραγμενος βαθεως απο
τείνεται πρός τούς τραυματίας καί τά δάκρυα ποταμηδόν τρέχουσιν έκ τών 
οφθαλμών αύτοΰ ένφ μάτην ζητεί νά τα άποκρύψη. ’Ακολουθεί διά της 
έπιαελείας αύτοΰ τό παν, αποτείνεται είς πάντας, Εργάζεται πλειότερον 
πάντων, τδ παν έπιβλέπει, καί τά πάντα εννοεί διά της εμπειρίας-επιδέ

ξιου κυβερνήτου, αλλά τούτου ένεκα όμως έγένετο έσχάτως ισχνότερος.»
'Γοιοϋτος ό ιθύνων τάς τύχας της 'Ρωσίας- και μύρια δσα είσέτι παραδείγ

ματα ήδυνάμεθα ν’ άναφέρωμεν τής καλοκάγαθίας, τών αρετών καί τής 
δραστηριότητος τοϋ αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου τοΰ Β', καθ’ ού όμως τό τέ
ταρτον ήδη βέβηλος χείρ ύψοΰται. Ή θεία Πρόνοια δμως άποστρέφει παν βέ
λος κατ’ αύτοΰ έκτοξευόμενον φειδομένη τής εύημερίας καί σωτηρίας τοΰ 
έ'θνους. Είναι άδύνατον ν’άναλογισθή τις ότι άνθρωποι άνήκοντες τη ρω
σική έθνότητι έγουσι τήν άναίδειαν να επιβαλλωσι χεϊρα κατα τήςζωής 
τοϋ αύτοκράτορος τοΰ θυσιάζοντος τό παν ύπέρ αύτών. Ούχί, είναι αδύνατον 
ρωσική κοινωνία νά γεννς τοιαΰτα εκτρώματα είναι αδύνατον λέγω άνθρω
ποι φέροντες τό όνομα τών 'Ρώσων νά μετέχωσι τών ύψίστων τούτων κα
κουργημάτων. Έλπίσωμεν δτι αί έξημμέναι κεφαλαί θέλουσι κατίδει ταχέως 
τήν πλάνην αύτών καί μετανοοΰσαι θέλουσι προσέλθει είς τήν ύγίά μερίδα 

τής ρωσικής κοινωνίας, πρός κοινήν συνεργασίαν ύπέρ τής εύημερίας τής πα
τρώας αυτών χώρας, ής τήν έπ'ι-τά κρείττω μεταρούθμισιν συντόμως έπει- 
ράθημεν νά καταδείξωμεν έν τή ιστορική ταότη άναθεωρήσει.

Έν Όδησσφ κατά Φεβρουάριον του 1880.

Κ. Α. ΠΑΑΑΓ0Α0Γ02.

ΓΑΩΣΣΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
γπο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΓ Σ. ΚΟΝΤΟΓ.

§ 9.*

δΓο εστως, χςεθεβτως, ενεβτως, κτλ., ούχί ΐο εβτός, χα,Οε· 
ατος, ένεβΐός, κτλ.

Ό μακαρίτης Παπασλιώτης γράφει έν τή υπ’ αύτοΰ διασκευασθείση 
γραμματική τοΰ αοιδίμου Γενναδίου σελ. 157 :

«Μετοχ. άρσ. έσταώς ώς, γεν. ώτος. 
θηλ. έστώσα—ώσης. 
ούδ· έσταδς=ός, γεν. ώτος».

καί εν σημειώσει « Αντί του ουδ. τής μετοχής εστός (τδ όποϊον εύρίσκεται 
παρά τφ Θουκυδίδη καί Πλάτωνι) οί περισσότεροι συγγραφείς μεταχειρίζον
ται τδ ε-ατζ^αός »· Είνε δε ταυτα ειλημμένα εκ τών τοϋ Κρυγήρου «Part, 
έστώς, Ge. εστώτος, ώσα, ός (unbegrundeter ώς), viel gewohnlicher als έστη- 
κώς. Doch sagen die meisten Schriftsteller fiir έστός (Thue., Plato u. Ar. Ri. 
564) lieber έστηκός» (Γραμμα,ϊ. Μέρ. A', § 36, 8, 3).

Έν τοϊς συγγράμμασι τοϋ Πλάτωνος άποκατέστησε τδν διά τοϋ Ο μικροδ 
προενηνεγμένον τύπον δ Βεκκήρος έκ κωδίκων' ήκολούθησαν δ’ αύτώ καί 
άλλοι. Εν τη Διδωτειφ εκδοσει τοϋ Πλάτωνος άναγινώσκεται

εοζος. Γομ. Α, σελ. 187, 31. σελ. 188, 42. σελ. 641, 23. σελ. 649, 
29 καί 31 καί 37 καί 47. σελ. 655,19. Τόμ. Β', σελ. 211, 11.

αρεστός. Τόμ. Β', σελ. 255,18.
καθισιάς. Τόμ. Β', σελ. 215,33. σελ. 378,49. 
πεμεστός. Τόμ. Β', σελ. 207,3.
προεστός. Τόμ. Β’, σελ. 157,47.
ζυνεστός. Τόμ. Β', σελ. 222, 42.

Αλλ εν Τόμ. Α , σελ. 141, 20 κεϊται «οί έν έστώς· λέγουσι τό παν». Πρβ. 
Wohlrab ΠΛάτ. Θεαιτ. σελ. 43 «Ρ. 183Ε Hirschigius vulgatum έστως re- 
tiouit, quamquain iam Bekkerus ex ΔΠ16 restituit έστός, de qua forma opti
me disseruit Schneiderus ad civ. VIII 564 Δ».

Καί παρά τφ Θουκυδίδη κατά πάσας σχεδόν τάς νέας εκδόσεις φέρεται 
Γ', 9 «τδμένααά^εδς· τοϊς Έλλησι νόμιμον» καί Δ', 10 «άπαν τδ περιε- 
στός^Χς δεινόν». Πόππος Μέρ. Γ', β', σελ. 498 έκδ. μεγ. «Κα-
θεστός Bloomf. antiquae, καθεστώς mediae dialecto Atticae tribuit, sed sibi 
non constat, ω IV, 10. servato. Qiiin melior sit forma καθεστός, nunc dubi- 

* "Ιδε σελ.
ΤΟΜΟΣ A', 3.-MAPTIOS 1880 1J(
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tari vix potest. Vid, Schneider, ad Plat. III. p. 85. sq». Πρβ.και Κ)ασση- 

νιον Θουκυδ. Top.. Γ', σε). 11 έκδ. β'.
Καί έν τοΐς Τππεϋσι τοΰ Άριστοφάνους στίχ. 564 παρε)ηφθη ύπδ των 

νέων έκδοτων το έν τφ άρίστφκώδικι φερόρενον πρός τδ παρεστός άντϊ 
τοΰ κοινώς πρότερον έκδιδορένου παρεστώς. Πρβ. και Σοφοκ). Οίδ. Τυρ. 632 
«ρεθ’ ης τδ νϋν παρεστός νεϊκος ευ δέσθαι χρεών», περί ου γράφει ά Δινδόρ- 

φιος έν τφ Σοφοκ)είφ Αεξικφ σε);. 387 «OR. 633 τδ νϋν παρεστός νεϊκος, 
ubi manus antiqua in L παρεστώς correxit, quemadmodum apud alios qnoque 
scriptores codices inter nominativum et accusativum έστός νβΐέστώς, pariter- 
que in compositis, variare solent, licet ω in casibus reliquis servetur, de quo 
dixit Buttm. Gramm, vol. 2 p. 208 ed. sec.». Πρβ. και Στα)βώριον ΠΛάτ. 

77odir. Μέρ. Β’, σε). 264 έκδ. β'.
Καϊ παρ’ Άπο))ωνίφ τφ Ά)εξανδρεϊ έξέδωκεν ό Βεκκΐρος καθιστάς (π. 

Άντων. σε). 40, 8. σε). 88, 19. π. Συντάξ. σε). 27, 7. σε). 39, 20. 
σε). 135,7. σε). 229, 1. σε). 239,1. σε). 264,6. σε). 317, 12. σε). 
318, 19. σε). 340, 12. σε). 343,16) καί σνκεστύς (π. Άντων. σε), 99? 
11) και προϋφεστός (π. Συντάξ, σε), 27,16).

Έν ταϊς’Εννεάσι τοΰ, Π)ωτίνου έχουσι πάντα τάντίγραφα «τοΰ εύδαιρο- 
νεΐν άεϊ κατά τδ έκεστδς )αρβανορένον». Σ.ηρειοΰται δ’ ό Κρευζνίρός (Τόρ. 

Α', σε). 84) «ένεστός: Ita, non ένεστώς, chines libri. De qua forma anar- 
logiae contraria, sed tamen in optimis antiquissimisque libris ubivis obvia, 
vid. quae monuit et quos laudat Buttmann. Ausf, Griech, Spracbl.'II. p. 158. 
sq.». Πρβ. καϊ "Ηρων. Ά)εξ. σε). 7 «οίον έν χρόνφ τδ έκεστός».

Άναγινώσκεται δέ και παρά Διογένει τφ Λαερτίφ ζ', 70 «άόριστον δέ 
έστι τδ συνεστός ές αορίστου ρορίου» καί Ζ/, 71 «τδ σνκεστδς διά τοΰ Εί 
συναπτικοΰ συνδέσρου», ά))ά Η’, 66 «τδ τών χι)ίων άθροισρα κατέ)υσε 
συνεσιώς έπί έτη τρία». Ό Κόβητος παρατιδέρενος τδ χωρίον ταΰτο (Col

lect. Crit. σε). 406.) γράφει «κατέ)υσε συνεστώς (συνεστός) έπϊ έ'τη τρία», 
δπερ ίκανώς, νορίζορεν, έρφαίνει δτι προκρίνεται ύπδ τοΰ περιφανέστατου 

κριτικοΰ ή διά τοϋ Ο εκφορά.
Ό Δινδόρφιος έκδούς παρά τφ Κ)άρεντι «φώς έοτδς· καϊ ρένον άϊδίως» 

σνιρειοΰται Τόρ. Γ', σε). 301 «έστός L.V, non έστώς ut Sylbnrgius».. Πρβ. 
καί Τόρ. Β', σε), 48 «τδ ρ.έ))ον καί τδ έτεστόςν καί σε). 131 «τδ έστδς 
καί ρόνιρον τοΰ θεοΰ», άλλά Τόρ. Γ', σε). 183 «κάστιν αύτφ δι’, αγάπην 

έκεστώς άίδη τδ ρέ))ον».
Την διά τοΰ Ο ρικροΰ γραφήν β)έπει τις καί παρά Μαξίρ.φ τφ Τυρίφ 

σε). 28, 2 Διδ. «καί διεστδς τοΰ θείου δσον, ούρανοΰ γ$ί» καί σε). 58, 20 
«χρηρα έστός καί έδρα,ΐον». Φέρει δέ καί ό κώδιξ τοΰ 'Ησυχίου «Άπτωτον: 
τρ ρέ πίπτον ά))’ έστδς». Κεϊται δ’ ορως έν αύτφ καί έπ’ άρσενικοΰ γέ
νους ν,Ύφεστύς :· ένυπόστατοςγύποκείρενος». Έν τοΐς είς Τ)ιάδ*  Σχο)ίοις

Τόρ. Α’, σε). 181,9 εύρίσκεται γεγραρρένον «ού πρδς τδ πρόσω-
πον», ά))’ είνε ύπέρ τδ Ω τεδειρένον Ο, έζ ού σαφώς ρηνΰεται δτι π)ηρ- 
ρέ)ές φανέν τδ διά τοΰ Ω προενεχδέν ρετεβληθη είς τδ νφεσζός ώς όρδότερον.

Έν τοΐς’Ονειροκριτικούς τοΰ Άρτεριδώρου ό ρέν 'Ρείφιος έτηρησε τηντώ^ 
κωδίκων γραφήν σε). 207 «$γα)ρα «οτώς έπί βάσεως», δ' δ’ Έρχϋρος άπο- 

κατέστησε τδ έστός σε). 135,12, ώς καϊ σε). 266,26 «’Έδοζέ τις κάτο- 
πτρον έχειν κουρέως ιστός έν τη π)ατείφ π)ησίον άγορδίς καϊ περί πο))όδ 
ποιεϊσθαι τδ κατοπτρίζεσθαι» είκάσας άρα ίΰεΐκ άντ'ι τοϋ Ιίχεικ. Καϊ ό 
Οδλσχιος δ’ έζέδωκε παρά Πάππφ τφ Ά)εζανδρεϊ σε). 526,11 κα'ι 27 καϊ 

■σε). 528, 4 έστός άντί τοΰ έσεώς. Πρβ. καϊ Δί)σιον Λοζογρ. ‘ΕΛΛ. 
σε). 419 καί 486. Ά))’ό Έρτ)ΐνος δέν ρετέβαλε τδ παρ’ Ίου)ιανφ κεί- 
ρενον «τδ παρεστώς Παρθυαίων δέος» (σε). 29,8) εις τδ παρεστός. Πρβ. και 
Αογγΐν. σε). 104 Ούεισκ. «πρδς τδ ϋφεστώς δέος» καί σε). 134 «τδ .τα- 
ρεστως τφ λέγοντι πάθος».

Έν τφ Ά)κιβιάδη τοΰ Π)ουτάρχου κεφ. 14 έ'χουσι τάντίγραφα ού ρόνον 
«Πάνακτον ούχ έστωσακ, ώσπερ έ'δει, τοΐς Άδηναίοις παρέδωκαν», ώς έν 
Νικίιγ κεφ. 10 «Πάνακτον έστώσακ ού παρέδωκαν», ά))ά καί «Πάνακτον 
ούχ έστάς, ώσπερ έδει, Άθηναίοις παρέδωκαν», δπερ παρέ)άβον ό Σίντενις 

καί ό Δοινηρος. Ά))’ ό Βεκκ-ηρος έςέδωκεν έστός. Ούδετέρως τό ΪΙά,κακτοκ 
λέγεται παρά τφ θουκυδίδτ) Ε?, 42 καϊ 46. Πρβ. και Στέφ. Βυζάντ, σε). 
499,13 καί Άρποκρατ. σε). 23 5,3.

Έν τρ 'Ρωραϊκί? άρχαιο)ογί^ Διονυσίου τοΰ Ά)ικαρνασσέως σε); 37 άντί 
τοΰ «Πα)άτϊον ρέν πέντε πρός τοΐς είκοσι σταδίοις άφεστύς ‘Ρέάτου (ϊ| ά^ε- 
στως'^ρεάτου)» έ'γραψεν ό Κισ)ίγγιος 'Ρεάτου (Τόρ. Ά', σε). Χ.^

Περί της έν τ$ Kaivij Διαθήκη χρησεως )έγει δ Ούίνηρος (Γραμματ 
<sz~k. 73 έκδ. ς·') «In der Schreibart des particip. perf. neutr. von ιστηρς 

schwanken die Ν. T. Codd. Doch haben die bessern ah deii beiden stellen 
Mt. 24, 15. Mr. 13, 14 έστός (έστηκός), getadewie die altesten und besten 
Codd. der Griechen (Bttm. II. 208), und diese Schreibar t zieht Bekker ini 
Plato durchaus vor». -

Ά))’ ηκιστ’ εύ')ογον φαίνεται έκ ρόνών τών άντιγράφων, ό) απάντων 
τών πα)αιϋτάτων καί αρίστων, νά όρίζηται η γραφή τοΰ ούδετέρου τνίς ρε- 
τοχ^ς τοΰ έστάκατ, κα,θεστάται, κτ). ”Αν )έξις τις όφεί)η διά τοΰ Ο $ Ω

ΟΥ νά έκφερηται καί διά τοΰ I η Η ·ϊ) ΕΙ καί διά τόΰ Ε ν) Η, κτ). καί διά 
τοΰ Ε η Αί καί διά τοΰ Υ η ΟΙ, κτ). όί))οθεν ρα))ον ώς τά πο))ά δίδασκά4 
ρεθα η έκ τών αντιγράφων, περί ών όρθότατ’ άπεφηνατο ό ρέγας Βεντ)ηϊος 
είπών «nobis et ratio et res ipsa centum iodicibus potiores sunt». “Όθεν κά- 
τα)ειποντες τάντίγ·ραφα άς προσέ)θώρεν τη παραδόσει, ΐν’ ίδωρεν δν αυτή 
εχη τι ηρϊν βεβαιότεοον νά πορίση.

Ό Τζέτζης έν τοΐς είς θουκυδίδην Σχο)ίοις βιβ). Γ'; 9 ρνηρονεύσας την
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τε διά τοϋ Ο μικροΰ γραφήν καθεστδς καί την διά τοΰ Ω μεγάλου καθεστώς 
επιφέρει «ΊωνικώςΟΣ μικρόν, Άττικώς μέγα», ό δέ Χοιροβοσκός έν τοϊς εις 
τούς Κανόνας τοϋ Θεοδοσίου Σχολίοις σελ. 834, 9 γράφει «Ίστέον δέ δτι 
τό έστώς καί βεβώς καί τεθνώς και γεγώς διά τοϋ Ω γράφονται, δηλονότι 
κατά τά ούδέτερα. Δει δέ καί τοΰτο γινώσκειν, δτι εΐ [.μι)] καί ή ενική εύ- 
θεία τοϋ ουδετέρου καί αί όμοφωνοϋσαι αύτη, τουτέστιν ή αιτιατική και κλη
τική τών ένικών, δίφοροϋνται, ηγουν και διά του Ω γράφονται και διά τοϋ 

Ο, χΏέ ούν αί λοιπαί πλάγιαι αί (μη) δμοφωνοΰσαι τη ενική ευθείς, “λέγω 
δη ή γενική καί δοτική τών ενικών, καί τά δυϊκά καί τά πληθυντικά μόνως 
διά τοΰ Ω γράφονται’ τούτου δέ αιτία έστίν ή κράσις» (Περί τοΰ τύπου τε
θνώς άντ'ι τοΰ τεθνεώς πρβ. καί σελ. 828, 15 χαί σελ. 829, 14 και 29 
καί σελ. 830, 30 και σελ. 831, 11). Παράδοξον ημϊν προσπίπτει τό έν 
Κραμ. Άν. Ός. Τόμ. Δ', σελ. 207, 12 κείμενον «Τό έστώτος και γεγώτος 
καί βεβώτος άπό τοΰ έσταώς καί γεγαώς καί βεβαώς συναιρούμενα διά τοΰ 
Ω μεγάλου γράφονται' τινές ιιέντοι και διά τοΰ Ο μικροΰ γράφουσιν' ώς το 
τετυφώς τετυφότος, οΰτα> και τό γεγώς γεγότος». Άναγνωστεον δ’ ί'σως «άπό 
τοΰ έσταάτος καί γεγαότος και βεβαότος συναιρούμενα». Πρβ.Χοιροβοσκ. σελ·. 
822, 27 «ΓΙρόσκειται δέ % άπό κράσεως διά τό έστώς έστώτος, βεβώς βε
βώτος, γεγώς γεγώτος, τεθνεώς τεθνεώτος (Γρ. τεθνώς τεθνώτος)’ ταΰτα 
γάρ άπό κράσεως έχουσι την μακράν’ άπό γάρ τοΰ έσταότος καί βεβαότος, 
καί γεγαότος καί τεθνεότος (Γρ. τεθναότος) γεγόνασι κατά κρασιν τοϋ Α καί 
Ο εις Ω» καί Θεόγν. Καν. σελ. 151, 29.

'Ο Θεόγνωστος έν τοϊς Κανόσι μόνην την διά τοΰ Ω μεγάλου εκφοράν γι- 
νώσκει λέγων σελ. 119, 21 «Εις ΩΣ. μέγα ληγον ουδέτερον ούτε όνομα ούτε 
μετοχήν έστιν εύρεϊν, εί μή έκ πάθους γεγένηται, πλήν τοΰ φώς κάί τοΰ ώς . 
—Πρόσκειται εί μή έκ πάθους γεγένηται, έπεί πολλάκις αί εις ΩΣ μετοχαί 
άπό περισπωμένων κατά πάθος γενόμεναι καί φυλάττουσαι τό Ω έπί της γε
νικές τοΰ άρσενικοΰ έχουσι τό ουδέτερον εις ΩΣ μέγα Ληγον, οιον ό βεβώς 
τοΰ βεβώτος καί τό βεβώς, ό γεγώς τοϋ γεγώτος και τό γεγώς, ό έστώς τοϋ 
έστώτος και τό έστώς,ό τεθνώς τοϋ τεθνώτος καί τό τεθνώς» καί σελ. 152, 
15 «Αί εις ΩΣ πεπονθυϊαι μετοχαί τό ουδέτερον εχουσι διά τοϋ Ωμεγάλου 
γραφάμενον, οίον τό έστώς, τό βεβώς, τό γεγώς». Πρβ. καί Ψευδηρφδιαν. 
Έπιμερ. σελ. 240 «'Ωσαύτως καί τά μετοχικά ούδέτερα διά τοϋ Ο μικροΰ 
γράφονται*  τό τετυπός, τό λελοιπός, τό πεποιηκός και τά όμοια’ πλήν τοΰ 
έστώς, βεβώς, γεγώς και τεθνεώς» και Έτυμ. Μέγ. σελ. 224, 5 «Καί έ'στι 
σεσημειωμένα τό γεγαώς, μεμαώς, βεβαώς, έσταώς, άπερ κατά κράσιν γί
νεται γεγώς γεγώτος, μεμώς μεμώτος, βεβώς βεβώτος, έστώς έστώτος’ καί 
τά θηλυκά γεγώσα, μεμώσα, βεβώσα, έστώσα’ καί τά ουδέτερα διά τοΰ Ω 
μεγάλου, τό γεγώς, τό μεμώς καί τά όμοια» (Ίδε καί Ήρφδιαν. Αεντζ. 
Τόμ. Α', σελ. 351, 11).

Πάς τις βλέπει δτι ή παράδοσις συνηγορεί μάλλον τή διά τοϋ Ω μεγάλου 
εκφορά’ διότι μνημονεύεται μέν ύπό τοΰ Τζέτζου καί τοΰ Χοιροβοσκοΰ καί ό 
βραχυκατάληκτος τύπος, άλλ’ ύπό τοΰ Θεογνώστου καί τοΰ Μεγάλου Έτυ- 
μολόγου μ-όνος ό μακροκατάληκτος γινώσκεται. Καί σαφώς μέν έξ ών λέ- 
γουσινδ Τζέτζης καί δ Χοιροβοσκός μηνύεται ότι έφέρετο καί γραφή διά τοϋ 
Ο μικροΰ’ άλλά πρώτον μέν ύπ’ ούδετέρου μαρτυρεϊται ότι όρθοτέρα ή γραφή 
αυτή είνε τής έτέρας, δεύτερον δ’ εύλόγως δύναται ν’ αμφισβητηθώ άν αλη
θώς ύφίστατο έν τή παλαι^ γλώσση δ βραχεϊαν τήν λήγουσαν έ'χων τύπος 
ή έν μόνη τίί τών μεταγενεστέρων συνήθεις έπιπολάζων παρεισέδυ εις τά 
ύπ*  αύτών παρασκευαζόμενα άντίγραφα τών παλαιών. *Οτι  δ*  εύκόλως ημαρ
τημένα! άναγνώσεις τούς γραμματικούς έπλάνων διά πολλών έχομεν ν’ άπο- 
δείξωμεν, ές ών άρκούμεθα έν τφ παρόντι προχειριζόμενοι τό έν τοϊς Βεκκή- 
ρου Άνεκδότοις σελ. 96, 27 ιι'Εγρηγόρησαν. Ξενοφών τετάρτφ Άναβά- 
σεως» καί τό παρά τφ Χοιροβοσκφ σελ. 537, 4 «Καί δμ.ως ευρηται παρά 
τφ Εύριπίδη έν τή Εκάβη το τρίτον πρόσωπον τών πληθυντικών ισοσύλλα
βον τφ ίδίφ πρώτφ προσώπφ πληθυντικφ, οΐον έπΛηροϋσαν, ένθα φησίν’ οί δ’ 
έπΐηροΰσαν πυράν κορμούς φέροντες πεύκινους». Ούτε δ Ξενοφών είπε κατ’ 
άόριστον έγρηγόρΗσαν έκ τοϋ βαρβάρου ένεστώτος γρηγορώ, άλλά καθ’ υπερ
συντέλικον έγρηγδρΕσαν, ούτε δ Εύριπίδης οί δ*  έπ.ΙηροΰσΛν, δπερ παντε
λώς άλλότριον τοΰ γνησίου έλληνισμοΰ, άλλ’ οί δέ χΛηροϋσ/ν (Πρβ. καί Διν- 
δόρφιον Ενριπ. Τόμ. Γ', σελ. XVII).’Αλλά διαρρήδην λέγει δ Τζέτζης, ί'σως 
ένστάς τις εί'πη, δτι έγράφετο τό περί ού δ λόγος ούδέτερον Ίωνικώς μέν διά 
τοΰ Ο μικροΰ,Άττικώς δέ διά τοΰ Ω μεγάλου. Πρός τήν ένδεχομένην ταύτην 
άντίρρησιν άπαντώμεν δτι δ Ί’ζέτζης εΐνε εις τών μάλιστ’αύτοσχεδιαζόντων 
καί παραδοξολογούντων άνθρώπων. ’Εν τοϊς εις ©ουκυδίδην Σχολίοις διατεί
νεται δτι ύπό τών Ίώνων καί τοΰ Θουκυδίδου έγράφετο Χαιρωνίαν καί Κο· 
ρωνίαν, ούχί Χαιρώνειαν καί Κορώνειαν, καί δτι δ Θουκυδίδης έν τφ λόγφ 
τών Θηβαίων έποιήσατο χρήσιν τοΰ έψιλωμένου έπ’ ημάς κατά τήν Αιολι
κήν διάλεκτον άντί τοϋ έφ ημάς (βιβλ. Α', 113 καί Γ', 61), έν δέ τοϊς 
Κραμήρου Ός. Άνεκδότοις λέγει ιιΘιγών περισπωμένως νΰν Άττικωτέρφ 
τρόπφ» καί κΠοιτΙαις·. ’Αριστοτέλης καί έτεροι είιτύάις (πυτίαις) γράφουσιν, 
αύτός δέ ποιτίαις γράφω κατά τόν Άλκίφρονα ρήτορα» (Τόμ. Γ', σελ. 357, 
3 καί σελ. 371, 27. Πρβ. καί Σειλήρον ,ΛΛκίφρ. σελ. 396).

Επειδή λοιπόν τό λεγόμενον ύπό τοΰ Τζέτζου καί τοϋ Χοιροβοσκού, υ,αρ- 
τύρων ούδαμώς άξιολόγων ούδέ πίστεως πολλής άξίών, δτι έδιφορεϊτο τύ ού
δέτερον τής μετοχής τοΰ καθεστάγαι, δύναται κάλλιστα νά μή άνάφέρηται 
εις τήν τών παλαιών συνήθειαν, ανάγκη πάσα νά δμολογήσωμεν ότι ούδέν 
βέβαιον περί τής διά τοΰ Ο μικροΰ εκφοράς ποριζόμεθα έκ τής παραδόσεως 
καί οτι μεγάλως τις σφάλλεται, άν έπί μή ίσχυροΰ μαρτυρίου έρειδόμενος 
χποφαίνηται παγίως ότι έξεφέρετο ύπό τών παλαιών τό προκείμενον ούδέ- 
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τερον μετά συνεσταλμένης τής ληγουσης. Εύλογος δέ πάντως θά ήτο ν> γνώ
μη αΰτη, &ν έν τοϊς τών ποιητών χωρίοις (Σοφοκλ. Οίδ. Τυρ. 633 καί ’Apt' 
στοφ. Ίππ. 582) αδύνατος ύπό τοϋ μέτρου ήλέγχετο ή θέσις τοϋ μακροκα
ταλήκτου τόπου. Άλλ’ ούδαμώς τό μέτρον κωλύει την θέσιν αύτοΰ.

Τούτων ούτως έχόντων, έπάναγκες καθίσταται νά όρισθρ τό πράγμα δπως 
δ ορθός λόγος υπαγορεύει. ’Επειδή η περί ής ό λόγος μετοχή έσχηματίσθη 
κατά συναλοιφήν, πρόδηλον υπάρχει δτι δεν ήδύνατο παρά τοϊς άμέμπτως 
έλληνίζουσι νά έ'χη άλλον τύπον η τόν μακροκατάληκτον, δεινώς δέ περί 
την γλώσσαν άμαρτάνουσιν οί ρυθμίζοντες την μετοχήν ταύτην κ'ατά τάς 
άσυναλείπτους έστηκός, βεβηκός, κτλ. Γελοιότατον δ’ ήμϊν φαίνεται έν μεν 
τνί ονομαστική καί αιτιατική τοϋ ένιζοϋ αριθμού νά γράφηται κατά συστο
λήν έστός καί καθεστός καί παρεστός, κτλ., έν δέ τή γενιάν; καί δοτική 
καί ταϊς πτώσεσι τοΰ πληθυντικοϋ νά παραλαμβάνηται ή κατ’ έ’κτασιν έκ- 
φορά έστώτος καί καθεστώτος καί παρεστώτος, κτλ. καί έστώτα καί κν,θέ- 
οτώτα καί παρεστώτα, κτλ., οΐον τοϋ παρεστώτος θέρους (Σοφοκλ. Φιλ. 
1340), τοϋ νϋν σκυθρωπόν και ξυνεστώτος φρένων (Εύριπ. Άλ». 797), 
κράτιστα δ ή μοι τών παρεστώτων τότε έφαίνετ' είναι καί τά Λώστα τών πα~ 
ρεστώτων Λέγει {Κιαγό\. Προμ. 216 καί Άγαμ, 1052), γνώμην έχουσε 
των καθεστώτων πέρι (Εύριπ. Ήρ. Μ. 205), έκ διεστώτων όνο (Εύριπ. παρ’ 
Άθην. σελ. 454, γ'), των παρεστώτων κακών (Εύριπ. Άνδρ. 94 καί ’Ίων. 
929. Σοφοκλ. παρά Στοβ. Άνθολ. Κς', 4. Πρβ. καί Τραχ. 1271), τοϊς πα- 
ρεστώσιν κακοϊς (Εύριπ. Άνδρ. 1233 καί Ίκ. 1042), εκ γε τοϋ έστάναε 
έστώτος καί ύπό τοϋ περιεστώτος έξωθεν πνεύματος (Πλάτ. Τόμ, Α’, σελ. 
649, 13 καί Τόμ. Β', σελ. 237, 39. Πρβ. και σελ. 244, 32),.τφ ξυνε- 
στώτι τοϋ σώματος και μένοντι (Πλάτ. Τόμ. Β', σελ. 242, 35), καί κινού
μενα καί έστώτα (Πλάτ. Τόμ. Α’, σελ. 651, 36. Πρβ. καί σελ. 652, 21 
καί Τόμ. Β', σελ. 241, 10 καί σελ. 447, 33), τραυμάτων ενεστώτων (Πλάτ. 
Τόμ. Β', σελ. 437, 46), άτρέμα έστώτος τοϋ μειράκιου (Άντιφ. Τετραλ. Β', 
γ', 10), κτλ.

Ούδείς τών μη προχείρως άποδεχομένων τά παρά φυσιν καί άλλόκοτα (F 
άρνηθή δτι, άν μέν ή ονομαστική έγράφετο διά τοΰ Ο μικρού, ώφειλε καί ή 
γενική διά τοϋ αύτοΰ στοιχείου νά γράφηται*  έκφερομενης δέ τόης γενικής 
μετ’ έκτεταμένης παραληγούσης, κατ’ ούδένα τρόπον δύναται ή ονομαστική 
νά είνε βραχυκατάληκτος. Παντελώς όλίγωρος, ΐνα μη τι δεινότερον εΐπω- 
μεν, τών κανόνων της γλώσσης ύπάρχει ό μη σχηματίζων έκ της ονομαστι
κής έστός γενικήν έστότος μηδ’ άνάγων την γενικήν έστώτος εις ονομαστι
κήν έστώς.

Όρθώς δ Έρουερδην γράφει Μείετ. Θουκυδ. σελ. 123 «III 9. καθεστός. 
Verum est καθεστώς et IV 10 περιεστώς. Utroque loco variant libri, quo
rum taimen nulla est in his minutiis auctoritas. Sola spectanda est termina 

tionis origo ex αός. Cf. Matthiae Gr. § 198, 3» καί Εύριπ. Ίων. σελ. 33 
«V. 633 παρεστός, b in ω mutatum a m. ant. Male plerique editores spre- 
vere bonam correctionem». Πρβ. καί 'Ριμαννόν ΛεΛτ.ΈΛΛην. ,^4ΛΛηΛ. 1879, 
σελ. 440 κέξ.

Τών έγκρινόντων τδν διά τοΰ Ο μικροΰ προενηνεγμένον τύπον έστός &\Χιλ 
μέν δοζάζουσιν δτι έγένετο κατά συγκοπήν έκ τοΰ έστεός, άλλοι δέ νομίζου- 
σιν δτι έσχηματίσθη κατά συνεκδρομην τοϋ έστηκός καί γεγονός ή, ως άλ
λως λέγουσιν οί γραμματικοί, συνεζηκολούθησε τφ έστηκός καί γεγονός, κτλ.

Σνειδήρος ΠΛάτ. ΙΙοΛιτ. Τόμ. Γ', σελ. 89 «Itaque nominativus mascu- 
lini legitimus et verus est έστεώς, έστώς, neutrius έστεός, έστός, alterius vero, 
quod ε apud omnes tenuit, τεθνεώς et τεθνεός, quod ipsum sine varietate le- 
gitur Herodoti L. I. c. 112. et Hippocratis T. II. p. 554, 6. Kuhn. (571, 
15 Foes.) cuiusque genitivum τεθνεώτος (αίματος) Tim. p. 85. Δ. secundum 
codices tantum non omnes pro vulgato τεθνεότος a Bekkero restitutum ea- 
dem ratione ad mominativum τεθνεός habere se videmus, qua έστώτος ad 
έστός» καί Φρίσχιος Με.Ιετ. Κουρτ. Τόμ. <ϊ', σελ. 133 «ε autem in his for— 
mis non esse contractam, sed elisam vel ut rectius dicam evanuisse, demon
strator neutro έστ-ός pro έστε-ός cet.».

Αοβέκκιος Στοιχ. Τόμ. Α', σελ. 223 «Έστός autem participium, quod 
quidam praepropere abjecerunt v. Kayser, ad Philostr. Vitt. Soph. p. 327. 
non ex έσταός coricisum, quod a consuetudine abhorret, sed masculino έστώς 
affictum est ex similitudine verborum barytonorum γίγνομαι, γεγονώς γεγο
νός, cujus bisyllabam formam γεγός Hermannus Euripidi tribuit Ion. 1492. 
τό έστώς Schneiderus ad Plat. Civ. T. III. p. 88. non solum Atticis sed 
Graecis universe abjudicate. Πρβ. καί Βουτμαννόν Λιεξοδ. Εραμματ. Τόμ. 
Β', σελ. 208 καί Κυννήρον Λιεξοδ. Γραμματ. Ύόρ.. Α', σελ. 678 καί Σταλ- 
βώμιον ΠΛάτ. Ποίιτ. Τόμ. Β', σελ. 264.

Ουτ’ έκ τοϋ έσταός εινε δυνατόν νά σχηματισθή έστός ού'τ’ έκ τοϋ έστεός. 
Ίσχυριζόμεθα δ’ δτι δέν έλέγετο ύπό τών Ίώνων έστεός άλλ’ έστεώς' άσύ- 
στατον δέ νομίζομεν καί τήν γραφήν τεθνεός. Συνεκδρομης παραδείγματα 
πολλά έχομεν νά καταλέξωμεν, άλλ’ έν τφ προκειμένφ δυσπαράδεκτος, μάλ
λον δ’ άπαράδεκτος φαίνεται ήμϊν ό κατά συνεκδρομήν σχηματισμός.
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(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

1

Κατά παράδοξον σύμπτωσιν ή κωμωδία παρ’ ίπααι τοϊς λαοΐς προήλθε··/ 
ούχί τόσων έκ των ωδών κατά τάς κώμας, ώς τό ό'νομα φέρει, ούτε έκ τών 
άνά τάς τριόδους νυκτερινών εκδρομών καί φωνών τοΰ Σουσαρίωνος, όσον έξ 
αυτών τών θρησκευτικών εορτών, Τφόντι τά Διονύσια έν Έλλάδι είναι ή 
βρεφική ηλικία τής τραγφδίας άλλά καί τής κωμφδίας συγχρόνως, όπως 
έν 'Ρωμν; εις τά Κρόνια όφείλομεν νά άναζητήσωμεν την άρχήν τοΰ θεάτρου*  
όπως εις τά μυστήρια τοΰ μέσου αίώνος τό νεώτερον δράμα, δπως είς· τό,ν 
Αρλεκίνον τάς πρώτας έμπνεύσεις τοΰ Μολιέρου.

Έκ τών σοβαροτέρων παραστάσεων της Διονυσιακής πομπές, δπου ό χο<· 
ρδς έψαλλε τάς έκστρατείας τοΰ θεοΰ έκείνου, έκ τών ύμνων τών είς τιμή,ν 
τοΰ έν τφ διθυράμβφ άντρφ τής ’Αραβικής Νύσσης άνατραφέντος υίοΰ τοΰ 
Διάς καί τής Σεμέλης, έγεννηθη η έλληνική τραγφδία, δτε ό ’Αθηναίος ©έ- 
σπις κατά τά 537 π. X. καινοτομήσας είσήγαγε τόν πρώτον υποκριτήν, 
δστις διέκοπτε τά χορικά $σματα, ΐνα διηγηθή τάς πλάνας και τά έπεισά- 
δια της ζωής τοΰ Διονύσου. Βρκδύτερον συνεπλήρωσε τό έργον ό Αισχύλος 
έίσαγαγών τόν δεύτερον υποκριτήν καί έσυστηματοποίησε τό δράμα, Ή κω
μωδία άφ’ ετέρου έγεννηθη έκ τών έξαρχόντων τά φαλλικά κωμαστών., 
έγεννηθη άπό τών έξ άμάξης σκωμμάτων, άπό τών γεφυρισμων των έπα- 
νερχομένων άπό τής που.πή.ς τών Έλευσινίων μυστηρίων, άπό τών πληρών 
Άττικοΰ άλατος άστεϊσμών τών άκολουθούντων την πομπήν, άπό τούς αυ
τοσχεδίους ιάμβους τών φαλλοφόρων. ’Ηλθαν έπειτα οί γεωργοί τών πέριξ 
τών ’Αθηνών κωμών, οΐτινες κατ’ άπομίμησιν εκείνων περιηρχοντο νύκτωρ 
την πόλιν σατυρίζοντες τούς βλάπτοντας αύτούς καί μετ’ αύτών ό έκ Τρι- 
ποδίσκου τών Μεγάρων Σουσαρίων, η πρώτη αυτή έμφάνισις τής σατυρικής 
έφημερίδος, άλλά διά ζώσης φωνής καί είσήγαγον έν Άθηναις την Μεγαρι- 
κήν κωμφδίαν.

Ή τραγφδία, νηπιον έτι κατά την έποχήν τοΰ ©έσπιδος έφθασεν έίς τούς 
μετά ταΰτα χρόνους, διά τοΰ Σοφοκλέους καί Εύριπίδου, είς τό απόγειου 
σημεϊον τής δόξης της. Άπό τοϋ τελευταίου δμως τούτου καί ιδίως άπό τοϋ 
Άγάθωνος καί τοΰ "Ιωνος άρχεται ή παρακμή τής τέχνης. Τούς δραματο- 
ποιούς διεδέχθησαν οί διασκευασταΐ, καί οί διάσημοι ύποκριταί, οΐοι ήσαν 
ό Τιμόθεος, ό Θεόδωρος, ό Αίγινήτης Πώλος. Εί καί ή ποίησις έν Έλλάδι ε’-

* Άνεγνώσθη ίν τφ Συλλόγω τξ 1 Φεδρουαρίοη 1880.
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χεν έκπνεύσει σχεδόν, τά θέατρα, ούχ ήττον έπολλαπλασιάζοντα καί διέ- 
τρεχον τάς πόλεις αύτής έξοχοι αληθώς ύποκριταί, καθ’ ήν έποχήν δ Αντώ
νιος προσεκάλει αύτούς δπως φανή άρεστότερος εις τήν βασίλισσαν τής Κύ
πρου, ή δτε ό Νέρων, άφοΰ έδείχθη κάκιστος ήγεμών καί έτι χείρων ώς 
ποιητής καί κιθαρωδός, ζηλώσας έν Έλλάδι τήν δόξαν τών υποκριτών, διέ- 
τρεχε τάς έλληνίδας πόλεις ύποκρινόμενος άλληλοδιαδόχως τόν Οίδίποδα, 
•τόν Κρέοντα, ή τδν ’Ηρακλή καί τόν μητροκτόνον Όρέστην.

*Η κωμφδία τοΰ Σουσαρίωνος έξωρίσθη εις τήν Σικελίαν, διότι αί Άθήναι 
δέν ήσαν άκόμη δημοκρατούμεναΐ καί ή άχαλίνωτος σάτυρα τής Μεγαρικής 
κωμφδίας δέν ήδύνατο νά ριζοβολήση ενταύθα. Μετά τήν έπάνοδόν της είς 
Αθήνας ή κωμωδία παρουσιάζεται ύπό τρεις φάσεις, τάς οποίας διακρίνουσιν 
οί μεταγενέστεροι εις άρχαίαν, μέσην καί νέαν, έκάστη δέ αύτών αντιπρο
σωπεύει έν μέγα όνομα έν τή ίστορίςε, οίον του Κρατίνου, τοΰ Άριστοφάνους, 
τοΰ Μενάνδρου. Έξ Ελλάδος, ώς ή καλλιτεχνία καί τά γράμματα, μετεφυ- 
τεύθη καί τό δράμα εις τήν 'Ρώμην. Άλλ’ ό ρωμαϊκός λαός, συνειθισμένος 
νά τέρπηται είς μάχας μόνον, έδεχθη μέν άλλά και δέν έζήτησε νά πολι
τογράφηση, τό δρόίμα. Τά ψυχρά φιλοσοφήματα τοΰ Σενέκα ονομάζονται 
άλλά πολύ άπέχουσι τοΰ νά ήνε δράματα. Μόνον δέ ή κωμωδία τοΰ Με
νάνδρου ήδυνήθη νά εΰργ) μιμητάς τούς δυο όνομαστούς κωμφδοποιούς τόν 
Πλαΰτον καί τόν Τερέντιον. Τό δράμα λοιπόν δέν ηύδοκίμησεν έν 'Ρώμή. 
Αντί τής τραγφδίας ήρέσκοντο μάλλον είς τάς θηριομαχίας έν τοΐς κίρκοις 
καί τφ άμφιθεάτρφ καί τά πολλά καί ποικίλα θεάματα, είς τούς μηχανι
σμούς τών οποίων ύπερέβησαν άληθώς τούς Έλληνας.

Έπιγράμματά τινα τοΰ Martialis ύπό τόν τίτλον τά θεάματα ή τό άμ- 
φιθέατρον τοΰ Καίσαρος παρέχουσιν ήμϊν πληροφορίας τινας περί τών έν τώ 
άμφιθεάτρφ τοΰ αύτοκράτορος Τίτου θεαμάτων, τά δποϊα άληθώς κινοΰσι τόν 
θαυμασμόν, έάν άναλογισθή τις πόσον άτελεΐς ήσαν τότε οί μηχανισμοί τής 
Σκηνής. Ουτω μετά τούς γνωστούς άγώνας τών θηρίων, ούς υπαινίσσεται 
άπό τοΰ Ε' καί έφεξής καί τών ξιφομάχων περί ών γίνεται λόγος έν τφ I©', 
έν τφ Κ' περιγράφει θέαμά τι άληθώς καινοφανές διά τούς χρόνους εκεί
νους, καθ’ 8 ώφθη έπί τής σκηνής ό Όρφεύς έξημερόν,ων τά θηρία καί 
κρούων τήν λύραν του έκίνει τά δένδρα καί τούς λίθους. Ή σκηνή αύτη ύπεν- 
θυμίζει τάς πρώτας άλληγορικάς εικόνας τών χριστιανικών χρόνων, δ'που ύπό 
παρομοίαν τινά γραφήν ΰπαινίσσοντο τόν Σωτήοα.Ό αύτός περιγράφει έπειτα 
έν τφ ΚΓ' ναυμαχίαν τινά γενομένην έν αύτφ τφ άμφιθεάτρφ πληρουμένης 
υδατοςτής κονίστρας, καί ιστορεί τάς λυσιπλοκάμους νηρηίδας, αίτινες έφά- 
νησαν νηχόμεναι έν τφ ΰδατι.

Τοιαΰτα ήσαν τά προσφιλή θεάματα τοΰ ρωμαϊκού λαοΰ' άλλ’ ιδίως οί 
gladiatores καί αί θηριομαχίαι- διότι ήθελε νά βλέπν) χυνόμενον αίμα, κατ’ 
άντίθεσιν πρός τούς Έλληνας, οΐτινες καί αύτούς τούς καθ’ ύπόκρισιν φόνους
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τών τίίς τραγφδίας ήρώων,έάν ήσαν φρικώδεις, άπέφευγον νά παραστήσωσιν I,
άπό τίίς σκηνης καί εϊσήρχετο ό κορυφαίο; τοϋ χοροΰ ΐνα διηγηθί) τά έν τφ 
βάθει τελούμενα,

II

Οί 'Ρωμαίοι ύποτάξαντες τήν Γαλατίαν ίίφερον μεθ’ εαυτών εϊς τάς κατα- 
κτηθείσας πόλεις καί τούς ξιφομάχους τής'Ρώμης, τάς ταυρομαχίας καί τά 
άλλα όμοΰ σκηνικά παίγνια. Άλλ’ ή άφέλεια άφ’ ένδς καί η άγριότης άφ’ 
ετέρου των άρχαίων της 'Ρώμης παραστάσεων άντεμάχοντο προς τήν αυ
στηρότητα τών χριστιανικών ηθών καί ενωρίς αί κατά τόπους Σύνοδοι άπε- 
σκοράκισαν τά άσεμνα εκείνα θεάματα τών χρόνων της ρωμαϊκές καταπτώ- 
σεως. "Όταν δέ περί τά μέσα της Τ' έκατονταετηρίδος ό Χιλπερϊχος έπανί- 
δρυσεν έν μέσω τών Παρισίων τόν κίρκον, τούς λέοντας άνεπλήρωσαν. κΰνες 

σοφοί καί τούς ξιφομάχους όρχηστρίδες. Τελευταία λείψανα τών ρωμαϊκών 
ιπποδρόμων διετηρήθησαν αί ταυρομαχίαι. Άλλά μετ’ολίγον άφορισθέντα 

ύπό τοϋ κλήρου, έγκαταλειφθέντα ύπό τοΰ λαοϋ τά θέατρα καί οί ιππόδρο
μοι έκλείσθησαν καί άπό τών αρχών τοΰ Ζ' αϊώνος δέν άπαντώσι πλέον έν 
τί) ίστορί^.

Τά ρωμαϊκά Θέατρα άντεκατέστησαν βραδύτερου πλάνητές τινες θίασοι, 
οΐτινες διετήρουν άκόμη τό ρωμαϊκόν όνομα Histriones η ήσαν ραψφδοί μό
νον και έ'φερον τό όνομα cantores, joculatores. Ουτοι ήρχοντο εις τάς αγοράς 
καί πανηγύρεις τών πόλεων έν ύπαίθρφ καί άνευ σκηνης άκολουθούμενοι ύπό 
μίμων καί μουσικών νά ίστορή.σωσιν έκάστοτε τόν βίον τοΰ πολιούχου άγιου, 
ύπό την προστασίαν τοΰ όποιου έτελεΐτο η πανήγυρις.

Ό κλήρος μεταλλάξας τότε πολιτείαν άνέλαβεν ύπό την προστασίαν του 
τούς πλάνητας τούτους ύποκριτάς, άνεδέχθηνά συντάσση αυτός τούς ύμνους 
των καί τούς βίους τών άγιων καί έδημιούργησεν οΐίτω τά γνωστά έν τή 
ίστορί^ρ τοΰ θεάτρου μυστήρια καί θαύματα, τά όποια έπηκολούθησαν αί 
ήθικολογίαι καί αί σάτυραι. Αί παραστάσεις ή'ρχισαν ούτω έν τή άγορ^ τό 
πρώτον καίέκεΐθεν έπανελήφθησαν έ'πειτα συστηματικώτερον έντός τών ναών, 
όπου οί ύποκριταί ύποκρινόμενοι τόν Χριστόν καί τούς άγιους ή τούς μάρτυ
ρας της ’Εκκλησίας ένεδύοντο τάς στολάς των ιερέων καί επισκόπων, χωρίς 
διά τοΰτο νά μεταλλάξωσι χαρακτήρα καί ύφος. Ή σκηνή μετετέθη άπό 

της αγοράς εϊς τούς ναούς, έλάλουν την λατινικήν έάν θελετε, άλλ’ οί 
αστεϊσμοί καί τά σκώμματα δέν έλειψαν διά τοΰτο.

"Οτι ό κλήρος δέν έσκόπει τό παράπαν νά μετατρέψη τούς ναούς εϊς θέα
τρα τοΰτο είναι άληθές. Είναι όμως έπίσης άληθές ότι λεληθότως περιήλ- 
θεν εις τούτο θελήσας νά έντυπώσν] εϊς τάς ψυχάς τών πιστών δι’ εξωτερι
κών τινων παραστάσεων την ιστορίαν τών άγιων καί τάς παραδόσεις τής
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Γραφές. Ή εξωτερική αυτή παράστασις έ'λαβε ζωηρότερου χαρακτήρα δτε 
οι ιερείς κατά τάς έορτάς αίτινες έκαλοΰυτο barbatorie ηρχισαν νά ψάλωσι 
καί νά χωρεύωσιν έντός τών ναών, μή άρκούμενοι δέ εϊς τοΰτο κατηρχοντο 
ούτω πολλάκις έν στολή μέχρι της άγοράς καί περιήρχοντο τάς οδούς τνίς 
πόλεως έν άλλαλαγμοϊς καί όργάνοις άκολουθούμενοι ύπό τοΰ πλήθους.

Τά μυστήρια ήσαν ειλημμένα έκ τής παλαιάς και νέας διαθήκης. Κατ’ 
άρχάς έγράφοντο λατινιστί. Μετά ταϋτα οί διάλογοι καί ιδίως αί κωμικαί 
σκηναι, διότι ώς συνέβαινεν εις τά έν Έλλάδι^Διονύσια, τά μυστήρια ταΰτα 
ήσαν κράμα τραγφδίας καί κωμφδίας, έγράφοντο άναμίξ μέ λατινικάς λέ
ξεις καί μέ λέξεις τής κοινής διαλέκτου.

Κατά· την Viollet le Due, δστις συνήθροισεν εϊς έν τά περισωζόμενα τοι- 
αΰτα μυστήρια έν γένει καί κατέταξεν αυτά προτάξας σπουδαιοτάτην ·έπ’ 
αυτών μελέτην, οί ιερείς ήθέλησαν νά έκμεταλλευθώσιν υπέρ της θρησκείας 
την πρός τά θεάματα άκατάσχετον κλίσιν τοΰ λαοϋ καί βαθμηδόν καί κατ’ 
ολίγον βλέπομεν εϊσαγομένας εις τάς θρησκευτικάς τελετάς τοιαύτας τϊνάς 
παραστάσεις μάλλον πρός τέρψιν η διδασκαλίαν. Εις ταΰτα οφείλεται ή άρχή 
τών ποικίλων έπιστολών καί θαυμάτων. At Epistolae farcitae ήσαν φσματώ 
τινα άναφεοόμενα ιδίως εϊς τά πάθη τοΰ άγιου Στεφάνου, γεγραμμένα κατά 
τό ήμισυ εις λατινικήν καί κατά τό ήμισυ εις την κοινήν διάλεκτον. ’Άρ- 
χόνται δέ ταΰτα άπό τοΰ XI αϊώνος. Τά Μυστήρια κατά τό πλεΐστον 
λατινικά πλήν τοΰ μυστηρίου τών σοφών καί άνοητων Παρθένων ένθα τούς 
λατινικούς στίχους διαδέχοντο άλλοι εϊς γλώσσαν Προβηγκιακήν καί άλλοι 
εϊς καθαρωτέραν γαλλικήν. Τά ρ,υστήρια ήσαν μάλλον παράφρασις της Γρα
φές καί τών παραδόσεων έν εΐδει διαλόγου, περιεΐχον κατ’ άρχάς ώρισμένην 
πράξιν, την ένσάρκωσιν η την άνάστασιν, είτα έγένοντο πολυπλοκώτερα καί 
εκτενή. Τινά τούτων συνέκειντο έξ 80,000 στίχων καί η παράστασις αύ
τών διηρκει έπί ημέρας πολλάς. Συντομότερα ήσαν τά miracles τά όποια 
περιεΐχον τά μυστήρια τών αγίων. Ό κλήρος δέν διετηρησε μέχρι τέλους 
τό προνόμιον τής συνθέσεως αύτών’ ούτε ό ναός ήτο η μόνη σκηνη. Έξεκί- 
νησαν άπό τής άγοράς καί έκεϊ πάλιν έπανήλθον. Άπό τοΰ ΙΓ'. αϊώνος δι- 
δάσκουσι λαϊκοί εϊς τάς δημοσίας πλατείας. Ή έπικράτησις της δημώδους 
γλώσσης χρονολογείται άπό τοΰ ΙΑ' αϊώνος. ’Ήδη αί παραστάσεις τελοΰν- 
ται έ'ξωθεν τοΰ μητροπολιτικοΰ ναοΰ. Εις άναγνώστης—καί τοΰτο άναπληροΐ 
τόν πρόλογον τοΰ Εύριπίδου—πρό έκάστης σκηνές άναγινώσκει τής Γραφής 
τό μέρος έξ οδ αύτη έληφθη. Άλλά καί ούτος, δστις έχρησίμευε μόνον ϊνα 
έπιβεβαιώση διά της άναγνώσεως ότι δέν παρεβιάσθησαν αί Γραφαί, έκλέί- 
πει μετ’ολίγον, καί τά μυστήρια άποτελοΰσιν αύτοτελές τι άλλ’άπέραν- 
τον δράμα, ουτινος άρχη ην—κατά τόν Paul Albert—η δημιουργία καί τέ
λος ή άνάστασις τοΰ Σωτήρος. Ό Άδάμ καί η Εΰα, οί Μάγοι καί ό Ηρώ

δης, ή σφαγή τών νηπίων καί ή άποτομή τοΰ Προδρόμου καί κατά πρώτον

V
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■λόγον τά πάθη τοϋ Ίησου και αί πράξεις των αποστόλων ; ήσαν δ μΰθος 
τών δραμάτων τούτων.

Έν Γερμανίά τό δράμα ή'ρχισε τόν ΙΕ' καί 17' αιώνα μετά τά ρωμαν- 
τικά καί ήρωϊκά ποιήματα,μετά τά Niebelungen καί τούς Minnesinger, τούς 
πλάνητας τούτους βάρδους, ών ύπατος ύπηρξεν ό Ερρίκος Βέλδεκ ό ποιητής 

τής Γερμανικές Αίνειάδος. Ό Bossart έν τή ίστορίικ της Γερμανικές φιλο
λογίας κατά τόν μεσαίωνα αναφέρει τά έν Φραγκφούρτφ τελούμενα μ,υστηρια 
τών Παθών ό'που 267 πρόσωπα έφαίνοντο έπί τής σκηνές.

Ί1 ’Ιταλική κωμφδία οφείλει επίσης την γένεσίν της είς τάς ίδίρρ έν έκά- 
στν) πόλει τελουμένας πανηγύρεις, εις τάς μετεμφιέσεις τών άπόκρεω, εις 
τούς γελωτοποιούς τής αγοράς.Ό ’Ιταλός, φιλόγελως έκφύσεως, ήθελεν εφεύ
ρει την κωμφδίαν εάν δεν ύπηρχε πρό αύτοΰ, άνέπτυξεν δμως αύτήν καί 
έσυστηματοποίησεν, εάν μη έδημιούογησε, τόν παντόμιμον καί την έκ τοϋ 
προχείρου καί αυτοσχέδιον κωμφδίαν, ήτις έπί έ'τη μακρά έπεκράτησε καθ’ 
δλην την ’Ιταλίαν. Ό κλέρος ούδέποτε έσκέφθη ένταΰθα νά παρακωλύσή 
τά θεάματα ταΰτα, αί δέ κατά πόλεις Άκαδημίαι έσπευσαν νά πολιτογρα- 
φήσωσι τούς διασημοτέρους κωμφδοποιούς.

Ή ’Ιταλική κωμφδία διαιρείται είς δύο διακεκριμένα γένη" τήν γρα
πτήν, είς έμμετρον ή πεζόν λόγον καί τήν έκ τοΰ προχείρου καί αυτοσχέ
διον—commedia sostenuta—commedia dell’ arte. Ή πρώτη κυρίως άρχεται 
από τοΰ ΙΕ' αίώνος καί έφεξής διά του’Αριόστου Μακιαβέλη, διά τ.οΰ Άρε- 
τίνου καί τοϋ Φραγκίσκου "Αμβοα. Ή αυτοσχέδιος ύπέρ/εν άναμφιβόλως 
από πολλών αιώνων έν Ίταλί^:. Πρώτοι αυτές εύρέται νομίζοντες οί Άττε- 
λάνοι. Τούς κυριωτέρους τύπους αύτές άνευρίσκομεν είς τάς έφ’ ύγρα,ϊς τές 
Πομπηίας ζωγραφίας. Ή κωμωδία αύτη πολλάς καί ποικίλας ύφίσταται με
ταμορφώσεις μέχρι τοΰ ΙΕ' καί 1ΣΤ' αίώνος, οπότε καταρρίπτουσα τήν γρα
πτήν κηρύσσεται αύτη βασιλΐς τές σκηνές, διότι αύτη είναι ή μάλλον δη
μοτική, άφαρπάζουσα τήν φαντασίαν τών λαών διά τές ζωηροτέρας παρα- 
στάσεως, καί δημιουργεί ίδιους καί ώρισμένους χαρακτήρας, οΐτινες μετ’ ο
λίγον γίνονται κοινοί καθ’ άπασαν τήν εσπερίαν καί έν τούτοις άναμένουσιν 
άναλλοίωτοι. Έκάστη πόλις εις καταρτισμόν τές κωμωδίας ταύτης συνεισ
φέρει τούς ίδιους τύπους. Ή Βωλωνία, έδρα Πανεπιστημίου, παρέχει τόν δό- 
κτορά της έν δλν> αύτοΰ τή αλαζονεία καί τνί σχολαστικότητα ’Αληθώς, 
ώς λέγει ό Louis Moland, τύποι τοιοΰτοι δεν έλειπον καθ’ ήν εποχήν ά έρως 
πρός τά ελληνικά καί λατινικά γράμματα ή'οχισε νά μεταβάλληται είς μα
νίαν, καθ’ ήν έποχήν δ δυστυχής Τιμόθεος, άπωλέσας τό στοίχημα, τό όποιον 
είχε μετά τοΰ Φιλέλφου περί μιάς συλλαβής έάν ήνε μακρά ή βραχεία 
ήναγκάσθη νά ξυρίση τόν πώγωνά του καί νά άποθάνν) έπειτα ύπό τές 
θλίψεως ούχί τόσον δοότε άπώλεσε τήν γενειάδα, οσον διότι δεν ύπερίσχυσεν 
ή γνώμη του. Ή εμπορική Ένετία έγελοιογράφει ίφ’ ετέρου τόν φιλόδοξον 

άλλα καί φιλάργυρου έμπορόν της τόν messer Pantalon. Καί όταν οί ’Ισπα
νοί είχον πλημμυρίσει τάς Ίταλικάς πόλεις, ύπό τό δημοτικόν ό'νομα τοΰ 
Καπιτάν βλέπομεν αναβιοΰντα τόν Miles gloriosus τοΰ ΙΙλαύτου. Ή Νεάπο- 
λις έδωκε βραδότερον ένα τών δημοτικωτέρων τύπων τές αύτοσχεδίου κω» 
μφδίας τόν Pulcinella, άπόγονον ίσως τοΰ mimus albus τών Άτελλάνων ή 

τοΰ Maccus τών Καμπανών. Πατρίς αύτοΰ ύπέρξεν ή Acerra τής Καμπα- 
νίας. ΤΗτο άπλοΰς χωρικός καί έκαλεϊτο Puccio d’Aniello, τόν όποιον διερ- 
χόμενοι οί ηθοποιοί από τές πόλεως εκείνης καί τόσον διά τήν άστείαν μορ
φήν του οσον καί διά τό πνεΰμά του εύρόντες άξιον έταΐρον συμπαρέλα- 
βον μεθ’ εαυτών και τδ ονομα αύτοΰ μετά θάνατον διέμεινεν είς τούς 
έπί τές σκηνές διαδόχους ώς κληρονομιά μετασχηματισθέν είς Pulcinella, 
Δύο άλλαι πόλεις τής ’Ιταλίας ή Bergame καί ή Bisceglia έδωκαν τούς τύ
πους τών πανούργων ή αφελών ύπηρετών τοΰ Πιερότου, τοΰ ’Αρλεκίνου, οΐ- 
τινες γενικώς έκαλοΰντο Zanni.

’Έζη ποτέ έν Βεργάμή — λέγει ή παράδοσις — παιδίον τι διακρινόμενον 
διά τήν πρόωρον αύτοΰ ευφυΐαν, έκαλεϊτο δέ ’Αρλεκίνος. Συνήθεια έπεκράτει 
κατά τάς έορτάς τών άπόκρεω νά προσφέρωσιν οί γονείς είς τά τέκνα των 
έν νεον ένδυμα. Οί μαθηταί άνέμενον άνυπομ.όνως τήν ημέραν ταύτην. Τ( 
χρώματος θά ήνε τό ένδυμά σου ; ήρώτα ό είς παϊς τόν έτερον. — Καί τό 
ίδικόν σου ’Αρλεκίνε ;—’Εγώ, άπεκρίθη μεμψιμοιοών ό παϊς, έγώ δεν θά έχω 
νέον ένδυμα' οί γονείς μου είναι πτωχοί. — Τά παιδία συγκινηθέντα άπε- 
φάσισαν νά προσφέρωσιν έκαστον είς αύτόν έν τεμάχιον έκ τοΰ ίδικοΰ του, 
"Οταν συνήχθησαν τά τεμάχια ταΰτα, τότε είδον δτι δεν έσκέφθησαν /.ά
λως, διότι ήσαν διαφόρων χρωμάτων. Ό μ.ικρός όμως ’Αρλεκίνος έρραψεν έπι- 

μελώς ταΰτα εύχαριστών τούς συντρόφους του καί έπιθείς τήν προσωπίδα 
του καί άναρτήσας κατά τήν συνήθειαν όπισθεν τήν ούράν τοΰ λαγωου, 
έξήλθεν είς τάς οδούς χορεύων καί σατυρίζων τούς έντυγχάνοντας.

Είς άνάμνησιν έπαναλαμβάνετο έκτοτε κατ’ έτος δ,τι κατ’ άνάγκην έγέ- 
νετό ποτέ καί δ τύπος τές στολής ταύτης παρέμεινεν ώς διακριτικόν γνώ
ρισμα τών μετεπειτα ’Αρλεκίνων.

’Αγνοώ άν ή λέξις αύτη έχ-ιρ σχέσιν τινά μέ τό Erlenkoening τών Γερμα
νών ή τό Hcellenkind—τέκνον τοΰ “'Αδου. ’Ίσως πλειότερον συγγενεύει πρός 
τό τών Ιταλών lecchino, τό όποιον σημαίνει τόν κοιλιόδουλου, διότι έν ’Ιτα
λία τούλάχιστον ό ’Αρλεκίνος διεκρίνετο έπί πολυφαγία ή καί πρός τόν Αΐί- 
cbino, τόν άνθρωπον τοΰ διαβόλου. ’’Αλλοι τινές διατείνονται δτι έν Γαλλίας 
έλαβε τό ονομα τοΰτο, δτε έπί Ερρίκου Γ' ήλθον ύποκριταί έξ ’Ιταλίας καί 
εις αύτών κατώκησεν είς τόν οίκον τοΰ Harlay, κατά δέ τό επικρατούν έθιμον 
ύπό τών συντρόφων του έπωνομάσθη μικρός Άρλαΐ ή ’Αρλεκίνος. Αύτός ό 
’Αρλεκίνος εί'ς τινα τών κωμφδιών του, τίς οίδεν ύπό τίνος σχολαστικού μκ- 
θών τοΰτο, ισχυρίζεται δτι τό ό'νομά του παράγεται από τό ar! ar! le chin
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καί έχει τήν του εις ιστορικόν τι γεγονός τής οικογένειας του. Ό πα
τήρ του ζαταδιωκόμενος διά τινα κλοπήν έθεσεν έπί τοΰ δνου του τά πράγ
ματά του καί έ'φευγε μετά τοϋ υίοϋ του μακράν τήςπόλεως. Καθ’οδόν ήκο- 
■Χουβει αυτόν άνθρωπός τις. 'Ο πατήρ έπιστρέψας καί ίδών οτι οδτος έκρύβη 
έφοβήθη,καί ήοχισε νά τύπτη τόν ονον του βοών ar ! ar ! έμπρός ! έμπρός! Le 
chen (se messe chin) έκρύβη έκεϊ! Αλλά μετ’ολίγον είδεν δ'τι ήπατατο καί 
δτ δ άνθρωπος εκείνος δέν κατεδίωκεν αυτόν καί φθάσας είς τήν πόλιν,οπού 
έβάδιζεν, είς άνάμνησιν έβάπτισε τόν υιόν του ’Αρλεκίνον.

Τινές τών συγγραφέων άνευρίσκουσι τούς προγόνους τοϋ ’Αρλεκίνου είς την 
άρχαιότητα.Ό Έλλην γελωτοποιός, ένδεδυμένος ώς σάτυρος ένδυμα έκ δο
ράς μέ τό μαστίγιον είς τάς χεϊοας, την ύπομέλαιναν προσωπίδα καί τόν 
έπί κεφαλής πιλΐσκον, ύπήρξε βεβαίως ό πρώτος τύπος τοϋ ’Αρλεκίνου. Έν 
'Ρώμη εκαλείτο Maccus καί ό Κικέρων αυτός έθαύμαζε την τέχνην τών γε- 
λοτοποιών τούτων. Έπειτα ύπό τό όνομα Sannio βλέπομεν αύτόν άνερχό- 
μενον είς την σκηνήν μέ κεχρισμένον τδ πρόσωτον, την κεφαλήν ψιλήν, καί 
ένδυμα έκ ποικιλοχρόων τεμαχίων. Ουτω είκονίζεται είς άγγεϊά τινα τής 
Πομπηίας.

- 'Η νέα λοιπόν’Ίταλία δέν είχε νά ζητήση άλλαχοΰ τόν τύπον τοϋ ’Αρλε
κίνου. 'Ο ’Αρλεκίνος έτελειοποιήθη ιδίως μεταναστεύσας έν Γαλλίφ κατά 
τόν ΙΕ' καί 1*7'  αιώνας, οπού έ'φερε πάντοτε τήν έκ τεμαχίων ποικιλοχρόων 
απαρτιζομένην στολήν του, έπί τοΰ προσώπου τήν. μέχρι μόνον τών χειλέων 
κατερχομένην μελανήν προσωπίδα του, τήν οποίαν συμπληροΐή έπί τοΰ λαι
μού. πρόσθετος γενειάς, ζώνην είς τήν όσφύν, έμβάδάς ανοικτάς έμπροσθεν 
τάς οποίας καλύπτει ή προχύνουσα περισκελίς καί ύπό μάλης αντί παντός 
δπλου, ξύλινον ξίφος, τδ όποιον ώς έπί τδ πλεΐστον χρησιμεύει είς τούς άλ
λους οσάκις επιτίθενται κατ’αύτοΰ ή είς αύτόν τόν i'Stov ώς οπλον άμύνης ή 
προσβολής.

Κυρίως ένδιαφέρει ημάς νά παρακολουθήσωμεν τούς ’Ιταλούς ύποκριτάς εις 
Γαλλίαν καθ’ ήν έποχήν Ερρίκος ό Γ'. τέσσαρα έτη μετά τήν νύκτα τοϋ 
άγ. Βαρθολομαίου καί κατά τήν πρόσκλησιν τών διαφόρων τάξεων έν Blois 
προσεκάλεσεν έκ τής’Ιταλίας τδν διασημότερον θίασον τής αύτοσχεδίου κω
μωδίας τούς Gelosi. ’Ιταλικοί' θίασοι είχον διαβή τάς’Άλπεις άπό του 1570 
ύπό τήν οδηγίαν τοϋ Γανάσσα καί ή Αικατερίνη τών Μεδίκων ήθελησε νά 
έγκληματίση έν τή νέα αύτής πατρίδι τάς διασκεδάσεις τής ’Ιταλίας. Αλ
ί’οί πρώτοι όνομαστοί ύποκριταί, οΐτινες ήλθον είς τούς Παρισίους ήσαν οί 
Gelosi ύπό τήν αρχηγίαν τοϋ Φλαμινίου Σκάλα το 1576. 'Η πρώτη υπο- 
δοχή δέν ύπήρξεν αρκετά εύχάριστος. Ή Γαλλία έυρισκετο τότε εις εμφυ
λίους σπαραγμούς, οΐ Ούγενόττοι, οΐτινες ήσαν κύριοι τών μεσημβρινών έπαρ- 
χιών συνέλαβον τούς προσκεκλημένους τοΰ 'Ερρίκου αιχμαλώτους καί μόλις 
μετά κόπου, άφοΰ δ βασιλεύς ήναγκάσθη νά τάς έξαγοράση, κατωρθωσαν να 

φθάσωσιν είς τδν τόπον τής έθνικής έκείνης συνελεύσεως. "Αγνωστον άν”έγ- 
καοδιωτέρας έτυχον ύποδοχής παρά τών αντιπροσώπων τών τριών τάξεων. 
Αί γενόμεναι παραστάσεις έν αύτή τή αιθούση τών συνεδριάσεων φαίνεται 
δτι ολίγον ί'σχυσαν νά δελεάσωσι τούς άντιπροσώπους τής τρίτης τάξεως, 
τής άληθοΰς ταύτης τοϋ λαοΰ άντιπροσωπείας, ητις έθεσε τόν φραγμόν είς 
τάς άξιώσεις τής βασιλείας. Ό 'Ερρίκος ήναγκάσθη νά διαλύση τήν συνέλευ- 
σιν, έπανερχόμενος δέ είς Παρισίους έ'φερε μεθ’ έαυτόϋ καί τούς Ιταλούς ύπο- 
κριτάς, καί έπέτρεψεν είς αύτούς νά στήσωσι τήν σκηνήν των είς τδ μετά 
τοϋ Αούβρου συνεχόμενον άνάκτορον τοΰ Βουρβώνος. ΤΙ πρώτη αύτών έναρ- 
κτήριος παράστασις έγένετο τήν 19 Μαίου. Τοσαύτη δέ συρροή ύπήρχε κατά 
τδν Estoile, δση δέν θά ύπήρχε καί Sv οί τέσσαρες ιεροκήρυκες τών Παρι- 
σίων συνήθροιζον όμοϋ τούς πιστούς, δσοι παρευρίσκοντο οσάκις έδίδασκον. 
Τότε έξηγέρθησαν έναντίον αύτών έτεροι έγχώριοι θίασοι, οΐτινες είχον τδ 
προνόμιον νά διοάσκωσι μόνοι αύτοί είς τάς πόλεις τών Παρισίων καί τοΐς 
προαστείοις δραματικάς παραστάσεις, τούς μίμους των καί τά μυστήρια. Οί 
Gelosi παρουσίασαν τότε τδ διάταγμα τοϋ βασιλέως άλλά τά δικαστήρια 
ήρνήθησαν ν’ άναγνωρίσωσι τά γράμματά ταΰτα καί μδλον δτι ή'ρχισαν καί 
έξηκολούθησαν έπί τινα χρόνον νά διδάσκωσι τά δράματά των ήναγκάσθησαν 
έπί τέλους νά άναχωρήσωσιν είς Ιταλίαν, ένφ μεταξύ άλλη τις τοιαύτη 
εταιρία έπεσκέφθη τούς Παρισίους. Οί Gelosi έπανήλθον τδ 1583 κατά τάς 
παραμονάς πάλιν τής β' έν Blois συνελεύσεως. Άλλά καί ήδη ή τύχη έφάνη 
έπίσης δυσμενής είς αύτούς.

Τό συνέδριον συνήλθε τήν 16 ’Οκτωβρίου τοΰ 1588 έν τή μεγάλη αίθ.ούση 
τών μεγάρων του Blois. Άλλ’δ δούξ τής Γυΐζης, δ άρχηγδς τοΰ κατά τών 
Ούγενόττων συνασπισμού τών κληρικών, εϊχεν έξαγοράσει τάς ψήφους τών 
πληρεξουσίων καί έζήτει ούδέν ήττον ή νά άναγκάση τόν Ερρίκον νά παραι- 
τηθή τοϋ θρόνου του καί νά κλεισθή είς μοναστήρων. 'Η άδελφή τοϋ δουκδς 
κυρία τοΰ Μομπασιέ έ'φερεν άνηρτημένον άπδ τής ζώνης της χρυσοΰν ψαλί- 
διον, δι’ου έ'λεγεν δτι θά κόψη τδ μοναχικόν στέμμα τοΰ Ερρίκου. Άλλ’έν 
τφ μεταξύ δ ήγεμών είχεν έξυπνήσει έκ τοϋ ληθάργο’υ καί έσκέπτετο καί 
ούτος προλαβών νά έκβάλη έκ τοϋ μέσου τον άκατάβλητον έκεΐνον επανα
στάτην. Τή 23 ’Οκτωβρίου δ δούξ προσεκλήθη είς ιδιαιτέραν έν τοΐς άνα- 
κτόροις συνέντευξιν. Πολλοί τώ είχον συμβουλεύσει νά προσέ/η, άλλ’ δ δούξ 
άπήντα πάντοτε δ'τι δέν θά τολμήσωσι νά θέσωσι χεϊρα έπ’ αύτοΰ. Μόλις 
είσήλθεν είς τήν αί'θουσαν άνήγγειλαν είς αύτόν δτι δ βασιλεύς τόν άναμέ- 
νει εις τδ ιδιαίτερόν του γραφεΐον, ένφ δέ διήρχετο διά τίνος στενού διαδρό
μου έπέπεσον κατ’ αύτοΰ οί κεκρυμμένοι δολοφόνοι. "Οτε ό Ερρίκος έ'μαθεν 
OTt η ύπόθεσις έτελείωσεν έσπευσε πλησίον τής Αικατερίνης τών Μεδίκων. 
— 'Ο βασιλεύς τών Παρισίων δέν υπάρχει πλέον—είπεν —- δ βασιλεύς είμαι 
εγω τώρα !—Εί'θε-—ά,πήντησεν εκείνη—δ φόνος ούτος νά μή σε καταστήση 
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βασιλέα άνευ πρωτευουσης. Το πραγμα έκόπη καλά άλλά πρέπει καί νά 

ραφή κχΐάΐ—ΤΗσαν σοφοί οί λόγοι ουτοι τής Αικατερίνης,διότι άληθώς έκόπη 
καί δέν έρράφη πλέον.'Ο θάνατος τοϋ δουκός και τοϋ Καρδιναλίου τίίς Γυίζης 

έξηγειραν τούς Παρισίους. 'Η Σορβώννα έκήρυττε μηδέν τόν πρός τόν 'Ερρίκον 

όρκον τίίς πίστεως. 'Ο θρόνος έκηρύσσετο κενός. Άπό τοΰ άμβωνος άναγραμ- 
ματίζοντες τό ό'νομα τοΰ ήγεμόνος Henri de Valois έκήρυσσον έπίσης οτι 

ό κακός 'Ηρώδης—vilain H£rode —δέν είναι πλέον βασιλεύς τών Γάλλων. 

ΆΙατην εζητησε να πολιορκηση τούς Παρισίους μ,ετά τών μισθοφόρων του δ 

'Ερρίκος, δέν έμελλε πλέον έν αύτοΐς νά εϊσέλθρ, καταδικασθεις νά βλέπη 

την πόλιν άπό τοϋ πολιχνίου τοϋ αγίου Κλοτοάλδου, έκκρηγνύμενος εις μα- 
ταιας απειλας, τας όποιας δεν έπρόφθασε νά πραγματοποίησή, διότι προλα- 

βόν τό έγχειρίδιον τοϋ μοναχοΰ ’Ιακώβου Κλαιμάν τφ άφήρεσε τ/jv ελπίδα. 
'Ο βασιλεύς δέν ύπαρχε πλέον, ό λαός έπανηγύριζε την έλευθερίαν του.-

Οί Gelosi δέν περιέμενον τόν θάνατον τοϋ Ερρίκου, αμέσως μετά την δο

λοφονίαν τοΰ δουκός έγκατέλιπον την Γαλλίαν. Έπανήλθον δέ μετά 12 

έτη οπότε έπί τοΰ θρόνου έκάθητο 'Ερρίκος δ Δ', καί η Μαρία τών Μεδίκων. 
Έπί κεφαλής τοΰ θιάσου συμπληρωθέντος ήτο πάλιν δ Φλαμίνιος Σκάλος. 
Τό πρόσωπον τοϋ Capitan ύπεκρίνετο ήδη δ Φραγκίσκος Άδρείνης έκ Πι· 

στοίας, οστις ύπεκρίνετο ωσαύτως καί τόν Σικελόν ιατρόν. Ήτο άληθώς έκ
τακτόν τι φαινόμενου δ Άδοείνης δστις έγίνωσκεν δλα τά δργανα καί έλάλει 

εκτός της ιταλικές και Γαλλικής, την 'Ελληνικήν και Τουρκικήν, την ’Ισπα

νικήν καί Σλαυϊκήν, άποτελών συγχρόνως μέρος τοΰ έν Φλωρεντίφ Συλλόγου 
τών srensierati.

Ό άληθής κόσμος τής εταιρίας ταύτης %τό η σύζυγος τοΰ Adreini ’Ισα
βέλλα, ήτις διέπρεπεν άπό τίίς σκηνής άπό τοϋ 1 578. Έθαυμάζετο προ πάν

των διά τό κάλλος της, άλλ’ έπίσης καί διά τά άλλα προτερηματά της καί 

προ πάντων την άρετην, της οποίας έπλεκον τά εγκώμια οί σύγχρονοι ιστο
ρικοί. Ή ’Ισαβέλλα ήτο ποιήτρια, είχε συνθέσει διάφορα ασμάτια, τά δ- 
ποια έδημοσιεύθησαν βραδύτερον έν Μεδιολάνοις, καί ειδυλλιακόν τι ποίημα 

την Μιρτίλλαν έκδοθέν έν Βερών·/) τό 1 ό88. Την ’Ισαβέλλαν ώς λέγει ό 
Moland δύναται τις νά άναφέρρ ώς παράδειγμα τίίς ύποληψεως ήν έχαι- 

ρον οί ύποκριταί έν ’Ιταλίας. Έν 'Ρώμη ή εϊκών αύτης έτέθη μεταξύ έκεί- 

νης τοΰ Ιίατριάρχου καί τοΰ Τάσσου. Τίς βασίλισσα ήξιώθη της τιμής 
ταύτης; Ευχαριστούντο νά άναφέρωσιν εις αύτήν τούς στίχους τοΰ μαιναμέ- 
νου Όρλάνδου, οΰς δ Άριόστος τίθησιν εϊς τά χείλη τοΰ δημιουργού. — 

Θέλω ώστε εις τό μέλλον δσαι θά φέρωσι τό ώραϊον όνομα τίίς ’Ισαβέλλας 

να ηναι έράσμιαι, ώραϊαι καί ύπό τών χαρίτων πεπροικισμέναι, άλλά καί 
ένάρετοι. θέλω νά ώσιν άξιαι νά φθάσωσι την δόξαν τών ένδοξων συγγρα
φέων παρακαθημεναι εϊς τάς κορυφάς τοϋ Παρνασσού καί τοΰ Έλικώνος καί 
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έπί τών όρέων τούτων νά άντηχή πάντοτε τίίς ’Ισαβέλλας τό ό'νομα, το ονο- 

μα της ’Ισαβέλλας.

Per Γ avvenir vo’cbe ciascuna ch’ aggiea
11 nome tuo, sia di sublime ingegno, 
E sia bella, gentil cortese e saggia 
E di vera onestade arrivi al segno; 
Onde materia agli scrittori caggia 
Di celehrare it nome inclito e degno 
Talche Parnaso, Pindo ed Elicone 
Sempre Isabella, Isabella risuone.

Εις τίνα άλλον δικαιότερου ηδύυατό τις υά άναφέρν) τήν προφητείαν παύ

σην ή εϊς τήν ’Ισαβέλλαν Άνδρείνη, ή'τις κατέπληξεν ού μόνον τήν ’Ιταλίαν 

άλλά καί τήν Γαλλίαν αύτήν καί ιδίως τούς Παρισίους, άφοΰ πρώτον είχεν 

έλκύσει τήν άγάπην τής Μαρίας τών Μεδίκων καί του ’Ερρίκου Δ';

Οί δυο zanni τής εταιρίας ήσαν δ Pedrolino καί δ ’Αρλεκίνος, ουτενος τό 
άληθές ό'νομα ήτο Σιμών έκ Βολωνίας. Ό χαρακτήρ οδτος κατά τόν Μαθ- 
μοντέλ είναι κραμα άμαθείας καί εύφυΐας, χάριτος καί άνοησίας, μεγα παι- 

δίον με στιγμάς φωτεινάς λογικού καί εύφυΐας. θεράπων πιστός, λαιμαργ'ος, 
υπομονητικός, έρωτόληπτος ένίοτε, πάντοτε δμως έντός τής παγίδος εί'τε δι’ 

ί'διον λογαριασμόν εί'τε υπέρ τοΰ κυρίου του ένεργεϊ—ιδού δ ’Αρλεκίνος.

Ταΰτα ήσαν τά κυριώτερα πρόσωπα τής commedia dell’ arte.
Αί κωμωδίαι τάς οποίας παρίστων δέν ή σαν έξ δλοκλήρου γεγραμμέναι· 

Τοϊς έδίδετο ή περίληψις μόνον τοΰ μύθου, οί δέ ηθοποιοί ήσαν υποχρεωμέ

νοι έκεϊ έπί τής σκηνής νά πλάσωσι τούς διαλόγους» Τήν συλλογήν τών σχε
δίων τούτων έδημοσίευσεν ό Φλαμίνιος Σκάλας έν Ένετίςρ τδ 1611. Τρία 

ολόκληρα έτη διέτριψεν έν Γαλλία, ή εταιρία αύτη. Τό 1604 οί Gelosi άπε- 
φάσισαν νά έπανέλθωσιν εϊς τάς εστίας των. Ή άναχώρησίς των έπλήρωσε 

πένθους άληθώς τούς Παρισίους καί οί ποιηταί διά τών στίχων των παρεκά· 

λουν τήν ’Ισαβέλλαν νά μή έγκαταλείπνι τήν Γαλλίαν’

Divin esprit dont la France 
Adorera Γ excellence 
Mille ans, apres son trepas, 
—Paris vaul bien 1’ Italie— 
V assistance te supplie 
Que tu ne t’ en ailles pas.

Άλλ’ εκείνης τής δποίας τοσοΰτον έθρήνούν τήν έκ τής Γαλλίας άναχώ- 

ρησιν έμελλον μετ’ όλίγον νά θρηνήσωσι πικρότερου τόν θάνατον. Ή ’Ισαβέλ

λα δέν έπρόφθασε νά διαβή πάλιν τάς "Αλπεις. Άπέθανεν έν Αουγδούνφ τόν 
’Ιούνιον τοϋ 1604. Μετ’ αυτής δέ συνετάφη και τό θέατρου τών Gelosi, οί- 
τινες δέν άνεφάνησαν πλέον έπί τής σκηνής. Τούς Gelosi διεδέχθησαν οί Fedeli 

Ιτερος θίασο?, τοΰ όποιου ήγεΐτο δ υιός τής ’Ισαβέλλας Giovani Battista An- 
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dreini. 'Ο Άνδ ρε’ίνης ούτος ΰπήρξεν εις των γονιμωτέρων δραματουργών. Έν 

έκ τών δραμάτων αύτοΰ ά Άδ&μ λέγουσι μάλιστα δτι ένέπνευσεν^ είς τδν 

Μίλτωνα τόν άπωλεσθέντα παράδεισον.
Έπί Λουδοβίκου XIII καί τοΰ Richelieu πρόσωπά τινα τοΰ θιάσου των 

Fedeli άποσπασθέντα ήλθον μετά τά Beltrame εις τήν Γαλλίαν και έπανέ- 
λαβον μετά πλειοτέρας επιτυχίας τάς αυτοσχεδίους των κωμωδίας. Ό Bel
trame ούτος καί ό Σκαπινος ήσαν οΐ όνομαστότεραι χαρακτήρες. Κατόπιν έπί 
Μαζαρίνου οΐ θίασοι ούτοι έπολλαπλασιάσθησαν έν Γαλλίφ καί έδημιουργή- 

θησαν νέοι τύποι τής κωμωδίας τής αύτοσχεδίου, οιον ό Σκ.αραμούτσα καί ό 
Τριβελΐνος ή ή Αύρηλία καί ό Όράτιος, τά συνήθη ονόματα τών εραστών.

Είς τούς τελευταίους τούτους τής ’Ιταλικής κωμφδίας αντιπροσώπους 

_ οφείλει ό Μολιέρος τάς πρώτας αύτοΰ εμπνεύσεις. Καί είναι μ.έν άλεθες ότι 
και τήν ’Ισπανικήν κωμωδίαν έμιμήθη εί'ς τινα τών έργων του ό Μολιέρος 

αλλά πρδ πάντων έκ τών ’Ιταλών έδιδάχθη τήν πλοκήν κάί τάς περιπετείας. 
τοΰ μύθου, έξ αύτών έδανείσθη τούς πλείστους αύτοΰ χαρακτήρας.·

Έκ τών ύποκριθέντων κατά διαφόρους έποχάς τδ πρόσωπον τοΰ ’Αρλεκί

νου όνομαστότεραι ήσαν ό Λοκατέλλης, ό Δομίνικος Βιαγκονέλλης, ό Θωμα- 
σϊνος κα'ι ιδίως ό Carlo Bertinaggi®, ό γνωστός ύπό τδ όνομα τοΰ Καρλίνου.

ΙΙολλα'ι και ποικίΐαι άναφέρονται εύφυολογίαι τών ’Αρλεκίνων, ας άλλοι 
μέν είς τούτον, άλλοι δέ είς εκείνον άποδίδουσιν. Ημέραν τινά δ’Αρλεκίνος 

ήθελε νά πώληση τήν οικίαν .του είς τδν Κάσσανδρον, έρχεται δέ-πρός αύτδν 
φέρων ύπδ μάλης, ώς δ αρχαίος σχολαστικός, ογκώδες τμήμα τοίχου ώς δείγ

μα.—Ό ’Αρλεκίνος έπαιτεΐ. Διαβάτης πλησιάζει πρός αυτόν—Πόσους πα

τέρας έχεις ’Αρλεκίνε;—"Ένα μόνον. — Και διά τί ένα μόνον;—Είμαι πτω

χός. Δέν έ'χω τά μέσα νά έ'χω πλειοτέρους. — "Αλλοτε άκούων τόν κύριόν 
του κατηγοροΰντα τούς άνδρας. — Καί αί γυναίκες κύριε ; έρωτί£\ . . „ 

— Αί γυναίκες, άπαντφ δ κύριός του, είναι χειρότεραι τών άνδρών. — 
"Ωστε δγ,λαδή προσθέτει δ ’Αρλεκίνος θά ήμεθα τέλειοι εάν δέν είμεθα 
οΐίτε άνδρες ού'τε γυναίκες. Την άπάντησιν ταύτην άποδίδουσιν είς τδ» 

Καρλϊνον.
'Ο ’Αρλεκίνος καταδικάζεται είς θάνατον. Οί δικασταί ενθυμούμενοι τάς 

παλαιάς του εκδουλεύσεις τφ έπιτρέπουσι νά έκλέξτ; διά τίνος τρόπου θέλει 

ν’ άποθάνν;. Ό ’Αρλεκίνος σκέπτεται και εκλέγει ν’ άποθάνν; από γηρατειά. 
‘Ημέραν τινά δ Κάσσανδρος παρεπονεϊτο δτι δέν είχε τίτλον τινά εύγενείας. 
ΤΩ! λέγει δ ’Αρλεκίνος,έάν όΆδάμ έφρόντιζε ν’ άγοράσ.7)έθέσιν τινά βασιλικοί» 

γραμματεως δλοι θά ημεθα τώρα εύγενεϊς. "Αλλοτε οί άνθρωποι ήξευρον τά 
πάντα χωρίς ποτέ νά μάθωσί τι, τώρα μανθάνουσι τά πάντα καί δέν ήξεύ- 
ρουν τίποτε.

*Η γλώσσα την όποιαν έλάλουν από τής σκηνής οί ύποκριταί ούτοι ήτο ή 
Ιταλική. Τδ 1716 ό Θωμασΐνος έδίδασκεν άκόμη ίταλιστι τδν Αρλεκίνο»
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γελωτοποιόν τής αυλής. Οί θτασώται τής γαλλικής ποιήσεως έσύριξαν τδν 

υποκριτήν. Την επαύριον δ ’Αρλεκίνος έξήλθεν εις τήν σκηνήν καί άρχισε νά 
λαλή την υψηλήν γλώσσαν τών ’Ακαδημαϊκών. Οί συντηρητικοί έσύριξαν 

τόν νεωτερισμόν. Μετά δύο ημέρας δ Θωμασΐνος διά νά εύχαριστήσιρ άμφο- 

τέρους ήρχισε νά λαλή εναλλάξ άμφοτέρας τάς γλώσσας. Άμφότεραι αί φα- 
τρίαι ήρχισαν τότε νά συρίττωσι καί νά θορυβώσιν. 'Ο Θωμασΐνος άτάρα- 
χος έφάνη είς τό τέλος έπί τής σκηνές και ήρχισε νά τοϊς διηγείται μετά 

παντομίμου έκφραστικωτάτου τόν μΰθον εκείνον τοΰ Λαφονταίν (ό γεωργός, ό 
υιός του και δ βνος) οπού έκαστος τών συντυγχανόντων έγνωμοδότει ό μέν 
δτι δίκαιον ήτο ό $ατήρ ώς γέρων νά κάθηται έπί τοϋ όνου, δ δέ τδ παιδίον^ 

τδ όποιον δέν ήδύνΟτο νά βαδίση, έφαρμόζων δέ είς εαυτόν τδ έπιμύθιον 

οί μέν -—είπε — θέλουσι νά ομιλώ γαλλιστί —οί άλλοι θέλουσι νά δμιλώ 

ίταλιστι, τίνκ λοιπόν νά ακούσω καί έγώ;—Τότε είς έκ τών θεατών έγερ- 

θείς άπδ της έδρας" —- Όμίλει, δπως θέλεις — είπε — θά ήσαι πάντοτε 

άρεστός.
*0 ’Αρλεκίνος καί έν γένει ή αυτοσχέδιος ιταλική κωμφδία παρέμεινεν 

έπί πολλά ακόμη έτη έν Γαλλίφ.
Ό Μολιέρος παντός άλλου πλειότερον ώφελήθη έξ αύτής’ οχι μ-όνον δ Σκα· 

πίνος καί ό ‘Ιπτάμενος ιατρός άλλα καί δ Φιλάργυρος καί δ Ταρτοϋφός του 

έ'χουσιν έκεϊθεν τήν έμπνευσίν των. Σκηναί τινες τοΰ Φιλαργύρου είσί κατ’ 
άπομίμησιν της κωμωδίας «Αί λνιστευθεΐσαι οίκίαι» Le case svaligiate καί ό 
Ταρτούφος άπομίμησις τής κωμφδίας τοΰ Άρετίνου Lo ipocrito. Περιττδν νά 

εί'πω ποιαν ύπέστησαν μεταμόρφωσιν καί τελειοποίησιν οί χαρακτήρες ούτοι 

όπόταν τό δαιμόνιου εκείνο πνεΰμα άπεφάσισε νά τούς άναβιβάσν; έπί τής 
σκηνές. ’Επίσης δέ έκ τής ιταλικές κωμφδίας άπεμιμήθη δ Ποκελϊνος καί 

τόν χαρακτήρα τοΰ Δόν-Ζουάν.
Κ. Γ. SENOS

ΑΝΕΚΔΟΤΑ. ΕΓΓΡΑΦΑ.

ΠΕΓ'ΤΟΥ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗι ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΡΥΣΙΟΥ

(1706—1747).

’Από τοΰ τρίτου μέχρι τέλους τοΰ δεκάτου εβδόμου αίώνος ή Σμύρνη είναι 
μέν γνωστή δι’ ιστορικά τινα συμβάντα, άλλά μέγα σκότος επικρατεί έν τή 
μεσαιωνική αύτής ίστορί^ περί τής ήθικης καί πνευματικής καταστάσεώς 

της. Καί μόλις περί τάς άρχάς τής δεκάτης όγδοης έκατονταετηρίδος ήρ~ 

ξατο ποιοΰσα τδ πρώτον βήμα πρός άνάκλησιν τών άπ’ αιώνων έκλελοιπό- 

των έν αύτή ελληνικών γραμμάτων, διά τής συστάσεως μικρά; τινδς σχο-
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λές. ης πρώτος καθηγητης έγένετο Διαμαντής δ 'Ρυσιος, δ σοφός παππος τοΰ 
ένδόξου Κοραη. Ό 'Ρύσως καθ’ άπαν σχεδόν τδ ημισυ χρονικόν διάστημα 

τοΰ αίώνος τούτου έξεπροσώσει την ηθικήν καί πνευματικήν τές πόλέως κα- 
τάστασιν, ης τά πρακτικά καί ωφέλιμα αποτελέσματα μεγάλως έπενηργησαν 
μικρόν κατά μικρόν ού μόνον εις πολλούς τές Σμύρνης κατοίκους άλλά καί 
εις ικανούς ξένους προσερχομένους έκ τών νήσων και τοϋ έσωτερικαϋ τές 
’Ανατολές εις άκρόασιν τών παραδόσεων του Αδαμάντιου, ούτινος, ώς λέ
γει δ έκ Βυζαντίου ’Ιωάννης Μανολάκης,1 «πατρίς κυρίως ην τό 'Ρύσιον, πα- 
λύχνιον δν, έν Άστακηνφ κόλπφ μετά Φιλοκρηνην κείμενον, τανΰν ίδιωτι- 
κώς Άριτζίον, κατά δέ Στράβωνα, Δαιδαλσός, διά τδ ποικίλου ίσως τοΰ χω
ρίου καί ευοπτον».

1 Λατίνων θρησκείας ΐλεγχοςσ. XI Π.
2 Αδτάθι σ. XIV.
3 Βλ. Οικονόμου, τα σωζόμενα φιλολογικά Τ, σ. 422.
4 Κώδιξ της Είιαγγ. σχολάς ?ν Σμύρνη, 1876 τεύχος Α' σ. 1.

Παιδδς έτι ό'ντος τοΰ 'Ρυσίου οί γονείς αύτόϋ μετφκησαν εις Κωνσταντι- 
νούπολιν δπου δ νέος Διαμαντής έξεπαιδεύετο έν τοΐς φροντιστηρίοις αύτές 
καί ιδιαιτέρως ύπδ του έπισημου τές εποχές εκείνης διδασκάλου ’Ιακώβου 
τοϋ ’Αργείου, μέχρις ούό τότε Οικουμενικός Πατριάρχης Καλλίνικος δ Άκαρ- 
νάν έξελέξατο αύτόν καθηγητην τών έγκυκλίων μαθημάτων της πατριαρ
χικές σχολές·1 2 3

Τφ 17 04 παραιτησάμενος τές σχολές άνεχώρησεν είς Κρητην «φιλίι>ε 
τίνος, ώς λέγει δ μνησθεϊς ’Ιωάννης, δελεασθείς, κερδών τε μειζόνων έλπισε 
διά δέ καιρικάς περιστάσεις τούτων διαμαρτών, μ,ετέρε μετά διετίαν είς 

Χίον».
Έδίδαξε και ένταϋθα ίκανώς ό'Ρΰσιος,μετά δύο δ’έτη έσπευσαν οί Σμυρναΐοι 

νά ζητησωσιν αύτόν ώς διδάσκαλόν των, μεσολαβοΰντος καί του έκ Σμύρνης 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γαβριήλ τοϋ Γ'. Είς την εύγενέ · ταύτην 
πρόσκλησιν πειθόμενος προθύμως έσπευσε νά’μεταβη περί τό 1707 εις Σμύρ
νην δπου διωρίσθη διευθυντής τοϋ συστάντος τότε φροντιστηρίου εις καταρτι

σμόν τοΰ δποίου πολλά μετά ταΰτα έμ.όχθησε καί δ Σμύρνης Άνανίας, ώς 
μαρτυρεί ή πρός αύτόν επιστολή Μακαρίου τοΰ τότε διδασκάλου τές περιδό- 
ξου έν Πάτμφ σχολής.Τδ φροντιστηρίου δέ τοΰτο είναι τδ μετά ταΰτα κλη- 
θέν Ευαγγελικόν σχολεϊον, άν καί πολλοί νομίζουσνν ότι η μέχρι σήμερον υφι
στάμενη Ευαγγελική σχολή ίδρύθη τφ 1733. Καί είναι μ.έν αληθές δτι τδ 
πρώτον έν τφ κώδικι αύτης έγγραφον είναι συντεταγμένου τφ 1733 ’Ιου
νίου 22, άλλά τοΰτο δέν μαρτυρεί ρητώς δτι τότε έρξατο κα'ι η πρώτη αύ
τές ίδρυσις.4 "Αλλως τε καί έν τφ πρώτφ κώδικι τές Σμύρνης σώζεται τδ 

επόμενον περί τοϋ πρώτου διδασκάλου τές Εύαγγελικές σχολές σπουδαΐον 

καί άνέκδοτον μέχρι σήμερον έγγραφον,μαρτυροΰν ώς έκ τές χρονολογίας το»> 

οτι η είρημένη σχολή υφίστατο καί πρό τοΰ 1733.
«Τά παρά άνθρώποις συμφωνούμενα, καί πραττόμενα γραμμάτων ΰπομνη- 

μασιν εΐ'ωθε κατασφαλίζεσθαι είς μεταγενεστέραν παράστασιν καί άσφά- 
λειαν, δηλωτικά καί γάρ τών πραγμάτων τυγχάνει τά γράμματα, καί κατά 

πάντα καιρόν παραστατικά τών πεπραγμένων*  τά γάρ γραφές μη εύμοιρη- 
σαντα ρρρδίως τές μ.νημης εκπίπτει καί τό μώνυμον έχειν ούκ ένεστιν. "Ενθεν 
τοι καί οί περί την καθ’ ημάς Μητρόπολιν πολιτείαν Σμύρνην τιμιώτατοι καί 
εύγενέστατοι άρχοντες καί χρήσιμοι γέροντες, καί οί λοιποί τών χριστιανών 
συνελθόντες έπί τό αύτό «συμφώνησαν κοινώς κρίναντες εύ'λογον δτι πρός 
τδν συμφωνηθέντα λαμβάνειν μισθόν παρά τών έπιτρόπων τοΰ σχολείου τόν 
λογιώτατον διδάσκαλον κύρ Ιερόθεον έχειν λαμβάνειν καί τό διδόμενου κατ’ 
έτος ενοικίου τοΰ εργαστηρίου τοΰ ό'ντος εις τδ τρίστρατου καί τοΰ όσπητίου 
τοΰ βντος είς τό σοκκάκι τές άγιας Φωτεινές άπερ είσί κτήματα τές Μη- 
τροπόλεως ημών ταύτης άγιας Φωτεινής, ουτινος ενοικίου η ποσότης συμπο- 
σοΰται περί τά εκατόν γρόσια, καί άρκεϊσθαι τόν κύρ Ιερόθεον έν τούτοις τοΐς 
παρά τών κτημάτων 100 γροσίοις,καί τοΐς άλλοις 100 τοΐς συμφωνηθεϊσιδίδο- 
σθαι παρά τών έπιτρόπων τοΰ σχολείου, καί μήτε τόν Ιερόθεον ζητεϊν πλέον 
τούτων μήτε τούς επιτρόπους δύνασθαι έλαττοΰν ταΰτα οίφδητινι τρόπφ, 
άτε συμφωνηθεντων καί υποσχεθέντων κοιν^ βουλή, καί γνώμνΓ έπί τού- 
τοις έσημειώθη καί έν τφ ίερφ κώδικι τούτφ είς ένδειξιν, καί άσφάλειαυ.

ςεψλβ' Σεπτεμβρίφ.

ΠαντεΛΙων Σεβαστύπονίος, 

Γεώργιος “Ομηρος, 

Γεώργιος ΒητάΛης,

ΝιΧοΛ2α Καπτ . . . .

Παναγιώτης ΤοϋχατζΙ Άντόνη, 
Παναγιότης Ίωσηφ, 
ΧαρτοιμύΛαϊ, Χατζΰ ΝηχοΛάχις, 

ΜηχαεΙ.Ι.

Άγνοοΰμεν τδ έτος τές άπό τές διδασκαλίας άποχωρησεως τοΰ 'Ρυσίου, 
6ν φαίνεται πιθανόν δτι διεδέξατο ό έξ ’Ιθάκης 'Ιερόθεος δ Δενδρινός.

Τφ 1725 ό 'Ρυσιος έξελέγη Δημογέρων Σμύρνης μετά τών Παντολέον- 
τος Σεβαστοπούλου, Ίωάννου Σκούφη, Μιχαήλ Πετρίτζη καί Ίωάννου Φω
τεινού Ήσχολεΐτο δέ μέχρι της τελευτές του είς τό έμπόριον τών έριούχων 
έν άνέσει δέ καί περί τά γράμματα, συγγραφών καί έκφωνών διαφόρους έν 

ταϊς έκκλησίαις λόγους είς θρησκευτικήν καί ηθικην μ-όρφωσιν τών Σμυρ- 
ναίων. Άπέθανε δέ τφ 1746 καταλιπών είς τούς μεταγενεστέρους έκκλη- 
σιαστικάς τινας πραγματείας του γραφείσας άπάσας έν Σμύρνη. Τφ 1738 
έξεδόθη παρ’ αύτοΰ έν Βενετίφ «Ναυτική λιτή, εσπερινή καί έωθινη».1 “Εν

1 Κ. Σάθα, Νεοελλην. Φιλολογία σ. 468. Πρδλ. Βίος Δ. Καρα^. Έν Hapiolots, 1833, 
9. 13 iv ύποσημειιόσει. -
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δέ μετά τόν θάνατον αύτοϋ έτος έξεδόθη έν Άμστελοδάμφ συλλογή διαφό- 

ρων αύτοϋ έργων, γραφέντων έπίσης έν Σμύρνη, ύπό τήν έπιγραφήν «Λατί
νων θρησκείας έλεγχοι 36, κα'ι τις δ έκάστου λόγος. Συλλεχθεΐσά παρά τοϋ 
λογιοτάτου διδασκάλου Διαμαντή 'Ρυσίου, τοϋ έκ Σμύρνης, "καί μετ’ έπιμε- 
λείας^ διορθωθεΐσα παρά Ίωάννου Μανολάκη τοϋ έκ Κωνσταντινουπόλεως. 
Ένετίησιν εις Άμστελτάμι, παρά Άντώνη Μπρόην, φψμη'».

Περ'ι τ^ς συλλογή; ταύτης δικαίως παρατηρεί ό κ. Σάθας δτι «ένεκα τής 
άκηδείας τοϋ έπιστάντο; έν τή εκτυπώσει Βυζαντίου βρίθει τυπογραφικών 

αμαρτημάτων, άλλοιούντων πολλαχοϋ την έννοιαν». Έν άρχή έκδίδοται πεν- 
• τάστιχον εις εαυτόν έπίγραμμα, έτερον ώ; από τής βίβλου καί τρίστιχον εις 

τον συγγράψαντα επίγραμμα τοϋ τότε μητροπολίτου Αίνου Μεθοδίου. ‘Έπε- 
ται σύντομος τοϋ 'Ρυσίου βιογραφία γραφεϊσα παρά τοϋ εκδότου τής συλλο
γές, ’Ιγνατίου ίεροδιακόνου τοϋ Κεμίζου τε και Έπιδαυρίου επίγραμμα πρός 
τόν συγγραφέα καί £ν, τρίστιχον άδέσποτον. Είτα έμμετρος προσφώνησις «τφ 
ιερωτάτφ και θεοτιμητφ δεσπότη μητροπολίτη τής άγιωτάτης μητροπόλεως 
Κυζικου κυρίω Κφ κυρ Άνανίφ»" και έτέοα «τοΐς έντυχεϊν μέλλουσι». Μετά 

ταυτα έπεται τό ογκώδες έμμετρον αύτοϋ σύγγραμμα «Λατίνων θρησκείας 
καινοτομιών έλεγχοι λς·'.» τελειωθέντες τφ 1741 καί έπεσφραγισμένοι τφ 
έπο[ΐένφ έπιγράμματι αυτου’

Αογω μεν ώδβ, έάσεβει πέρας ?στιν? 
Θεφ δί αίνον, τω ξυνεργασαμένφ, 
λόγων ο φίλος, Διαμαντής ό 'Ρύσιας·

Τό σύγγραμμα τοΰτο συνοδεύουσι καί τά επόμενα αύτοϋ έργα.'
,1) “Τοϋ αύτοϋ κυροϋ Διαμαντή 'Ρυσίου, έπιτυμβίδια επιγράμματα, είς 

ιδίαν έαυτοΰ θυγατέρα τήν θεοδώραν, καί εις Σοφίαν την έγγόνην, έπαπελ- 
θοΰσαν τή θείφ».*  Εις τό τέλος αυτών ύπάρχει ή έπόμένη σημείωσις. «Έν 
ετει ιγψμγ' κατά Σμύρνην" έτελεύτων δέ ή μέν θυγάτηρ μου ζ' Μαρτίου, ή 
δε έγγονη μου Σόφια ς· Απριλίου, αιωνία η μνήμη αύτών».

2) «Έκ τών τοϋ αύτοϋ επιστολών. Τφ όσιωτάτφ μοναχφ κυρ Βασιλείφ, 
διδασκαλφ τής έν Πάτμφ ιερών λόγων σπουδής». Δύο έπιστολαι γραφεΐσαι 

άπά Σμύρνης τφ 1741 καί 1744.
3) « Γοϋ αύτοϋ κυρίου Διαμαντή 'Ρυσίου προσφώνημα πρός τον πανάνιώ-

τατον καί λογιώτατον οικουμενικόν πατριάρχην κύριον Γαβριήλ, προσφώνη- 
θέν συνοδικός τω δευτέρφ τή; αύτοϋ πατριαρχεία; έτει ήτοι τφ αψμγ' άπά 
Χριστοΰ». , * . .

4) « Γοϋ αύτοϋ κυρίου Διαμάντι) 'Ρυσίου λόγος εις την σύναξιν τών παγ
μεγίστων ταξιαρχών, έν ιδιωτική φράσει». Εις τό τέλος αύτοϋ «σημείωσε τά 
έξίς. « Εμελετηθη έν Σμύρνή έτει φψζ' δεήσει τίνος τών ενταύθα φίλων*  

,1 Πφΐ της θυγατρός τοΟ Έυσίο» θεοδώρας πΡ6λ. καί τ¥ γραφέντα b Ά π ο9>ί*  S τών 
ωφέλιμων γνώσεων. Σμύρνη 1842. 11, σ. 104.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗι ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΡΥΣΙΟΥ 20? 

καθ’ δν χρόνον έτελεύτα ό Σμύρνης Κυπριανός, δν διεδέξατο ό Παρθένιο;».
5) «Τοϋ αύτοϋ κυρίου Διαμαντή Ρυσίου λόγο; έτερος εν ιδιωτική φρασει, 

εις την πρώτην Κυριακήν τοϋ Λουκά». Εις τό τέλος αύτοϋ. «’Εμελετηθη έν 

Σμύρνη κατά τό φψθ' Σεπτεμβρίου κε'.»
6) «Τοϋ αύτοϋ Διαμαντή Ρυσίου, ε’ις τον μέγαν Νικόλαον τον έν Μύροι;, 

προσφωνημάτιον». Εις τό τέλος αύτοϋ σημειοΐ τά έξης. «Έτυχε τοϋ άγιου 
ί μνημη Κυριακή καί Εύαγγέλιον τοϋ Αουκόί το # ή/νέραι elair er αίς κτλ· 
Διό χαριζόμενος τφ Σμύρνης κυρίφ Παρθενίφ συνήψα τό παρόν εις τόν άγιον 
προσφωνημάτιον, εις λόγον έτερον, 8ς κκτχ φθονερών ποιηθείς τινί. φψιέ.»

Περί τοϋ σπουδαίου λοιπόν τούτου άνδρος έντυχόντες έν τφ ανωτέρω μνη 
σθέντι σμυρνάίκφ κώδηκι έγγραφά τινα σπουδαία καί αξιόλογα, έκδιδομεν 

αύτά ενταύθα νομίζοντες δτι έπιτελοΰμεν καθήκον εύγνωμοσύνης πρός τόν 
’Αδαμάντιον 'Ρύσιον, δστις οχι μόνον την Σμύρνην έτίμησε διά τών ποικίλων 
αύτοϋ γνώσεων άλλά καί σόμπαν τό ελληνικόν έθνος, διότι δια μιάς τών θυ
γατέρων αύτοϋ παρέδωκεν εις αύτόν τόν αθάνατον Κοραήν, οστι; ιδού πώς 

εγκωμιάζει τόν σοφόν αύτοϋ πάππον. .«'Η μητηρ μου, λεγει ό Κορα-ής εν,τή 
αύτόβιογραφίφ του, έλαβεν έλευθεριωτέραν άνατροφήν, διότι ευτύχησε νά έχη 

πατέρα Αδαμάντιον τόν 'Ρύσιον, τόν σοφώτατον εκείνου τοϋ καιρού εις την 
ελληνικήν φιλολογίαν άνδρα, δστις άπέθανεν έν έτος (1747) πρό τής γενέ- 

σεώς μου. Αυτός έχρημάτισεν, έτν νέος ών, διδάσκαλος τής ελληνικής φιλο
λογίας εις την Χίον, μετά τα.ΰτα ήλθεν εις Σμύρνην, οπού ένυμφεύθη χήραν 
τινά Άγκυραιήν. Ουτος μη γεννησας αρσενικόν, έπαρηγόρησε την άποτυχια*  
του, σπουδάσας νά άναθρέψη ώ; υιούς τήν μητέρα μου (θωμαίδα) καί τά« 

τρεις αύτής άδελφάς ’Αναστασίαν, Θεοδώραν καί Εύδοκίαν.,'ΙΙ καταστασις 
τοϋ γένους ήτο τοιαύτη τότε, ώστε εις την μεγαλόπολιν Σμύρνην μόναι σχε
δόν αί θυγατέρες τοϋ 'Ρυσίου ήξευρον νά άναγινώσκωσι κα'ι νά γράφωσΓ παρα 
την άνάγνωσιν κα'ι τ*ν  γραφήν έδιδάχθησαν (πολλά ολίγον δμως) καί τήν 
ελληνικήν γλώσσαν. Ή Θεοδώρα, σοφωτέρα παρά τάς άλλας, άπεθανε παρ
θένος άπό τό Θανατικόν. ΤΙ μητηρ μου έκαταλάμβανεν ίκανώς τοϋ παρακμα- 
ζοντος έλληνισμοϋ τά συγγράμματα»*.

Έν τοΐς έκδιδομένοις έγγράφοις προσεθέσαμεν καί τήν διαθήκην τοϋ 'Ρυ
σίου, έν φ ουδόλως γίγνεται μνεία τών ΰπό τοϋ Κοραή άναφερομένων. «Είπα 
λέγει, δτι ό πάππος μου, λυπημένος πολύ διά τήν στέρησιν αρσενικών τέ

κνων, «σπούδασε νά κοινωνήση μέρος τής σοφίας του εις τάς θυγατέρας. Άφ 
ου τάς ύπάνδρευσε προικισμένα;, παρά τήν άργυρικήν δόσιν, καθεμιάν με οΓ- 
κον κατασκευασμένον έκ Θεμελίων, έπρόσμενε άνυπομόνω; εξ αύτών καρπούς 
άρσενικούς, διά μόνην τήν επιθυμίαν νά τούς άναθρέψη αυτός με έλλήνικήν 
παιδείαν. — Βλέπων δμως πλησιάζοντα τόν θάνατον, τοϋ οπαίου πρόδρομος 

έγινεν ή τύφλωσις τών οφθαλμών του, καί φοβούμενος τήν αποτυχίαν τοϋ

I Βίο; Α. Κοραή σ. 6—7.
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ποθουμένου, έγραψε την διαθήκην του. Τά πρώτον αυτής κεφάλαιον άφινε- 
κληρονόμον των βιβλίων του, άπά τούς αρσενικούς μέλλοντας απογόνους, τον 
όστις έμελλε πρώτος ν’ άφηση τά ελληνικόν σχολεΐον, διδαγμένος κάν δσα 
•^ξευρεν δ διδάσκαλος τοΰ σχολείου. Οί συνεχιζόμενοι μ’ εμέ έξάδελφοι καί 
συσχολασταί μου δέν έδειξαν όλιγωτέραν προθυμίαν νά κληρονομησωσι τά 
βιβλία’ ή τύχη ό'μως έσυρε πρώτον εμέ άπά τά σχολεϊον, και μ’ έκατέστησε 

κληρονόμον τής παππικής βιβλιοθήκης1».
,’ΐδού τά έν λόγφ έγγραφα.

1

ψ 'Ο Σμύρνης ΑΝΑΝΙΑΣ ύχιΰεβαιοί oti icfor είναι τοϋ πρ6>τοτυ.τον.

«Έν έτει ι^ψκζ μηνάς ’Ιουλίου λα' η κυράτζα ’Αργυρή θυγάτηρ τοδ 
ποτέ Κωνσταντή, και ό υιός αύτής Νικολης από τον ποτέ Παράση Τακια- 
τζη, έχοντες σπίτι εις τόν Κασάπ Χιτηρ Μαχαλεσί, καί πλησιαστάς από μέν 
τδ βορινόν μέρος τάν κυρίτζη Παναγιώτην Ίωσηφ, από δέ το νότιον τόν ποτέ· 
Νικολδν Πετρίτζην, χπ άνατολάς την καθολικήν στράταν, καί από δυσμάς τό 
περιβόλι τοϋ Γιοβάνογλου, καί τούτου τοϋ σπιτιού έξουσιάζοντες η μέν ’Αρ
γυρή την γήν, ωσάν προικομοίρι ταύτης καί μητρικόν της, ό ' δέ υιός της ό 
Νικολης την οικοδομήν ώς από τοΰ πατρός του τοΰ Παράση κτίσμα,άπο γνώ
μης κοινής, καί συμφωνίας κοινές τά έπώλησαν μέ κοινόν διαλαλητήν εις 
τδν διδάσκαλον κύρ Διαμαντην μέ τούς τοίχους του όπου είναι οί από μέρους 

τοΰ μισίρ Νικολοΰ, καί τοΰ Γιοβάνογλου, μούλκια, μετά εντός τών τοίχων 
όλα άνωγεια καί κατώγεια, σπίτια. φούρνος, μαγαζία, περιβόλι, δένδρα, πη
γάδι, καί καθολικώς μέ οσα σφαλοΰνται, καί εύρίσκονται μέγα είς τούς τέσ- 

σαρας τοίχους άπανω καί κάτω πόρτες, καί παράθυρα, αύλαΐς, καί απλώς 
μέ όλα τά σπιτικά είδη, καί δικαιώματα, καί μετρημένου είς φάρδ,ος καί 
μάκρος άπδ τδν κατά καιρόν μεγιμάρην τόν Μαστρονικολάον, μάκρος πήχες 
σαραντατρεισημισι, καί πλάτος δεκατέσσερεσημισι, καί ό μουζαβάς τοΰ δρό
μου σαντράτζια εννέα, άναλογικώς πολυπλασιασμένα πήχες τριανταδύο καί 
μουζαδάδες τρεις, διά τιμήν γροσίων δύο (χι)λιάδων τετρακοσίων έξήντα, 
τά όποια καί τά έβκβον έμπροσθεν τών αξιόπιστων μαρτύρων τών ύπογε- 
γραμμένων είς τό χοτζέτιον όπου έδωκαν τφ δ>δασκάλφ Διαμαντή εις τδν 
ί'διον καιρόν όποΰ έκρινεν ό ενδοξότατος μολάς Πενγλη Άχμέτ έφέντης, καί 
ό τούτου ναγίπης Άλαζεζόγλους Μουσταφα έφέντης, μετρημένα, 'σώα καί 
άνελλειπή μέσα είς τό ίδων σπίτι καί εγχειρισμένα μέ χέρι ί'διον τοΰ διδα
σκάλου Διαμαντή είς την κυράτζα ’Αργυρήν διά τιμήν τής γης γρόσια χίλια 
εξακόσια δέκα, η όποια καί τώρα παρούσα όμολογεϊ πώς τά έλαβεν’ είς δέ 

τόν υιόν αύτής Νικολην τοΰ Παράση εγχειρισμένα καί είς αυτόν μέ χέρι τοδ 
1 Βίος A. Kopxij. σελ. 9—10.
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ίδίόυ- αγοραστού διδασκάλου Διαμαντή γρόσια οκτακόσια πενήντα^ διά τι
μήν τής οικοδομάς τοΰ δηλωθέντος σπιτιού, καί ομολογεί καί ούτος παρών 
ενταύθα οτι τά έλαβε" διό καί τοϋ έπαρέδωκαν όλοκληρως τό τε σπίτι τοΰ
το, καί την δεσποτίαν τούτου τοΰ σπιτιού παντοτινήν καί δλόκληρον καθώς 

διαλαμβάνει καί τό χοτζέτιον. Άλλ’ επειδή έμαθεν ά διδάσκαλος πώς ή 

προδηλοθεϊσα ’Αργυρή αδελφόν τόν Ίωάννην τοΰ Κωνσταντή από γυναίκα 
μέν άλλην καί ύστερωτέραν την Άσιμίναν πλην όμοπάτριον, έζητησε μαθεϊν 
καί βεβαςωθήναι μήπως έχει τινά καί ό ’Ιωάννης ούτος μετοχήν άπδ τά 
σπίτι όποΰ έπωλοΰσαν πρός τόν διδάσκαλον η ^’Αργυρή, καί ό ταύτης υιός 

Νικολης. Διά καί έκράχθη, καί παρήν έκεϊ είς τό ίδιον σπίτι όταν έμετρώντο 
τά άσπρα, καί έρωτηθείς περί μετοχής τίνος τοΰ ύπά της άδελφής του πω- 
λουμένου σπητίου παρών ενώπιον τοσούτων μαρτύρων τουρκων τε καί χρι
στιανών ώμολόγησεν ό ’Ιωάννης πώς δέν μετέχη, διότι ή άδελφη του ’Αρ
γυρή της Σοφοΰλας τό έπήρε διά τοΰ πατρός της προίκισμα ώς μητρικόν 
της έξ άρχής κτήμα’ ό δέ ’Ιωάννης διά τό είναι άπ’ άλλης γυναικδς τής 
Άσιμίνας ήν έλαβεν ύστερον ό Κωνσταντής, διά τοΰτο μηδόλως μετέχειν 
καθωμολόγησεν, καί μετά την τοιαύτην περί παντελοΰς άμεθεξίας του ομο
λογίαν, διά βεβαιωτέραν άσφάλειαν τοΰ άγοραστοΰ διδασκάλου Διαμαντή 
έγράφει ούτος ό ’Ιωάννης καί μάρτυς είς τό χοτζέτιον. Καί τώρα παρών επί 
τής έμής ταπεινότητος προκαθημένης συνοδικώς ώμολόγησε πώς τοΰ εϊρη- 
μένου σπιτιού ούτε εϊχέ ποτέ μετοχήν, ούτε θέλει έχει ποτέ ούτε αύτός 
ούτε οί άπ’ αύτοΰ. Διό είς ταύτην την συνοδικώς έξετασθεΐσαν φανέρωσιν 
τής πρός τόν διδάσκαλον Διαμαντην άσφαλεστάτης πωλησεως τοϋ δηλωθέν
τος σπιτιού πάλιν ύπογράφετε μάρτυς ουτος ό ’Ιωάννης μαζη μέ τούς επί
λοιπους συνοδικώς παρόντας χριστιανούς τής καθ’ ημάς πολιτείας, ών ενώ
πιον άναγνωσθεϊσα κοινώς ήτε καθολική καί κυρία καί άίδιος πώλησις τοΰ 
δηλωθέντος σπιτίου, καί η δοθεϊσα περί άμεθεξίας ομολογία τοΰ Ίωάννου, 
έβεβαιώθησαν ύπδ τής έμής ταπεινότητος, διά μαρτυρίας τών παρόντων άρ- 
χόντων καί γερόντων, καί άμα κατεστρώθησαν έν τφ ίερώ κώδικι τής καθ’ 
ημάς άγιωτάτης μητροπόλεως, παριστάνοντα καί εύδηλον είς άπαντας κα- 
θιστώντα την γινομένην τελείαν καί άσφαλεστάτην καί άίδιον πώλησιν τοϋ 
είρημένου σπιτίου πρός τόν διδάσκαλον Διαμαντην ‘Ρύσιον είς άίδιον μνήμην 

καί φανέρωσιν καί βεβαίωσιν.

ΠατζεΛέΐύν Σε6αστ6πουΛος μάρτης

Χατζή Λημητράχις
Ζωρζης Βιτά.Ιης μάρτυς.
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'ριαζόντων καϊ των έντι- 
καί χρησίρ.ων γερόντων τόίς πο-

”Ισον άπαρά.Ι.Ιαχτον τον πρωτοτύπου γράμματος.

Ό Σμύρνης ΝΕΟΦΓΓΟΣ βέβαιοί.

•f· Προκαθημένης τ·ης ημών ταπεινότητας, συνεδ| 
μοτάτων αύτ·?[ς κληρικών προεστώτων τε, 
λιτείας, παρεστάθησαν οί όσιώτατοι εφημέριοι της καθ’ ίμδϊς Μητρύπόλεως, 
ζητοΰντες παρά τοϋ κυρίτζη Νικολάκη άνεψιοΰ τοϋ μακαρίτου πρώην Σμύρ- 

νν)ζ κυρ Άνανίου τό δπερ έ'δωκεν έμβατοίκιον τφ θξίφ αύτοΰ έτι περιόντι, 
τοϋ δε κυρίτζη Νικολάκη δικτεινομένου καί άποποιουμένου την δόσιν, καϊ 
προβάλλοντος μηδεμίαν άλλα*  ούσίαν καταλελοιπέναι τόν μακαρίτου θειον 
αύτοΰ ε? μη τά πεντακόσια γρόσια ταΰτα τφ κυρίτζη Νικολάκη, τδν δ’ αυ 
κυρίτζη Νικολάκην έπιστρέψαι τοΐς έφημερίοις ώς δίκαιον αύτών δν. Τούτου 
χάριν διά τό τόν μέν διδάσκαλον κυρίτζη Διαμαντην πληρώσαι τά πεντα
κόσια γρόσια τφ κυρίτζη Νικολάκη, καί λαβεΐν παρ’ αύτοΰ τδ δπερ έ'φερε 
γράμμα ιδιόχειρον τοϋ Διαμαντή, τδν δ’ αύ Νικολάκην έπιστρέψαι τοΐς έφη
μερίοις, καϊ μεϊναι τδν διδάσκαλον άκαταζητητον εις τδ έξης άτε έξωφλη*  
σαντα αύτά, έγένετο καϊ τό παρόν ημέτερον γράμμα βεβαιωτηριον, έπϊμαρ- 
τυρία τών έντιμοτάτων κληρικών, και χρησίμων προεστώτων, κάϊ γερόντων 

τ·ης πολιτείας, καϊ έδόθη τφ διαλειφθέντι διδασκάλφ κύρ Διαμαντή ε’.ς έ'ν- 
δειζιν καϊ ασφάλειαν. —- αψλα' Μαί’φ.

, Ό Νικόλαος Λαγκαδάς άποφάσει συνοδική έλαβον καϊ έπέστρεψα τοϊς
έφημερίοις.

Παναγιώτης ' Ιωσήφ μάρτνς, Γεώργιος "Ομηρος μάρτυο, ’Ιωάννης Σχού~ 
φης μάρτνς, Ζωρζής ΒιτάΛης μάρτνς, Νιχύ.Ιαος Κόχκινοςμάρτνς, Γεωρ- 
γάχης ΜοντάφογΛονς μάρτνς, Νάτζιος Σκονφης μάρτνς, Χαρτοφύ-Ιαζ Χα
τζή ΝιχοΣάχης μάρτνς, Χατζή Τζανής Χατζή Φραντζέσχον μάρτνς, Ιωάν

νης Φωτεινός μάρτνς, ΜπεγΛάρης τον Κνριάχου μάρτνς, Παναγιώτης Χα
τζή 'ιΦντώνη μάρτνς, Παπα Νεόφυτος χαΐ εφημέριος μάρτνς, ΚνριΛ.ίος Ιε
ρομόναχος χαι εφημέριος μάρτνς, Θεοδόσιος ιερομόναχος μάρτνς, Γερά- 

ΰιμος Ιερομόναχος μάρτνς, Διονύσιος Ιερομόναχοι, μάρτνς, Μεθόδιος ιερο
μόναχος μάρτνς, ’Ιγνάτιος ιερομόναχος μάρτνς, ΆνατόΛιος ιερομόναχος 
μάρτνς, Νεκτάριος Ιερομόναχος μάρτνς.

"Ισον άπαράΛΛαχτον τοΰ πρωτοτύπου γράμματος.

•f· Διά τοΰ παρόντος ενδεικτικού γράμματος γίνεται δ·7,λον δτι επειδή καί 
ό Παναγιώτης Πασακούλης ύπηρέτης ών καϊ δούλος τοϋ λογιωτάτου διδα
σκάλου κΰρ Διαμαντή άπηλ.θεν εις Αίγυπτον διά νά κάμη πραγματείαν, καϊ 
έκεϊσε έδωκε τό κοινόν χρέος, οί ευρισκόμενοι έπεισε ευσεβείς πραγματευ- 
τα'ι κα'ι φίλοι τοΰ διδασκάλου κΰρ Διαμαντή μέ τδ νά ηξεύρουν πώς ευρί- 
σκετο πρότερον είς την δούλευσιν της λογιότητός του ό διαληφθεις Πανα
γιώτης, έπερίλαβαν είς χεϊράς των την εύρεθεΐσαν δλην περιουσίαν τοΰ Πα- 
ναγιώτου καϊ τ·ην έστειλαν εις χεϊρας τοΰ διδασκάλου μέ γραμμάτων, ·ητις 

συνεποσώθη είς άσλανία γερά έκατονπενηνταένα, και άσπρα σαράντα, κα
θώς ΐδόντες καϊ έρευνησαντες καϊ πληροφορηθέντες πραγματευταϊ αξιόπι
στοι έβεβαίωσαν την ημετέραν ταπεινότητα, οΐτινες καϊ υπογράφονται μάρ
τυρες έν τφ παρόντι. Ό γοΰν διαληφθεϊς Παναγιώτης Πασακούλης ύπαν- 
δρος ών μετά γυναικδς Άγγελίνας είς χωρίον Πραστόν καϊ μετ’ αύτνίς έ'χων 
θυγάτριον έν, καθώς ή διαληφθεΐσα Άγγελίνα ποτέ γυνή αύτοΰ άπέδειξε 
διά βεβαιωτηρίου γράμματος τοΰ συναδέλφου μοι αγίου Ρέοντος καϊ Πρα- 
στοϋ, παραγομένη είς Σμύρνην έπϊ τώ λαβεΐν την περί ούσίαν τοΰ ποτέ άν- 
δρός αύτίίς Παναγιώτου άνηκουσαν .τη ορφανή Ουγατρϊ αύτνίς. Ώς ούν άπέ- 
δειξεν ή Άγγελίνα δτι άληθώς, και βεβαίως υπάρχει γυνή τοΰ Παναγιώτου 
καϊ μητηρ της ορφανής καϊ επίτροπος τέλειος αύτ'ης άπέδωκεν ό λογιώτατος 
κΰρ Διαμαντής την ολην περί ούσίαν τοΰ μακαρίτου Παναγιώτου τά 151 
γερά καϊ όί. '40 είς χείρας της διαληφθείσης Άγγελίνας επιτρόπου καϊ μη- 
τρός τ·ης ορφανές θυγατρδς κα’ι κληρονόμου τοΰ Παναγιώτου,καϊ εξόφλησε τδν 
διδάσκαλον’ έ'λαβε πρός τούτοις η’Αγγελίνα καϊ εΐτι άλλο ρουχικόν εΰρίσκετο 
τοΰ Παναγιώτου είς γεϊρας τοΰ διδασκάλου, κα'ι εξόφλησε, κα'ι άπό αύτά τόν 
διδάσκαλον,κα'ι όμολόγησεν η Άγγελίνα έμπροσθεν ημών,καϊ τών υπογεγραμ
μένων μαρτύρων, πώς δέν έχει νά ζητ$. πλέον παρά του διδασκάλου, μήτε 
πολύ μήτε ολίγον άχρι καϊ οβολού, επειδή όμως καϊ δ Παναγιώτης δέν εΐ- 
χεν υιόν, άλλά τό θυγάτριον μόνον, καϊ διά τοΰτο κατά τούς νόμους τών 
κρατούντων, άνηκει άπό την περιουσίαν του, καϊ είς τούς πλαγίου, έξετά- 
σαντες άκριβώς κα'ι περί τούτων εύρομεν δτι έ'χει δύο πρωτεξαδέλφους πρός 
πρός, οί όποιοι κατά τούς κρατούντας εισέρχονται είς κληρονομιάν, καϊ πα
ρών ό ένας Νικολδς Πασακούλης άφοΰ εύγνίκαν τά ψυχικά του, έ'καμε τό 
μερίδάν δποΰ τόν έτύχαινε κατά τούς κρατούντας άσλανία γερά δέκα εξ, 
καϊ τά έλαβε σώα, καϊ έξώφλησε τόν διδάσκαλον έπ’ δψει τών παρευρεθέν- 
των καϊημ.ών, έμεινε πρός τούτοις και τό τοΰ ετέρου έξαδέλφου μερίδιον Νι- 
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χολοϋ και εκείνου ονομ,αζομενου τοϋ Θεοδωρή άσλανία γερά δέκα έξ Δά ό- 
ποια έδόθησαν προς την ημών ταπεινότητα ερχόμενος εις Σμύρνην νά τά 
πέρνν)· τούτου χάριν έγένετο και τό παρόν έξοφλητικόν γράμμα έν ώ δμολογεϊ 
η Αγγελινα γυνή του Παναγιωτου και επίτροπος του ορφανού, και ό Νικολός 
Πασακουλης εςαδελφος τοϋ Παναγιωτου δτι δέν έχουσι πλέον νά ζητοΰσιυ 
από τόν διδάσκαλον κΰρ Διαμαντην μήτε πολύ μήτε ολίγον άχρι και άβο
λου. Αλλα και αν ηθελεν ευρεθή άλλος συγγενής παρά τους δύο Νικολούς, 
και ήθελε διασεισν; τον διδάσκαλον ζητών πολύ ιό ολίγον παρά τής αύτοΰ 
λογιότητος δια την περί ουσίαν τοΰ Παναγιωτου, νά χρεωστή νά άπολογή- 
ται η Αγγελινα και ό Νικολός, καί ό διδάσκαλος νά είναι πάντοτε έξοφλη.- 
μ.ενος και ακαταζητητος. Επι τούτοις εδοθη,καίτό παρόν έξοφλητικόν γράμ.μα 
εις χεϊρας τοΰ διδασκάλου έπιβιβαιώσει της ημών ταπεινότητος και μαρτυ- 
ριαις τών Θεωριτών τής περί ουσίας τοϋ Παναγιωτου. Έν έτει γψλε' ία- 
νουαρίου.

II Άγγελίνα γυνή τοϋ ποτέ Παναγιωτου Πασακούλη άπό χωρίον Πα
στόν βεβαιώνω ύποχειρός έμοΰ Μπενιζέλου Μεταξα καϊ μαρτυρώ.

Χατζή Τζανής τοϋ Φραζέσκου μάρτυς, Μμγαάάκης ΜαρούΛης μάρτυς, 

Λημήτρης ΠαΛαιοΛόγος μάρτυς, Γ εώργης ΤζιγκιρΛάρας μάρτυς, Χατζή 
Χριοτος Ταμπέϊκος μάρτυς, Γεώργιος Μαζουράνης μάρτυς, Χατζή Πανα~ 

γιωτης ποτέ Χατζή 'Ιωάττου μάρτυς, ΠεκιζέΛος ΦωΛερύς μάρτυς..

*ί*  Ό Σμύρνης Νεόφυτος βέβαιοί.

k

Ί1σον άπαρά.Ι.Ιακτον τοϋ πρωτοτύπου γράμματος.

ΙΙρδς την ημών ταπεινότητα παρέστη ή Άνοΰκα, σύμβιος τοΰ ποτέ Ά- 
πτάλη, καί προβάλλετο την ήν είχε χρείαν τοΰ πωλήσαι μέρος άπό τό χάνε 
δπου δεσπόζει αύτη τε, καί τά ορφανά τέκνα αύτής διά χρέος όποΰ τής 
άφησε, ή μακαρίτρα πενθερά αύτής, Δεσποενοΰ Γιοβάνογλου1 καϊ διά νά μην 
τύχν; καϊ προχωρήσει τις έξωθεν άγοραστής, έβουλεύθη περί τούτου, καϊ μέ 
τούς ίδιους της συγγενείς, καί τήν έμήν άνερώτησε ταπεινότητα, εκρίθη τε 
καλόν τοΰτο, δποΰ παριστώμεν ενταύθα. ’Επειδή έγνώσθη και τό έγγόνι τής 
διαληφθείσης Άνοΰκας, ό Δούκας, 8ν έσχε άπό τοΰ Παντελή Λουτράρη Χίου, 
ή θυγάτηρ αύτής Σοφοΰλα, ούτος ό Λουκάς έχει γρόσια πεντακόσια, άτινα 
«ολίγον πρό τελευτής του, δ ρηθεϊς Παντελής πολλά δεηθεϊς τοΰ λογιωτάτου 
διδασκάλου κυρίτζη Διαμαντή 'Ρυσίου, ώς ή έμφανισθεϊσά του ομολογία 
έδειξε, τά έδάνεισεν αύτφ πρός επτά τά εκατόν, ώς άσπρα τοΰ παιδός του 
τοϋ Λουκά. Ή τοίνυν μάμη τοΰ Λοΰκα Άννοϋκα καί έπίτροπος αύτοΰ προ-
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καταστάσα διά χοτζετίου τής βασιλικής κρίσεως.8 καί ήμϊν άνεδείχθη σύνο· 
δικώς, καϊ έμαρτυρήθη ύπό τών έν χοτζετίφ μαρτύρων, δσοι ήμέτεροι, έζή- 
τησεν ώς καθολική έπίτροπος τοΰ Λούκα υίοΰ τοΰ Παντελή λαβεϊν παρά 
τοΰ διδασκάλου τοϋ Διαμαντή τά δηλωθέντα άσπρα, τότε κεφάλαιον, καϊ 
διάφορον εις χρόνους τρεϊς οποΰ έστάθηκαν εις τήν λογιότητά του. Ούτως 
ή ταπεινότης ήυ.ών μετακαλεσαμένη τόν διδάσκαλον κΰρ Διαμαντή, καϊ 
άναγγείλασα αύτφ τήν χρείαν, δε’ ήν ήναγκάσθη ή έπίτροπος τοΰ όρφανοΰ 
τοΰ Παντελή εις τό άπαιτήσειν τόν διδάσκαλον τά άσπρα τοΰ Λούκα, περί τοϋ 
έλθεϊν εις τελείαν ήλικίαν τόν Δούκαν, δηλαδή ένεκα τοΰ μή προχωρήσαί τινα 
ξένον είς τό παρ’ αύτών δεσποζόμενον χάνιον τοϋ Γιοβάνογλου λεγόμενον, ού 
είς άνάγκην ήλθον διαπωλήσων μέρος ώς εί'ρηται. Κα'ι άμα προτρεψαμένη 
τήν αύτοΰ λογιότητά, όπως είρηνικώς άποδώ, καϊ λάβη τό τεμεούτι του 
έξοφλημένον, καί ζεχαριέ καμωμένον, άπό μέρος τής επιτρόπου τοΰ Λούκα 

καϊ μάμης αύτοΰ Άννούκας, ήτις, βεβαιούσης τής ήμών ταπεινότητος, καί 
τών ώδε υπογεγραμμένων μαρτύρων, λαμβάνει ταΰτα διά τιμήν, καί άμα 
πληρωμήν τοΰ όντά όποΰ άγοράζει διά τό ορφανόν έγκόνι της, τόν Λούκα, 
υίόν τοΰ Παντελή Χίου Λουτράρη, καί είναι έμβαίνωντας είς τό χάνι ενοι
κιαζόμενος τό παρόν διά γρόσια εί'κοσι πέντε, ό'ν τινα όντά, αύτη τε ή μάμ- 
μη τοΰ Λούκα, καί τά τέκνα αύτής, δντων είς τελείαν ήλικίαν καϊ τούτων, 
αύτοθέλητος τό έπώλησαν, πρός τόν εϊρημένον Λούκαν τόν Παντελή, πρός 
ταΰτα άλλο μηδέν δυνηθεις άντιπεϊν δ διδάσκαλος κΰρ Διαμαντής, έζήτη- 
σεν εύλόγως ίδεΐν δηλαδή καϊ τής πωλήσεως τό χοτζέτιον, 8 καϊ παραστα- 
θήσασα ένέδειξεν ήμϊν, ή έπίτροπος καϊ μάμμη τοΰ Λούκα, και άνεγνώσθη 
κατ’ ένώπιον ήμών καϊ τών υπογεγραμμένων μαρτύρων, καϊ ουτω πάσης αν
τιλογίας διαλυθείσης, δ διδάσκαλος κΰρ Διαμαντής έμέτρησεν τά Sax διε- 

λάμβανεν ή όμολογία του, γρόσια δλα πεντακόσια τριάκοντα πέντε, καί προ
σέτι έτερα έβδομήκοντα διά τούς λοιπούς δύο χρόνους, κα'ι έως τήν σήμερον 
όποΰ άπεδόθησαν δλα γρόσια εξακόσια πέντε, ήγουν 605 άσπρα γερά κατά 
τό φερμάνι, καί τά ί'δαμεν οί παρόντες καϊ τά έμετρήσαμεν. Καί ουτω 
κατ’ ένώπιον ήμών παρόντων τά ένεχείρησεν τή μάμν) καϊ τελείς έπι- 
τρόπφ τοΰ Λούκα κυρά Άννούκα, και ένεχειρίσας, άπέλαβε παρ’ αύτής τήν 
ομολογίαν του, τελείως και άΐδίως έξοφλημένην, άπό τε μέρους ταύτης τής 
Άννούκας, καϊ άπό μέρους τοϋ παρ’ αύτής έπιτροπευομένου έγκόνου της Λούκα 
καί υίοΰ τοΰ Παντελή. Και έτι άπό κάθε συγγενή καί ξένον τοΰ Λούκα καί 
τοϋ πατρός^ του Παντελή Λουτράλη. "Οθεν καϊ είς τελείαν άσφάλειαν τοδ 
διδασκάλου Διαμαντή, ή έπίτροπος αυτή τοΰ Λούκα Άννούκα, έδεήθη τής 
έμής ταπεινότητος, και έκαμ*  τήν άποδοθεϊσαν τω διδασκάλφ δμολογίαν 
του. ταχριέ, ύπογράψασα ταύτην, και έξοφλήσασα ταύτην άπό μέρος της, 
και ώς εί'ρηται, άπό μέρος τοϋ όρφανοΰ, καϊ άπό άλλον τινά διά χειρός τής 

. ιδίας, ή ταπεινότης μου. ’Έτι και τούτου προσεδεήθη μου αύτη ή έπίτρο-



214 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

πος, και μάμη τοΰ Αούζα, δτι τόσον διά τήν άσφάλειαν τής πρός τόν διδά

σκαλον Διαμαντή έξοφλήσεως, δσον καί διά νά φαίνεται εις κάθε καιρόν zaj 

χρείαν, ήτε πώλησις τοΰ όντά πρός τόν Αούζα τόν έγγονόν της, καί υιόν τόν 
Παντελή Λουτράλη, καί έτι ή πληρωμή πόθεν τούς εγινε δηλαδή άπό τά 
διαληφθέντα άσπρα οπού έπήρε από τόν διδάσκαλον Διαμαντή ως τοϋ Αούζα 

έγγονοΰ της, τελεία διά χοτζετίου έπίτροπος, νά καταστρωθή τό παρόν τής 
δλης ΰποθέσεως ενδεικτικόν γράμμα, καί έν τφ ίερφ της καθ’ ημάς Μη- 
τροπόλεως κώδικι. Και ούτως κατεστρώθη άναγκαίως είς άίδιον έ'νδειξιν καί 

άσφάλειαν. ·
Έν Σμύρν·/) κατά τό φψλζ' φεβρουαρίου ιβ'.

’Λννούκα τοϋ ποτέ Άπτά.Ιη σύμβιος εΛαβα τά άνωθεν. Παντε.Ιης Σε- 

βαατόπουΛος μάρτυς, Γεωργάκης "Ομηρος μάρτυς, Κ'ωνστας Κάντις μάρ- 

τυς,’^όάμας τοϋ Ίωάννου μάρτυς, Ιωάννης Φωτεινός μάρτυς, Σημητρά,- 

χης τοϋ ποτέ Μιχαη.Ι μάρτυς, Ίωσηφ ΠασχάΛης μάρτυς, Ιωάννης τοϋ Afa·? 
νόΊη μάρτυς, Άδάμης ό τοϋ Ίωάνου μάρτυς και υιός αύτοϋ μαρτυρώ^ 
Παναγιώτης Ίωσηφ μάρτυς.

f Ό Σμύρνης Νεόφυτος βέβαιοί.

5 ’

■f· *Η  ταπεινότης ημών μετά καί γνώμης των επιτρόπων τής καθ’ ημάς 
Μητροπόλεως αγίας Φωτεινής, δηλοποιεΐ δ'τι τό τέταρτον στασίδιον από τά 

καινούρια εις τό γυναιτίκι όπου ήδη έ'γιναν έφ’ ημών έφιλοδωρήθη τφ λο- 

γιωτάτφ διδασκάλφ κΰρ Διαμαντή 'Ρυσίφ πληρώσαντι καί τό κριθέν εύλο

γον είς τούς επιτρόπους τοϋ παγγαρίου. "Οθεν από τήν σήμερον ύπάρχει καί 
λέγεται ί'διον κτήμα αύτοϋ τε κα’ι διά κατοχήν τών απογόνων καί κληρο

νόμων τής αύτοϋ τιμιότητος, διό εις ένδειξιν και ασφάλειαν έδόθη'εϊς χεΐ- 
ράς του τό παρόν ενδεικτικόν, δ καί κατεστρώθη έν τφ ίερφ κώδικι τής 

καθ’ ημάς Μητροπόλεως.
φψλζ' νοεμβρίου λ’. ψ Ό Σμύρνης Νεόφυτος βέβαιοί. *

6

(Ή διαθήκη του Διαμαντή ’Ρυσίου).

’Ίσον άπαράΊΛαχτον τοϋ πρωτοτύπου.

Ό Διαμαντής ’Ρύσιος, από ’Ιουνίου ύστερα^ άρρώστησα μέ διάρροιαν, καί 

άπό ημέραν εις ήμ-έραν βλέπωντας πώς μέ νικ^ τό κακόν είσκαλεσάμην τόν

1 Τή αότή χρονολογία ίδωρήθη καί έτερον στασίδιον κατα τό έπόμενον του άνω- 
τερω έν τφ κώδικι έγγραφον «τφ τιριιωτάτφ άρχοντι κΰρ Ίωσή? γαμβρφ τοΰ λογιω- 
τάτου διδασκάλου κΰρ Διαμαντή ’Ptovou»»
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πνευματικόν μου πατέρα πρώην Φιλαδελφίκς κύριον Ίωαννίκιον, κατά νόμους 

έξομολογήσειν τά γνωστά μοι καί άγνωστα αμαρτήματα. Έζήτησα άπό 

τόν Θεόν συγχώρησιν, καί άπό τόν πνευματικόν μου παρεκάλεσα τούς άγιους 

ιερείς, και μέ έ'καμαν εύχέλαιον· μετέλαβον τών άχράντων, καί ζωοποιών 
μυστηρίων τοΰ κυρίου μου Ίησοϋ εις άφεσιν αμαρτιών μου, καί ζωήν τήν 
αιώνιον. ’Εν ταύταις μου ταϊς εύσεβέσι, καί τελείαις φρονήσεσιν ευρισκόμε

νος έτι, έφρόντισα νά κάμω καί τήν παρούσαν διαθήκην, διά τό πολύ καί 

όλίγον μου εχ_ι, εις τό όποιον κατασταίνω τέλειόν μου έπίτροπον τον γα'μ- 

βρόν μου κύρ ’Ιωσήφ Πασχάλην, συνάγοντάς τι μέ υπομονήν, άπό όπου φαν»5 
πώς είναι, νά τό διαμοιράσω) είς τόπους όποΰ διορίζω έδώ, προαιρετικώς 

μου καί αύτοθέλητος. ’Από τόσπήτι όποΰ έπούλησα τής θυγατρός μου ’Ανα

στασίας, τοϋτο όποΰ κάθομαι, έχω νά λάβω άκόμη άπό λόγου της, δύο χι
λιάδες γρόσια, άπό τά όποια, νά δίδη ό γαμβρός μου μέ χέρι του εις τόν 

άγιον Τάφον γρόσια πεντακόσια, δταν μισεύη τούτος ό πρωτοσύγγελος, νά 
δίδη εις τό "Αγιος ’Όρος εις τά μοναστήρια δλα γρόσια πεντακόσια, είς τό 
θεοβάδιστον Σίναιον δρος γρόσια διακόσια πεννήντα, είς τούς πτωχούς τής 

Σμύρνης τής χώρας γρόσια εκατόν, είς τόν μητροπολίτην τής Σμύρνης γρόσια 

πεντήκοντα, είς τό σπητάλιον τό ένα γρόσια πεννήντα, καί είς τήν άγίαν 
Παρασκευήν άλλα τόσα. Τό ένα πουγγί άφήνω μέ τήν ευχήν μου είς τά έγ- 
γόνια, καί βαπτιστικά μου Μαγδαλινήν καί Σοφίαν- έξη πουγγία άσπρα όποΰ 

έχω είς τήν θυγατέρα μου Θωμαίν, τά τρία άφίνω είς τήν όμόζυγόν μου κυρά- 
τζαν Δέσποιναν’ μετά τήν τελευτήν μου νά τής δοθούν είς κάθε τρεϊς μήνας 
ένα πουγγί, είς εννέα δηλαδή μήνας νά τήν ξεπληρώνουν έξαποφάσεως. Τά 

λοιπά τρία αφιέρωσα καί άφιερόνω είς τό ιερόν Φροντιστήριον τών λόγων 
τής Πάτμου, τών μέν χιλίων τό διάφορον, νά μοιράζεται είς τούς μαθητάς, 
τών δέ πεντακοσίων άς είναι σιτηρέσιον τοϋ κατά zatpov διδασκάλου. Ταϋ- 

τα δέ τά τρία πουγγία άσπρα, άς έχη άδειαν τελείαν ό γαμβρός μου ’Ιωάν

νης Κοροής, νά τά κρατή μέ τό διάφορον πρός έξ τά εκατόν, όλους χρόνους 

έξ, καί τότε εύθύς ν?ι τά πληρών·/), έπιτροπευόντων είς αύτά αύτοϋ τε τοϋ 

Ίωάννου, καί τοΰ γαμβρού μου ’Ιωσήφ Πασχάλη, καί τοΰ γαμβρού μου κυ- 
ρίτζη Τζορτζάκη τοΰ μακαρίτη τοΰ Νικολή’ καί τούτο διά περισσοτέραν τους 

τυχόν αΰξησιν χωρίς νά τολμήσω) τινάς νά τά ζητήση πρό καιροΰ οδτε ίε- 

ρεύς, ούτε άρχιερεύς, Ούτε τις άλλος έπιτροπεύειν λεγόμενος τοΰ Φροντισΐη- 
ρίου. Τόν Χατζή Κωνσταντήν προγονόν μου παραγγέλνω είς τοΰ θεοΰ τήν 
χάριν, καί δίδοντάς του τήν εύχήν μου, τού άφίνω καί γρόσια εκατόν, άπό 

τό έπίλοιπον έχι μου. Άφίνω τοΰ κύρ Νικολή ιατρού Φυτηλή γρόσια πεντή
κοντα, καί έτερα εκατόν, δίδη εις ταϊς τέσσαραις έκκλησίαις τοΰ χωρίου 

μας Άριτζίου μέ χέρι του άνά γρόσια είκοσιπέντε. Άφίνω τφ πνευματικφ 

μου πατρί κύρ Ίωαννικίφ γρόσια τριάκοντα. Άφίνω τφ κύρ Ίγνατίφ καί 
γραφεί ταύτης τής διαθήκης μου φλουρία βενετικά δεκαπέντε, τής περιβο-
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κουμπάρας θυγατρός μου Θεοδώρας δεκαπέντε, πρδς τούτοις ακό

μη καί τής άλλης τής κουμπάρας τής Εύδοκίας μου γρόσια δέκα. Παραγγέ- 
λω είς πέντε εβδομάδες μετά τήν τελευτήν μου, νά δίδωνται κάθε εβδο
μάδα είς τούς πτωχούς άνά γρόσια δέκα μέ χέρι τοϋ γαμβρού μου μισέ 

Γιάννη, καί όχι είς πρόσωπα όποϋ τον παρακαλοϋν, % έντρέπεται, άμή έκεϊ 
όποϋ πρέπει. Άφίνω είς τοϋ άγιου Κωνσταντίνου τήν εκκλησίαν τής Καρα- 

μανίας μίαν παρρησίαν, γρόσια πεντήκοντα. Άφίνφ τή αύταδέλφη μου κυ~ 
ράτζφ Αύγερινή γρόσια τριακόσια, ό δέ άδελφός μου Δημήτριος ερχόμενος 

μετά τήν τελευτήν μου θέλει πάρη έκεϊνο όποϋ τοϋ τυχαίνει κατά, νόμους 
τών κρατουντών, καί κατά την διαθήκην όποϋ έκαμα έμπροστά είς τουρκους 

τόσους, καί γέροντας τής πολιτείας, υστέρα άπό τό ντζουλούσι μου, εκείνο 

όποϋ έφάνη πώς έχω" εί δέ καί θέληση νά σιασθή ειρηνικά, άς τοΰ δώκουν 

γρόσια πεντακόσια, εί δέ καί γυρεύση νά ένοχλή, μηδέ παράν, άλλά νά τοϋ 

γυρεύουν καί έκεϊνα όποϋ όφείλει. Αύτά όλα οικονόμησα φρονών καλώς, και 
συλλογιζομενος όρθώς, μέ κάθε καλήν μου προαίρεσιν’ εί δέ τις γυρεύση νά 
παρασαλεύση την διαθήκην μου ταύτην μέ καμιάς λογής ψευδολογίαν καί 

πρόφασιν πιθανήν, εί'τε συγγενής, είτε ξένος, εχθρός, ή φίλος, κριτής η άλ

λος έπηρεαστης της καλής μου γνώμης, άς είναι ύπόδικος, άπό Θεοΰ άρών 
παντοίων άσυγχωρητων. Πρός τούτοις, αύτά όλα όποϋ έγραψα διά έλεημο- 
σύνης μου, άν τύχη καί δέν φθάνει νά τά γεμίση τό έ'χι μου, νά χρεωστοΰν 

•fl θυγατέρες μου, καί γαμβροί μου, νά τά γεμίζωσιν έως όβολοΰ άπό τά προι

κιά όποϋ τους έπροίκισα χωρίς καμίαν τους άγανάκτησιν. Άφίνω συγχώρησιν 
εις τά τέκνα μου καί έδικούς μου, είς όλους εχθρούς καί φίλους, καί άπλώς 

είς κάθε χριστιανόν. Καί ό Θεός ό άγιος νά συγχώρηση καί έμενα τόν δοΰ- 
λόν του. Άφίνω καί είς τάς δυο έκκλησίας της Σμύρνης δύο παρρησίας άπό 

65 γρ. άφίνω καί -τρεις πήχες μαούτι τοϋ Μεθοδίου 'Ρολογά, νά τοΰ τό δί
δουν ευθύς όποϋ έ’λθουν η τζόχαις, καί τρεις ή'μισυ ακόμη άπό τήν άλλην 

μπάλαν, νά τό στέλνουν είς τήν Πόλιν τφ κύρ Νικόλιι: Χατζή 'Ράλη, άφίνω 

καί τών 12 εφημερίων τής Σμύρνης γρ. 12 καί είς ταϊς δυο έκκλησίαις τής 
Αγκυρας, άγιον Νικόλαόν, καί άγιον Γεώργιον, άπό γρ. πενήντα είς κάθε 
μίαν. Άφίνω καί τής βαπτισιμιάς μου τής θυγατρός μου Θεοδώρας γρ. 30. 
Παραγγέλω ακόμη και διά ταϊς δύο σκλάβαις μου καί τήν άναθρεπτικήν 

μου, νά ταϊς παντρέψουν καί ταϊς τρεϊς, κάθε μίαν μέ τριακοσίων γροσίων 
έ'ξοδον. "Όλα τά είρημένα ψυχικά σοϋμμα γρόσια 6959. - ■

dcaiiarτί/c 'Ρύιπος. Μιχαή.Ι Βαστάρχης ίατ^&ς μάρτνς, Χατζή ΝικύΛας 

Γν.βριη.Ι μάρτνς, Πακαγιωτης Πιτακύς ριαρτνς, Γεωργάκης Λνκάκης μάρ- 
ϊνς, Μάρκος Χημητρίον μάρτυς, Χατζή Κωγσ&ττής Τακιατζής μάρτνς, 
'Λ.ΙεζαΓδρής ΚοντόστανΛος μάρτνς.

t Ό Σμύρκης ΝΕΟΦΥΤΟΣ βέβαιοί.

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΪΑΟΣ ΚΕΡΑΜΕΥΣ,
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ΚΑΙ Η ΕΝ ΑΥΤΗ» ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

Pompei e la regione sotterrata dal Vesuvio nell’ anno LXXIX. Memorie 

e notizie pubblicate dall’ ufficio tecnico degli scavi delle provincie meridio

nal!. Napoli MDCCCLXXIX.

Ούτως επιγράφεται ογκώδης καί κάλλιστα τετυπωμένος τόμος είς δυο διαι

ρούμενος μέρη, ών τό μέν πρώτον περιλαμβάνει 291 σελ. τό δέ δεύτερον 

24 3, δημοσιευθείς ύπό τοϋ Τεχνικοΰ Γραφείου τών κατά τάς μεσημβρινάς 
τής ’Ιταλίας επαρχίας άνασκαφών έπί τή κατά τό παρελθόν έτος 1879 τε

λεσθείση έν Πομπηίςρ εορτή είς μνημόσυνον τής πρό 18 αιώνων, κατά τό 79 

μ. X., καταχώσεως τής πόλεως.
Τό βιβλίον άποτελοϋσι δέκα καί οκτώ επισήμων λογίων διατριβαί, άρχαιο- 

λογικαί τό πλεϊστον, άναφερόμεναι είς τήν Πομπηίαν καί τό 'Ηράκλειον. 
Έν αύταϊς εξετάζονται μετ’ έπιστασίας τής δεούσης πλεϊστα ζητήματα 

σχετιζόμενα πρός τήν κατάχωσιν έκείνην, ής έτελεϊτο πέρυσιν ή μνημόσυνος 

έορτή καί ητις έπέπρωτο νκποβή έν ταϊς ήμέραις ημών ή άφορμή τόσων προό

δων έν τή έπιστήμη τής άρχαιότητος.
Καί εινε μέν πάσαι αί διατριβαί έκεϊναι άξιαι τής προσοχής καί τής μελέ

της κα'ι τών αρχαιολόγων καί καθ’όλου τών φιλολογούντων, άλλ’ημείς δμως 
ένταΰθά σήμερον σκοποϋμεν νά ένδιατρίψωμεν περί μίαν έξ αύτών, ή'τις άν 

δέν ή/ε ή έπισημοτάτή είνε πάντως έκ τών έπισημοτάτών. Ή πραγματεία, 

ής έκτενή άνάλυσιν δημοσιεόομεν κατωτέρω,- είνε έ'ργον τοΰ περιφανοΰς τής 
’Ιταλίας φιλολόγου Δομίνικου Comparetti, έπιγοάφεται δέ'//τφ'ά/ρα- 

κ.Ιείΐύ εηανίις v&r Πεισώνων καί ή ir αντή βιβΛιοθήκη. Άκολουθοΰντες 
δέ καί ήμεϊς τόν συγγραφέα διαιροϋμεν κατωτέρω τήν ήμετέραν άνάλυσιν 

L είς πέντε μέρη.
ϊ Είνε παντί -λογίφ γνωστόν οτι πρό ενός περίπου αίώνος άνασκαφείσης έν

τφ χώρω. έ'νθα ποτέ έ'κειτο τό'Ηράκλειον1 τό μετά τής Πομπηίας συγκατα- 
χωσθέν, παλαιάς έπαύλεως, άνευρέθη έκεϊ κα,ί βιβλιοθήκη παλαιά άποτε- 

ί λουμένη, έκ πυρικαύστων παπύρων, ών ή άνάγνωσις :έπί μακράν σειράν έτών
άπασχολήσασα πολλούς τών λογίων τό μέν συνετελέσθη τό δέ καί μέχρι 

τοϋδε μένει άσυντέλεστος. Οί πλεϊστοι τών άναγνωοθέντων παπύρων ευρέθη 

“ ότι ήσαν συγγράμματα τοΰ ’Επικούρειου φιλοσόφου Φιλοδήμου τοΰ Γαδαρέως,

όστις έζη έν 'Ρώμη κατά τούς χρόνους τοϋ Κικέρωνος. Ό Comparetti έ'χει 
[ ήδη υποβάλει περί τε τών έκδεδομένων και τών ανεκδότων τούτων παπύ-

[ ΤΟΜΟΣ Δ\ 3.—ΜΑΡΤΙΟΣ 188Q 15
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ρων, μάλιστα δέ περί των πρώτων, εκτενή έ'κθεσΐν (Relazione sui papiri 

Ercolanesi) εις τήν έν 'Ρώμ.γ Άκαδήμειαν de’ Lincei καί άλλως δέ περί τά 

πολύτιμα έκεΐνα λείψανα της άρχαιότης άσχοληθείς ό άνήρ, προτίθεται έν 
τη προκειμένη διατριβή νά όρίση τίνος κτήμα ήτο ή έπαυλις έκείνη καί τί
νος η βιβλιοθήκη. Νομίζομεν δτι ό διαπρεπής λόγιος δέν ήστόχησε της αλή

θειας.

Α?

Περί ιης βιβλιοθήκης τοϋ Φιλοδήμου.

φ ■
Πάντες οί άνευρεθέντες πάπυροι εΐνε 1803 είτε πλήρεις ε”τε τεμάχίοε 

μείζονα ή μικρότερα. Έκ τούτων έξετυλίχθησαν μετά πόνου πολλοϋ 341 

καί .έκ τούτων πάλιν έξεδόθησαν· 176 είς δύο σειράς (19 μεν είς την Volu· 
minum Herculanensium seriem I, 176 δέ εις τήν II), κεϊνται δ’ ανέκδοτοι, 

ετι 146, περί ών διαλαμβάνει έν τή προμ.νημονευθείση έκθεσει του ό Com- 
paretti. Οί λοιποί 1462 δέν έξετυλίχθησαν ακόμη. Έπί 65 παπύρων έκδε- 

δομένων τε καί άνεκδότων άνεγνώσθη τό όνομα τοϋ συγγραφέως, εΐνε δέ 

επτά όλοι οί συγγραφείς τών 65 τούτων παπύρων, ώς εξής’

’Επικούρου' — 11

Δημητρίου — 5
Πολυστράτού — 2
Κολώτου —. 2

Καρνίσκου ·— 1
Φιλοδήμου — 43

Χρύσιππού — 1

.65
Άνεγνώσθη δ’ έν τοϊς 65 τούτοις καί ή έπιγραφή τοϋ βιβλίου, ών τινα πλείσ- 

να άποτελοϋσι μέρος μιας καί της αύτής συγγραφής. Οί ένδεκα π. χ. πά

πυροι τοϋ ’Επικούρου άνήκουσι πάντες είς τό Περί (ρύσεως αύτοΰ, οπερ περιε- 
λάμβανε 37 βιβλία. Άνεγνώρισε δέ ό Comparetti καί έν άλλοις παπύροις, έφ” 

ών ούτε τοΰ συγγραφέως τό όνομα ούτε τοΰ βιβλίου ή έπιγραφή έφέρετο, 
έτερον σύγγραμμα τοΰ Επικούρου, ηθικής ύπρθεσεως/ δύο συγγράμματα τοΰ 

Κολώτου, όστις εινε ό γνωστός τοΰ ’Επικούρου μαθητής, δύο τοΰ Πολυστρά- 

του, όστις είναι ό τρίτος έν τή διαδοχή τών ’Επικούρειων σχολαρχών, πέντε 

τοΰ Δημητρίου, όστις φαίνεται ότι εινε ό έκ Βυζαντίου περιπατητικός,έν τοϋ 

Χρύσιππού, έν τοΰ Καρνίσκου, άγνώστου άλλοθεν συγγραφέως καί είκοσιϊζ 
τοΰ Φιλοδήμου, άν ύπολογίσωμεν ώς έν βιβλίον τάς διαφόρους αύτοΰ περί ρη

τορικής συγγραφάς.

1 Βλ. Rivista di Filologia κτλ. τόμ. 8 σ. 401 κέξ.

Τά δύο τρίτα λοιπόν τών έργων, ών έγνώσθη ό συγγοαφεύς, εΐνε τοϋ Φι- 

λοδήμου, τό δ’ άλλο τρίτον διανέμεται μεταξύ έξ συγγραφέων. Άλλα καί 

πολλών άνεκδότων ακόμη παπύρων μή φερόντων ονομα συγγραφέως τό πε- 

φιεχόμενθν πείθει ότι καθ’ ολου κατά πολύ ύπερεΐχον ώς πρός τόν αριθμόν 
τοΰ Φιλοδήμου τά συγγράμματα. Προσθετέου δέ καί τοΰτο, ότι τοΰ Φιλοδή- 

μου τινά βιβλία ύπήρχον έν τή βιβλιοθήκη έκείνη έν πλείοσι τοΰ ενός άντι- 

γράφοις, τοιοΰτον εΐνε π. χ. τό Περί ποιημάτων σύγγραμμα.
ΤΗτο λοιπόν ή τοΰ 'Ηρακλείου βιβλιοθήκη κυρίως είπεϊν καί πλήν έλαχί- 

στων έξαιρέσεων επικούρειος, όλίγιστα όμως σχετικώς περιέχουσα συγγράμ
ματα.αύτοΰ τοΰ αίρεσιάρχου, ούδέ έν δέ άλλων έπιφανών τής αίρέσεως,οΐον. 

τοΰ Μητροδώρου καί τοϋ Έρμάρχου. Τούναντίον δέ περιείχε τά άπαντα τοΰ 

Φιλοδήμου, όστις ήτο δευτέρου λόγου μεταξύ τών ’Επικούρειων καί οδτινος 

έκ πάντων τών έν Ήρακλείφ εύοεθέντων βιβλίων μόνον τοϋ έπιγραφομένου 

Σύνταζις των φιλοσόφων μνημονεύει ό Διογένης ό Λαέρτιος.1 Ό Ιίικέρων2 
μνημονεύει τοϋ Φιλοδήμου ώς κομψοΰ μάλλον ποιητοϋ ή ώς φιλοσόφου, πλη

ρέστατα δέ δικαιοϋσι τόν λόγον τοΰ ρωμαίου ρήτορος τά σωζόμενα έν τή 

Ανθολογία επιγράμματα τοΰ Φιλοδήμου, άτινα εΐνε μέν πως όχι πολύ σε- 

μ.νά, πάντως όμως εΐνε κομψά καί γλαφυρά. Ήτο δέ, ώς έκ τών υστέρων 
καταδεικνύεται, πολυγραφώτατος δ Φιλόδημος όπως καϊ καθ’ όλου οί έπι- 
κούρειστοι, έ'χομεν δέ τούτου καί παλαιάν μαρτυρίαν, διότι λέγει περί αύτοΰ 
ύ ’Άκρων ό σχολιαστής τοΰ Όρατίου-3 «cum multa deeadem secta scripsisset».

Τίς λοιπόν ήτο ό παράξενος έκεϊνος του 'Ηρακλείου Επικούρειος ό τόσον 

έπιμελώς συλλέξας τοΰ Φιλοδήμου τά άπαντα καί προτιμών μάλιστα αύτά, 

ώς φαίνεται, τών συγγραφών τοΰ ’Επικούρου αύτοΰ, τοΰ Μητροδώρου και 
τοΰ Έρμάρχου ; Μήπως ή βιβλιοθήκη αυτή ήτο αύτοΰ του Φιλοδήμου ;

Ή ΰπόθεσις αύτη ή φυσικωτάτη έ'τυχε πολλής αποδοχής, ισχυρότατοι δέ 
λόγοι έπιστηρίζουσιν αύτήν. Τούς λόγους δέ τούτους συνοψίζομεν ένταΰθα. 

Καί πρώτον μέν δέν φαίνεται άπίθανον πάντα τά έκεϊ συλλεχθέντα βιβλία 

τοϋ Φιλοδήμου νά μή ήσαν καί προωρισμένα εις δημ,οσίευσιν, διότι ύπάρχουσι 

καί έπιτομαί ύπό τοΰ ήμετέρου φιλοσόφου παρασκευασθεΐσαι πρός ιδίαν, ώς 

φαίνεται, χρήσιν, τών μαθημάτων Ζήνωνος τοΰ Επικούρειου, όστις έγενετο 

διδάσκαλος καί φίλος τοΰ Φιλοδήμου καί θν ουτος ονομάζει flJltator. "Επει
τα, πολλά εΐνε τά ρητορικά βιβλία καί ύπό διαφόρους έπιγραφάς, όπερ δη- 

λοϊ ότι θά είργάζετο ό Φιλόδημος εις παρασκευήν συγγράμματος Περί ρη
τορικής καί ότι τά ύπάρχοντα ί> π ο μνήματα, θά ήσαν τά διάφορα πρός.έπε-

1 Βλ. Rivista di Filologia τόμ. 3 σελ. 449 κίξ. έ'νΟχό Comparetti μετά πολλής τής πει- 
Οοϋς αποδίδει λείψανα ανεκδότου παπύρου ανεο ονόματος συγγραφέως ε’ς τήν Σύνταξιν 
τών φιλοσόφων τοϋ Φιλοδήμου.

2 In Pison. 29. - .
3. Είς σατυρ. 1, 2, 121.
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ξέργασίαν μέρη ενός κα'ι τοΰ αύτοϋ δλου. Πλήν τούτων εύρέθησαν έν μιφ τής 
έπαύλεως αίθούσν) και προτομαί όρειχάλκιναι τοΰ Δημοσθένους, τοΰ ’Επικού
ρου, τοΰ Έρμάρχου καί τοΰ Ζήνωνος. Ό Ζήνων δ’ ουτος ού'τε δ Έλεάτης 
φαίνεται δτι είνε, ώς εί'κασεν δ Ούϊσκόντης, ούτε πάντως ό στωϊκός — τί 
ήθελε τοΰ στωϊκοΰ ή προτομή έν ’Επικούρειο» οίκω;— αλλά μάλλον δ Σι- 
δώνεος, ό φί.Ιτατος, δστις κατά τούς χρόνους τοΰ Φιλοδήμου ήτο δ σχολάρ·- 
χης τής αίρέσεως, ό coryphaeus epicureorum, δπως ονομάζει αύτόν δ Φίλων 
παρά Κικέρωνι.1 Τής δέ τοΰ Δημοσθένους προτομής ή υπαρξις έξηγεΐται έκ 
τής πολλής περί την ρητορικήν σπουδής τοϋ Φιλοδήμου.

’Άλλο σπουδαΐον γεγονός είνε δτι ή περί ής ό λόγος βιβλιοθήκη έν χώρερ 
ιταλική συλλεγεϊσα είχε μεταξύ 344 παπύρων έκτυλιχθέντων 18 μόνα λα
τινικά χειρόγραφα, τά δέ λοιπά πάντα ή,σαν ελληνικά κα'ι δτι, δπερ έτι 
σπουδαιότερον, έν φ μεταξύ τής έποχής του θανάτου τοϋ Φιλοδήμου καί 
τής έκρηξεως τοΰ Ούεσουβίου (79 μ. X.) μεσολαβεί εις περίπου αιών ούδέ 
εις συγγραφεύς μεταγενέστερος τοϋ Φιλοδημου εύρέθη έν τή βιβλιόθηκ-ρ. 
’Εννοείται δέ δτι δταν κοινώς όνομάζηται ή βιβλιοθήκη έκείνη βιβλιοθήκη 
too Φιλοδήμου δεν έπεται έκ τούτου δτι τά άπαρτίζοντα αυτήν βιβλία ήσαν 
καί αύτόγραφα πάντα. Ή ποικίλη έν τοΐς δεκφόροις χειρογράφοις γραφή, τά 
υπάρχοντα λάθη, αί στιχομετρικαϊ σημειώσεις αί προστεθειμέναι ταϊς έπι- 
γραφαϊς τών συγγραμμάτων καί άλλα έτι τεκμήρια μαρτυροϋσιν δτι υπό 
διαφόρων drrtypay/wr είτε ώς έλεγον οί 'Ρωμαίοι, έγράφησαν
τά βιβλία έκεΐνα. Μόνη ί'σως ή επιτομή τών τοϋ Ζήνωνος μαθημάτων έγρά- 
φη ιδί^; χειρί ύπό τοΰ Φιλοδημου, είνε δέ γεγραμμένη αυτή λεπτοϊς γράμ- 
μασι καί μετ’ έπιτομών, δμοιαι δ’ εινε καί αί περισελίδεοι σημειώσεις αί 
προσγεγραμμέναι τφ Περί φνσεως συγγράμματι τοΰ’Επικούρου. ■ Δυνατόν 
δμως ή βιβλιοθήκη νά μή ήνε αύτοϋ τοΰ Φιλοδημου, αλλά τίνος στενοϋ αύ- 
τοΰ φίλου, ή νά ήτο μέν τοΰ Φιλοδήμου, νά έδωρήθη δέ εί'ς τινα 'Ρω'μαΐον. 
Τά ζητήματα ταΰτα θαυμασίως διαλευκαίνει ό σοφός Com.paretti έν τοΐς εξής»

Β'

ΤΖερί τής έπαύλεως ίλθα εΰρέθησακ οί πάπνροτ.

’Αν ισχυροί λόγοι πείθουσιν δτι ή βιβλιοθήκη έκείνη τοΰ 'Ηρακλείου δί- 
ναται νά άποδοθή εις τόν Φιλόδημον, ή. έπαυλις τούναντίον, έν ή ήτο ή βι
βλιοθήκη, είνε πάντως άδύνατον νά ΰποτεθή δτι ήτο κτήμα τοϋ φιλοσόφου. 
Διότι ήτο ή έπαυλις έκείνη πολυτελεστάτη καί πλήρης μαρμάρινων καί χάλ
κινων τεχνουργημάτων, άτινα νΰν θαυμάζονται έν τώ Μουσείφ τής Νεαπό- 
λεως. Είνε λοιπόν φανερόν δτι θά ήτο κτήμα οίκου πλουσίου καί περιφανούς 

1 De nat. dear.· 1,21.
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καί δτι αί εκεί άνευρεθεϊσαι πολλαί καί ανώνυμοι προτομαί θά εΐκόνιζον κατά 
πάσαν πιθανότητα διάφορα πρόσωπα τοΰ οίκου εκείνου.1 Καί έξ δσων λέγει δ 

Κικέρων έν τώ κατάΠείσωνος λόγφ περί τοΰ Φιλοδήμου καί ώς δύναταί τις 
καί έκ τών ιδίων αύτοϋ έπιγραμμάτων νά είκάσ-ρ ό γραικύλος Φιλόδημ.ος 
άν καί δέν ήτο πάντως esuriens, δέν ήδύνατο δμως έν Ίταλίι^ μάλιστα 

νά έχγι τοιαύτην έπαυλιν.
Τίς λοιπόν ήτο δ πλούσιος καί εύγενής εκείνος 'Ρωμαίος ό δυνάμενος τοιαυ- 

την νά έχη έπαυλεν, ό σύγχρονος τοΰ Φιλοδήμου, δ κατά πάσαν πιθανότη
τα ’Επικούρειος, δστις ή παρ’ έαυτω είχε τόν Φιλόδημον (καί διά τοΰτο εί- 
χεν έν τφ οίκφ του καί τήν βιβλιοθήκην τοϋ Φιλοδήμου) ή τουλάχιστον πολύ 
έξετίμα αυτόν καί άπέκτα πάσαν αύτοϋ συγγραφήν;

Τό νά θέσγι τις έν πάση ακριβείς τούς δρους τής έρωτήσεως είνε τά μά
λιστα συντελεστικόν είς ευρεσιν τοΰ όρθοΰ τής άπαντήσεως. Διά τοΰτο δέ 
μέχρι τοΰδε οί άοχαιολογοΰντες δέν ήδυνήθησαν νά έπιτύχωσι τοΰ άληθοΰς 
έν τφ περί τής έπαύλεως τοΰ 'Ηρακλείου ζητήματι, διότι οί δροι τής ζητή- 
«εως δέν είχον δεόντως τεθή. Καί δμως είνε φυσικωτάτη ή άπάντησις είς 
τό άνωτέρω έρώτημα. 'Ο άνήρ έκεΐνος δέν δύναται άλλος νά ήνε ή ό Λεύ- 
κιος Καλπούρνιος Πείσων δ Καισωνϊνος, ό πενθερός τοΰ Καίσαρος, δ άντίπα· 
λος τοΰ Κικέρωνος.

Ό Κικέρων έν τφ κατά τοϋ Πείσωνος τούτου λόγφ, άφ’ οί σφόδρα κα
τηγορεί αύτοϋ δτι έβίου άλλως ή δπως ήθελε νά έπιδεικνύηται καί όπως τό 
έξωτερικόν τής μορφής του ψευδώς έμαρτύρει, αναφέρει τάς σχέσεις αύτοϋ 
πρός τινα “Έλληνα φιλόσοφον καί ποιητήν, οδ δέν αναγράφει τό δνομα. Άλλ’ 
ό σχολιαστής τοΰ Κικέρωνος Άσκώνιος διαρρήδην λέγει δτι δ “Έλλην έκεΐ
νος είνε δ Φιλόδημος, τά δέ ποιήματα, άτινα δ ρήτωρ υπαινίσσεται, τοΰ 
Φιλοδήμου τά έπιγράμματα.2

Τό χωρίον τοΰ Κικέρωνος, δπερ είνε σπουδαιύτατον διά τό προκείμενον 
ζήτημα άν καί μακράν, παραθέτομεν δλον ένταΰθα. ’Έχει δέ κατά μετά- 
φρασιν ώς εξής’

«'Υπάρχει τις Έλλην, δστις μετ’ αύτοϋ διάγει τόν βίον, άνθρωπος, διά 
νά είπω τήν άλήθειαν, όπως έγώ τόν έγνώρισα, εύ’μουσος καί φιλόφρων, έφ’ 
δσον πρός άλλους συναναστρέφεται ή καθ’ εαυτόν εξετάζεται. Ό Έλλην ού- 
τοςίδών τόν Πείσωνα νεανίαν δντα καί έ’χοντα ή'δη σκυθρωπάζον τό μέτω- 
πον καί τοΐς θεοϊς όργιζόμενον δέν άπέφυγε νά συνάψρ πρός αύτόν φιλίαν, ήν 
εκείνος έπεζήτει καί τόσον έσχετίσθη, ώστε δμοΰ μετ’ αύτοϋ διάγει τόν βίον

1 Περιγραφήν τής έπαύλεως ίδέ παρά Justi Winckelmann, II σελ. 186 χέξ. Καί έν 
αδτώ δέ τοΰ βιβλίφ, έν ω περιέχεται ή διατριβή τοΰ Comparetti, περιελήφβη άρίστη πραγ
ματεία τοΰ χαθ. G. de Petra έπιγραφομένη J. monumeiiti della villa ercolanese, δι’ ής τά 
πατά τήν τοπογραφίαν τής έπαδλεο,ς πολλαχώς διαλενχαίνονται.

2 Τό έν Άνβολ. Παλατ. 11, 44 έπίγραμμα τοΰ Φιλοδημου άναφέρεται εις τόν Πείσωνα. 
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Hoel ουδέποτε άπομακρυνετάι άπ’ αύτοΰ. Δεν αποτείνομαι πρδς άπαιδεΰτους, 

άλλ*  ώς νομίζω, δμιλώ πρδς όμιλόν άνδρών λογιωτάτων καί εύμουσοτάτων*  

“Έχετε λοιπόν βεβαίως ακούσει δτι οί τής’Επικουρείου αίρέσεως φιλόσοφοι τήν 
ηδονήν έχουσιν ώς μέτρου πάντων τών πραγμάτων,άτινα πρέπει ό άνθρωποςνά 
έπιζητή/Αν ήνε ορθή $ γνώμη των ή οχι δέν μας ενδιαφέρει,καί άν μάς ένδια- 

φέργ, δέν είνε τοϋ παρόντος καιροΰ νά έξετάσωμεν·. Άλλ’ δμως ή αμφίβολος 

εκείνη διδασκαλία είνε συχνάκις επικίνδυνος είς νεανίαν μη έχοντα ακόμη τήν 

άπαιτουμένην άγχίνοιαν. “Οθεν ό άσελγής μας ούτος ευθύς ώς ήκουσεν ύπό, 

τοΰ φιλοσόφου τοσοΰτον έπαινουμένην την ήδονήν περί ούδενός άλλου πλέον, 
έφρόντισεν. Έξηγέρθησαν πάραυτα αί σαρ,κικαί αύτοΰ βρέξεις και ώς τις ίπ

πος όχευτής έχρεμέτισε πρδς τά διδάγματα τοΰ φιλοσόφου νομίζων δτι άνεΰ- 

ρεν δχι άρετής διδάσκαλον, άλλ’ άσελγείας ό,δηγόν. Ό Έλλην κατά πρώ

τον ήρχισε νά κάμνφ διάκρισιν τών πραγμάτων και νά ΰποδεικν.ύη είς τδν 

μαθητήν του την άληθή. σημασίαν τών δογμάτων της αίρέσεως, άλλ’ ό μα
θητής,, τό δη λεγόμενον, ώς τις χωλός έσφαίριζε καί έπέμενεν είς τάς πρώ,- 

τας του εντυπώσεις, έπεμαρτύρετο, έ'φερεν αποδείξεις,, έλεγεν δτι εινε εύεπής 
καί σαφής 4 ’Επίκουρος.. Νομίζω, δέ τφ, δντι δτι λέγει ό φιλόσοφος δτι δέν, 
δύναται νά φαντασθή τδ αγαθόν έκτος της ηδονής τών αισθήσεων. Άλλά τί. 

τά πολλά ; ‘Ο "Ελλην εύκολος ώ,ν καί τά μάλιστα χαρίεις δέν ήθέλησε νά 
έπιμείνγ) έναντιούμενος πρός άνδρα παρακαθήμ.ενον έ.ν τί) συγκλήτφ, τοΰ ρω,· 

μαϊκοΰ έθνους.
’Άλλως δέ ό. άνηρ, περί ου λέγω, εΤνε η’σκημένος. δχι μόνον περί την φι-. 

λοσοφίαν, άλλά καί περί τά γράμματα, ών άμελοΰσι πάντες σχεδόν, ώ.ς λέ· 

γουσιν οί λοιποί ’Επικούρειοι, ποιεί δέ ποιήματα τόσον φαιδρά, τόσον τετορ- 
νευμενα, τόσον καθαρά καί διαυγή, ώστε ούδέν δύναται. τις νά, φαντασθή. 
βζύτερον αυτών καί έναργέστερον. "Όθεν δύναται μέν τις,, άλλ’ ελαφρώς πάν

τοτε, νά ψέξγι αύτόν οχι ώς τινα μιαρόν ή φαΰλον ή τολμητίαν, άλλ’ ώς 

γραικύλον, ώς κόλακα, ώς ποιητήν. Έγένετο λοιπόν τοϋ Πείσωνος φίλος η 

μάλλον ένεπεσεν είς αύτόν ό, "Ελλην ουτος έπηλυς άπατηθείς έκ της πλαστής 

εκείνης όφρύος, ητις ή.πάτησε καί την ήμετέραν πολιτείαν την πασών σο- 

φωτάτην καί μεγίστην. Έμπλακές δέ είς την έαυτοΰ φιλίαν δέν ηδύνατο, 
πλέον νά άνακαλέσφ εαυτόν φοβούμενος συνάμα την άπό τής άστασίάς δυσ- 

φημιαν. Κελευσθείς, παρακλήθείς, αναγκαστείς ύπό τοΰ Πείσωνος, τόσον πολ
λά περί αύτοΰ έγραψε, ώστε περιέγραψε πάσας αύ,τοΰ τάς ορέξεις,, πάντα- 

τών δείπνων αύ,τοΰ καί τών συμποσίων τά εί'δη καί αύτάς τέλος τάς μοι

χείας του διά στίχων χαριεστάτων καί ήδυπαθεστάτων. Έν. έκείναις δέ 

τοΐς στίχοις δύναται ώς έν κατόπτρω. νά ΐδη ό βουλόμενος τδν βίον τοΰ 
ανθρώπου, πολλά δ’ έξ αύτών, τά όποια πολλοί έχουσιν ή'δη καί άκού- 

σει και άναγνώσει, θά άπηγγελλον καί πρός ύμάς νΰν, άν δέν έφοβούμην μ.η- 
ϊκος καί-αύτή ή άγόρευσίς μου, καθ’ ή,ν έξ άνάγκης έλαβε τροπήν, φανή
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άνάρμοστος είς την σεμνότητα τοΰ τόπου τούτου. ’Άλλως δέ δεν θέλω και 

νά εκφαυλίσω τόν γράψαντα. "Αν ό άνηρ ήθελεν ύπάρξει εύτυχέστερος έν τγϊ 

εκλογή τοΰ μαθητοΰ, θά καθίστατο ί'σως καί αύτός σοβαρώτερος καί σεμνό
τερος, άλλ’ ή μοίρα ήγαγεν αυτόν νά συγγράψφ περί πραγμάτων παντάπα- 

σιν άναξίων φιλοσόφου. Διότι έάν τφ δντι η φιλοσοφία ήνε, ώς κοινώς νομι- 
ζεται, διδασκαλία περί άρετής καί περί καθήκοντος και περί τοΰ προσηκόν- 
τως ζήν, ό την φιλοσοφίαν άσκών μοί φαίνεται δτι πρέπει νά άναλαμβάνή 

έν τή κοινωνία σεμνότατου πρόσωπον. Άλλ’ ή αύτή εκείνη μοίρα κατερρυπα- 

νε τδν αύτοκαλούμενον φιλόσοφον, δστις ήγνόει τήν βαρύτητα τής επιστή
μης, ήν έπηγγέλλετο, διά τοΰ βορβόρου καί τής ρυπαρίας τοΰ άκαθαρτοτα- 
του καί άκρατεστάτου εκείνου κτήνους»; (Κικ. in Pis. 28 έξ.).

Έκ τών λόγων τοΰ ρή-ορος διδασκόμεθα οτι ό Φιλοδημος εγνωρισε τον 

Πείσωνα νεανίαν δντα, έδίδαξεν αυτόν τήν Έπικουρειον φιλοσοφίαν και ητο 
εις έκ τών Ελλήνων, οΐτινες (ώς άλλαχοΰ ό Κικέρων λέγει) περιεστοίχιζον 

αύτόν. Ή φιλία αυτή είχε φθάσει είς μεγίστου βαθμόν οίκειότητος, ώστε 

όμοΰ διήγον άμφότεροι τόν βίον. Ή συμβίωσις αυτή έξηκολούθει ύπάρχουσα 

καί δτε ό Κικέρων άπήγγειλε τόν κατά Πείσωνος λόγον ή'τοι τφ 55 π. χ. 

(cum eo vivit), δτε ό Πείσων δέν ήδυνατο νά εχη ηλικίαν μικροτεραν των 46 
έτών διότι εΐχεν ή'δη άρξει έν έτει 58 τήν ύπατον άρχήν. Δέν ήξεύρομεν 

πόσον χρόνον έζησαν μετά τό έτος 55 δ τε Φιλόδημος καί ό Πείσων. Βεβαίως 

μέχρι τοΰ 43 έζη ό Πείσων, διότι είς το έτος έκεϊνο τάσσεται ή ε’σχάτη 

αύτοΰ γνωστή πολιτική πράξις. "Αν δέ άπ'ιδωμεν είς τους συγγραφείς, ους 

ό Φιλόδημος άναφέρει έν τή έαυτοΰ Συγτάζει των φιλοσόφων, ή'τις μάλι
στα φαίνεται νά μή ήνε πάντως έργον του έσχάτου αύτοΰ γήρατος, δυνά- 

μεθα μετά βεβαιότητος νά δεχθώμεν δτι ό φιλόσοφος έζη και μετά τδ πρώ

τον ήμισυ τοΰ α' π. χ. αίώνος. Εινε λοιπον σχεδόν βεοαιον οτι επι 30 ετη 
άν δχι καί πλέον διήρκεσεν ή στενή σχέσις μεταξύ Πείσωνος καί Φιλοδή- 

μου. Τό συμπέρασμα είνε προφανές’ ή έπαυλις ήτο τοϋ Πείσωνος, ή δέ βι

βλιοθήκη τοΰ Φιλοδήμου. *0  Πείσων εινε, ώς γνωστόν, σπουδαιότατον ιστο

ρικόν πρόσωπον’ τό στάδιον αύτοΰ το πολιτικόν τελειώνει κατα το έτος 45, 
δτε μετά τήν μάχην τής Μουτίνης καί τήν έπικράτησιν τών περί τόν Όκτα- 
βιανόν προεγοάφησαν οί τοΰ άντιπάλου κόμματός. Τοΰ Πείσωνος τό ονομα δεν 

άναφέρεται έν ταϊς προγραφαΐς, διότι έσεβάσθησαν οί νικηταί τόν γενόμενόν 

ποτέ πενθερόν τοΰ Καίσαρος καί περ άντιφρονήσαντα. Άλλ’ δμως ό Καισω- 
νϊνος δέν ήτο δυνατόν νά μέν-φ έν 'ΡώμΤ)’ άποχωρήσας τής τύρβης τοΰ κό

σμου κατά πάσαν πιθανότητα θά διηγαγε τό λοιπόν τοΰ βίου εν τή τερπνή 

τοΰ 'Ηρακλείου έπαύλει έν τφ μέσφ 'Ελλήνων λογιών.
‘Η πρός τόν Πείσωνα σχέσις κατέστησε γνωστότατου παρά τοΐς 'Ρωμαίοις 

τόν Φιλόδηαον καί μάλιστα παρά τοΐς οίκείοις τοΰ Πείσωνος. Παράδοσις δε 

τις πιθανωτάτη ύπάρχει, καθ’ ήν την γνωστήν του πρός Πεισωνας επιστο-
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λήν δ Όράτιος τήν έγραψε πρός τούτου τοΰ Πείσωνος τοΰ Καισωνίνου τόν υίόν 
καί τούς άνεψιούς, εΐνε δέ σημειώσεώς άξιον ότι πλήν τοΰ Κικέραΐνος ό μό

νος έκ τδν λατίνων συγγραφέων ό μνημονεύσας τοΰ Φιλοδήμου εΐνε ό Όρά

τιος, όστις έν τφ α! βιβλίφ των Σατυρών (2, 121) υπαινίσσεται ρήσιν αύ

τοΰ έν τινι έπιγράμματι γνωστφ, ώς φαίνεται, τοϊς τότε λογίοις ‘Ρωμαίοις. 
"Αλλως δέ καί αυτός ό Όράτιος θά έγνώρισεν ίσως τόν Φιλόδημον, διότι 
ήτο δεκαετής τήν Ηλικίαν ότε άπήγγειλεν ό Κικέρων τον κατά Πείσωνος 

λόγον.

Γ'

Ή προτομή τοΰ Λ. ΚαΛπονρνΙου Πείσωνος Καισωτίνου.

Τά έξαχθέντα έν τοϊς προτέροις συμπεράσματα εΐνε πειστικότατα, άλλ’ 

ούδέν ήττον ή σπουδαιότης τοΰ θέματος άναγκάζει τόν άρχαιοδίφην νά τρα·» 

πί! εις άναζήτησιν καί άλλων, εί δυνατόν, επιχειρημάτων ϊνα έπιχυθίί -πλή
ρες καί άπλετον τό φως τής άληθείας έπί του προκειμένου ζητήματος.

Ούδβΐς τών παλαιών συγγραφέων μνημονεύει έπαύλεως τοΰ ΠείσωνΟς έν 

Ήρακλείφ. ”Αν υπήρχε τοιαύτη παλαιά μαρτυρία, πάσα περαιτέρω άναζή- 

τησις θά ήτο περιττή καί τό πράγμα άφ’ έαυτοΰ ύπαρχον αυταπόδεικτον 

μονονουχί φωνήν θά άφινε τορώς επιμαρτυρούσαν τό ορθόν τής εικασίας τοΰ 
Comparetti. Νϋν δμως, ώς έχουσι τά πράγματα, πρέπει, ούτως είπεϊν, νά 
έρωτηθή αύτη ή έπαυλις και νά μαρτυρήσγι τίνος ποτέ τό πάλαι ήτο κτή
μα. Την δέ άπόκρισιν . θά δώσγ βεβαίως ή έπαυλις διά τών τεχνουργημά

των, ά διέσωσε μέχρις ημών καί δή διά τών προτομών.

Σώζε ται τφ οντι λαμπρά όρειχαλκίνη προτομή έν τφ Μουσείφ τής Νεα- 

πόλεως έν 'Ηρακλείφ άνευρεθεϊσα, ήτις έως τώρα άνευ άποχρώντος λόγου 
άποδίδετο είς τόν φιλόσοφον Σενέκαν, 'Ο Winckelmann έσηαείωσεν δτι·τής 

προτομής ταύτης τό κάλλος, ήν υπέθετε κατασκευαθεϊσαν κατά τούς χρόνους 
τοΰ Νέρωνος, δέν συνεφώνει πρός όσα λέγει ό Πλίνιος περί τής κατά τήν 

εποχήν έκείνην καταπτώσεως τής·τέχνης τής πλαστικής επεξεργασίας των 

μετάλλων. "Αλλοι μεταγενέστεροι άρχαιολόγοι άνεγνώρισαν μέν δτι τό τε
χνούργημα έκεϊνο ήτο πάντως ελληνικόν, ούχΐ όρθώ; όμως έδέχθησαν δτι εί- 
κόνιζε τόν Φιλητάν. Δέν εΐνε δυστυχώς δυνατόν νά παραθέσωμεν ενταύθα 

άπεικόνισμα τής λαμπράς προτομής, ώς πράττει ό Comparetti έν τή δια
τριβή του, ΐνα έχωσιν αύτό πρό οφθαλμών οί άναγνώσται τοΰ Παρναϋσοΰ, 
περιοριζόμεθα δέ μόνον νά παραπέμψωμεν τούς βουλομένους είς τό προχειρό- 

τερον είς ημάς βιβλίον, τοϋ Ούϊσκόντου δήλα δή τήν Iconografia Romans 
(τόμ. α' έκδ. Μεδιολάνου 1818). Έκεϊ έν τφ ιδ' πίνακι θά ί'δωσιν εΐκονί- 

σμένην τήν προτομήν ταύτην τήν ψευδώς άναγραφομένην είς τόν Σενέκαν. 
”Αν δέ μ.ελετήσωσιν αύτήν έ^ισταμένως έχοντες ύπ’ όψιν καί όσα περί τοΰ
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Πείσωνος γράφει μετά τοσαύτης άκριβείας ό φοβερός αύτοΰ άντίπαλος, ό Κι- 
κέρων, θέλουσιν άμέσως άναγνωρίσει οτι ό είκονιζόμενσς εΐνε αύτός ό Πείσων 
ό Καισωνϊνος. Καί ακριβώς διότι κατά τε τήν περιγραφήν τοΰ Κικέρωνος 

καί τό εικόνισμα τής προτομής ό είκονιζόμενος άνήρ ήτο barbatus και vesti- 

tus aspere κα’ι capillo horrido καί semper tristis και taciturnus καί τόσα 

άλλα, ακριβώς διά τοΰτο, λέγομεν, ή προτομή έθεωρήθη εσφαλμένος ώς εϊ- 

κονίζουσαΧ τόν αιχμηρόν φιλόσοφον Σενέκαν, οϊον αυτόν οί άρχαιολογοΰντες 
έφαντάζοντο πειθόμενοι. μάλιστα είς τάς μεσαιωνικάς παραδόσεις. Συμφωνεί 
δέ πρός τούς χαρακτήρας τής προτομής κατά τρόπον θαυμάσιον ό τοΰ Κικέ- 

ρωνος χαρακτηρισμός, δέν δύναται δέ νά ύπάρξν) άμφιβολία δτι ή προτομή 
εΐκονίζει τόν κτήτορα τής έπαύλεως, τόν φίλον τοΰ Φιλοδήμου, τόν πατέ

ρα τής Καλπουρνίας.1

Δ'

Ή προτομή τοΰ Αυ.Ιου Γ αβινίου.

Δεν ήτο βεβαίως έπάναγκες πάσαι τής έπαύλεως αί προτομαί νά είκο- 
νίζωσι πρόσωπα άνήκοντα είς τήν οικογένειαν τών Πεισώνων, άλλά καί άλ
λων άνδρών τά ομοιώματα είτε λογίων εΐ'τε καί άλλως επιφανών θά έκό- 
σμων αυτήν. Καί τφ δντι δέ τινές έξ αύτών είκονίζουσιν, ώς δύναταί τις 
εκ τής διατάξεως τής κόμης καί τοΰ γενείου νά είκάσγ, "Ελληνας άνδρας. 

Θά υπήρχαν δέ καί εικόνες άνδρών προσφιλών είς τούς Πείσωνας ή οπωσδή

ποτε καί μάλιστα διά πολιτικούς λόγους συνδεδεμένων πρός αυτούς. Τοιαύτη 
εΐνε ή προτομή, περί ής θά γείντι ένταΰθα δ προσήκων λόγος καί ήν δύνα

ται νά ί'δν) ό βουλόμενος (διότι καί ταύτην άδυνατοΰμεν νά άναπαραστή- 

σωμεν ενταύθα) είς τοΰ αύτοΰ Ούϊσκόντου τήν Iconografia Greca (έκδ. Με- 

διολάνου 1825), έν τίί» ια' πίνακι τοΰ γ' καί τελευταίου τόμου ύπό τό όνο

μα τής Βερενίκης.
"Οτε κατά πρώτον οί accademici ercolanesi έδημοσίευσαν τήν περί ής ό 

λόγος προτομήν2 μετά πολλής έπιπολαιότητος είκασαν ότι αύτη ήτο δήθεν 

τό ομοίωμα Πτολεμαίου τοΰ Άπίωνος. ’Έπειτα ό Ούίσκόντης έκλαβών ότι 
ή προτομή είκαζε γυναίκα ώνόμασεν αύτήν Βερενίκην. Οί άκαδημαϊκοί εί

χαν δίκαιον, διότι ή προτομή εΐνε άνδρός ομοίωμα θηλυδριώδους καί μαλα- 

κοΰ, οϊος ήτο ό Αύλος Γαβίνιος δ κατά παράδοξον φοράν τής τύχης, ή'τις πολ

λάκις άρέσκεται τά φύσει διεστώτα καί ανόμοια νά συνάπτγ, γενόμενος συ- 

νύπατος τοΰ Λευκίου Πείσωνος. Ήτο δέ φυσική ή πλάνη τοϋ Ούϊσκόντου,

1 Σήμειοδμεν ΙνταΟθα τιι σχετικά χωρία τοΟ Κικέρωνος’ εΐνε δε τ’α έξής’ Pro Sext. 19, 
21, 26. De prov. cons. 12, Post red. in sen. 15. In Pis. 1, 19, 20, 28, 31, 56, 59, 65.

2 Antich. di Erco), BrODzi, Ttav. LIX, LX. -
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διότι έζέλαβεν ώς όντως γυναίκα τον άνδρα έκεϊνον, 8ν άπεκάλεσαν ον π α- 

λαιοί γυναίκα τοΰ Κατιλινα. Διότι πολλά σκανδαλώδη διεδίδοντο κατά τούς *
τότε καιρούς περί τούτου δή τοΰ Γαβινίου, ά κελεύει ό Comparetti τούς «αυ- 

τοΰ άναγνώστας νά ί'δωσιν έν τγ ίστορί^ τ·ρ ρωμαϊκφ τοΰ Drumann (τόμ. 

β' σελ. 276 σημ. τόμ. γ' σελ. 60 κέξ,).

"Οτι ανωτέρω έλέχθη περί της προτομές τοΰ Πείσωνος, λέγομεν ένταΰ- . 
6α καί περί ταύτης, δτι δήλα δη πρέπει κα'ι αυτή νά μελετηθώ έν παραβολή 

πρός τά ύπό τοΰ Κικέρωνος περί Γαβινίου λεγάμενα. Τό δ’ άποτέλεσμα τής 
τοιαύτης μελέτης, ήν δ Comparetti ύποδεικνύει, θά ήνε ή άναγνώρισις τών 

χαρακτήρων τοΰ Γαβινίου έν τή προτομή. Διότι ά Γαβίνιος κατά Κικέρωνα 
ήτο composite capillo, cincinnatus, calamistratus κτλ.1

Αί δύο λοιπόν τών συνυπάτων προτομαί καί τοϋ Φιλοδημου η βιβλιοθήκη 

άφαιραΰσι πάσαν άμφιβολίαν’ ή έπαυλις ήτο τοΰ ΠείσωνοςΛ

Ε' :

Περί rar .lattrtxar παπύρων.

Και νΰν έπανερχόμεθα δπόθεν δ λόγος ώρμήθη, δήλον δτι είς τούς παπυ-“ 

ρους. Περιττόν είνε νάσχοληθώμεν επί πλέον περί τοΰ αν ή βιβλιοθήκη ήτο 
τοΰ Πείσωνος η τοΰ Φιλοδημου. Άφ’ ού έδείχθη δτι δ Φιλόδημος έβίου εις 

τοΰ Πείσωνος, έπεται άναγκαίως δτι έκεϊ είχεν δ φιλόσοφος καί την βιβλιο
θήκην του, είτε δ’ έκεϊ άπέθανεν εί'τε ό'χι, θά έκληροδότησε πάντως τά βι

βλία του είς τόν κραταιόν του προστάτην, τόν Πείσωνα. Τό περίεργόν- είνε 

δτι έκ της βιβλιοθήκης εκείνης λείπουσιν δλως τοΰ Φιλοδημου τά ποιήματα, 

ά ύπαινίσσεται ό Κικέρων και ών ικανά δείγματα παρέχει ήμϊν ή ’Ανθολο
γία. "Ισως ύπαρχουσι τοιαΰτα είς τούς ού'πω έκτυλιχθέντας παπύρους, άλλ’ 

δπως καί δν έχγ τό πράγμα’πρέπον είνε. νά μή λησμονώμεν δτι τά ποιή
ματα εκείνα δέν ήσαν'πάντως προωρισμένά διά τούς μεταγενεστέρους, αλλά 

μάλλον έφήμερα,.ώς καί έκ τών λόγων τοΰ Κικέρωνος εξάγεται, καί δτι λίαν 
πιθανώς βραδύτερου θά συνελέγησαν. είς έν μετά καί άλλων επιγραμμάτων 

καί δτι έκ τοιούτων συλλογών άπορρέουσι καί τά νΰν έν τή ’Ανθολογίά σω- 
ζόμενα. Έκ τών ανά στόμα μεταξύ τών οικείων τών ΓΙεισώνων φερομένων 

επιγραμμάτων ήτο καί τό. δπερ υπαινίσσεται ό Όράτως, δστις βεβαίως ώς 
οικιακός φίλος θά έγνώριζεν αύτό. ’Αλλά καί άν ύποτεΟνί δτι ίδί^ είς έν

1 Tic χωρία τοΰ Κικίρωνος, δι’ ών πρέπει να μελετηθί) ή προτομή είνε τα έξης' Post red., 
5, 6, 7. Pro Sext. 8, 11. in Pis. 11.

2 ΙΙροσΟετέον ότι άνεγνώσΰη έπι της στήλης τής προτομής ή έπιγραφή αυτή'
Teles Pis(onis) q(uadratarius), σημεΐον ότι ή στήλη, έφ’ ής έτέΟη τοϋ Γαβινίου ή προτο

μή. παρεσν.ευάτΟη ήδη κατά τούς χρόνους τοΟ συνυπάτου αύτοΟ Πείσωνος. Ίδ. και την δια
τριβήν τοΰ G. de Petra, περί ής άνωτέρω' ε’ίπομεν..
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σώμα συνελέγησαν τά τοιαΰτα τοϋ Φιλοδήμου ποιήματα κα'ι δτι κατετέ- 

θησαν ούτως έν τή βιβλιοθήκν) του και πάλιν άπορον δέν είνε πώς δέν διε·*  ■ 

σώθησαν. Διότι έκ πάντων τών έργων τοΰ φιλοσόφου έκεϊνα θά άνεγινώσκον- 
το ύπέρ πάν άλλο κα'ι διά τούτο δέν θά έ'μειναν ή'συχα έν τή βιβλιοθήκη, 

δπου έπί μακρά έτη μετά τοΰ συγγραφέως τό. θάνατον έμειναν τά άλλα, τά 
όποϊα δέν ήσαν τοιαύτης φύσεως, ώστε νά επασχολώσιν έπί πολύ τάς ώρ,ας 

τών κληρονόμων τοΰ Καισωνίνου. Διότι βεβαίως δέν είχε πρό οφθαλμών τά 
μέτρια έργα τοΰ Φιλοδήμου ό Όράτιος δταν έγραφε πρός τούς ανεψιούς τοΰ 

Λευκίου Πείσωνος νά έχωσιν ημέρας καί νυκτός έν ταϊς χερσίν αύτών exem- 
plaria graeca.OoTio λοιπόν έπί (να περίπου αιώνα, μέχρι δήλα δή τής κα- 

ταχώσεως τοΰ 'Ηρακλείου έμεινεν άθικτος καί έν τάξει ή βιβλιοθήκη τοΰ ’Ε

πικούρειου φιλοσόφου.
Μετά τινα δέ χρόνον έγένετό τις προσθήκη έν τοΐς πάλαι βιβλίαις τοΰ 

Φιλοδήμου, ήτις προσθήκη δηλοϊ δτι 'Ρωμαίοι ήσαν τής έπαύλεως οί κτήτο
ρες καί δτι δέν συνεμερίζοντο μάλιστα τοΰ γέροντος αύτών προγόνου τάς υπέρ 

τών Ελλήνων συμπάθειας. Τά ποοστεθέντα δηλαδή βιβλία είνε οί λατινι
κοί πάπυροι, ούχί πλείονες τών δέκα καί οκτώ. Διά λόγους, ών έν τή δια

τριβή του αποφεύγει ό Comparetti τήν άναζήτησιν, οί λατινικοί πάπυροι μετά 

πολλω μείζονος δυσκολίας έγένετό δυνατόν νά έκτυλιχθώσιν ή οί ελληνικοί,, 
πάντες δέ σχεδόν κατεστάθησαν μετά τήν επίπονον έκτύλιξιν τόσον δυσα

νάγνωστοι, ώστε ενός καί μόνου άνεγνώσθη ικανόν τεμάχιον, δπερ είνε ποίη

μα θέμα έχον τήν έν Άκτίω ναυμαχίαν. Τό απόσπασμα τοΰτο ιστορικού 
έπικοΰ ποιήματος άνεγράφη ούχί άνευ άποχρώντος λόγου είς τόν σύγχρονον 
τοΰ Ούεργιλίου ποιητήν ‘Ραβίριον.1 Αυτή τοΰ ποιήματος ή χρονολογία δεικνύει, 

ώς όρθότατατα παρατηρεί Comparetti, δτι οί λατινικοί πάπυροι είνε μετα- 
γενεστέρα είς τήν βιβλιοθήκην προσθήκη. Διότι-τώ 38 π. χ. έναυμαχηθη ή 
παρά τα "Ακτιον ναυμαχία, τότε δέ, έάν έζη ό. Καισωνϊνος, θά ήτο εβδο

μηκοντούτης, πολλφ, δ’ έτι πρεσβύτερος θά ήτο ό Φιλόδημος. Τό δέ περί 

τής ναυμαχίας ποίημα, έν ώ θά περιεγράφοντο ΐ'σως καί άλλα μεταγενέ

στερα γεγονότα, αδύνατον είνε νά ύποθέσωμεν δτι έποιήθη εύθύς μετά τήν 

ναυμαχίαν. Δέν δυνάμεθα μέν νά όρίσωμεν πόσον ακριβώς χρόνον μετά τήν 

ναυμαχίαν έποιήθη, άλλ’· Sv άπίδωμεν είς τό δτι ένδεκα έτη έχρειάσθη & 
Ούεργίλιος είς παρασκευήν τής Αίνειάδος καί οτι αύτός ό ποιητής δταν απί

θανε δέν έθεώρει άκόμη τό έργον του ώς δριστικώς συντετελεσμένον, πιθα- 
νώτατον φαίνεται νά δεχθώμεν δτι καί ό Καισωνϊνος καί ό φιλόδημος από 

πολλοΰ χρόνου θά είχον άποθάνει δτε δ 'Ραβίριος έξέδωκε τό επικόν ταυ. 

ποίημα. "Ας προστεθή δέ καί τοΰτο, δτι δν καί άναφέρηται ό 'Ραβίριος ώς 
σύγχρονος τοΰ Ούεργιλίου, ανήκει δμως μάλλον είς τούς χρόνους του ΤιβερίοΐΛ 

ή είς τούς τοΰ Αύγούστου.

I Βλ. τό απόσπασμα’v Egger Latioi sermonis vetuslioris reliquiae σελ. 313—317.
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Πρός ταΰτα συμφωνοΰσι κα'ι αί ειδήσεις άς έχομεν περί τ·ης άνευρέσεως 
τών λατινικών παπύρων, καθ’ άς ούτοι οί δεκαοκτώ, άποτελοϋντες κυλίν
δρους |Λακροτέρους τών ελληνικών, εκειντο χωριστά έν ένί δέματι, συνηνώμέ- 

νοι διά φλοιοϋ δένδρου κα'ι κεκαλυμμενοι διά σανΐδος. “Ισως ό φλοιός καί "ή 
σανίς ^σαν τά λείψανα τοΰ κιβωτίου έν ώ ,ένεκλείοντο οί πάπυροι.

Τοιαύτη εΐνε κα'ι έπί τοιοότων επιχειρημάτων βασίζεται η υπόδεσις τοΰ 
Comparetti, καθ’ ην η μέν έπαυλις η το τοΰ Πείσωνος, ή δέ βιβλιοθήκη τοΰ 
Φιλοδήμου. Ό συγγραφεύς έν τελεί της διατριβές του λέγει ο τι 2ν έξακο- 
λουθησωσιν αΐ έρευναι έπ'ι τ·ρ βάσει, ην αύτός τίθησιν είς τό ζητημα, δέν 
εΐνε δύσκολον νά έξευρεθώσι καί άλλα έτι επιχειρήματα εις ύποστηριξιν τνίς 
άληθείας. Ουτω λ. χ. άντί νά άναζητηται νά άποδειχθή δτι η δείνα έκεϊ 
εδρεδεϊσα γυναικεία προτομή εΐνε τΐίς Σαπφοΰς η άλλης διαπρεποΰς ποιη- 
τρίας, φυσικώτερον 6ά ηνε νά άναγράφηται αυτή είς την γυναίκα του Και- 
σωνίνου % μάλλον είς την δυγατέρα αύτοΰ Καλπουρνίαν την γενομένην σύζυ
γον τοΰ ’Ιουλίου Καίσαρος. Δύο δέ προτομαί νεανιών, οΐτινες βεβαίως δέν θά 
ησαν τότε έξοχα πρόσωπα^ ύπενθυμίζουσι τούς άνεψιούς τοΰ Καισωνίνου, 
πρός ου; έγράφη η γνωστή τοΰ Όρατίου επιστολή. Άλλ’ όρθώς πάλιν πα
ρατηρεί ό Comparetti δτι αί τοιαϋται είκασίαι ύπερβαίνουσι τά δρ'ια καυτόν 
σκοπόν τνίς διατριβές του.

Σ. Κ. ΣΑΚΕΑΑΑΡΟΠΟΥΑΟΣ.

ΟΙ ΑΤΟ ΑΔΕΛΦΟΙ Κ’ ΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΙΑ ΔΡΑΚΟΙ

' Πολλοί τών άναγνωστών τοΰ Παρνασσού, ιδίως έκ τών έν Σύρφ,έγνώρισαν 
καί ένδυμοΰνται βεβαίως τόν έκεϊ πρό δεκαετίας άποβιώσαντα γενικόν της Αυ
στρίας πρόξενον κ. Hahn.O πολυμαθής κα'ι αγαθός εκείνος άνηρ, άπό τ^ς νεό
τητάς του διαβιώσας έν έλληνικαϊς χώραις,εΐτε ώς ύπάλληλος κατ’άρχάς της 
ίμετέρας κυβερνήσεως, εί'τε ώς πρόξενος τ·ης Αύστρίας έν’Ιωαννίνοις καί μετέ- 
πειτα ένΈρμουπόλει, έγένετο γνωστός είς τόν έπιστημονικόν κόσμον διά τοΰ 
πολυτίμου περί ’Αλβανών συγγράμματος του. Άλλ’ έκτός τών Αλβανικών 
μελετών κατεγίνετο είς την περισύναξιν τών δημοτικών της 'Ελλάδος πα
ραμυθιών καί, κατά τό 1854, έδημοσίευσεν, έν Ίένη τ·ης Γερμανίας, έν γερ
μανική μεταφράσει τό πλεϊστον τ?ίς συλλογής του, έπιφυλαττόμενος νά δη
μοσιεύσει βραδύτερον τά κείμενα αύτά, οτε δ θάνατος τόν προέλαβε.

Εύτυχώς τά χειρόγραφα τοΰ σοφοΰ προξένου περι^λθον είς χεϊρας .καλάς, 
Ό γνωστός έν Κοπεγχάγη φιλέλλην καθηγητης κ. Jean Pio, ό τοσοϋτον έπι- 
τυχώς έκπροσωπών έν Δανί^ τά ελληνικά γράμματα, άριστα δέ γράφων καί 
όμιλών την καθομιλουμένην ελληνικήν, έδημοσίευσεν εσχάτως τά πλεϊστκ 
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τών ύπό τοΰ Hahn συλλεχθέντων, πρός δέ καί τινα παρ’ αύτοΰ τοΰ εκδότου 
έν Έλλάδι περισυναχθέντα. Τοΰ βιβλίου τούτου, φέροντος έπιγραφήν Νεο·εΛ· 
Ιηνικά, παραμύθια έποίησατο ηδη την δέουσαν μνείαν ό Παρνασσός.

Έν προοιμίφ έκδέτει ό κ. Pio λεπτομερώς τάς τε τύχας τών χειρογράφων 
καί τάς πηγάς τών παραμυδίων, αναφέρει δέ όνομαστί την γραϊαν Κερά, 

Παρασκευήν, ώς άφηγηθεϊσαν πολλά αύτών είς τόν αύδέντην της καί είς τόν 
ύπ’ αύτοΰ ξενιζόμενον έν Σύρφ κ. Pio. Είς την φιλίαν τούτου οφείλει δ Παρ

νασσός τό παρά πόδας άνέκδοτον είσέτι παραμΰδι τίίς Κερά Παρασκευές, 
δπερ εύχαρίστως θά διεξέλθωσιν οί άναγνώσταί του.

Μια φορά ήταν δυό άδελφοί' ό ένας ήταν πλούσιος παραπολύ κ’ εΐχε τέσ
σερα παιδιά, κι’ δ άλλος $ταν πάμφτωχος κ’ εΐχε εφτά παιδιά. Μίαν ημέ
ραν τοΰ φτωχού η γυναίκα ’πήγε σ’ τόν πλούσιον καί τοϋ είπε : — Τραβώ 
μεγάλην δυστυχίαν, γιατί δέν ημπορώ νά χορτάσω τά παιδιά μου ψωμί" 
παίρνω ολίγον άλεΰρι καί τό άνακατόνω μέ περισσότερα πίτουρα γιά νά ημ- 
πορέσω νά κάμώ ψωμί. Προσφάγι δέν ηξεύρουν τά παιδιά μου σχεδόν ένα 
χρόνον, μόνο ψωμί καί νερόν τρώγουν. —- Αύτός τ^ς άποκρίδηκε : — Καί τά 
παιδιά σου εΐνε τόσον γιερά, ένφ τά ’δικά μου μέ τόσα φαγητά καί καλο
πέρασες πάντα εΐνε άρρωστα ! — Ή δέ πτωχή εΐπεν : — Ό θεός μάς έδω
σε την φτώχειαν καί την πεϊναν, μά, δόξα σοι δ Θεός, τά παιδιά μας εΐνε 
γιερά ! Τώρα λοιπόν ήλθα εγώ, νά σέ παρακαλέσω, άν έχης κάμμιάν δου
λειάν, νά μην φωνάζης άλλην παρά εμένα, έτσι δ Θεόςνά δώση ύγείαν ’ς 
τά παιδιά σου ! — Καί λέγοντας αύτά τά λόγια έτρεχαν τά ’μάτια της σαν 
ποτάμι.

Τότες αύτός έφώναξε την γυναϊκά του καί τνίς είπε: — "Εχομεν κάμ- 
μίαν δουλειάν, νά έρχεται νά μάς κάνη κάθε ’μέρα, γιά νά μήν κάθεται 
άνεργη ; — ‘Η δέ γυναϊκά του άποκρίθηκε : — "Ας έρχεται δυό φοραίς την 
εβδομάδα νά μάς ζυμόνη. — Αύτη ακούοντας αύτά τά λόγια έχάρηκεν’ 
άμέσως λοιπόν έσυλλογίσθηκε, πώς ζυμόνοχτας εκείνο τό ώραϊον άσπρο ψωμί, 
θά τ?5ς δίδη κανένα, καί θά τρώγουν τά φτωχά παιδιά της νά εύφραίνων- 
ται. — Και ’σηκώθηκε νά φύγη. Καϊ της λέγουν : — Πήγαινε σ’ τό καλό 
κ’ ενθυμησου, νά έλθης αύριον τό πρωί. — Καί τνίς άφίνουν υγείαν χωρίς νά 
της δώσουν τό παραμικρόν. Άφοΰ κατέβηκε νά φύγη, έλεγε μόνη της : ·-— 
Νά μην νίμουν πλούσια, νά ανοίξω τό ντουλάπι μου, νά δώσω ένα κομμάτι 
τυρί, νά δώσω ένα κομμάτι ψωμί $ τούλάχιστον ’λίγο ρύζι, $ τόσα άλλα 
πράμματα, όποΰ εΐνε σ’ τό σπίτι, γιά νά εύφρανθοϋν οί φτωχοί. Καί σηκό- 
νοντας τά χέρια της είς τόν ούρανόν, λέγει: — Γιά τί, Θεέ μου, μέ έκαμες 
τόσο φτωχή; —Καί πήγαινε σ’ τό σπίτι της μέ τά κλάϋματα, όποΰ την. 
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έκαρτεροΰσαν τά παιδιά της μέ τόσην προθυμίαν, ί'σως τούς φέρη κάτι τί» 

Μά αύτή η κακομοίρα ήλθε μέ τά χέρια ξερά!
Την άλλη ’μέρα ’πήγε πρωί πρωί σ’ τοΰ πλουσίου τό σπίτι γιά νά ζυ- 

μώση, κι’ άφοΰ έζύμωσε κ’ έτελείωσε τήν δουλειά της, της είπαν νά ’πάγη 

σ’ στό καλό καί πάλιν νά ένθυμηθή νά ίλθη, δίχως τούλάχιστον νά της 
δώσουν ένα ποτήρι νερό ! Αύτή ή καϋμένη άμα ήλθε τής είπαν τά παιδιά :

Μάς έφερες τίποτε, μητέρα ; — ’Όχι, άποκρίθηκεν εκείνη" άφοΰ ξεφουρ

νίσουν ίσως μάς στείλουν κάνένα ψωμί. — Μά τοΰ κάκου τό έπερίμενε, 
γιατί έβράδειασε κι’ ούτε ψωμί έφάνηκε νά τής στείλουν ούτε κανένα-πιάτο 

φαγί.
Είς δυό τρεις ημέρας τής έμήνυσαν νά πάγη νά ζύμωση’ γιατί τούς άρεσε 

πολύ τό ζύμωμά της. Τότες έσηκώθηκε πάλιν ή καϋμένη καί ’πήγε' κ’ έκεϊ 

όποϋ έζύμονεν, έσυλλογίσθηκε, νά μην πλύνη τά χέρια της, μόνον άφοΰ γυ- 

ρίση σ’τό σπίτι της, νά τά πλύνη άπό έκείναις ταϊς ζύμαις μέσα σ’.ένα 
πινάκι, καί νά δώση άντίς τό νερόν νά τό πιουν τά παιδιά της. Κι’ άφοΰ 

έζύμωσεν, έφυγεν άμέσως' καί σάν έφθασε σ’ τό σπίτι της, λέγει τών παι
διών της: — Προσμένετε νά σάς δώσω νά πιήτε ’λίγην γαλακτιάν. — Καί 

πλένοντας τά χέρια της καλά καλά άπό ταϊς ζύμαις, έγέμωσεν ενα καλό 
πινάκι, κ’ έδωσε καθενός ολίγον νά πιή. Καί τόσον τούς άρεσεν, όπου τής εί

παν : -— Μάννα, κάθε φορά ποΰ θά ζυμόνης, νά μάς φερνής νά πίνωμεν άπό 
αύτό τό ζουμί.

Έπέρασεν ένας μήνας ποΰ έπήγαινε σ’ αύτήν τήν δουλειάν. Φαίνεται, πώς 
δ Θεός εύλογουσεν αύτά τά παιδιά, κ’ έγένουνταν πλέον παχειά άκόμη. 

Μίαν ημέραν λοιπόν περνώντας ό πλούσιος άπό τοϋ φτωχού τό σπίτι, έβαλε 
τό κεφάλι του μέσα άπό τήν πόρτα κ’ είπε : — Τί κάνετε εσείς εδώ ; —■ 

Γυρίζει λοιπόν καί βλέπει δ'λα τά παιδιά, κ’ έσάστισεν άπό τό πάχρς όποϋ 

είχαν’ καί ’βγαίνοντας έξω άπό τήν πόρταν θυμωμένος πηγαίνει σ’ τό σπίτι 

του καί φωνάζει τής γυναίκας του : — ’Έλα ’δώ σύ ! νά μ.οϋ ’πής, τί τής 
δίνεις τής νύμφης μου, όπου έρχεται και μάς ζυμόνει ; — Αύτή λοιπόν ’φο

βήθηκε μέ τόν τρόπον όποϋ τής ’φώναξε, κ’ είπε : — Έγώ άκόμη δέν τής 

έδωσα τίποτα, γιατί σέ φοβοΰμαι, μήν τής δώσω τίποτε περισσότερον καί 

μέ μαλωσης. — Αύτός λεγει : — Δέν είναι βολετόν, νά μήν τής έδωσες 
τίποτα, γιατί τά παιδιά της είνε τόσο παχειά, όποϋ φοβάσαι νά μήν σκά

σουν άπό τό πάχος. — Αύτή λοιπόν ορκίζεται καί λέγει : — Τίποτε άλλο 
δέν παίρνει παρά τά χέρια της άπλυτα, καί τά πλένει σ’ τό σπίτι της, κ’ 
έκεϊνο τό ζουμί δίδει καί πίνουν τά παιδιά της. — ’Ακούοντας έτοϋτα τής 

λέγει: — Νά τής τό κόψης κι’ αύτό !

Τήν άλλη ’μέρα όποϋ ’πήγε νά ζυμώση, τήν έφύλαγεν ως νά τελειώση, 

κι’ άφοΰ έτελείωσε, τής είπε : — Πλύνε τά χέρια σου καλά κ’ έπειτα φεύ

γα ! — Σάν τό άκουσεν ή κακομοίρα, άλλαξεν ή οψι της, κ’ έτρεμεν άπό 

τήν λύπην της, πώς θά ’πάγη σ’ τά παιδιά τής, νά τής γυρέύσουν τήν γα- 

λακτιάν. Σάν έφθασε σ’ τό σπίτι της, ήταν μαζωμένα τά παιδιά καί τήν 

καρτερούσαν, κι’ άφοΰ τήν είδαν, κ’ ήμβε μέσα, τής είπαν δλα μέ μίαν 

φωνήν. — Τί έχεις, μάννα ; — Τίποτα, παιδιά μου, μά έξέχάσα κ’ έπλυ

να τά χέρια μου ! — °Όλα τά παιδιά έκλαιαν κ’ έφώναζαν : —- Πώς νά 
μάς ξεχάσης, νά μή μάς δώσης έκεϊνο τό ώραΐον ζουμί ;

’Εκείνην τήν ώραν ποΰ έφώναζαν κ’ έκλαιαν, έμβαινεν ό πατέρας των 

μέσα σ’ τό σπίτι καί λέγει : — Τί έχουνε τά παιδιά καί φωνάζουν · —* 

Τότες αύτή είπεν όσα έστάθηκαν, κι’ αύτός έλυπήθηκε παραπολύ κι’ άπε- 

φάσισε νά σκοτωθή, καί γιά νά μήν τό καταλάβη ή γυνζϊκά του, τής έζή- 
τησεν ένα σακκοΰλι νά ’πάγη σ’ τό βουνό νά μαζώξη χόρτα. Άφοΰ τοϋ τό 

έδωκεν, έφυγεν. Σάν έπεριπατοΰσε σ’ τά τυφλά πολλήν ώραν εύρέθηκεν άπά- 

νω σ’ ένα ’ψηλόν κρεμνόν, κ’ εκεί άπεφάσισε νά πέσ-η νά σκοτωθή. Τότες 

είδεν αντίκρυ ’ς τόν κρεμνόν ένα παλάτι πολύ μεγάλο, κ’ είπε : — Πριν σκο
τωθώ, άς πάγω νά ίδώ τί είν’ εκείνο τό παλάτι ! — Καί πλησιάζοντας έκεϊ 

είδεν ένα δένδρον κι’άνέβηκεν απάνω κ’ήθέλησε νά ίδή, ποιός κατοικεί έκεϊ. 
Δέν έπερασε πολλή ώρα καί βλέπει κ’ έβγαιναν πολλοί δράκοι' τούς έμε·*  
τρησε κ’ ήταν σαράντα έννειά. Σάς έφύγανε αύτοί οί δράκοι, άφήσανε τήν 

πόρταν ανοικτήν, γιατί αύτό ήταν πάντα συνήθειόν τως. Κατέβηκεν αύτός 
άπό τό δένδρον κ’ έπήγε σ’ τό παλάτι καί τό έσεργιάνισε κ’ είδε, ποΰ είχε 

πολύν θησαυρόν’ κ’ έβαλε τό σακκοΰλί του καί τό έγέμωσε κ’ έπήρεν όσα 

έσήκονε ή πλάτη του, κι’ άνεχώρησεν άμέσως, επειδή έφοβήθηκε, νά μήν 

τόν προφθάσουνε. ·
Οί δράκοι σάν έγύρισαν έκατάλαβαν, πώς έπήγε κλέφτης καί τώς έκλεψε 

χρήματα’ κι’ άπό τότε άποφάσισαν, νά μένη ένας πάντα σ’ τό παλάτι.
Ό φτωχός έπέστρεψεν είς τήν χώραν ύστερα άπό δυό ’μέρες κ’ ηύρ© 

τήν γυναίκα του νά κλαίη απαρηγόρητα, γιατί έφοβήθηκε, μήπως άπό τήν 

στενοχώριαν του πάγη νά σκοτωθή" μά άφοΰ τόν είδε κ’ έπέστρεψεν, έδό- 
ξασε τόν θεόν, γιατί ήλθε ζωντανός. Τής είπεν ό άνδρας : —■ Γυναίκα, ό 

Θεός έλυπήθηκε τά παιδιά μας κ’ έσένα, ποΰ έζύμονες τόσον καιρόν σ’ τοϋ 
άδελφοΰ μου τό σπίτι, μ.’ ολον οτι δέ σοΰ έδωσαν ολίγον ψωμί νά χορτά- 

σωμεν τά παιδιά μας. Ιδού λοιπόν σήμερα έχομεν νά ζήσωμεν διά κάμπο

σον καιρόν ! — Κι’ άνοίγοντας τό σακκοΰλι τής δείχνει τά φλουριά. Αύτή 

ήταν θρήσκη κ’ είπε: — Τό πρώτον πράγμα, ποΰ θά ψουνίσης, είνε τό λάδι, 

γιά νά άνάψωμεν τήν κανδήλαν είς τήν Παναγίαν, ποΰ έχομεν τόσα χρόνια 
νά τήν άνάψωμεν. — Κι’ ό άνδρας της τήν άκουσε κι’ άμέσως πήγε κ’ έπή- 
ρε λάδι, καί σάν άναψε τήν κανδήλαν, προσευχήθηκαν μέ ολην τως τήν 
καρδίαν καί μέ τά δάκρυα σ’ τά μάτια, κ’ έμειναν πολλά ευχαριστημένοι,,

ϊήν αύρινήν έσηκώθηκε ό άνδρας της, καί τό πρώτον πράγμα, ποΰ έκα- 

μεν ήταν νά άγοράση ένα σπίτι" κ’ έκουβαλήθηκεν έκεϊ μ’έκεϊνα τά φτω
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χά έπιπλά του κα’ι μέ τά δυστυχισμένα του παιδιά. Τήν πρώτης/ βραδειάν 

είπε τ·?1ς γυναίκας του: — Άπό ’λίγο ’λίγο νά άγοράζωμε κάθε ’μέρα τά 

χρειαζούμενα τοΰ σπιτιού, ό'χι τίποτες περισσότερον, γιατί πρέπει νά συλλο- 

γισθοΰμεν, πως έ'δινες τών παιδιών μας γαλακτιάν νά πίνουνε γιά νά μην 
άποθάνουν της πείνας. — Ναί, είπεν αύτή, δέν θέλω ποτέ νά σου ζητήξω 

πράγμα, δποϋ δέν χρειάζεται.

Έπέρασαν δυό μήνες όποΰ αυτοί οί άνθρωποι έζοϋσαν ευτυχισμένα. Δέν 
έκαμαν άλλο παρά νά πηγαίνουν είς την εκκλησίαν καί νά βοηθούν τούς φτω

χούς. Μίαν ημέρα λοιπόν ήλθε τοΰ πλουσίου ή γυναίκα γιά νά εύρη την 
φτωχήν, γιατί είχεν άκούση άπό πολλούς, πώς ζ·η ευτυχισμένα, κι’αύτη 

άρχισε νά δυστυχεύη, γιατί έψόφησαν δλα της τά πρόβατα, τά χωράφια της 
δέν έκαρποβολοϋσαν, τό κρύον έκαψε πολλά δένδρα, κι’ άλλαις πολλαϊς δυ- 

στυχίαις έπαθαν. Ή φτωχή άφοΰ τήν είδε, δίχως νά συγχυσθ·η όποΰ ποτέ 
δέν τήν έβοήθησε σ’τήν δυστυχίαν της, τήν έδέχθηκε χαρούμενη καί τήν 

έβαλε σ’ τόν καλλίτερου τόπον καί της έφερεν οσα καλλίτερα πράγματα είχε 
σ’ τό σπίτι της γιά νά φάγγι, ένφ αύτη, σάν έπήγαινε, δέν τήν έδέχουνταν 

παρά είς τό μαγερεϊον, καί ποτέ δέν τ·ης έ'λεγε νά καθίση ! Άφοΰ έπέρασε 
πολλή ώρα, της είπε: — Μά αδελφή, ποΰ ηυρηκε δουλειάν ό άνδρας σου, 
γιά νά. πασχίση νά πάγη καί δ ’δικός μου, γιατί έπέσαμεν είς μεγάλην δυ
στυχίαν; — Καί ή φτωχή της άποκρίθηκε, πώς δ άνδρας μου δέν έπίασε 

κάμμίαν δουλειάν, μόνο τήν ημέραν ποΰ μοΰ είπες, να πλυνω τά χέρια μου, 

έφυγε" καί τίίς διηγήθηκε δ'σα έστάθηκαν. Τότες ή πλούσια τν!ς είπε νά 
πάρη καί τόν άν^ρα της γιά νά τοΰ δείξη τούς δράκους" ίσως βοηθηθοΰμεν 

κ’ εμείς. Καί ή φτωχή τόίς είπε: — Άφοΰ έλθη δ άνδρας μου άπόψε, θά 

τοϋ τό ’πώ, κι’ άς ελθγι αύρων δ άνδρας σου μέ ένα σακκοΰλι νά ’πάγη μα

ζί του. Σάν ήλθε τό βράδυ δ φτωχός σ’ τό σπίτι, τοϋ τά είπεν ή γυναϊκά 
του, κι’ αύτός της είπε: — Έγώ θά ’πάγω νά τοΰ δείξω, μά δέν θά ’πά- 

γω νά σηκώσω άλλον θησαυρόν, γιατί έτοΰτον, δποϋ έχω, δ Θεός τόν εύλο- 
γεϊ, καί ’μέραν τήν ημέραν αύξάνει.

Τό πρωί ήλθεν δ πλούσιος μέ τό σακκοΰλι σ’ τήν πλάτην καί τοΰ λέγει: 

<— Καλή ’μέρα άδελφέ, καί τί κάνεις ; είσαι καλά ; — Ένφ άλλοτε τόν 
έβλεπε σ’ τόν δρόμον καί τοΰ ’γύριζε ταϊς πλάταις, ή άλλαζε τόν δρόμον 

του, γιά νά μήν τόν άκούση νά τοΰ ’πή, πώς θέλει κάμμιάν βοήθειαν. Μά 

ό φτωχός σάν τόν είδεν, έσηκώθηκε καί τόν έφίλησε καί τοΰ είπε : Καλώς
■ ώρισες, άδελφέ, θαρρώ πώς είνε δέκα χρόνια μέ τήν δυστυχίαν μου νά 

έλθης σ’ τό σπίτι μου. — Ναί, είπεν δ πλούσιος, μά τώρα έπεσα κ’ έγώ 

σ’ τήν δυστυχίαν, κ’ είμαι άμάθητος. —— Λέγει ό φτωχός: — ’Ας ’πάμεν, 
ΐ'σως πάλω εύτυχήσης καί γείνης «πλούσιος καθώς πρώτα. —Κι’ άνεχώρη- 
σαν γιά νά πάγουν σ’ τό βουνόν. Κι’ άφοΰ έφθασαν έκεϊ τοΰ έδειξε τό δέν

δρου καί τοΰ είπεν : —- Ανέβα ’πάνω καί κάθισε σ’ τό δένδρον, καί τώρα θά 

‘βγούνε οί δράκοι, καί νά τούς μέτρησης" άν ήνε σαράντα έννειά, τότες κα
τεβαίνεις καί ’μβαίνεις ελεύθερος είς τό παλάτι, «άν ΐ'σως κ’ ήνε σαράντα 

όχτω, νά. μήν έμβης μέσα! — λέγοντας αύτά τά λόγια φεύγει. Είς δλίγην 
ώραν έβγίίκαν οί δράκοι κι’ άρχισε νά τούς μετργ. Μά φαίνεται, πώς έλά- 

θευσε, κι’ άντίς νά ’πή σαράντα οχτώ λέγει σαράντα έννειά. Καί κατέβηκε 
τρέχοντας καί ’μβηκε μέσα σ’ τό παλάτι, καί βιαστικός έγύρευε νά ίδή, ποΰ 

είνε δ θησαυρός, γιά νά γεμώση τό σακκοΰλι του καί νά φύγη τό’ όγληγορό- 

τερον, κ’ έκεϊ όποΰ έστεκεν,.άκούει μίαν φωνήν καί λέγει: —■ Έσύ λοιπόν 
είσαι δ κλέφτης, καί ξανάρχεσαι γιά νά κλέψης καί άλλα ! — Καί νά κ’ 

έβγαίνει δ δράκος, ποΰ φύλαγε άπό μιάν κάμαραν, καί τόν πιάνει άπό τό 

κεφάλι καί τόν κάνει τέσσερα κομμάτια: καί τόν κρεμνγ σ’ ταϊς τέσσερες 
γωνιαίς τοϋ σπιτιοΰ. Σάν ήλθαν οί δράκος τούς είπε : — Δέν είναι άνάγκη 

πλέον, νά φυλάγωμεν, γιατί έχω τά τέσσαρα κομμάτια τοϋ κλέφτη κρεμα

σμένα, κι’ αύτός θέλει μας φυλάγη τό παλάτι ! — Κι’ άπ’ έκείνην τήν ημέ

ραν έκαμαν άπόφασιν νά μήν κάθωνται πάλιν ολοι, μόνον νά φεύγουν, κι’ 
άρχισαν κ’ έφευγαν.

Άφοΰ έπέρασαν δυό ’μέραις ή γυναίκα τοΰ πλουσίου ήταν άνήσυχη κ’ ήλ
θε σ’ τό σπίτι τοΰ γαμβροϋ της, γιά νά ’ρωτήση, τί έκαμαν, τόν άνδρα της. 
Μά δ φτωχός ’διηγήθηκεν δσα τοΰ είχε παραγγείλη, καί λέγει : —Δέν ’ξεύ- 

ρω άν αύτός δέν έμέτοησε καλά τούς δράκους" μά θά πάγω νά ίδώ. ·ί— Κι’ 

άνεχωρησε. Σάν έ'φθασε κοντά σ’ τό παλάτι, άνέβηκεν άπάνω σ’ τό δένδρον, 
. κι’ άφοΰ οί δράκοι έβγαιναν, μέ μεγάλην προσοχήν τούς έμετροϋσε, κ’ ήταν 

δ'λοι σαράντα έννειά. Τότες έκατέβηκε κ’ έμβ·ηκε σ’ τό παλάτι κ’. έκύττα- 
ξεν άπό ’δώ κι’ άπό ’κεϊ, ΐ'σως ίδή τόν άδελφόν του. Καί σηκόνοντας τά μά

τια του βλέπει άπάνω σέ τέσσερα κομμάτια τόν άδελφόν του κρεμασμένου, 

κ’ έσάστισε ! Δέν έχασε λοιπόν καιρόν καί τόν έξεκοέμασεν, ν' έγέμωσε και 
τό σακκοΰλι του φλουριά κ’ έφυγε. Σάν έ'φθασε σ’ τό σπίτι του, ήταν πολύ 
κουρασμένος καί λυπημένος, κ’ είπε σ’ τήν γυναϊκά του : — Στείλε κάνένα 

νά’πή τνίς νύφης μου, νά έλθη νά περιλάβη τόν άνδρα της ! ~ Κι’ άφοΰ 

έ'φθασεν έκείνη, έκλαιεν άπαρηγόρητα βλέποντάς τον είς τέσσαρα κομμάτια. 

Τότες είπε τοΰ φτωχού: — Είναι άνάγκη, νά μοΰ ’βρής έναν ράφτην νά τόν 
ράψη, γιατί δέν θέλω νά Οαφθή έτσι είς τέσσερα κομμάτια. "Ο φτωχός έπΐί- 

γεν άμέσως · κ’ έφερεν έναν ράφτην καί τόν έρραψεν. Άφοΰ τόν έθαψαν καί 

τόν έκλαυσαν, άνοιξε δ πτωχός τό σακκοΰλι κ’ έδωσε τ^ς νύμφης του τά 

’μισά φλουριά καί. της είπε: —Πήγαινε νά βοηθηθής έσύ καί.τά παιδιά 

σου, κι’ άν έχης πάλιν άνάγκην, νά έλθης χωρίς ’ντροπήν νά μοΰ ζητήσης 
ο,τι χρειάζεται. Έ χήρα άνεχώρησε μέ τά δάκρυα σ’ τά μάτια, κ’ έπήγε 

σ’τό σπίτι της.

Ας αφησωμεν πλέον αύτούς κι’ ας έλθωμεν ’ς τούς δράκους. Άφοΰ έφθα
σαν εις το παλατι των κ’είδαν, πώς δέν υπάρχει δ νεκρός, έμπηξαν ολος 
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μαζί μιαν φωνήν κ’ είπαν: — Λοιπών ό κλέφτης είχε κι’ άλλον σύντροφον ! 

· ' Αύτοί λοιπών την άλλην’μέραν έκατέβηκαν εις την χώραν κ’ έπ^γαν νά 

εΰρουν ένα ράφτην γιά νά τώς κάμη σαράντα έννειά φορέματα κα'ι σαράντα 

έννειά παπούτσια. Λοιπών έλεγαν είς τόν ράπτην : — Θά μάς τά ράψγς κα

λά, νά μη ξηλόνωνται καί νά πηγαίνουν καλά σ’ τώ μπό’ί μας ! — Και πάλι 
τοϋ τώ ξαναεϊπαν, ώς ποϋ ό ράφτης έβαρέθηκε και τούς είπες — Τί διάβο

λο ! έ ψες έρραψα εναν νεκρόν, ποϋ η-αν είς τέσσαρα κομμάτια κ’ ευχαριστή
θηκαν, όποΰ δέν ·ητάν δουλειά μου, καί σείς μέ. τά φορέματα σας θέλετε νά 
μοϋ πάρετε το μυαλόν μου. Τότες αυτοί τοϋ είπαν : ■— Και γνωρίζεις τών 

άνθρωπον ποϋ σοϋ έφερε τών νεκρόν, νά τών ράψγς; — Αύτός είπε : ναί, εδώ 

κοντά μου κάθεται, κι’ Sv θέλετε, νά σας τόν δείξω, νά πάτε, νά τόν ’ρω
τήσετε, Sv ήταν καλά ραμμένος 5? όχι ! — Και παίρνοντας έναν δράκον καί 

κάνοντας είκοσι πατήματα μακρυά, τοΰ έδειξε τό μαγαζί. Τότες άνεχώρη- 

σαν κ’ έπηγαν είς έναν μαραγκόν κ’ έπαράγγειλαν σαράντα όχτώ σενδούκια 

σ’ τό μπό'ί τως.
Σάν έτελείωσαν, τά 'πήραν κ’ έμβηκαν μέσα οί σαράντα όχτώ και έμει- 

νεν ό ένας απ’ έξω. Καί τό πρωί έπηγεν ό δράκος σ’ τό μαγαζί τοΰ φτωχού 
καί τοϋ λέγει: — Μέ ^λθαν σαράντα οκτώ σενδουκια κ’ έπιθύμοΰσα,νά μου 
κάμγ,ς την χάριν νά τά άκουμβησω, σ’ τό μαγαζί σου διά μιαν βραδειάν. —■ 

Κ’ αύτός τοΰ άποκρίθηκε: —- ’Όχι διά μιάν βραδειάν, μά όσο θέλγς άς κα
θίσουν, ώς ποϋ νά εύκολυνθγς νά τά ’βγάλγς. —- Κ’ έφερε χαμάληδες, καί 

τά έκουβάλησαν.
Τά παιδιά τοΰ φτωχού άρχισαν νά ανεβαίνουν άπάνω σ’ τά σενδούκια νά 

πηδοΰν και νά παίζουν,, και οΐ δράκοι, όποΰ ίταν μέσα, ποϋ καί ποΰ_ άνεστέ- 

ναζαν κ’ έλεγαν : —■ άχ! καί πότε νά βραδειάσν) νά τούς φαμεν όλους! —’ 

"Ενα άπό τά παιδιά ?ίταν κρυμμένο, γιά νά μην τό ,εύρουν τά άλλα, κι*  

άκουσεν 'αύτά τά λόγια καί τούς άνεστεναγμ.ούς. ’Έτρεξεν είς τόν πατέρα 

του καί είπεν : —- Αύταϊς ή σενδούκαις είν.ε μαγεμμέναις κι’ όμιλοΰν. — 

Τότες ό πατέρας του έσυλλογίσθηκε μιάν στιγμήν κ’ είπε : —- Σαράντα 

όχτώ κ’ αύτός όποΰ ταίς έφερε σαράντα έννειά ! —- Κ’ έπηγε κοντά σ’ ταίς 
σενδούκαις κ’ έβαλε τό αυτί του σ’ την κλειδαριάν κι’ άκουσε κι’ αύτός τόν 
άναστεναγμ,όν. Κ’ είπε καταμόνος του : — Τώρα εγώ, διαβόλοι, α&ς συγυρί

ζω, άφοϋ κ’ άίλθετε σ’ τά ποδάρια μου ί -— Κι’ άμέσως άνεχώρησε κ’ έπηγε 

κι’ αγόρασε σαράντα όχτώ σοΰβλαις κ’ άναψε τόν φούρνον τοΰ σπίτίοΰ του, 
ταΐς έβαλε μέσα και σάν έκοκκίνισαν καλά, έπαιρνε μίαν μίαν κ’ έσούβλισεν 

ό'λαις ταίς σενδούκαις. Είπε λοιπών είς τών δουλών του : — ’Έλα, καϋμένε, 
ποΰ μάς έγέλασαν καί μά; έβαλαν έναν δράκον σέ μιάν σενδοΰκα, ποϋ Sv 

δέν νίθελε τόν σκοτώσωμεν, ή'θελε νά μάς φάγ’ρ όλους. — Ό δούλος έθύ- 

μωσε καί λέγει σ’ τόν άφέντην : — Δός μου τον, νά πάγω νά τών φουντάρω 
σ’ τών ’γιαλόν. Καί παίρνοντας τον είς την πλάτην του ’πήγε καί τον έρριξε 

Έ’ τόν ’γιαλόν. *Ώς  ποϋ νά γυρίσγ δ δοΰλος, έτοίμαζεν άλλον καί τοΰ έλεγε : 

“—.Δέν τον έρριξες καλά σ’ τόν ’γιαλόν, κ’ έγύρισεν όπίσω! — Καί πάλιν 

άφοϋ έγύρισεν, έκαμε τώ ί'διον είς ό'λους, καί τούς έρριξεν είς την θάλασσαν*  
είς δέ τόν ύστερον έβαρέθηκε γιά νά μην έλθη καί τών ξάναυρφ, κ’ έμ.βη- 

κεν εις την θάλασσαν καί τόν έτράβηξε μέσα βαθειά καί, σάν έγύρισε σ’ τώ 
μαγαζί έφώναξεν άπό μακριά: —— Μήπως αφέντη μου, έγύρισε πάλιν όπί

σω ; — Καί τοΰ είπεν- ό αφέντης: — ’Όχι, ό'χι, δέν έγύρισεν όπίσω’ φαίνε
ται, πώς τών έρριξες πολύ βαθειά ! —- Ναί, είπεν, αφέντη, έμβΐίκα σ’ την θά

λασσαν καί τον έτράβηξα μέσα καί τών άφησα!

Τό πρωί έρχούντανε ό δράκος γιά νά ίδ·^ τάχα τί έγειναν η σενδούκαις, καί 

ό πραγματευτης, πονηρός, τοΰ είπε, πώς μια σενδούκα εύρέθηκεν άνοιχτη, 
καί δέν ηξεύρω, τί νά είχες μέσα. Αύτός έτρόμαξε κ’ έπηγε νά ίδ$ την σεν
δοΰκα, ποϋ ^ταν είς τώ πλέον βαθύτερο μέρος τοΰ μαγαζιού. Καί πρ.αγματι- 

■κώς είδε την σενδοΰκαν άνοιχτη κ’ έτρόμαξεν. Ό πραγματευτης δέν έχασε 

καιρόν καί τόν άρπάζει καί τόν ρίχνει μέσα σ’ την σενδοΰκα, κι’ άμέσως την 

έσφάλησε, καί τόν έσούβλισεν εύθύς, καί έτσι έτελείωσαν όλοι’ κ’ έκληρονό- 

μησεν αύτός ολον τώ παλάτι τών δράκων, κ’ έζησε καλά περικαλά κ’ έμεΐξ 
έδώ καλλίτερα!

ΕΓΚΑΡΤΕΡΗΣΙΣ
ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΥ EDMONDO DE AMICIS*

Β'

Κατά την κλιτών τοΰ ορούς άνεμένοντο. Είς τι σημεϊον ένθά οί βράχΜ 
•^σκν άποκρημνότατοι, ρηγματώδεις καί πλήρεις βαράθρων, έχοντες μόλις ολί

γους θάμνους καί ξηρά τινα δενδρύλλια, ύπό κρημνόν ύπόκοιλον καί άψιδοει- 
δη έξετίνέτο μικρόν τι επίπεδον, μέρος γης περικυκλουμενον ύπό πετρών, τών 

μέν κατακρημνισθεισών έκ των ύψηλοτέρων μερών, τών δέ, τών και μικρο- 
τέρων, μετακομισθεισων έπίτηδες πλησίον τδν πρώτων, είς τρόπον ώστε νά 

σχηματισθνί δι’αύτών προτείχισμά τι. Ό κρημνός έχοησίμευεν ως στέ

γη καί τοίχος είς ξυλίνήν καλύβην, ·ητις κατείχε τό τέταρτον τοϋ περιτε- 

τειχισμένου μέρους. Είς τό εσωτερικόν μέρος τοΰ τειχίσματος ·ησαν λελαξευ- 
μένα κοιλώματα πρός- έναπόθεσιν πραγμάτων, καί ύπίρχε κλίμαξ έκ τοϋ 

υψους της όποιας έφαίνετο ολη η πεδιάς. Ή είσοδος ητο άνοιγμα ολίγον πλα

τύτερου άνθρώπου’ έξωθεν ούδέν σημειον έφαίνετο τόπου κατωκημένου’ έσω 
δέ είχε συγχρόνως ό'ψιν τρώγλης, όλημερίου καί στρατιωτικού στάθμου. ’Εν

τός τών κοιλωμάτων -$σαν ποτήρια, δοχεία έκ λευκοσίδηρου, χορταρικά, τε- 
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μάχια άρτου, μάχαιραι- έκ δέ των έξεχάντων άκρων των πετρών έκρέμον- 
το σάκκοι καί σταμνίδια οίνου. Έν γωνί^ τινι ίίτο σωρός σποδοΰ καϊ δαυ
λών, ό δ’ υπέρ αύτην βράχος ητο καπνισμένος, ύπό δέ την καλύβην έπισε- 
σωρευμένα άχυρα καί παλαιά ενδύματα. "Ανω δέ του κρημνού, έικπρός αύ- 
τοϋ καί έκ τών πλαγίων έφαίνοντο μόνον άγριοι βράχοι, βαθεϊαι χαράδραι 
καί πελώριοι δγκοι ώς έπικρεμάμενο» εις τόν αέρα, σπανίως δέ δένδρον τι 
μόλις ΰπεφαίνετο. Κάτω αί απόκρημνοι τοϋ όρους πλευρά? κατωτέρω ή πε- 
διάς, καί άπώτερον άκόμη άλλα όρη.

"Ανθρωπός τις ορθός είς την τελευταίαν βαθμίδα της κλίμακας, στηρίζων 

τούς άγκώνας έπί τών πετρών καί κεκρυμμένον έχων τό πρόσωπον όπισθεν 
δύω λίθων, διά τών οποίων παοετηρει ώς διά μέσου πολεμίστρας, περιέμενε 
την συνοδίαν. "Ότε διέκρινε τόν καραβινοφόρον, έκτύπησε τάς χεΐρας είς 
δείγμα εύχαριστησεως έπι της μιάς τών δύω πετρών καί παοετηρει διά προ
σεκτικοί δμματος πάν βημά του, συνοδεύων παν κτύπημα καταφεράμενον 
κατ’ αύτοΰ διά κινήματος καί βλασφημίας ώς άν ήθελε νά πρόσθεση δύνα- 
μιν είς τό κτύπημα καί άλγος εις τόν κτυπούμενον.

"Οτε δέ άπεϊχον ολίγα μόνον βήματα πλέον τοϋ όλημερίου κατέβη καί 
μετέβη νά περιμένη αύτούς είς την θύραν. — ’Έφθασαν. —>■ Τόν καροςβινο- 
φόρον ώθησαν βιαίως καί έρριψαν έν τώ μέσφ της καλύβης- είσηλθον έν άτα- 
ζί^σ κα'ι οί άλλοι, άσθμαίνοντες, φυσώντες, ρίπτοντες τγ,δε κάκείσε τούς σάκ- 
κους, τούς πίλους, τά όπλα, έκάθισαν κύκλφ έπί τών πετρών καί έμειναν 
έπί τινας στιγμάς σιωπηλοί ϊν’ άναλάβωσι δυνάμεις καί σφογγίσωσι τόν 
ίδρωτα.

Νά ένας ! έφώνησεν ό αρχιληστής, στρεφόμενος πρός τόν σύντροφον.
— Ζωντα,νός καί γερός, άπηντησεν εκείνος, ’Έπειτα, ρίψας τό βλέμμα 

έπί τοϋ αιχμαλώτου καί ίδών ότι έφόρει πτερνιστήρας, ηοώτησε τόν αρχη
γόν : Και τό άλογο ;

— Μη μου ’μιλ^ς γι’ αύτά ! άπηντησεν ό άρχιληστης ώργισμένος’ πρέ
πει νά την κάμω κομμάτια αύτη τη καταραμένη τη καραβίνα μου’ .έκτύ- 
πησα τό ζώο· άντίς τόν άνθρωπο. Καί έδώ έν όλίγαις λέξεσι διηγηθη τά 
συμβάντα.

— Δέν πειράζει, είπεν ό άλλος. Τό χτύπησα όμως καλά.
Έπλησίασε τόν καραβινοφόρον, τόν έβοηθησε νά έγερθ-?5 κα'ι άφ’ ού τόν 

έθεώρησεν επ’ ολίγον κατά πρόσωπον μετά βλακώδους περιεργείας,'άφηρε- 
σεν άπό τών ώμων του τά όπλα, τόν μανδύαν καί τό. ξίφος’ έπειτα. άφη.- 
ρεσε τόν πΐλόν του και τόν έθεώρησεν άπό κορυφής μέχρι ποδών, έμειδίασε 

καί τόν ώθησε πρός τινα γωνίαν. Ό καραβινοφόρος έστηρίχθη κατάκοπος 
έπί της καλύβης καί ηρχισε νά παρατηρη τούς ληστάς ένα πρός ένα διά 
τοϋ βραδέος καί μελαγχολικοϋ εκείνου βλέμματος τοϋ άσθενοϋς τοϋ οποίου 
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τό πνεΰμα φέρεται άίδη πέρα τνίς ζωής. Οί δέ λησταί άρχισαν νά έρευνώσιν 
έν τώ σακκιδίφ του.

ΤΗσαν πράγματι πρόσωπα άξια τοϋ τόπου καί τών έργων των. 'Ο φαινά- 

μενος ώς αρχηγός ητο άνθρωπος τεσσαράκοντα περίπου έτών, βραχύς τό ανά
στημα, άλλ’ εύσαρκος, έχων χονδρήν κεφαλήν, μέ ώμους φθάνοντας μέχρι 
τών ώτων του, κυρτάς τάς κνημας καί υπέρογκα γαστροκνημια. Άπό κε
φαλές δέ μέχρι ποδών ητο πλατύς, κοντός, παχύς, χαμηλός ώστε έφαίνετο 
γίγας συμπεπιεσμένος, δστις έπλατύνετο καθ’ οσον έβραχύνετο. Καί μέλας^ 
γενειοφόρος, τριχωτός καί μακρόκομος ούτως ώστε, μόλις δύω δάκτυλα με
τώπου έφαίνετο καί μόνον τά μΐ)λα τών παρειών. Τών τριών άλλων οί δύο 
έφαίνοντο αδελφοί’ εϊχον τό αύτό στενόν μέτωπον, την αύτην σιμην ρίνα, 
τούς αύτούς άλωπεκείους οφθαλμούς, τό αύτό καμπύλον έν εΐ'δει ημικυ
κλίου έστραμμένου πρός τά επάνω καί άνευ χειλέων στόμα καί την αύτην 
όξεΐαν καί άγένειον σιαγόνα- άμφότεροι δέ ίσαν μικροί καί νευρώδεις. Καί 
οι τρεις δέ είχον έν τοΐς όφθαλμοϊς ούκ οιδά τι τό βαθύ, τό πανουργον, τό 
άβεβαιον, τό άλλάκοτον τό όποιον δεικνύει τό τερατωδώς παράδοξον τών 
φύσεων εκείνων τών άναμιξ εύλαβών καί ωμών, τών παράτολμων καί έν 
ταύτφ χαμερπώς δειλών. Ώριμοι ηδη την ηλικίαν είχόν τι είς τάς κινήσεις 
καί τό βάδισμα καί έν αύτ·η τη παραφορά τ·ης οργνίς τό όμοιάζον πρδς την 
μαλθακήν ελαφρότητα τ^ς τίγρεως. Έφόρουν πίλον μυτερόν, ύψηλάς κνημί- . 
δας καί έπενδότην πλατύν καί ανοικτόν πρός τά εμπρός- μεταξύ δέ τοΰ 
έπενδύτου καί τοΰ πανταλονιού έξηρχετο κύκλφ κατά τι τό ύποκάαισον συ- 
σφιγγόμενον ύπό πλατείας κυανής ζώνης. Ό τέταρτος ληστης, δστις έφαί
νετο νεώτερος τών άλλων, είχε γλυκυτέοαν φυσιογνωμίαν- ητο δέ καί αύτός 
μικρός καί άγένειος ώς οί δύο οί φαινόμενοι άδελφοί.

-— Τώρα, είπεν ό αρχιληστής, άμα έτελείωσε την έρευναν τοϋ σάκκου, 
’βγάλτε του τά ροΰχα, έπειτα νά φάμε ψωμί καί έπειτα . . . βλέπουμε.

— Οί δύο άδελφοί έπλησίασαν τόν καραβινοφόρον, καί ό μέν έλυσε τάς 
χεϊράς του,, έν φ ό δέ έκράτει τό έγχειρίδιον έπί τοϋ στήθους του. Αί δύο 
λυθεϊσαι έπεσαν βραδέως ώς πτώματος χεϊρες.

— Κάτω η στολή, είπεν ό είς τών ληστών.
Ό καραβινοφόρος τούς έθεώρει καί έμεινεν επ' ολίγον άμηχανών έχων τό 

μετωπον συνωφρυωμένον καί δάκνων τά χείλη.
'Ο νεώτερος τών ληστών τόν έθεώρει κατηφης.
— Σύ, είπε πρός αύτόν ό λήσταρχος δστις έκάθητο παρά την θύραν, πή

γαινε ’ς τη θέσι σου.
Ό νέος, ώςεί ύπακούων εις συνηθη προσταγήν, άνέβη την κλίμακα, δπά- 

θεν ό εις τών ληστών είχεν ίδεϊ έρχομένους τούς συντρόφους- έστηριξε τούς 
άγκώνας έπί τοϋ τειχίσματος, έκρυψε μεταξύ δύω πετρών την κεφαλήν καί 
έμεινεν ακίνητος.
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Κάτω στολή, έπανέλαβον αί δύω λνϊσταΙ ύψοδντες συγχρόνως τάς 

χεϊρας.
— Δόστε του [/.ία *ςτά  μούτρα ποΰ νά τ’ άφησουν-τά δάκτυλα ^σημά- 

δία .’ έφώνησεν ό άρχηγός.
Ό καραβινοφόρος :άνεπηδησεν ώς εί έτυπτον πληγην τού τινα, έπειτα έκλι

νε την κεφαλήν ώς ύπείκων καί εξέβαλε την στολήν. Οί δύω λγσταί την· 

έλαβον*  Ερεύνησαν έν ταϊς θυλακίοις, έν ταϊς χειρίσι, πανταχοΰ' έπειτα την 
έρριψαν ύπό την καλύβην. Εις έξ αύτών ηρεύνησε καί είς τά θυλάκια τών 

περικνημίδων τοϋ αιχμαλώτου καί είπε πρός τόν λήσταρχον. — Τίποτε !

— Τόσφ τό χειρότερο γι’ αυτόν ! άπηντησεν εκείνος' δέστε τον ’ςτά σί

δερα.
Οί δύο δήμιοι έδεσαν τον καραβινοφόρον όπισθάγκωνα έπί βαρείας σιδη

ράς άρπάγης έμπεπηγμένης έπί τίνος τών πασσάλων της καλύβης. Ό ’δυστυ

χής η το ωχρός ώς νεκρός, καί έτρυζε τούς όδόντα.ς ώς άν είχε πυρετόν.

Οί τρεις λνισταί έλαβον έκ τών κοιλωμάτων τοΰ τειχίσματος φαγητά: 

τινα, έκάθησαν έπί τριών λίθων καί ηρχισαν νά τοώγωσιν όμιλοϋντες ησά- 
χως καί κατά διαλείμματα, ώς άνθρωποι προσέχοντες μάλλον εις ο,τι τρώ,"· 

γουσι % εις ο,τι λέγουσιν.
— ’Έμαθες τά νέα τοϋ ,Καζαλβέκιο;

— Τη δουλειά τοΰ δον ’Αλέξιου;
Ναί*  διακόσια δουκάτα γιά φόρα,

— Καί πληρώθηκαν ;

Πληρώθηκαν.

—— Τί διάβολο!
— Καί τριακόσια δουκάτα ’ςτό δήμαρχο.

— ’Ηταν τουλάχιστον διακριτικοί. Αύτός καί ό αδελφός του έχουν πολλά 

κτήματα. Είς τό Φορτόνε πολλά στρέμματα τόπος είναι ίδικός του.

— "Ομως η καλλίτερη δουλειά είναι τοϋ Βεκάρι*  έξη άλογα, πέντε του

φέκια, χίλια δουκάτα καί οκτώ σακκιά τυρί, μονομιάς· Καί ερριψε φλοιού 

πορτοκαλλίου επί τον καραβινοφόρον λέγων.; Νά.

—— Καί ακόυσα, έπα^έλαβεν ό άλλος, ατι κτυπηθηκαν είς Τσερινιόλα.
— Ναί, η συντροφιά τοϋ Σαλβατώρ Κοτοπιέτρο κτυπηθηκε μέ τούς Πιε- 

μοντέζους. Τούς έπέσανε έξαφνα. Ό δήμαρχος τούς έπρόδωσεν. ’Έπιασο 

επτά.
■—- Με τον αρχηγό μαζύ ς ' ,

— ’Όχι!
—· Τούς τουφέκισαν ;

Ό λγστης έκαμε νεϋμα καταφατικόν.
—- Παναγία μου ! άνέκραξεν ό άλλος καί έστράφη πρός τόν καραβινοφόρονί 

ΓΑκουσες, αί', μά θά σοϋ κάμουμε τά ίδια, μη φοβάσαι. Θά έλΟγ μέ τόν 

καιρό η ημέρα ποΰ ’ςέ κάθε δένδρο θά κρέμονται τά άντερα ενός Πιεμοντέζου.

Καί έρρόφησε ποτηριον οίνου.
— Ίδές, είπεν ό άλλος δεικνύων εις τούς συντρόφους τόν καραβινοφόρον— 

συλλογίζεται.
— Τί συλλογίζεσαι; ηρώσησεν ό λήσταρχος, έκμυζών τούς μύστακας.

— Τη μάνα σου ; ηρώιησεν πάλιν ό πρώτος.

— Ποΰ την άφησες ;
— "Ελα ν’ άκούσουμε.
Έστράφησαν δέ καί οί τρεις πρός αυτόν. Ό δυστυχής νέος έκλεισε τούς 

οφθαλμούς, έμεινε έπ’ ολίγον έν ταυτη τν; θέσει καί έπειτα ηνέωξεν αυτούς 

πάλιν πλήρεις δακρύων καί έθεώρησε μακράν, έκεϊθεν τών όρέων.

Οί τρεις λγισταί έγέλασαν.
Καί τό πλειό νόστιμο είναι, είπεν είς έξ αύτών, δτι δέν ’μιλεϊ . . . ’Από 

τί νά είναι ; . . . Υπερηφάνεια ;
— Μετριοφροσύνη, άπηντησε καγχάζων ό άλλος.

— Φόβος, προσέθηκεν ό λήσταρχος.

Ό καραβινοφόρος έκίνησε την κεφαλήν ώςεί λέγων δχι.
— Ά ! όχι; έφώνησεν ό λνιστης έγεςρόμε νος’ τώρα θά ίδοΰμε. Καί έπει

τα αποτεινόμενος πρός τούς δύω συντρόφους μέ βλέμμα αποφασιστικόν είπεν: 
— Αύτός θά έπήγαινε καμμία διαταγή γιά νά σάς πιάσουν ’ςτό κλουβί. Έχά- 

σαμεν λοιπόν πολύ καιρό μάλιστα. "Ας τόν κάμουμε νά ’μιλησν].

— Άς τόν κάμουμε νά ’μιλησφ, άπηντησαν οί άλλοι έγειρόμενοι.
Ό καραβινοφόρος ύψωσε την κεφαλήν ώς εί έλεγε : Είμαι έτοιμος. Οί τρεϊς 

λγσταί έστάθησαν πρό αύτοϋ. "Αν ή'θελέ τις προσβ)έψν) κατ’ αύτην την στιγ
μήν, τόν νέον τόν ίστάμενον έπί της σκοπιάς θά τόν έβλεπε τρεμοντα ώϊ 

ψύλλον, καί μέ λευκόν έκ τοΰ τρόμου τό πρόσωπον στρεφόμενου ολίγον κατ’ 

ολίγον πρός τά όπίσω ΐνα μη φωραθη. Ό αρχιληστής τό παρετηρησε καί 
τώ έπέβαλε δι’ αυθεντικού σχήματος νά προσέχνι είς τό καθηκόν του*  καί ό 

νεανίας άνέλαβε την προτέραν θέσιν.

—■ Λοιπόν, έξηκολουθησε λέγων ό αρχηγός, στρεφόμενος πρός τόν καραβι- 
νοφόρον μέ ύφος μη έπιδεχόμενον πλέον άναβολην, άπό ποΰ νίρχεσο ;

Ό αιχμάλωτος συνωφρυώθη καί έθεώρησε τόν λνισ.την διά βλέμματος βατ 

θέος άγγέλοντος θέλησιν καί τ^ς έκείνου ίσχυροτέραν, καί δέν άπεκρίθη.

Ό ληστής, χωρίς νά εί'πν) τι πλέον, τω κατηνεγκεν ύπό την σιαγόνα 
γρόνθον ούτως ισχυρόν ώστε ηκουσθη κρότος ώςεί είχε θραόσει αύτοϋ τούς 
οδόντας. θά άποκριθ-^ς τώρα ;

Ό καραβινοφόρος κατεβίβασε την κεφαλήν καί άφησε νά ρεύσγ] τό αίμα 

τό πληρούν το στόμα του*  έπειτα δέ ύψών τούς οφθαλμούς έπί τοΰ λιρστοΰ 

μετά έκφράσεως άταράχου υψηλοφροσύνης έκαμεν άρνητικόν σημεϊον.
‘Q ληστής έδηξε τά χείλη, άντηλλαξε βεβιασμένου μειδίαμα πρός τούς 
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δύω συντρόφους, και δλως άταράχως, έθεσεν έν τφ θυλακίφ tvjv χεϊρα^ έξη- 
γαγε μάχαιραν, $νοιξε τό ύποκάμισον τοϋ καραβινοφόρου κα'ι ηγγισε την 

αιχμ.ην ύπό τόν λακκίσκον τοϋ λαιμοϋ. Τό θΰμα έκαμε κίνησιν σπασμ.ώδι- 
κην ώς εΐ είχεν ηδη είσδύσει η μάχαιρα. — Δεν φοβάται καθόλου, έψιθόρι- 

σεν ό ληστής καί διεπέρασε την μάχαιραν βραδέως και ελαφρώς άπό τοϋ 

λαιμοΰ μέχρι τ^ς κοιλίας ώς $θελε κάμει έπ'ι τραπέζης, άν ήθελε νά φέρνι 

γραμμήν. Έπϊ τοϋ στήθους τοΰ δυστυχούς αύτοΰ άνεφάνη μακρά έρυθρά γραμ

μή, όμοια πρός κοπήν ξυοαφίου, ^τις ηφανίσθη τάχιστα ύπό τάς ρανίδας τοΰ 
αΐματος, αίτινες έξέρρευσαν" και αί ρανίδες αδται έπιπτον ώς δάκρυα έπ'ι τά 
ενδύματα του καί ύπ’ αύτά μέχρι τνίς γίΐς.

ΤΑ ! ώ! έφώνησε μέ κτηνώδη φωνήν ό λήσταρχος" τώρα θά ίδοΰμαι, αί!
— Ίδές πώς τρέχει! είπεν ό άλλος.

'Ο νεαρός δέ λγστης έκάλυψε διά τών χειρών τό πρόσωπον.

— Θά ’μιλησης τώρα ; ηρώτησε πάλιν ό άρχηγός,

‘Ο καραβινοφόρος παρετηρησε τό στάζον αίμα, έπειτα ύψωσε την κεφαλήν, 

προσηλωσεν έπ'ι τοϋ προσώπου τοϋ ληστοΰ τούς οφθαλμούς καϊ διά της αύ- 

τνίς καϊ πρότερον έκφράσεως έκαμε σημεϊον ότι ό'χι.
Οί τρεις δήμιοι έθεώρησαν κατά πρόσωπον άλληλους μετ’ αισθήματος μάλ

λον έκπληξεως $ όργνίς.

— Θέλεις λοιπόν νά ’πεθάνης, βλάκα ; άνεκραύγασεν αίφνης οίονεϊ ωρυό

μενος ό αρχιληστής, θετών τό πρόσωπόν του απέναντι τοΰ προσώπου τοΰ 
καραβινοφόρου οότω πλησίον, ώστε σχεδόν τόν ηγγισε καϊ έπιδεικνόων την 

παλάμην ανοικτήν παρά την παρειάν του. — Δέν βλέπεις ό'τι είσαι έδώ δλο- 
μ.όνζχος ς’τά χέρια μας κα'ι οτι -ημποροΰμε νά σέ ξεκοιλιάσουμε 'σά σκύλο ; 
τί έλπίζεις; νά έλθουν νά σέ ελευθερώσουν; Ιΐές τίποτα ! ν’ άκούσουμε τη 

φωνή σου τούλάχιστον ! ’πές μας μια λέξι.

'Ο καραβινοφόρος έμεινεν άφωνος.
Είς τών ληστών γενόμενος μανιώδης -ήγειρε την μάχαιραν’ άλλ’ ό λήσταρ

χος έκράτησε την χεϊρά του λέγων : ’Όχι μ.έ τό μαχαίρι ! καί έδράξατο του

φεκιού. Αύτός πρέπει νά βασανισθη ! καϊ ύψώσας τό όπλου τό έκτύπησε μέ 
τόσην δύναμιν έπ'ι τών ποδών του ώστε τά οστά του έτρυζαν, ό δέ δυστυχής 

αύτός έξέβαλεν ύπόκωφον βρυχηθμόν καϊ συνεστάλη όλος ώς εί είχε προσ- 
βληθη ύπό έπιληψίας. ’Αλλά κατά την αύτην σχεδόν στιγμήν, ώςεί άντλών 

δύναμιν έκ τοϋ πόνου, έκτύπησε τόν πληγωμένου πόδα κατά γ-ης, ΰψωσέ την 
κεφαλήν καϊ μέ ίσχυράν φωνήν έφώνησεν, όχι !

Οί λησταϊ τόν συνέλαβον κα'ι οί τρεις όμοϋ έκ τοΰ λαιμοΰ καί έμελλον νά 

έκχύσωσιν αύτοΰ τούς οφθαλμούς, οτε ό φρουρών νεανίας λαβών τόλμην έκ 
τΐίς φρίκης αυτής την οποίαν δέν ηδύνατο πλέον νά ύπερνικηση, έφώνησεν, 

έμμανης την τε φωνήν και την όψιν: — Αί' φονεύσατέ τον, πρός θεοΰ διά 

ί
ί·
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μιάς! διευθύνατέ του μίαν σφαίραν είς την κεφαλήν ! Διατί νά τόν βασανί

ζετε τόσον ·.

Οί τρεϊς λησταϊ έκπλαγέντες μάλλον έκ τ^ς τόλμης του η έκ τών λόγων 
του, έστράφησαν καί έθεώρησαν αύτόν μετ’ έκπληξεως" αλλά βραχεία ύπηρ- 
ξεν ή έκπληξίς των. Ό άρχηγός έρρίφθη έπί τοΰ τολμηροΰ νεανίου καί δΓ 

ενός γρόνθου έκτύπησε την κεφαλήν του κατά τών πετρών. Ό νεανίας ζα- 

λισθείς άνέλαβε, χωρίς νά προσφέρη λέξιν, την προτέραν θέσιν του" αλλά καθ’ 
ην στιγμήν έρριπτε τό βλέμμα κάτω είς τούς πρόποδας τοΰ όρους, έ'καμεν 

έλαφρόν κίνημα θαυμασμού, έκλινεν ολίγον πρός τά έμπρός καί έμεινεν ώκί- 
νητος άτενεϊς έχων τούς όφθαλμούς.Ό αρχηγός τών ληστών δέν παρετηρησδ 
ταΰτα καί έστράφη πρός τό θΰμα. Ήτο πελιδνός, έτρυζε τούς όδόντας καί 

ετρεμεν ώστε καϊ αύτοί οί σύντροφοί του τόν έθεώρουν μετά φόβου.’Έθεσε την 
μίαν τών χειρών έπί της κεφαλής τοΰ καραβινοφόρου, ύψωσε μέ τεταμένου 
τόν δείκτην εις τρόπον απειλής τόν άλλον καϊ θεωρών αύτόν ταυρηδόν δι’ 

οφθαλμών αίματοέντων, έψιθύρισε μέ βραχνήν φωνήν :
— ’Ακούσε . . . σέ κακή ώρα σοϋ ήλθε ή ιδέα νά κάνης πείσματα ’ςέ 

μένα . . . Δέ ξέρεις ποιός είμαι . . . ’Εγώ έκαμα νά σηκωθοΰν οί τρίχες στο 

κεφάλι άνθρώπων ποϋ είχαν πιο μεγάλη καρδιά άπό σένα . . . Ούτε ’μπο

ρείς κάν νά φαντασθης τί είμαι καλός έγώ νά σοϋ κάμω νά ύποφέρης .... 
Ήμπορώ νά σέ μαχαιρόνω έως αύριο χωρίς νά σέ σκοτώσω . . . νά σέ κάμω 
νά μην έχης πλέον πρόσωπο άνθρώπου . . . νά σοϋ χύσω τά ’μάτια . . . Ξέ

ρεις δά τί έχουν καί άλλοι πάθει . . . μη μέ θυμώνης . . . πές δ,τι έχεις νά 

π·ης πριν άνέβη τό αίμα ’ςτό κεφάλι μου ...

Λέγων τάς τελευταίας ταύτας λέξεις κατεβίβασε την χεϊρά του έκ τ?5ς 
κεφαλές του, την είδε" είχεν άφαιρέσει όμοϋ καί τρίχας. Όργισθεϊς δέ τάς 

έρριψεν έπ’ι τοΰ προσώπου του καί έμειναν προσκεκολλημέναι έπί τοΰ στόμα
τος. Ό καραβινοφόρος, διά νά άπαλλαχθίί, έπτυσεν. Οί δέ λησταϊ έξέλαβον 
τοΰτο ώς περκρρόνησιν καί δέν έκρατηθησαν πλέον. Έκβάλλοντες καί οί τρεϊς 

όμοϋ φωνήν λύσσης, κινοϋντες την κεφαλήν, άποστρέφοντες τούς οφθαλμούς, 

έρρίφθησαν κατ’ αύτοΰ ώς τρία θηρία καί ηρχισαν διά τών αιχμών τών εγ
χειριδίων,διά τών ονύχων,διά τών όδόντων, διά τών γονάτων, διά τών ποδών 

νά τόν βασάνίζωσιν έν βί^ καϊ σκοπώ, άποσυρόμενοι ότέ μέν ό είς, ότέ δέ 

δ άλλος πρός στιγμήν διά νά λάβωσι δυνάμεις καί λέγοντες πρός άλληλους : 

σιγά σιγώ ! ώστε νά μη τόν φονεύσωσι" καί συνέτριβον, έκέντων, έδακνον καί 

έπιπτον κατά γνίς ρανίδες αίματος, τεμάχια ύποκαμίσου, σωροί τριχών. Καί 

μόνον ηκούετο η άσθμαίνουσα πνοή τών τριών δημίων, ό θόρυβος τών συγ- 

κρουομένων εγχειριδίων καί οί ξηροί τοΰ θύματος λυγμοί’ είχον άποτυφλω- 

θη, μεθυσθ-η, άποκτηνωθη" δέν έφαίνοντο πλέον τρεϊς άνθρωποι,άλλά τέρας μέ 

τρία σώματα, περιτετυλιγμένον έπί ενός άνθρώπου, παρουσίαζον τέλος όμοΰ 

πάν τό τρομερώτατον, την παραφροσύνην, την ανανδρίαν καί την σκληρότητα.
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—- Μή τόν φονεύσετε άκόμη, ή'ρχισε φωνάζων δ νεανίας μετά μεγίστης 
άνησυχίας, στρεφόμενος άλληλοδιαδοχως ότέ μέν προς τούς ληστάς, ότέ δέ 
προς την πεδιάδα, και ύψόνων ολίγον κατ’ ολίγον την φωνήν ώσεΐ θέλων νά 
σκεπάση πλησιάζοντα θόρυβον. «Μη τόν φονεύσητε άκόμη ! Περιμείνατε ! θά 
είπη τά πάντα ! ”Αν τόν φονεύσητε δέν θά μάθητε τίποτε ! Δοκιμάσατε 
έτι άπαξ! έκαμε σημεΐον δτι θέλε*,  νά δμιλήση ! τόν φονεύετε έπειτα ! Τφ 
δίδω έγώ μίαν μαχαιριάν είς την καρδιάν και οχι σείς, άν θέλετε ! Άφή- 
σετε τά εγχειρίδια! Ιίτυπεΐτέ τον μόνον μέ τούς γρόνθους ! Δέν βλέπετε 

οτι αποθνήσκει !
Χωρίς νά παύση φωνάζων έρριψε πρός τά έξω έν βλέμμα, πλησίον, έμπρός 

τοΰ βράχου, έπειτα έπήδησεν έν μέσω τοϋ όλημερίου καϊ μεταβάλλων αί
φνης οψιν καϊ τόνον φωνής άνέκραξε μέ υφο; άνεκφράστου αποστροφής.

— Ά ! άνανδροι! τρεις εναντίον ενός !
— Κατάρα ! έβρυχήθη ό άρχηγδς τών ληστών ριπτόμενος μέ υψωμένου 

έγχειρίδιον κατ’ αύτοΰ.
— Είναι άργά πλέον ! άπηντησεν εκείνος μέ χαράν καϊ δεικνύων την δο

ράν : Ίδέ ! έφώνησε.
Καθ’ ήν στιγμήν οΐ άλλοι δύο λησταϊ, εΐδοποιηθέντες ύπό των λόγων τοϋ 

νεανίου, έρριπτον έν βί<£ βαρύν μανδύαν έπϊ τοϋ θύματος καϊ έν ω ό άρχηγός 
έδράττετο τοϋ οπλου του διά νά ριφθή έναντίον τοϋ μ.υστηριωδους έχθροϋ 
οστις έπλησίαζεν, ήκούσθη θόρυβος ό'πλων, βημάτων καϊ φωνών, έλαμψαν 
λόγχαι καί τουφέκια είς την θύραν, άνω τοϋ τειχίσματος, έπϊ τών βράχων, 
καϊ είσεπηδησεν είς τά εντός όμιλός καραβινοφόρον, οΐτινες έν ριπή οφθαλ
μού περιεκύκλωσαν, κατέβαλαν,αφόπλισαν καϊ έ'ρριψαν κατά γης όσους εύρον 
έν τφ όλημερίφ. Ήκολούθησαν στιγμαί τινες σιγής, κατά την διάρκειαν τών 
όποιων δέν ηκούετο είμη μόνον η βαρεία καϊ συνεχής άναπνοή τών άπηυ- 
δημένων καραβινοφόρων.

— Βοηθήσατε τόν έπιθάνατον, έφώνησεν αίφνης ό νεαρός ληστης, δστις 
ήτο καϊ αύτός γονυπετής ώς οί άλλοι καί στηρίζων είς την γην τάς χεΐρας 
ύπό την λόγχην καραβινοφόρου.

— Ποιον έπιθάνατον; ήρώτησεν ό λοχαγός προχώρησα; πλήρης κόνεως 

καϊ άσθμαίνων.
<— ’Εκεί είς την γωνίαν ί άπηντησεν ό νεανίας.
"Ολοι έστράφησαν, άλλ’ ούδεϊς ούδέν είδεν.
— Ύπό τόν μανδύαν! έπανέλαβεν δ ληστης.
‘Ο λοχαγός άκολ.ουθούμενος ύπό τών βλεμμάτων πάντων έλαβε τδν μαν

δύαν καϊ τόν έρριψε κατά γης" γενική δέ φωνή φρίκης άντήχησεν είς την 
θέαν τοϋ τρομερού έκείνου θεάματος. Ό δυστυχής αιχμάλωτος, γονυπετής 
κατά γης, έχων τάς χεΐρας πρός τά όπίσω δεδεμένας καϊ την κεφαλήν έρ- 
ριμμένην έπϊ τοϋ στήθους ητο πελιδνός καϊ κατάμεστος πληγών καϊ αΐμα- 
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τος, .ώστε έφαίνετο νεκρός· κατέβαλε δέ δυνάμεις ΐνα έγείρη την κεφαλήν.
—— Αύσετέ τον εύθύς| έφώνησεν .ό λοχαγός, και δώσατε τφ νά πίη.
Τρεις καραβινοφόροι προσέτρεξαν, τόν έλυσαν, τόν έ'βαλον νά καθίση καϊ 

ήρχισαν νά έξετάζωσι τάς πληγάς του’ οί δ’ άλλοι τυφλωθέντες ύπό της 
όργής έκτάπουν τούς ληστάς μέ τά κοντάκια τών όπλων.

— Κάτω τά όπλα, έφώνησεν ό. λοχαγός. Καϊ στρεφόμενος πρός τδν νεα
ρόν ληστήν: ‘Ομίλησαν σύ, είπε.

, 'Ο κρατών αύτόν καραβινοφόρος τώ έπέτρεψε νά έγερθ$.
— Πότε συνεληφθη. ό άνθρωπος αύτός; ήρώτησεν ό λοχαγός· είπε την 

αλήθειαν πριν άποθάνης.
— 'Ο άνθρωπος αύτός, ήρχισε λέγων ό νεανίας διά φωνής διακεκομμέ

νης καί τρέμων άκόμη έκ φόβου καϊ φρίκης, ό καραβινοφόρος αύτός . . συνε- 
λήφθη σήμερον τό πρωί . . . τόν έφεραν έδφ ... ήθελαν νά τον άναγκά- 
σωσι νά δμιλήση . . . αύτός δέν ήθελε . . . καϊ δέν είπε λέξιν . . . έρρίφθη- 
σαν έπάνω του . . . τό είδα θεέ μου ! ©εέ μου !

•— Άλλά σύ τί είσαι; έφώνησεν ό λοχαγός άρπάζων τόν πΐλόν του.
Πάντες έστράφησαν καϊ ανέκραξαν : — Γυνή [
— Ναί, έφώνησεν εκείνη ώς παράφρων" είμαι γυνή . · . μέ ή'ρπασαν 

πρό δέκα πέντε ημερών . . . έθεσαν είς τόν λαιμόν μου τό έγχειρίδιον . . . 
μέ έφεραν έδώ . . . Άλλά δέν έκηλίδωσα μέ αίμα τάς χέΐράς μου, όχι, τό 
ορκίζομαι I Τούς ηκολούθουν μόνον διά νά μη μέ φονεύσωσιν Είμαι άπό τόν 
Σάν Σεβέρον . . . είμαι πτωχή χωρική ...

■— Διατί δέν έπυροβόλησες κατά τής κεφαλής ενός έξ αύτών;
—- Δέν έσχον τό θάρρος ... θά έξετιθέμ,ην είς τά βασανιστήριά των. . . 

Πρέπει νά έβλέπετε τί κάμνουν. . . Ένόμιζαν οτι θά παραφρονήσω. . . ”Αν 
είχατε ίδεΐ . . . Άλλ’ αύτός (καϊ έδείκνυε. τόν πληγωμένον) αύτός ήτα 
θεός . . . δέν είπε λέξιν, λέξιν !

Σύρατε τούς άνανδρους αύτούς πρό τών ποδών τοϋ θύματός των, έφω- 
νησεν ό λοχαγός.

Οί καραβινοφόροι έσυραν τούς τρεις ληστάς ενώπιον τοϋ πληγωμένου τοϋ 
όποιου είχον περιβάλει την κεφαλήν διά μανδυλίου, τό όποιον έκάλυπτε 
τό πρόσωπον του.

•— Έγώ είμαι έδώ ! έλεγεν δ λοχαγός κλινών πρός τόν δυστυχή δστις 
ήρχιζε.νά δίδη σημεία ζωής. Έσώθης, είσαι έν μέσφ τών συντρόφων σου ! 
θάρρος! ΐδέ, οί φονεϊς σου είναι γονυπετείς ενώπιον σου ί

Ό καραβινοφόρος ύψωσε βραδέως την κεφαλήν καϊ έφριξεν όλος. Έπειτα 
εξετεινε την χεϊρα, την έθεσεν έπϊ τής κεφαλές τοϋ άρχηγοΰ τών ληστών, 
την κατεβίβασεν, έμειδίασε μέ τό καθημαγμένον στόμα, προέβαλε τήν κε
φαλήν καϊ έπτυσε τόν ληστήν κατά ποόσωπον.— Τί είν’ αύτό; ήρώτησεν δ λοχαγός λαμβάνων κάτωθεν κάτι τι λευκό ν
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καί απαλόν τό όποϊον τφ έφκνηδτιείδε πίπτον έκ του στόματος του δυ’στυχοΰς.
— Ή άπάντησις . . . πρός τόν . .. συνταγματάρχην . . . άπήντησε μέ 

άσθενή φωνήν ό πληγωμένος.
— Πρός τόν συνταγματάρχην τοϋ Σάν Σεβέρου ; Ή άπάντησις μου ; ’Εκεί

νη την όποιαν σοί έδωσα σήμερον το πρωί.
Ό καραβινοφόρος κατένευσεν.
Ό λοχαγός έρρίφθη επ’ αύτοϋ, περιέβαλε διά τοϋ βραχίονας τόν λαιμόν του 

καί τόν ήσπάσθη εϊς τό μέτωπον έπειτα δ’ έφώνησε πρός τούς στρατιώτας 
του. Τέκνα μου, κλίνατε ενώπιον τοϋ γενναίου αύτοϋ 1 'Έφερε πρός τόν συν
ταγματάρχην την επιστολήν μου δι’ ·ζς τφ άνήγγελλα την άναχώρησίν μας, 
την ώραν, καί ποΰ. έπηγαίναμεν1 άν την άνεγίνωσκον οί λησταί, έσώζοντο. 
Καί αύτός την έθεσεν εις τό στόμα καί δέν ώμίλησε διά νά μη προδοθή 
καί ύπεφερεν έν σιωπή τά βασανιστήρια. Είναι ήρως, είναι μάρτυς, είναι 

μεγάλη ψυχή I
Ναί, άνέκραξαν δλοι οί καραβινοφόροι όμοϋ διά φωνής, έξερχομένης έκ 

τοϋ βάθους της καρδίας.
—■ Φιλήσατε τούς πόδας του, τέρατα I είπεν ό λοχαγός πρός τούς ληστάς.
Ό μέν μετά τόν δέ έρποντες κατά γης ώς όφεις ήσπάσθησαν τούς πόδας 

τοΰ πληγωμένου.
— Λοχαγέ I ανέκραζε τότε ή γυνή παρατηρούσα αυτόν δι’ οφθαλμών 

εξημμένων*  έγώ ήδυνάμην νά ειδοποιήσω δτι -ήρχεσθε .... άλλά δεν τό 

έκαμα καί σάς άφησα νά έλθετε .... Κάμετέ μοι καί σείς είς αντάλλαγμα 
μίαν χάριν .... Είμαι γυνή κατεστραμμένη .... δέν δύναμαι πλέον νά 

έπιστρέψω είς τόν οίκόν μου. Τουφεκίσατέ με μαζύ μέ αυτούς.
\ ■— ’Όχι, ανέκραξε καταβάλλων μεγίστας προσπάθειας ό πληγωμένος. 

“Όλοι έστράφησαν.
— Σείς .... έξηκολούθησεν ό δυστυχής μέ φωνήν πληγωμένην έκτεί- 

νων αίματόφυρτον χεϊρα πρός την γυναίκα, πρέπει νά έκτελεσητε έργον φι

λάνθρωπον ...
■— Ποϊον ; είπέτε, Θεέ μου, ώς χάρνν σας τό ζητώ εφωνησεν η γυνή 

ριπτομένη είς τούς πόδας του παρακλητικώς.
■— .... Νά μέ συνοδεύσητε .... έψιθύρισεν ό δυστυχής.

— Ποΰ ήρώτησεν η γυνή.

Παντοϋ 1
Πάντες παρετηρήθησαν έκθαμβοι.

1— Τί εννοείτε ; ήρώτησεν η γυνή
— Δέν εΐ'δετε άκόμη δλας μου τάς πληγάς, άπήντησεν δ καραβινοφόρος.

Καί άνεσήκωσε τό καλυπτον τό μέτωπόν του μανδΰλιον. “Ολοι έπλησίασαν 
άσθμαίνοντες παρετήρησαν καί έξέβαλλον σπαραξικάρδιον φωνήν οί'κτου καί 

«φρίκης. Ό δυστυχής ήτο τυφλός.

— θάνατον είς τούς ληστάς ! Άνεκραύγασαν οίονεί βρυχώμενοι τότε δλοι 
οί στρατιώται, κτυποΰντες τούς ληστάς διά τών δπλων καί τών ποδών. θά
νατος! Ή φωνή τοΰ λοχαγού δέν κατόρθωσε νά υπερίσχυση τοΰ θορύβου. 
Οί καραβινοφόροι έρρίφθησαν έξω σύροντες μεθ’ εαυτών τούς φονεΐς είς τόν 
κινδυνώδη δρόμον.

— Θά έκτελεσητε τό φιλάνθρωπον αυτό έ'ργον; ηρώτησεν ό πληγωμένος 

την γυναίκα, δτε έμειναν μόνοι.
Έκείνη ήγειρε τούς οφθαλμούς πρός τόν ουρανόν καί είπεν : ή ζωή μου σάς 

άνήκεη
’Έσφιγξαν δέ τάς χεΐρας καί ισχυρός πυροβολισμός άκουσθείς έν τγ5 πεδιάδι 

έχαιρέτισε τόν εύγενη σύνδεσμον τόν άπό δέκα ετών συνδέοντα την άγίαν 

γυναίκα πρός τόν ηρώα. . >

ΣΗΡΑΓΞ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΓΟΘΑΡΔΟΥ

SH διάτρησις τοΰ δρους τοΰ άγιου Γοθάρδου είναι κατά τάς τελευταίας 
ταύτας ημέρας τό γεγονός, δπερ απασχολεί τά μέγιστα τούς διαφόρους κύ
κλους τής εύρωπαϊκής κοινωνίας. Τή 29 Φεβρουάριου (ν) τοΰ έ'τους τούτου 
δηλ. ακριβώς κατά την ημέραν την προϋπολογισθεΐσαν διά την συντέλεσήν 
τής αρχικής υπονόμου στοάς της όιευθυκτηρίας όνομαζομένης συνηντηθησαν 
είς τά έ'γκατα τοϋ ορούς αγίου Γοθάρδου οί έργάται οί όρύσσοντες την υπόνο
μον ταύτην σήραγγα έκ δύο αντιθέτων μερών, τής βόρειας κλιτύος τοΰ δρους 
και άπό τής μεσημβρινής κλιτύος αύτοϋ. Ή συνάντησις αυτή έχαιρετίσθη ού 
μόνον ύπό τών ενθουσιωδών φωνών τών εργατών καί της έξάλλου χαράς τών 
διευθυνόντων τό έ’ργον μηχανικών, άλλά καί ύπό παντός τοϋ πεπολιτισμένου 
κόσμου, δστις ού μόνον τό μέγεθος τοΰ έργου καί την πρόοδον τής επιστή
μης θαυμάζει, ητις έδωκεν εις τόν άνθρωπον τόσον ισχυρά μέσα πρός κα
ταπολέμησή τών είς τούς σκοπούς αύτοϋ παρεμβαλλομένων ύπό τής φύσεως 
προσκομμάτων, άλλά καί άναλογίζεται τάς ώφελείας τάς οποίας τό έ’ργον 
τοΰτο θά παράσχη είς τό έμπόριον καί την λοιπήν επικοινωνίαν. Τά έ'θνη 
ή'ρχισαν νά μη φθονώσι πλέον άλληλα διά την συντέλεσιν τοιούτων έ’ργων, 
άλλά ν’ άμιλλώνται περί τήν έκτέλεσιν αύτών.

Ή σηραγξ (tunnel) τοϋ άγιου Γοθάρδου ή μέλλουσα νά ένωση τήν Γερμα
νίαν μετά της Ιταλίας άρχεται πρό; βοοράν άπό τής πόλεως Goshenen κεί
μενης έν τή γερμανική Ελβετία καί απολήγει πρός νότον είς τήν πόλιν Airolo 
τή$ ιταλικής “Ελβετίας. Τό μήκος τής σήραγγος ταύτης είναι 14,920 μέ*  
τρων δηλ. ΐνα διανύση τις πεζός τήν άπόστασιν μεταξύ τών δυο άκρων τής 
σήραγγος βαδίζων βήματι όδοιπορικφ έχει άνάγκην πλέον τών τριών ωρών.
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‘Η διάτρησις τοΰ ,έν "λ<5γ<ρ όρους δέν ήτο βεβαίως έργον άπλοΰν. Άπ’ ένοΝ· 

τίζς αί δυσκολίαι, τάς όποιας τό έργον παρουσίαζεν ήσαν μέγισται καί ποι- 

κίλαι, οί δέ διευθύνοντες αύτά ηναγκάσθησαν πρός κατανίκησιν αυτών ού 

μόνον πολλά νέα μέσα καί μηχανήματα νά έφευρωσιν, αλλά καί παλαιά 
νά τελειοποιησωσιν. Ή σήραγξ τοϋ Καινησίου ό'ρους (Mont Cenis) η ένοΰσα 
την Γαλλίαν μετά τής ’Ιταλίας έχουσα δέ μήκος κατά 2,696 μέτρα έλατ
τον τοϋ μήκους τής σηραγγος τοΰ άγίου Γοθάρδου συνετε?νέσθη εντός δεκα

τριών έτών και τεσσάρων μηνών, ή δέ σήραγξ- τοϋ άγίου Γοθάρδου εντός 

έπτά έτών καί πέντε μηνών.
Ή άπλή σύγκρισις τών δυο τούτων χρονικών περιόδων καί τών μηκών 

τών δύο σηράγγων αρκεί ίνα λάβ·ρ τις ιδέαν τινά της τελειοποιησεως, ητις 
έπηλθεν είς τά διάφορα μέσα τής διατρησεώς κατά τό μικρόν χρονικόν διά

στημα τό άπό τής συντελέσεως τής σηραγγος τοΰ Καινησίου όρους.
Βεβαίως εργασία τοσοΰτον σπουδαία δέν ^το δυνατόν νά έκτελεσθή εντός 

ουτω βραχέος χρονικοΰ διαστήματος άνευ μηχανημάτων άντιπροσωπευόντων 
την δύναμιν άπειρων ανθρωπίνων βραχιόνων. Άλλ’ έν τφ έργφ τούτφ. δέν 

έπρόκειτο μόνον νά γείνη χρησις μηχανημάτων ισχυρών, τά μηχανήματα 
ταΟτα έπρεπε νά πληοώσι καί έτερον σπουδαιότατον όρον, έπρεπε δηλ. ού 

μόνον κατά την κίνησιν αύτών νά μη μιγνύωσιν είς τόν έν τφ σηραγγι άτμθ· 
σφαιρικόν άέρα,αέρια η άτμούς καθιστώντας αύτόν έπιβλαβή ή άχρηστον είς 
την άναπνοην, άλλ’ άπ’ εναντίας ν’ άνανεώσι και καθαρίζωσιν αύτόν. Τοΰτο 
κατωρθώθη διά μηχανημάτων κινούμενων ούχί δι’ άτμοϋ, άλλά διά συμπε- 

πιεσμένου άέρος. Ό άήρ ούτος μετά την κίνησιν τοΰ μηχανήματος έξεοχό- 

μενος αύτοΰ παρεϊχε.ν είς την άτμόσφαιραν τής σηραγγος τό άναγκαϊον όξυ- 
γόνόν πρός άναπνοην ύπό τών έργατών. Ό άηρ συνεπιέζετο εντός ιδιαιτέρων 
καταστημάτων κειμένων παρά τάς εισόδους της.σηραγγος,πρός τόν σκοπόν δέ 

τούτον έχοησίμευον υδραυλικοί τροχοί κινούμενοι ύπό ρέοντος ύδατος δυο πο

ταμών, καί άντιπροσωπεύοντες δύναμιν χιλίων τετρακοσίων 'ίππων.Ό άηρ ό 

συμπυκνούμένος ύπό τών ιδιαιτέρων, μηχανημάτων τών κινούμενων ύπό. τής 

δυνάμεως της ούτω παραγομένης,μεταφερόμενος διά μετάλλινου σωληνος είς 
τό εσωτερικόν της σηραγγος κινεί τάς μηχανάς τάς έκτελούσας την δϊά- 

τρησιν. Αί μηχαναί αυται φέρονται έπί άμαξίων καί προχωροΰσι καθ’ όσον 

προχωρεί και η εργασία της σηραγγος./Οταν πρόκηται νά έργασθή η μηχα
νή, άνοίγεται στρόφιγξ, ητις επιτρέπει την είς τήν μηχανην εί'σοδον τοϋ 

συμπεπιεσμένου άέρος’ δ άηρ ούτος ενεργεί έπί της μηχανής ώς ό ατμός 
■έν ταϊς άτμοκινητοις μηχ'αναΐς καί κινεί αριθμόν τινα μετάλλινων οβελών, 

δυναμένων νά λάβωσι διαφόρους διευθύνσεις, οΐτινες άνοίγουσιν όπάς εις τόν 
πέριξ βράχον. ‘'Οταν αί όπαί αυτοα άποκτησωσι τό δέον βάθος σύρεται πρδς 

τά όπίσω τό άμάξιον, γεμίζεται έκάστη τών οπών δι’ ενός χιλιόγραμμου 

δυναμίτιδος και μεταδίδεται πΰρ εις τάς θρυαλλίδας· Μετά την έκπυρσοκρό- 
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τησιν ανοίγονται έπί τινα λεπτά οί σωλήνες οί φέρονΐες τόν άέρα πρός αε

ρισμόν τής ύπονόμου καί άπομάκρυνσιν τών άερίων τών παραχθέντων έκ τής 
καύσεως τής δυναμίτιδος, έπειτα διά μικρών άμαξίων κινούμενων έπι'μικρας 

πλαγίας τροχιάς άπομακρύνουσι τούς λίθους, έπειτα θέτουσι κατά τό μήκος 
καθ’ 8 προύχώρησεν ούτως η σήραγξ τροχιάς σιδηράς καί ώθοΰσιν έπ’αύτης τό 

άμάξιον τό φέρον την μηχανην, ·ητις είναι ούτω πάλιν έτοιμη νά ένεργηση 

έκ νέου έπί τοϋ πυθμένος της ύπονόμου. Έκάστη τοιαύτη έργασία δ,ιατρή- 

σεως καί έκπυρσοκροτησεως μηκύνει κατά μέσον όρον κατά έν μέτρον την 
ύπόνομον στοάν, δύναται δέ έξ έκατέρου μέρους τής στοάς νά έπαναληφθή 

τετράκις καθ’ έκάστην ή έργασία αυτή, όταν αί περιστάσεις είναι εύνο'ίκαί, 
ήτοι δύναται έν συνόλφ ή σήραγξ ν’ αύξησν) καθ’ έκάστην κατά μήκος έπί 

οκτώ μέτρα.

Μετά την συντέλεσιν αυτής ή σήραγξ θά έ'χν] ύψος 6 καί πλάτος 8 μέ
τρων, μήκος δέ-ώς εί'πομεν ήδη 14,920 μέτρων. Άλλ’ έκτός τής κυρίας 

ταύτης σηραγγος ύπάρχουσι παρ’ αυτήν καί κατά τήν όδόν ην θ’ άκολουθηση 
ό σιδηρόδρομος τοΰ άγίου Γοθάρδου καί ίτέραι σήραγγες ών τό μήκος προστι

θέμενον είς τό τής κυρίας σηραγγος αποτελεί μήκος 20 περίπου χιλιομέτρων,

Ε. Δ,

Α ϊ*  X ΛΟΓΙΚΑ

• ΠΡΟΕΥ ΚΛΕΙΔ ΙΟΝ ΨΗΦΙ4ΜΑ
Χάριν τών άναγνωστών τοΰ Παρνασσού άναδημοσιεύομεν έκ τής ΠαΛιγ·~ 

f ενιαίας μεταγεγραμμένην κατά την καθ’ ημάς γραμματικήν την έν τφ προη- 

γουμενφ πευχει τοΰ Παρνασσόν (σελ. 200) καταχωρισΟέϊσαν άρχαίαν επι
γραφήν. ‘Ο αναγνώστης έχων ένώπιόν του την επιγραφήν γεγραμμένην νΰν 
ούτω δύναται άνευ πολλής δυσχερείας νά έννοηστ) τό κείμενον τοΰ περιέρ

γου τουτου ψηφίσματος τής βουλής καί τοΰ περί τά θΐΐα εύλαβοΰς τών ’Αθη
ναίων δήμου,

Τεμοτέλη?.·'έγραμμάτευε.
’Έδοξε τ^ βουλή καί τφ δημφ, Κεκροπίς έπρυτάνευε, Τιμοτέ- 

λης έγραμμάτευε, Κυκνέας έπεστάτει. Τάδε οί συγγραφείς συνέ
γραψαν άπάρχεσθαι τοϊν θεοϊν τοΰ καρποΰ κατά τά πάτρια καί τή- 

5 ν μαντείαν την έκ Δελφών’ ’Αθηναίους άπό τών εκατόν μεδίμνων α
ριδών μή έλαττον ή έκτέα, πυρών δέ άπό τών εκατόν μεδίμνων μ

η έλαττον ημιεκτέον. Έάν δέ τις πλείφ καρπών πονή έτ[η τούτω- 
ν]η όλείζω, κατά τόν αύτόν λόγον άπάρχεσθαι.Έκλέγειν δέ τούς δημ- 

ΚΡΧ°υς κατά τούς δήμους καί παραδιδόναι τοΐς ίεροποιοϊς τοΐς 
10 Έλευσινόδεν ’βλευσϊνάδε. Οίκοδομησαι δέ σιρούς τρεϊς Έλευσϊν-
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t κατά τά πάτρια, δπου άν δοκή τοϊς ίεροποιοϊς καϊ τώ άρχιτ- 

,έκτονι επιτήδειον είναι, άπό τοϋ άργυρίου τοϋ τοΐν Θεοϊν τοϋ τόν κα
ρπόν ένταυθοΐ έμβάλλειν, δν άν παραλάβωσι παρά των δημάρχων. 
Άπάοχεσθαι δέ καϊ τούς συμμάχους κατά ταύτά. Τάς δέ πόλεις εκλο

γείς έλέσθαι τοϋ καρπού, καθότι άν δοκή αύταϊς άριστα ό καρπό
ς έκλεγήσεσθαι, Έπειδάν δέ έκλεχθή, άποπεμψάντων ’Αθήναζε. 

Τούς δέ άγαγόντας παραδιδόναι τοϊς ίεροποιοϊς τοϊς Έλευσι- 
νόθεν Έλευσΐνάδε. Έάν δέ μη παραδέξωνται πέντε ήμερων [αύτοΰ;] 

έπειδάν έπαγγελή, παραδιδόντων τών έκ τής πόλεως, οθεν άν γ; 

ό καρπός, εύθυνόσθων οί ίεροποιοί χιλίαις δραχμαϊς 
έκαστος. Καϊ παρά τών δημάρχων κατά ταύτά παραδέχεσθαι. [Κήρυ·' 

κας; δ]έ έλομένη ή βουλή πεμψάτω εις πάς πόλεις άγγέλλοντας [νυ
ν ; τά] έψηφισμένα τφ δήμω, τό μέν νϋν είναι ώς τάχιστα, τό δέ λ

οιπόν, όταν δοκή αύτί;. Κελεύεται δέ και ό ιεροφάντης καϊ 

δαδούχος μυστηοίοις άπάρχεσθαι τούς "Έλληνας τοΰ καρποϋ κατά 
τά πάτρια και τήν μαντείαν τήν έκ Δελφών. Άναγράψαντες δέ έν 
πινακίφ τό μέτρον τοϋ καρποϋ τό τε παρά τών δημάρχων κατά τόν δή

μον έκαστον κα'ι τό παρά τών πόλεων κατά τήν πόλιν έκάστην, 

καταθέντων έν τε τφ Έλευσινίφ Έλευσΐνι κα'ι έν τφ βουλευτη- 
ρίω. Έπαγγέλλειν δέ τήν βουλήν καϊ ταϊς άλλαις πόλεσι ταϊς Έ~ 
λληνικαϊς άπάσαις, οποί άν δοκή αυτή δυνατόν είναι, [κυροϋν- 
τας μέν κατά & ’Αθηναίοι άπάρχονται καϊ οί σύμμαχοι, έκείνοι- 
ς δέ μή έπιτάττοντας, κελεύοντας δέ άπάρχεσθαι, έάν βοόλωνται, 
κατά τά πάτρια και τήν μαντείαν τήν έκ Δελφών. Παραδέχεσθαι δ

έ κα'ι παρά τούτων τών πόλεων, έάν τις άπάγν), τούς ίεροποιούς κα- . 
τά ταύτά. Θύειν δέ άπό μέν τοΰ πελάνου καθότι άν Εύμολπίδαι έ[πάρζς 

φντ]αι, τριττοίαν δέ βόαρχον χρυσόκερων τοΐν θεοϊν έκα[τέρ- 

α ά]πό τών κριθών και τών πυρών και τώ Τριπτολέμφ καί τφ [θε· 

φ καί τή Θεφ καϊ <φ ,Εύβούλφ ίερεϊον έκάστφ τέλειον κα'ι 

τή ’Αθηναίςρ βοΰν χρυσόκερων. Τάς δέ άλλας κριθάς καί πυροΰς απ
οδομένους τούς ίεροποιούς μετά τής βουλής, άναθήματα άνατιθέν> 

αι τοΐν θεοϊν, ποιησαμένους, άττ’ άν τφ δήμω τφ ’Αθηναίων δοκή, 

και έπιγράφειν τοϊς άναθήμασιν, οτι άπό τοΰ καρποϋ τής απαρχής . 
άνετέθη, κα'ι 'Ελλήνων τόν άπαρχόμενον. Τοϊς δέ ταΰτα ποιοΰσι

45 πολλά άγαθά είναι καϊ εύκαρπίαν καϊ πολυκαρπία[ν, οϊ]τινες άν 
μή άδικώσιν ’Αθηναίους μηδέ τήν πόλιν τήν ’Αθηναίων μηδέ τό Θεΐο]ν. 

Λάμπων είπε’, τά μέν άλλα καθάπερ αί συγγραφαϊ τής απαρχής τοϋ 
καρποϋ τοΐν θεοϊν. Τάς δέ συγγραφάς καϊ τό· ψήφισμα τόδε άναγ- 

ραψάτω ό γραμματεύς ό τής βουλής έν στήλαιν δυοϊν λιθίναι-
50 ν καϊ καταθέτω τήν μέν Έλευσΐνι έν τώ ίερφ, τήν δέ έτέραν έ-
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ν πόλει. Οΐ δέ πωληταϊ άπομισθωσάντων τώ στή[λ]α, οί δέ κωλακρ- 

έται δόντων τό άργύριον. Ταΰτα μέν περί τής άπαρχής τοϋ καρποϋ τ- 

οϊν θεοϊν άναγράψαι είς τώ στή[λα]. Μήνα δέ έμβάλλειν έκατομ.β- 
αιώνα τόν νέον άρχοντα. Τόν δέ βασιλέα δρίσαι τά ιερά τά έν τφ 

55 Πελαργικφ κα'ι τό λοιπόν μή ένιδρύεσθαι βωμούς έν τφ Πελα- 

ργικφ άνευ τής βουλής κα'ι τοΰ δήμου, μηδέ τούς λίθους τέμνειν έκ τοϋ Π 
ελαργικοϋ, μηδέ γην έξάγειν, μηδέ λίθους. Έάν δέ τις παραβαίνει 

τούτων τι, άποτινέτω πεντακοσίας δραχμάς. Είςαγγελλέτω δέ 

ό βασιλεύς είς τήν βουλήν. Περί δέ τοΰ ελαίου τής άπαρχής συγγρά- 
60 ψας Λάμπων έπιδειξάτω τή βουλή έπϊ τής ένατης πρυτανείας,

ή δέ βουλή εις τόν δήμον έζενεγκέτω έπάναγκες.

Π. ΕΪΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ
γενικός ϊφορος τών άρχαιοιψτων.

Άγαλμα υπνου<η< μαιναδοϊ

ϊϊερϊ τοΰ έπ’ εσχάτων εύρεθέντος παρά τδ στρατιωτικόν νόσοκομεΐον άγάλ- 
ματος, περί ού έγένετο λόγος έν τφ προηγουμένφ τεύχει τοΰ Πα,ρτασσοΰ 

έπιστέλλει ήμϊν ό διδάκτωρ κ. Α Μιλχαΐφερ, εταίρος τοΰ γερμανικού ιν
στιτούτου, τά εξής άκοιβέστερα.

«Τό άγαλμα παριστάνει γυναίκα ήτις ύπνοι κατακειμένη έπϊ βράχου*  
άνω δ’ αύτής έκτείνεται δορά πάνθηρος (ούχϊ δέ λέοντος ώς έγράφη), δι’ ής 

χαρακτηρίζεται ασφαλώς ώς Μαινάς.

«Έν τοϊς εύρωπαϊκοϊς μ.ουσείοις ύπάρχουσι πολλά αγάλματα κατά τά μέν 
τάλλα έντελώς παρεμφερή πρός τό άθηναϊκόν, περί έν τι δέ μόνον διαφέρον- 
τα. Ουτω δή έν τφ μουσεΐω τής Στοκχόλμης, τφ τής Φλωρεντίας, τή Vil

la Borghese έν ΊΡωμν) καϊ δεύτερον δέ τι άντίτυπον έν 'Ρώμή δ'περ έγώ μέν 
δέν ειδον άκόμη, λέγεται δέ δν τό άριστον πάντων τών άλλων. Τό τελευ

ταίου δημοσιευθήσεται έν τφ προσέχει τεύχει τών Monument! τοΰ έν 'Ρώμγι 

γερμανικοϋ άρχαιολογικοΰ ινστιτούτου. Τάγάλματα ταΰτα εΐνε άκριβώς όμοια 
πρός τήν άθηναϊκήν Μαινάδα κατά τήν στάσιν τής κεφαλής καϊ τοϋ ένδύ- 
ματος ώς καί κατά τό μέγεθος. Καί αύτός δέ ό βράχος καϊ ή δορά τοΰ πάν

θηρος ύπάρχει έν τισι τούτων. Ή μόνη δέ διαφορά εΐνε δτι πάντα τάλλα πα- 
ριστώσιν άνδρόγυνον πλάσμα, ήτοι 'Αμμα,φμόδΐίορ.

«Τό άθηναϊκόν άγαλμα άνέρχεται, ώς καταδείκνυται έκ τής έργασίας, εις 
τούς ρωμαϊκούς χρόνους. Τφ 1835 εΐχον εύρεθή έν τφ χώρφ τοΰ στρατιω

τικού νοσοκομείου λείψανα σπουδαίας ρωμαϊκής έπαύλεως μετά ψηφιδωτοί» 
εδάφους καϊ λοιπών (’Ίδ. Ross, Archaologische Aufsatze I, 103). Εΐνε άρα 
λίαν πιθανόν δτι τό προκείμενον άγαλμα άνήκεν είς τόν διάκοσμον τής έπαύ- 

ΤΟΜΟΣ Δ', 3.-ΜΑΡΤΙΟΣ 1889 17 
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λεως έκείνης, ώς εύρέθησαν έν Πομπηΐφ καθ’ όμοιαν χρήσιν πολλά Αγάλ
ματα έκ τοϋ περί τόν Διόνυσον κύκλου.

«Άλλά καίπερ τό άγαλμα φαίνεται γλυφέν κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους, 
ή έργασία αύτοϋ ενέχει πολλάς άοετάς, αΐτινες πείθουσιν ήμας δτι έπλάσθη 
κατ’ αξιόλογου τι πρότυπον των αλεξανδρινών χρόνων/

«Άλλά τίς ιό σχεσις τής Μαινάδος, πρός τόν ομοίως πεπλασμένον Ερμα
φρόδιτου; Πιστεύω δτι θά προηγήθη ό άπλούστερος καί φυσικότερος τύπος, 
ό τής Μαινάδος, τοϋ μάλλον έζητημένου καί συνθέτου, λέγω τόν τοΰ ‘Ερμα
φρόδιτου, δτι άρα ό ‘Ερμαφρόδιτος έπλάσθη έκ τής Μαινάδος, ούχί δέ του
ναντίον*

«Μανθάνομεν παρά τοΰ Πλινίου (XXXIV, 80) δτι ό ’Αθηναίος Πολυκλής 
δστις είργάζετο έν 'Ρωμτι κατά την 1 56’Ολυμπιάδα, έπλασε διάσημου Έρ- 
μαφρόδιτον, οστις πιθανώς είνε τό πρότυπον πάντων των προμνημονευθέντων 
Αγαλμάτων τοΰ ύπνοΰντος 'Ερμαφρόδιτου, Φαίνεται λοιπόν δτι ό Πολυκλης 
ελαβεν ως πρότυπον τό άγαλμα της ύπνούσης Μαινάδος, ου τό πρωτότυπον 
πιθανώς εύρίσκετο έν τή πατρίδι του. Ύπνούσης δέ Μαινάδος παραστάσεις 
ύπαρχον ήδη έν πολλφ Αρχαιοτέροις χρόνοις, ώς π. χ. έν πολυθρυλλήτφ τινε 
ζωγραφιστού Νικομάχου,δστις ήκμαζεν ήδη κατά τόν τέταρτον π.Χ. αιώνα*

«Φθάνω λοιπόν είς τό συμπέρασμα,δτι 1) είς την αθηναϊκήν Μαινάδα ύπό- 
κειται ώς βάσις Αρχαιότερου πρότυπον ή είς τούς ‘Ερμαφρόδιτους τών ευρω
παϊκών μουσείων.

2) *Οτι  τό πρωτότυπόν τοΰ ‘Ερμαφρόδιτου εΤνε μίμησις τοΰ πρωτοτύπου 
τής ύπνούσης Μαινάδος». ΛΡΘΟΪΡΟΣ ΜΙΛΧΑΙΦΕΡ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ «ΧΟΛΗ

Συνεδρία τής 6] 17 Μαρτίου. 
δΓαιίάερ, περί τοΰ νέου έλευσινίου ψηφίσματος. 
Φόκ ΣύβεΛ, περί παραστάσεων της ’Αθήνας. 
ΓοΰρΛιτ, περί πήλινων ειδωλίων έκ Θηβών καί Μαλεζίνας.

Συνεδρία της 19|31 Μαρτίου.
Kai.tsp, περί αττικών χρυσών νομισμάτων.
Ό αυτός, περί τίνος επιγραφής έκ Πειραιώς.
ΛόΛΛιγκ> περί τών τάφων παρά τό Παλαμήδιον τοΰ Ναυπλίου*  
*/ώ. Σμιτ, περί τής θέσεως τοΰ ίεροΰ τοΰ Τροφωνίου.

ΕΙΔΗΪΕΜ

Τόν λήξαντα μήνα μεταξύ άλλων ευρημάτων έν ’Ολύμπιο: άνευρέθη καί 
ή μικρά κεφαλή τοΰ Βάκχου παιδός, δν έκράτει ό Ερμής έπί τοΰ αριστεροί 
βραχίνος έπακουμβοΰντα την μεκράν του χεϊρα έπ'ι τοΰ ώμου τοΰ θεοί» *Β  
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έδρεθεΐόα κεφαλή Αριστούργημα τοΰ Πραξιτέλους έφαρμόζεται Ακριβέστατα 
όπου είχε γίνει τό ρήγμα. Είνε ζωηρά την έκφρασιν, προσεπικύπτουσα, μέ 
μακράν κόμην ταινίφ άναδεδεμένην. Ούτω τό ολον σύμπλεγμα τοΰ Έρμοΰ 
φέροντος Διόνυσον είναι ηδη σχεδόν άκέραιον εύρεθέντων καί τών ποδών, έλ- 
λείπει δέ μόνον ό δεξιός βραχίων.

—— Έκ Βοιωτίας μετεκομίσθησαν είς τό παρά την οδόν Πατησίων Αρχαιο
λογικόν μουσεϊον, τό άρχαϊον Ανάγλυφου τό τέως ευρισκόμενον έν τώ χωρίφ 
‘Ραψέϊκο παρά τόν Όρχομενόν καί ό αρχαϊκός Απόλλων, ό ευρισκόμενος έν 
τγί αύλή τής μονής Σκριποΰς.

— 'Ο σοφός καθηγητής κ. Έρνέστος Κούρτιος κατήλθεν έκ Βερολίνου είς 
’Ολυμπίαν μετά τοϋ Αρχιτέκτονος κ. ’Άδλερ καί τοΰ συνταγματάρχου τών 
επιτελών Κάουπερτ, δπως έπιθεωρησωσι τάς Ανασκαφάς' ώς έπίσης καί δ 
διευθυντής τοΰ αρχαιολογικού τμήματος τοΰ Βρεττανικοΰ μουσείου κ. Νεύτων. 
Έπί τώ αύτφ δέ λόγφ άπήλθεν είς ’Ολυμπίαν κα'ι ό διευθυντής τοΰ έν 
Άθήναις γερμανικοΰ Αρχαιολογικού ινστιτούτου κ. Ούλεριχος Καϊλερ. Αίανα- 
σκαφαί έν Όλυμπίφ αΐτινες ύπήρξεν έπί στιγμήν φόβος δτι ήθελον διακοπή 
Θέλουσιν εξακολουθήσει τής Γερμανικής βουλής ψηφισάσης πρός τοΰτο 100, 
000 γερμανικών μαρκών.

^‘Ομοίως κατέρχεται είς ’Ολυμπίαν Αναλώμασι τής αύστριακής κυβερνή- 
σεως περί τάς Αρχάς Μαΐου επιστημονική επιτροπή συγκειμένη έξ επτά καθη
γητών καί αρχιτεκτόνων, έν οις οί Αρχαιολόγοι Βένδορφ, Πέτερσεν καί Γοΰρλιτ.

— Αίαν προσεχώς έκδίδεται ύπό τοΰ διδάκτορος κ, Αόλλιγκ εκτενής πραγ
ματεία περί τών Ανασκαφών αΐτινες πέρυσι έπεχειρήθησαν ύπό τοΰ γερμα
νικού ινστιτούτου έν Μενιδίφ*  κατά τήν θέσιν Αυκότρουπα έν προϊστορικφ 
τύμβφ, περί ών έγκαίρως έγένετό μνεία έν τφ Παρτασσω. Έν τή αύτή πραγ- 
ματείφ γίνεται μνεία καί περί τών ανευρεθέντων κτερισμάτων, α>ν τά σπου
δαιότερα Απεικονίζονται έν έννέα προσηρτημένοις πίναξιν.

—- Έπανελήφθησαν, αί κατά τό αρχαίου Δίπυλον άνασκαφαί δαπάναις 
και έπιστασίφ τής Αρχαιολογικής εταιρίας,

—*■  Ό έν Άθήναις διαμένων Γερμανός Αρχιτέκτων κ. Bohn ένεργών άπο- 
πειρατηρίους τινάς έπ'ι τής Άκροπόλεως Ανασκαφάς χάριν καταμετρήσεων, 
Ανεΰρε παρά τόν ναόν τής Άπτέρου Νίκης ώραΐον Ανάγλυφου παριστάνον 
Νίκην προβαίνουσαν καί έτερον ώραΐον άνάγλυφον Νίκης ίσταμένης Ακέφαλου. 
Άμφότερα άποτελοΰσι μέρος τοΰ κιγκλιδώματος τοΰ ναοΰ.

—— Αί κατά τήυ εί'σοδον τής πόλεως κα'ι παρά τό κατάστημα τοΰ Φω
ταερίου διενεργούμεναι Ανασκαφαί έν τφ κτήματι τοΰ κ. Μεσσηνέζη έληξαν 
άφοΰ έξηντλήθη ή σειρά τών έκεϊ ευρισκομένων τάφων. Τά ευρήματα συμ- 
ποσοΰνται είς Αγγεία διαφόρων μεγεθών κα'ι σχημάτων καί ληκύθους νεκρικάς.

*— Έκ τήςτοΰ Ναυπλίου τής 29 Φεβρουάριου έρανιζό- 
μεθα τά εξής.
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«Έρευνηθέντων πρό τινων ήμερων τεσσάρων έκ τών εις τάς ύπωρφίας τοϋ 
Παλαμηδιου προϊστορικών τάφων, τά ίχνη τών όποιων ού πρό πολλοΰ Ανε- 

καλυφθησαν, ευρεθησαν διάφορα Αντικείμενα τέχνης μαρτυρουντα τήν*  συγ

γένειαν ταύτης προς την τών Μυκηνών, τοϋ 'Ηραίου, τοΰ Σπάτα και τοΰ 
Μενιδιου’ είσι δε ταΰτα, τρία Αγγεία — οκτώ ειδώλια — συντρίμματα Αγ

γείων άριστα κεκοσμημενων — τεμάχια ψελλίων έξ άργυροΰ σύρματος — εϊς 
πράσινος δακτυλιόλιθος έξ ύελώδους μάζης— δύω τεμάχια έξ όμοιας μά- 

ζνίς με περίεργους έκτύπους κόσμους — είς όρμος έκ 46 τμημάτων, μεγέ

θους λεπτοκαρυου, εξ όπτής Αργίλου, πρασίνου χρώματος —- δύω τμήμ,ατα 
ορμου εξ ήλεκτρου,— εν τεμάχιον όμοιου έξ ερυθρού λίθου — έν τμήμα όμοιου 

εκ χρυσοϋ, ομοιον τοϋ όποιου εύρέθη έν Σπάτα,—— είς σπόνδυλος — έν τμήμα 
όρμου περιέργως γεγλυμμένον, — καί είς δλόκληρος όρμος αποτελούμενος έκ 
πεντε χρυσών Ανθεων διατρήτων καί μεγάλου αριθμού χανδρών διαφόρων με

γεθών καί χρωμάτων. — Οί μνησθέντες τάφοι, καθαρισθέντες καλώς έκ τών 

καλυπτόντων τούτους χωμάτων φοιτώνται παρά πολλών περιέργων. — ΓΙα- 
ρετηρηθησαν δέ κατά τήν τών τάφων τούτων έρευναν διάφοροι τρόποι τα
φής· διότι είς ένα μέν οί νεκροί ήσαν επιτεθειμένοι απλώς έπί τοΰ εδάφους, 
είς δύω ετέρους οί νεκροί ήσαν κεκαυμένοι, ώς έμαρτύρει ή ύπάρχουσα τέφρα 

καί τά κεκαυμένα όστδί, είς τό τέταρτον δέ σπήλαιον ήσαν εις μέγας τά
φος καί εις μικρός λελαξευμένοι έπί τοΰ εδάφους. Είς τήν άριστεράν πλευράν 
τοΰ διαδρόμου τοΰ σπηλαίου ύπάρχει κόγχη έν εύρέθησαν οστά Ανθρώπινα, 

έν ευτελές άγγεϊον, ’έν τεθραυσμένον είδώλιον καί τεμάχια κοσμήματος έκ 

κυανής ύελου. 'Ως άκαύομεν, είναι γνωστοί καί έτεροι τάφοι, ύπό τής γής 
καλυπτόμενοι, έκτος τών άπό αρχαίων χρόνων γνωστών’ αί Ανωμαλίαι δέ 
του εδάφους, ή φύ.σις τοΰ λίθου, καί τό σύστημα έν γένει τών σπηλαίων, 

μαρτυροΰσιν ότι καί άλλοι κρύπτονται, ευκόλως δυνάμενοι νά άνακαλυφθώσι 
διά μικράς εργασίας.»

—— ’Εκ τής αύτής έφημερίδος τής 19 Μαρτίου Αναγινωσκομεν τά εξής, 

«Ένεργουμενης έρεόνης τή εντολή τής ’Αρχαιολογικής εταιρίας είς άρχαϊον 
Κυκλώπειον κτίριον κείμενον παρά τήν 'Αγίαν Μονήν, άνεκαλύφθη παρά τήν 

Ανατολικήν πλευράν τοΰ κτιρίου φρέαρ, διαμέτρου 0,86 περίπου καί βάθους 

6,50. Είς τύ βάθος τοΰ φρέατος τούτου καί είς τήν ΒΑ αύτοΰ πλευράν υπάρ
χει έντετμημένη θύρα άγουσα είς θολωτόν διάδρομον επίσης είς τόν βράχον, 
εύθραυστον όντα, λελαξευμένον, μήκους 5,20 καί πλάτους 0,65, Άπό τό 
άκρον τοϋ διαδρόμου τούτου άρχεται έτέρα διακλάδωσις διευθυνομένη πρός 

fj.eav}yt.Spitxv μέχρις άποστάσεως 3,40, εντεύθεν δ’ έτέρα πρός ΝΔ έκτείνεται 

μέχρις άποστάσεως 14 μέτρων, διακοπτομένης τής πρός τά πρόσω πορείας 
έκ μεγάλων καταπτώσεων. 'Η τρίτη διακλάδωσις τοΰ ύπογείου τούτου είσέρ· 

χεται είς τόν κήπον τής Μονής διερχομένη κάτωθεν χαράδρας βάθους τεσ

σάρων μέτρων.»
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— 'Η ομώνυμος έφημερίς τής Σάμου γράφει τά εξής:

«Πρό τινων ημερών Ασβεστοποιοί Ασχολούμενοι περί τήν κατασκευήν κα

μίνου' έν τω τμήματι Χώρας ού μακράν τής ίεράς Μονής τοΰ Σταυροΰ, άνε- 

κάλυψαν φρέαρ λελατομημένον έν βράχφ καί έχον ένθεν καί ένθεν έπί ,τοϋ 
βράχου βαθμίδα δι’ ής κατήρχοντο είς τό φρέαρ, καί ήτις ήδη κατά μέρος 

είναι λελωβημένη. Έπιληφθέντες δέ τής άνορύξεως, είς βάθος μέν δεκαεννεα 

μέτρων, ευρον όδόντας ζώων ύπερμεγέθεις, είς βάθος δέ εί'κοσι δύο μέτρων 

εύρον πλάκα, φέρουσαν ένθεν μέν τήν έπιγραφήν 'Απόλλωνος Νυμφηγίτεω, 
ένθεν δέ τήν λέξιν Νυμφίων. Ή άνόρυξις εξακολουθεί είσέτι περίεργον δέ 

Αποβαίνει νά μάθωμεν είς τί έχρησίμευε τό φρέαρ έκεϊνο».
—— Έκ παραδρομής τυπογραφικής έν τώ παρελθόντι φυλλαδίφ (σελ. 154) 

έν τή Πειραιωτική έπιγραφή τής διατριβής τοϋ κ. Ίω. Δραγάτση έτυπώθη 

έσφαλμένως ΑΘΗΝΑΝΑΙΟΝ Αντί ΑΘΗΝΑΙΟΝ. Έν δέ τή διατριβή περί αρ
χαίων τοιχογραφιών (σελ. 85) έν στίχφ 33 καί 34 έκ μεταθέσεως δύο λέ

ξεων προέκυψεν άλλη έ'ννοια, έν ω ό γράφων ένόει ότι αί γραφαί τών έπί 

τών ’Αττικών ληκύνων γραφών είναι πάντοτε νεκρικαί.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Τδν λήξαντα μήνα πέντε συνεκροτήθησαν τακτικαί συνεδρίαι τρεϊς δ’ Ανε- 

γνώσθησαν διατριβαί.

Τοΰ κ. Σταματίου Κρίνου επιτίμου μέλους "ΕΛεγχος της βοτανικής των 

νεωτερων 'Ελλήνων τοϋ Βερνάρδου Λαγκάβελ.
Τοΰ κ. Νεοκλέους Καζάζη τακτικοΰ μέλους Περί βιβλιοθηκών τοϋ λαοϋ

Τοΰ κ. Λουδοβίκου Βιόλα Αντεπιστέλλοντος μέλους Περί τοϋ ρωμαϊκού 

μύθου τής αρπαγής των Σαβίνων.
"Ηρξατο ή συζήτησις έπί τοϋ σχεδίου τών υποβληθεισών τροπολογιών τοΰ 

κανονισμού, ήτις καί άπεπερατώθη σχεδόν.

Ή έν Μομπελλίέ τής Γαλλίας Άκαδήμεια τών έπιστημών καί τών γραμ

μάτων Απέστειλε πρός τόν Σύλλογον τάς δημοσιεύσεις αύτής.
Προτάσει τοΰ κ. Στ. Ίωαννίδου δ Σύλλογος παρεδέξατο τήν σύστασιν προ

τύπου δημοτικοϋ σχολείου έπί τή βάσει τής σχολής τών Απόρων παίδων, 

Αλλά διά παΐδας φοιτώντας τήν ημέραν. Επιτροπή έκ τών κ. κ. Βλασίου 
Σκορδέλη, Σπυρ. Π. Λάμπρου, Π. I. Φέρμπου καί Στ. Ίωαννίδου θέλει υπο

βάλει ύπό τήν έ'γκρισιν του Συλλόγου όργανισμόν τής συστηθησομένης ταύτης 

σχολής.
‘Ο δήμος Έρμουπόλεως ηύ'ξησεν έκ χιλίων είς τρισχιλίας δραχμάς τήν 

πρός τήν έν Σύρω σχολήν τών Απόρων παίδων παρεχομένην συνδρομήν.
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Είς άντικατάστασιν παραιτηθέντων έξελέχθησαν κοσμήτορες τής έν Γίά- 
τραις σχολής τών απόρων παίδων οί κκ. Γ. Μαντσούφας καί Α. Γιάκος.

Τόν ληξαντα μήνα αί έγγραφαί τών μαθητών έν τή Άθηναις σχολή τών 
απόρων παίδων άνήλθον είς 436’ έκ τούτων έφοίτησαν τακτικώ-250 παΐδες.

Έν τφ ύπνωτηρίφ τής σχολής προσετέθησαν 25 άκόμη κλϊναι καί κατά 
μέν τόν μήνα Φεβρουάριον έκοιμηθησαν 1286 παΐδες άπέναντι 1054 κοι- 
μηθεντων τόν ’Ιανουάριον, τόν δέ Μάρτιον άπό τής 1ης μέχρι, τής 25ης καί 
ταύτης συμπεριλαμβανομένης 1302 παΐδες*  τήν 25ην Μαρτίου ήσαν κατει- 
λημμέναι 60 κλϊναι τοϋ καταστήματος. Οί δ’ άπ’ άρχής τής συστάσεως τοδ 
δπνωτηρίου κοιμηθέντες παΐδες ανέρχονται εις 4605.

ΧΡΟ ΚΓ I ΚΑ,

«ΐΗλολογόα.. 'Η διά τοΰ θανάτου τυΰ Ιουλίου Φάβρου κενωθεϊσα εδοοε 
έν τίί Γαλλική Άκαδημείρρ θέλει συμπληρωθώ την ’/13 Μα'ίου. Πολλοί είσίν 
οί ύποψήφιοι διά την έδραν ταύτην.

— Κατά την Academy τοϋ Λονδίνου 6 Βίκτωρ Οΰγώ άποπεράτωσε νέον 
αύτοΰ δράμα έπιγραφόμενον οί Λΐδυμοι, τοΰ οποίου ηρωες είσίν ό Λουδοβί
κος ΙΑ' καί ό υπό τό σιδηροΰν προσωπεϊον μυστηριώδης κατάδικος τής νήσοι» 
τής αγίας Μαργαρίτας, δστις μόνον είναι γνωστός ύπό τό ονομα Γ homme 
au masque de ίθΓ ^ατά παράδοσιν έπικρατοΰσαν έν τή νήσφ της αγίας 
Μαργαρίτας καί ών ελαβεν ώς βάσιν τοΰ δράματός του ό Ούγώ, ό μυστη
ριώδης κατάδικος δίδυμος αδελφός τοϋ μεγάλου βασιλέως.

—■ Έν Άμστελοδάμφ έδημοσιεύθησαν συγχρόνως ύπό τριών φιλολόγων 
’Ολλανδών τρία διηγήματα, άτινα έ'χουσι τό περίεργον ό'τι είς έκαστον αύ
τών ενός καί μόνου φωνήεντος γίνεται χρησις. Έν τφ πρώτφ ύπάρχουσι μό
νον α, έν τφ δευτέρφ ε μόνον καί είς τό τρίτον ο*

*— Πρό τίνος δ γερμανός φίλολόγος Baehrens ίσχυρίσθη δτι τό Γ'. καί τό 
Δ’, βιβλίου τών ελεγείων τοΰ Τιβοόλλου δέν ήσαν γνήσια αύτοΰ, πλήν μικρών 
εξαιρέσεων. Κατ’αύτάς δέ "Αγγλος φίλολόγος δ Postgate παραδεχόμενος την 
γνώμην τοΰ γερμανοϋ άποδεικνύει δτι ολόκληρα καί τά δύο ταΰτα βιβλία 
είναι νόθα.

— Ό βασιλεύς τής Πορτογαλλίας έξακολουθεΐ τάς μεταφράσεις τών δρα
μάτων τοΰ Σαίξπηρ. Τελευταίως έδημοσίευσε τόν ’Έμπορον τής Βενετίας.

— Έν τή έν 'Ρώμη Άκαδημί^ dei Lyncei ό διευθυντής της αυτόθι γερ
μανικές σχολάς κ. Helbig άνέγνω περίεργον υπόμνημα περί της διαθέσεως 
τής κόμης κα'ι τοΰ γενείου έν τή ’Ομηρική εποχή. Ό κ. Helbig άπέδειξευ 
δτι έπί Όμηρου οί Έλληνες διέθετον την κόμην καί τό γένείον κατά τούς 
κανόν-ας συνθηματικού τίνος άσιατικοΰ ύφους.
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-■—Είναι περίεργον οτι άγγλίκόν τι φύλλον δ Χριστιανικός Κήρυζ κπο- 
δεικνύει παρατιθέμενον χωρία δτι οί προφήται 'Ιεζεκιήλ καί Δανιήλ προεΐπον 
την κρίσιν, ήν διέρχεται σήμερον ή Ιρλανδία. Κατά τό αύτά φύλλον οί αυτοί 
προφήται προεϊπον οτι ή κρίσις αΰτη θά άπολήξη διά χωρισμού τής ’Ιρλαν
δίας άπό τοϋ βασιλείου τών Ηνωμένων Κρατών.

. * * S
*

Τέχναε καε βπεβ'βημ.αε· —· Έπ’ εύκαιρέ τής διατρησεώς τοϋ ό’ρους 
τοϋ άγίου Γοθάρδου δημοσιεύουσιν αί γαλλικαί έφημερίδες στατιστικήν τοϋ 
μήκους τών διασημοτέρων σηράγγων. ΤΙ μείζων τούτων έ'σται η διατρηθεΐσα 
νϋν τοϋ ορούς τοΰ άγίου Γοθάρδου μακρά 14,920 μέτρα*  μετά ταύτην έρ
χεται ή τοΰ Καινησίου ορούς μακρά 12,220 μέτρα. Μετά τάς δύο ταύτας 
γιγαντώδεις σήραγγας η.μακροτέραη τής Mauvage έν ταϊς δχθαις τοΰ 'Ρή
νου μόλις έχει μήκος 4700 μέτρων, η δέ τής Nerthe έπί τής πρός την Μασ
σαλίαν σιδηροδρομικής όδοΰ εχει 4638 μέτρα, η τοϋ Βλαιζύ έπί του πρός 
την Λυών σιδηροδρόμου είναι μακρά 4100 μέτρα, ή τοΰ Credo ύπό τό δμώ- 
νυμον ό'ρος πλησίον τής Γενεύης 3900 μέτρα, η τής Busalla μεταξύ Γε
νεύης καί Ταυρίνου 3100 μέτρα καί ή τών Άπεννίνων μεταξύ Φλωρεντίας 
καί Βονωνίας 2750, τοϋ δποίου έπονται καί προηγοϋνται πολλα'ί σήραγγες 
μακραί άπό 600—1800 μέτρων. Αί άλλαι σήραγγες είναι μικρότεραι δλως 
καί δευτερεύουσαι. Έκ τών μ,ικροτέρων καί άνω μνημονευθεισών σηράγγων 
ύπό έ'ποψιν τεχνικήν άρίστη είναι η του Βλαιζύ έν τώ γραμμώ τής Λυών.

-— Ό ύπουργός τοϋ Σαλβαδόρ Torres Co'icedo έδωρή-ε πρό ολίγου εις 
τόν ζωολογικόν κήπον τοϋ δάσους της Βουλωνίας δύο περίεργα φυτά ονο
μαζόμενα γουάκο (guaco) καί σεδρόν (cedron) θεωρούμενα άπό πολλόϋ έν 
’Αμερική ώς αντίδοτα κατά τοΰ δήγματος ιοβόλων οφεων καί κατά τής 
λύσσης. 'Η άνακάλυψις της ίδιότητος ταύτης τών έν λόγφ φυτών είναι λίαν 
περίεργος. Οί αύτόχθονες ’Ινδοί παρετηρησαν ό'τι πτηνόν άρπακτικόν τρεφό
μενου έξ δφεων άνεζητει τό ετερον τών φυτών τούτων τό γουάκο, έ'τρωγε τά 
φύλλα αύτοΰ καί έπέχριε τό πτέρωμά του. Διδαχθέντες έκ της παρατηρή- 
σεώς ταύτης έκαμαν χρήσιν τοΰ φυτοΰ καί κατώρθωσαν δι’ αύτοΰ την θε
ραπείαν ανθρώπων δηχθέντων παρ’ ιοβόλων δφεων καί άλλων παθόντων ύπό 
λύσσης ή ελωδών πυρετών. Τάς θεραπευτικάς ιδιότητας τών δύο τούτων 
φυτών είχεν άνακαλύψει ήδη καί ό δόκτωρ Saffray κατά τό εις Νέαν Γρε- 
νάδην ταξείδιον αύτοΰ κατά τό έ'τος 1869.

—- Αναμένεται προσεχέστατα η άνακάλυψις πηγών πετρελαίου έν Άν- 
νοβέρφ έπίσης πλουσίων ως άί έν Πενσυλβανίφ τής ’Αμερικής. Αί γινόμεναε 
έπί τούτφ διατρήσεις τοϋ εδάφους έφθασαν ήδη είς βάθος 600 μ-έτρων. *Π  
άνακάλυψις τών πηγών τούτων θά έχη βεβαίως μεγίστην έπιρροήν είς την 
τιμήν τοϋ πετρελαίου.

— Έκ τών σπόρων τοΰ βάμβακος άπεπειράθησαν έν ’Αμερική νά κατα-
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σκευάσωσιν έλαιον καί έπέτυχον. Τά έλκων τοΰτο Ακαθάριστον μέν χρησι
μεύει εις κατασκευήν σάπωνος Six τάς μηχανάς, καθαρόν δέ εφαρμόζεται 
είς δσας γρήσεις τά έλαιον τής ελαίας μεθ' ου καί Αναμιγνύεται. ^Ύπολο- 
γίζοντες εις πέντε εκατομμύρια δεμάτων τήν έτησίαν παραγωγήν βάμβακος 
έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις της ’Αμερικής και ύπολογίζοντες έκαστον δέμα 

έξ 180 χιλιόγραμμων η 900 εκατομμύρια χιλιόγραμμων την παραγωγήν 
τοΰ βάμβακος έχομεν 3870 χιλιόγραμμα σπόρων, οϊτινες δύνανται νά πα- 

ραγάγωσι 52 έκατ. χιλιόγραμμου ελαίου.
* *

*
Άπογραφεκά. — Κατά τινα δημοσίευσιν τής έν Βερολίνφ ιδρυμένης 

εταιρίας πρός διάδοσιν της ίσραηλιτικής πίστεως απανταχού τής γης ύπάρ- 
χουσι σήμερον 6—7 εκατομμύρια ’Ιουδαίοι, ήτοι περίπου ό αύτός Αριθμός 
οίος καί έπί των χρόνων τοΰ βασιλέως Δαυίδ, Έκ τούτων 5 εκατομμύρια 

' ζωσιν ένΈύρώπτ), 800,000 έν Άφρικρ, 200,000 έν Άσί(£ καί έν έκατομ- 
μύριον μέχρι ενός καί ήμίσεος έν ’Αμερική. Έν Εύρώπν) η 'Ρωσσία αριθμεί 
τούς πλείονας 2,621,000, έ'πειτα ή Αύστρο Ουγγαρία 1,375,000, έξ ών 
575,000 έ'χει μόνον η Γαλλικία. Τά λοιπά κράτη τής Ευρώπης έ'χουσιν όλι- 
γωτέρους'οΰτως η Γερμανία 51 2,000 η 'Ολλανδία 70,000 ή’Αγγλία 50,000 
η Γαλλία 49,000 ή 'Ιταλία 35,000 ή Ευρωπαϊκή Τουρκία μετά τής Ελ
λάδος 25,000. Έν Βερολίνφ ύπάρχουσι 45,000 ΐσραηλϊται ή'τοι όσοι καί έν 
δλη τή Γαλλί^ρ. Κατά τήν αύτήν δημοσίευσιν έν 'Ιερουσαλήμ εύρίσκονται 
13,500 Ιουδαίοι,Φ Τούρκοι είναι 7000 καί χριστιανοί όλων τών θρη
σκευμάτων 5000 (;) μόνον.

—-Τά κατά τό 1879 δημοσιευθέντα έν Γερμανίιρ βιβλία Ανέρχονται είς 
14179, ΰπερτεροϋσι δέ κατά 200 περίπου τά δημοσιευθέντα τφ 1878 άτινα 

άνήρχόντο εις 13912.
— Έν Παρισίαις ύπάρχει εταιρία ήτις παρέχει φιλοξενίαν νυκτερινήν 

εις άπόρους έν ύπνωτηρίοις κειμένοις εις τρία έκ τών κεντρικωτέρων μερών. 
Τών ύπνωτηοίων τούτων ό διοργανισμός είναι περίπου ως τών ήμετέρων 
τής σχολής τών απόρων παίδων. Καθ’ ολον τό 1879 έν τοΐς ύπνωτη
ρίοις τούτοις έκοιμήθησαν 19,412 πρόσωπα άνήκοντα εις διάφορα κοινω
νικά έπαγγέλματα, έν οΐς 7013 έξ ημερόβιου έργασίας άποζώντες καί 3562 
έργάται, άλλα καί 79 καθηγηταί καί διδάσκαλοι, εις ιατρός καί 10 δρα
ματικοί συγγραφείς. Έκ τών 19,412 προσώπων 17,476 εισί Γάλλοι, οί δέ 
λοιποί άλλων έθνικοτήτων έν οΐς 6 Τούρκοι καί 2 "Ελληνες. 'Η εταιρία είσ- 
έπραξε κατά τό έ'τος τοΰτο 90,576 φρ. 65 έκ δωρεών, έδαπάνησε δέ 61, 

191,45 καί τήν πρώτην τοϋ έτους τούτου εΐχεν εις τό ταμεΐον αυτής 33, 
803,55.


