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Μο'ι ύπεμνησατε πάλιν προ μικροϋ ύπόσχεσιν, ην ειχον δώσει ύμϊν προ 
ετών, μικρόν προ της έκ Βιέννης άναχωρησεώς μου έν μια των συνεντεύ
ξεων εκείνων έν τι) «Χρυσή νησσγ», δι’ ών ή «Νομική εταιρία» κατώρθου 
νά έπιφέργ τόσον έπιτυχώς την ισορροπίαν μεταξύ του κοινωνικού καί τοϋ 
νομικού βίου, ύπόσχεσιν δηλ: του νά χορηγήσω ύμϊν πραγματείαν Six τά 
«Νομικά φύλλα». ΓΓο παν ηδυνάμην νά ύποσχεθώ έν τγ εύθυμίγ έκείνη, 
ητις είχεν άπαλλάξει την ψυχήν μου άπο της πιέσεως της νομικής έπιςη* 
μης,Άλλ’ οί ύπισχνούμενοι εύκόλως κέκτηνται έξ έτέοου κατά κανόνα την 
εύτυχη ιδιότητα της ταχείας ληθης,'—καί ούτως η φύσις ισοσταθμίζει την 
μεταξύ της καλωσύνης των και της άνικανότητός των προς έκτέλεσιν ύπάρ- 
χουσαν διαφοράν — η δέ δοθεϊσα ύμϊν τότε ύπόσχεσίς μου-είχεν εντελώς 
λησμονηθη μέχρι της ύμετέρας ύπομνησεως. Ούτως εγείρονται αί ψυχαί 
προ μακροΰ ηδη παρελυλη'θεισών ύπάρξεων έκ τοϋ τάφου και παρουσίαζουσί 
τινι συναλλαγματικήν, ην είχεν έκδώσει έν εύθυμίκ διατελών — Την συ
ναλλαγματικήν τκύτην έξοφλώ νυν.

Άλλα δέον νά μοι έπιτρέψητε νά πράξω τούτο συμφώνως προς τον τό
πον και τάς περιστάσεις έν ω και ύφ’ άς η ύπόσχεσις αύτη έδόθη. 'Κπ«- 

άγζίμϊ/Υ έν τη «χρυσγ νησσγ» και έν τνί «χρυσγ νησσγ» ϊχηΛηρώσω την 
ύπόσχεσιν μου, ήτοι φανταζόμενος, ότι παρακάθημαι ύμϊν έκεΐ καί έχων 
ποτηριον οί'νου συζητώ μεθ’ ύμών περί νομικών' πραγμάτων, έν αλλοις 
λόγοις θέλω φΛναρήσει, ύμεϊς δέ δημοσιεύετε την y-lvaplar ταύτην έν 
τοϊς »Νομικοϊς φύλΤ,οις» έφ’ όσον άρέσκει ύμϊν.

Ό τίτλος ύφ’ ον χορηγώ ύμϊν την πραγματείαν μου, «Αεσχηνία Ρωμαϊ- 
στοΰ», καθ’ όσον οίδα, ούδέποτε είσέτι έγράφη, φρονώ δ’ ότι ύπο τοιοϋ- 
τον τίτλον εισάγω νέον φιλολογικόν τύπον διά νομικάς πραγματείας. Ό 
τύπος ούτος είναι η έπιφυλλιδογραφία επί του πεδίου της νομικής, δ δέ 
χαρακτηρισμός ούτος θέλει παράσχει το άφελές καί την εύχέρειαν τοϋ δ-

* Ή πραγματεία αυτή κατεχωρίσΟη Ιν τοΐς ιιIuristische Blatter» νομικώ περιοδιζφ Ιαδι- 
δόμενον Ιν Βιέννη.
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λως αύτοσχεδίου προφορικού λόγου, θέλω νά φ,Ζναρήσω —- έκαστος δ’ είναε 
κύριος νά μη άκούσγ.

Γινώσκετε νΰν, έντιμοι κύριοι, δτι αί λεσχηνίαι αύται δεν δύνανται ν’ 
άξιώσι νά κατατάσσονται έν τοΐς δέλτοις της φιλολογίας' έκπληροϋσι τον 
προορισμόν αυτών παρέχουσαι τοΐς ύμετέροις άναγνώσταις παροδικήν άνα- 
ψυχήν "λ ώθησιν προς ιδίας σκέψεις· δεν προωρίσθησαν δπως χρησιμεύσωσΐ 

τοϊς γερμανοΐς καθηγηταΐς, προς παραπομπήν—άνατέλλουσι καί δύουσι 
στιγμιαίος, τόσφ δι εμέ, σκοποΰντα την ταχεΐαν αναγραφήν αυτών, δσφ 
καί διά τον αναγνώστην μετά την άνάγνωσιν.

Τούτο δή τδ συνάλλαγμα συνάπτω μεθ’ ύμών’ την άδειαν τοϋ νά φλυ
αρήσω κατ’ αρέσκειαν καί αύτοσχεδίως. (

Προς αποφυγήν παρεξηγήσεως έν τούτοις όφείλω νά παρατηρήσω έκ 
των προτέρων, δτι δεν σκοπώ νά γράψω άστεϊσμούς επί νομικών αντικει
μένων, δεν προτίθεμαι νά θεραπεύσω τήν jurisprudentia jocosa ως πρότε- 
ρον εκαλείτο μέρος τι της νομικής επιστήμης, έν τφ όποίω πας αληθώς 
ευαίσθητος, μάλλον άπέβαλλε τήν διάθεσιν προς γέλωτα ή έγέλα. — Ά- 
πώλεσα σχεδόν ή'δη τό εύτράπελλον,ενεκα της σπουδαιότητος των αντι
κειμένων,περί α έν τοΐς τελευταίοις έ'τεσιν ήσχολήθην καί της ατμόσφαι
ρας, της έπικαθημένης τή σεμνή Georgia Augusta,5 δπως δήποτε δέ τδ 
μικρόν πρός οικιακήν χρήσιν άπομεΐνάν μοι δεν είναι κατάλληλον πρός δη- 
μοσίευσιν. "Οθεν οί άναγνώσται ύμών οφείλουσι νά προπαρασκευασθώσι 
πρός γεϋσιν συνήθους ρωμαϊκής τροφής, άναμιμνησκόμενοι έκ τοϋ ακαδη
μαϊκού αύτων βίου των παραδόσεων του ρωμαϊκού δικαίου, ΐνα δυνηθώσι 
κάλλίον νά φαντασθώσι τά επόμενα.

Διά των άνωτέρων μετήγαγον ύμάς τε καί τους ύμετέρους άναγνώστας 
επί τής προσηκούσης επιφάνειας των έλπίδων ή μάλλον τής απελπισίας, 
καί φρονώ, δτι διά τής προσθήκης «Ρωμαϊστοϋ» κατέστρεψα έκ θεμελίων 

πάσαν τυχόν ένεκα τής έτέρας λέξεως «Αεσχηνία» άναφυεΐσαν έλπίδα 
περί εύαρέστου διασκεδάσεως, «Ρωμαϊστής ^ίσγτ/ζευωΓ» ! τί φρονείτε 
περί «έλέφαντος ό/γγουμέαου» ;

Άξιοπαρατήρητόν έστιν, δτι διά τον διδάσκοντα συστηματικώς, τδ σό- 
στημα καί αί διαιρέσεις έπί τέλους καθίστανται άναπόφευκτος ανάγκη, 
δεύτερα φύσις· ως γινώσκετε, πας ρωμαϊστής συνίσταται κυρίως έκ δύω 
ήμίσεων' δογματικού καί ιστορικού, άν δέ ή ιδιοσυγκρασία τοϋ άνθρω
πον εκτείνεται καί έπί των προϊόντων αύτοϋ, βεβαίως καί γά προϊόντα 
τοϋ ρωμαϊστοϋ θέλουσι φέρει τον διπλοϋν αύτδν χαρακτήρα’ επομένως 
διά παν προίόν μου έξετε δύω θήκας: δογματικήν καί ιστορικήν. 'Ιστορι
κήν ; έρωτάτε κινοϋντες τήν κεφαλήν” γϊνώσκω, τί τούτο σημαίνει’ οί ά- 

ναγνώσεαι των «Νομικών φύλλων» είσί κυρίως πρακτικοί' πρδς τί δι’ αυ
τούς ή ιστορία τοϋ οωμαϊκοϋ δικαίου ;

1 Οΰτω καλείται τδ Πανεπιστ^μιον τήί Γοττίγκης, Ιν ω διδάσκει ο συγγραφείς).
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.Έν τούτοις άποτολμώ, διότι τδ άπεφάσισα, νά ανυψώσω τήν ιστορίαν 
τοϋ ρωμαϊκού δικαίου παρά τοΐς ύμετέροις άναγνώσταις. Ούχί διά τεχνη
τών μέσων, δι’ών, ώς γνωστόν, καί τά μάλλον άνοστα εδέσματα μετα- 
βάλλουσιν γεϋσιν.-’Τής επεξεργασίας προσηκόντως γιγνομένης, ου δεΐται 
τοιούτων τεχνητών μέσον ή ιστορία τοϋ ρωμαϊκού δικαίου. Καί ναί μ,έν 
προσηκούσης επεξεργασίας δέονται πάντα έν τώ κόσμω καί αυτός ό άν
θρωπος δεΐται προσηκούσης θεραπείας, έν τούτοις αιτία τής τόσφ μικράς 
ελκυστικής δυνάμεως τής ιστορίας του ρωμαϊκού δικαίου είναι, κατ’ έμε, 
μόνη ή έ'λλειψις προσηκούσης έπεξεργασίας. ’Άν ίππος ίππεύηται ύπδ χω
λού άναβάτου ή ωραία παρθένος κρύπτεται έντός σάκκου, δεν δύναταί τις 

ν’ άπαιτήσγ τήν παραγωγήν καλών εντυπώσεων. ’Άν άντί τοϋ χωλοΰ ά
ναβάτου όμως έπιβή Ουσάρος, τδν δέ σάκκον άντικαταστήσωσιν ωραία εν
δύματα, ούδόλως αμφιβάλλω, δτι θέλομεν ένθουσιασθή καί διά τδν ίππον 
καί διά τήν παρθένον. Διά τήν έπεξεργασίαν τής ιστορίας τοϋ ρωμαϊκού 
δικαίου έ'χω ιδίαν μέθοδον, παρεκκλίνουσαν τής έπικρατούσης, και όμως 
έκτιμηθεϊσαν. Κατ’ άρχάς κατεπολεμήθη ή, ορθότερου,κατεπολεμήθησαν 
τά δι’’αυτής έξαχθέντά συμπεράσματα’ έν τφ παρόντι κατέπεσε κατά 
τι ή άντίστασις, τό δέ βιβλίον, έν ω έφήρμοσα τήν μέθοδον μου, «Τδ 
πνεΰμα τοϋ Ρωμαϊκού δικαίου» ευρεν άγοραστάς’ έκ τούτου δέν θέλω· 
μέν νά έξαγάγω τδ ορθόν τής μεθόδου μου, άλλ’ δπως δήποτε δι’ αύτής 
προσεκτήσατο ή ιστορία τοϋ ρωμαϊκού δικαίου πολλούς φίλους, έν ώ δέν 
δύναται νά καυχηθή έπί τούτφ καί ή άντίθετος. Μέχρι τοΰδε έτήρησα 
άύτήν ύπδ έχεμυθίαν καί έχρησάμην αυτή δι’ έμαυτόν* νΰν, φρονώ, έπήλ- 
θεν ό χρόνος τής έπ’ ώφελείφ καί άγαθφ τών άλλων δημοσιεύσεως.

Τδ κύριον προαπαιτούμενον έν τή μεθόδφ ταύτγ είναι καλόν σιγάρον, 
ού'τε βαρύ ούτε έλαφοδν καί άνάκλιντρον. Άφ’ ού δέ κορεσθή τις ίλικού 

. έκ τών πηγών τής ιστορίας- τοϋ ρωμαϊκού δικαίου, καί κλείση τήν θύραν 
πρδς άποτροπήν πάσης διακοπής, άνάπτων τδ σιγάρον κατακλίνεται 
έπί<οΰ άνακλίντρου, έ'χων τούς πόδας εί'τε έξηπλωμένους εί'τε έστηριγ- 
μένους έπί τοϋ ετέρου τοϋ άνακλίντρου άκρου· έν τοιαύτγ θέσει ών, άφαι- 
ρεΐται τις βυθιζόμενος εις τούς άρχαίους χρόνους, λησμονών πάντα τά 
περί αύτδν καί εαυτόν. Φαντάζεται λοιπόν ολαις δυνάμεσιν, δτι έζησεν έν 
τοΐς άρχαίοις έκείνοις χρόνοις καί δτι ένεφανίσθη πάλιν έκ παραδόξου ιδιο

τροπίας τής φύσεως διά τής μετεμψυχώσεως,ώς ύφηγητής ή καθηγητής τοϋ 
ρωμαϊκού δικαίου έν τούτω ή έκείνω τώ Πανεπιστημίφ, δτι έν αρχή ύπήρ- 
ξεν ρωμαίος τών άρχαίων χρόνων, αί δέ μικραί γνώσεις, άς κέκτηται έκ 
τών βιβλίων περί τών χρόνων έκείνων, είναι τδ έ'σχατον λείψανον τών α
ναμνήσεων αύτοϋ, άς τινας νυν πρόκειται νά καταστήση διά τής εργα
σίας ζωηροτέρας. Άφ’ ου δέ τις έπί τινα χρόνον βνειρευθή ούτως μέ ά- 
νοικτούς οφθαλμούς, αί άναμνήσεις τών άρχαίων χρόνων έξεγείρονται πά-
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Aw, ή είκών Αναδύει πάλιν έκ του βάθους τής ψυχής, (έκ των δωμάτων 
τοΰ «Ασυνειδήτου») και κατοπτρίζεται έν τοΐς νέφεσι του καπνού, άτινα 
εκτοξεύει προ εαυτού* βλέπει εαυτόν βαδίζοντα έν τοΐς αγυιαΐς της αρ
χαίας Ρώμης και έκτελοΰντα δλα τά ωραία αντικείμενα της ιστορίας τοΰ 
ρωμαϊκού δικαίου—mancipatio, in jure cessio, γάμον μετά manus, in jus 
voeatioz-A. Άπίστευτον καταντα, πόσα δύναταί τις νά μάθγ δι’ ένδς 
μόνου σιγάρου.’Αλλά φυσικω τω λόγω οφείλει νά καπνίζγ ως δει,καί τού
το δή αγνοοΰσί τινες. Διό ούδέν βλέπουσι καί περ ανάπτοντες σιγάρον 

καί κατακλινόμενοι καί παράγουσι μέν σφοδρά νέφη καπνού, σφοδρότερα 
ή πολλοί άλλοι έκ των καπνιζόντων xa.iStc, ούδεμίαν εικόνα διο-
ρωσιν έν αύτοΐς* έκ τούτου δ’ ισχυρίζονται, δτι ούδ’ άλλος τις κέκτηται 
την δυναμιν ταύτην, η δτι, άν τις ύποστηρίζγ τδ εναντίον, αί εικόνες ού
δέν άλλο εϊσιν, η αποκυήματα της διά τοΰ καπνού έξαφθείσης φαντασίας 

του, άτινα η έπιστήμη οφείλει νά άποκρούσγ διαμαρτυρομένη—ιστορική 
άγυρτεία,διότι δπου λήγουσιν αί πηγαί, λήγει και ή επιστήμη* έν ω εγώ 
υποστηρίζω,δτι ίσα ίσα έκεΐθεν άρχεται αυτή* μένω πιστός τφ καπνίσματα

’'Εχω είσέτι έν τφ κιβωτίω μου άφθονον προμήθειαν σιγάρων* θέλω Α- 
νάπτει άπδ καιρού εις καιρόν έν έξ αύτών και μεταδίδει ύμΐν, δ,τι είδον. 
Τάς δ’ανακοινώσεις ταύτας αποκαλώ «Εικόνας έκ της ιστορίας τοΰ ρωμαϊ
κού δικαίου». Είναι ωραίος τίτλος και ως τοιοΰτος καί μόνον άξιος προσο

χές τίνος, προ πάντων δι’ Αντικείμενον κεκτημένον τόσφ άμ.φίβολον έλ- 
κυστικήν δυναμιν, ως ή ιστορία τοΰ ρωμαϊκού δικαίου. Δεν έννοώ δέ διατί 
οί έπιστήμονες αφίεμεν τούς ωραίους τίτλους ύπέρ των αποκλειστικώς φι
λολόγων, παρ’ οίς δ τίτλος, πλήν άλλων, Αποτελεί τό μόνον νέον και τερ
πνόν έκ. τοΰ δλου έ'ργου. Τό εύτυχές ένστικτόν μου μοί κατέστησε γνωστήν 
την αξίαν τοΰ καλοΰ τίτλου ένωρίς, οί δέ τίτλο' των έργων μου συνέτει- 
ναν ούκ ολίγον προς διάδοσιν και κοινοποίησιν αύτών. Φαντάσθητε, το 
«Πνεύμα τοΰ ρωμαϊκού δικαίου» υπό τον τίτλον «Περί τοΰ χαρακτήρος καί 
της σημασίας κτλ.» ή «δοκίμιον Ανευρέσεως των χαρακτηριστών αρχών 
κτλ.» ή τον «’Αγώνα περί το δίκαιον» υπό τον τίτλον «Περί της ηθικής 
ύποχρεώσεως τοΰ ιδιώτου προς έπιδίωξιν τών δικαιωμάτων του. κτλ.» Τίς 
ήθελε δυνηθή ν’ Απομνημόνευση τοιοΰτον τίτλον; Ή δέ σχολαστικότης ή 
κρυπτομένη τυχόν έν αφθονίι»: έν τω βιβλίω, δέν πρέπει νά δείκνυται έν τφ 
τίτλω, δ τίτλος πρέπει νά φέργ τάς ιδιότητας στρατιωτικού προστάγμα

τος— βραχύς, ακριβής, ώρισμένος, κατηγορηματικός* πρέπει νά ή φιλολο
γικόν πρόσταγμα έκτοξευόμενον εις τόν κόσμον.

Είθε νά εϊχον καλόν τίτλον καί διά την δευτέοαν κλάσιν τών έργων μου 
άφορώσαν, ως γινώσκετε, εις αντικείμενα δογματικά ·ή πρακτικά. Μα- 
ταίως έμόχθησα προς εύρεσιν προκλητικού χαρακτηρισμού* βοηθήσατε μοι! 
Τίς δ κατάλληλος χαρακτηρισμός τής δευτέρας κλάσεως τών ύπό την έπι- 

γραφήν «Αεσχηνία Ρωμ.αϊστοΰ» έργων ; Ζητήματα, θέματα, λεσχηνία 
περί Αντικειμένων τοΰ ίσχυοντος ρωμαϊκού δικαίου ή τών πανδεκτών ; Α

δύνατον ! «’Αναμνήσεις έκ τών πανδεκτών» ; είναι καλόν* ηχεί εύγενώς, 
είναι καί άξιον εσπερίδων, ζωγραφεΐ τόν πλούσιον διακεκριμένου άνθρω
πον, δστις διαρκώς φέρει αρκετά χρήματα έφ’έαυτοΰ, έν ω δ πτωχός διά
βολος οφείλει πρώτον νά δανεισθή ένθεν κακεΐθεν μετά μόχθου ή νά θ.ίξρ 
τά κεφάλαιά του. ’^ΓαμΓησειο χύνονται έκ τοΰ θυλακίου καί έν τούτοις 
Απομένει ικανόν υπόλοιπον. Άλλ’ ή έκ τής λέξεως ταύτης κομψή έντύ- 
πωσις αίρεται εντελώς διά τοΰ «Πανδεκτών». Μετά τών πανδεκτών ού

δέν δύναται νά συμβιβασθή έκ τών άπαιτούντων κομψότητα.—«Πραγμα
τείας συστήματα» κτλ ; συμβιβάζονται, αλλά καί ή λέξις «ίδέαι» είναι 
πάρα πολύ. Ούδέν άρα Απομένει μοι ή νά άφαιρέσω την λέξιν «Πανδε

κτών».
’Εν ω γράφω όμως, ανευρίσκω τήν ποοσήκουσαν λέξιν. «Ζητήματα έκ 

τοΰ παρόντος» δέον νά καλήται τό έργον. 'Ιστορία τοΰ δικαίου είναι πα
ρελθόν, τό Αντίθετον τοΰ παρελθόντος είναι τδ παρόν, επομένως! αντί 
τής λέξεως «εικόνες» ή'τις βεβαίως δέν αρμόζει, τίθημι «Ζητήματα» ά- 
τινα έγείρουσι τό ενδιαφέρον πάντων, προκαλοΰσιν ιδίαν δραστηριότητα, 
συμμετοχήν εις τήν λύσιν των. 'Ο αναγνώστης αισθάνεται, ότι είναι απα

ραίτητος* άνευ αύτοΰ αδύνατον.
Τδ. όνομα δπερ μέλλει νά φέργ τδ μέλλον τέκνον εύρέθη, έλλείπει δ’ 

έτι μικρόν τι, τό τέκνον αύτό. Είμί περίεργος νά ΐδω ποίαν δψιν έξει* 
αισθάνομαι έμαυτδν ως μητέρα πρδ τοΰ τοκετού* έσται άρρεν, θήλυ, ώ~ 
ραϊον, υγιές, ισχυρόν, Αδύνατον, δυσειδές — τέρας; Κύριος οίδεν* δπως 
δήποτε ούκ έσται μεγάλη ή Απώλεια, Αν τό αρτιγενές, άμα έξελθδν εις 
τον κόσμον, άποχωρισθή πάλιν εύθύς αύτοΰ* μένω δέ πιστός τοΐς αίσθή- 
μασιν άστοργου πατρός, ούδέν αισθανόμενος έπί τή σκέψει τοΰ αμέσως έπε- 

λευσομένου αποχωρισμού.
Θέλω Αποστέλλει ύμϊν Από καιρού εις καιρόν χειρόγραφα, ότέ.μέν διά 

ταύτην, ότέ δέ δι’ έκείνην τήν κλάσιν. Μεταχειρίσθητε αύτά κατά τάς 

περιστάσεις* άμα τών Αναγνωστών κορεσθέντων τών «Εικόνων έκ τής ιστο
ρίας τοΰ ρωμαϊκού δικαίου» Αφ’ ής αρχόμεθα, τιμώντες, ως είκδς, τδ πα
ρελθόν, δότε αύτ.οϊς χάριν ποικιλίας «ζητήματά» τινα «έκ του παρόν

τος» καί πάλιν έκ τών πρώτων καί ούτως καθεξής.
Διά τούτων κλείω τήν πρώτην μ.ου επιστολήν* χαίρω ήδη Αναλογιζόμε- 

νος τούς μορφασμούς τών έκπλησσομένων προσώπων τών σοβαρών ανα
γνωστών τοΰ ύμετέρου περιοδικού, άμα τή θέ^ τοΰ ‘άρθρου τούτου, όυτι- 
νος ή έντύπωσις έσται ίσως ή αύτή, προς ήν ή'θελον αίσθανθή τά τέκνα 

ταΰτα τής Θέμιδος βλέποντα κατά τήν είσοδόν των εις τήν αίθουσαν τοΰ 
δικαστηρίου πλήθος παραλελυμένων προσωπιδοφόρων’ «πώς ουτοι ένταΰ- 
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9sc; τίς ήνέφξε τά Ιερά δώματα τής Θέμιδος εις τοιοΰτον συρφετόν» ; 
κύριοί μου, ύμΐν άπόκειται ν’ Απαντήσητε εις τούτο’ διότι tu I’as voulu, 
George Dandin.

A'.

Εικόνες έκ τ4$ς Ιστορίας τοΰ ρωμαϊκοί} δεκαίον.

Εικόνας ύπεσχόμην ύμΐν’ ή δ’ έκ τόος λέξεως ταύτης άναδύουσα έλπίς 
Αποσβεννυται παλιν ευθυς δια της προσθήκης έκ της Ιστορίας τοϋ ρωμαϊκού 
δίκαιου. ’Αμφιβάλλω δ’ άν πας ό είδώς τι έκ της ιστορίας τοϋ ρωμαϊ
κού δικαίου αίσθανθή άλλοίαν τινά συγκίνησιν τοΰ Αναμένοντας νά ί'δη 
εικόνας έξ άνθρακοπωλείου ή βιβλιοθήκης — εικόνες φαιαί, έπί φαιοϋ δα- 
πέ δου ανευ ανοικτών χρωμάτων, ανευ ζωηρών σκηνών, ληφθεΐσαι έκ τοΰ 
νεκροταφείου τοΰ δικαίου—διότι τί άλλο είναι ή ίστοοία τοΰ δικαίου !— 
τάφοι, σταυροί, μνημεία, ήμιφανεΐς έπιγραφαί. Επομένως συλλάβετε όσον 
έ'νεστι έλάσσονας έλπίδας. Τοΰτο μ.όνον έσκόπουν νά ύποδείξω διά τοΰ 
δνόματος έκείνου, ότι δέν μέλλω νά λάβω έκ της ιστορικής μου συλλο
γής καί άποσπών νά μεταδώσω μεμονωμένας σημειώσεις, άνακέρματα, 
άτινα καθ’ έαυτά ούδέν ένδιαφέρον παρέχουσιν, άναλαμβάνοντα την α
ξίαν αύτων μόνον έν ταΐς χερσί τοΰ δυναμένου νά χρησιμοποίηση αύτά 
έν συνδέσμω πρδς άλλα, άλλ’ δτι προτίθεμαι νά παράσχω ύμΐλ αύτοτελή, 
στρογγυλά Αντικείμενα’ φιλώ τδ έκτακτον καί έν τή έπιστήμγ’ δθεν κα- 
τήρτησα διά τδν ειδικόν κλάδον μου λαμπράν συλλογήν, έφ’ ή χαίρω έν 
στιγμαΐς. Αθυμίας.

Μέρος της συλλογής ταύτης Ανήκει τή καθημερινή νομική φιλολογώ καί 
τδ μέρος τούτο έστί τδ άφθονώτατον, ένδιαφέρουσα εισφορά διά τήν συλ
λογήν τών ανθρωπίνων πλανών. Κατ’ έμήν γνώμην, ώς δ Ανατόμος δέν 
περιορίζεται συλλέγων μόνον κανονικά στοιχεία έκ τοΰ Ανθοωπίνου σώ
ματος, Αλλά συλλέγει καί τά παρά φυσιν καί καταρτίζει συλλογήν παθο- 
λογοανατομικήν, ούτως καί έκαστη άλλη έπιστήμη οφείλει νά καταρτίζή 
τήν παθολογοφιλολογικήν συλλογήν αυτής’ διδ ύπερηφανευομαι έπί τή συλ
λογή, ήν κατήρτισα έπί τοΰ πεδίου τής νομικής έπιστήμης. Πιθανόν δ’ 
άν Απαιτείτε, ανακοινώσω ύμΐν τι έκ ταυτης. Πλήν τής πλούσιας λείας 
ήν Αντλώ έκ τής ήμετερας νομικής φιλολογίας, δφείλω χάριτας καί εις 
αύτδ τοΰτο τδ δίκαιον, μετά δυο μερών τοΰ οποίου θέλετε σχετισθή προ
σεχώς. Φέρουσι έν τή συλλογή μου τούς αριθμούς 1 καί 2, καί τήν έπι- 
γραφήν '// παγίς τοΰ άργαίου κ.1ηρονομιν.οϋ δικαίου καί ή παγίς τής αρ
χαίας πο.Ιιτοδικονομΐας. Πλήν δέ τούτου υπάρχει ύπ’Αριθμόν 3 τδ νομι
κόν perpetumm mobile;o μ.άλλον άξιος προσοχής καί θαυμ.ας·ότατος έκ τών
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νομικών μηχανισμών καί έν πάσει περιπτώσει τδ πολυτιμότατου τών τε
μαχίων τής συλλογής μου’ έπειδή όμως ανήκει τοΐς πανδέκταις, δέν δύ
ναμαι είσέτι νά τδ προσφέρω έν τή ίστοράρ τοϋ δικαίου.

Λαμβάνω έκ τής συλλογής μου πρώτον τήν πρώτην Παγίδα ΐνα έξηγήσω 
ύμ.ϊν τήν κατασκευήν της’ αλλά διά τήν εσπέραν ταύτην δέον νά πι^σητε 
τήν ύμετέραν περιέργειαν, διότι δέν δύναμαι ν’ Αντικρύσω ταύτη Ανευ 
λυπηροΰ τίνος συναισθήματος έπί τω έξιτήλω τοΰ ωραίου καί καλοΰ έν τφ 
κόσμφ,—ή παγίς μου μέ καθιστ^ έλεγειακδν — καί ούτως διατεθειμένος 
χρήζω κουφίσεως, ής ελπίζω, νά τύχω διά τοϋ επομένου ελεγείου.

I.

Τό δικαίωμα κατα.Ιήι/ττως άδεσπότων τό πά.Ιαι καί νϋν.

Έλεγ ε ϊ ον Ρ ωμαϊατοΰ

’Έχω τήν άτυχή, ιδιότητα νά συγκρίνω πάντα τά συμβαίνοντά μοι, 
τδ ίδιον πρδς τδ άλλότριον, τδ πάλαι πρδς τδ νΰν’ άτυχή δέ λέγω, καθ’ 
δσον τδ Αποτέλεσμα τής συγκρίσεώς μου δέν είναι πάντοτε εύχάριστον, τοΰ 
σκέπτεσθαι προτιμώ τήν Απόλαυσιν. Ή πρδς σύγκρισιν τάσις μου δέν 
περιορίζεται δμως έν τοΐς Αφορώσιν εις έμέ προσωπικώς' εκτείνεται έπί 
παντός τοΰ έντυχανοντός μοι’ ούδέν έστιν άσφαλές ένώπιόν μου, πλουσιω- 
τάτην δέ λείαν παρέχει μοι φυσικφ τφ λόγω ό ειδικός κλάδος μου καί 
σχεδόν ούδέν άντικείμενον έκ τών φυομένων έπί τής έπιφα;είας τού
του άφήκα ανευ συγκρίσεώς. Ούτως συνέκρινα τδ άρχαΐον πρδς τδ νεώτε- 
ρον ρωμαϊκόν δίκαιον, έπιζητήσας τδν σαφηνισμον τοϋ Αντικειμένου τούτου 
χάριν έμαυτοΰ τε καί άλλων’ — τοΰτο ύπήρξεν ή άφορμή τοΰ «Πνεύ
ματος τοϋ Ρωμαϊκού δικαίου.» — καί τδ ύμέτερον δίκαιον πρδς τδ ρω
μαϊκόν. Καί ένταΰθα κατέληξα είς τδ συμπέρασμα, δτι τδ παρόν δέν δυ- 
ναται ν’ άντικαταστήση τδ παρελθόν έν τισι ζητήμασι — προκειμένου 
πεοί άγωγής άποζημιώσεως έν παραδείγμ. προτιμώ ρωμαϊον δικαστήν. ’Ι
δίως δμως αρμόζει τοΰτο διά τδ άκτικείμενον τοΰ παρόντος ελεγείου: —' 
Τό δικαίωμα της καταΛήψεως αδέσποτων’ έταστικδν βλέμμα θελει διακρίνει 
έν τή άναπτύξει τοΰ δικαίου μετά λύπης, δσον Αφορ^ εις είς τδ δυνατόν 
δωρεάν κτήσεως, Αξίαν οί'κτου οπισθοδρόμησιν, καί τοι ή τοιαύτή κτήσις 
πεπροίκισται κατά τούς ψυχολόγους διά τών μεγίστων θελγήτρων. Πόσον 
άφθονα έφόδια εΐχον οί ρωμαίοι διά ταύτην, καί πόσον μακρδς δ κατάλο
γος τών Αδέσποτων, πόσον εύρύς ό κύκλος τής καταλήψεως έν τφ ρωμα- 
ϊκφ δικαίφ. "Απαντα τά άγρια ζώα, τά πτηνά, οί ίχθϋς, τά τετράποδα, 
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% ως αί πηγαί εκφράζονται,άπαντα τά ζώα τά γεννώμενα έν τώ ύ- 
δατι, έν τώ ούρανώ, και έπί της γης (in coelo. . . nascuntur), υπάγονται 

ύπδ την άπόλυτον εξουσίαν τοϋ θηρευτού’ καί η φύσις αύτη ώρισεν ούτως 
ούτως δρίζει τδ φυσικόν δίκαιον, δπερ είσηλθε συγχρόνως μετά τοϋ αν
θρώπου είς τον κόσμον.^ Τότε βεβαίως δ κυνηγός, δ ορνιθοθηρας, δ αλι
εύς ησαν άξιοι φθόνου. Καί ^λεκτρον, μαργαρίτας πολύτιμοι, λίθοι, άνη- 
κον τω εύρετη — ηδύνατό τις νά γείνη εκατομμυριούχος άνευ του ελά
χιστου κεφαλαίου. Καί πάντες οί καρποί τών δασών καί οί μηκυτες, οΐ- 
τινές προ μικρού έγενοντο έν Πρωσσίγ άντικείμενον νομοθετικής ένεργείας, 
ούδόλως άπησχόλουν τούς τότε ρωμαίους. Καί' δ θησαυρός αυτός, προς 

ον έν πολλοΐς έθνεσι τδ δημόσιον νυν τείνει άπληστους χεϊρας, όπως ά- 
φαιρέση αύτόν άπό του εύτυχοϋς (άτυχους τφ οντι) εύρέτου, παρέμενε 
τότε τούτω καί τφ κυρίφ τοϋ άγροϋ.

Ό δέ στρατιώτης διά της occupatio bella ; δ έχθρδς έστερεΐτο πάσης 
άπό τοϋ δικαίου προστασίας, παν δ,τι κατεΐχεν, ανήκε τω άνδρείω στρα
τιώτη, τώ άοπάζοντι αυτό’ δ στρατιώτης ώφειλε μόνον νά Λάβη αυτό.® 
έν ω δμως γράφω την λέξιν Kriegen ανακαλύπτω γλωσσικήν τινα σύμπτω- 
σιν δλως νέαν καί πάνυ βαθεϊαν’ ένθυμεϊσθε βεβαίως, δτι οί αρχαίοι Ρω
μαίοι κατά την μαρτυρίαν τοϋ Ραίου/1 έθεώρουν την λείαν, anecctio, κατά 

την σημ.ερινην νομικήν γλώσσαν) ώς τον κράτιστον τρόπον άποκτησεως 
κυριότητος, έγώ δέ διαβλέπω άπ’ άρχης έν τούτφ ίδιάζοντά τινα τρόπον 
τοϋ σκεπτεσθαι. Νΰν έκ συμπτώσεως ανακαλύπτω, συνδυάζων την λέξιν 
Kriegen προς την occupatio bellies, δτι οί ημέτεροι πρόγονοι έσκέπτοντο ώς 
προς τούτο ώς οί αρχαίοι Ρωμαίοι’ λίαν πιθανώς, ένταΰθα ύπολανθά- 
νει αρχαίος τις τρόπος τοϋ σκέπτεσθαι της ινδογερμανικης φυλής. Τδ Kri
egen έν τγ σημασίγ τοϋ capere, hancisci πηγάζει έτυμολογικώς άπό τοϋ 
Krieg bellum’ Kriegen άρα σημαίνει άοχικώς δια ποΛέμου κτ&σθαι (bello 
capere) ή occupatio bellica τών Ρωμαίων έκφράζεται διά μιας άντί δύω 
λέξεων. Οί εξωτερικοί τύποι τοϋ πολέμου έλεπτυνθησαν προϊόντος τοϋ χρό
νου’ τδ ύπαίθριον πεδίον άντικατέστη δι’ έστεγασμένων χώρων, διά χρη
ματιστηρίων, έργαστηρίων κτλ. τδ βαρύ δρμητικδν ξίφος τών ημετέρων 
προγόνων άντικατέστη διά τοϋ έλαφροΰ καλάμου’ ή χαλύβδινη γραφίς έ- 
τηρησεν είς άνάμνησιν της άρχαιότητος την άρχαίαν ύλην, έν ώ διά της 

1 g 12 J· de R. D. (?. 1).
2 § It τ eod.
3 ΊίνταϋΟα ο συγγραφεδς γρήται λογοπαιγν'ω' Kriegen λαμβάνειν χαι Krieg πόλεμος' ?πί

τής δοοιότητος 3'ε -.&</ τών δύο τούτων λέξεων έποιχοδομεί ολόκληρον τον προκείμενον
παράγοαφον' ούδέ καν έπεχε'ρησα νά μεταγλωττίσω τάς λέξεις ταύτας 8ι’ άναλόγων τυχόν 
έν τί) έλληνική όμοφΟόγγων' τώ δέ άμοίριο τής γερμανικής αναγνώστη αρκεί ή παράθεβις 
τών άντιστοίχων έλλην. λέξεων.

4 1V 1δ maxime enira sua esse credebant, quae ex hostilus cepissent.

έκ πτερού και η άνάμνησις αύτη κατεστράφη, και διά τούτο η μέν πρώτη 
είναι η μάλλον άρμόζουσα ταϊς συναλλαγαΐς, η δέ δεύτερα τη διαχύσει 

αισθημάτων καί τισι κλάδοις της φιλολογίας. ’Επί τέλους καί η έννοια' 
τοϋ έχθροΰ μετεβληθη, ήτοι έξετάθη άναλόγως’ έχθρδς είναι πας δ 
τι καί παρ’ ου δυνάμεθα νά Λάβωμεν (Kriegen) τι’ η νεωτέρά μορφή διά 

τδ δίκαιον του πολέμου.
Έν παρόδω, προκειμένου περί της άναλόγου ταύτης έπεκτάσεως της 

έννοιας τοϋ έχθροΰ άναμιμνησκομαι παραλληλισμού τίνος, καί δη σχέσιν 

έχοντος πρδς την Αυστρίαν καί προϊόντος τ·ης έν Βιένντ) διαμονής μου» 
'Τπάρχει παρ’ ύμϊν καθίδρυμά τι ίδρυθέν παρά τίνος άρχαίου .ρέκτου ύπδ 

τδν πρίγκηπα Εύγενειον υπέρ αύστριακών απομάχων έκ τών τουρκικών 
πολέμων. Ό άνηρ έθεώρησε τούς πρός την Τουρκίαν πολέμους ώς σύνηθές 

τι διά την Αύστρίαν, περιοδικώς επαναλαμβανόμενον κακόν, μετά της 
αυτής βεβαιότητος ώς η χάλαζα, αί πλημμύρας, ή αφορία’ είχε δέ πλη
ρέστατα δίκαιον διά την έποχην του. Έν τω μεταξύ δμως οί πρός την 
Τουρκίαν πόλεμοι άπώλεσαν διά την Αύστρίαν, ΐνα ομιλήσω ώς διδάσκα
λος τοϋ ρωμαϊκού δικαίου, τδ δογματικήν αυτών ενδιαφέρον. Δέν έ'χει δέ 

τις άνάγκην νά κέκτηται την ιδιότητα της Πυθίας, δπως γινώσκη, δτι 
Αύστρο-Τουρκικδς πόλεμος είναι τι η'δη άπηρχαιομένον. Τί γίνεται δμως 
τώρα τδ καθίδρυμα έκεϊνο ; θέλει ύπάρχει αιωνίως, έπισωρεΰον τόκους 
επί τόκων άνευ της έλαχίστης ώφελείας τινός ; Ό ρωμαϊστής έχει πρό
χειρον την άπάντησιν, διότι τδ ρωμαϊκόν δίκαιον παρέχει αύτφ τδ μέσον 

νά καταστηση τδ καθίδρυμα βιώσιμον, δηλ. προσφυές πάντοτε τη εποχή. 
Τδ πΛάσμα (fictio)—μη υπαρχόντων αληθινών Τούρκων ώς πολεμίων,πλάτ- 
τομεν τοιούτους· ούτως νομοθετείται π. χ. δτι οί Ρώσσοι έκληπτέοι 
άντί Τούρκων, σ),, άν τούτο θεωρηθν) ύποπτον, άπονέμετα' τη κυβερνήσει 
τδ δικαίωμα νά χαρακτηρίζω έκάστοτε τδν έχθρδν ώς Τούρκον. Τοιούτω 
τρόπω η λέξις «Τούρκος» ήθελε καταστη νομικός όρος, έξακολουθών νά 
ύπάρχη έν τφ δικαίφ καί μετά τδν έξαφανισμδν τών άληθινών Τούρκων 

έξ Ευρώπης η έκ τοϋ κόσμου.
Όποια δ’ η έκ τούτου χαρά διά τδν ρωμαϊστήν, μη δεόμενον πλέον πα

ραδειγμάτων έκ τών πηγών τοϋ ρωμαϊκού δικαίου, ινα καταστηση σαφή 
την έννοιαν τοϋ πιάσματος καί αυτό δέ τδ παράδειγμα τοϋ Γα'ίου περί 
αλλοδαπών ύποτιθεμένων ώς ρωμ.αίων η'θελεν εύρει την ησυχίαν του. Έν 
τούτοις τδ παράδειγμα τούτο παρέχει μέγα ένδιαφέρον, άρκεΐ νά εκτεθώ 
δεξιώς. Προκειμένου νά κινηθη η αγωγή περί κλοπής υπέρ η κατά άλλο- 
δαποϋ, έδει κατά Γάϊον (1V 37) νά έκληΦθ?) ουτος ώς πολίτης Ρωμαίος, 
ήτοι κατά την νομικήν γλώσσαν ή κλοπή είναι τι εθνικόν, δ αλλοδαπός 
ουδέ νά κλέψω ούδέ νά κλαπη δύναται, ΓΌτε άλλοδαπός τις έπέμπετο 
εν Schilda είς την άγχόνην,οί αυτόχθονε; διεμαρτυρηθησαν λέγοντες,δτι η 
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Αγχόνη είναι δι’ εαυτούς και τά τέκνα αύτών, πας δέ αλλοδαπές θέλω·/ 
ν’ Απαγχονισθή οφείλει πρώτον νά απόκτηση την ιθαγένειαν ! Κατά την 
γνώμην λοιπόν'ταύτην και πας αλλοδαπός έν Ρώμη βουλόμενος νά κλέψη 
ή νά κλαπή ώφειλε προηγουμένως νά απόκτηση την ρωμαϊκήν ιθαγένειαν' 
οΐ ρωμαίοι όμως έχρώντο έπιτυχώς τφ π,Ιάσματι.

Άλλ’ έπανέΰθωμεν εις την occupatio bellica τών Ρωμαίων, τον Αρχαιό- 
τατον τρόπον άποκτησεως κυριότητος. Έν Ρώμη τω δντι ήτο λαμπρόν 
το στρατιωτικόν στάδιον, και πολλω λαμπρότερον τοΰ επαγγέλματος 
τών θηρευτών, δρνιθοθηρών καί άλιέων’ εκεί έφηρμόζετο τό έν τγί «Αευκ·η 
Κυρία*»

«Ο welche Lust soldat zu sein».
διότι, ολόκληρος ο κόσμος έκτος της Ρώμης, ανήκε τφ στρατιώτη καί 
έδει εισέτι, έλαχίστου ήτοι της πραγματικής άποκτησεως τών θησαυρών, 
οΐτινες δυνάμει άνήκον αύτώ. Αισθάνομαι πάντοτε λύπην διδάσκων τά 

τοΰ peculium castrense και δη οσάκις έν τοΐς άκρόαταΐς μου ύπάρχουσι ΐϊΐϊϊ 
familias milites* ύποδείκνυνται αύτοΐς άπαντα τά ωραία πρώγμζτα, άτινα 
δύνανται νά λάβωσι λεία, δώρα τοΰ βασιλέως καί της βασιλίδας 'κτλ. καί 

ταΰτα έλαπτοΰσι την όρεξιν αύτών, έν ώ είσίν άπλαΐ παγίδες, ώς μόνον 
δέ πρακτικόν καί πολύτιμον στοιχεϊον Απομένει ή κληρονομιά πλούσιας 
συζύγου.

Πλ-Jjv τών πολυαρίθμων κινητών πραγμάτων, άτινα μέχρι τοΰδε Ανέ
γραψα, ύπάρχουσι κατά ρωμαίους καί Ακίνητά τινα, άτινα δύναταί τις δλως 
Αμισθεί ν’ απόκτηση. Πάντοτε αισθάνομαι χαράν έν τη μελέτη τοΰ μέ- 
ρους τούτου τοΰ ρωμαϊκού δικαίου, όχι ένεκα τών δυνατών πρακτικών 
Αποτελεσμάτων, δυστυχώς ούδόλως ύπάρχουσι ! — Αλλά μάλλον ένεκα 
τών ιστορικών θέλγητρων, διότι φαντάζομαι την έν τη ψυχή αρχαίου ρω- 
ρ.αίου διαλάμπουσαν χαράν έπί τοιαύταις κτησεσι. Τοιαΰτα Ακίνητα είσίν, 
ή insula in flumine nata (νήσος έν ποταμώ άναδύσασα) καί δ alveus dere 
lictus (έγκαταλειφθεϊσα κοίτη) — δύω λιχνεύματα διά τόν διδάσκοντα 
πανδέκτας. Οί άμεσοι γείτονες Αποκτώσι ταΰτα τόσφ εύκόλως, ώστε 
ουδέ καταλήψεως δέονται, το δίκαιον δωρεϊται αύτοΐς ταΰτα άνευ ανάγ

κης μόχθων* έν παρόδφ δ’ είρησθω, έσκέφθητέ ποτέ, διατί οί ρωμαίοι έν Αμ- 
φοτέραις ταΐς περπτώσεσι δεν έφήρμοσαν τό δίκαιον της καταληψεως Α
δέσποτων, καί τοι περί αδέσποτων πρόκειται ; φαντάσθητε όμως τί η ε

φαρμογή τούτου ήθελε έπενέγκει, την διαπάλην έν τφ ύδατι,καί δη προ 
τής έντελοΰς αναδύσεως της νήσου η της άπελευθερώσεως της κοίτης 
Από.τοΰ ΰδατος—ναι, διαρκοΟσών είσέτι τών ώδίνων της φύσεως* φαν
τάσθητε τάς Απόπειρας χρησεως έμβρυολκοΰ ένεκα της βραδύτατος τοΰ 
τοκετού, καί θέλετε εννοήσει πώς οί ρωμαίοι υπήρξαν τοσούτφ σώφρονες 
καί απέκλεισαν έντεΰθεν την occupatio.

Έξ ετέρου έπί της insula in mari nata (νήσφ έν θαλάσση Αναδυσάση), 
η θεωρία περί άδεσπότων εφαρμόζεται πλήρης, η νήσος ανήκει τφ πρώτω 
καταλαβόντι. Είναι τι ύψηλόν νά βλέπωμεν την θεωρίαν ταύτην έφαρμο- 
ζομένην έν άνοικτφ πελάγει, έπί αρτιφανοΰς νήσου, έν φ Αρνούμεθα χύτην 
έπί τών δύω έκείνων περιπτώσεων έν τη ξηρά· Λυπηρόν δ’ δτι η Αξία 

της πχχαρωρήσεως τά μάλιστα μειοΰται διά τής παρατηρήσεως τοΰ νο
μοδιδασκάλου, qnod raro accidit (οπερ σπ.ανίως συμβαίνει).

Το τελευταίου έν τη τάξει τών ακίνητων δ ager desertus (έρημος Αγρός) 
δέν είναι τι άξιον πολλοΰ λόγου, διότι δ καταλαμβάνων, ΐνα καταστη κύ
ριος, δφείλει προηγουμένως νά καλλίεργήση αυτόν μετά μόχθου, πάλιν δέ 

καί μετά την καλλιέργειαν καί μετά την έκχέρσωσιν καί μετά τήν έκ- 
ρίζωσιν τών άκανθων καί τριβόλων καί τήν λίπανσιν δέν είναι τις ασφα
λής. Ό τέως κύριο; χαίρων νΰν έπί τη βελτιώσει τοΰ άγροΰ του προβαί
νει εις τήν διεκδίκησιν αύτοΰ' από πολλοΰ ή'δη, έπείσθην, δτι ουδέποτε

θέλω καλλιεργήσει agrum desertum.
Ένταΰθα περκτοΰνται τά περί Ακινήτων’ Αλλά τό κάλλιστον Αφήκα 

τελευταίου, ήτοι τήν κατάληψιν κληρονομικών πραγμάτων. Κατέχει α- 

ναμφιβόλως τήν πρώτην θέσιν μεταξύ τών δυνατών περιπτώσεων τής occu
patio· διά ταύτης Ανέρχεται ή έννοια τής occupatio εις τό ιδεώδες non 
plus ultra, εις τοιοΰτον ύψος, ώστε ή διαφορά μεταξύ κινητών καί Ακινή
των, ήν ή έννοια αυτη,ϊνα δμιλήσωμεν κατά τήν γλώσσαν τοΰ Hegel, δέν 

είχε καταβάλει έπί τών άρτι έκτεθεισών βαθμιδών τής διαλεκτικής αύ- 
τάναπτύζεως, Από τής περιωπής ταύτης ώς φάσμα παρίσταται. Χρυσός, 
άργυρος,-πολύτιμα αντικείμενα παντός εί'δους, κτήνη, άμπελοι, .οίκίαι, 
δλόκληρα τιμάρια, πάν δτι δύναταί τις νά εύρη έν τη κληρονομίμ, ύπό- 
κεινται εις τήν διάθεσιν τοΰ βουλομένου ν’ Απόκτηση ταύτά, δέν είναι 

κλοπή,—rerum hereditarium furtum non fit — ού πέφυκε κλοπή κληρονο
μικών πραγμάτων, λέγει δ κανών. Ή μόνη διαφορά προς τάς λοιπάς περι
πτώσεις τής occupatio συνίστατο εις τοΰτο.'Ο καταλαμβάνων δέν' απέκτα 
τήν κυριότητα παρευθύς, άλλ’ έδεΐτο νομής ένιαυσίου, ήν βεβαίως μετά 

χαράς άνελάμβανε.
’Εννοείτε, διατί έπεφυλαζάμην τό είδος τοΰτο τής καταληψεως ώς έ

σχατον, μετ’ αύτό τά λοιπά φαίνονται ανούσια. Νΰν Απομένει ήμΐν έτι ή 
μετάβασις Από τής πλ,ουσίας ταύτης τραπέζης τοΰ ρωμαϊκού δικαίου, έν 
ή τά εδέσματα ήμιλλώντο προς Αλληλα, από τοΰ τρυφηλου τούτου συμ
ποσίου τών αδέσποτων έίς τόν πενιχρόν ζωμόν τοΰ σημερινού δικαίου, έν 
φ ούδέν σχεδόν εύρίσκομεν έκ τής Αρχαίας μεγαλοπρεπείας. "Απασαι αί 
θέσεις τής τραπέζης άνήκουσι τη κυριότητι, ούδεμία ύπάρχει διά τό άδέ- 

σποτον,δύναταί νά παρίσταται ό'ρθιον,ώς άπλοΰς παρατηρητής καί νά περι- 
μενη μέχρις ου ή κυριότης άπορρίψη όστοΰν τι άχρηστον αύτη. Παοήλθεν ή
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ποίησις της occupatio ή πεζότης της κυριότητος,— κυριότητας τοΰ Αδη
φάγου, κατέστρεψε τό πάν. 'Η insula in flumine ώς καί η inrnari nata ανη- 
κουσι τη έπ’.Άαχτζίι^,ζπίστίζ καί ό alveus derelictus ώς Αντίκείμενον της ιδιω
τικές occupatio παρέμεινε μόνον έν τοΐς βιβλίοις — έπεθύμουν νά μ,άθω 
πότε συνέβη η τελευταία occupatio* καταλέγονται μεταξύ τών τεταρι- 
χευμένων εννοιών τών νομ,ικών μ.ας μουσείων—μούμ,ιαι, παρασκευάσματα 
έν οίνοπνεύματι— δι’ αύτά ισχύει, ότι ο ’Ιουστινιανός είπε πεοί τοιούτου 
τινδς λειψάνου κατά την έποχην του, περί τοΰ dominium ex jure Quiritium 
Nec umqnam videtur nee in rebus apparet, sed vacuum est et superflum 
verbum (L. un. Cod. de nudo jure 7 25).—Είσέτι απομένει λοιπόν ό ager 
desertus. Πλην εί'θε νά εύρίσκετό τις σήμερον δπως άναστησφ αύτόν. Τδ 
κατ’ έμέ ούδέποτε ηκουσά τι περί τοικυτης περιπτώσεως.

Ούτως αφανίζονται άπαξ άπαντα τά ακίνητα Από της σκηνης. Ή έπί 
τούτω λύπη θά ητο -μικρά, Sv τουλάχιστον παρέμενον τά κινητά. ’Αλλά 
καί ταΰτα Απέρχονται αλληλοδιαδόχως' Αναμιμνησκεταί τις δέ της «Συμ
φωνίας Αποχαιρετισμού» τοΰ Heydn, έν έκαστον μέλος της ορχήστρας 
κατά σειράν απέρχεται σβεννύον την λυχνίαν του. Ή usucapio pro herede 
lucrative—η occupatio bellica—η έλευθέρα αλιεία και θηρκ—η έλευθέρα 
άναζητησις ήλεκτρου, ορυκτών κτλ. — έν τισιν έπικρκτείαις καί αυτός δ 
θησαυρός — σωρός έσβεσμένων λυχνιών, γενικόν σκότος 1 '’’Οπου καί αν 
στραφώ ό άνθρωπος, προσκρούει τ·ρ ιδιωτική κυριότητι, κρκζούσ·/) αύτώ : 
«Μη περαιτέρω». Καί έπί τοΰ έχθροΰ αύτοϋ έκτείνει την αιγίδα αύτης,οί 
χρυσοί χρόνοι της λείας παρελθόν καί αύτδ τδ κυνηγιον τό κατά τδ jus 
naturae τώ καταλαβόντι Ανηκον ύπηχθη διά τοΰ θετικού δικαίου ύπδ τούς 
κανόνας της κυριότητος' τδ δ’ άδέσποτον κληρονομικών πραγμάτων ούδ’ 
εννοεί κάν η ημετέρα εποχή,καί ί'σως οί κοινωνις-αί έπανκφέρωσιν αυτό. Τδ 
δάσος μόνον ην είσέτι έλεύθερον, έκεϊ ηδύναντο τά παιδία νά εύρίσκωσι 
τούς άγριους καρπούς των, ή οικοδέσποινα τούς αναγκαίους μύκητας, καί 
δ σύζυγος τόν δασοφύλακα πρδς πόσιν ποτηριού οίνου. Ταΰτα έξέλιπον 
παρ’ ημϊν έν ΙΙοωσία' ούδ’ αύτδ δέ τδ δικαίωμα τών παιδιών φυλάττεται 
πλέον. Άπώλεσα την πρδς τδ δίκαιον αγάπην' λέγω ώς ό ξυλουργός έν 
τη «Μαρίγ τη Μαγδαληνη» τοϋ Hebbel' «δεν εννοώ jtJeor τόν κόσμον», 
είθε νά μη έδιδα σκον ρωμαϊκόν δίκαιον, έφ’ έκάστης ρωμαϊκής occupatio 
δέον νά θέσω σταυρόν. Mortuus est, καί νά συμβουλεύσω τούς άκροατάς 
μου νά μη έπιχειοησωσι την έξάσκησιν αύτης, άτε προσκρούσοντες τώ 
ποινικώ νόμω. ΤΙ ποίησις έξηφανίσθη έκ τοΰ δικαίου, έκφέρω δέ τδ πα- 
ράπονον τοΰ Schiller έν τοΐς «Θεοϊς έν Έλλάδι» μέ μικράν παραλλαγήν'

Schine welt wo bist du? O. so kehre
Wieder doch zurtlck, Recht der Natur 
Aeh nur in der Marchenwelt der I.ehre

Lebt noch deine fabelhafte Spur 
Ausgestorben trauert das Gefilde 
Keine Beute zeigt sich meinem Blick 
Selbst ben Beeren, Pilzen, Wilde, 
Rufe das Recht: die Hand zurdek.

Τδ κείμενον εχει'
Schfine welt, wo bist du? — Eehre Wieder 
Holdes Bltither alter der Natur 
Ach, nnr in dern Teenlaud der Lieder 
Lcbt noch deine fabelhatte spur. 
Aus ges torden tranert das ge filde 
Keine Gott heit reigt sich mainem Blick 
Ach, von jehem lebenmarnetn Bilde 
Blidb der sihatten noch zurcick.

II

'// «αγ'ις τοΰ αρχαίου κ-Ιηρονομικοΰ δικαίου.

Δύναμαι άρά γε νά πιστεόσω, δτι at γνώσεις, Ας κέκτησθε έκ τοϋ Πανε
πιστημίου περί της usucapio pro herede lucrativa τοΰ Αρχαίου κληρονομικοί 
δικαίου διατηρώνται είσέτι έν τη μνημγ ύμών ; έπί τών έκ τοΰ Πανεπι
στημίου γνώσεων συμβαίνει τδ Αντίστροφον ?ι έπί τών άλλων πραγμάτων, 
δσφ μικρότερα η χρησις, τόσω ταχυτέρα η Απώλεια' δυνανται επομένως νά 
χαρακτηρισθώσιν έν αντιθέσει πρδς τά res, quae usu consumuntur (διά της 
χρησεως καταναλισκόμενα) ώς res quae non usu (διά της αχρησίας) consu- 
muntur ve> roinu untur. Θά μοί έπιτρέψητε άρα νά Αποπειραθώ την Αναζω- 

πύρωσιν της ύμετέρας μνημης.
Αί πηγαί, έπί κεφαλής ό Τχϊος (ΙΙ· 52—58. Ill, 201), παρέχουσιν ύ

μΐν την έπομένην εικόνα. Θανόντος τίνος ανευ sui heredes (αναγκαίων κλη
ρονομιών) δ πρώτος τυχών ηδύνατο νά καταλάβ?; τά κληρονομιαϊα πράγ
ματα, ανευ διαπράξεως furtum (κλοπής). Μόνον οί ηδη ευρισκόμενοι έν τγΐ 
νομγ κληρονομικών πραγμάτων τοΰ θανόντος δέν ηδύναντο νά μεταλλά- 
ξωσι τάς ύπαρχούσας σχέσεις της νομής η δπως οί Ρωμαίοι λέγουσι, τδν 

ύπάρχοντα ’αλλοϊον τίτΛο'ν είς τίτΛον pro herede (nemo sibi ipse causam 
mutare potest) ήτοι η άπόκτησις της νομής κληρονομικών πραγμάτων 
έ'δει νά φέργ έξωτερικά ορατά δείγματα, ό έγγύτατος τών κληρονόμων 
έ'δει νά γινώσκγ,τίς είχε την νομήν καί έπομένοος τίς είναι ο εναγόμενος. 
Πρδς τοΰτο έχορηγεΐτο αύτώ ένιαύσιος προθεσμία' παρελθούσης δέ ταύ

της εί'τε ένεκα βραδείας ύπεισελεύσεως εί'τε βραδείας κινησεως τ·?ίς Αγω
γής, έπηρχετο Απώλεια της δίκης, οί νομεΐς καθίσταντο διά τ·ης usuca

pio pro herede κύριοι, καί ούχί μόνον κύριοι, Αλλά καί a^/jpord/toi. Ώς Αν- 
τικείμενον δηλ, της χρησικτησίας έθεωροΰντο ούχί τά πράγματα καθ’ έ- 
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αυτά, άλλ’ η κ.Ιηρονομία αύτη ώς δμάς καί αύτη έχρησιδεσπόζετο,διδ καί 
τά ακίνητα καί περ ύποβεβλημένα είς διετή παραγραφήν έχρησιδεσπό- 
ζοντο δι’ ενός καί μόνου έτους νομής. Διά της ύπεισελεύσεως καί της ά
ποκτησεως της νομής της κληρονομιάς ύπδ τοϋ κληρονόμου άπεκλείετο 
τδ δικαίωμα πρδς χαΐάΐητ/ar ώς αποκαλώ αύτό’1 ό άρπαξ έτι δ’έπραττε 

furtiim, ώς καί ύπαρχόντων sui heredes.

1 Οί ρωμ,αϊοι χρώνται ,τή λέξδΐ occupare οί μόνον Ιπί τής άποκτήσεως τής κυριότη- 
τος άδεσπό των, αλλά και έπι τής ΐδιοποιήσιως άλλοτρίων, είτε έν κατοχή άλλου 8ια- 
τελούντων ε’ίτε μή· ΰρα 1. 4 § 8 de A. Ρ. (41. 2) domnm a lalronibus occupalam, 1, 3 g 8 
quod legat (43. 3) quod quis legatorum nomine occupavit.)

2 Dernburg. A 1 εΐσηγ ήοε ι ς τοϋ Ραίου Ικ τοϋ 161 έτους μ. χ. έν Χάλλη 1869. 
Σελ. 96' νό'νομ α τ ή κο ιν ή γλώσ σ η» άνήκον Σελ. 97. «Και πώς άλλως δύναται νά 
έξηγηΟή εύκολώτερον ή διά τοϋ κυρίου ονόματος προσφώνησις ή διά τής συνήθειας τών σπου
δαστών, ών τήν διδαχήν έσκόπουν κυρίως οί νομικοί; προσεφώνουν τον λαμπρόν διδάσκαλόν 
των,ώς οί φίλοι άλλήλους, ούτως έμνημόνευον αότοϋ έν τοΐς κύκλοις των,και τό ονομα τούτο 
ίνευφύτευσαν έν ταΤς έπομέναις γενεαΐς τών σπουδαστών καί τών βιβλιοπωλών.

,3 Κατά τήν γνώμην τοϋ άνω ουγγραφέως.

Ταϋτα προς άπλην σκιαγράφησιν τοϋ θεσμοΰ, -ώς παρίσταται έν ταϊς 
πηγαΐς. Ύπάρχουσι ζητήματα τινα άλυτα, άνάξια μερίμνης ενταύθα, 
διότι, επαναλαμβάνω, δεν σκοπώ νά αναπτύξω ύμϊν τά της usucapio pro 
herede, άλλά μόνον την γνώμην μου έπί παραδόξου τίνος μέρους τοϋ θε- 
σμοϋ τούτου, όπερ, έφ’ όσον οίδα, μένει είσέτι άνερεύνητον.

Ό Γάϊος προστίθησιν έν μόνον, τδν νομοθετικόν σκοπόν τοϋ θεσμοΰ· έ- 
ρωτ^ διατί τδ άρχαϊον δίκαιον παρεδέχθη τοσοΰτον άνόσιον θεσμόν 
(tam improba possesio et usucapio) καί άποκρίνεται: ΐνα πιέση τούς καλού
μενους είς την κληρονομιάν νά ύπεισέλθωσι ταχέως, τόσον πρός συμφέρον 
τών δανειστών, όσον και πρδς έκτέλεσιν τών sacra (θυσιών).

Διά τών άνωτέρω έξηντλησαμεν πάσαν την ύπάρχουσαν ιστορικήν ύ
λην, άνάπτω νΰν σιγάρον — γινώσκετε, τίνος ένεκα.

Θαυμάζω την έπίδρασιν ισχυρών τινων καπνισμάτων. Έν ταϊς νεφέλαις 
διορώ τδν Γάίον — ύψηλδν, τραχύν, έχοντα φακίδας έπι τοϋ μετώπου—1 
και πρόσωπον δημοδιδασκάλου.

Καπνίζω έ'τι μικρόν και άρχομ,αι της μετ’ αύτοΰ ομιλίας*
—— Είσθε δ Γάϊος ;
— Μάλιστα.
— Δεν είξέρω, άν πρέπη νά άποκαλώ ύμάς ούτως’ εις τών νεωτέρων νο

μομαθών- ίσχυρίσθη, ότι τδ δνομ,α τοΰτο είναι κακόν η, ώς λέγεται συνή
θως, παρώνυμου (παραεσόυα.Λ) δι’ ού άπεκάλουν ύμάς οί σπουδασταί, ώς 
σήμερον εί'θισται διά τούς αγαπητούς διδασκάλους.

— Οί σπουδασταί; δεν σάς έννοώ.
■—Οί ύμέτεροι άκροαταί, οί άκροώμενοι παρ’ ύμ,ϊν τάς εισηγήσεις καί 

οί μεταδόντες ύμ.ϊν τάς παραδόσεις σας. 1 2 3
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—— Παραδόσεις ; τί έννοεϊτε’·
— Τάς γραπτάς σημειώσεις, καθ’ ύπαγόρευσιν $ κατ’ ιδίαν κρίσιν.
— Οί άκροαταί μου συνείθιζον να άκούωσι καί όχι νά γράφωσι.
— Λοιπόν άπό στήθους παράδοσις! άρα τά Institutioaum comentarii 

quatuor είναι συγγραφή ;
— Ναι, ίδικη μου· είναι είσέτι γνωστά ; νομίζω, ότι έχω συγγράψει 

πρδ μ.ακροϋ.
-—Πρδ επτακοσίων ετών περίπου- άφ’ 5;ς όμως, αξιότιμε κύριε, άνευ- 

ρέθητε ύπό τοϋ Niebuhr έν Βερόνγ, είσθε δι’ ημάς τούς ρωμαϊστάς ο έπι- 
ούσιος άρτος._

— Τούς ρωμαϊστάς ; πάλιν δεν έννοώ.
—- Ρωμαϊσται είσίν οί νεώτεροι διάδοχοι ύμών. ‘Ημείς οί Γερμανοί, 

εύρίσκέσθε νΰν έν μια τών ώρκιοτάτων γερμανικών πόλεων, έν Βιέννη, έν 
τγ <ίΧρυσή Νήσσην—καλλιεργοϋμεν τό ρωμαϊκόν δίκαιον ώς καί οί ύμε- 
τεροι συμπατρςώται κατά την έποχην σας" ρωμαϊσται δέ καλούνται οί δι
δάσκοντες αύτδ έν ταϊς νομικαϊς σχολαϊς καθηγηταί- καί έγώ αύτδς λαμ
βάνω την τιμήν νά παρουσιάσω ύμϊν έμαυτδν ώς τοιοΰτον, διότι παρα- 
ρίδω κατ’ έτος εισηγήσεις καί Πανδέκτας.

— Εέμεθα λοιπόν συνάδελφοι ; χαίρω πολύ έπί τ·ρ γνωριμία, κύριε συ
νάδελφε* γνωρίζετε λοιπόν τάς είσιγησεις μου ;

— Ώς σάς είπον, είναι δ έπιούσιος ημών άρτος·—πολλά έμάθομ,εν έξ 
αύτών — εύγνωμονοΰμεν έπί τούτφ — άλλά δυστυχώς ύπάρχουσι πολλά 
χάσματα έν τώ χειρογράφφ—;θί γηραιοί καλόγηροι μ.ετεχειρίσθησαν ύμάς 
άπηνώς—έπιθέντες χριστιανόν άγιον, τδν άγιον Ιερώνυμον έφ’ ύμών—δι 
ου κατέστρεψαν πολλά — καί μετά ταϋτα Bluhme, η, όπως κατόπιν τη 
συμβουλή, του Puttkamer έγράφετο άνευ h, δ Blume έπιχειρησας την συμ

πλήρωσήν τών χασμάτων. Ή παρ’ύμών λοιπόν πληρωσις τών κενών έσται 
η μεγίστη τών έκδουλεύσεων δι’ ημάς.

— θά σκεφθώ- πρδς τδ παρόν ούδέ διάθεσιν, ούδέ καιρόν έχω. Τί όμως 
σάς ηνάγκασε νά μέ καλέσητε έκ τοϋ αδου ;

1— Θέλω νά σάς έρωτησω περί της usucapio pro herede lucrativa. Ή 
ύμετέρα διδασκαλία έπί ταύτης έχει μεγίστην άξίαν* σαφηνίζει πολλά 
εκ τοϋ αρχαίου δικαίου. ’Αλλά—συγγνώμην, η ύμετέρα γνώμη περί της 
νομοθετικές ένννοίας τοϋ θεσμοϋ δεν μοί φαίνεται δρθη.

— Διατί ;
—— *Αν θέλητε νά μοί έπιτρέψητε, έντιμέ μου διδάσκαλε καί κύριε, θά 

σάς έκθέσω την γνώμην μου.
—1 Λέγετε !

— 'Η ύμετερκ γνώμη περί της νομοθετικής έννοιας τοϋ θεσμοΰ πηγά
ζει εκ της εξ·ης προϋποθέσεως. Υπήρξε έποχ.η καθ’ ην . τδ κληρονομικόν

t
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δίκαιον,καίπερ ή'δη έντελώς μεμορφωμένον, έςερεΐτο τής usucapio pro he
rede. Τότε ένόησαν πάντες τδ έκ τής ανοικείου άναβολής τις ύπεισελεύ- 
σεως τής κληρονομιάς κακόν οί κληρονόμοι ούδόλως περιωρίζοντο διά 
προθεσμίας, έν ·/) περιπτώσει δέν είχε θέσει δ διαθέτης cretio, συνέφερε δ’ 
αύτοΐς η άναβολη αυτή, άτε συνεπάγουσα την έτέραν, της καταβολής τών 
κληροδοτημάτων, έπ’ ωφελείς τών καρπών και της πληρωμής τών sacra 
Δεν ύποφέρεται ή κατάστασις αυτή, ειπον οί δανεισταί, θέλομεν τά χρή
ματά μας, ημείς δέ, προσέθηκαν οί ιερείς (pontifices),θέλομεν τά sacra μη 
έπιτρέποντα μακράν διακοπήν- τον χορδν δέ τοΰτον ύπεβοήθουν κληρο
δόχοι τε και ύποκατάστατοι. Τότε συνήλθον οί πατέρες τοΰ έθνους καί 

,συνεσκέφθησαν: τί χρή δργν ; ’Άν έζήτουν την συμβουλήν ημών τών δύω, 
θά ύπεδεικνύομεν αύτοΐς τδ όρθδν μέτρον. 'Ορίσατε προθεσμίαν διά την 
ύπεισέλευσιν της κληρονομιάς, θά'άπεκρινόμεθα, παραγγείλατε τω Πραί- 
τορι νά θέσν) tempus ad de liberandum η spatium deliberandi, κατά την 
σημερινήν γλώσσαν, έπί άπειλή απώλειας της κληρονομιάς, (τοΰθ’ δεςερ 
επραξε κατόπιν δ πραίτωρ άνευ τοιαύτης έντολής κατ’ αί'τησιν τών έν- 
διαφερομένων), και έπιβάλετε χάριν τών υπέρ τών sacra ενδιαφερομένων 
pontifices ποινήν χρηματικήν καταβληθησομένην εις τδ ίερδν ταμεΐον καί 
άναβιβαζομένην κατά μήνα, και θά ί'δητε πόσον θά μεταβληθώσι τά πράγ

ματα.
’Αλλά τδ Conclusum. τών πατέρων του έθνους ήν διάφορον. Είσάγομεν 

την usucapio proherede lucrative, ειπον, και δι’ αύτής χορηγοϋμεν παντί 
τώ τυχόντι την άδειαν, νά καταλάβη τά κληρονομικά πράγματα, καί έν 
περιπτώσει νέας άποχής τοΰ κεκλημένου εις την κληρονομιάν πέραν του 
έτους, νά καθίσταται κύριος και συγχρόνως κληρονόμος- περιφρονουμένη 
δ’ ύπδ τοΰ κληρονόμου ή κληρονομιά, καθίσταται άδέσποτος καί έρμαιον 

τοΰ τυχόντος.
Καλώς ήρμήνευσα την ύμετέραν γνώμην μέγα διδάσκαλε ;
— Ναί.
— ’Επιτρέψατε μοι λοιπδν μία, έρώτησιν. ’Έχετε ιδιαιτέρας πληροφο

ρίας περί της πορείας ταύτης τών πραγμάτων ;
— Ήκολούθησα την διδασκαλία, τοΰ Βάρρωντος.
— Τδ ένόησα- αύτδς έγραψε πολλά παράδοξα !

— Εισθε . . . αλλά λησμονώ, ΐνα μ,εταχειρισθώ την κατάλληλον στρο
φήν τοΰ ύμετέρου Bismark, οί χοιτωπχο'ι τύποι μοι άπαγορεόουσι την άρ- 
μόζουσαν άπάντησιν. θέλετε νά ισχυρισθητε, δτι γινώσκετε άντικείμενα 
της ρωμαϊκής αρχαιολογίας κάλλιον τοΰ Βάρρωνος, 8ν ολόκληρος η Ρώμη 
και ζώντα καί μετά θάνατον τόσον έξύμνησεν, ον δ μέν Κικέρων ώς dili- 
gentissimus investigator antiquitatis, δ δέ Κουιντιλιανδς ώς vir Romanorum 
eruditissimus άναγνωρίζουσι;

—- Άπδ τοΰ Niebuhr δμως έχείραφετήθημ,εν. Ό Βάρρων άύτδς ήδυνατο 
νά διδαχθή πολλά παρ’ ημών, τήν κτΐσιν της Ρώμης πχ. γινώσκομεν πθ\- 
λώ κάλλιον αύτοΰ» Και υπερέχει μέν ημών κατά τδ ποσδν της ύλης, άλλ’ 
δ&ον άφορ^ εις τήν μέθοδον ύπδρέχομέν ημείς- διά τής μεθόδου δέ ταύτης 
εί'μεθα εις θέσιν νά διδάξωμεν τδν Βάρρωνά, Φέστον, ΑίβιΟν, καί τούς 
λοιπούς, ών τά ονόματα δέν ένθυμοΰμαι, καί έπί τέλους καί ύμάς αύτόν.' 
Ή μέθοδος αύτη είναι ή χριτιχοϊστιγιχή, ήν δέν δύναμαι προς .τδ παρόν νά 
αναπτύξω, άναβάλλων ποΰτο εις άλλην περίστασιν, άν λάβώ τήν τιμήν 
νά σάς ί'δω πάλιν.

Στρεφόμ.ενος νΰν εις τήν ύμετέραν γνώμην περί τής καταγωγής καί τοΰ 
σκοποΰ τής usucapio pro herede lucrativa τολμώ νά ίσχυρισθώ καί κατά 
πρόσωπον, δτι είναι έσφαλμένη. Ή διδασκαλία υμών φέρει έπί τοΰ μετώ
που τδν τύπον τής ιστορικής άνακριβείας, ανήκει εις τήν κατηγορίαν τών 
εξηγήσεων, έκείνων, αΐτινες άνήκουσι σήμερον είς τούς δρθολογιστάς.

—— Πάλιν νέον ό'νομα, δπερ δέν έννοώ, τί σημαίνει ;
-—* Μή μέ παρεξηγήσετε- δέν δύναμαι νά άπαντήσω ύμΐν νυν -περί τού

του, διότι τδ σιγάρον μου πλησιάζει προς τδ τέλος καί έπιθυμώ πριν καή 
εντελώς νά περάνω τά τής usucapio pro herede. Θά κρίνω τήν γνώμην 
σας καί ίσως έκ τής χρίσεως zvKyfawz καί τί σημαίνει δρθολογιστής- θά 
τδ πράξω δέ μετά τής αύτής παρρησίας ώσεί ειχον ένώπιόν μου σπου- 
δαστάς.

Συγχέετε σκοπδν καί αποτέλεσμα. Τδ άποτέ.Ιεσμα τής ύπάρξεως κλε
πτών είναι ή κατασκευή κλείθρων ύπδ τών τιμίων ανθρώπων, ούδέίς δ’ 
Ισχυρίσθη, ότι έφευρέθη ή κλοπή χάριν τών κλείθρων. Ούδόλως δέ διαφέ
ρει τούτου δ ισχυρισμός ύμών, δτι ή usucapio pro herede έπενοήθη χάριν, 
τής έπιταχύνσεως τής ύπεισελεύσεως τής κληρονομιάς — τοΰτο ήν τδ 
άποτεΛεσμα καί' ούχί δ σχοπός. Ή κλοπή δέν έπινόημά τίνος, παρήχθη 
άφ’ έαυτής, ούτως δέ καί όί ύμέτερόι πρόγονοι δέν περιέμενον πρόκλη- 
σιν έκ μέρους τοΰ δικαίου, όπως καταλάβωσι κληοονομίαν άνευ κληρονό
μου, έλάμβανον δ,τι ήδύναντο—καί έγίνωσκον καλώς τδ έ'ογόν των.
., -— Παρακαλώ, σεβάσθητε τούς προγόνους μου, έξ άλλου δ’ δ ύπανιγ- 
μδς ύμών άπέτυχεν έντελώς, καθόσον οί πρόγονοί μου δέν ύπήρξαν ρω
μαίοι- δ Θεόδ. Mommsen απέδειξεν δτι ύπήρξα έπαρχιώτης νομικός-1 ώς 
προς τήν ούσίαν δμως,παρατηρώ,δτι δσα εί'πετε άναφέρονται είς τήν πραγ
ματικήν έκτέλεσιν τής καταλήψεως,είς τήν καΐ'ά.Ιηψιχ αύτήν κληρονομι
κών πραγμάτων,έν φ έγώ λαλώ περί τής rofitxrjc (θεωρητικής) μορφής,τοΰ 
θεσμοΰ, περί τής μ.ορφής δι’ ής περιέβαλεν αύτήν τδ δίκαιον, περί τής 
Usucapio (χρησικτησίας) ή'τοι τής άποκτήσεως κυριότητος καί κληρονομικού 
δικαιώματος. ...

ί Jahrbtlcher des gem, deutschen Rechts. Ill Σιλ; 1 zxl ίπ.
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— Είς τδ σημεϊον τοΰτο η'θε7ων νά καταληξω. ’Ίσα ί'σα, έν αύτώ κεΐ- 
ται η άναίρεσις της γνώμης ύμών.’Άν τδ άρχαΐον δίκαιον έσκόπει διάτης 
usucapio pro herede μόνον νά παρώθησή τούς.κεκλημένους πρδς την ύπεισέ- 
Γεϋσιν της κληρονομιάς, η'ρκει η άτιμωρητεί επιτρεπόμενη ίδιοποίησις τών 
κληρονομικών πραγμάτων, πειρατεία κατ’ έμην γνώμην, — δταν δμως 
τδ πλοΐον φοβηται πειρατάς καταφεύγει ταχέως εις λιμένα —— και δπως 
δήποτε θά έπετρέπετο η χρησικτησία τών κληρονομικών πρίΐχ/ιάζωκ μό
νον, άνεξηγητον δ’ δλως έστι, διατί επετράπη και ή χρησικτησία της 
sc^poro/zi'ac η'τοι η άπόκτησις της ίδιότητος τοΰ κληρονόμου* ιδού ποΰ 
έγκειται η σπουδαιότης* αλλά περί τούτου ούδέν εί'πετε* πώς εξηγείτε 

αύτδ, Γάϊε ; άποκρίθητε.
—’Αρκούντως έβασανίσθην ελεγχόμενος και έρωτώμενος ώσει ύποχρεού- 

μην νά υποβληθώ είς εξετάσεις. Δεν εί'χετε ανάγκην νά μοί εί'πητε, δτι 
εισθε καθηγητης καί δη έν Γερμανίφ, έν τρ χώρα τών βαρειών βαρβάρων. 

’Ήθελον έννοησει τοΰτο εύθύς έκ τοΰ τόνου της φωνής σας και τοΰ πολλοΰ 
οίνου και δη ακράτου, Sv έν τώ μεταξύ τούτω έπίετε. Προτιμώ νά δια
κόψω την συνδιάλεξιν, θά φροντίσω δέ νά μη έπαναληφθγ. Μη μέ περι
μένετε λοιπδν πλέον και άν άνάψητε δέκα σιγάρα.

Ούτως είπε καί φχετο άπιών.
Ή λύτρωσις άπδ της στενοχώριας είναι λαμπρόν* μη δυνάμενός τις ν’ά- 

παντησγ άπέρχεται καί πρδς αποχαιρετισμόν ρίπτει έπί τοΰ προσώπου τοϋ 
δυσαρέςΌυ έρωτητοΰ ύβριν—οί ύπουργοί μας άς λάβωσι τοΰτο ύπ’ ό'ψιν διά 
τάς ένοχλητιζάς έπερωτησεις έν ταΐς βουλαΐς* ύμεϊς δμως κύριε συντάκτα 
θά άνομολογησητε, δτι έν όλοκληρφ τη μετά τοΰ Γα’ίου ομιλίφ μου ούδ’ 
έπί στιγμήν έξηλθον τών ορίων της έπιστημονικης συξητησεως $ τών 
τύπων της καλής άγωγης. Άλλ’ αύτδς δ Γάϊος $ν εύαίσθητος ώς ήρωΐκδς 

ύψίφωνος.
Εξακολουθώ νυν την ομιλίαν μου μεθ’ ύμών* θά έπείσθητε δτι η γνώμη 

τοΰ Γα'ί’ου περιέχει έν έαυτγ την άναίρεσιν καί τοΰτο αισθανόμενος έζη- 
φανίσθη. ’Αλλά τδ σιγάρον μου έσβέσθη* πυρεία, παρακαλώ, ιδού καπνίζω 
πάλιν. Συγχωρησατέ μοι έπί τινα λεπτά. Διορώ άμυδράς σκιάς είκόνος, 
γίνονται ζωηρότεραι, σαφέστερα/ ιδού έπεφάνη η είκών.

Εύρίσκομαι έν τοΐς άρχαίοις χρόνοις μετά τών άρχαίων Ρωμαίων. Ά- 
πέθκνέ τις άγαμος καί άτεκνος, ό έγκατάστατος κληρονόμος, έν δια
θήκη, συνταχθείση πρδ της έκκλησίάς τοΰ λαοΰ, άπεστιν έν στρατοπέδων 

’Άρχεται η σύλησις της οικίας του, έκαστος δ κεναΐς ταΐς χερσίν εισερχό
μενος, έξέρχεται έχων αύτάς πλήρεις, δανεισταί — κληροδόχοι — γείτο
νες — φίλοι — είναι η έποχη τοΰ interregnum (μεσοβασιλείας) διά την 

κυριότητα, καλουμένην σήμερον ύπδ τοιαυτην μορφήν hereditas jacens —*’ 
έκαστος δ’επωφελείται τούτου.

’Αναμιγνύομαι είς τδ πλήθος.
— Πώς τολμάτε νά λάβητε δλα αύτά, λέγω, είσθε άληθης συμμορία 

κλεπτών, τά πράγματα δέν άνηκουσιν ύμΐν, έπιλαμβάνεσθε άλλοτρίας 
ιδιοκτησίας.

— Άλλοτρίας ιδιοκτησίας; φαίνεσαι,δτι είσαι άλλοδαπός. Μη ύπάρχον- 
τος ιδιοκτήτου πώς θά ύπάοξν) κυριότης; μη ύπάρχοντος μονάρχου, ποΰ τδ 
δικαίωμα αύτοϋ ; Ό έγκατάστατος δύναται νά έπιστρέψη έκ της εκ
στρατείας κκ1 νά έπιδιώξγ την άναστροφήν τών ληφθέντων* πρδς τδ πα- 
ρδν δέν είναι έδώ. Συμβαίνει παρ’ ύμΐν άλλως ; ’Αν πλοΐον τι έξοκείλη 
είς τάς άξένους οχθας ύμών δέν τρέχετε καί ημείς νά λάβητε, δ,τι δύνα- 
σθε ; Τοΰτο καλείται πκρ’ύμΐν δίκαιον τοΰ ληίζησθαι ούτως συμβαίνει 
καί παρ’ ημΐν —τδ ημίτερον δίκαιον—τά κληρονομικά πράγματα κυλίον- 
ται άδεσποτα έπί τών κυμάτων.

— Αλλά τί ώφελεΐσθε λαμβάνοντες αύτά ; θά τά άποδώσητε τφ κλη
ρονομώ, δταν έπιστρέψη.

— Ναι άλλ’ η έπιστροφη του είναι είσέτι τδ μέγα ζητητα* νΰν εύρί- 
σκεται πρδ τοΰ έχθροΰ* ΐ'σως φονευθγ, ί'σως αίχμαλωτισθγ, καί άν έπι τέ
λους επανελθγ δέν είναι βέβαιον δτι θά ύποχρεωθώμεν έπιστρέψωμεν αύτά.

— Δυνάμει τίνος δικαιώματος θά κρατησητε αύτά ; γινώσκω τδ ύμέ— 
τερον δίκαιον, γινώσκω, δτι δέν δίδεται καθ’ ύμών η actio furti, διότι 
το δίκαιον υμών λίαν φρονίμως δέν παρεδέχθη - έν τη περιστάσει ταύτη 

furtum, άλλά λησμονείτε την hereditatis petitio.
— Τότε άς έξοφληση πρώτον τάς απαιτήσεις μου* είμί δανειστής τοΰ 

τεθνεώτος, ούδείς δυναται νά μέ μεμφθη μεριμνώντα περί έξασφαλίσεώς 
μου, έπιζητοΰντα άσφάλειαν, ώς ύμεϊς λέγετε.

—— Σύ δέ, είσαι έπίσης δανειστής ; ,
— "θΧ1, άλλά κληροδόχος τών πραγμάτων, άτινα έ'λαβον καί άτινα 

δέν θά έπίστρέψω.

— Άλλ’ οφείλεις, νά έπιστρέψγς αύτά* ύπόκεισαι τφ interdictum quo
rum legatorum.’

" Τοιοΰτον interdictum είναι άνύπαρκτον* συγχέεις τάς διαφόρους περιό
δους της ιστορίας τοΰ ρωμαϊκού δικαίου. — Ή πρόοδος είσέτι δέν είναι 

τόσον μεγάλη.
Συ δε, είσαι δανειστής η κληροδόχος;

—— Οχι* ελαβον απλώς, άνευ τινδς δικαιώματος τά άντικείμενα ταΰτα 
αναμένω δε την φυσικήν πορείαν τών πραγμάτων* έπί τέλους τδ χείριστον 
εξ όσων δυνατόν να μ,οι συμβώσιν, είναι νά ύποχρεωθώ είς την άπόδοσιν.,

I I. 1 g 2 Quod leg (43. 3) Ut quod quis legatorum nomine non ex voluntate heredis 
occupant* id restituat heredi.
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Χάρις τώ θεώ, ή είζών ηφζνίσθη' δέν ήδυνάμην νά άνθέξω πλέον έν 
τώ |Λεσφ τοιούτου λαοϋ.

Νέα είζώ.ν αναφαίνεται" -η σκηνη επίσης έν Ρώριν) άλλά χιλιατνφίδας τι- 
νάς βραδύτερον, έν τω Βατικανφ. Άπεθζνεν δ Πάπας, θά τδ πιστεύσητε ; 
•[λόλις έ'κλεισε τούς οφθαλμούς, σπεύδουσιν άπαντες οί έν τώ άνακτόρω και 
λαριβάνουσιν δ,τι έκαστος δύναται, έρωτησας δέ: τίνι δικαιώριατι ; έ'λα- 
βον την άπάντησιν: Δυνάυ,ει τοϋ δικαίου της συλησεως.1

’Άξιοι τών προγόνων άπόγονοι !
Έρρέτω η είκών ! άδιαφορώ διά την νεωτέραν έποχην, διά τδ δίκαιον 

του λη'ίζεσθαι καί της συλησεως, θέλω νά [ΐάθω τί άπέγεινεν 7) usccapio 

pro herede lucrativa.
To σιγάρον έκτελεΐ τδ καθηκόν του. Διορώ νέαν εικόνα, έκ της ριετά 

την δωδεκάδελτον εποχής. Συνάθροισιν νοριοααθών, ρ.εταξύ δ’ αύτών καί 
λίαν, γνωστά πρόσωπα' δ ’Άππιος Κλαύδιος καί δ γραφεύς αύτοΰ Φλά- 
βιος, εκείνος υ.έν δ συγγραφεύς, οδτος δ’ δ εκδότης του jus flravianum,^ 
Σπουδαΐόν τι συμβαίνει' άκουσωμεν.— Ό λαδς έσύλησε πάλιν δλόκληρον 
^κληρονομιάν, λέγει δ εις—άποκαλουμενος ύπδ τών άλλων ύπατος Δ. Βο- 
λουμνιος — πρέπει νά δοθρ έν πέρας είς αύτάς τάς συλήσεις.

Είναι δικαίωμα πηγάζον άπδ της βαρβαρότητος της αρχαίας έποχνίς,μη 
συμβιβαζόμενον πρδς τάς ιδέας τών προοδευτικών χρόνων μας, τοιουτφ 
τρόπφ δέ ούδόλως. δύναται νά ύπάρχγ κανονική έξομάλυνσις τών κληρο
νομικών ύποθέσεων, έκαστος λαμβάνει αύτοβούλως' άμα δέ προσερχόμενος 
δ ζληοονόμος δοείλει νά συλλέξγ πάντα έ'νθεν κάκεΐθεν, έν ώ έξ ετέρου 
άμα ύπεισελθών ένέχεται εύθύς τοϊς δανεισταϊς. Δέν ύποφέρεται πλέον ! 
Θά προτείνω, ώς ύπατος, νόμον είς την εκκλησίαν τοϋ λαοϋ, καθ’ Sv αΐ-

, 1 Περί τοΰ άρχαίου την καταγωγήν δικαίου .έπί τής κληρονομιάς τών κληρικών, ιδέ τήν 
πραγματείαν του Friedberg έν τή Real-Encyelopadie filr protetantiscbeTheolgie und Kirelic. 
Τόμ. 14 Σελ. 683—688.» Ούτως -.αρήχθη ένωρίς ή συνήθεια νά καταλαμβάνωσι την κλη
ρονομιάν τοΰ Θανόντος κληρικού οί έπιζώντες ώς αντιπρόσωποι δήθεν τής κληρονομούσης 
Εκκλησίας, ένεκα τούτου διατάσσει ή έν Χαλκηδόνι Σύνοδος' (α. 451) non liceat clerieis post 
mortem episcopi rapere res pertinentes adeum ή δέ τής'Ιλε'ρδας (α.5?1) occumbente sacer- 
dote expectora toque affectu totaquedisoveritate posthabitaiminaniterquaeindomo pontifical! 
rederiuntur invaduntet abradunt sciplinae. Οΐ ήγημόνες τήςδύσεως έμιμήθησαν κατόπιν τους 
κληρικούς καί άντεποιήσαντο και αύτοι τδ δικαίωμα τούτο' more praedonum debachantesr 
crudeliter abducentes animalia universa ete, ώς δ Ίννοκεύτιος είπε. Και. αύτη δέ ή σύ
νοδος τής Breslau έν ϊτει 1276 εις τοΰτο κατέληξε! qnod in rebus eeclesiae furtum reputa- 
tiir sagasitas, rapina probitas, et violentia fortitudo. Και έν αύτη τή Ρώμη τή άγί? χώρςι, 
και έπ’ αύτής ταύτης τής κληρονομιάς τού Πάπα έξησκήθη, ώς τδ Concilium Romanum τοΰ 
901 λέγει, ή scelestissima consuetudo τού δικαίου τούτου ύπό τε λαϊκών και κληρικών άπδ 
κοινού' επίσης και αΐ Πάπαι βραδύτερου άντεποίησαντο αύτό' πλείονα ιδέ έν τη πραγματείφ 
τοΰ Friedberg.

: 2 'Ο τρόπος τής έκδόσεω; ταύτης. ’ίσως είναι γνωστός ύμϊν έκ τών παραδόσεων της ιστο
ρίας τοΰ ρωμαϊκού δικαίου «subreptum librum Populo dedit λέγει ό Παμπώγιος (1. 2 g 7 de
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ρετχι το δικαίωμα ζαταληψεως, ζαι έζάστη περαιτέρω έξάσκησις αύτοϋ 

άποτελ,εϊ furtum.
— Δεν συμφωνώ προς ύμάς, κραταιότατε κύριε συνάδελφε, άπαντγ δ: 

Appius Claudius.3 Ό λαός δέν θ’άποδεχθγ την πρότασιν ύμών' έξφκειώθη 
άίδη άπο αιώνων και καταλογίζει αυτό έν τοϊς νομίμοις ίδιώμασιν αύτοϋ, 
άτινα είσί σεβαστά καί έν αύτοϊς τοϊς μοναρχικοϊς κράτεσιν έν σχέσει πρδς 
κατακτηθεϊσας έπαρχίας, πόσον μάλλον έν τοϊς δημοκρατουμένοις. ’Ας ά- 
φησωμεν την εύχαρίστησιν ταύτην τφ λαώ, άλλ’ άς καταστησωμεν αύτην 
τοσοΰτον άλμυράν, ώστε νά φ άγευστος. Άκολουθησωμεν την αύτην δδόν 
τ^ς lex Furia testamentaria. "Οτε δηλ. κατά τούς χρόνους τοϋ νόμου τού
του ηναγκάσθησαν, άντιτιθέμενοι τφ κανόνι της δωδεζαδέλτου uti le- 

gassit super pecunia tutelave suae rei, ita jus estc, νά δρίσωσι τά ανώτατοv 
ποσδν διά τδ μέγεθος τών κληροδοτημάτων, άφηκαν μέν άθικτον τον κα
νόνα, ύπέβκλον δέ τφ άποδεχομένφ την καταβολήν κληροδοτήματος πέ
ραν τοϋ νομίμου, ποσού ποινήν τοϋ τετραπλασίου τοΰ ύπερβάλλοντος — 
δ νόμος έσώθη καί ό σκοπός έπληρώθη. Ούτως πράξωμεν καί νΰν. Άφίε- 
μεν άθικτον τδν παλαιόν θεσμόν, — άποδεχόμεθα την γνώμην τοΰ λαοϋ.

Ο. J. (1 2). 'Π πρώτη άποδεδειγμένη περίπτωσις τής κλεψιτυπίας έν τή ιστορίας. Έπωφε- 
λοΰμχι τής περιατάσεως να καταστήσω προσεκτικούς άπαντας τούς έξετάζοντας ιστορίαν τοΰ 
ρωμαϊκού δικαίου ΙπΙ τοΰ ώραίου τούτου, μέχρι τοΰ νΰν παροραθέντος ζητήματος «Τίς ύ- 
πήρξεν δ πρώτος παραποιητής διανοητικής ’ιδιοκτησίας έν τώ κόσμω;» Ό Γνάϊος Φλάβιοςγ 
«πρδλ τδν γερμανικόν Π. Ν. τής 14 Ιουνίου 1850 4 «δ*τεχνητός πολλαπλασιασμός συγ
γραφής άνευ άδειας τοΰ δικαιούχου, καλείται κλεψιτυπία (μετατύπωσις) και τιμωρείται... ώς 
τεχνητός πολλαπλασιασμός θεωρείται και ή αντιγραφή, γιγνομένη άντί τής τυπώσεως». Διά 
τοιαύτης άντικαταστάσεως έξήλθε τής δυσχερείας δ Flavuis έλείψει τύπου κατά τήν έποχήν 
του. Ό Wcnig-Ingenheim, δ έκδοτης τών παραδόσεων τοΰ Heyse, ας έδημοσίεοσε ιδ'ω ό- 
νόματι ώς «Σύστημα τοϋ κοινοΰ άστυκοΰ δικαίου», subreptum ltbrum popultim dedtt, δέν 
ίσχε τάς δυσχερείας τοΰ Flavius, διότι ήρκεσεν εν μόνον άντίγραφον τών παραδόσεων' τά 
λοιπά ήσαν έργον τοϋ στοιχειοθέτου. Είχε τήν λεπτότητα νά άφιερώση τδ έργον τώ κυρίως 
συγγράφει, κατά τδν ορθόν χαρακτηρισμόν τοΰ Mordstadt» ώς ή μαΐα.τίθησι τδ νεογνόν εις 
τήν άγκάλην τοΰ πατρός». Τάς έπομένας έκδόσεις τοΰ βιβλίου δέν παρεδέχθη έν τή βιβλιο
θήκη τοΰ δικαστηρίου τών έφετών Heyse ού προήδρευεν έν Lfibek, δέν άνεγνώρισε πλέον τδ 
έργον ώς ’ίδιον, διότι ό Wening Jngenheim παρεκκλίνων τής πορείας τοΰ προκατόχου του δέν 
ήδυνήθη ν’ άντιστή εις τδν πειρασμόν και προσέθηκε καί τινα "δια, ένώ ό Flavius άντέστη ά- 
πογελεσματικώς ncc de suo q.aicquam adjecit libro. 1. 2 § 7 de 0 J 4 2. Αίίτη είναι ή μόνη 
διαφορά μεταξύ τών δύω, έν τοϊς λοιποΐς έπικρατεϊ τοσαύτη ομοφωνία ώστε δυνάμεθα νά 
άποκαλέσωμεν τδν μέν Wening Jngenlieim ήμέτερον Flavius, τδν δέ Flavius ρωμαϊον We
ning άμφότεραι έξυπηρέτησαν σπουδαίως τδν κόσμον («gratnm id fuit mantis populo 1. 2

7 eodetn), διότι δ Appius Clautius και q Heyse, οστις άμιλλάται πρός τούς άρχαίους Ρω
μαίους, δέν ήρέσθησαν νά δημοσιεύσωσι τδ εργον των αύτοπροσώπως έχρήσαντο άλλη χειρί 
όπως παραδώσωσιν αύτο είς τδν κόσμον' έν άμοοτέραις ταϊς περιστάσεσιν ώνομάσθη τδ fp— 
γον ο^χι άπδ τοΰ συγγραφ,έως, άλλ’ άπδ τοΰ παρασχόντος τήν τελευταίαν ύπηρεσίαν' καί 
έν άμφοτέραις ταϊς περιστάσεσιν έπήλθεν ή άμοιβή' δ Flavius έγένετο trtbunus plebis έν 
Ρώμη δ Wening Jngenheim καθηγητής έν Μονάχω,. ’

3 Έκ τούτου έξάγεται ότι, ή σκηνή συμβαίνει έν het 446, καθ’ ον κατά Λίβ. 9, 42, ό 
Appius Claudius και L.^Volumnius ήσαν ύπατοι, . .
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Τά κληρονομικά Αντικείμενα, τά μηπω καταληφθέντα ύπδ τοΰ κληρο
νόμου είσίν αδέσποστα* μακάριος δ λαμβζυων. Ού μόνον, <χλ\χ προβαίνο- 
μεν: καί κύτη η κΛηροτομία έστίν αδέσποστος. Κατ’ ακολουθίαν δ κατα
λαμβάνων αύτήν γίγνεται μετ’ ένιαυσίαν χρησιν κληρονόμος διά χρησικτη
σίας. Ύπαγάγωμεν την κληρονομιάν ύπδ τά ceterae res της δωδεκαδέλ- 
του, δι’ ά δ νόμος έθέσπισεν ένιαύσιΟν παραγραφήν

. — Άλλ’ ή κληρονομιά δέν είναι πραγμα καί μάλιστα ενσώματον, ’Άπ- 

πιε.
— Παρακαλώ μη με διακόπτετε, Ποστούμιε* ημ,εϊς οί νομικοί έχομεν 

η'δη ύπαγάγει την mantis έπί της γυναικδς ύπδ τά ceterae res,καίπερ ανη- 
κουσαν τγ τάξει τών δικαιωμάτων, άρα ή έπέκτασις της έννοιας τών res 
έπί δικαιωμάτων έχει τταρελθόν. Δι’ αύτης χαρακτηρίζομεν τά δικαιώματα 
res incorporates, ώς κληθησονται μετά μίαν χιλιετηρίδα1 καί ούτως τελειό- 

νει η ύπόθεσις.

1 g 2J. dcreb. corp. (2. 2).
2 Λί6. 9. 41).
3 (1. 1. g 5. 6. de 0. J. 42.)

Μαντεύετε δέ, κύριοι μου, τί διά τούτου σκοπώ. Είς τδν χρησιδεσπό- 
σαντα γενόμενον κΛηροκόμον μεταβαίνουσι τά χρέη καί τά sacra, άτινα 
ένδιαφέρουσι κυρίως τούς σεβασμιωτάτους Pontifices, έπί της συναινέσεως 
τών οποίων Αποδίδω ίδιάζουσαν βαρύτητα.

—— Συμφωνοΰμεν πληρέστατα, Απηντησαν οί κληρικοί.
—1 Χαίρω πολύ — ή'μην έκ τών προτέρων πεπεισμένος περί τούτου* έχε- 

τε νά κάμητε παρατηρησίν τινα, Βαλέριε ; Ή συμβουλή Ανδρος, τετράκις 
περιβληθέντος τφ ύπατικώ Αξιώματι,1 2 3 έχει,μεγίστην αξίαν δι’ ημάς.

—- ’Ήθελόν νά παρατηρήσω μόνον, ότι δλίγας έλπίδας δυνάμεθα νά έχω- 
μεν περί έπιτυχίας της ημετέρας προτάσεως. Ό λαδς θά έννοησγ τούς 
σκοπούς ημών καί οί δήμαρχοι, οΐτινες ηδη πολλάκις ανέτρεψαν καί τά 
λεπτότατα σχέδιά μας, θέλουσι παρεμβ·η.

-----Ούδόλως προύτιθέμην νά φέρω πρότασιν τώ λαώ. Είναι ζητημα Απο- 
κλειστικώς τών νομικών, καί δέν έχομεν ανάγκην τοΰ λαοΰ καί τών δη
μάρχων* Ανήκει τη interpretatio της δωδεκαδέλτου, ουσγ, ώς οιδε πας νο
μικός έκ τοΰ έγχειριδίου τοΰ Παμπωνίου,^ τιμαρίφ τών Pontifices καί τών 

κληρικών. Είς τδν λαόν θά παραστησωμεν τδ πράγμα, ώς μεγάλην 
παραχώρησιν, παραχωροΰμεν τοΐς καταλαμβάνουσι πλέον η τών όσων μέ
χρι τοΰ νΰν είχον, Αποκτήσει πλην της κυριότητος καί κληρονομικόν δι

καίωμα,—τί περισσότερον θέλουσι.
—— Γνήσιον δώρον Δαναών, ήκούσθη λέγουσα φωνή τις, εύθύς πάλιν σί* 

γησασα, άμα λαβόντος τδν λόγον τοΰ πρώην δικτάτορας Παπιρίου.
— Είσαι αμίμητος, ’Άππιε Κλαύδιε, ούδείς έξημών δύναταί νά φθάσν]

3’11

τά'ν πανουργίαν σου, νομίζω δ’ δτι αντί νά διαφυλάξωμεν τδ δνομα «Πα
νούργος» διά τδν δισέγγονόν σου Σέξτον Αί'λιον Παϊτον, δστις θέλει συγ
γράψει τδ jus Aelianum καί θέλει κληθη Catus (πανούργος),1 κάλλιον είναι 

( νά τιτλοφορησωμεν σέ δι’ αύτοΰ.
— ’Εγώ ένδιαφέρομαι μόνον διά την ύπόθεσιν, Απεκρίνατο δ ’Άππιος. 

Έν τούτοις δέν έπέρανα είσέτι την δικαιολογητικην έκθεσιν της προτά
σεως μου, απομένει καί έτερος λόγος ισχυρός. Γινώσκετε, κύοιοί μου, ότι 
συχνότατα οί κληρονόμοι άναβάλλουσι την δηλωσίν των έπί τδ δυνατόν, 
πρδς αποφυγήν ού μόνον της καταβολής τών χρεών καί τών κληροδοτη
μάτων αλλά καί, Αναγκάζομαι νά μνημονεύσω τοΰ πονηρού καί βέβηλου 
πνεύματος της έποχης,— της έκπληρώσεως τών ποδς τούς θεούς καθηκόν

των. Καί τούτο τδ κακόν άποτρέπομεν νΰν. ’Άν λοιπόν καί άνευ δηλώσεως 
κατέχωσιν έπί έν έτος την κληρονομιάν, κατά την πρότασιν μου, ύπόκέιν- 

ται είς πάσας τάς ύποχρεώσεις τών κληρονόμων, χωρίς νά ύποχρεώνται 
οί ένάγοντες νά αποδείξωσι την ύπεισέλευσιν. Καί δη, κύριοί μου, ώς γι- 
νώσκετε έκ τινων δνομαστών περιπτώσεων τών τελευταίων ετών, ποίαι. 
αί συνέπειαι της διεκδικησεως κληρονομιάς ύπδ τοΰ έγγυτάτου κληρονό
μου προσερχομένου μετά πολλά έτη, δτε ·ί]δη ή Απόκτησις της κληρο
νομιάς ταύτης παρά τού καταλαβόντος έθεωρεϊτο Ασφαλεστάτη* έν τφ 
μεταξύ τά πλεϊστα τών πραγμάτων έπωληθησαν, τά χρέη έπληρώθησαν 
αί Απαιτήσεις είσεπράχθησαν καί αί'φνης έμφανίζεται δ Αληθης κληρονό
μος άλητης άχρι τοϋδε καί Απαιτεί την Αποκατάστασιν δλων. Κύριοί μου 
είναι ανυπόφορου* δ δικαιούχος οφείλει νά προσέρχηται έγκαίρως, άλλως 
αμελών Απόλλυσι τδ δικαίωμά του, διότι δέν δυνάμεθα νά γείνωμεν φύ
λακες αύτοΰ' τά δικαιώματα δέν Ανέχονται Απραξίαν.

— Είναι όμως άδικον διά τούς αιχμαλώτους, Αντεΐπον έγώ.
'Ολόκληρος η συνέλευσις έστράφη τότε, καί κατενόησα πόσον Ασεβώς 

ποοσηνέχθην.
— Δηλόν έστι, είπέ μοι δ ρητωρ, στραφείς, ότι ύμεΐς, μηδόλως άλλως 

δικαιούμενος νά λάβητε τδν λόγον, είσθε Αλλοδαπός. ΤΙ περίπτωσις αύτηγ 
•ην Αναφέρετε, συμβαίνει παρ’ ημΐν σπανιώτατα* διότι η οί συγγενείς τοΰ 
αιχμαλώτου δύνανται καί βούλονται νά πληρώσωσι τά λύτρα, καί ούτως 
επιστρέφει εύθύς, η οχι καί τότε ούδέποτε έπανέρχεται. Καθ’ δλον τδν 
βίον μου άπαξ μόνον παρουσιάσθη τοιαυτη περίπτωσις, δ δέ μετά πολλά 
έτη έπανελθών αιχμάλωτος ην Πληβείος, κατορθώσας διά πανουργίας νά 
δραπέτευση. Δεν δυνάμεθα δέ χάριν τόσφ σπανίων περιπτώσεων καί δη 
προκαλουμένων μόνον παρά της κατωτάτης βαθμίδος της plebs, νά Από- 
σχωμεν τών μέτρων τούτων* λάβετε τδν κόπον νά Αναγνώσητε τί δ Κελ

ί Varro de ling, iat Vll 46. Catus Aeluis sextus non,ut aiu-nt, sapiens, sed acutus* ?v- 
τϊ5θι"μ.αν9άνορεν και την συγγένειαν τοΟ Aelius προς τόν Appius.
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. Jx έννοήσητε τό ήμέτερον άξίωμα. ’Άλλως τε καί δ Πραίτωο δύ- 
νά άναλάβγ; βραδύτερον την ύπόθεσιν και νά χορηγήσρ τφ αίχμα-

σος έν ταΐς 1, 4 καί 5 de leg. (1. 3) λέγει : Ex his, quae forte uno al!-1 
quo casu videri possunt, jura non constituuntur. Nam ad eo potius debet 
aptari jus, quae et frequenter et facile, quam qnae per raro eveniunt, και έκ 
τούτου θά έννοήσητε τδ ήμέτερον άξίωμα. ’Άλλως τε καί δ Ποαίτωο δύ- 
ναται 
λώτω την restituito propter absentiam, πρδς τδ παρόν είναι πρόωρον, εύρι· 

1 Ein Haar finden άπανταν δυαχολίας, κ’.νδόνονς κτλ' μετέφρασα τήν ιρράσιν |π'ι λ|ξει ft

σκόμεθκ είσέτι εν έ'τει 447 άπό κτίσεως Ρ, καί ό Παίτωρ δέν δικαιούται’ 
νά χορηγή τοιαϋτα μέσα. ' - ■

-—Αδύνατον, αντήχησε πανταχόθεν, άλλως καταστραφησεται ή τάξ-ις·’

παμψηφ.εί , θά έ'χτ) καλά αποτελέσματα. Λύεται ή συνεδρίασις,

έν τή ίστορίγ; τοΰ Ρ. Α·
~~ Ουδεν ε'χω πλέον νά προσθέσω, εϊπεν δ ’Άππιος,^έ'χει τις τδν λόγον; 

ούδείς- ή πρότασις τίθεται είς ψηφοφορίαν.. . . βλέπω δτι έγένετο δέκτη 

, . χαίοω,
έπιτρεψατε έν τούτοις νά διέλθ-ρ δ γραφευς μου Φ\άβιος τά ποακτικά. 
Φλάβιε, άνάγνωθι.

Μετά ταΰτα έλυθη η συνεδρίασις και βλέπω, δτι καί τδ σιγάρον μου' 
έτελειωσε. Πριν ανάψω αύτδ, πάλιν και προκαλέσω νέαν εικόνα, έπωφε- 
λοΰμαι της διακοπής, ΐνα κάμω παρατηρήσεις τινάς, έφ’ δσων η'κουσα.

’Κνω ήμην μάρτυς της σκηνής έκείνης, συνέλαβον την ιδέαν νά δμι-' 
λήσω ύμΐν περί της πονηριάς τοΰ αρχαίου ρωμαϊκού δικαίου. Τφ ό'ντι ήσαν- 

ί προκαλέσω νέαν εικόνα, έπωφε-·

πονηροί άνθρωποι οί αρχαίοι Ρωμαίοι νομοδιδάσκαλοι· πασα άμιλλα-ϊ'
πρδς αύτούς ή'θελεν εΤσθαι ματαία' δέον νά μεταβή τις είς την βό* 
ρειον Αμερικήν όπως §ύρν) όμοιους· γνήσιας άμ.ερικανδς δικηγόρος δυνατά^
νά άπατήσγ δέκα έκ των ήμετέρων καί εκατόν καθηγητάς. Τδ τέχνα- 
σμα, φ έχρήσατο δ Άπ. Κλχύδιος, δπως έξο.υδετερώσ·ρ τδ έπιβλαβές του ■ 
αρχαίου θεσμού, άναμιμνήσκει. μοι τό μέσον, δι’ ου παρακωλύεται ή χρή- 
σις τοϋ διά τεχνικά έ'ργα ή .την γεωργίαν προορισμένου άλατος έν ταΐς’οί- 
κίαις’ μίγνυται μετ’άνθρακος ή άλλης τινδς ουσίας,ϊνα ή γεϋσις αύτοϋ κάτ 

ταστραφή, έν άλλοις λόγοις, κατά τδν τεχνικόν ορον,τδ άλας ίχφνΛίζβται 
Κατά τον αύτδν τρόπον οί νομικοί ίζεφύΛιζον την, κατάληψιν κληρονομι
κών πραγμάτων και. έμερίμνησαν, ώς·ε δ λαός ra svpy er αύτά τ'ρ/χα^ έν αύτή' 
ώς έπίτασιν δέ τής φράσεως ταυτης,δυναμένην ί'σως νά χρησιμεύση και εν
ταύθα, η'κουσα την λεξιν «φενάκην», ’Ήκουσα αύτήν παρά τίνος εύτρα- 
πελου κυρίου, γνωρίσαντος τδν συζυγικόν βίον ύπδ την ειδεχθή αύτοϋ μορ
φήν, και μόλις μετά τδν θάνατον της συζύγου του έπαν,ευοόντος. την άπό 
πολλοϋ ποθουμενην ησυχίαν καί οικιακήν ειρήνην καί άποκρ.ού,ον.το.ς πα- 
σαν πρότασιν δευτέρου γάμου διά της εζ’Τις στερεοτύπου φράσεως «ευρο.^

{’

9f

τρίχα τΦ ϊάμφ όχι μόνον τρίχα, άλλ1 ολόκληρον φενάκην»,
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Θά μ’ έρωτησητε ί'σως, άν η θριζ αύτη ύπήρξεν εύθυς άπ’ άρχής έν’ 
τή usucapio proherede lucrative’ απαντώ θαρρζλέως· ό'χι! Ή έφαρμογή 
της usucapio έπί της άσωμάτου κληρονομιάς περιέχει έν έαυτή τοσαύτην 
ωριμότητα καί εύστροφίαν τών νομικών θεωριών, ώστε δέν είναι δυνατόν 
νά είναι προϊόν τών άρχαίων χρόνων. Και αύτδς δ Σενέκας έ'τι διώρα έν 

αύτή μεγάλην νομικήν λεπτολογίαν.1
Πριν νομικός τις συλλαβή την ιδέαν νά μετενέγκγ την έννοιαν της χρη

σικτησίας από τών δρατών Αντικειμένων έπί τοΰ άπλώς ύποθετικου και 
έπί της καθαράς θεωρίας στηριζομένου, της χά/φοΓομ/αο ύπδ τεχνικήν νο
μικήν σημασίαν ήτοι της κ^ηρονομιχ·/ίς ιδιότητας, έ'δει νά ώσιν ήδη πρδ. 
πολλοϋ μεμορφωμέναι εντελώς αί δύω έ'ννοιαι, της κληρονομιάς καί της 
χρησικτησίας· ή δέ ανωτέρω μεταφορά είναι προϊόν χρόνου, καθ’ ον αί ά- 
φγρημέναι νομικαί σκέψεις είχον αποκτήσει την δέουσαν * μόοφωσιν και 

σταθερότατα. ■
’Άρα άν δλόκλήρος δ θεσμός, ύφ’ ον έννοώ τδν συνδυασμόν της occu

patio καί της usucapio, έστί προϊόν ούχί τών άρχαίων χρόνων άλλά της 
νομικής έπιστήμης, δυοΐν θάτερον συνέβη: η δ θεσμός τδ πρώτον εΐσηχθη 
ύπδ τών νομομαθών, η έπφκοδομηθη έπί τοΰ ήδη προϋπάρχοντος κορμού 
τής occupatio τή προσθήκγ) άπλώς της usucapio ώς κλώνος. Τδ πρώτον 
είναι ή γνώμη τοϋ Γα’ί’ου, περί ής άπεφηνάμην ηδη· άπλή σκέψις, φρονώ? 
δύναται νά πείσγ πάντας περί τοϋ έσφαλμενου της γνώμης ταύτης. Κατ’., 
αύτήν έπί πολλούς αιώνας δ ρωμαϊκός λαός έσέβετο τδ δικαίωμα τών κα- 
λουμένων εις την κληρονομιάν, έκαστος δ’ έπίστατο,ότι ούδόλως δικαιοΰται 
νά έπιληφθγ άλλοτρίας κληρονομιάς, άλλως διέπραττεν furtum. Προϊόν
τος τοϋ πολιτισμού είσηχθη ή occupatio καί usucapio pro herede, δηλ, 
άπενεμηθη τό δικαίωμα της συλησεως μηκέτι θεωρούμενης ώς furtum, καί 
ταΰτα πάντα πρδς μόνον τδν σκοπόν, ον άδυναντο νά έπιτύχωσι δι’^λ- 
λης δδοΰ, καί άσφαλέστεοον καί ζύκολώτερον. 'Η γνώμη τού Γα'ίου ουδό
λως ύστερεΐ κατά τό παράλογον της γνώμης, ην τυχόν ή'θελεν έκφέρει 
άδαής τής ιστορίας νομομαθής, εύρίσκων έν μνημε'ιοις τοΰ 18 αίώνος τδ 
fixator τοΰ Λη^ίΐ,εσθαι τούς ναυαγούς καί ίσχυριζόμενας δτι τό δίκαιον 
τοΰτο εισήχθη τό πρώτον τδν 18 αιώνα, άτε μή τυχών ειδήσεων έξ άρ- 

χαιοτέρων χρόνων. Άλλά τδ δικαίωμα τοΰτο τών ήμετέρων προγόνων καί 
τδ δίκαιον τής καταλήψεως παρά ρωμκίοις ήσαν λείψανα των άξεστων 

άρχαίων χρόνων.
’Άν όμως δ θεσμός ούδέ τή άρχαιότητι, ουδέ τρ εποχή τών νομομα

θών άνήκγι, άπομένει ή τρίτη αυτή γνώμη, ή κατ’ εμέ μόνη πιθανή:.

1 Sececa de beneficiis VI 5 Inreconsultorum istae acutae ineptiae sunt qui bereditatem 
pegant usucapi posse· sed ea quae in hereditate sunt tanquam quid aliud sit hereditas 
quaip ea quae in bereditate sunt. .



314 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

$τοι διάφορος χράνος άνχπτυζεως των δύω μερών τοΰ θεσμού. Τούτων τό 
μεν,ή άζήμιος ocupatio τών κληρονομικών πραγμάτων (μεθ’ής ί'σως συνε- 
δέετο ή χρησικτησία της κυριότητος) άποτελεΐ τον άρχικόν κορμόν τοΰ 
θεσμού, ούσα λείψανον τής άρχαιότητος, τό δέ: η χρησικτησία της κληρο
νομικής ίδιότος περιέχει νέαν προσθήκην.

Άλλ’ ούδόλως προτίθεμαι νά διαμ,φισβητήσω την ύπαρζιν και άλλων 

αίτιων, πλην τών εκτεθεντων υπό τοΰ Απ. Κλαυδίου, ήτοι τής έκφοβίσεως 
επί τή ίδιοποιήσέι άλλοτριων πραγμάτων' τά αί'τια ταΰτα είσίν. ιδίως η 

πρόθεσις προς όσον οιόν τε ταχυτέραν άρσιν άμφιβόλων αξιώσεων, και ό 
μετριασμός τών στενών ορίων της άρχαίας έξ αδιαθέτου διάδοχης, πλει- 
στακις επιφερουσης παντελή ελλειψιν κληρονόμων' διά τοΰ θεσμού τού-? 
του ηδυναντο και οί έξ αίματος συγγενείς (cognati) νά γείνωσι κληρονόμοι' 
H δε γνώμη μ.ου κυρίως είναι, ότι ’ή κατάληψις της κληρονομιάς ηπειλεϊ~ 
το δια της υποχρεωσεως προς -άπότισιν τών χρεών αύτης. Ή ύποχρέωσις 
δια τά χρέη και τά sacra ήν δλως φυσική συνέπεια της κληρονομικής ίδιό- 

τητος.
■ Ουδόλως δέ περιορίζεται τό άποτέλεσμα τοΰτο έν τή περιπτώσει της 
μη αποδοχής τής κληρονομιάς έκ μέρους τών κληρονόμων, άρα και άπο- 
όεξαμενων αύτών δύναταί νά έπέλθγ,ούδ’ δ καταλαμβάνων γίγνεται κλη

ρονόμος μόνον διά το ποσόν της αξίας τών καταληφθέντων πραγμάτων^ 
τοΰτο άντιβαίνει πρός τούς θεμελιώδεις κανόνας τοΰ κληρονομικού δί

καιου, καθ’ ούς ή εκτασις της κληρονομικής ίδιότητος δεν ρυθμίζεται 
κατά την αξίαν τών κληρονομικών πραγμάτων. ’Άρα ο καταλαμβάνων 
καί ελάχιστον μ.ερος της κληρονομιάς ύπέκειτο τοΐς δανεισταΐς καί τοΐς 
pontifices δι’ ολόκληρον τό ποσόν τών χρεών καί τών sacra,

Ή κληρονομιά καθίστατο λοιπόν noli me tangere (μη μου απτού), ώοοά- 
τως ώχυρομένη, καί ένίοτε ισχυρότερο* ή διά της actio furti. Ό κλέπτης 
ηδυνατο νά προίδγ τό μέτρον της ποινής έν περιπτώσει άνακαλύψεως έν 

μεν τή μεγίστη άτυχίγ τό τετραπλάσιον της αξίας τοΰ κλάπέντος, άλ
λως δέ τό διπλάσιου Ό καταλαμβάνων όμως καί τό εύτελέστατον τών 

κληρονομικών πραγμάτων, έκινδύευε νά πληρώσγ αύτό δι’ ολοκλήρου τής 
περιουσίας του.

Δέν είναι περιττή πασα περαιτέρω άνέλιξις τόΰ μηχανισμού τοΰ αρ
χαίου κληρονομικού δικαίου ; Τά κληρονομικά πράγματα ήσαν τό δέλεαρ, 
ή δέ κληρονομική ίδιότης τό άγκυστρον.

Άλλα δέν υπήρχε μόνον ό κίνδυνος αύτός' η usucapio pro herede ήν 
πανούργος θεσμός καί έκαστος ώφειλε νά προσέχη' έκινδύνευε νά συλλη- 
φθή επ’ αύτοφόρφ παρά τών συγγενών η τών δανειστών και ούδόλως θά 
.εδικαιούτο νά μεμ-ψιμοιρήση άποδιωκόμενος κακώς έ'χων και ί'σως αντί 

πραγμάτων λαμβάνων πληγάς καί οιδήματα. Και έπιτυγχάνων δέ της συ-

t
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λήσεως έν- μέρει πάλιν έκινδύνευε νά ύποστή ζημίαν, διότι άν δ κληρονό
μος έν άγνοια της καταληψεως ύπεισήρχετο είς την κληρονομιάν και προέ- 
βαινεν είς την κατάληψιν, ού μόνον δέν θά ήρκεΐτο είς την απλήν άπό- 
δοσιν, αλλά καί θά κατήγγελε τόν άρπαγα έπ'ι κλοπή. Καί άν μέν συνε-, 
λάμβανεν αυτόν έπ’ αύτοφόρφ, η κλοπή θά ήτο furtum manifestum, εί δέ 
μη, fur turn nec manifestum' έν τη πρώττ) περιπτώσει ύπέκειτο δ κλέπτης τή 
ποινή τοΰ τετραπλασίου, έν τή δευτέργ τη τοΰ διπλάσιου. ’Αμφιβάλλω 
δέ, άν ήδύνατο νά άπαλλαγή ,ίσχυριζόμενος άγνοιαν της ύπεισελεύσεως 
καί της νομής τοΰ κληρονόμου.1 *0 φόβος έκδιώξεως ραβδισμών, μωλώ- 
πων-τά duplum quadruplun-ένοχή δέ τά χρέη και τά sacra—ήν τω δντι 
δυσανάλογος κίνδυνος χάριν της usucapio pro heredo. 'Ο Γάϊος άποκαλεϊ 
αύτήν lucrativa-έν πλείς·κις περιπτώσεσίν έςτν αξία τοΰ δνόματος luctuosa.

’Ίσως δέ τό μέγεθος της αύστηρότητος και τοΰ κινδύνου κατέστρεψε 
τον άρχαΐον τούτον θεσμόν, ώς καί τόσους άλλους απατηλούς. 'Ο Γάϊος 
διδάσκει, ότι βραδύτερου ή usucapio πεοιωρίσθη μόνον έπί τών κληρονομι
κών πραγμάτων, μη συνεπάγουσα την άπόκτησιν της κληρονομικής ίδιό
τητος. Ούδέν δέ προστιθέμενος ώς δικαιολογητικδν λόγον της μεταβολής 
ταύτης, παρίστησι αύτήν αποτέλεσμα έπιστημονικών σκέψεων (postea ere- 
ditum ipsa hereditates usucapi non pose)· άλλ’ έπέτυχε τόσον,οσον καί άνω- 
τέρω προκειμένου περί τοΰ αιτίου της εισαγωγής τού θεσμού.

Διά της μεταλλαγής ταύτης δ θεσμός άνήλθεν είς την ύψίστην άκμήν’ 
ήν δ χρυσούς αιών διά την usucapio pro herede' τω δντι δ’ αξία τότε τοΰ 
τίτλου lucrativa' ηρκει τό δυνατόν της πραγματικής καταληψεως, ήτις 
ούδενός κληρονόμου έντός τού έ'τους προσερχομένου συνεπήγετο την έντέ- 

λώς άζήμιον άπόκτησιν τών πράγματων. Ταύτην δέ την 'κατάστασιν εΐ- 
χον ύπ’ ό'ψιν έν τφ έ.Ιεγείω μου περί τοΰ αδέσποτου' έννοεΐτε νΰν τόν εν
θουσιασμόν μου ύπέρ τής usucapio pro herede lucrtivaa' έν τή νεανική μου 
ήλικίιγ ούδείς άλλος θεσμός έξηγειρε τοσοΰτον τούς πόθους μου,έπεθύμουν 
νά χρησιδεσπόσω pro herede !

Αλλά τό ώραΐον είναι βραχύ έν τφ κόσμφ. Ή διεφθαρμένη έποχη τών 
αύτοκρατόρων δέν ηδυνατο νά έννοήσγ τόν αφελή κάί συνετόν χαρακτήρα 
τής usucapio pro herede lucrativa' άνέγραψε τήν ίδιοποίησιν άλλοτρίων 
κληρονομικών πραγμάτων ώς κλοπήν ύπ’άλλον τίτλον ώς crimen expilatae 
hereditatis καί ούτως άπέπτη διά παντός άπό τοΰ ρωμαϊκού εδάφους, θεσμός, 
έξ άρχαιοτάτων χρόνων καταγόμενος, καί δστις καίπερ δίς μετεβληθείς, 
διετηρήθη έπί πολύ έπιμόνως τε καί μετά τής χαρακτηριζούσης τούς ρω

μαϊκούς θεσμούς καρτερίας.

1 Ή εναντία γνώμη σχετιζώς πρός την πλάνην μδτά τόν θάνατον τοΟ διαθίτοο tv 1. 83 
pr. de furt, (47. 3) δυσχάλως θά έλαμδάνετο ύπ’ ό’ψιν ύπό τών άργαίων νομοδιδασκάλων 
τί θά σννίδαινεν ίπιτρεπομίνων τοιούτων δικαιολογούν;
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"Εκ τίνος θορίου τοΰ Κικερωνος,^ δυνάμεθα νά έξαγάγωμεν μετ’· ά- 
σφαλείας και &Xkrw τινα φάσιν της άναπτύξεως του θεσμοΰ έπι τοΰ πε->

1 de leg. χιχ. 47, sed iuris consult:,siue erroris obiciundi causa, quo plura et djfficiliora 
scire videantur,siue, quod similius ueri est, ignoratione docendi, nam non solum scire aliquid 
art’s est, sed quaedan ars etiam docendi, saepe, quod positum est in una cognitione, id 
in infinitan dispertiuntur’ uelut in hoc ispo genere, quam magnum illud Scaeuolae faciunt 
Pontifices amho et eidem juris peritissimi. ’saepe’, Inpuid Pnbli filius, 'ex patre andiui, 
pontificem bonum neminem esse nisi qui ius ciuile cognossel,’ totumne? quid ita? quid 
enim ad ponlificen de iure parietum aut aquarum aut ullo omnino nisi eo, quod cum re- 
ligione coniunctum est? id autem quantulum est. de sacris, credo, de uotis, de feriis et de 
sepulohris ot si quid eius modi est, cur igitur baec tanta facimus, cum cetera perparua’ 
sint, de sacris autem, qui locus patet latius, haec sit una sententia, ut conseruentur semper 
ct deinceps familiis prodantur et, ut in lege posui, perpetua sint sacra. 4't. ’hoc post pan- 
tificum auctori-tate consecuta sunt, ut ne morte patris families sacrorum memoria occide- 
ret, iis essent ea adiuncla, ad quos eiusdem morte pecunia uenerit, hoc uno posito, quod 
est ad cpgnitionem disciplinae satis, inn.umerabilia nascuntur, quibus implentur iuris con- 
sultorum libri. quaeruntur enim, qui astringantur sacris. heredum causa iustissima est·, 
nulla est enim persona, quae ad uicem eius, qui e uita emigrant, propius accedat. deinde, 
qui morte testamentoue eius tantundem capiat quantum omnes heredes- idquoque ordine; 
est enim ad id quod propositum est, adcommodatum. tertio loco, si nemo sit heres, is, qui 
de bonis, quae eius fuerint, quom moritur, usu ceperit plurimum possidendo. quaito, qui, 
si nemo sit. qui ullam rem ceperit, de creditoribus eius plurimum seruet. 49. extrema ilia 
persona est, ut is, si qui ei, qui mortuus sit, pecuniam debuerit neminique earn soluerit, 
proinde habeaur quasi earn pecuniam ceperit. XX Haec nos a Scaeuola didicimus* non ita 
(Jescripta sund ad antiquis. nam. illi qu.idem his uerbis docehant, tidbits modis sacris ad- 
stringi’ hereditate, aut si maiorem partem pecuniae capiat aut, si, maiqr pars pecuniae Ie« 
gata est, si inde quippiam ceperit SO. sed pontificem sequamur. uidetis igitur omnia pen- 
dere ex uno illo, quod pontifices cum pecunia sacra coniungi uolunt isdemque ferias et 
caerimonias adscribendas putant. atque etiam dant hoc Scaeuolae, quom est parlilio, ut, 
si in testamento deducts scripta non sit ip-ique minus ccperint, quam omnibus heredibus,· 
relinquatur, sacris ne alligentur in donatione hoc idem secus interpretantur, et quod, pater 
families in eius donation», qui in ipsius potestate est, adprobauit, ratum est, qnod eo in-· 
scienle factum est, si id is non adprobat, ratum non est. 81, his presposilis quaestiuncutae 
multae nascuntur, quas qui unde nascuntur inte.llegat non si. ad caput referat, per se ipse 
facile perspioiat, ueluti, si minus quis cepisset, ne sacris alligaretur, _et post de eius here
dibus allquis exegisset pro sua parte id quod ab eo, qnoi ipso heres esset, praetermissum 
fuisset, eaque pecunia non minor esset facta cum superiore exactione, quam heredibus om
nibus esset relicta, qui earn pecuniam exegisset, solum sine coheredibus sacris alligari quin 
etia'm cauent, ut qui plus legatum sit, quam, sine religione capere liceat, is per aes et li- 
bram heredes testamenti soluat, propterea quod eo loco res est ita soluta hereditate quasi, 
ea pecunia legata non-esset. XXI. 82. Hoc ego loco multisque alliis quaero a uobis, Scae
uolae, pontifices maxim: et homines meo quidem iudicio acu.tissimi, quid sit quod ad ius 
pontifieium quodam modo tollitis. nam sacra cum pecunia pontificum auctoritate’, nulla 
lege coniuncta sunt: itaque si uos tantum modo pontifices essetis, pontificelis maneret au- 
ctoritas, sed quod idem iuris ciuilis estis peritissimi, hac scientia tllarn eluditis placuit P. 
Scaeuolae et Ti Coruncanio, pontificibus maximis, itemque ccleris, eos, qui la.ntumdem 
caperenl. quantum Omnes heredes, sacris alligari. habeo ius pontifieium. 85. quid hue ac’ 
cessit ex iure tiuili partilionis caput scriptum caiiie, ut centum nummi dedacerentur- in- 
penta est ratio, cur pecunia sacrorum moleslia liberaretur. quit si hoc, qui lestamentuni 
faciebat carte re aoluisset admonet iuris consult!» hie quidem ipse Mucius, Pontifix, idew 
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δίου τοΰ ίεροΰ δικαίου. Χάριν της ύποχρεώσεως τοΰ χρησιδεσπόζοντός άρδς 

έκτελεσιν των sacra ώρισάν τι οί Pontifices, (άγνοοΰμεν,άν άπδ πρώτης άρ- 
χης κατά τήν μεταβολήν της usucapio pro herede ή βραδύτερου,όπως δή
ποτε όμως άπδ τών άρχών τοΰ έκτου αίώνος άπδ κτίσεως Ρωμ.αίων, διότι 
δ Κικέρων μνημονεύει τοΰ Coruncanius),2 παρεκκλίνον τών ύπδ τών νομο- , 
διδασκάλων ώρισμένων άξιωμάτων περί της νομικής καταστάσεως τοΰ 
κληρονόμου. Κατά τους ορισμούς τούτους τών Pontifices ένείχετο δ χρησι- 
δεσπόζων διά τά sacra μόνον έν έλλείψει κυρίως κληρονόμου, έν περιπτώσει 
δέ πλειόνων χρησιδεσποσάντων,μόνον δ καταλαβών καί χρησιδεσπόσας τδ 
πλεΐςον. Και δέν δυνάμεθα μέν νά δρίσωμεν ποϊαι περιςπίσεις έλήφθησαν ύπ’ 
δψιν ένταΰθα, ούχ ήττον δμως δρώμ,εν, δτι ούδόλως έφηρμόσθησαν αί άρχαί 
τοΰ κοσμικού δικαίου, διότι κατ’ αύτδ ένείχοντο όίπαντες οί κληρονόμοι είς 
τά χρέη, άρα και ένταΰθαέ'δει νά ένέχωνται άπαντες οί χρησιδεσπόσαντες 
και ούχί μόνον δ τδ πλεΐς·ον μέρος της κληρονομιάς καί τοΰτο έξ ετέρου ου 
μόνον έν.ή περιπτώσετ ούδείς τών κληρονόμων ύπεισηλθεν,άλλά καί άν άπαν- 
τες, διότι καί οί χρησιδεσπόσαντες έλογίζοντό νΰν ώς κληρονόμοι,δ δέ νόμος 
ούδεμίαν έποιεΐτο διάκρισιν μεταξύ κληρονόμων έκ διαθήκης, έξ άδιαθέτου 
•ή δι’ usucapio' ή δέ μόνον έν έλλείψει παντελεΐ κληρονόμων έπιβαλλομένη 
τοϊς χρησιδεσπόζουσιν ένοχή δέν εκφράζεται μέν ρητώς έν τφ τήν σειράν τών 
ύποχρέων διά τά sacra περιέχοντι κανονισμω τών Pontifices πλήν έξάγε- 
ται έκ της τάξεως, ήν κατέχουσιν ουτοι, τεθειμένοι μετά τούς κληρονό
μους'3 Άλλ’ ή διάταξις αυτή περί της ύποχρεώσεως τοΰ τδ πλεΐστον χρη-i 
σιδεσπόσαντος ήδύνατο πολλάκις νά προκαλέση έριδας έν τή εφαρμογή. Τίς 
έχρησιδεσποσε τδ πλεΐστον ; Ούχ ήττον μόνον δ καθόλου τους άρχαίους 
Ρωμαίους άγνοών παραδεχθήσεται, δτι οί Pontifices, συντάξαντες ίδίαις 
χερσί τδν κανονισμόν ήδύναντο νά ύποπέσωσιν είς τοιοΰτον σφάλμα, έπι- 
βάλλοντες άπόδειξιν, ή'τις καί περ ένίοτε μή ουσα άδύνατος, ούχ ήττον 
πλειστάκις ή'θελε παοάσχετ πράγματα. Διδ άλλως έρμηνευτέος δ κανο- 

tu minus eapiat quam omnibus heredibus relinquatur, qnibus par dicebant qni cepisset, 
adstringi. rursus, liberatur. hoc uero nihil ad pontificium ius set e medio est iure ciuili, ut 
per ahs et libram heredem testamenti soluant. et eodem loco res sit quasi ea pecunia le
gata non esset si is cui legatum est, stipulatus est id ipsum, quod legatum est, ut ea pecu- 
nia ex slipulatione debeatur, sitque ea non mortis causa capta doctum homiuem sane. 34. 
cuius fait Accius perfamiliaris sed mensem, credo, extremun anni, ut ueteres Februarium, 
sic hie Decembrem sequebatur. hostia autem maxima paienlare, pietatis esse adiunctum 
putabat.

2 Ό πρώτος Pontifex της τάξεως τών Πληβείων άχμάσας περ’ι τας άργας τοΟ 6 α’ώνος 
και 5ν τοϊς νομοδώχσχάλοις τών χρόνων έπείνων καταλεγόμενος ύπό τιΛ Pomponius ίν 1. 2 
Δ. orig. jur. Cl. 2.

3 Έν μίν τη πρώτη ίχδόσει κατέχουσι τήν δευτόραν τάξιν (si majorem partem pecuniae 
capiat usu) ξν δέ τή δευτίριρ τήν τρίτην (qui de bonis usu ceperit, plurimum possidendo), 
ή διάφορά αίίτη στερείται ίνταδΟα πάσης σημασίας. 1
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νισμός. Τδ βάρος της άποδείξεως έπεβάλλετο ούχί τοΐς Pontifices, 
τώ ύπ’αύτών καταδιωκομένφ,δυναμένφ νά λυτρωθώ άπδ των χεφων των, 
μόνον έπί τη άποδείξει, δτι άλλος έστίν δ τδ πλεΐστον χρησιδεσπόσας. 'Η 
διεξαγωγή αΰτη ίν παρεμφερής τη potioris nominatio τοϋ νεωτέρου δικαίου 
της επιτροπείας, άνατιθεμένης τφ ύπδ του άρχοντος ύποχρεουμένφ πρδς 
αποδοχήν τών βαρών τοϋ επιτρόπου της έξευρέσεως τοϋ εγγυτέρου συγ
γενούς. Ή τοιαύτη δέ λύτρωσις—ώς η τών βασιλικών μαρτύρων έν Άγ- 
γλίφ και τοΰ judex έν ταΐς ρωμαϊκαΐς qusestiones—δύναται νά δνομασθν) 
καταλλήλως αμοιβή καταδότου. Διά τοΰ μέσου τούτου άπεκαλύπτοντο τά 
συμβάντα έπί καταληψεώς τίνος κληρονομιάς, δ μέν κατηγγελλε τδν δέ, 
ή σύλληψίς τίνος έχορηγει τδν μίτον δι’ ου τά λοιπά έβαινον άφ’ εαυτών' 
δ κανονισμός δ’ ούτος καί περ προωρισμένος μόνον τοΐς sacra, ώφέλει ούχ 
■ηττον ού σμικρδν καί τοΐς δανεισταΐς. 'Εκαστη καταγγελία έδώρει αύτοΐς 
νέον δφειλέτην, η δ’ οίονει επίσημος άνάκρισις περί της ύπάρξεως τών 
κληρονομικών πραγμάτων, ή ένούπιον τοΰ δικαστηρίου τών Pontifices διε
ξαγόμενη, έχορηγει αύτοΐς τάς αναγκαίας άπο'δείξεις καί πρδς διεξα
γωγήν της πολίτικης δίκης. Νέα αποκαλύπτεται ένταϋθα πανουργία τοΰ 
άρχαίου δικαίου, έν τών πολλών παραδειγμάτων, αλάνθαστος τδ "αποτέ
λεσμα καί άκαταμ.άχητος" διότι, τίς ηδύνατο νά παρακώλυση "τούς Pon
tifices άπδ της δηλώσεως καί έφαρμογης τών κρατίστων κατ’ αύτούς μέ
σων πρδς έζτέλεσιν τών ύπδ την φυλακήν αυτών τεθειμένων sacra; Καί 
πάλιν ένταϋθα βλέπομεν την πανουργίαν ύπδ την τηβενον της φιλανθρω
πίας καί της πργότητος ! Τοΰτο δμως ην προσφυέστερον τη πργότητι δ), 
η περιφρόνησις τών άσημάντων πραγμάτων.

Ή νεωτέρα έ'κδοσις τοϋ κανονισμού εκείνου τών Pontifices περιείχε και 
άλλο τι, έπίσης ούδόλως μέχρι τοϋ νΰν νοηθέν' ύπεχρέου τιθέμ-ενος αύτδν, 
εις τετάρτην τάξιν καί έκεΐνον, qui de creditoribus plurimuri servet. Τίς 
η έ'ννοια της διατάξεως ταύτης; η ύποχρέωσις έκτελέσεως τοΰ sacra παρά 
τοΰ τδ πλεΐστον λαμβάνοντος δανειστοΰ; άδύνατον' διότι ούτος έλάμβα- 
νε τδ προσηκον κατά την άνάλογον διανομήν, άρα τδ πλεΐστον, έάν τάς 
πλείστας απαιτήσεις είχεν' ύποχρεουμένου δ’ ενεκα τοΰ μεί^ονος τούτου 
ποσοΰ καί είς την· τέλεσιν τών sacra,πολλάκις τη πρώτη άπωλείφ, έκ της 
κατ’άναλογίαν μόνον άποτίσεως τών χρεών,ήθελε προστεθη και έτέρα και 
ί'σως δ μέγιστος τών δανειστών αντί νά λάβη τι ηθελεν ύποχρεωθη νά 
καταβάλη καί έξ ιδίων ύπέρ τών sacra. Τούτου ενεκα δ Savigny προέτεινε 
διόρθωσίν τινα τοΰ κειμένου: άντί qui de creditoribus plurimum servet, προ
τείνει qui creditoribus plurimum servet ήτοι ύποχρεοΰται δ bonorum emptor 
δ προσενεγκών τοΐς δανεισταΐς τδ μέγιστον ποσδν καί άποκτησας την 
κληρονομιάν. ’Αλλά τδν Savigny διέλαθεν, δτι τοιούτφ τρόπφ τά sacra 
έπεβάρυνον πάλιν τούς δανειστάς διότι δ bonorum emptor ηθελεν ύπολο- 

γίσει και τη; δι’ αύτά άπαιτουμένην δαπάνην καί ηθελεν άφαιρέσει αύ- 

την άπδ της προσφοράς του, ώς πράττουβι συνήθως σήμερον οί μισθωτά! 
τών έμμεσων φόρων.

Τδ πράγμα είναι άπλούστατον, παράδειγμά τι άρκεΐ' αποθνήσκει τις έν 
Ρώμη, ούτινος η περιουσία κατά πάσαν πιθανότητα δέν έξαρκεΐ πρδς· 
πληρωμήν τών χρεών καί διά τοΰτο έγκαταλειμπάνεται παρά τών κλη- 
ρονόμ.ων, τί πράττουσιν οί δανεισταί ; βεβαίως δέν σταυρόνουσι τάς 
χεΐρας. Τδ συνετώτατον πάντων ηθελεν εΐσθαι νά λάβωσιν άπδ κοινού μέ
τρα εξασφαλιστικά, διορίζοντες φερέγγυον φύλακα (οίονει magister, ώς δ 
τοΰ πραιτωρικοΰ δ-καίου, per quam bona veneant Γάϊος 1 El 79).’Ίσως δμως 
εις τών δανειστών έσκέφθη άλλως,' πειρώμενος νά φροντίση μόνον περί 
έαυτοΰ καί νά καταλάβη ποάγμαμα πρδς έξασφάλισίν του —servare2. 
Ποια τά έκ τοΰ δικαίου κατ’ αύτοϋ μέσα ; έ'δει άναμφιβόλως άπωστι- 
κοΰ τίνος μέτρου. Άλλ’ δποίου; Της άπονομης τ'ης κληρονομικής ίδιότη- 
τος, κατά τά παραδεδειγμένα περί τών κοινών χρησιδεσποζόντων ; δέν 

ηρμοζε' ή occupatio έγίγνετο ένταΰθα ούχί pre herede άλλ’ ούτως εϊπεΐν 
; pro creditore, δέν έσκόπει δ καταλαμβάνων νά πλουτίση έκ τη: άλλοτρίας

κληρονομιάς' ένέχυρον μόνον πρδς άσφάλειαν έλάμβανε καί τδ ένέχυρον ηδύ
νατο νά λύση δ πρώτος ύπεισερχόμενος την κληρονομιάν. ’Εν τούτοις έ'δει 

: νά άποτραπη καί πρδς τοΰτο ώρισαν οί pontifices,δτι εκείνος qui de plurui-
' num servet» ύπόκειται εις την έκτέλεσιν τών sacra. Έκ τούτου νέα έπί-·

δοασις τοΰ ίεροΰ δικαίου έπί τοΰ κοσμικοΰ έπηγασεν, ην εύγνωμόνως άπε- 
δέξατο τδ δεύτερον, καί ούτως άνενγράφη δ κανών. «'Όστις μονεμερώς 
καταταλαμβάνει την κληρονομιάν του οφειλέτου του, κινδυνεύει νά ύπο- 
βληθη είς την δαπάνην τών sacra, έν περιπτώσει δέ πλειόνων τοιούτων 
δανειστών ενέχεται δ τδ πλεΐστον καταλαμβάνων».

Δέν έξητάζετο δέ άν δ σκοπός του έξεπληρώθη' καί εύθύς πάλιν ά- 
ποβάλλων την νομήν τών ληφθέντων έ'μενεν έν τη παγίδι, τοΰ κανόνος μη 

b άφορώντος είς τδν qui servaverit άλλά τδν qui servet' τά μετέπειτα ου
δόλως έλαμβάνοντο ύπ’ δψει. Διά τοΰτο $το περιττή καί η παρέλευσις έ'- 
τους, ώς έν τη usucapio pro herede άλλως τε καί διότι τδ δίκαιον ούδό—. 
λως ά'νεγνώριζεν usucapio pro creditore ώς έσφαλμένως παραδέχεται δ Leist 
(έν τη συνεχίσει τών Πανδεκτών τοΰ Gluck Βιβλ. 37 καί 39 Μέρος 1 *Σελ. 
202 Έρλάγγη. 1870).

’Άν λοιπδν είς τών δανειστών καταλάμβανέ τι έκ της κληρονομιάς καί 
δέν ηδύνατο ν’ άποδείςη ότι άλλος τι κατέλαβε μ.εΐζον ποσδν, ούτος κα

ί. 'Η περ’πτωσις άναφέρεται ?ν τοΐς ΪΤανδίκται; 1. 95 § 8 de solut (46. 3).
2. *Η τοιαύτη σημασία τοΟ «servare» είναι γνωστή. Ύπμιμννίσκω τήν .caulio legatorum 

servandorum causa, τήν missio credilorum rei servandae causa. 1. 1 1. 8 Lnib ex e. (42. 
4). 1. § Si quis amissa (29. 5). . . credit! servandi causa venisse in possessioenem).
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θίστατο δ is qui plurimum servet. ’Άν όμως καί έτεροι εΐχον καταλάβει 
ήνοίγετο αύτω ί ανωτέρω περιγραφεΐσα δδδς της κατάδόσεώς προς έπίρ- 
ριψιν τών βαρών εις τούς πλέον καταλαβόντας. Τοιούτφ τρόπφ διευκρινί- 
ζετο Ύί ύπόθεσις και οί τίμιοι δανεισταί έμάνθανον ποΰ κεΐνται τά κλη

ρονομικά πράγματα κάί πού. έδει νά <?τραφώ<ίι —τό ιερόν δικαστηρίου 

έχορηγει αύτοΐς τάς διευθύνσεις.
Ούδόλως όμως θέλω ερίσει προς τούς μη παρκδεχομέν&υς την άνω έκ*· 

τεθεΐσαν έπίδρασιν του ιερού δικαίου έπ'ι τοΰ κοσμικού, έν τε τγ usucapio 
pro herede καί τγ pro creditore, ώς αποτέλεσμα καί ίχυριζομένους, δτι ητο 
σκοπός η πξ,όθεσις,διότι η ερις έσται άγονος. Τό κατ’ εμέ παραδέχομαι τό 
πρώτον- πλην γινώσκων, δτι μάλλον δύναμαι νά τύχω της αποδοχής της 
γνώμης μου ,διά της διαφωνίας η διά τ$)ς συναινέσεως τών νομομαθών, 
αποδέχομαι το τελευταϊον καί αναμένω νά διδαχθώ τό δρθέτερον παρά 

του ποώτου συγγράψοντος περί της usucapio pro herede. Είθε άπ’ άρχης 
νά έφερόμην ούτως,άπασαι αί καινοτομίαι ηθελον γείνει άποδεκταί,άν προ- 
σεποιούμην, ότι καταπολεμώ αύτάς δημόσιευμένας δήθεν ύπ’ άγνωστου 

τινός.
Τό σιγάρον μου έτελείωσεν’ αναγκάζομαι νά περάνω τον λόγον.
Άλλ’ έχω έτι τι, οπερ δέον νά άνακοινώσω ύμΐν, άτε περικλεΐον 

έπικυρωσιν τοΰ ισχυρισμού μου περί του απατηλού χαρακτήρας της usucapio 
pro herede lucrativa. ’Αντίγραφου εσχάτως άνακαλυφθέντος μνημνείου της 
ρωμαϊκής αρχαιολογίας καί σχέσιν έχοντος προς τόν θεσμόν τούτον.

Τό παρελ. έτος (1879) άνεκαλύφθη έν Βατικανώ φύλλον τι τοΰ Codex 
Rescrjptus περιέχον τόν 137 ψαλμον καί φέρον διττήν γραφήν, έτερον κεί
μενον ύπό το ψαλμον ύποκρύπτον, όπερ μετά την δέουσαν εργασίαν άπε- 
κατέστη' διαλαμβάνει προς τοΐς άλλοις μοναδικόν τεμάχιον έκ συλλο
γής ύμνων καί φσμάτων ρωμαϊστί γεγραμμένης. Το τεμάχιον τοΰτο, φέ
ρον τόν άριθμ. 34, επιγράφεται «carmen crediiorum debitoris sine herede 
defuncti.»

Έκ παραδόξου συμπτώσεως άμφότερα τά έπί τοΰ αύτοΰ φύλλου κεί
μενα δμοιάζουσιν άλληλοις τόσφ κατά την έννοιαν, ώστε ηδύνατό τις νά 
ύποθέσγ, δτι το έν έγράφη κατ’ άπομίμησιν τοΰ ετέρου' όπως δήποτε ή 
δμοιότης των δύω πρώτων στίχων είναι καταπληκτική- έν δέ τω χειρο- 
γράφω καλύπτουσιν καί έξωτερικώς άλληλους- μόνη διαφορά υπάρχει, κα
θόσον τό μέν υποκείμενον είναι πκιάν, τό δ’ επικείμενον θρήνος τών έν 
Βαβυλώνι αίχικαλωτισθέντων ’Ιουδαίων.

Παρατίθημι καί τούς πρώτους στίχους τοΰ ψαλμοϋ, ποός άπόδειξιν της 
δμοιότητος' η μετάφρασες τοΰ συμπληρωθέντος λατινικού κειμ.ένου, ούπω 

- δημοσιευθέντος, είναι ρλευθέρα.

ΛΕΣΧΗΝΙΑ ΡΩΜΑΙΣΤΟΥ

Ψα.Ιμός 137 Θρηνσς των ’Ιουδαίων.
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I Έπί τών ποταμών Βαβυλώνδς, έζεΐ έζαθίσαμεν καί έκλαύσαμεν έν 
τφ μ.νησθηναι ημάς της Σιών.

2 Έπί ταΐς ίτέαις έν μέσω αύτης έκρεμάσαμεν τά όργανα ημών,

"ΤγίΓος 34 Παιάν των δανειστών.

1 Έμένομεν οί*ζοι έν σιγγί καί άγωνί^' έλεύσεται δ κληρονόμος, όπως 
ρπεισέλθν; την κληρονομιάν καί άποτίσγ τά χρέη αύτης ;

2 Κατεθημεν τά χρεωστικά είς τό στερεόν κιβώτιον,1 ένα ώσιν άσφαλή 
καί πρόχειρα έν άνάγκγ.

3 Άλλ’ ούδείς δ έρχόμενος, ούδείς δ ύπεισερχόμενος την κληρονομιάν, 
ούδέ testamento, ούδ’ηΒ intestato, διότι πάντες γινώσκουσιν,δτι ούδέν ύπάρ- 
χει άσφαλές έν αύτ$.

4 Ούδέ bonorum possessio έπεφάνη που,^ ούδ’ η σύζυγος χάριν της bono- 

rum possessio unde vir et uxor, ή έσχάτη ελπίς τών άπηλπισμένων.
5 Τότε προσηλθεν δ άνάρ, δ έμπεσούμενος είς την παγίδα,3 όπως λυ- 

τρώσγ ημάς άπό της ανάγκης.
6 Είδε τό άροτρον τοΰ οφειλέτου ημών, του άπομάκτου, έν άπραξί^ 

έπί τοΰ άγροΰ, δπερ ημείς άφηκαμεν έκεΐ δολίως.4
7 Καί ηρεσεν αύτω τοΰτο καί άπεφάσισε νά λάβγ αυτό έν πρώτγ εύ- 

καιρίγ.
8 Καί νυκτός έπιγενομένης καί σκότους βαθέος έπορεύσατο έκεΐσε καί 

ελαβεν αύτό καί απέκρυψεν αύτό έν τώ σταύλφ ύπό την φορβην.
9 Ό δέ κατάσκοπος ημών,5 8ν έθέμ.εθα έκεΐ, διατρυπά την έρεβώδη 

νύκτα διά -τών γλαυκών οφθαλμών καί άναγγέλει ημΐν τό συμβάν.
10 Ημείς δ’ ηκούσαμεν αύτοΰ καί έκρύψαμεν την αγγελίαν έν τη ά- 

σφαλεϊ άποθηκη της καρδίας, μέχρι της έλεύσεως τοΰ καταλλήλου προς 
άνοιξιν αύτ-ης χρόνου.

11 Σιγώντες εκαθημεθα, ούδόλως κινούμενοι καί άναμένοντες την πα- 
ρέλευσιν έτους.6

1 Έχει Ετίθεντο κατα Γάϊον III 131- οί δανεισταί ΐχουσιν ύπ’ όψιν ίνταΰΟα βεβαίως τα 
nomina arcaria.

2 Εντεύθεν εξάγεται, ότι δ ύμνος ανήκει τοΐς χρόνοις τής άναπτύξεως τοΰ jus honorarium 
ίσως τω 7 ή 8 αΐώνι άπ. xr. Ρ,

3 Ελευθίρα μετάφρασις τδ κείμενον φέρει- in laquaeos incidere.
4 Έν τφ κειμένω scientes bolo malo. '
5 Speculator έντεΟθεν έξάγεται, ότι οί Ρωμαίοι ίνίοτε Ετίθεντο φυλακήν' ?ν τή 1. 51 de 

poss (41.2) ύπάρχει custodia χάριν σωροΟ ξύλων.
. 6 Προφανώς τοΟ annus usucapionis διαφαίνεται ή πανουργία τών δανειστών, άφιεμίνων 
ανενοχλητον τδν χρησιδεσπόζοντα.

Τόμος Ε', 4 — ’Απρίλιο? 1881 ej
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12 «Μοί έκλάπη άροτρον, ύπδ την φορβην δ Γάϊος άπέζρυψεν αύτ»' 
ζητώ αύτδ φέρων πινάκιον καί περίζωμα».1

13 Ούτως έλάλησεν δ κατάσκοπος, ημείς δ’ ηκαλουθησαμεν ώς μάρ

τυρες.
14 Και έξηχθη τδ άροτρου έκ της φορβ-ης και δέν άνηκε τω κατα- 

σκόπω, καί αύτδς ούτος άνεγνώρισε την πλάνην του. «Συ ει δ κύριος, συ 
έκτησω αύτδ νομίμως' κληρονόμος γάρ τοϋ Στίχου έγένου.

15 «Ούτως ορίζει τδ δίκαιον, άνεκράξαμεν άπαντες έν χορώ, καί συ εΐ 
δ δφειλέτης ημών, ιδού τά χρεωστικά».

16 «Χαϊρε τρις καί τετράκις, δτι δ κληρονόμος ε.ι' χαίρωμεν, δτι άνευ- 
ρέθη δ κληρονόμος, χαίροι δέ μάλιστα δ σοφός άνηρ, δ έκ τών μυχών 

τοϋ νου αύτοϋ την usucapio pro herede lucrativa τφ κόσμφ έδωρησατα».

1 Πρόκειται περί της ίπισήριου κατ’ οϊκον Ιρεύνης ?ν τώ furtum lance et Itcio conceptum 
Γάϊ III 192.193. Και ίνταϋΟα ύπάρχει κατά βάδος πανουργία. Κατ’ οϊκον ερευνά ω.«τά την 
κατάληψιν κληρονομικών πραγμάτων ην άδΰνατος μη διαπραττομόνου διά ταύτης furtum 
ηδύνατο όμως νά ίνεργηθη χάριν κλοπιμαίων πραγμάτων διδ ό κατάσκοπος αγγέλλει, δτι 
τδ άροτρον άνηκεν αύτ<Λ

Ούτως περατοΰται δ παιάν, προτείνω δέ ν’ άπακαλέσωμεν αύτδν ΚΛη- 

porojuxor ·η, Τό ασρια της παγίδος τοϋ αρχαίου χΛηροΐοριχον
όιχαίου.

Νικόλαος I. Αημ.αρ&ς ύφηγηιής

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΣΤΝΑΕΑΡΙΟΝ

Α'

Ήτο η πρώτη Κυριακή τοϋ Αύγουστου τοΰ 540 μετά Χριστόν. "Άμα 
τη πρωία συνωθοΰντο οί χριστιανοί έν ’Αντιόχεια είς τδ Μαρτύρων 
τοϋ άγιου Ίουλιανοϋ. Είχε διαδοθη δτι την Κυριακήν έκείνην έμελλε 
νά δμιλησγ αύτδς δ Πατριάρχης γέρων πεπαιδευμένος άμα καί σεβάσμιος, 
και πάντες έ'σπευδον νά άκούσωσι την ώραίαν αύτοϋ διδασκαλίαν. Ή άνα- 
γνωσθεϊσα τοΰ Ευαγγελίου περικοπή ητο έκ τοΰ ιθλ κεφαλαίου τοΰ Ματ
θαίου,καθ’ ην έρωτησαντός τίνος τδν Ίησοΰν «τί αγαθόν ποιήσω, ΐνα έχω 
ζωήν αιώνιον» εκείνος άπεκρίθη «τηρησον τάς έντολάς' εί δέ θέλεις τέλειος 
είναι, ύπαγε,πώλησόν σου τά υπάρχοντα καί δας πτωχοϊς. Εύθύς μετά την 
τοΰ Εύαγγελίου άνάγνωσιν άπδ τοΰ θρόνου άκουσθη η μειλίχιος φωνή τοϋ 
Πατριάρχου,πρός 8ν πάντες ητένισαν. Τδ.Εύαγγέλιον ανέπτυξε διά λόγου, 

άπηλλαγμένου μέν έζητημένων φράσεων, άλλά πλήρους πειθους άν μόνον 
η άρετη καί η πείρα τοΰ κόσμου δύνανται νά έμπνεύσώσιν.

’Εάν τις, καθ’ ·ην ώραν έδίδασκεν δ Πατριάρχης έ'στρεφε τά βλέμματα 
πρδς την άριστεράν τοΰ Ναοΰ παρά τδν Νάρθηκα πύλην ή'θελε παρατηρη- 
σγ όπισθεν τοΰ παρακειμένου τάφου τοΰ Μάρτυρος Ίουλιανοϋ άνδρα τοια- 
κοντούτη περίπου, άκροώμενον μετά προσοχές. ΎΙΙν δ Άδρόνικος, Άντιο- 
χεύς την πατρίδα, χρηματιστής τδ έπάγγελα και ύπέρπλουτος. Παρ’ αύ- 
τώ ϊστατο ή σύζυγος αύτοϋ ’Αθανασία, γυνή, ης τδ μεσημβρινόν κάλλος 
ημιλλάτο πρδς την τιμίαν σεμνότητα. Πρδ αύτών ϊσταντο, έσταυρωμέ- 
νας έ'χοντα τάς άβράς μίκράς χεϊρας, τά δίδυμα αύτών τέκνα, δ Εάνθος 
καί η Μελανία. Δέν $σαν τά παιδία εκείνα άνθρώπινοι μορφαί’ έ'λεγες, η σαν 

μικροί άγγελοι άπ’ ούρανοΰ καταπτάντες καί παρά τδν τάφον τοΰ Μάρ
τυρος αναπαυόμενοι. Καί περίεργον' αί μορφαί αύτών παρίστων άκριβώς 
τδ έναντίον η δ,τι τά δνόματα αύτών έδηλουν. Την σιτόχρουν κεφαλήν 
τοϋ Εάνθου έκόσμουν μαΰροι οφθαλμοί καί κατάμαυρος κόμη, τ·ης Με
λανιάς τδ λευκόν πρόσωπον καί τούς γαλανούς Οφθαλμούς έστεφάνουν βό
στρυχοι χρυσοί καί απαλοί ώς μέταξα. ’Εάν δ Ραφαήλ έ'βλεπε τάς δύο 
αύτάς κεφαλάς ήθελε βεβαίως τάς ζωγραφησει άναπαυομνένας έπί τών νε
φελών ύπδ τούς πόδας της Σιξτείας Παναγίας.

Τοΰ Πατριάρχου η δμιλία δσον προέβαινεν, έπί μάλλον προσείλκυε την 
προσοχήν τοΰ ’Ανδρονίκου, δστις σπανίως είχεν άκροασθγ τοιαύτης διδα
σκαλίας' εάν τις άκριβέστερον παρετηρει αύτδν άθελε τδν ΐ'δγ ςτγμην τινα 
άνυψοΰντα τούς οφθαλμούς πρδς τά άνω, εΐ'τα δέ δάκρυα καταλείβοντα τάς 
άνδρικάς αύτοϋ παρειάς καί την κεφαλήν τέλος πίπτουσαν, ώς ύπδ βάρος, 

έπί τοΰ στήθους. Μετά πδ πέρας της Λειτουργίας,άπερχόμενος τοΰ Ναοΰ, 
διενειμε τοϊς την πύλην περικυκλοΰσι πτωχοϊς τά χρήματα τοΰ βαλαν
τίου του μέχρι τοΰ τελευταίου κοδράντου.

Έπανηλθεν οέκαδε σύννους' άλλά καί έπί της ’Αθανασίας έφαίνετο έμ- 
ποιησας ισχυράν έντύπωσιν δ λόγος τοΰ ΙΙατριάρχου. Πρώτος δ ’Ανδρόνι
κος έ'λυσε την σιωπήν.

— ’Αθανασία, πώς σοί έφάνη τδ σημερινόν Εύαγγέλιον;
— Θαυμασιον ! Τωόντι δ είσδυων είς τδ άλληγοοικδν πνεΰμα τών λό

γων τοΰ Σωτηρος δύναται καί έν αύτω τώ κόσμφ νά ή ευτυχής καί άλ

λους να καταστηση εύτυχεστέρους .καί την έαυτοΰ ψυχήν νά σώση.
·— Τι αλληγορικδν πνεΰμα ; παρετηρησε μετά θαυμασμοΰ δ Άδρόνι- 

κος· μήπως πρόκειται περί τίνος παραβολές ;
— Δεν πρόκειται περί παραβολής τίνος, άλλά δέν δύνασαι νά ισχυρέ— 

σθγς οτι τοΰ Σωτηρος η συμβουλή,νά διανείμωμεν δλόκληρον την περιου

σίαν ημών τοϊς πτωχοϊς, πρέπει νά νοηθη κατά γράμμα.
““ Εννοείται, ειπεν ο Άδρόνικος* άλλως τε δέν ύποχρεοΰταί τις πρδς 
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σωτηρίαν αύτοϋ νά τό πράξγ* άρκεΐ προς τοΰτο ή τήρησις τών εντολών. 
Δεν διδάσκουσι δέ οί διδάσκαλοι της ήμ,ετέρας έν Αντιόχεια Κατηχητικής 

Σχολής, άπό τοΰ πατρός Ίωάννου τοΰ Χρυσος-όμου ιδίως, ότι την άλληγο- 
■ρικήν ερμηνείαν δέν πρέπει νά έφαρμόζωμεν πάντοτε έν τγ άγίγ: Γραφή ; 
Δέν άντιτιθέμεθα μάλιστα κατά τοΰτο ημείς οί Άντιοχεΐς πρός τούς έν 
Άλεξανδρείγ, τούς άναζητοΰντας παντοΰ την αλληγορίαν και την συμ
βολικήν ερμηνείαν. Ή διήγησις τοΰ Εύαγγελιστοΰ, έπειδή δέν εκτίθεται 
ώς παραβολή, άλλά ώς γεγονός ιστορικόν, κατά γράμμα οφείλει νά νοηθή. 
Τοΰτο δέ κατέδειξε καί δ Πατριάρχης έν τή θαυμασία, δπως την ονόμα

σες, κατηχήσει.
— Άλλα, συζυγε* θελεις λοιπόν καί ημείς νά δια;είμωμεν την περιου

σίαν μας τοΐς πτωχοΐς;

— Ούχί, άπηντησεν είλικρινώς δ ’Ανδρόνικος· δέν έχω το θάρρος νά 
αντιμετωπίσω τοιαυτην τελειότητα, άλλά, άν θέλης, δυνάμεθα νά πρά- 
ξωμεν τι προσεγγιζον είς αύτήν. Ό θεός έδωρήσατο ημΐν πολλά άγαθά. 

"Εργου ευαρεστον τω θεω θά πράξωμεν, άν διανείμωμεν είς τρία ΐ'σα μέρη 
τον ημετερον πλούτον* καί τό μέν έν χαρίσωμεν τοΐς πτωχοΐς, τό άλλο 
δανειζωμεν ανευ τόκου τοΐς έ'χουσι χρείαν,διά δέ τοΰ τρίτου έργαζώμεθα 
πρός οικονομίαν τών πρός τό ζην άναγκαίων.

Ή Αθανασία έσιωπησεν έπί μικρόν. Κατ’έκείνην την στιγμήν δ Ξάνθος 
εισήλθεν εις τό δωμάτιον, έν ω οί σύζυγοι διελέγοντο, κρατών τό βιβλίου 
τών ψαλμών, καί «μήτερ, λεγει, πόσον παράδοξοι μοί φαίνονται αυτοί οί 
στίχοι τοΰ Δαβίδ, «πλούσιοι έπτώχευσαν καί έπείνασαν, οί δέ έκζητοΰν- 
τες τον Κύριον ούκ έλαττωθησονται παντός άγαθοΰ είναί ποτέ δυνατόν 
οί πλούσιοι νά πεινάσωσιν».

'Π ’Αθανασία δέν ήδυνήθη νά κρατησν) πλέον έαυτής. «’Ανδρόνικε,είπε 

περιπτυσσομενη αύτόν, ένικησας, γεννηθητω, ώς ειπας».—«Τά δύο τέκνα, 
αρκοΰσιν ημΐν, προσεθηκεν δ Άδρόνικος* άς ζήσωμεν τοΰ λοιπού ώς αδελ
φοί έν σωφροσύνγ, έν προσευχή καί έλεημοσύνγ».

Άμ’ ε'πος, άμ’ έ'ργον. Την έπομένην οί σύζυγοι προσεκάλουν τούς ενδε
είς εις τον οίκόν των καί παρεΐχον αύτοΐς όσων έδέοντο.

Β'

Τά παιδία ηύξανον ηδη καί συν τή ήλικίγ άνεπτύσσετο καί τό κάλλος 

αύτών καί τό πνεΰμα* ήσαν δλα χαρά, όλα ζωή* χαρά τών γονέων, χαρά 
τών φίλων. Ούδέν Θελκτικώτερον τοΰ νά βλέπη τις την Μελανίαν νά τρέχν) 
έπί τών πρασίνων πεδιάδων καί πηδώσαν νά διώκν) τάς χρυσαλλίδας, περί 
δέ τό ροδόχρουν καί έρωτύλον πρόσωπόν της τούς ξανθούς βοστρύχους άνε- 
μιζομενους έπιχαρίτως ύπό τοΰ άέρος. 'Όσον άφοργ: τόν Ξάνθον, ουτος κα-
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ττεγίνετο είς έργα σοβαρά, προηλείφετο είς την στρατείαν, άσκούμενος μετά 
τών δμηλίκων περί τάς λόγχας καί τό τόξον. ■

Άλλά δεινή μιασματική νόσος προσέ,βαλε τόν Ξάνθον. 'Ως δέ πάσης 
αύτοϋ εύτυχίας μετ’ άσπασμών έ'καμνε κοινωνόν τήν άδελφήν, ουτω καί 
τήν νόσον διά φιλήματος μετέδωκεν αύτή παρακαθημένη παρά τήν κλί
νην. Δυστυχής μήτερ ! σοί έπεφυλάσσετο νά κλείσγς τούς οφθαλμούς τοΰ 
Θνήσκοντος Ξάνθου, καί νά άκουσγς τήν αύτήν εκείνην ημέραν τούς 
σπαραξικάρδιους λόγους της Μελανίας, «μητερ, είπέ τοΰ Ξάνθου νά μέ 
περιμείντί* θέλω νά ύπάγωμεν μαζή είς τόν ώραΐον έκεΐνον κήπον* θά ή'με- 
θα άσφαλεΐς εκεί, θά συμπαίζωμεν, καί έλθέ νά μας εδρης». Καί τήν 
ιδίαν εκείνην νύκτα άγγελος συμπαρέλαβε καί τήν ψυχήν τής Μελανίας.

Ή κηδεία τών δύο μικρών υπήρξε θλιβερωτάτη* αύτός δ Πατριάρχης 
προηγείτο τής σοροΰ. Καί δ μέν Άδρόνικος, ώς άνήρ έγένετο κρείττων 
έαυτοΰ, τής λύπης κυριεύσας* άλλ’ ή ’Αθανασία, γυνή καί μήτηρ, δέν ήδυ- 
νήθη ν’ άντιστή ύπό τό άφόρητον βάρος τής οδύνης* δτε δέ δ νεκρώσιμος 

χορός ή'ρξατο ψάλλων τόν τελευταίου ασπασμού οί λυγμοί· τής μητρος κα- 
τεσπάραζον τήν καρδίαν πάντων τών παρισταμένων καί αύτοϋ τοΰ γη

ραιού Πατριάρχου.
Μετά τόν ενταφιασμόν τών παιδίων τόν μέν ’Ανδρόνικον συμπαρέλαβε 

μεθ’ έαυτοΰ δ Πατριάρχης είς τό πατριαρχείου πρός παρηγοριάν. Άλλ’ ή 
Αθανασία παρά τον τάφον τών τέκνων της καθεσθεΐσα καί δλοφυρομένη, 
δέν ή'θελε νά έξελθη πλέον τοΰ Μαρτυρίου’ «έδώ θέλω συναποθάνει καί 
εγώ, έλεγεν* έδώ θέλω ένταφιασθή μετά τών τέκνων μου».

Έπήλθεν ή νύξ* δ κάματος καί δ θρήνος τής ημέρας έδωρήσαντο αύτή 
ύπνον. Έστήριξε τήν κεφαλήν έπί του χώματος τοΰ τάφου καί ούτως 
άπεκοιμήθη. Τίς αμφιβάλλει, ότι, μετά τάς τής ημέρας έκείνης έντυπώ- 
σεις, δέν ή'θελεν ίδη κατ’ ό'ναρ τά τέκνα της ; Τή έφάνη ότι εύρίσκετο 
προ τοΰ περιβόλου τοΰ. Μαρτυρίου, παρά τόν πυλώνα τοΰ δποίου ΐστατο 
έν σχήματι μοναχοΰ δ μάρτυς Ίουλιανός. «Τί έ'χεις, γΰναι, καί κλαίεις ; 
έρωτδέ αύτήν' τί διαταράττεις τήν ησυχίαν τών άπολαυόντων ένταΰθα 
τρυφής άνεκλαλήτου;»—«Μη με άπώσγις τήν δούλην σου,κύριε* άπηντησεν 
ή Αθανασία* δ πόνος καί ή θλΐψίς μου είσίν άμετρα, διότι, δύο μόνα τέκνα 
έ'χουσα, άμφότερα έ'θαψα σήμερον. —«Μή κλαΐε, ειπεν δ Μάρτυς* διότι τά 
τέκνα σου ζώσι». Καί τοΰτο λέγων ήνέφξ,ε τον πυλώνα,καί έ'δειξεν αύτή 
τόν τοΰ ναοΰ περίβολον.'Η Αθανασία έ'μεινεν έκθαμβος*,δ περίβολος ώμοί- 
αζε τόν γνωστόν κήπον, έν ω ή Μελανία χθές ήθελε νά συμπαίξη μετά 
τοΰ Ξάνθου, διέφερε μόνον καθ’ ο,τι άπλετον καί άνέσπερον φως κατε- 
φώτιζεν αύτόν, χρυσοπτέρυγοι δέ άνθρώπινοι μορφαί περι’ίπταντο έν αύτφ. 
Έκεΐ πλήθος πολύ παιδίων έ'παιζον καί έχόρευον, ιγδοντα χαροπώς. Μεταξύ 
τών τρυφερών εκείνων υπάρξεων διακρίνει ή Αθανασία τήν χρυσίζουσαν κε- 
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ψαλήν τής λευχειμονούσης Μελανίας,και παρ’ αυτή τδν μικρόν Εάυθον, έ- 

πισης λευχειμονοΰντα.Ή φωνή τών τέκνων της φθάνει εις τά ώτά της.'Ορ- 
μή, θέλει νά έναγκαλισθή αυτά, άλλά . . . δ πυλών κλείεται, δ μοναχός 
γίνεται άφαντος και αύτή έξυπνή.

Ήδυνάτει νά πιστευτή δτι ώνειρεύθη. Ή λύπη της μετεβλήθη αμέσως 

εις χαράν «λοιπόν ζώσι τά τέκνα μου έν ούρανοΐς" ζώσι! προς τί εγώ νά 
κλαίω ;» Στραφεΐσα δ" έζήτει τδν μονάχον εκείνον" μόλις δέ ίδοΰσα τδν 
έν τινι- γωνία τοΰ ναού κοιμώμ.ενον θυρωρόν, έπείσθη, δτι ούδείς ούτε 
εισήλθεν ούτε εξήλθεν αύτοΰ, καί δτι τδ όραμα ήτο ονείρου. Τήν ώραν 
εκείνην, πλήρης φόβου καί χαράς, σπεύδει πρδς τδν σύζυγον. «’Ανδρόνικε, 

λεγει, τα τέκνα ημών ζώσι" τί έτι περιμένομεν ; δέν άκούεις τήν φωνήν 
τοΰ πατρδς ημών καί τών τέκνων ημών λέγουσαν" «πώλησόν σου τά ύπάο- 
χοντα καί δδς πτωχοϊς" δεΰτε πρός με πάντες οί κο.πιώντες καί πεφαρτι- 
σμένοι, κάγώ αναπαύσω ύαάς» ;

'Ο ’Ανδρόνικος προθύμως άπεδέξατο τους λόγους της ’Αθανασίας καί 
ώπεφάσισε μετ’ αύτης νά περιβληθή τδ μοναχικόν ένδυμα καί μακράν της 
τύρβης τοΰ κόσμου καί τοΰ έπί γης θορύβου νά εύρωσι τήν άποπτάσαν 
εύδαιμονίαν.

Άποφασίσαντες τοΰτο διεμοίρασαν τδ πλεϊστον τής περιουσίας αύτών 
τοΐς πτωχοϊς,ήλευθέοωσαν τούς πολυπληθείς δούλους καί τάς δούλας αύτών, 
άφήκαν τδ υπόλοιπον της περιουσίας δπως άνεγερθή έν Αντιόχεια νοσοκο
μείου καί ξενών τών μοναχών καί ενδεών, καί λαβόντες μεθ’ εαυτών ολίγα 
δηνάρια, έξήλθον νύκτωρ τής πόλεως ’Αντιόχειας μόνοι.

'Η νύξ εκείνη ήτο είπερ τις μαγευτική" τδ φώς της πρδς τήν δύσιν 
κλινούσης σελήνης παρίστα τά πάντα λευκάργυρα" τήν βαθείαν' ηρεμίαν 
της νυκτδς διέκοπτεν ή μονότονος της γλαυκδς κραυγή. Ή ’Αθανασία μό

λις συνεκράτει τά θαλερά αύτης δάκρυα" έλυπεΐτο ούχί τόσο? διότι έγκα- 
τελειπε τδν κόσμ,ον, δσον διότι άφινεν έν τω Μαρτυρίφ τό ημισυ της καρ
διάς αύτης. Αί'φνης, ύπό πόνου άκαταβλήτου κυριευθεΐσα, έστράφη πρδς 

τά δπίσω. Τών οικοδομών της πόλεως έδέσποζε τδ Μαρτύριον,ού ό λευκός 
τροϋλλος έτι λευκότερος έφαίνετο ύπδ τδ σεληναΐον φώς. Έκεΐ.... εκεί 
ή σαν τεθαμμένα ! Κραυγή οδύνης έξήλθε τών στέρνων αύτης" ό ’Ανδρόνι
κος μετά τρεφερότητος ύπεστήριξεν αύτήν καί «γΰναι, τή είπε, θάρρει. καί 
πίστευε». Δέν έβράδυνε νά έπαναλάβγ τδ πρώτον αύτης θάρρος καί τά 
δάκρυα αύτης άπομάξασα, έβάδισε μετά τοΰ ’Ανδρονίκου πρδς τά έμ.πρός.

> ·

Γ

Άπεφάσισαν νά κατευθυνθώσι προς τήν αγίαν Γην, τά 'Ιεροσόλυμα, τδν 
τόπον εκείνον, παρ’ ου ήδύναντο ν’ άρυσθώσι μείζονα παρηγοριάν. Καθ’ 

οδόν βαίνοντες συνήντησαν πολλούς πατέρας καί μοναχούς, μεθ’ ών έπε- 
σκέφθησαν πάντας τούς ιερούς τόπους, τήν Βηθλεέμ, τδν Ίορδάνην, τδ Θα- 
€ώρ, τδν Γολγοθαν, τδν Πανάγιον Τάφον. 'Όσην εύλάβειαν ένεπνεον οί 
τόποι εκείνοι, τόσην μελαγχολίαν ένεποίουν τά μεγαλοπρεπή τοΰ Ναοΰ 
καί τών τειχών τής 'Ιερουσαλήμ έρείπια" ή έρήμωσις αύτών, μονονουχί 
■φωνήν άφιεΐσα, συνέχιζε τδν θρήνον τοΰ 'Ιερεμίου.

Έγκαταλιπόντες τήν Παλαιστίνην άπήλθον άμφότεροι είς Αίγυπτον, ής 
ή έρημος από’Αντωνίου καί Μακαρίου είχε συνοικισθή ύπδ άσκητών, ών 
οί διαπρεπέστεροι καϋηγηται της ερήμου ώνομάσθησαν.

Τήν εποχήν έκείνην έν Αίγύπ'τφ διεφημίζετο έπί άσκήσει καί άρετή δ 
άββάς Δανιήλ. Τοΰτον ήθέλησαν πρώτον νά έπισκεφθώσι. Κατωκει δ άβ
βάς Δανιήλ έπί κορυφής λοφίσκου τινδς, ον έσκίαζον κυπάρισσοι καί φοίνι-ι 
κες. Τδ μικρόν κελλίον του ήτο πλινθόκτιστου" ήτο μάλλον άθυρμά τι ή 
κατοικία' τδ ύψος·άύτοΰ ήτο τόσον, ώστε άνήρ ύψηλδς δέν θά ήδύνατο νά 
εϊσέλθγ,άλλ’ ώφειλε νά ΐσταται πρδ τής μόνης αύτοΰ θυρίδος, ήτις καί ώς 
πόλη καί ώς παράθυρου έχρησίμευεν. Ό Άββάς Δανιήλ, γέρων λευκόθριξ, 
ού δ πώγων, εις δύο αίχμάς άπολήγων, έπιπτε μέχρι τής ζώνης αύτοΰ 
έκάθητο πρδ τής θυρίδος άπέναντι τοΰ δέοντος ήλιου καί άνεγίνωσκε γχ- 

μηλή τή φωνή τήν Θ' ώραν.
-— «Πάτερ εύλόγησον» ήκούσθη αίφνης φωνή λέγουσα έκ τών πλαγιών. 

Στραφείς δ Άββάς είδε τδν’Ανδρόνικον καί τήν’Αθανασίαν. «Ώς ευ πα- 
ρέστητε άδελφοί" δ θεός εύλογήσαι ύμάς». Σιγή διεδέχθη τούς λόγους τού
τους, μεθ’ 8 ή προσευχή έξηκολούθησε.

Μετά τδ πέρας αύτής δ Άββάς Δανιήλ παρέθηκε τδ λιτόν δείπνου" άρ
τον ξηρόν, ίσχάδας, φοίνικας καί ύδωρ.—«Πόθεν έρχεσθε, άδελφοί, ήρώτη- 
σεν δ Άββας Δανιήλ, καί ποΰ πορεύεσθε ; — Έξ ’Αντιόχειας, πάτερ, άπήν' 
τησεν δ ’Ανδρόνικος, ποθοΰμεν δέ τδν βίου τής άσκήσεως καί ήλθομεν έξαι- 
τούμενοι τήν δδηγίαν καί ευλογίαν ύμών.» — «’Όντως καλόν έργον καί 
μακάριον έξελέξασθε, παρετήρησεν δ Άββάς Δανιήλ». Ειτα προσέθηκεν’ 
«Έκουσίφ τή γνώμγι προσέρχεσθε, ή έκ τίνος άνάγκης ή βίας ;»—«Ούχί.» 

•— «Άποτάσσεσθε τφ κόσμφ καί τοΐς έν τφ κόσμφ, κατά τήν εντολήν 
τοΰ Κυρίου ;» — «Ναί». — «Υπομένετε πάσαν θλΐψιν καί στενοχώριαν 
τοΰ μ.ονήρους βίου ;» — «Ναί».— «Φυλάττετε εαυτούς έν παρθενία καί 
σωφροσύνή*καί εύλαβείγ ;»— Ό ’Ανδρόνικος έσιώπησεν έπί τινας στιγμάς, 
ειτα άπήντησε «ναί^άτερ" θέλομεν ζήσει τοΰ λοιπού έν σωφροσύνή καί 

εύλαβείί»» —'Η ’Αθανασία κατεβίβασε πρδς τήν γήν τούς οφθαλμούς, λε
πτόν ερύθημα έκάλυψε τάς παρειάς αύτής,ενώ δ Άββάς ατενώς προσβλέ- 
ψας τδν Ανδρόνικον έπανέλαβε τήν έρώτησιν «φυλάττετε εαυτούς έν 
παρθενί^ και σωφροσύνή καί εύλαβείγ ; »—«Εΐμεθα σύζυγοι» άπήντησέν 
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μετά τινα δυσταγμδν δ ’Ανδρόνικος. Καί τότε άμφότεροι διηγήθησάν ·άύτ<^ 
τδν πρότερον αύτών βίον.

‘Ο Δανιήλ δέν έβράδυνε νά έπιδοκιμάση τήν άπδφασιν αύτών ού μήν 
άλλά καί έσκάφθη περί τοΰ κατηλληλοτέρο.υ. τρόπου τΐίς. άποκαταστά- 
σεώς των.

Έν Αίγόπτφ ήκμαζε μοναστήριον γυναικείου, τών- Ταβεννησιωτών, τδ 
όποιον διεφημίζετο έπ’ άρετη καί άσκήσει των μοναζουσών. Εις εκείνο 
προώρισεν ό Άββάς Δανιήλ την Αθανασίαν. Ό ’Ανδρόνικος συγκατετέθη 
νά μείνη παρ’αύτφ.

Την πρωίαν της επομένης Κυριακής είχον συνέλθη εις τδν ναδν τοΰ 
Κοινοβίου τοΰ δσίου Παύλου, δύω ώρας τ-ης ’Αλεξάνδρειάς άπέχοντος, πάν
τες οί αδελφοί τών πέριξ σκητών καί κοινοβίων, έπί τη προσκλήσει τοΰ 
Άββχ Δανιήλ. Ό ’Ανδρόνικος καί ή Αθανασία έ'μελλον νά περιβληθώσι 
τδ μοναχικόν ένδυμα.

Ή λειτουργία ή'ρχισε. Καθ’ δλον τδ διάστημα αυτής ο ’Ανδρόνικος πα- 
ρίστα συμπαθή εικόνα τοΰ μετανοοΰντος Τελώνου. Ή δέ ’Αθανασία, ην 
ώχροτάτη τδ πρόσωπον, αί δέ παγετώδεις χεΐρες έμαρτυρουν την σφοδράν 
αυτής συγκίνησήν .Μετά την τελετήν τ^ς κουράς ο’Ανδρόνικος και η ’Αθα
νασία περιεβλήθησαν τά μοναχικά ενδύματα καί μετά τδ πέρας της λει
τουργίας παρεκάθησαν μετά τών λοιπών αδελφών έν κοινή τραπέζτ).Η

'Ο αποχωρισμός τοΰ ’Ανδρονίκου άπδ της ’Αθανασίας υπήρξε σπαραξι
κάρδιος. Ήσπάσαντο τδν τελευταϊον έγκόσμιον άσπασμδν, με- την ·σταθε-·'· 
ράν άπόφασιν νά μη έπανίδωσι πλέον άλληλους. Και ή μέν ’Αθανασία 
άπήλθεν είς την μονήν τών Ταβεννησιωτών, ό δέ ’Ανδρόνικος έ'μεινε παρά ' 
τφ Άββ<£ Δανιήλ,

Δ'

Παρήλθον δώδεκα έ'τη. Ό ’Ανδρόνικος διετηρει έτι την προτέραν αύτοϋ 
άνδρικην εύρωστίαν, μόνος δέ δ πώγων αύτοϋ έμαρτύρει, λευκάζων ήδη, 

δτι εύρίσκετο είς τδ μεταίχμιον της άνδρικνίς και της πρεσβυτικης ηλι
κίας. Ημέραν τινά θερινήν παρεκάλεσε τδν Άββκ Δανιήλ όπως τφ δώση 
άδειαν νά μεταβη και πάλιν είς Ιεροσόλυμα. Ό Άββας ευχαρίστως άπέ- 

λυσεν αυτόν. Ααβών την δδοπορικήν αύτοϋ ράβδον καί την πήραν έλα- 
βεν την δδδν την διά τών πεδιάδων τών ύπδ τοΰ Νείλου αρδευομένων. 

Την έπομενην ημέραν τδ καΰμα ήτο άφόρητον’ δέν είχε φθάσγ έτι ό “Η
λιος είς τδ ζενίθ αύτοϋ καί ή έ'ρημος καί κατά τδ πλεΐς-ον άγονος πεδιάς 
άνέδιδε φλόγας. Κεκοπιακώς έκ τής οδοιπορίας και τοΰ καύσωνος ό ’Ανδρό

νικος έστρεψε σσέοιξ αύτοϋ τά βλέμματα, δπως άνακαλύψγ που σκιάν.Άλλά 
πλησίον μέν ούδεμία ύπήρχεν’ είς τδ άπωτατον δμως τοΰ ορίζοντας ση- 

μεΐον, έφάνη αύτφ, ώς άν είδε ύψουμένας κυπαρίσσους. Ή άπόστασις ήτα 
μεγάλη’ ώφειλε λοιπδν νά διατρέξγ) δλον έκεΐνο τδ διάστημα.

’Έφθασε μετά κόπον πολύν είς τδ ποθούμεναν .σημεΐον. Έκεΐ έ'θαλλε' 
τφόντι οικογένεια κυπαρίσσων’ δύο άβραί θυγατέρες κυπάρισσοι παρά γη- 
ραιάν μητέρα έρρίπτον ικανήν σκιάν έπι τοΰ καίοντος έδάφους. Παρά την 
ρίζαν υπήρχε λίθος μέγας καί έπ’ αύτοϋ άνεπαύθη ό ’Ανδρόνικος.

Ιδού μετά τινας στιγμάς άγένειος μονάχος διηυθύνετα πρδς την κυ- 
πάρισσον, κάθιδρως καί κεκμηκώς έπίσης. Πλησιάσας προσηγόρευσε τδν 
’Ανδρόνικον οστις τδν άντεχαιρέτισεν, έγείρας τούς οφθαλμούς, άλλ’ ό ξέ
νος μικροΰ δεΐν άφήκε κραυγήν. Ό μοναχός έκεΐνος ήν ή ’Αθανασία, ήτις 
άπηρχετο καί αύτη εις 'Ιεροσόλυμα φέρουσα έ’νδυμα άνδρικδν μονάχου, 
καί μετονομασθεϊσα ’Αθανάσιος. Καί ή μέν ’Αθανασία άνεγνώρισε τδν ’Αν
δρόνικον’ ό δέ ’Ανδρόνικος δέν έγνώρισε την ’Αθανασίαν, έπειδή τδ κάλ
λος αυτής είχε μαρανθώ έκ της πολλής άσκήσεως, τδ δέ ώς γάλα λευκόν 

αύτης πρόσωπον είχε μεταβληθ^ είς ύπομέλαν.
«Ποΰ πορεύεσαι αδελφέ ;» είπεν η ’Αθανασία μόλις κρατούσα έαυτής. 

και καθεσθεϊσα παρ’ αύτφ ούτως, ώστε νά μη την βλέπφ κατά πρόσωπον.—· 
«Πρδς τούς αγίους Τόπους» άπήντησεν έκεΐνος. — «’East μεταβαίνω καί 
εγώ».— «Θέλεις νά δδεύσωμενόμοΰ ; » ήρώτησεν ο ’Ανδρόνικος. 'Ο Άθα:- 
νάσ^ς έσίγησεν έπί τινας στιγμάς, εϊτα άπήντησε «ναι, δπως θέλεις, πλην 
ύπδ τδν εξής δρον νά περιπατησωμεν ούτως, ώς άν μη ήμεθα δ είς παρά 

ι πδν έτερον’ νά μη άνταλλάξωμεν καθ’ δδδν ούδέ λέξιν».—- «’Έστω, Άς 
ύπάγωμεν σιωπώντες»., ειπεν ό ’Ανδρόνικος. Μετ’ ολίγον εκείνη πάλιν ηρώ- 

. τησεν αύτδν. «Δέν είσαι μαθητής τοΰ ΆββάΔανιήλ ; » — «Ναί.»— «Δέν 
δνομάζεσαι ’Ανδρόνικος ;»—«Ναι»—«Αι εύχαι τοΰ γέροντος νά συνοδεύ- 

„■ σωσιν ημάς είς τήν οδοιπορίαν»,ειπεν δ ’Ανδρόνικος μετά θαυμασμού άτε- 
νίσας πρδς στιγμήν τδν άγένειον μοναχόν ’Αθανάσιον.

Ημέρας ίκανάς διήρκεσεν ή ιερά πορεία, καθ’ άς ούδέ λέξιν άντήλλα- 

ξαν οί συνοδοιπόροι. Προσεκύνησαν τούς αγίους Τόπους καί έπκνηλθον σιω
πώντες είς Αλεξάνδρειαν.

— «Θέλεις, άδελφέ, νά συγκατοικήσωμεν είς έν κελλ,ίον», ήρώτησεν ή 
’Αθανασία τδν ’Ανδρόνικον, δτε-άφίκοντο είς’Αλεξάνδρειαν.—«Ώς θέλεις, 

μείνωμεν» άπεκρίθη δ Ανδρόνικος’ «πλην έπεθυμουν πρώτον νά ύπάγω πρδς 
τδν Άββα Δανιήλ, δπως ζητήσω παρ’ αύτοϋ τήν άδειαν καί εύχήν».— 
«'Ύπαγε. Γινώσκεις τήν κόμην Όκτωκαιδέκατον; Έκεΐ θέλω σέ περιμένει. 
Καί άν ύπομένης νά μείνγς μετ’ έμοΰ σιωπών, καθώς ώδεύσαμεν μέχρις 
’Ιεροσολύμων και έκεΐθεν έπεστρέψαμεν, καλώς έστίν, έλθέ’ εϊ δέ μή πο- 

ρεύου είς.ειρήνην»,
Τήν νύκτα έκείνην άνέλαβεν δ ’Ανδρόνικος τήν πρδς τδν Άββα: Δανιήλ 

άγουσαν, άμα δέ τρ πρω'ίφ, ήτο παρ’ αύτφ. Τφ άφηγήθη τήν μετά τοΰ 
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άδελφοΰ ’Αθανασίου συνάντησιν καί τδν όρον δν τφ ύπέβαλεν, έάν'έπεθύ- 

μει νά συγκατοίκησή αύτώ. Ό Δανιήλ έσκέφθη έπί μικρόν. «Έκ τών λό
γων σου, είπε, νοώ δτι εις ύ'ψιστον βαθμόν αρετής καί τελειότητος άνήλ- 
θεν ό αδελφός ’Αθανάσιος, διότι, ώς φαίνεται, εϊναι άληθώς μοναχός, 
όποιος πρέπει νά ήναι». Καί έπιθείς την δεξιάν αύτοϋ έπί της κεφαλές 
τοϋ ’Ανδρονίκου, ηύχήθη. «©οΰ, Κύριε, φυλακήν τώ στόματί του καί Ου

ράν περιοχής περί τά χείλη του». Καί ούτως απέλυσε τδν ’Ανδρόνικον δστις 
διηυθύνθη εις Όκτωκαιδέκατον.

«Αοιπδν ; . . » ήρώτησεν η ’Αθανασία, άμα ίδοϋσα αύτόν.—«Έσκλή- 
ρυνας τοϋ αίτησασθαι, άπηντησεν δ ’Ανδρόνικος, ώς ποτέ δ Ήλίας τφ Έλισ- 
σαιέ" πλήν γεννηθήτω, ώς ήθέλησας».

Ή Σκήτη τοϋ 'Οσίου ΙΙαύλου έδέχετο μεθ’ ημέρας τρεις τούς αδελφούς 
’Ανδρόνικον καί ’Αθανάσιον. 'Η ’Αθανασία ουδόλως έφοβειτο ν’ άναγνωρισθή, 

άφοΰ αύτδς δ σύζυγός της δέν την άνεγνώρισε.

ΕΓ

Δώδεκα άλλα έτη παρήλθον* καί παρήλθον ώς ημέρα μία η χθες" διότι 
τόν βίον καθιστώσιν άφορήτως άτελεύτητον οί βιοτικοί κλύδωνες, τον 
γαλήνιον δμως βίον, τδν άπηλλαγμένον σφοδρών εγκοσμίων τρικυμιών,δια- 
πλέομεν ήρέμα καί άνεπαισθήτως.

Οί βιογράφοι τοϋ ’Ανδρονίκου καί τής ’Αθανασίας βεβαιοΰσιν, δτι δώ
δεκα έτη συνέζησαν, χωρίς νά άναγνωρίση δ ’Ανδρόνικος την σύσκηνον σύ
ζυγον αύτοϋ. ’Άν έτήρησαν τδν δρον της αύστηρΧς σιωπής, ούδέν λέγουσι 

τοΰτο μόνον άναφέρουσιν δτι συνεχώς ηρχετο εις έπίσκεψιν αυτών δ Άββάς 
Δανιήλ, συνωμίλει μετ’ αύτών καί προτοέπων τά άριστα άπήρχετο.

Ό δρος τής διαρκούς σιωπής μη ξενίση ποσώς τδν αναγνώστην. Ή ά- 
φασία έθεωρεΐτο ύπό τινων μοναχών τοϋ μεσαιώνος ώς ή ύψίστη άρετή, 
έχομεν δέ παραδείγματα πολλών άνθρώπων, έπιβαλό.ντων έαυτοΐς τήν 
παρά φύσιν ταύτην ποινήν καί άσκησιν. 'Υπήοχε μάλιστα κατά τδν μέ

σον αιώνα έν τή ,Έσπερί^ τάγμα τι μοναχών, ού λείψανα έ'τι καί νΰν, σώ
ζονται έν Γαλλίγ, τδ τών Τραππιστ&τ δνομαζόμενον, οΐτινες έπέβαλλού 

έαυτοΐς αύστηρώς πλήρη αφασίαν.
Ημέραν τινά έ'τυχεν δ Άββας Δανιήλ έπισκεπτόμενος αυτούς· τοΰ ήλιου 

δέ κλίνοντος πρδς τήν δύσιν,άπεχαιρέτισεν αύτούς καί έπανήλθεν είς τδ κελ- 

λίον του. Μόλις ειχεν άναπκύση τά κατεσκληκότα μέλη του έπί τής ψιά- 
θου, καί κρούει τις έξωθεν τήν θυραν. ’Ανοίγει καί βλέπει άπροσδοκήτως 
τδν ’Ανδρόνικον. Δεν προέφθασε νά έρωτήσγ αύτόν. «Ό αδελφός ’Αθανά
σιος, λέγει δ ’Ανδρόνικος, πάτερ, ασθενεί βαρέως καί . . . . » — καί έν- 
ταΰθα διεκόπη ύπό προφανούς οδύνης. Ό γέρων ήγέρθη καί λαβών τήν

βακτηρίαν αύτοϋ ήκολούθησε τδν ’Ανδρόνικον. Έλθόντες εύρον τούς αδελ
φούς τής σκήτης άγρυπνοϋντα.ς και έπησχολημένους παρά τήν κλίνην τοϋ 
αδελφού ’Αθανασίου, πάσχοντος ύπδ σφοδροΰ πυρετοϋ. "Οτε προσέβλε- 
ψεν αύτούς ή ’Αθανασία, ήρχισε νά κλαίή' τά δάκρυα αυτής καταλείβοντα 
τάς ίσχνάς παρειάς της καθύγραινον τδ άχύρινον προσκεφαλαιόν της. «’Αντί 
νά χαίργς, διότι θά μεταβής είς συνάντησιν τοΰ Δεσπότου Χριστού, συ- 

: κλαίεις;» είπεν δ Δανιήλ, προσπαθών νά κρύψή τήν συγκίνησίν του.—«Δέν
κλαίω δι’ εμέ, άπηντησεν ή ψυχορραγούσα,άλλά διά τδν αδελφόν Άνδρο

ν νικον. Μίαν δέ εντολήν έχω πρδς σέ, πάτερ, ήν έπεθύμουν νά κοινοποιήσω

ϊ πρδς σέ μόνον».
Οι άδελφοί, τοΰ ’Ανδρονίκου μή εξαιρούμενου, νοήσαντες άπεχώοησαν.— 

ϊ «Μόλις άποθάνω ειπεν εκείνη, μετά φωνής τρεμούσης καί αγωνιώδους,έρεύ-
ί νήσον παρά τήν κεφαλήν μου, καί θά ευργς πινακίδιον γεγραμμένον.Άνά-
ΐ γνωθι αύτδ καί δός κατόπιν καί τφ άδελφώ Άνδρονίκφ».—«Ούδέν έτερον
[ έχεις νά παραγγείλγς ;»—«Ούδέν». καί ή κεφαλή αύτής. κατέπεσε βαρεία,
f ’Ήρχιζε νά ύποφώσκγ ή ημέρα. Οί ’Αδελφοί τής σκήτης έτέλεσαν τήν
I* Μυσταγωγίαν, καθ’ ήν ή ’Αθανασία κατανενυγμένη έκοινώνησε τών Μυ-
ί στηρίων. Μετά τήν Κοινωνίαν ή ψυχορραγούσα κατέπεσεν είς χαύνωσιν' τδ
| πρόσωπον αύτής ήτο εί'περ ποτέ ίλαρόν. Πρδς στιγμήν είτα έφάνη άναζή-

ί* σασα, συνεκέντρωσεν δλας τάς δυνάμεις αύτής, προσεπάθησε νά άνακα-
θίση έπί τής ψιάθου, άλλά κατέπεσε, τραυλίζουσα άκαταλήπτους τινάς 

λέξεις.
Ή ημέρα ήν ήδη τελεία" δ εωσφόρος άστήρ έ'κλινε πρδς τήν δύσιν αύτοϋ 

έν τω δρίζοντι, ενώ συγχρόνως έτερος άστήρ έδυεν έν τή σκήτ-ρ τοϋ δσίου 

, Παύλου.
; Δυο μοναχοί έτάχθησαν, δπως άποσπογγίσωσι τό λείψανον μεθ’ ύδατος

χλιαροΰ καί έκβαλόντες τά παλαιά ίμάτια ένδύσωσιν αύτδ δλως καινουργή. 
Αί'φνης δ ετερος μοναχός άναπηδγ άνακαλύψας ότι δ αδελφός ’Αθανάσιος 
ήτο γυνή. Περίτρομος σπεύδει πρδς τδν Άββα Δανιήλ «πάτερ ήδυνήθη 
μόνον νά εί'πν) αύτφ καί προσέκοψε" δέν ήξεύρω, άλλά . . . έρχου καί ίδε!» 

Έννεδς έ'μεινεν δ γέρων’ άλλ’ άμέσως ένθυμηθείς, «άνασηκώσατε, είπε, 

τδ προσκεφάλαιον». Καί εύρέθη πινακίδιον έφ’ ου ήν γεγραμμένον. «Ούς 
δ θεός συνέζευξεν άνθρωπος μή χωριζέτω ! Μέμνησο, ’Ανδρόνικε, διά βίου 
τών δντων, ά έπί γής μόνα ήγάπησας, τής συζύγου σου καί τών τέκνων 
ημών' άποκόμιζε παρηγοριάν έκ τής μνήμης αύτών, καί ένδυναμοΰ έν 
τή προσευχή.’Αθανασία».—«’Αδελφέ,είπε στραφείς πρδς τδν ’Ανδρόνικον, 
λάβε καί άνάγνωθι». Με έν βλέμμα διέτρεξεν αύτδ δ ’Ανδρόνικος καί 
τότε πλέον ή άνθρωπίνη φύσις δέν ήδυνήθη νά κράτησή έαυτής. Έρρίφθή 
έπί τής νέκρας,άνελυθη είς δάκρυα καί μετά λυγμών κατεφίλει τά ψυχρά 

χείλη καί τούς ημίκλειστους δφθαλμούς αύτής. ...
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Ένέδυσαν αύτήν καινουργές παλλίον, 8 περιέζωσαν μέ λωρίον, καί ΰπε·~ 
δυσαν τούς πό^χς αύτης μέ νέα σανδάλια, έρραψαν δ’ αύτήν κατά τά 

μοναχικά ένθιμα έ,τός μανδύου. Ααμπ-άς άνήφθη παρά την κεφαλήν και 
Θυμίαμα έκαίετο παρά τούς πόδας της νέκρας.

Την έπομένην λίαν ποωΐ, κατά πρόσκληακν τοΰ Άββ'Χ Δανιήλ συνήρ- 

χοντα είς την Σκήτην τοΰ οσίου Παύλου πάντες οί πατέρες, οί κα.τοικοΰν- 
τες τήν έσωτέραν έρημον, δλη ή Ααΰρα καί αί Μαναί τής ’Αλεξανδρείας-, 
μεγα μέρος τής πόλεως καί δλη ή Σκήτη είς ενταφιασμόν τής ’Αθανα
σίας. Οί άδελφοί πάντες έφερον κ,α.τ’ έθος λευκά ίμάτια. καί έκράτουν 
βχ'ίχ φοινίκων καί κλάδους ελαίας.

’Όπισθεν τής Κόγχης τοΰ Ναϊδοίου εΐχεν άνοιχθγ τάφος. ΈκεΤ κατε- 
βίβασαν τήν ’Αθανασίαν μετά τήν νεκρώσιμον ακολουθίαν.

Μετ’ ού πολύ σωρός χώματος καί ξύλινος μέλας σταυρός έδεί.κνυον τον 
τάφον, τον παραλαβόντα. τήν εύγενή εκείνην ΰπαρξιν.

’Οκτώ ημέρας μετά ταΰτα ό ’Ανδρόνικος έν τή σκήτη τοΰ άγιου Παύλου 
έξέπνεεν έν ταΐς άγκάλαις τοΰ Άββα Δανιήλ, ή δέ ψυχή αύτοΰ μετέβη 

προς συνάντησιν τριών προσφιλών οντων, τής ’Αθανασίας, τοΰ Είάνθαυ και 
τής Μελανιάς,

Ή έκκλησία κατέγραψε· τά δνόματα τοΰ ’Ανδρονίκου καί τής ’Αθανα
σίας έν τω Καταλόγω τών Όσίων, έορτάζουσα αυτούς τ-γ 9 ’Οκτωβρίου, 
είς δέ τήν μνήμην αύτών αφιέρωσε τό εξής δίστιχον.

»Σύσκηνον ’Ανδρόνικος ’Αθανασίαν 
2?Κόσμφ τ’ έν ασκήσει τε καν πόλω έχει»,

Βησσαρίων ό Χεαμονίτης.*

* Σημ.Έπ. Τδ συναί-ίριον τοΰτο ?ιράφη πρ-5 τίνος χρόνον ύπδ λογίου μοναχοί τής ?ν Χίο’» 
Νέα; Μονής, όττις ν.ι\ άλλας τοιαότας έκκλησιαστικάς διηγήσεις άπέστειλε εις τήν. διεύθυνσήν τοΰ 
Παρνασσόν. Μετά τήν μοιραίαν καταστροφήν τής πολυτλήμονο.; νήσον και τήν κατερείπωσιν 
καί τής περιπόστοο ταύτης μονής, άγνοοϋμεν μεν τήν τύχην τοΰ συγγραφέως, παραδίδομεν 
8’ όπως δήποτε μετά πίστει»; τοΐς άναγνώσταις τάς ΐστορικάς αύτοΰ Ικκλησιαστιζ.άς διη
γήσεις.

ΕΚ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΝΤΟΥ

ΩΔΗ Αί

ΕΚ TUS KOAASEQS

'Ο ποιητής άποπλανηθείς είς σκοτεινότατον δάσος εμποδίζεται ύπό 
θηρίων ν’ άναβή έπί λόφον’ άλλά φθάς δ Βιργίλιος υπόσχεται αύτφ δτι 
θά τφ δείξη τάς βασάνους τής Κολάσεως καί τό Καθαρτήριον καί δτι τε- 
λευταΐον ή Βεατρίκη ήθελεν όδηγήσει αύτον είς τόν Παράδεισον. 'Ο Δάν- 
της δεχθείς ακολουθεί τώ Βιργιλίφ.

’Ήμουν φθασμένος ’ς τά μισά τοΰ δρόμου τής ζωής μας, 
κ’ έξαφνα παρετήρησα πώς έχασα τον δρόμο 
καί ’ς ένα δάσος σκοτεινό εύρέθηκα μονάχος.
’Ά ! είναι πράμμα δύσκολο γί,ά νά τό παραστήσω 

πώς ήτον άγριο καί πυκνό κι’ άπό γκρεμνούς γεμάτο. 
’Ακόμα τό θυμίζομαι κι’ άνατριχιάζω δλος.
Τή φρίκη ’ποΰ αισθάνομαι γΐά νά τό παραστήσω 
μόλις ’μπορεί καί τήν περν^ ή φρίκη τοΰ θανάτου’ 
μά γ’ά νά ψάλω τό καλό ποΰ έκεΐ μέσα ’βρήκα, 
πρέπει προτήτερα νά είπώ1 τί άλλο είδ’ άκόμκ. 
Τόσο βαρύς έσκέπαζε τά μάτια μου ό ύπνος 
τήν ώρα ’ποΰ ’μακρύθηκα άπο τόν ίσ,Ίο δρόμο, 
ποΰ νά ’ξηγήσω δέν ’μπορώ ’ς τό δάσος πώς έμβήκα. 
Μά υστέρα, σάν έφθασα ’ς τή ρίζα ενός λόφου, 
έκεΐ ’ποΰ έτελείονε τό σκοτεινό λαγκάδι’ 
’ποΰ μ’ είχε σφίξει τήν καρδιά βαθεεά άπό τό φόβο, 
έσήκωσα τά μάτια μου ’ψηλά ’ς τό λόφο άπάνω, 
κ’ είδα τή ράχι του έξαφνα καί ήταν στολισμένη 
μέ ταΐς άχτίδαις ταΐς χρυσαϊς τοΰ άστρου τής ημέρας 
ποΰ δείχνει μέ τή λάμψι του τον δρόμο ’ςτούς ανθρώπους. 
Είδα τό φώς κ’’ άνάσανα γΐά ’λίγο άπό τό φόβο, 
γίατ'ι ώς έκείνη τή στιγμή τό άγριο τό σκοτάδι, 
’ποΰ σχίζοντας έπέρασα μέ τόση άγωνία,

1 Ή ?ν τφ «τ'γχτγι τής δημώδους γλώσσης συν'ζησις δύο φωνηέντων ε’ς μίαν συλλαβήν, 
εύχρηστοτάτη καί σχεδόν άπαραίτητος ο3σα έν τή ιταλική ποιήσει, είς τδ εΰηχον τής δποίας 
τά μέγιστα συμβάλλει, φρονώ ότι δέν δύναταί νά δεωρηΟή ώς έλάττωμα.
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κρατούσε σφαλικτδ σφικτά τδν τρόμο ’ςτήν καρδιά μου. 
'Ωσάν εκείνον ’ποΰ σωθή άπδ την τρικυμία, 
κΥ άφοΰ πατήσγ τή στεριά μέ τή ψυχή ’ςτδ στόμα, 
στρέφεται ’πίσω κΥ άπ’ εκεί κυττ^ λαχανιασμένος 
τή λυσσασμένη Θάλασσα και τήν άνεμαλλΐάρα, 
έτσι κ’ εμένα τή στιγμή εκείνη ή ψυχή μου, 
’ποΰ άπδ τδν άγώνα τδν πολύ έλίγονε άκόμα, 
έστράφηκε γ,'ί,ά νά ίδή τδ πέρασμα εκείνο 
δπου κάνένας ζωντανός δέν πέρασεν άκόμα. 
Έκεΐ, άφοΰ άνάσανε τδ σώμα μου άπ’ τδν κόπο, 
'κίνησα πάλι ν’ άνεβώ τήν έρημη τή ράχι 
μέ πάτημα προσεκτικό και μέ άργδ τδ βήμα. 
Μά εκεί ’ποΰ μόλις άρχισα τάνήφορο νά παίρνω, 
νά καί πετάγετ’ έξαφνα σάν άστραπή ’μπροστά μου 
μΐά τίγρις άγρια, παρδαλή, δγλήγορη ’σάν βέλος 
και άλαφρ’ά ’ποΰ έλεγες πώς δέν πατεΐ ’ςτδ χώμα. 
Έστάθηκε άντίκρυ μου,. μ’ έβλεπε μέσ’ ’ςτά μάτ’α 
άκίνητη και μ’ έφραζε τδ πέρασμά μου τόσο, 

ποΰ στράφηκα πολλαϊς φοραϊς γΐά νά γυρίσ’ δπίσω, 
Είχε περάσει ή αυγή κ’ άνέβαινε δ "Ηλιος 
κΥ άνέβαινε ’ςτδν ούρανδ μαζή μέ τάλλα τάστρα, 
οσα τδν έσυντρόφευαν τήν άγια εκείνη ’μέρα, 
’ποΰ δ πατέρας μας θεδς έδωκε κατά πρώτο 
τήν κίνησι καί τή ζωή ’ςτδν εύμορφό του κόσμο. 
•Ή ώρα έκείν’ ή πρωινή ή άνοιξη εκείνη 
μ’ έκάμανε κ’ έκυτταζα μέ μία κρυφή ελπίδα 
τδ δέρμα εκείνο τοΰ θερίοΰ τ’ ώμορφοπλουμισμ,ένο. 
Μά όταν είδα νά φανή κ’ ένα ΰ’οντάρι εμπρός μου, 
μ’ έπ’ασε τρόμος κ’ έχασα κ’ εκείνη τήν ελπίδα. 
Μέ τδ κεφάλι άψηλά, μέ λυσσασμένη πείνα, 
δπου θαρρούσες κ’ έτρεμε τριγύρω του δ άέρας, 
έρχοΰνταν κατεπάνω μου κ’ έσίμονε δλοένα. 
Και είδ’ άκόμα νά φανή μίά λύκαινα παρέκει, 
ξερή πετσί και κόκκαλο, καί δμως έφαινόνταν 

πώς καί τδν κόσμο νά ’τρωγε τδν κόσμο θά ’πεινούσε. 
Εΐχε πολλαϊς καρδ’αϊς πολλαϊς ’ςτδν κόσμο πικραμέναις. 
Τόση τρομάρα έβγαζε ή άγρία τής ή έψι, 
’ποΰ σάν την^ειδ’ άντίκρυ μου έδείλ,ΐασ’ ή ψυχή μου 
κ’ έχασα τήν ελπίδα μου γ’ά ν’ άνεβώ ’ςτδ λόφο. 
'Ωσάν εκείνον ’ποΰ διψ^ νά θησαυρίζει πλούτη,

καί ’σάν τοΰ τύχη έξαφνα σέ μ’ά στιγμή νά χάση, 
κλαίει καί κάθε σκέψι του είναι καϋμδς καί πίκρα, 
τδ ί'δ’ο μ’ έκαμε κ’ εμέ τάνήμεροζθηρίο, 
γ’ατί δσο πλησίαζε σιγά σιγά κοντά μου, 
κ’ έρχοΰνταν καταπάνω μου μ’ έδιωχνε πρδς τά ’πίσω 
πάλι, ’ςτδ μέρος τδ βαθύ ’ποΰ δέν ’γελοΰσ’ δ "Ηλιος. 
Κ’ έκεΐ ποΰ μέσ’ ’ςτης ρεμματίάς τδ βάθος έκυλοϋσα 
καί ’ςτδ σκοτάδι τδ βαθύ, έξαφνα νά καί βλέπω 
καί μοΰ παρουσιάζεται μπροστά ’ςτούς οφθαλμούς μου 
μία μορφή άκίνητη καί άλαλη άνθρώπου · 

’ποΰ τόση ώρα έστεκε χωρίς νά βγάλη άχνη 
ώστ’ έφαινόνταν ’σάν σκιά άνθρώπου ’πεθαμμένου. 
"Οταν τδν είδα ’ςτή φρικτή έκείνη έρημία, 
«Σπλαχνίσου με, τοΰ ’φώναξα, έσύ δ,τι κΥ άν ήσαι, 
ή φάντασμα χωρίς ζωή, ή άνθρωπος μέ σώμα.» 
Έτότες μ’ άποκρίθηκε: «’Άνθρωπος πΐά δέν είμαι, 
μοΰ είπε, ή'μουν μ’ά φορά. Είχα γον’ούς Αομβάρδους, 
καί είχαν καί οί δύο τους τή Μάντοβα πατρίδα. 
’Σ τοΰ Ιουλίου Καίσαρος ’γεννήθηκα τά χρόν’α, 
άν καί άργά, ’ςτά τέλη του, καί έζησα ’ς τή 'Ρώμη 
δταν ’βασιλεύ’ δ καλδς δ Αύ'γουστος, κΥ δ κόσμος /
’πίστευε άκόμα ’ςτούς θεούς τούς ψεύτικους εκείνους.
’Ήμουν ποιητής καί έψαλα τδ τέκνο τοϋ^Άγχίση, 
τδ φρόνιμο καί δίκαιο Αινεία, δπου ήλθε 
άπδ τήν Τροία υστέρα, άφοΰ έγινε στάχτη 
τδ ’Ίλ’ο τδ περήφανο, ή ’ξακουσμένη πόλι.
’Στο λόφο τδν χαρούμενο γΙατί δεν άνεβαίνεις, 
ποΰ ’βρίσκεται κάθε λογης χαρά καί ευτυχία ; » 
«’Ώ ! σύ ’σαι δ Βιργίλιος λοιπόν ; ’Εσύ είσ’ έκείνη 
ή άφθονη κΥ άστείρευτη πηγή όπου ξεχύνει 
τδν ποταμδ τδ δ’άπλατο της τόσης εύγλωττίας; » 
τοΰ άπεκρίθηκα έγώ μέ ’ντροπαλή τήν δψι.
«Ώ φως τών άλλων ποιητών, τιμή καί στολισμέ των, 
δέξου νά μέ βοηθήσουνε σέ τούτη μου τήν ώρα 
έκείν’ ή πολυχρόνια μελέτη μου κ’ ή άγάπη 
ποΰ είχα ’ςτά βιβλία σου γΐά νά τά μελετήσω 
Ό δάσκαλός μου εισ’ έσύ, σύ είσ’ δ ποιητής μου' 

τή γλώσσα ’κείνη τή γλυκειά, τδ εύ'μορφο -τδ ύφος, 
’ποΰ μ.’ έδωκε τόση τιμή, τδ ’π55ρ’ άπδ τά σένα.

Δές τδ θηρίο τάγριο ’ποΰ μ’ έστρεψε οπίσω'
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'βόήθηίέ με, ίώίέ με, ίοφέ έξακουσμένε, ’ - 
γΧχτί μου κροόνει ΐδ αΐμά μου ’ςταΐς-φλέβαις άπ’ τή φρίκη®. 
«Πρέπει νά στρέψης άπ’ εδώ, νά ’πάργς άλλο δρόμ.ο,» 
μου άπεκρίθηκεν κύτος, ’σάν μ’ εΐδε δακρυσμένο.
«Αύτδ τδ άγρ’ο τδ θερίδ, ’που σ’ έ'καμε νά τρέμγς, 
κρατεί κλειστό τδ δρόμο του, κι’ άν καμωθή κάνένας 
πώς θά περάση άπ’ εδώ, άλλοίμονο ’ς έκεΐνον ! 
τδν τυρκννεΐ τόσο φρικτά ’ποΰ τδν εξολοθρεύει.
Τόσο ή φύσις τδ ’πλάσε κακοποιό καί άγριο, 
’που τίποτε την πεινά του τή φοβερή δέν φράζει 

καί περισσότερο πειν^ ’σάν φάγη παρά πρώτα. 
Δεν απομένει μοναχό- ένόνεται μέ άλλα 
ζώα πολλά, ’ποΰ πίδ πολλά θά γίνοντ’ ολοένα, 
ώς νάλθτ] τδ λαγωνικό σκυλί ποΰ θά τδ κάμη 
άπδ τδν πόνο τδ βαθύ νά πέσγ νά ψοφήσγ. 
Δεν θέ νά τρώγγ χώματα καί μέταλλα έκεΐνο, 
αλλά σοφία καθαρά και αρετή κι’ αγάπη 
’Σ τδν τόπον ποΰ’ άναμεσής ’ς τδ Φέλτρο καί ’ςτδ Φέλτρο, 
έκεΐ κι’ αύτδ θά γεννηθή κΓ αύτδν θάχγ πατρίδα.

Θά γεννηθή καί άπ’ αύτδ θά εύρη σωτηρία 
ή Ιταλία ή φτωχή όπου γιά τδνομά της 
άπέθανεν άπ’ ταϊς πληγαΐς η εύμορφη παρθένα 
Καμίλλη κΓ ό Εύρύαλος κΧ’ δ Νίσος καί δ Τόρνος. 
Θε νάλθη και άπδ παντοΰ θά δίωξη τδ θηρίο 
ώ'ς νά τδ κλείση δπως πριν ’ςτήν κόλασι τη μαύρη, 
οπού δ Φθόνος τδ ’σύρε καί τδ "’βγαλ’ έ'ξω πρώτος. 
Γι’ αύτδ σοϋ λέγω, καί θαρρώ τδ λέγω γιά καλό σου, 
έρχου μαζή μου- οδηγός εγώ θέ νά σοΰ γίνω 
νά σέ γλυτώσω άπ’ εδώ, περνώντάς σε άπδ τόπο 
αιώνιο καί φοβερό. ’Σ τδν τόπο αύτδν θ’ άκούσης 
τ’ απελπισμένα ούρλιάσματα τών παλαιών εκείνων,, 
ψυχών ’ποΰ βασανίζονται καί κάθε μιά φωνάζει 
δεύτερος θάνατος νά ’λθ·ρ γιά νά την άναπαύσγ.
Θά ’δής αυτούς ’ποΰ καίονται μές ’ςτη φωτιά, καί δμφ®· 
ευχαριστιούνται μέσα ’κεΐ γΐπτ’ έχουν την ελπίδα 
πώς θέ νά έλθρ ’νας καιρός όπου κι’ αυτοί θά ’πάνε 
μαζ-ρ μέ ταϊς μακάριαις ψυχαΐς νά ενωθούνε.
’Άν καί ’ς έκείναις υστέρα ζητήσης γιά ν’ άνέβγς, 
θέ νά ’βρεθή μία ψυχή άγ,ιώτερη άπδ ’μένα, 
καί τότε φεύγωντας εγώ μαζγ της θά σ’ άφήσω.
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*0 Βασιλεύς δ υψιστος ποΰ έχει ’κεΐ επάνω 
τδ θρόνο του δέν δέχεται ’ςτήν πόλι του κανένας 
ποτέ νά έμβ·ρ έχωντας εμένα δδηγό του, 
γιατί δέν υποτάχθηκα ’ςτδ νόμο του ’σάν ’ζοΰσα. 
Ειν’ η πρωτεύουσα του έκεΐ, δ αψηλός του θρόνος, 
μα η εξουσία του παντοΰ. ’Άχ ! τρις εύτυχισμένος 
οποίος έκεΐ άξιώθηκε κ’ έμπόρεσε ν’ άνέβη ! » 
Τότε τοΰ είπα: «’Ακούσε, ποιητή μου, σ’ έξορκίζω 
’ς αύτδν έκεΐνον τδ θεό ’ποΰ δέν έχεις γνωρίσει, 
γιά νά σωθώ άπ’ τδ κακό ’ποΰ βρίσκομαι κι’ άπ’ άλλα 
ακόμη πΧδ χειρότερα, θέλησε νά μέ φέρης 
έκεΐ ποΰ είπες, νά ί'δω τή θύρα τ’ "Αγίου Πέτρου 
κ,ι’ αυτούς ποΰ τούς παράστησες ’ςέ τόση απελπισία.» 
Είπα, έκίνησεν αύτδς, κ’ έπήρα ’γώ κατόπι.

(Μετεφράαθη Ιχ τοΟ ΊϊαλικοΟ πρωτοτύπου.)
Έν Έρμουπόλει, 188'1.

Ίω. Γ. Φραγκιάς

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Καθ’ έκάστην σχεδόν κατά τήν έν Κορίνθφ διαμονήν μου έπί έτος ολ.ον 
πολλά πρόσεφέροντό μ,οι είς θέαν της παλαιάς τέχνης έργα έκ τής άρχαίας 
προερχόμενα πόλεως,' πολλά, δέ καί έν ίδιωτικαΐς είδον έκεΐ συλλογαΐς 
(διότι δυστυχώς, έν φ όλα τά μουσεία έπλούτισεν η Κόρινθος μάλιστα 
διά τών άγγείων αύτής, ούδέ τδ έλάχιστον άθροισμα, ούδέ ί'χνο.ς δημοσίας 
καί της μικοοτέρας συλλογής ήδυνήθη νάποκτήση), πλην ολίγα τούτων 
κατώρθωσα μέχρι τόΰδε νά περιγράψω, έπειδή καί την θέαν αύτών οφεί
λω είς την έπί τώ δ'ρφ τούτφ έπίδειξιν, άτε φοβούμενων συνήθως τών κα
τόχων την, ούκ’ οιδ’ δ'πως, διαδοθεΐσαν καταδίωξιν τής άρχής, ιδέαν ήν 
μάτην έπειράθην νά άποβάλω άπ’ αύτών καταδεικνύων απλώς τήν δίωξιν 
μόνης τής τυμβωρυχίας καί είς τήν ξένην άπεμπολήσεως Γίνα ούτω καί 
έγώπλείω μελετώ έκ τών. ύπαρχόντων έν συλλογαΐς, άς άλλως ,δυσκόλως 
βλέπει τις, καί τφ αρχαιολογική μουσείφ περισσότερα είς άγοράν προσφέ- 
ρωνται. Άλλά καί τά πλεΐστα τών παρουσιαζομένων τότε ή κοινά τινα 
ετυγχανον 'Α<χ^ άόγου μακροΰ άνάξια, ή μικρής σχετικώς πρδς άλλα άξίας, 
άποδιδομένης είς αύτά μείζονος τοϋ άρμόζοντος προσοχής ύπδ τών δλως 

άπειρως πρδς τά τοιαΰτα έχόντων, καί έν άποοίφ άκουόντων τήν διάψευ- 
σιν τής ίδεας ήν περί των άντικειμένων τούτων είχον καί δργιζομένων δέ 
πολλακις κατά τοΰ άπροκαλύπτως γνώμην άποφαινομένου.

Τόμος Ε", —4 ’Απρίλιος 1881 32
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Έν τούτοι; πολλά τών προσελθόντων μοι έπί μακρότερον οί'ζοι τηρών 
κατώρθωσα καί νά άπεικονίσω έν οΐς τά τε προεκδοθέντα πινάκια καί τά 
δύο ενταύθα παρατιθέμενα άγγεΐα, εύμενώς παραχωρηθέντα μοι ύπδ τοΰ 

συναδέλφου κ. Α. Βενιζέλου (πΐναξ ε'.)
’Επειδή δέ έκ τών Κορινθιακών εύρηνται έ'τι παρ’ έμοί καί τινες έπι- 

γραφαί είς συμπληρωσιν τοΰ περί τών Κορινθιακών λόγου παρατίθεμαι καί 

ταύτας ενταύθα ώς άνεκδότους.

Λ'. Λΰο άγγεΐα

Τδ έτερον τούτων άρ.1 είνε λήκυθος,ης τδ άνω άποκεζομμένον άπδ μέσου 
τοΰ λαιμού, ύψος εχουσα 0,17 φέρουσα δέ παράστασιν 0,09, μέλαιναν έπί 
έρυθράς βάσεως. Τδ περίεργον έπί ταύτης εινε η άνάμιξις τών παραστά
σεων αί όποΐαι άπαντώσι παρά ταΐς παλαιοτέραις μετά τών παρά ταΐς 
νεωτέραις καί μάλιστα ταΐς φεοούσαις τδ όνομα τών Άττικουργών. Γνω
στόν δηλ: υπάρχει δτι έπί μέν τών παλαιοτέρων ώςέπί τδ πλεΐστον ύπάρ
χουσι μυθικά στερεότυπα άπεικονίσματα, η άπλαΐ άνευ σημασίας παρα
στάσεις ιππέων $ οπλιτών κ.τ.τ. έπί δέ τών νεωτέρων,' τών Άττικουρ- 
γών μάλιστα η παράστασις αείποτε εινε νεκρική, πολλάς δέ τάς ποικιλίας 
δεχομένη, ώς μέχρι τοΰδε έπί τοιούτων άγγείων έδείχθη. ’Επί της ύπ’ 
έξέτασιν όμως ληκύθου συνένωσίς τις άμφοτέρων υπάρχει ώς δηλον γενη- 

σεται έκ της έξης περιγραφής τ·ης είκόνος.
Πρδς τά δεξιά τοΰ μέσου της δλης παραστάσεως έπί τριών βαθμιδών 

χαμηλών 'ίδρυται στηλη η πλάξ μάλλον φέρουσα έπίκρανον η είδος γεί
σου, τδ δέ σώμα διά τεσσάρων ραβδώσεων λευκφ χρώματι δεδηλωμένου 
εχουσα. Διά τοΰ αύτοΰ χρώματος είνε άποκεχωρισμέναι καί αί βαθμίδες 

τνίς βάσεως. Άπδ ταύτης αριστερά τφ ορώντι είνε τδ κέντρον της παρα
στάσεως. ’Όν τερατόμορφον, κεφαλήν βούς έ'χον, ό Μινώταυρος βεβαίως, 
κατάκειται πρδς την στηλην άποβλέπον, την άριστεράν όπισθεν ταύτης 
έκτεΐνον, τγ δέ δεξιφ τδν πόδα άνδρδς ετέρου παρ’ αύτώ κατά τδ γόνυ 
περιβάλλον καί πρδς έαυτδ στρέφον. Τά κάτω τούτου δλως άσαφής ύπδ τοΰ 
χρωματισμού άποβαίνουσιν. ’Εγγύς τούτου καί αριστερά τω ορώντι άνηρ 
έστοαμμένος την κεφαλήν πρδς τδν Μινώταυρον, διά δέ τών χειρών άμφο
τέρων ίσχυρώς έχόμενος της κεφαλής αύτοΰ, Ό άνηρ φέρει κόμην, πλου- 
σίαν, εινε δ’ ένδεδυμένος θώρακα δηλούμενον διά λευκών ταινιών κατά 
τδν λαιμόν καί περί τδν ώμον τδν άριστερδν ώς και διά τεσσάρων τοιούτων 

καταπιπτουσών άπδ της όσφύος περί τούς μηρούς καί τάς πτυχάς τοΰ ύστο 
τδν θώρακα ζώματος δηλουσών. Οί πόδες, ών δ μέν δεξιδς άσφαλώς στη
ρίζεται έπί τοΰ έδάφους δ δ’ άριστερδς ώςέν κινήσει ύπεγείρεται, βκίνου® 

πρδς τά άριστερά.

’Όπισθεν» τοΰ άνδρδς καί πρδς αύτδν χωρούσα μορφτ] γυναικεία, ώςδη- 

λοϋταΐ έκ τών γυμνών μερών λευκφ χρώματι άπεικονισμένων τίί μέν άρι- 
,στερ^ ύψοΐ στέφανον ύπέρ τδν δεξιόν τοΰ άνδρδς ώμον τν) δέ δεξι<^ προ
τεταμένη δυσδιάκριτόν τι προσφέρει, ταινίας ί'σως καί ξίφος ού ·η λαβή 
φαίνεται σαφώς λευκφ χρώματι άπεικονισμένη. Είνε δ’ η γυνή περιβέβλη- 
■μένη χιτώνα καί ίμάτιον ποδάρες, πολύπτυχον όπισθεν μέχρι τών μηρών 

καί άπδ της άριστεράς μέχρι τών κνημών έ'μπροσθεν κατερχόμενον.
Ώς συμπληρωτική της αναλογίας της όλης παραστάσεως καί μάλλον εις 

έτέραν παράστασιν την νεκρικήν της στηλης άνηκουσα προσέρχεται πρδς 
την στηλην ταύτην έκ δεξιών γυνή πολύπτυχον καί αύτη φορούσα ίμά
τιον καί την μέν δεξιάν πρδς την κόμην άνατείνουσα, τγ δ’ άριστερά ά- 

πλώς τδ ίμάτιον περί την δσφύν συνέχουσα.
“Άπδ της βάσεως της στηλης πρδς τά άνω καί όπισθεν της δευτέρας 

ταύτης γυναικδς, δπως καί μεταξύ τοΰ προσώπου του άνδρδς καί τνίς στη
λης ταύτης εκτείνονται οί συνήθεις έπί τοιούτων παραστάσεων κλάδοι κι- 
σοΰ η αμπέλου.

Τών εικόνων άπασών δ χαρακτηρ άρχαϊκδς, αί όψεις συγκεχυμένα'., τδ 
δέ περίγραμμα πολλαχοΰ δέ καί άλλαι γραμμαί δξεΐ πεποιημέναι όργάνφ, 

*
* *

Τδ δ’ έτερον τών σημειωθέντων άγγείων άρ. 2,είνε κυρίως τμήμα μόνον 
τοιούτου άναγομένου εις είδος τών pvr&r καλουμένων καί διαφόρους μορφάς 

είς τδ άκοον έχόντων. Τδ τεμάχιον έ'χει μ·ηκος0,15 καί περίμετρον μεί- 
ζονα 0,26, είκονίζει δέ λαμπράν κριοΰ κεφαλήν, λευκφ χρώματι κεχρω- 
σμένην καί αύτην καί τά έπιτηδείως άγαν συνεστραμμένα κέρατα. Οί 
οφθαλμοί ζωηρότατοι διατηρούνται διά μέλανος άπεικονισμένοι χρώματος 
η δ’ έπί τ-ης κεφαλές καί ύπέρ τά κέρατα άρχομένη έλαφρά τρίχωσις φέ

ρει ί'χνη έπιχρυσώσεως.
Τδ άγγεΐον δλον μετά την κεφαλήν ταύτην έ'φερεν άλλον κόσμον, ού 

μ,έρος διασώζεται, δέν είχεν δμως εις τδ κάτω άκρον δπην άν καί έκ τοΰ 

σχήματος αύτοΰ είς τά ρυτά δύναταί νά ταχθγ.

Β'. Τρεις έχιγραφαί.

1 Μετά πολλούς κόπους καί συχνάς άποπείρας κατώρθωσα τί) μεσιτεία 
τοΰ διδασκάλου έν παλαια Κορίνθφ, δι’ αν λόγον άνέφερα άνωτέρω, νά 
ί'δω την εύθύς ένταύθα άποτυπουμένην έπιγραφην, ην ύπολαμβάνων έξο- 

χόν τινα άπέκρυπτεν δ κάτοχος Δ. Χριστοδ'ημος, είς τών κυριωτέρων τυμ
βωρύχων, ώς μετά ταΰτα έμαθον.

Είνε δ’ αυτή έπι πλακδς 0,67 μήκους, 0,39 πλάτους καί 0,04 πά
χους, περίεργος δ’ η θέσις έν $ εύρέθη, έξ ης κάλλιςα δύναταί ούχί πλέον. 
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•επιτύμβια άλλ’ έντυμβία νά κληθγ. Ό προσημ-ειωθείς δηλ: Χριστοδνίμος, 
άφ’ ού ευρε κατά τά πρδ της πόλεως υψώματα και την θέσιν «'Αλών’α 
του Κίαμηλμπεη» διά τοϋ τρυπάνου του * 1 έν μέση τγ όδφ τάφον, έν 
πληρει μεσημβρίφ ανοίγει αύτδν και μετά τδν καθαρισμόν ευρε πρδς τδ 
μέρος δπου ύπηρχεν ή κεφαλή, ώς’μέρος τοϋ υποστρώματος, την πλάκα, 
πά δέ γράμματα άπδ της άρχ·ης τοΰ τάφου πρδς τά έσω διευθυνόμενα* 
διότι δ λίθος μετά καί ετέρου συναπετέλει κατά μήκος ουτω τεθειμένος 
τδ πλάτος τοΰ κατ’ εκείνο τδ μέρος υποστρώματος τοΰ τάφου, δστις ητο 
πλινθόκτιστος Ρωμαϊκός.

’Ήτοι:
V(aleria. Caesennia

Lais" sibi. et
P(ublio. Caesennio Thamiri 

viro. suo

1 δέν κρίνω άνάξιον λόγου ένταΰθα "να κατανοηθή ή χρήσις τοΰ τρυπάνου τοΰ άναψε- 
ρομένυυ, μάλιστα δ’ ενεκα έσφαλμέυων ειδήσεων σημειωθεισών έν τή Παλιγγενεσία πρό τί
νος, ν’α σημειώσω δύο λέξεις έπι τοΰ τρόπου καθ’ όν|’χνηλατοΰσι τούς τάφους συστηματικώς 
πλέον έν Κορίνθφ, παραπέμπων εις τά πλείω περί τούτου άλλοτε έν τή έοημ. τών Φιλομα
θών γεγραμμένα μοι. Οΐ πλεΐστοι δηλ: τών χωρικών έχουσι τρύπανα δύο έν μέγα, δύο που 
μέτρων, τδ δ’ έτερον μικρότερου. Διά τοΰ δευτέρου τούτου άνοίγουσι μετά τά λεγόμενα 
π ρ ω τ ο 6 ρ ό χΐ μ δπάς όπου ύπονοοΰσιν ότι ύπάρχει τι ύπδ γης, όπάς εις άς ε’σάγουσιν έ
πειτα τδ πρώτον, τδ μεϊζον. Εύθύςώς εύρη άντΐστασίν τδ τρύπανον έξάγουσιν αύτδ "να έκτών 
κατάτδ άκρον άποληφθέντων ιχνών διακρίνωσι τδ είδος τοΰ λίθου, έφ’ οδ προσέκρουσεν' 
εΐτα ποιούνται τήν αύτήν άπόπειραν κατά διαφόρους διευθύνσεις έν άποστάσει τινι άπδ τοΰ 
πρώτου σημείου μέχρις ου βεβαιωθώσιν ότι είς τάφον έσταμάτησε το τρύπανον καί οΰτω προ- 
βαίνούσιν εις περαιτέρω έρεύνας.

"Εχει δ’ ή έπιγραφη πανομοιοτυπως φδε:

ν’αΑ^ΣΕΝΝΙΑ
I LAMIBl· >ΙΤ 
KAHEMVWaMJRI 

VJ RO'^VO

*0 λίθος έκπαλαι είνε άποτεθραυσμένος κατά τδ άριστερδν μέρος και 
την δεξιά άνω γωνίαν. ’Εν τφ τρίτφ στίχφ και τφ ένόματι Thamiri ,τδ Τ 

και H είνε είς έν συνηνωμένα.
2. λατινικής επιγραφές τεμάχιον ευρον έν τφ περεστόφ τφ πρδς Β τοΰ 

έν Κορίνθφ ναοϋ της Παναγίας συναποτελοΰν μετά καί άλλων λίθων τδ 
έ'δαφος τοΰ περιστόου και μήκος μέν 0,23 έχον πλάτος δέ 0,17,έλλιπέ- 
στατον όμως, δπερ είς μελέτην παρατίθεμαι τόδε, άνηκον, ώς φαίνεται 
είς τιμητικόν τι βάθρον.

3. Τελευταϊον παρά τά έρείπια τοΰ ναοϋ της Χαλινίτιδος Άθηνάς, έν 
ναίσκφ τοϋ αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, δστις, είρησθω έν παρόδφ, πολ
λά καλύπτει έ'ν τε τοΐς τοίχοις και τφ δαπέδφ μάρμαοα, ζητητέα τά 
πλεΐστα, άτε είς σκάνδαλον .έκ τοΰ σχήματος κινοϋντα, ευρον έντδς τοϋ 
ίεροΰ βήματος πλάκα επιτύμβιου μέρος τοϋ έδάφους άποτελοΰσαν, κεκα- 
λυμμένην δλως ύπ’ άσβεστου, φέρουσαν αέτωμα άνω μετ’ άκρωτηρίων, έν 
δέ τφ άετώματι άναγεγλυμμένην λουτροφόρον. Τδ δψος της στηλης Ο,'51 
τδ πλάτος 0,43. Φέρει δέ έπιγραφην είς τέσσαρας στίχους (ών οί δυο πρώ-’ 
τοι έπί ταινίας ολίγον έξεχουσης της λοιπές έπιφανείας) τηνδε:

ΔΟΜΕΤΙΑ ΦΙΛΙΠΑ 
ΚΑΙΛΟΥΚΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ 
ΛΟΥΚΙΟΥ YIOC ΦΑΛΕΡΝΑ 
CATOPNIAA ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

Τά τοΰ τελευταίου στίχου γράμματα είνε άμελώς έξειργασμένκ καί 
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ούχι δπως τά τών προτέρων, όπως συνέβαινεν έπί τών το ιού των κατά μετά 
ταϋτα προσθήκην επιγραφών.

Και άλλα δε περισώζονται λείψανα επιγραφών τήδε κάκεΐσε έν τοίχοις 
και οίκοδομαΐς, άλλ’ άνάξια λόγου ώς έχουσι περισοιθή. "Έν τοιοΰτο, ή 
μάλλον ολόκληρος επιγραφή Λατινιστί γεγραμμένη είνε μικτών βαθμιδών 
τής μητροπόλεως της παλαιάς Κορίνθου, κατά τήν· κλίμακα τήν άγουσαν· 
είς τήν γυναικωνίτιδα τοϋ ναοΰ, άποτριβεϊσα δυστυχώς έξ ολοκλήρου ώς 
έκ της θέσεώς της, έπειδή είχε τδ ατύχημα νά έχγ έστραμμένην τήν 
οψιν πρδς τδν άναβαίνοντα καί χαιρετίζηται υπδ τών ποδών αύτοϋ.

Έκτος τούτων καί πρδ πολλοϋ γνωστά αντικείμενα καί έπιγραφαί 
άκεραιότεραι σωζόμεναι καλδν είνε δπως καί άλλοτε έσημείωσα, νά συνα- 
θροισθώσιν είς τήν νέαν πάλιν, δπως χρησιμεύσωσιν ώς πυρήν τουλάχιστον 
μείζονος συλλογής, ήτις καί άναγκαιοτάτη άλλως τυγχάνει διά τήν πό- 
λιν ταύτην, καί πρδς ήν πεποίθαμεν δτι καί οί κατέχοντες ιδίας συλλο- 
γάς θά φανώσι χρησιμότατοι, άλλως τε καί επειδή θά ύποστηρίξωσιν- 
αύτοί οδτοι έν έκ τών μέσων της άναπτύξεως της πόλεως αύτών, θά παρά- 
σχωσιν ού σμικράν τήν ωφέλειαν τήν τε ηθικήν καί τήν ύλικήν εις τόπον., 
δστις δμολογαυμένως σχετικώς μάλιστα πρδς τήν θέσιν ήν κατέχει έμεινε 
πολύ δπίσω. ’Αλλά, καί έκ μέρους τής κυβερνήσεως ανάγκη νά ληφθή φρον- 
τίς πλειοτέρα ίνα μή παραπονώμεθα συχνά κατά τής τυμβωρυχίας, άπδ 
τών χειρών τής οποίας δι’ άνασκαφών τακτικών κατ’ έτος,· δύνανται νά 
διαφύγωσι πολλά, άφ’ ού άλλως δι’ δλης τής αύστηρότητος. ού μόνον δέν 
καταστέλλεται άλλά καί θρασυτέραν εγείρει τήν κεφαλήν καί. διαρπάζει 
πλεΐστα εύχερέστατατα διά τοΰ τρόπου τούτου δυνάμενα νά περιέλθωσιν 
είς χεΐρας τάς αρμόδιας.

Έν Πεφ.αιεΐ, τή 15 ’Απριλίου 1881.
Ίάν,. X. Δραγάτσης.

ΠΕΡΙ ΤΡΙΧΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΧΙΝΩΣΕΩΣ

’Επειδή πολύς κατ αύτάς έγένετό λόγος καί έν.Εύρώπή, ιδίως έν Γαλ
λία, καί παρ’ ήμΐν περί τής νόσου τριχινώσεως βαρύτατα παρουσιαζούσης 
τά συμπτώματα αύτής καί πάντοτε σχεδόν. άποληγούσης είς θάνατον, 
αί'τιον δέ έθεωοήθη ταύτης πάντοτε ή βρώσις τών χοιρείων κρεάτων καί 
ιδίως τών ταριχευτών, δέν κρίνομεν άπδ σκοπού νά μεταφέρωμεν είς τάς 
στήλας τοΰ Περιοδικού δ Παρνασσός, άκριβή περιγραφήν τής νόσου ταυ- 
της καί τά περί ταύτης ύγιεινά παραγγέλματα ίνα ούτω συστήσωμεν καί 
παρ’ ήμΐν τήν δέουσαν προφύλαξιν καί προσοχήν οσάκις πρόκειται νά γεί- 
νηταΐ χρήσις τών τοιούτων κρεάτων καί ιδίως τών είσαγομένων έκ τοΰ 
εξωτερικού.

«Έν έτει 1832 δ Hilton καθηγητής τής άνατομίας έν τφ Νοσοκομείφ 
Guy’s έν Λονδίνφ εύρεν είς άνθρωπον ηλικίας 7 0 ετών και θανόντα εκ

1 Τριχΐς Οήλεεα πλήρης.—2 Μέρος μυδς περιέχοντας τριχϊνας.—5 Μέρος μυδς 
περιέχοντος τριχινας ύπό μεγίνθυσιν 80..
καρκίνου μέγα άριθμδν μικρών ώειδών σωμάτων έπιμήκων, ενός χιλιομέτρου 
Τά σώματα ταϋτα ήσαν έναποτεθειμένκ είς τούς θωρακικούς μΰς καί είς 
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τούς λοιπούς τοΰ Θώρακας, διαφανή έν τώ μέσφ, καί έδιαφάνή έίς ,τά ά
κρα’ έξετασθέντα δέ ύπδ το μικροσκόπιον παρουσιάσθησαν ανευ δργανώ- 
σεως, έκειντο εις τά διάμεσα τών μυϊκών ινών, της μεγαλητέρας αύτών 
διαμέτρου διευθυνομένης παραλλήλως τών μυών. Τά σώματα ταΰτα- θεω- 

ρηθεντα υπύ τοϋ Hilton ώς μικροί κυστίκερκοι, ή σαν λίαν πιθανώς κυστεις 
τρίχινος. Κατά την αυτήν εποχήν δ Wormaid καθηγητής και ούτος τής 
ανατομίας έν τφ Νοσοκομείφ τοΰ 'Αγίου Βαρθολομαίου παρετήρησεν δτι· οί 
μϋς τινων πτωμάτων ήσαν κατεσπαρμένοι ύπδ μικρών λευκόφαιων κηλίδων’ 
δ Paget φοιτητής τότε έν τφ αύτφ νοσοκομείφ παρατηρήσας δμοίαν περίςασιν 
έπι τοΰ πτώματος ίταλοϋ, έσκέφθη δτι αί κηλϊδες παράγονται άπδ μικρά 
ένδόζωα. Της γνώμης αύτοϋ έπαληθευσάσης, τεμάχια προσβεβλημένων 
μυών έξητάσθησαν ύπο τοΰ Κ. Owen, δστις μελετησας τδν οργανισμόν 
τών σκωλήκων αύτών άπεκάλεσε ταΰτα trichina spiralis, λέξις. ελληνική, 
σημαίνοιυσα θρίξ—νημάτιον.

'Η τριχίς έστί σκώληξ νηματοειδής μήκους όγδοου χιλιομέτρου μέχρις 
ενός χιλιομέτρου ανευ γεννητικών οργάνων ή έφοδιασμένη διά τοιούτων 
άλλ’ είς ατελή κατάτκσιν και επομένως ανικάνων πρδς παραγωγήν·. Κατά 
πολλούς παρατηρητάς είναι πεπροικισμένη δι’ έξιοπαρατηρήτου βιωσιμό- 
τητος. Περικλείεται σταθερώς έντδς κυστεως ής κατέχει περίπου τδ τρί
τον, στρεφόμενη, σπυραειδώς καί σχηματίζουσα δύο τρεις ή καί τέσσαρας 
στροφάς' είναι συνήθως μονήρης, σπανίως δυο καί πολλφ σπανιώτερον ά- 
παντώνται τρεις σκώληκες έν τή αύτή κύστει.

Είς τδν Wirchow οφείλονται αί πρώται γνώσεις άναφορικώς ώς πρδς τήν 
γενεαλογίαν τής τρίχινος. 'Ο δέ Leukart μήνας τινάς μετά τδν έξοχον 
καθηγητήν τοΰ Βερολίνου τάς συνεπλήρωσεν* δ Zenker καθηγητής έν Δρέ
σδη κατώρθωσε νά καταστήσή γνωστήν ημΐν τήν ιστορίαν τοΰ ιδιαιτέρου 
αύτοϋ παρασίτου. Κατά τδν Κ. Megnin ή τριχίς παρουσιάζει άνατομι- 
κώς καί φυσιολογικώς τρεις φάσεις ή περιόδους. Α'.) Τήν έμβρυακήν 
μορμωειδή κατά τήν οποίαν έκτελοϋνται αί μεταναστεύσεις. Β'.) Τήν νυμ
φικήν ή μυώδη κατά τήν οποίαν δ μή παραγωγός σκώληξ μένει έγκε- 
κλεισμένος είς κϋστιν έν τφ μέσω τών μυϊκών δεσμίδων. Γ'.) Τέλος τήν 
τής έπωάσεως τοϋ φύλου ή τοΰ έφηβου, συμβαίνουσαν είς τδ έσωτερικδν 
τοΰ έντέρου. Τά δύω φΰλα διακρίνονταίέν τή περιόδφ ταύτη καί τδ θήλυ 
μετρή τότε τρία ή τέσσαρα χιλιόμετρα, τό δέ άορεν τό ή'μισυ σχεδόν τοϋ 
μήκους τούτου. Ή φάσις ή μάλλον ένδιαφέρουσα τής ζωής τών παρασίτων 
είναι ή τελευταία. ;·

- Παρά τοΐς μας-οφόροις ή έν τώ έντερικφ σωλήνι άνάπτυξις τών τρίχι
νων γίνεται ώς ακολούθως. "Οταν τό τριχινωμένον κρέας καταποθή παρά 
τοϋ ζώου καί φθάση είς τόν στόμαχον .δ γαστρικός χυμός διαλύει τήν κΰ
στιν καί έλευθερώνει τήν τρίχινα. ’Ενίοτε ή κΰστις διέρχεται άθικτος είς

είναι τοσοϋτον .ταχεία, 
τριχινωμένου κρέατος εί'ς 
παρ’ αύτοΐς έμβρυα άτινα 
ποιαν δδόν ακολουθούν οί 
ορον ; Ώς λέγει δ Κ. Me- 
δτι τά έμβρυα διέρχονται

τά έντερα,ένθα διενεργεΐται μόνον ή διάλυσις τών περικαλυμμάτων αύτής’ 
τέλος κύστεις κεκαλυμμέναι ύπδ μυϊκών ιστών δύνανται νά άποβληθώσιν 
άνέπαφοι μετά τών ύποχωρημάτων καί δέν καθίστανται ήττον επιδεκτι

κά! άναπτύξεως ή έν άλλφ δργανισμώ. Ή τριχίς άποκατασταθεΐσα έλέυ- 
θέρα έν τώ έντερικφ σωλήνι αποβάλλει τήν σπειροειδή μορφήν της, μεγε
θύνεται καί καθίσταται έφηβος,γεννητική καί γόνιμος. Τά θήλεα εύρίσκον- 
ται πρδς τά άρρενα έν άναλογία 6: 1. Είκοσιτέσσαρας ώρας μετά τήν 
άφιξίν των έν τώ έντερικφ σωλήνι σημεία τινα του γεννητικοΰ συστήμα
τος αναφαίνονται ή'δη πρδς τδ έξωτεοικδν δπίσθιον, τήν δευτέραν ημέραν 
τδ σύστημα αύτδ είναι σχεδόν τέλειον, τήν τρίτην τά ώά πληροΰσι μέ- 

-ρος τής ωοθήκης, τήν τετάρτην τά έμβρυα ταΰτα τίθενται είς κίνησιν και 
ή πρόεσίς των διενεργεΐται τήν έπαύριον, 'ίνα εξακολούθηση έπί πολ- 
λάς εβδομάδας. Ό άριθμδς τών έμβρύων προερχόμενος άπδ έν θήλυ είναι 
αληθώς έκτακτος’ έμέτρησαν 800, δύναται δέ έν θήλυ νά ώοτοκήση μέ
χρι 10,000 κατά τδν Leucart. Τά έμβρυα όταν γεννηθώσι δέν μένουσι είς 
τά έντερα, έγκαταλιμπάνουσι ταΰτα, καί εγκαθίστανται είς τδν μυϊκόν 

1 ίστδν διερχόμενα δέ τούς ιστούς άποχωρίζουν τάς ίνας χωρίς νά άφήσωσίν 
ίχνη τής διαβάσεώς των. Ή μετανάστευσίς των είναι τοσοϋτον .ταχεία, 
ώστε μόνον οκτώ ημέρας μετά τήν χρήσιν τοΰ 
τινας κονίκλους, δ ιατρός de Pierre Santa είδε 
είχον ή'δη κατακλύσει τάς μυϊκάς ίνας. Άλλά 
σκώληκες ούτοι ΐνα φθάσωσιν' είς τδν πρδς 8ν 
gnin τοΰτο είσέτι δέν ώρίσθη, οί μέν φρονοϋσιν 
διατρυπώντα τά έντερικά τοιχώματα φθάνουσι δέ είς τό κοιλιακόν κΰτος καί 
έκ τούτου φέρονται είς τούς κοιλιακούς καί δσφυακούς μϋς είς τδ διάφραγ
μα, ή μάλλον περιπλανώνται μεταξύ τών φυλλωμάτων τοΰ μεσεντερίου καί 
φθάνουσιν ουτω είς τούς μϋς, τέλος άλλοι λαμβάνουσι τήν δδόν τών λυμ- 
φατικών έκτος τών αίματοφόρων άγγείων* τδ βέβαιον είναι δτι τδ γέν
νημα τών τρίχινων ώθούμενον ύπδ άκαταμαχήτου δυνάμεως φθάνει είς 
τούς μϋς καί πρδ πάντων είς έκείνους τής ζωϊκής οικονομίας ή τούς εκου
σίους. Εϊπον τινές δτι ποτέ ή τριχίς δέν μεταναστεύει είς τδν μυϊκόν 
ίστδν τής καρδίας, έν τούτοις δ Wirchow εύοεν αύτήν έκεΐ. Όί συχνότερον 
προσβαλλόμενοι μΰς είσίν οί κοιλιακοί, οί διαφραγματικοί, οί μεσοπλεύ
ριοι, οί τοΰ αύχένος, τοΰ λάρυγγος, τοΰ φάρυγγος, τοΰ δφθαλμικου βολβού 
καί τέλος τών μελών. Αί τρίχινες είναι ήττον πολυπληθείς δσφ πλείω ' 
άπομακρύνονται τοϋ κέντρου, πολυπληθέστερα! είσί παρά τήν έκφυσιν τών 
τενόντων ή είς ,τδ μέσον καί πρδ πάντων είς τδ άλλο άκρον. 'Ο αριθμός 
τών τρίχινων τών περιλαμβανομένων είς τούς μΰς είναι τεράστιος. 'Έν χι- 
λιόγραμμον κρέατος χοίρου κατά τον Colin, περιλαμβάνει περίπου πέντε εκα
τομμύρια τριχΐνας.

I
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Πρδ της άναζαλύψεως ύπδ Zenker της μεταδόσεως της τρίχινος έκ τοΰ 
χοίρου είς τδν άνθρωπον δ Lerdy κατά τδ 184*7 έν ταΐς Ήνώμέναις Πολι
τείας τ-ης ’Αμερικής ευρε τδν σκώληκα τοϋτον παρά τω χοίρφ. Ό Vogel έν 
Giessen κατά τδ 1847 εδρεν είς δλους τούς μυς γαλής τριχΐνας,έν Γόττίγγη 
είδεν έν τφ αύτω ζώφ είς δλους τούς μυς του εκουσίου συστήματος.

Αί τρίχινες παρά τφ χοίρφ είσί κοιναί έν ’Αμερική. *Ηδη έν έτει 1874 
ό Roper εύρεν δτι τά χοιρομηρια μεταφερόμενα έκ τών Ηνωμενών κρατών 
είς την Γερμανίαν περιεΐχον τριχΐνας έν άναλογία 3:5 έπί τοΐς ΙδΟ τοΰ 
προϊόντος τοΰ τόπου των.’Εν Άγγλί^ αί τρίχινες παρά τφ χοίρφ είσίν έτι 
πλέον σπάνιαι, άλλ’ έν Γερμκνίφ δ αριθμός τών χοίρων έν οΐς εδρον τά 

παράσιτα ταΰτα είναι μέγιστος. Τφ έντι έν Πρωσσίγ δ άριθμδς . τών δη- * 
μων τών χορηγούντων τριχινωμένους χοίρους άνέβη κατάτδ 1878 είς 488’ 
καί κατά τδ 1879 είς 7 14.Έν Στοκχόλμη κατά στατιστικήν δημοσιευθεΐ- 
σαν κατά τδ 1875 ευρον έπί 5,500 χοίρων έξετασθέντων 5 έπι τοΐς 100 
περιέχοντας τριχΐνας. Κατά τδ 1878 τά παράσιτα ταΰτα άνευρέθησαν 
είς κρέατα πωλούμενα λιανικώς είς Μιλάνον, Νεάπολιν, Νοβάρραν, Βρέσκίαν 
Πλακεντίαν, 'Ρώμην καί Βενετίαν. Έν ’Ισπανία η αύτη ’έξακρίβωσις έν 
Βαρκελόνη κατά τδ 1879.

Οί μύες οί προσβεβλημένοι έκ τών σκωληκων τούτων είσιν έτι πολυπληθέ

στεροι. Παρετηρησαν την νόσον έν Δρέσδη, Βιέννη,Μοραβίγ.Έν Παρισίοις οί 
ιατροί Goujon καί Legros έπι 32 μυών τών υπονόμων έξετασθέντων άνευρου 
τριχΐνας δίς. ,

Παρά τφ άνθρώπφ τά πρώτα γνωστά περιστατικά παρετηρηθησαν έν 
Άγγλίγ, έν Γερμανίιη, είς Βερολίνου’ δ Wirchow εδρε κατά τδ 1859 έξ 
έως επτά φοράς τριχΐνας έν δικστηματι οκτώ μηνών. Κατ’ αύτην την 
έποχην δ Zenker έν Δρέσδη ευρε ταυτας τετράκις έπί 36 αυτοψιών. ’Απδ 
της έποχης ταύτης παρετηρησαν είς διαφόρους τόπους της Γερμανίας μέγαν 
άριθμδν έπιδημιών τριχινώσεως έπενεγκουσών πολλά θύματα. Έν Γαλλία 
δ ίατρδς Goujon έπι 267 πτωμάτων τών άμφιθεάτρων τών Παρισίων άπδ 
της 7ης ’Απριλίου μέχρι τ·ης 6ης ’Ιουλίου ούδ’ άπαξ ευρε την τρίχινα.

Έξ δλων τών ζώων άτινα χρησιμευουσιν ώς τροφή τοΰ άνθρώπου, δ 

χοίρος είναι δ μάλλον έκτεθειμένος ένεκα της άδδηφαγίας καί τοΰ είδους 
της ζω-ης του είς την προσβολήν ύπδ τών τρίχινων καί δύναταί τις νά 

εί'πη, δτι έκ τοΰ ζώου αύτοΰ δ άνθρωπος δέχεται γενικώς ταυτας. Τδ ώμδν 
κρέας τών άλλάντων, τδ ώμδν χοιρομ,ηριον είσί μέσον εύ'κολον μεταφοράς 

τών παρασίτων αύτών έκ τοΰ χοίρου είς τδν άνθρωπον. Τά αποτελέσμα
τα δέ τ-ης τριχινώσεως αναφαίνονται παρά τφ άνθρώπφ έ.ν τώς πχ~

θησεως. Είσί βλάβαι έντερικαί· η μυϊκαί. Περί την τρίτην % τετάρτην 
ημέραν αί έντερικαί αύται βλάβαι έκδηλοΰντα, άπώλεια της δρέξεως, κα- 
κουχία, δίψα, κόπωσις, άφοδεύσεις μάλλον -η ηττον επανειλημμένοι διάρ
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ροια, πυρετδς, περί την δγδόην -ημέραν δ πυρετδς αύζάνει, τδ πρόσωπον· 
καθίσταται έξωδηκδς, η δίψα είναι λίαν ζωηρά, η γλώσσα καί τά χείλη 
αποξηραίνονται καί καθίστανται μέλανα, οί ιδρώτες είσίν άφθονοι, -η διά
νοια μένει άθικτος’ είναι η έποχη της έκκολάψεως τών εμβρύων. Περί την 
15ην -ημέραν όταν τά έμβρυα είσδυσωσιν είς τά τοιχώματα τοΰ κορμοΰ 
καί είς τά μέλη, πόνοι ρευματοειδούς μορφ-ης καταλαμβάνου.σι τούς μυς, 
καθίστανται δέ οί πόνοι ουτοι άφόρητοι’ η κατάποσις δυσκολεύεται, ή φώνη 
έξασθενεΐ, τά ούρα άποβαίνουσι σπάνια, -η άϋπνία είναι διαρκής, παρατη

ρούνται οιδήματα είς τάς κνημας, δδρωψ της κοιλίας, οί μΰς πρησκονται 
καί λαμβάνουσιν ελαστικότητα δμ.οίαν εκείνης τοΰ καουτζοϋ, αναφαίνον
ται έπί τοΰ δέρματος δοθιήνες η κεγχροειδης έξάνθησις’· τέλος η δίψα κα
θίσταται άσβεστος,έπακολουθεΐ μ.ανία καί μετά εξ εβδομάδας η δυο μή

νας επέρχεται δ θάνατος.
. Δύνανται νά έπέλθωσι κατά την πορείαν της νόσου βαρεΐαι έπιπλοκαί 

έπί τοΰ θώρακας, ώς πνευμονία, πλευρΐτις, γενικευμ,ένη βρόγχΐτις. Προσθέ- 
σωμεν ότι έσύγχισαν συχνότατα, καί τούτο έννοεΐται, την τριχίνωσιν πρδς 
τδν τυφοειδή πυρετόν.

Ή θεραπεία ην προβάλλουσι κατά της νόσου έν άρχ·η καί δταν αί 
τρίχινες ύπάρχωσιν είς τά έντερα, είναι ένδεδειγμένη κατά φυσικόν λό
γον’ νά καταστρέψωμεν τά παράσιτα διά τών καθαρτικών καί άνθελμ,ιν- 
τικών. ’Αλλά μετά παρέλευσιν πέντε $ οκτώ εβδομάδων πάσα φαρμακεία 
διευθυνομένη πρδς τδν έντερικδν σωλήνα είναι ματαία. Τφ οντι η ιατρική 
τότε άδυνατεΐ νά προσβάλγ .τάς τριχΐνας καί ματαίως μ,ετεχειρίσθησαν 
διαδοχικώς τά οξέα, τά αλκάλια, τδν .δευτεροχλωροΰχον υδράργυρον,®τδν 
φώσφορον, τδ θειον, την καφουράν, την διττοχρωμικην πότασσαν, τδ θεϊ
κόν ύπεροξείδιον τοΰ σίδηρου, τ-zjv γλυκερίνην, την βενζίνην, τδ οινόπνευμα^ 
τδ φαίνικδν οξύ, τδ ψύχος,την θερμότητα,τδν ηλεκτρισμόν κτλ.Έπί προφυ- 
λακτικών λοιπδν μέσων δέον νά περιορισθώμεν. Τούτο άννόησεν η ιατρική 
’Ακαδημία καταγινομένη έπί-τοΰ σοβαρού τούτου ζητήματος έν μ.ιφ τών 
τελευταίων αύτης συνεδριάσεων έπί τί} περιστάσει της είσαγωγ-ης έν' Γαλ- 
λία άρκετά μεγάλης ποσδτητος τριχινωμένων κρεάτων έκ της ’Αμερικής.

Ό Κ. Laboulb^ne άφηγηθη την ίς-ορίαν μικράς τίνος επιδημίας τριχινώ- 
σεως παρατηρηθείσης κατά τδ 1878 έν Crepy-en-Valois’ δέκα επτά άτομα 
έπί είά.οσι φαγόντων έκ τοΰ κρέατος χοίρου προσβεβλημένου ύπδ τρίχινων 
κατεληφθησαν ύπδ φαινομένων ιδιαιτέρων τυφοειδούς πυρετού καί έκ τών 

ατόμων τούτων νεα κόρη άπέθανεν.
Ήοωτηθη πώς δ χοίρος μιανθείς ηδυνηθη νη κόλληση την νόσον, τού 

ζώου άγορασθέντος άπδ τόπου ένθα ούδέν έκ τού εί'δους τούτου είχε προσ
βληθώ ύπδ τριχινώσεως ; Ποτέ οί χοίροι οΰς έφόνευε καθ’ έκαστον έτος δ 
έμπορος δέν είχον παρουσιάσει τούς χαρακτήρας της νόσου. ’Αλλά δ περί 
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ου ό λόγος χοίρος έτοποθετηθη είς άποθηκην της δποίας η στέγη καί τ& 
εσωτερικόν έπεσκέπτοντο ύπδ ποντικών προσελκυομένων ύπδ τών άκα- 
Θαρσιών γείτονος κρεωπώλου δστις έ'ρριπτε πολλάκις έκεΐ έν τΐί αύλγ ύπο- 
λείμματα ζώων.

Είναι γνωστόν πρδ πολλοΰ ότι οί ποντικοί συχνότατα προσβάλλονται 
ύπδ τριχινώσεως· ό Κ. Vulpian εύρε μΰς τών ύπονόμων λυμαινομένους ύπδ 
τών παρασίτων τούτων και τελευταίου είς τδ σφαγείου της Βοστώυης έπί 
51 ρ,υών ευρου 39 προσβεβλημένους ύπδ τριχινώσεως καί έπι 60 μυών 
συλληφθέντων είς πλεΐστα ιπποστάσια της αυτής πόλεως, μή περιέχοντα 
δέ χοίρους, έξ είχαν τριχΐνας. Είναι λοιπόν λίαν πιθανόν κατά τδν Κ. La-. 

houlb0ne ότι ό χοίρος τοΰ Crepy-3n-VaIois μετέδωκε την τριχίνωσιν είς τά 
δεκαεπτά άτομα τά φαγόντα τδ κρέας αύτοϋ. -ηττον έψημένον καί ότι τδ 
ζώον τοΰτο την είχε λάβει άπδ μύα προσβεβλημένου.

'Ο κ. Laboulb0ne ηυαγκάσθη νά έπαναλάβγ ότι τδ μέσον τδ καθιστδν 
άβλαβες τδ τριχινωμένον κρέας είναι η άρκετη εψησις,δπως ή θερμοκρασία 

τοϋ κεντρικού μέρους μεγάλων τεμαχίων η τμημάτων φθάστ) 75 βαθμούς 
έκατοντοβάθμου. Συνις·γ έν ταυτώ την διοργάνωσιν μέτρων δημοσίου ύγιει- 
νης και κυρίως έπιθεώρησιν γενικήν τών ύποπτων κρεάτων μ.έσφ τοϋ μ,ι- 
κρΟσκοπίου.

Πάντες συμφωνοΰσι σχεδόν έπί της έπιδημίας τοϋ Crepy-en-Valois. Άλλ’ 
δ κ. Bouillaud η'χθη νά παραδεχθώ ότι περίπτωσις μοναδική άπολκξασα 
είς θάνατον δύναται νά άποδοθγ είς τυφοειδή πυρετόν. Είναι δέ εύ'κόλον 
νά συγχύσγ τις τδν τυφοειδή πυρετόν μέ την τριχίνωσιν όταν δέν γείνρ 
νεκροψία.

Ό κ. Jules Gu6rin έρωτ^ ποια δύναται νά $vat η ,άρχη της τριχινώ- 
σεως παρά τοϊς ζώοις. ’Εάν παραδεχθώμεν ότι οί μϋές την μεταδίδουσι 
που λοιπόν νά την ζητησωμεν ; 'Ο κ. Colin (d’ Alfor.t) άποκρίνεται ότι 
είναι νόσημα άνταλλαγ^ς’ δ μΰς την δίδει είς τδν χοίρον, διατί άρά γε 
δέν λαμβάνει ; Διατί δ μΰς δ τρεφόμενος έκ τών ύπολειμμάτων καί τών 

περιττωμάτων τοϋ άνθρώπου και τών τριχινωμένων ζώων δέν θά μετα- 
δώστ; ουτω τδ νόσημα ;

'Ο κ. Leroy de M^ricourt άποκρούει την ύπόθεσιν ταύτην, φοονών μάλ
λον ότι οί μϋες εύρίσκουσι την τρίχινα είς τά μικρά έ'ντομα τά οποία κα- 
τατρώγουσιν. Νομίζει δ’ άλλως τε ότι η τριχίνωσις δέν είναι ίσως τόσον 
σπανία οσον την ύποθέτουσιν έν Γαλλίγ. Προσεπάθησε βεβαίως νά άπο- 
δείξγ κατά τό 1865 την ταυτότητα λίαν πιθανής επιδημίας άπαδοθεί- 

σης είς. την άκροδύνίαν μετά τριχινώσεως. Ή άκροδυνίκ ητις έπεκράτησεν 
έπιδημικώς κατά διαφόρους έποχάς έν Παρισίοις καί έν τοϊς πέριξ τών 

Παρισίων χαρακτηρίζεται ύπδ πεπτικών διαταραχών, διαταράξεων νευρι
κών και τοΰ δερμικοΰ η βλεννογόνου συστήματος. Δέον μάλιστα νά εί'πω-. 

μεν ότι ή φύσις τ·ης νόσου ταύτης δέν έγνώσθη είσέτΓοπως και άν έ'χγ,ώς πα- 
ρετηρησεν δ κ. Bouley άφ’δτου τά συμπτώματα τίίς τριχινώσεως έγνώσθησαν 
καλώς τοϊς ίατροΐς,δέν αναφαίνεται η λίαν έξαιρετικώς παρά τφ άνθρώπω έν 
Γαλλία:,ένφ τδ νόσημα είναι κοινότατου έν Γερμανία ένθα τρώγουσι τδ κρέας 
τοϋ χοίρου ωμόν. Καθόσον άφοργ τδ πρακτικόν μέσον τοΰ προσδιορισμού τοϋ 
βαθμοϋ της έψησεως κατά τδ δποϊον δφείλουσι νά ύποβληθώσι τά τριχινω- 
μένα κρέατα ίνα καταταθώσι άβλαβη, δ κ. Colin (d’ Alfort) ηρεύνησε κατά 
τδ 1866 τδ άντικείμενον τοΰτο. Προπαρασκευάσας έψησε σειράν τεμαχίων 
τριχινωμένου χοίρου καί είδεν ότι είς τά έξωτερικά μέρη τών τεμαχίων 
αί τριχϊνες έφονεύθησαν διά της έψησεως,ένφ είς τά κεντρικά μέρη άτινα 
η σαν ολίγον έρυθρωπά αί τρίχινες ^σαν έ'τι ζώσαι καί έκινοϋντο μετ’ ευ
στροφίας. Γνωματεύει ότι η. εψησις ο'ία διενεργειται είναι άρκετη νά άπο- 
κτείν/) τάς τριχΐνας. Κατ’ αύτδν λοιπόν δέον νά ύποβάλωμεν τδ κρέας 
είς βράσιν έπί πολλάς ώρας. Διά τά έψημένα άτινα έσθίουσι συνήθως αί- 
μοστάζοντα η έπιφάνεια τοϋ κρέατος εκτεθειμένη ουσα είς τδ πΰρ φθά
νει την Θερμοκρασίαν τών 80— ΙΟΟθ είναι δέ γνωστόν ότι παρ’ ημϊν 

τά χοίρεια έσθίονται λευκά καί ούχί αίμοστάζοντα. Έν τ$ περίστάσει 
ταύτγ είς όλα τά 'στρώματα τοϋ κρέατος, η θερμοκρασία ύπηρξεν άνω- 
τέρα της φονευούσης τάς τριχΐνας. Τδ παρατεταμένον άλάτισμα τδ 
δποϊον κατέλαβεν άπασαν την πυκνότητα τοΰ κρέατος παράγει τδ αύτδ 
αποτέλεσμα. Τδ ί'διον συμβαίνει διά της θέρμης καπνίσεως έπι 24 ώρας 
τουλάχιστον, ένφ κάπνισμα ψυχρόν πολλών ημερών τάς έγκαταλείπει 
έ'τι ζώσας.Ύπάρχουσιν δμως καί τινες ρίτινες φρονοΰσιν ότι άποκτείνονται 
αί τρίχινες καί είς τούς άλλάντας- τούς..πκρασκευασθέντας διά καπνίσματος 
ψυχροΰ καί διατηρουμένους έπί πολύν καιρόν. Επειδή δέ άβεβαιότητες δύ- 
νανται νά ύφίτανται έπί τά προερχόμενα έκ τοΰ έμπορίου κρέατα καί την 
μάλλον η $ττον έπιμεμελημένην παρασκευήν,τά διάφορα εί'δη τοϋ χοιρείου 
κρέατος αλατισμένου $ καπνιστού είναι φρόνιμον νά ύποβάλλωνται είς έ- 
ψησιν ώς τά νωπά κρέατα.

Ώς είπεν δ Κ. Bouley τδ κακόν προέρχεται έκ τών μεγάλων έργαστη- 
ρίων της ’Αμερικής, άτινα δέχονται καθ’ έκάστην άγέλας δλοκληρους χοί
ρων και ούς μηχαναί μεταβάλλουσιν αμέσως είς όλα'τά εί'δη της αλλαν
τοποιίας. Καθ’ δσον δ’ άφορ^ την τριχινώδη μόλυνσιν τά έογαστηρια ταΰ- 
τα ούδέποτε ύπεβληθησαν είς ούδεμίαν έπιτηρησιν. Άφοϋ δέ η ’Αμερική, 
λέγει δ Κ. Bouley, δείκνυται τόσον δλίγον έμφροντις τών έγγυησεων άς 
οφείλουν νά. προσφέρωσι τά της τροφής προϊόντα δι’ών πληροί την εύρωπαϊ- 
κην άγοράν, άναγκαϊον έ'σεται νά ληφθώσιν αύστηραί προφυλάξεις παρ’ 
ημών,. Έξ άλλου δ Κ. Depaul έζητησε την άπόλυτον άπαγόρευσιν των 
Αμερικανικών χοιρείων κρεάτων. Πρδς δικαίωσιν τών κ. Bouley καί Depaul 
η γαλλικηέπίσημος έφημερίς τ·ης 19 Φεβρουάριου περιέχει διάταγμα άπα- 
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γοοεΰον την εισαγωγήν χοιρείων ταριχευτών κρεάτων προερχόμενων έκ 
τών ηνωμένων επικρατειών της Αμερικής. Τδ τοιοΰτον δμως μέτοον κοί-? 
νεται λίαν ύπερβολικδν καθ’ δσον θέλει επιφέρει μεγάλην σύγχυσιν είς 
τάς έμπορικάς σχέσεις και επομένως ζημίαν περί την διατροφήν τών μή 
εύπορούντων άνθρώπων. Έάν δέ τις σκεφθή δτι άπδ της εισαγωγής τών 
χοιρείων ταριχευτών κρεάτων έξ ’Αμερικής δέν παρετηρήθη ούδεμία περί- 
πτωσις τριχινώσεως παρ’ ημΐν,κατ’ ανάγκην, θά δμολογήσγ δτι έψησις τών 
τοιούτων κρεάτων οίαν τήν εφαρμόζουν έν Γαλλία, προφυλάττει έκ τοϋ 
κίνδυνου. Άριθμδς ώρισμένος εφημερίδων λησμονουσών, δτι δ καταναλωτής 
τρομάζει λίαν ευκόλως έπί τών αλλοιώσεων τών τροφίμων, δημοσιεύουσι 
διηγήσεις καί υπομνήματα μάλλον ή ήττον φανταστικά, προκειμένου περί 
τριχινώσεως, τά οποία μέγα άδικον έπιγεννώσιν είς τήν Παρισινήν αλλαν
τοποιίαν. Δέον δέ νά μάθωσι καλώς δτι άπδ τοϋ 1866 ούδεμία περίπτω- 
σις τριχινώσεως παρουσιάσθη παρά τοΐς χοίροις γαλλικής φυλής, πρδς δέ 
ούδείς αγνοεί δτι δια τήν κατασκευήν τών άλλάντων τών Παρισίων δέν 
εισέρχονται άποκλειστικώς ή κρέατα προερχόμενα έκ τών διαμερισμάτων 
τής Sarthe, τής Νορμανδίας, τής Βρετανίας, τοϋ Poitu καί πωλούμενα είς 
τήν άγοράν τής Villette. Τά ζώα αύτά σφαζόμενα έν τοΐς σφαγείοις τών 
Παρισίων ύπδ τήν φροντίδα άγρυπνου διοικήσεως καί επιμελούς τής δημο
σίου ύγείας καί ύπδ τήν έπαγρύπνισιν ύγιεινοϋ συμβουλίου προσφέρουν δλην 
τήν άσφάλειαν τοΐς καταναλωταΐς καί δέν δύνανται νά ,συγχισθώσι μέ τά 
τεταριχευμένα κρέατα εισαγωγής άλλοδαπής τής Γερμανίας ή.’Αμερικής»,

Κ. Αιγενής
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ζ'. *

ΠΟΥ ΑΓΟΥΣΙΝ ΑΙ ΚΑΛΑΙ ΠΡΑΕΕΙΣ

Οί δύο φίλ.οι έξήλθον τοΰ καφενείου, δ μέν κύρ Γαβριήλ τάς χεΐρας 
χων συμπεπλεγμένας όπισθεν, ώσεί δυσηρεστημένος, δ δέ Βρούτος σκυ
θρωπός καί έν άφαιρέσει. Περιεπάτουν ούτως, άγνοοΰντες ποΰ διηυθύνοντο 
καί χωρίς νά λαλώσιν, έως οδ έφθασαν είς τήν προκυμαίαν. 'Ο κυρ Γαβριήλ
διέκοψε πρώτος τήν σιωπήν.

— Θά μοΰ έμπιστευθής έλπίζω τώρα τήν καλήν πρπζιν τήν δποίαν έ
χεις κατά νοΰν καί έπειτα θά μοΰ διηγηθής τά άλλα.

— ’Άς άρχίσωμεν άπδ τά άλλα. Ή καλή κύτη πράξις εινε άκόμη ελ
πίς τις καί διά τδ παρδν μυστήριον μόνον* ·.

,! Ίδ.σελ. 266.

. >— Άφοΰ ήνε μυστήριον, άπήντησεν δ κυρ Γαβριήλ, χωρίς νά κρύψγ τήν 
δυσαρέσκειάν του, σέβομαι αύτδ· Φύλαξε το, καί δέν έ'χγς. άνάγκην 

έμ.οΰ........
— Κύρ-Γαβριήλ, μή κοπιάζγς άδίκως δέν θά τδ μ,αντεύσγς. Είς πτω

χήν τινα νεάνιδα, τήν δποίαν μόνον έξ ό'ψεως γνωρίζω, ύπεσχέθησαν δτι 
ώς παρουσιασθγ δράμα είς τδ Fiorentini έ'χον κατάλληλον δι’ αύτδν πρό- 
σωπον θά τήν προσλάβωσιν αμέσως. ’Επιθυμώ νά γράψω έγώ τδ πρόσω- 
πον τοΰτο καί θά θέσω ώς δρον τής παραστάσεως τοΰ δράματός μου τήν 
πρόσληψιν τής νεάνιδος. ’Ιδού τδ μυστικόν μου.

— Εννοώ δλην τήν φιλανθρωπίαν τής είκασαέτιδος καρδίας σου καί 
τήν έπιδοκιμάζω. Έξακολούθει.

-τ— Σήμερον, φίλτατε Κύρ-Γαβριήλ, δέν δυνάμεθα νά εί'πωμέν τι περί 
πλέον, διά τδν άπλούστατον λόγον, δτι δέν έ'χομεν κατά νοΰν ούτε τήν 
ιδέαν τοΰ δράματος έφ’ ου θά συνεργασθώμεν.

— Είνε ωραία ή μέλλουσα ήθοποιδς τής οποίας, μέλλεις νά γίνγς προσ
τάτης ;

— ΔΓ έμέ ναι, άλλά δέν πρόκειται περί τούτου.
— Τόσω χειρότερον. ’Εάν ήτο ωραία είμαι βέβαιος δτι έντδς δέκα πέντε 

ημερών ή ύπόθεσις θά έτελείωνε.
— Θά τελειώσγ δπως δήποτε. Είς αύ'ριον, φίλτατε Κύρ-Γαβριήλ·
Τήν έπαύριον τώ ό'ντι, άκριβής ώς παιδίον είς δ ύπεσχέθησαν σακχα- 

ρωτδν, δ Βροΰτος έπανεΐδε τδν Γαβριήλ,καί τώ έ'φερε τδ δράμα έν σχεδίφ.
Ό Βροΰτος είχεν άνκγνώσει σποραδικώς άνευ δμως προσοχής τίνος, ά

θλιας τινάς τραγφδίας, καί εις τοΰτο περιωρίζετο πασά του γνώσις περί 
δραματικής τέχνης. Ούδέποτε είχε σκεφθή νά γράψγ ού μόνον τραγφ- 
δίαν ή κωμωδίαν, άλλ’ ούδ’ άπλήν νεκρολογίαν, ή είδοποίησιν διά τήν 
τετάρτην σελίδα έφημερίδος.’Αφ’ής δμως τδ αίσθημα τοΰτο κατέλαβεν αί
φνης τήν καρδίαν του καί τήν κεφαλήν του, δ νοΰς του έγενετο ανάστα
τος, καί ιδού δ Βροΰτος ίππεύων τδν έ'νδοξαν Πήγασον τοΰ Σαιξπήρου.

Ό Κύρ-Γαβριήλ ήτο έμπειρότερος αύτοϋ. Πρδ εί'κοσιν έτών έσύχναζεν 
είς τά θέατρα, πρδ δέκα |πέντε δ’ αύτοσχεδίαζε κωμωδίας τάς δποίας 
παρίστανε μέ τάς κούκλας του" ήτο χωρίς νά τδ γνωρίζη έξοχός τις νοΰς, 
δστις έστερεϊτο καλλιέργειας μόνον καί παιδεύσεως ίνα έκπληξη τδν κό
σμον. ~ΙΙν εύ'γλωττος καί τρυφερός καί τολμητίας άκόμη καί είς τάς 
σοβαροτέρας κωμωδίας. Τδ κοινδν διεσκέδαζεν δσάκις ύπεκρίνετο ' τδν 
δημώδη Πουλτζινέλαν. Πόσον μεγαλοπρεπώς καί άγερώχως διεδράμάτιζε 

τδ μέρος του δσάκις άνελάμβανε τδ πρόσωπον ιππότου τινδς Καρόλου τοϋ- 
μεγάλου !. Ό Κύρ-Γαβριήλ έγνώριζεν δλα τά μυστήρια τής δραματικής 
τέχνης. Τφ έλειπε μόνον ή συναρμολόγησις, ή άρετή έκείνη, ήτις ά-
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πλοΰν κωμφδδν ·η διευθυντήν θεάτρου μεταβάλλει είς Πλαΰτον, Μολιέρον, 
Καλδερδν Α ΣαιξπΑρον.

'Οδηγόν του είχε τδ ένστικτον μόνον καί τοΰτο τω ή'ρκει.
. Ό Κύρ-Γαβριηλ Ακούσε λοιπόν την ιδέαν τοΰ Βρούτου, και έμελέτησεν 
αύτην μετά πλειοτέρας σκέψεως άφ’ όσον τά δράματα τά όποια καθημε- 
μερινώς συνέτατε διά τάς κούκλας του, διεσκεύασε δ’αύτην κατά σκηνάς 
και πράξεις. Ό δέ Βρούτος, ό μάλλον λόγιος έκ τών δύο — διότι ό Κύρ- 
Γαβριηλ ούτε τδ δνομά του νά γράψη τίξευρεν — άνέλαβε τδ μέρος της 

συγγραφές.
Ό Κύρ-Νώε, οστις παρηκολούθει τδν Βρούτον γράφοντα άπδ πρωίας 

μέχρι νυκτδς, τδν ηρώτησε πρδς τί καταστρέφει τόσον χαρτί.
— ’Ετοιμάζομαι διά τάς εξετάσεις, άπεκρίθη εκείνος, καί εκθέτω κάτ’ 

ερωτήσεις καί Αποκρίσεις την περιτονίτιδα.
— Μπά! ή Ασθένεια τοΰ Αφέντη, είπεν Αφελώς η Χελώην σταυροκο- 

πουμένη.
Ό νεωκόρυ'ς ησύχασεν. Ό Βρούτος έτελείωσε τδ δράμα, τδ Αντέγρα- 

ψεν έπί ωραίου κίτρινου χάρτου, καί τδ άνέγνωσεν είς τδν κύρ-Γαβρι
ηλ. Ούτος ηθέλησε νά φέρν) τινας παρατηρήσεις, τάς όποιας ό Βρούτος 
Απέκρουσε διά τών κανόνων τοΰ Άριστοτέλους, καί τδ δράμα έθεωρηθη 
άριστούργημα.

Αλλά τότε Ακριβώς Αρχιζον τά προσκόμματα: η παράστασις.
— Πρδ πάντων είπεν δ κύρ-Γαβριηλ πρέπει νά ένδυθης κάπως καλλίτ 

τερον. Με τοιαύτην ενδυμασίαν θά σέ έκλάβωσι πτωχόν, καί κατά συνέ
πειαν άνίκανον δι’ δτιδηπο~ε.

— Δυστυχώς είμαι, είπεν δ Βρούτος και έστέναξε.
—— Διά τοΰτο ί'σα ί'σα πρέπει νά μη φαίνεσαι. Θά παρουσιασθης είς τδν 

διευθυντήν τοΰ θεάτρου νά τφ ύποβάλγς τδ δράμά σου. Θά άπευθυνθγς 

έ'πετα είς την λογοκρισίαν. Ό είς τών κριτών είναι θεολόγος, οστις, έν 
παρενθέσει, ούδέποτε άνέγνωσε κωμωδίαν ούτε είσηλθεν είς θέατρον.

— Φοβούμενος ί'σως τάς πνευματικάς Αμαρτίας.
— ’Όχι, δ δδν Γαϊτάνος δέν έ'χει πνεΰμα αλλά κοιλίαν μ.όνον/0 θεολό

γος ούτος θά μετκβιβάστ) τδ δράμα είς άλλον κριτήν,οστις κατά τδν πα

ρελθόντα αιώνα ·ητο ποιητης.
■— Καί τώρα τί είνε ; *
— Ηλίθιος· ό δεύτερος ούτος κριτής θά άναφέργ περί τοΰ δράματος είς 

τοδς υπουργούς τών έσωτερικών καί τών έκκλησιαστικών, καί είς τδν πρω
θυπουργόν οστις θά όμιληση είς τδν βασιλέα.

— Ό δέ βασιλεύς θά εί'πη τίποτε είς τδν πνευματικόν του ;
— Πολύ πιθανόν' διότι μία κωμφδία Αφορ^ καί την πολιτικήν καί την 

εκκλησίαν. ’Επί τέλους θά σταλνί είς την επιτροπήν τοΰ θεάτρου, καί
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ταύτης δοιστικώς είς τδν διευθυντήν. Τότε θά πλήρωσής διά νά Αντιγρα- 
φώσι τό τε δράμα καί τά διάφορα μέρη αύτοΰ* θά περιμείνης εβδομάδας 
καί μίνας εως ου γείνγι δεκτόν, έπειτα άλλον τόσον χρόνον ΐνα συγκατα- 
νευσωσιν οί ύποκριταί νά δεχθώσι τά άνατεθέντα αύταϊς μέρη. ’Αλλά τά 
βάσανα δέν έτελείωσαν, διότι έρχεται τδ στάδιον τ·ης μελέτης, καί έως 
ού έτοιμασθώσιν οί ηθοποιοί θά παρέλθη όχι όλίγος χρόνος. Θά φιλοδώ
ρησες τδν ύποβολέα, τούς ύποκριτάς, καί τάς ύπόκριτρίας, καί έπί τέλους 
■θά εύδοκησουν νά παραστησωσι τδ δράμά σου.

— Θά εύδοκησουν ;

— Πώς ; Μήπως περιμένεις καί Ανταμοιβήν ;
— Καί έπειτα δέν μάς μένει τίποτε άλλο ·, ηρώτησεν δ Βροΰτος σο- 

βαρώς.

-— Δέν ηξεύρω καλά καλά, είπεν δ κύρ-Γαβριηλ ξύων την κεφαλήν του. 
Έδώ βλέπεις, δέν ένθαρρόνουσι παρά πολύ τδ έθνικδν θέατρον.

Οιος δήποτε άλλος, πρδ τών δυσχερειών τούτων, θά έφοβεϊτο καί θά 
ύπεχώρει πρδ τόσων οχληρών διατυπώσεων* ό Βροΰτος όμως δέν έκλονί- 
σθη* αί δυσχέρειαι τδν έχαροποίουν.

Προκαταβάλλων ολίγα χρήματα, τά όποια τφ έδάνεισεν ή Χελώνη, 
έλαβε παρά τίνος ράπτου παλαιόν τι ένδυμ.α έπί πιστώσει.

Παν ό,τι ό κύρ Γαβριήλ τφ είχε προείπει ην ακριβές.
Ό διευθυντής τοΰ Fiorentini Πρεπιάνης έχασμάτο μάλλον Α ώμίλεί. 

Παρουσιάσθη είς τδν κριτήν θεολόγον, δον-Γαϊτάνον. Ή υπηρέτρια Ατον 
έτοιμη νά τδν άποπ,έμψη, δτε ολόκληρος στρατιά παιδιών άρχιζε νά φω- 
νάζνΓ · ■ —....— .

-— Είσέλθετε, κύριε, θά είδοποιησωμεν τδν θειον.
Ό Βροΰτος είσ·ηλθε. Μετά ημίσειαν .ώραν ένεφαν.ίσθη ό δόν-Γαϊτάνος 

’Έφερε δίοτρα έπί της ρινός* είχε πρόσωπον στερούμενον πάσης έκφράσεως· 
•ηλίθιον μειδίαμα είς τά χείλη, κόμην μελάνην καί λευκόν ύπογένειαν, 
τοΰθ’ δπερ ό Βροΰτος έξηγησε, σκεπτόμενος οτι τοΰ Αγαθού έκείνου αν
θρώπου είχον έργασθη πλειότερον οί σιαγόνες Α δ νους. Ό δδν-Γαϊτάνος, 
Αφ’ ού πρότερον έχασμηθη, τδν ηρώτησεν είς τί Αδύνατο νά τφ χρησι- 
μεύση. 'Ο Βροΰτος τφ έ'δειξε τδ τετράδιον.

— ’Ά, πρόκειται περί δράματος;
— Μάλιστα, κύριε. -

. — Είνε κωμικόν ;
— ’Όχι, τοαγφδία.-
— Θά ηνε της νέας σχολής βέβαια ! Καί-καλεϊται ;
— 'Ιπποκράτης.
—— Καλά* αποθνήσκουν πολλοί;
•—' Μία γυνή καί αύτη έκ φθίσεως.

Τόμ,ος Ε', — 4 Απρίλιος 1881 »>«
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— ’A, 'h φθίσις εινε νόσος άπηγορευμένη* είνε πολύ τραγικόν τέλος καί

συγκινεϊ πολύ. .
— Άλλ’ αύτη η γυνή δέν δύναται ν’ άποθάνη παρά έκ φθίσεως.
— Τόσφ χειρότερον, παιδί μ.ου. ’Αποκρούω τό δράμ.α. Είνε το σύστημά 

μου και διά τοΰτο ί'σα ί'σα έπαρασημοφορηθην.
— Αέ τότε άς ηνε φθισικη μέχρι της τέταρτης πράξεως, κατά δέ την

πέμ,πτην άς άποθάνγ άπόπληκτος. '
— ’Ά έτσι δά! εύγε! Φαίνεται δτι είσαι πεπαιδευμένος και έξυπνος 

νέος.
— Ή καλωσύνη σας εξοχότατε.
— Μήπως μεταχειρίζεσαι είς τό δράμα σου τάς λέξεις Θεός, ελευθερία, 

πατρις, Ιταλία.
— κύριε’ μετεχειρίσθην πάντοτε τάς λέξεις vf ιστός, κυβόρνησις, 

επαρχία, Πελοπόννησος. Συγχωρήσατε εάν μοϋ έξέφυγε κάπου ή λέξις 

eziandio (είσέτι).
— Διάγραψέ την. «Ού ληψει τό όνομα Κυρίου τοϋ Θεαΰ σου έπι μα- 

ταίφ». Γνωρίζεις τό δεκαήμερον ;
•— Βέβαια’ άνέγνωσα χιλιάκις τον κυρ Ίωάννην.
— Τον άγιον Ίωάννην θέλεις νά είπγς, — προσέθεσεν δργίλως ό Δόν 

Γαϊτάνος, δστις, άφηρημένος ών η παρασυρόμενος έκ της συνήθειας των 
άνάγνώσεών του, έλεγε δεκαήμερον άντι δεκαλόγου καί έξέλαβε τόν Ίω

άννην Βοκάκιον άντί τοϋ αγίου Ίωάννου.

— Ποιος άγιος Ιωάννης ;
— ’Έχεις δίκαιον, δέν τό ε?πεν ό άγιος Ιωάννης, άλλ’ ό άγιος Ματ

θαίος.
— Συγγνώμην, κύριε, δέν ή'ξευρα δτι δ άγιος Ματθαίος εΐνε δ συγγρα

φείς τοΰ δεκαημέρου.
—’Αρκεί, άρκεί, διέκοψεν άποτόμως δ κύρ Γαϊτάνος. Καί ποΰ λαμβά

νει χώραν ή σκηνη ;
— Έν καφφενείφ τινί της πόλεως τών ’Αθηνών.

■—Καί πώς δμιλεί δ Ιπποκράτης σας.

— Δι’ άφορισμών.
— Υπάρχουν αί τρεις ενότητες ;
—— Λείπει η τοΰ τόπου.
— ’Ώ, και αύτη η νέα σχολή σας ! Καλά είπεν δ μαρκησιος Πουότι

δτι μετά τάς κωμφδίας τοϋ Αισχύλου, οί νεότεροι δέν παρηγαγον, είμη 

κοροφόζαλα. '
— Τί θά είπ·?ί κοροφέζα^α/ηρώτησε μ.ετά παιδικές άφελείας δ Βροΰτος.
*0 δόν-Γαϊτάνος μη θεωρών άναγκαΐον νά άναπτύξη λεπτομερώς τό 

νεολόγημά του ηρκέσθη· νά ερώτηση’

' *— Υπάρχουν φαρμακίαι;
— Ό Ιπποκράτης η'θελε νά φαρμακευθη διά νιτρικοΰ δξέως άλλά σκε- 

πτόμενος ώριμώτερον μετέβαλε ιδέαν.
— Καλά’ υπάρχουν γυναίκες ;
■—Μία καλόγρηα καί τινες άλλαι.

— Δέν υπάρχουν άπαγωγαί, έρωτες, σκάνδαλα \
— Τίποτε άπό αύτά κύριε.
— Καλά, έξηκολούθησεν δ δον-Γαϊτάνος. ’Επειδή σήμερον οί άνθρωποι 

τρέχουσι μάλλον είς τό θέατρον η είς την εκκλησίαν, πρέπει νά προσπα- 
θησωμεν νά προξενησωμεν άηδίαν είς τούς θεατάς, οίτινες ουτω δέν θά 
συχνάζουν ούτε είς την μίαν ούτε είς τό άλλο. Τούλάχιστον ώς παρατη- 
ρ,εΐ ορθότατα δ δεσπότης, δέν θά πράξωσιν αμαρτίας πνευματικάς^ Τό 
θέατρον είνε σχολή διαφθοράς, και πάσα καθολική άποστολικη καί ρω
μαϊκή κυβερνησις πρέπει νά κλείση τάς γεένας τοΰ Σατανά, εάν θέλη νά 
έ'χη ύπηκόους εύσεβεΐς.

— Μη άμφιβάλλετε περί τούτου.
— Ύπάρχουσίν όργανα, κώδωνες, έκκληόίαι ;
— Ναι, κύριε’ η εκκλησία της αγίας Κλάρας, της δποίας οί κώδωνες 

μ,όνον άκούονται έπί σκηνης δταν δ πρέσβυς της Πρωσσίας νυμφεύεται την 
κόρην τοΰ Ίπποκράτους.
, — Μονομαχίαι, ξενοδοχεία ;

— Ναι, τό ξενοδοχεΐον τ-^ς 'Ρώμης, δπου κάθηνται οί στρατιώται τοΰ 
αύτοκράτορος^Δαρείου. Μονομαχίας όμως δέν άναφέρω επειδή η κυβέρνη- 
σις τάς,άπαγορεύει. ~~—-—

—! Εύγε ! Βλέπω δτι είσθε νέος δξύνους.
Ταϋτα δέ λέγων, δ δον-Γαϊτάνος νίνοιξε τό χειρόγραφον, έμέτρα τά 

φύλλα του, άναγινώσκων γραμμάς τινας έηαχοΰ, καί έξηκολούθει δμιλών 
• — Παρατηρώ έν τφ δράματι σας διάλογον πολύ φυσικόν, μεγάλην ιστο

ρικήν άκοίβειαν, καί πίστην άπεικόνισιν τών ηθών. Φαίνεται δτι έμελε- 

τησατε έπισταμένως την άρχαιότητα. ’Άν δέν έλειπεν ή ένότης τοΰ τό- 
' που ! Διά την έλλειψιν ταύτην έπρεπε νά άποκρούσω τό δράμα, άλλά,

χάρις είς την ύπόθεσιν, παραβλέπω καί τό επιδοκιμάζω. Πηγαίνετε άλλ’ 
έστέ βέβαιος δτι θά σάς άποδοκιμάσωσιν επειδή τό κοινόν δέν έχει cef· 

t σθησιν τοΰ ωραίου καί τοΰ καλοΰ. ,
— Νομίζετε δτι......
-τ-Α’ί διάβολε, δέν τό βλέπετε καί σείς ; Τό κοινόν ένθουσιάζεται με 

τά δράματα τοΰ Βίκτωρος Ούγγώ καί τοΰ Σαιξπηρου καί κοιμάται μέ 
τά δράματα τοϋ Βεντινιάνη καί τοϋ Καμπάνια.

Τό δράμα τοΰ Βρούτου και τοΰ κύρ Γαβριήλ έπεδοκιμάσθη καθ’ δλο- 
κληρίαν υπό τών κριτών.
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'Ο Βρούτος παρουσίασεν αύτδ εις τδν διευθυντήν του θεάτρου. *0 Πρε- 
πιάνης Απεπειράθη νά τδ Αναγνώσγ καί τδ έρριψε μακράν. Ό ηθοποιός 
Μαρκιόνης είσελΟών εύρεν αύτδν έξω έαυτοΰ, νομίζοντα δτι ή'θελον νά 
τδν έμπαίξωσι.

— Νά έμπαίξγ έμέ, Ανέκραξεν δργίλως, έμέ δστις τριάκοντα δλα έτη 
άσχολοΰμαι εις τά θεατρικά ; Θά ρίψω εις τδ πϋρ τδ έλεεινδν αύτδ τε- 
τράδιον και θά πνίξω τδν συγγραφέα του άν τολμήση νά έλθγ νά μάθη 

τήν τύχην του.
'Ο Μαρκιόνης. έλαβε τδ δράμα κατ’ οίκον, τδ ανέγνωσε καί αύτδς καί 

την έπιοϋσαν επανήλθε φαιδρός παρά τώ Πρεπιάνγ. Ό μέγας ηθοποιός 
είχε ανακαλύψει τι τδ όποιον και οί συγγραφείς αύτοί δέν ειχον ένοησει.

—· Φίλε μου, ανέκραξεν δ Μαρκιόνης περιχαρής, ενώ είσήρχετο είς τδ 
δωμάτιον τοΰ Πρεπιάνη* είνε αριστούργημα !

— Πώς, ηρώτησεν δ Πρεπιάνης συνοφρυούμενος.
— Μάλιστα, μάλιστα, αριστούργημα’ οί συγγραφείς,έν καλή τή πίστει 

γράφοντες δράμα,συνέθεσαν την έκφραστικωτέραν σάτυραν τοΰ ρωμαντισμοΰ.
— Φαίνεται, Μαρκιόνη, δτι έχεις πολλήν διάθεσιν νά αστειευθής σή

μερον.
— Μά τούς θεούς τοϋ 'Ομηρου, δ'χι’ δπως και έν Γαλλία, καί τδ γνω

ρίζεις καλώς, Ανθεί και παρ’ ημΐν η μεταξύ κλασικών και ρωμαντικών συ- 
ζητησις. Τδ πάν έξαρτάται λοιπδν έκ της στιγμαίας Αντιλήψεως τοΰ κοι
νού, καί της προσοχές τών ηθοποιών κατά την παράστασιν τοΰ έ'ργου. 
Έάν τδ κοινόν έννοήση την ειρωνείαν, θά έ'χωμεν έπιτυχίαν φρενήρη’ έάν 
δμως λάβη τδ πράγμα ύπδ σοβαράν έποψιν, αποτυχίαν πρωτοφανή είς τά 
χρονικά τοΰ θεάτρου.........................

Ό 'Ιπποκράτης παρεστάθη.
■ Τδ θέατρον ήτο πλήρες’ οί ηθοποιοί έπέτυχον.

Περί νεαράς τίνος μάλιστα ύποκριτρίας έμορφώθη εύνοίκωτάτη πεποί- 
θησις, έλέγετο δέ δτι ήτο Αδελφή έρωμένη, η μελλόνυμφος ένδς τών δύο 
συγγραφέων. ’Ητο μαθήτρια της Τεσσάρη καί έκαλεΐτο Ελένη Μινού- 

~τολο, κατά τδ θεατρικδν πρόγραμμα. Ό Μαρκιότης έ'κρινε κάλλιστα. Όί 
συγγράφεις προσέφερον δραμα, άλλ’ οί θεαταί έχειροκρότουν κωμωδίαν. 
Έπί τοεΐς ώρας τούς κατεΐχεν άκρατος ίλαρότης. Ό Βροΰτος καί δ. δδν- 
Γαϊτάνος, έκπληκτοι, συννενοοΰντο διά τών βλεμμάτων. Ούδέν ηδύναντο 
νά έννοήσωσιν. 'Ο τραγικδς έλεος, δ όποιος ένόμιζον δτι ή'θελε έρεθίσει 
τδν δακρυφόρον Αδένα, έθετε τούναντίον είς παλμικήν' κίνησιν τδ διάφραγ

μα της κοιλίας.
Δέν Αναλύομεν τδ δραματικόν τοΰτο προϊόν, τδ όποιον μετά τοσούτου 

ζωηροϋ ένδιαφέροντος ύπεδέξατο η έποχη έκείνη, ή οποία άλλως τε ήτο 
τοσοϋτον αύστηρά διά τά πνευματικά έργα.
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"Οτε οί Απεσταλμένοι τοΰ αύτοκράτορος της Πρωσσίας παρουσιάσθησαν - 
είς τδν 'Ιπποκράτην, δστις εύχαρίστως έπινε τδν καφφέ του καί άνεγίνω- 
σκεν έφημερίδα έν καφφενείω τινι τών ’Αθηνών,τοΐς προσέφερε σιγάρα της 
Αβάνας. Οί απεσταλμένοι η'ρχοντο νά ίκετεύσωσι τδν μέγαν ιατρόν νά έμ- 
βολιάσν) τάς Πρωσσίδας χορεύτριας. Ούτος δέ τοΐς λέγει.

— «’Έχω Αρκετάς τοιούτου εί'δους Απασχολήσεις μέ τάς χορεύτριας τής 
πατρίδος μου, τάς δποίας διακρίνει καί πλειότερον κάλλος. Κάτω οί ξένοι!»

Τδ θέατρον ητο άνάστατον έκ τών έπευφημιών’ οί δύο συγγραφείς έ- 
κληθησαν έπί σκηνής.

Γενικαί'έπευφημίαι συνώδευσαν την λέξιν «’Άθλιε,» δι’ής έφιλοδώρησε 
τδν εραστήν της κόρης δ Αντίπαλός του, ώς καί την έμφάνισιν τοΰ Καμ- 
ποβάσσου ύπαστυνόμου δστις έμποδίζει την μελετωμένην μονομαχίαν των.

'Η αύτή ένθουσιώδης ύποδοχή παρηκολούθησε καί τήν σκηνήν καθ’ ήν 
τίς οιδε πώς, οί δύο άντεοασταί Ανεγνώρισαν δτι ήσαν αδελφοί.

Έν ένί λόγω αί έπευφημίαι ύπήρξαν αδιάκοποι, καί τδ άσμα τής Έλέ- 
νος έπανελήφθη, ένθουσιάσαν τδ θέατρον σόμπαν.

Οί συγγραφείς δέν ηδύναντο νά συνέλθωσιν έκ τής έκπλήξεως ήν διή- 
γειρεν αύτοΐς ή απροσδόκητος αυτή επιτυχία.

Οί τής κλασικής σχολής κριτικοί ήρνήθησαν τάς άρετάς τοΰ δράματος. 
'Ο Βροΰτος ώς έκ τούτου έπεμψε τούς μάρτυράς του είς έφημεριδογράφον, 
δστις Απεποιήθη τήν μονομαχίαν, ίσχυριζόμενος δτι έδικαιοΰτο νά φρονή 
δτι ή θυγάτηρ τοΰ 'Ιπποκράτους δέν έπρεπε νά έχγι κρινολΐνον. Άλλ’ δ 
Βροΰτος-τφ,.έ,φ^λοδ^ώρησε ραπίσματα, δποίων ήξιώθη καί άλλος κριτικός 
παραδεχόμενος δτι καταΤτηΤ-ρεμ^ εποχήν δέν ύπήρχον
τηλεβόλα, καί έξήρθωσε τήν σιαγόνα τρίτου, δστις τά πάντα είχεν ευρει 
άριστα, έκτδς δτι δ 'Ιπποκράτης δέν ώμίλει Ελληνιστί.

‘Η Αστυνομία παρενέβη καί δ Βροΰτος έφυλακίσθη.
Ή Ελένη Μινούτολο, δέν ένόησεν δτι δ Βροΰτος είχε γράψει τδ Αρι

στούργημα τοΰτο μόνον καί μόνον δι’ αύτήν, καί επομένως δτι τώ ώφειλε 
τήν είσοδόν της εις τήν σκηνήν.’

Έκ τής φυλακής έκείνης δ δυστυχής Βροΰτος μόλις μετά εί'κοσι πέντε 
ημέρας ήδυνήθη νά έξέλΟγ) μετ’ Αγωνιώδεις προσπάθειας τοΰ Αρχιεπισκό

που, τοΰ εφημερίου καί τοΰ κύρ-Νώε. Έν αύτή Ανεφάνη ή πρώτη ρυτις τοΰ 
προσώπου του.

Τήν έπιοϋσαν τής παραστάσεως έΛκρουσε τήν θύραν τής Ελένης Απεχ
θής μέγαιρα, φέρουσα επιστολήν τοΰ Μαρκησίου δέ Βιάνο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

II ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΕΘΥΣΟΥ

Ή επιτυχία τοΰ Βρούτου δέν ηύχαρίστησε τδν θειον του’ [Λαθών ότι. δ 
«ανεψιός του δέν έφοίτα εις τδ πανεπιστήμιου καί τά νοσοκομεία, άλλα 
συναναστρέφετο μετά. φαύλων και οκνηρών νεανιών^ άπεφάσισε νά τδν ά- 
ποστείλν] πάλιν εις Μολιτέρνον. 'Ο Βροΰτος άπελογηθη, παρεκάλεσε καί 
ύπεσχέθη νά διορθωθώ). 'Ο κυρ Νώε ένέδωκε καί τδν συνεχώρησεν, άφοΰ 
προηγουμένως έλαβε τδν λόγον του δτι. είς τδ έξης θά έπιδοθγί. έντελώς 
εις την σπουδήν της ιατρικής.

— Ναί,. είπεν δ Βροΰτος, άλλ* ύπδ δύο απαραίτητους ορούς.
■— ’Ά ! διαπραγματευόμεθα. Καλά, άς άκούσωμεν τούς όρους.
— Πρώτον νά μοί δώσητε τά άναγκαιοΰντα χρήματα διά την άπόκτη- 

σιν τοΰ πτυχίου της ιατρικές.
*Ο κυρ Νώε έστέναξε βαθέως αλλά δέν άπηντησε.
'— Δεύτερον, έξηκολούθησεν δ Βροΰτος, νά μοΰ έξασφαλίσητε. πελατείαν.
1— 'ΛΟσον δι’ αύτά, δ Θεάς βοηθός’ άπηντησεν δ κυρ Νώε.
Καί έ'δωκε τά χρήματα.
Τοϋ Βρούτου τά ένδυματα είχον έκτεθη εις χλευασμούς. 'Ως γσθάνθη. 

έν τφ θυλακίφ βάρος ίκανδν ταλληρων, ώς πρώτη ιδέα τφ έπηλθε ν’ ά- 
γόράση κομψοτέραν έσθ^τα. Άπέ.κρουσεν όμως τδν πειρασμόν, κάλϊιον 
είπεΐν, έκαμε συμβασιν μετ’ αύτοΰ, Αγόρασε δηλ. έν ζεύγος πτερνιστήρων 
κιτρίνας. χειρίδας καί μαστίγιον μέ άργυράν έπιλαβίδα. Αυτά δμ.ωςύπηρ- 
ξαν η αιτία τοΰ ολέθρου του.

Οί πτερνιστήρες κατέστησαν καταφανεστέραν την αθλιότητα τών ύπο- 
δημάτων του’ ήγόρασε λοιπδν άλλα κομψά καί έστιλβωμένα. Αλλά τά 
υποδήματα έφώναζον κατά τοΰ πεπαλαιωμένου πανταλονιού του, καί δ 

Βροΰτος ήναγκάσθη ν’ άγοράσγ άλλο καινουργές. Τδ νέον πανταλονιού έ- 
πανεστάτησε κατά τοϋ περιβόητου πολύχρωμου περιστηθίου του, καί νέον 
περιστηθιον έκ μαύρου πικέ τδ άντικατέστησε. Τδ περιστηθίου όμως δέν 
ηθέλησε νά συμφιλιωθεί μέ έπενδύτην δεικνύοντα τούς δδόντας ώς γηραιά 
Άγγλίς Μίς· έδέησε λοιπδν δ Βροΰτος νά προμηθευθγ μέλανα έπενδύτην 
καταλληλότερου. Μετά ταΰτα, ηδυνατο νά παραλείψγι ώραιον περιλαίμιου 
καί νέον πίλον ;

Έν ένί λόγφ, τά χρήματα τοΰ διπλώματος μετεβιβάσθησαν σχεδδυ 
όλα είς τά θυλάκια τών έμπορων, καί δ Βροΰτος, έγκαυχώμενος είπε’

— Θά ί'δωμεν είς τί θά άποληξωσιν δλ’ αύτά.

Τφ έμειναν είσέτι τάλληρά τινα. Ήγόρασε μίαν σιγαροθηκην διά τδν 

εαυτόν του, μίαν ράβδον διά τδν θεϊόν του, έν ρινόμακτρον διά την Χε- 
λώνην, έ'δωκεν έν πεντόφραγκου είς πτωχόν τινα, συνέπιεν είς τδ οινοπω
λείου μέ τδν κύρ Γαβριήλ καί έπέστρεψεν οί'καδε έ'χων τά θυλάκια τοϋ 
νέου πανταλονιού του ξηρά ώς η ’Ερυθρά θάλασσα καθ’ ην στιγμήν οί Ε
βραίοι άπεφάσισαν νά την διαβώσιν.

Είνε αδύνατον νά παραστηση τις την έκπληξιν καί τδν φόβον τοϋ προ
σώπου τοΰ κύρ Νώε, όταν είδε την μεταμόρφωσιν τοΰ ανεψιού του. Έν- 
νόησεν άμέσως την τύχην τών χρημάτων του. Αί τρίχες του ώρθώθησαν 
έκ φρίκης καί δ δυστυχής ούδεμίαν κατώρθωσε νά εύρη έ’κφρασιν ΐνα έκ- 
δηλώσνι την άγανάκτησίν του. Ό δέ Βροΰτος, πλησιάσας αύτδν θωπευτι- 

κώς τω είπε μετά σοβαρότητος’
—- ’Αγαπητέ μοι θείε, δότε μοι την εύχην σας’ ύπανδρεύομαι.(, »
"Αμαπγ άπροσδοκητφ ταύττ) είδησει δ κύρ Νώε έπηδησεν είς τδν λαι

μόν τοϋ Βρούτου καί θά τδν έστραγκάλιζεν έάν ουτος δέν τδν έλάμβανς,ν 
ησύχως έκ τών χειρών, άναγκάζων αύτδν νά καθησγ.

— Χελώνη, είπεν, ένα ποτήρι νερδ διά τδν θειον.
■ —Τά χρήματα; ηρώτησεν δ νεωκόρος μ.ετά φωνΰίς σπασμωδίας.

— Τά χρήματα ! Τί χρήματα ; ’Ά τά ίδικά σας.......................... Errupit,
excessit, evasit, λέγει δ Κικέρων’ defluere extemplo γράφει δ Πλαΰτος.

Ή δργη, η άγανάκτησις, ή ληθη, ολίγου δεϊν έ'πνιγον τδν κύρ Νώε.

Οί οφθαλμοί του έπληρώθησαν αίματος καί χολής.
— ’Έξω τοϋ σπητιοΰ μου, ασεβέστατο, κλέπτα, σπάταλε, έφώναζεν. 

'Ο ίδρώ,ς τοϋ προσώπου μου, αί οικονομία'. μου, δ καρπδς τεσσαράκοντα 
ετών λιτανειών καΓδτ^τϊ^>ν_^ν_^τη^κκλησίκ νά καταστρκφγί έντδς δλίγων 
λεπτών παρ’ ένδς.αθλίου ! έ'ξω, έ'ξω, σκυλε7νά~μη σέ ίδοϋν πλέον τά μά
τια μου η δέν ηξεύρω τί θά γείνφ.

— Θεϊέ μου, sanum externuat ire, λέγει η σχολή τοΰ Σαλέρνου, άπην
τησεν δ Βροΰτος μετ’ άγγελικ^ς γλυκύτητος σταυρόνων τάς χεϊρας έπί 

τοϋ στήθους.
—- ’Έξω λοιπδν, ζώον, έξηκολούθει φωναζων δ κύρ Νώε, περιστρεφόμε

νος έπί τοϋ καθίσματος καί κτυπών τούς πόδας.
— Μά ποΰ θέλετε νά ύπάγω έπί τέλους ; νά γίνω Τοϋρκος ;
— Πήγαινε νά γείνγς δήμιος, διότι είσαι ηδη άξιος τ.ης άγχόνης. Νά 

μ,έ κλέπτες τόσον άναιδώς !
— Χελώνη, είπεν δ Βροΰτος, έν άλλο ποτήρι νερδ τοΰ θείου. ’Άφησε 

τάς προσευχάς σου καί φέρε την είρηνην μεταξύ τοΰ Κρέοντος καί τοΰ 
Οίδίποδος, Χελώνη.

Ό κύρ Νώε έξεπλησσετο διά την τόσην ψυχραιμίαν καί αναισχυντίαν 

τοΰ άνεψιοΰ του. Δέν άπηντησε πλέον, άλλ’ οί σπασμοί του προσώπου του 
ώμίλουν άντ’ αύτοΰ.
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Ό Βροΰτος τότε καθησας πλησίον αύτοϋ είπε'
— Καί τώρα Άς δμιλησωμεν ολίγον.
Ό κυρ Νώε, τδν έθεώρει διά κεραυνοβόλων βλεμμάτων σιωπών δ δε 

Βροΰτος εξακολούθησε-
— Προσέχετε τώρα κύρ Νώε, διότι δέν δμιλώ πλέον εγώ, άλλ’ η αύ- 

τοΰ σεβασμιότης δ καρδινάλιος της. Νεαπόλεως" κύτος σας έρωτ^.
— «Κύρ Νώε, έχετε άλλον άνεψιδν άπδ τδν ώρκϊον τοΰταν νεανίαν ;
— «Όχι σεβασμιώτατε.
—- «Ήξεύρετε, κύρ Νώε, δτι μοι φαίνεται, νέος, όλος πνεΰμα. καί με

τριοφροσύνη παρέχων χρυσές ελπίδας διά τδ μέλλον ;
— «Εύχαριστώ ταπεινώς την σεβασμιότητα σας, διά την ζάλην της

αύτ·^ν ίδέκν. *
. — «Κύρ Νώε σεις είσθε γέρων.

—— «Δυστυχώς σεβασμιώτατε. ....
— «Δέν είσθε πλούσιος, κύρ Νώε.
— «Πτωχότατος ώς καλόγηρος, έξοχώτατε.
— «Δέν δύνασθε έπί πολύν άκόμη καιρδν νά διάγητε τδν άγωνιώδη 

τούτον βίον, εγειρόμενος είς τάς πέντε της πρωίας, ψάλλων λιτανείας, 
σαρόνων την έκκλησίαν, κρούων τούς κώδωνας, ύπηρετών τδν εφημέριον 
καί την οικονόμου του, περιπλανώμενος καί άναπνέων τδ πλεΐστον της 
■ημέρας την ψυχράν καί δυσώδη άτμοσφαϊραν της εκκλησίας μας.

— «Ή σεβασμιότης σας δμιλεΐ ώς δ ©εδς τοΰ Αβραάμ και τοϋ ’Ιακώβ.
— «’Έχετε άνάγκην άπδ κανένα δστις νά φροντίσ-ρ περί τοϋ γήρατος 

σας κύρ Νώε ;
— «Βεβαίως, σεβασμιώτατε.
— «Και αύτδς βεβαίως θά ·ηνε δ άνεψιός σας ;
— «Δέν άμφιβάλλω διόλου, σεβασμιώτατε- δ άνεψιός μου έ'χει άγαθην 

καρδίαν καί εύγενΰ) αισθήματα.
—- «Πρέπει λοιπδν νά τώ ευρητε τέχνην τινα $ επιστήμην, νά τδν 

καταστησητε έν ένι λόγω ωφέλιμον καί ζΙ<, τδν εαυτόν του καί εις τούς 

άλλους. -
— «Σπουδάζει ιατρικήν, σεβασμιώτατε.
■— «Καλά- άν καί δ ίατρδς είνε συνήθως περιττόν τι πράγμα, δπως 

σχεδόν πάντοτε είνε άσεβης.
— «Ή σεβασμιότης σας δμιλεΐ ώς δ σοφδς Σολομών.
— «Σκεφθητε δέ, κύρ Νώε, δτι δ ίατρδς πρέπει νά έ'χγ) ασθενείς.
— «Είμαι είς τάς διαταγάς της σεβασμιότητός σας.

— «’Έχει καλώς, άλλά φίλτατε, κύρ Νώε πρέπει, δλοι οί άσθενεΐς νά 
θεραπευθώσι άπδ τδν άνεψιόν σας.

■— «Αί', έξοχώτατε, ή θεία πρόνοια και δ εφημέριος θά μάς βοηθησφ.

’-—«Καλά κύρ Νώε, άλλά δέν πρέπει νά λογαριάζωμεν μόνην την θείαν 
πρόνοιαν, ή δποία έ'χει τόσας καί.τόσας φροντίδας καί μάλιστα είς την 
εποχήν ταύτην, καθ’ ην. οί καρβονάροι άνεστάτωσαν δλον τδν κόσμον.

— «Τδ αύτδ λέγω καί εγώ, σεβασμιώτατε.
— «Αοιπδν διά νά έ'χνι τις άσθενεΐς πρέπει νά έμπνέγ εμπιστοσύνην 

είς τούς πελάτας του.
— «Όμιλεΐτε ώς εύαγγέλιον, σεβασμιώτατε.
— «Τώρα, φίλτατε κύρ Νώε, πώς θέλετε οί καλοπληρωταί πελάται οΐ- 

τινες είνε καί σπανιώτατοι, νά εκτιμ,ησωσιν ένα νεανίαν δστις φαίνεται 
ως άπομαχος κλητηρ, μέ ύποκάμισσον λερδν καί πρόστιχον καί έ'νδυμα 
έ'χον άξίαν άρχαιολογικην ;

—- «’Αλήθεια, έξοχώτατε.

— «Κυρ Νώε, ή πτωχεία είνε μισητη- οί πλούσιοι την άποφεύγουσιν» 
Ο άνεψιός σας λοιπδν, μέ την προκατακλυσμιαίαν του ένδυμασίαν ούδέ- 
ποτε θά έ'χγ προθύμους πελάτας.

— «Άλλ’ έξοχώτατε, ημείς εί'ιεεθα πτωχοί. _

— «Τοσφ μάλλον κύρ Νώε, πρέπει νά τδ κρύψητε. Είς τδν 'Ροτσίλδ 
έπιτρεπεται να φορεσγ σχισμ,ενον έπανωφόριον,καί μάλιστα είνε τιμή του4 
αλλα δια τδν Βρούτον δυστυχία. ’Αντί νά ευρτ; πελάτας, θά έ'χγ, χωρίς 

περί τουτου να ηνε βέβαιος, άνθρώπους οϊτινες έξ οί'κτου θά τδν έλεώσι’ 
και να δυσπιστητε,πάντοτε κύρ Νώε, πρδς τούς έλεημονας, διότι σπάνιοι 
είνε οί πράττοντες τοΰτο έξ αισθήματος.

— «Τι πρόκειται λοιπδν νά γείνγ σεβασμ,ιώτατε.;
«Να φανίΐτ^Γ~πλου«και__κ^ί^να ^σθε μ,ετριόφρονες- νά φανητε ισχυροί 

και να ησθε φιλάνθρωποι- να φανητε^~σοψοΐ ~κπί- -νά μη κάμ.ετε κατά- 
χρησιν.

— «Άλλά, σεβασμιώτατε............ »
— Αι, αρκεί, αρκεί- διεκοψε τότε δ κύρ Νώε αύτδς, δλίγον ησυχώτε- 

ρος πκρεστησας την σεβασμιοτητά του νά δμιλίϊ ώς δικηγόρος καί έμ.έ 

ως καλογηρος, αλλ απατάσαι, απατάσαι πολύ, σοί τδ λέγω εγώ- δλα 
αύτά είνε έφεύρεσις ίδικη σου άχρεΐε. Θέλεις νά μέ άπατησγς πάλιν διά 

να μοΰ αφαρπασης νεα ταλληρα, άλλά κάμ.νεις τούς λογαριασμ.ούς χωρίς 
τδν οίκοκύρην.

11 Λογαριάζω οτι θα πληρωσητε τδ πτυχίον μου ιδού τδ πάν. Λ
— Ποτέ.

— Δεν το πιστεύω, θείε ·μου, δεν έ'χετε την φλέβα της κακίας.
Την επαύριον ο κυρ Νώε κατέβαλε μ,όνος τά διά τδ δίπλωμα τοΰ Βρού

του χρήματα, ‘
Τεσσαρες μήνες παρηλθον ΐνα άποδειχθ·^ δτι δ Βρούτος ·<το υίδς τοΰ 

κυρ Ζουγκου και της κυράς Φρόσως, δτι -ητο πιστδς υπήκοος καί ευσεβής
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χριστιανός, δτι έσύχναζεν είς τήν εκκλησίαν πασαν κυριακήν καί τάς λοι- 
πάς έορτασίμους ημέρας, δτι έξωμολογεϊτο καί έκοινώνει, δτι δέν έτρωγε 
κρέας την Παρασκευήν καί τδ σάββατον, δτι ούδένα είχε φονεύσει, ούδέ— 
ποτε συνωμότησε κατά τοϋ βασιλέως, ούδ’ άνέγνωσε άπηγορευμένα βι
βλία, ούδέποτε είχε συναποτελέσει μέρος φιλελευθέρων εταιριών. ..Έπί 
τέλους έγεινε δεκτός είς τάς εξετάσεις. -

Άλλά χωρίς ποτέ νά μελετήση πεπροικισμένος δι’ ϊσχυρας μνήμης κα- 
τώρθωσεν έκ μόνον τών παραδόσεων τοϋ εύφραδοϋς καθηγητοΰ του Κο- 
ζεντίνη νά γείνγ επιστήμων χωρίς και αύτδς νά τδ έννοήσγ, καί νά γείνγι 
περισσότερον επιστήμων άπδ τούς έξεταστάς του.

"Ωστε έ'λαβε τδ πτυχίον του.
Τδ πτυχίον εΐνε διά τδν φοιτητήν δτι δ σύζυγος διά την κόρην* ή φι

λοδοξία τοΰ βίου του, ή ελπίς έν έγρηγόρσει, τδ διηνεκές δνειρον, τδ συν- 

σαράσσον τδν ύπνον του, πριν η τδ λάβγ* κατόπιν..... έν τίποτε.

Α· Φραδααίληί

Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ—ΒΑΡΥΤΗΣ—ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΑΡΟΥΣ—ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

"Οταν έπί τίνος σώματος ήρεμοΰντος και τοΰ οποίου η κίνησις ύπ’ αύ- 
δεμιόίς αιτίας κωλύεται, έφαρμόσωμεν δύναμίν τινα τδ σώμα τοΰτο θέ
λει κινηθή κατά τήν διεύθυνσιν καθ’ ην ενεργεί ή δύναμις αυτή. Άν 
άντί μι^ς δυνάμεως έφαρμόσωμ,εν έπί τοΰ έν λόγφ σώματος δύο δυνάμεις 
ί'σας καί ένεργούσας κατ’ άντιθέτους διευθύνσεις, τδ σώμα θέλει μείνει 
ακίνητον* ούτως άν ζεύξωμεν π. χ. όπισθεν καί έμπροσθεν άμάξης τινδς 
άνά ένα ίππον, έκάτερον ισοδύναμον πρδς τδν έτερον, καί έλκοντας μετά 
της αυτής έντάσεως ή άμαξα θέλει μείνει άκίνητός δηλ. θέλει Ισορροπεί· 
Άν η έτέρα τών δύο έν λόγω δυνάμεων είναι μεγαλειτέρα ή'ται έντατικω- 
τέρα, προκειμένου περί της άμ,άξης, δ έτερος τών 'ίππων είναι ισχυρότερος 
τότε τδ σώμα η η άμαξα θέλει κινηθη κορτά τήν διεύθυνσιν τής μεγαλειτέ- 
ρας δυνάμεως, ή τοΰ ίσχυροτέρου ίππου. Είναι δέ φανερδν δτι μέρος τής με- 
γαλει τέρας δυνάμεως έξουδετεροΰται ύπδ τής μικροτέρας,ή'τοι άσθενεστέρας 
δυνάμεως.Άντί δέ τών δύο τούτων δυνάμεων δυνάμεθα ν’ άντικατας*ήσωμεν 

έτέραν δύναμιν ένεργοΰσαν κατά τήν διεύθυνσιν τής ίσχυροτέρας δυνάμεως 
καί ί'σην πρδς τήν διαφοράν τών έντάσεων τών δύο δυνάμεων. Ή δύνα- 
μις αυτή Ονομάζεται συνισταμέτη τών δύο ύπ’αύτής άντικαθις*αμένων δυνά
μεων. Κατά, τδν αύτδν τρόπον δυνάμεθα ν’άντικατας·ήσωμεν άντί δύο δυνά
μεων ένεργουσών ούχί άντιθέτως πρδς άλλήλας,άλλά κατά διευθύνσεις, άπο- 

τελούσας γωνίαν τινά, έτέραν τινά δύναμιν έχουσαν μέσην τινά διεύθυνσιν 
τής δποίας ή έντασις πλησιάζει πρδς τδ άθροισμα τών έντάσεων τών δύο 
δυνάμεων καθ’ όσον αί διευθύνσεις τών δύο δυνάμεων είναι μάλλον 
παράλληλοι. Άν αί δύο δυνάμεις αί έπενεργοΰσαι έπί σώματος τινδς είναι 
παράλληλοι καί ένεργώσι κατά τήν αύτήν διεύθυνσιν, τότε ή συνιταμ.ένη 
αύτών είναι ί'ση πρδς τδ άθροισμά των καί ένεργέϊ κατά τήν αύτήν διεύ- 
θυνσιν. Άντί π. χ. δύο μικρών καί άσθενών 'ίππων έζευγμένων είςάμαξάν 
τινα καί συρόντων αύτήν πρδς τήν αύτήν διεύθυνσιν δυνάμεθα νά ζεύξω- 
μ.εν ένα ίππον ίσχυρδν τοΰ οποίου ή ισχύς ίσοδυναμεΐ πρδς τδ άθροισμα 
τής τών δύο άσθενών, τδ δ’ αποτέλεσμα θά ήναι τδ αύτό. Άλλ’ δ ισχυ 
ρός 'ίππος δέν πρέπει νά ζευχθ·?) είς τήν θέσιν ένδς έκ τών άσθενών ίππων, 
άλλά ζευγνύεται καί σύρει τήν άμαξαν έκ τοΰ μέσου τοΰ προσθίου μέρους 
αύτής. Δέν είναι άδιάφορον τδ σημ.εϊον τοΰ σώματος είς 3 έπενεργεϊ άπ’ εύ- 
θείας δύναμίς τις ή'τοι τδ αημεϊον της εφαρμογής τής δνκάμεως, άλλά δέον 
νά Ορίζεται* άκριβώς, δπως όρισθγ άκριβώς καί ή ένέργεια τής δυνάμ.εως 
έπί σώματός τίνος.

"Ο,τι μέχρι τοΰδε εί'πομεν περί δύο δυνάμεων καί τής συνισταμένης αύ

τών, ισχύει καί προκειμένου περί πολλών δυνάμεων. Καί άληθώς άν δυ
νάμεθα ν’ άντικαταστήσωμεν δύο δυνάμεις διά μιόίς μόνης παραγούσης 
τδ αύτδ άποτέλεσμα ώς καί αί δύο άρχικαί δυνάμεις, δυνάμεθα ν’ άντι- 
καταστήσωμεν καί πολλάς δυνάμεις διά μιάς μόνης δνοι/.αζομένης έπίση? 
συνισταμένης αύτών καί παραγούσης τδ αύτδ ώς αί πολλαί δυνάμεις ά- 
ποτελεσμα.~Άι4τιΆα^τΆμπολλών δυνάμεων άνά δυο δύνανται ν’ άντικα- 
τασταθώσι διά μι,Χς δυνάμεως~καί^τ5τω^-ό_άριθμδς τών δυνάμεων έλατ- 
τοϋται κατά τδ ή'μισυ, πάλιν δέ άνά δύο έκ τών δυνάμ.εων τούτων δόναν- 
ται ν’ άντικατασταθώσι διά μιδές δυνάμεως,'καί ουτω δυνάμεθα νά φθά- 
σωμεν είς μάαν δύναμιν, ή'τις είναι ή συγισταμέτη Kxii&v τών άρχικών δυ
νάμεων.

"Οταν έπί σώματός τίνος ένεργώσι πολλαί παράλληλοι καί κατά τήν 
αύτήν διεύθυνσιν δυνάμεις ή συνισταμένη είναι ί'ση πρδς τδ άθροισμα τών 
δυνάμεων αύτών καί έχει διεύθυνσιν τήν αύτήν πρδς τήν τών συνιστασών 
αύτήν δυνάμεων.

Γνωστδν τοϊς πάσιν είναι δτι άν άφήσωμ,εν σώμά τι έλεύθερον θέλει 
κινηθή πρδς τήν γήν καί θέλει καταπέσει έπ’ αύτής. Ή κίνησις αυτή 
παράγεται βεβαίως ύπδ δυνάμεώς τίνος διότι ούδέν σώμα κινείται ή ή κί- 
νησις αύτοϋ μεταβάλλεται ή μηδενίζεται άν μή έπενεργήσγ έπ’ αύτοϋ 
δυναμις τις. Ή δύναμις ή'τις παράγει τήν πρδς τήν γήν κίνησιν τών σω

μάτων είναι ή έλξις τής γής ή'τις Ονομάζεται βαρύτης. Ή έλξις δμως τής 
γής η'τοι ή βαρύτης δέν επενεργεί έφ’ ένδς σημείου τών σωμάτων, ένερ- 
γεϊ έφ’ δλων τών σημείων, έφ’ δλων τών μορίων αύτοϋ. ’Ήτοι ή βαρύτης 
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άνεργε” Ιπ\ παντδς σώματος ώς παράλληλοι δυνάμεις έφηρμοσμέναι έφ’ 
έκάστου τών μορίων αύτοϋ. Ή συνισταμένη τών δυνάμεων τούτων είναι 
ί'ση πρδς τδ άθροισμα πασών τούτων τών δυνάμεων, δνομάζεται δέ βάρος 
τοϋ σώματος. Τδ βάρος λοιπδν σώματός τίνος έξαρτάται έκ τοΰ αριθμού 
τών μορίων τών συνιστάντων τδ σώμα καί έκ του βάρους έκάστου αυτών.

Ή συνισταμένη αυτή τών έφ’ έκάστου μορίου τοϋ σώματος ένεργουσών 
δυνάμεων έ'χει σημεϊόν τι έφαρμογης δπερ ονομάζεται xerrpor βάρους 
τοϋ σώματος. "Οταν τδ σώμα δμοειδές 5ν έ’χγ, σχήμα ράβδου ισοπαχούς 
καθ’ δλον τδ μήκος αύτ'δς τδ κέντρον βάρους αύτοϋ εύρίσκεται είς τδ 
μέσον, δταν έ'χτ) σχήμα κύκλου ?) σφαίρας είς τδ κέντρον, δταν εχνι 
σχήμα παραλληλογράμου είς τδ σημεΐαν δπου συναντώνται αί διαγώνιοι 
αύτοϋ κλπ.
' ’Άν λοιπδν είς τδ κέντρον τοΰ βάρους τοΰ σώματος έφαρμόσιρμεν δύ- 
ναμιν ίσην και αντίθετον πρδς τδ βάρος αύτοϋ η άν ύποστηρίζώ'μεν τδ 
σημείου τοΰτο, τδ σώμα δέν θέλει καταπέσει πρδς την γην. Ουτω, π, χ. 
άν λάβωμεν σανίδα έ'χουσαν σχήμα κυκλικόν και στηρίςωμεν τδ κέντρον 
αύτης, δπερ ώς άνωτέρω είδομεν είναι και τδ κέντρον τοΰ βάρους , αύτης, 
έπί αιχμές ράβδου τινδς η σανίς δέν θά καταπέσνι πρδς την γην, άλλά 
Θά εύρίσκηται έν Ισορροπία. Άλλ’ ΐνα ίσσορρ,οπΰί σώμά τι δέν είναι άπό»

Σχ. 14

λυτός άνάγκη δπως ύποστηριχθη άκριβώς τδ κέντρον βάρους αύτοϋ, δπως 
δηλ. τδ ύποστηριγμα έφαρμοσθγ άκριβώς έπι τοϋ σημείου τούτου, άρκεϊ 
καί άν τδ υποστήριγμα εύρίσκεται έπί της αύτης μετά τοΰ κατακορύφου 
κέντρου τοΰ βάρους. Ουτω π. χ. κυλινδρικόν σώμα τοΰ οποίου τδ κέντρον 
τοΰ βάρους εύρίσκεται είς τδ μέσον τοΰ άξονος αύτοϋ, δηλ. είς τδ μέσον 
της γραμμής, ητις ενώνει τάς δύο παραλλήλους κυκλικάς βάσεις αύτοϋ ισορ
ροπεί και άν ύποστηριχθγ τδ κέντρον της βάσεως αύτοϋ, δπερ εύρίσκεται 
κατακορύφως ύπδ τδ κέντρον τοΰ βάρους, δταν δ κύλινδρος ΐσταται όρθός. 
Έκφράζομεν δέ τοΰτο συνήθως λέγοντες δτι σώμά τι ίσορροπγί δταν η άπδ 
τοΰ κέντρου τοΰ βάρους αύτοϋ φερομένη κατακόρυφος άπαντ^ τδ υποστή

ριγμα αύτοϋ.

Μετά τά ολίγα ταυτα/μεταβαίνομεν είς την έζηγησιν τών παρατεθει
μένων εικόνων.

'Η είκών 14 παριστα μέθοδον καθ’ ην δυνάμεθα νά δρίσωμ,εν τδ κέντρον 
βάρους σώματός τίνος θέτομεν την έν τ?ί είκόνι παρισταμένην σανίδα, η

έλασμα, η ομοιον τι σώμα είς τδ χείλος τραπέζης ούτως ώστε, ώς δει
κνύει η είκών νά εύρίσκεται έν ίσορροπίιγ στηριζόμενον μόνον έπί τ·ης κό- 
ψέως της τραπέζης καί χαράττομεν έπί τοΰ σώματος γραμμήν αβ άκολου-

θοΰσαν την έφαπτομένην τοϋ σώματος κόψιν της τραπέζης' θέτομεν πάλιν 

το σώμα κατα τον αυτόν τρόπον άλλ’ έν άλλη θέσει έν ίσοροοπίγ καί χα- 
ραττομεν δευτεραν γραμμήν γδ όμοίαν'τδ σημεϊον κ δπου αί δύο αδται γοαμ- 

μαι συναντώνται είναι τδ κέντρον τοϋ βάρους τοϋ σώματος. Τοΰτο δέ διότι 
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ούδέ κατά την πρώτην ούδέ κατά την δευτέραν περίπτωσιν ήδύνατο' τδ 
σώμα νά ίσορροπή άν τδ ύποστήριγμα δέν έκειτο κάτώθεν" τοΰ κέντρου τοΰ 
βάρους δηλ. έπι τών χαραχθεισών γραμμών, άρα λοιπδν επειδή το κέν- 
τρον τοΰ βάρους κεΐται καί έπί της μιόδς. καί έπι της έτέρας τών γραμ
μών κεΐται κατ’ άνάγκην έπι τοΰ σημείου της συναντήσεως αύτών. Άν 
το σημεϊον τοΰτο στηρίξωμεν έπί ράβδου τίνος το σώμα θέλει ισορροπεί.

Αί εικόνες 15 κάί 16 παριστώσι περιέργους περιπτώσεις ισορροπίας. ®Ίνα 
έκτελέσωμεν το έν τη είκόνι 16 παοιστώμενον πείραμα λαμβάνομεν πώμα 
φιάλης έκ φελλού καί έμπηγομεν είς αύτό δυο περόνια, έπειτα δέ στηρί- 
ζοντες τδν φελλόν έπί τοΰ στομίου της φιάλης δυνάμεθα νά κλίνωμεν την 
φιάλην δπως κενώσωμεν αύτην, ώς δεικνύει η είκών, χωρίς νά- καταπέση 
τδ ύπδ τών περονών διατετρυπημένον πώμα. Τδ πείραμα τοΰτο δύναταί 
τις νά έκτελέση καί κατ’ άλλους πολλούς τρόπους, τούς οποίους μόνος δύ- 

ναται νά έφεύρη.
"Οπως έκτελέσωμεν τδ έν τη είκόνι 15 παριστάμενον πείραμα λαμβά- 

νομεν κλείδα είς την έπην αύτης έμπηγομεν γωνιώδη ήλον, ώς τδν τής 
είκόνος, δένομεν αύτδν έπι κανόνος ξυλίνου είς δέ τδ άκρον τοϋ κανόνος 
κρεμώμεν βάρος τΓ έπειτα έμπηγομεν είς τδ άκρον τραπέζης καρφίδα έ- 
χουσαν πλατείαν κεφαλήν και στηρίζομεν έπ’ αύτης την κλείδα ήτις φέρει 
πάντα τά λοιπά σώματα βλέπομεν δέ ότι τδ σύστημα τοΰτο τών σωμάτων 
ισορροπεί. Τοΰτο συμβαίνει, διότι τδ κέντρον τοΰ βάρους τοΰ έν λόγω συ
στήματος τών σωμάτων κεΐται έπι της αύτης κατακορύφοό. μετά της κε
φαλής της καρφίδος έφ’ στηρίζεται τδ σύστημα τοΰτο.

Ε. Α.

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ

Περιεργοτάτην σειράν άποτελοΰσιν αί σφραγίδες άπδ της έπαναστάσεως 
τοΰ 1821 καί έντεΰθεν, ών άρκετά πλουσίαν συλλογήν κατέχει ό πατήρ 

μου, ίκανάς δ’ έδημοσίευσε τδ περιοδικόν Εστία.
Τδ προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος τδ ψηφισθέν κατά την έν Έπι- 

δαύρω πρώτην έθνικην συνέλευσιν ορίζει έν τοΐς παραρτήμασι § ργ'. «ή 
σφραγις τής Διοικησεως φέρει σημεϊον χαρακτηριστικόν την ’Αθήναν μετά 
τών συμβόλων τής φρ.ονησεως» καί τδν τύπον τοΰτον είχον αί σφραγίδες 

καθ’ δλον τδ διάστημα τής έπαναστάσεως καί τούς πρώτους μήνας τής 
έλεύσεως τοΰ Κυβερνήτου. Κατά δέ την συνεδρίασιν τής 2 Αύγούς-ου 1829 
τής έν "Αργεί έθνικής τετάρτης τών έλληνων συνελεύσεως ένεκρίθη παμ- 
ψηφει δπως ή Κυβέρνησις ένεργηση την περί τάς σφραγίδας μεταρρύθμισή 

συμφώνως πρδς τδ ύπ’ άρ. 62 έγγραφον τοΰ Κυβερνήτου καθ’ 8 «ή σφραγις 

τοΰ Κράτους θά'φέρη τδν τύπον τοΰ νομίσματος» είχε δ’ ή'δη γίνει δεκτόν 
δτι ό τύπος τοΰ νομίσματος «θά φέρη τδν μυθολογικόν φοίνικα έχοντα έπί 
κεφαλής τδ σημεϊον τοΰ Σταυρού καί ,έπί τής δεξιάς πλευράς ήλιακάς άκ- 
τΐνας, κάτωθεν δέ τδ έτος 1821».

Έκ τών δημοσιευομένων σήμερον ύπ’ έμοΰ σφραγίδων (Πίναξ ς·'.) ή ύπ’ 
άριθ. 1 είναι τοΰ Μινιστερίου τοΰ πολέμου και άνάγεται είς τδ έτος 1822. 
Ιδού δέ τί περί ταύτης έπιστέλλει μοι δ σεβαστός φίλος κ. Α. Μάμουκας.

«Δύο Σώματα ή δύο δυνάμεις άπετέλουν τήν πρώτην έν τή Έλλάδι 

κατασταθεΐσαν έν έτει 1822 προσωρινήν κυβέρνησιν’ τδ βουλευτικόν καί 
τδ έκτελεστικόν. Καί τδ μέν βουλευτικόν συνίστων οί άντιπρόσωποι τών 
ελληνικών επαρχιών, τδ δέ έκτελεστικόν συνιστάμενον έκ πέντε μελών, 
ύπδ τής ’Εθνικής συνελεύσεως έκλεγομένων είχε παρ’ έαυτώ δκτώ ύπουρ- 
γούς ύπ’ αύτοΰ διοριζομένους τδν τών εξωτερικών τδν και άρχιγραμματέά 

τής έπικρατείας τιτλοφορούμενον, τδν τών έσωτερικών, τδν τής οικονομίας, 
τδν τοΰ δικαίου, τδν τοΰ πολέμου, τδν τοΰ Ναυτικού, τδν τής θρησκείας 

καί τδν τής άστυνομίας. Οί ύπουργοί ούτοι ώνομάζοντο Μινίστροι καί κατ’ 
άκολουθίαν τά ύπουργεΐα Μινιστέρια». Είς ταύτην τήν έπόχήν τοΰ 1822 
έτους άνήκει ύπ’ άρ. 1 σφραγις. Διά διατάγματος δέέκ δοθέντΟς ύπδ τοΰ 
εκτελεστικού έν Έπιδαύρω τήν 15 ’Ιανουάριου 1822 διωρίσθησαν οί οκτώ 
μινίστροι’ μινίστρος δέ τοΰ πολέμου έγένετο δ Νότης Μπότσαρης.

Ή ύπ’ άρ. 2 σφραγις έκ τής έπί τοΰ Κυβερνήτου τής 'Ελλάδος Ίωάννοΰ 
Καποδίστρια έποχής άνήκει είς τήν γενικήν γραμματείαν τής έπικρατείας. 
Μετά τήν-®κλογήν_ΐοΰΚυβερνήτου ύπδ τής έν Έρμιόνη κατ’ άρχάς καί 
κατόπιν έν Τροιζήνι συνελθουσης^τρίτπτ-συνεΔεύσεως,κατες'ώθη τριμελής ε
πιτροπή τή 6’Απριλίου 1827 έκτών Γεωρ. Μαυρομιχάλη,’Ιω. Μηλαήτη καί 
Ίωαννούλη Νάκου έντολήν έχουσα τδ κυβερνάν τήν πολιτείαν άντί τοΰ Κυ
βερνήτου μέχρι τής έλεύσεως αύτοΰ. 'Η έπιτροπή αΰτη διά τής ύπ’ άρ. 6 
διακηρύξεώς της έκδοθείσης έν Πόρφ τήν 30 Μαίου 1827 ώρισε κατά τδν 

§ 127 τού πολιτεύματος τούς γραμματείς τής έπικρατείας ήτοι ένα έπί 
τών έξωτερικών, ένα έπί τών έσωτερικών καί τής άστυνομίας, ένα έπί τής 
οικονομίας, ένα έπί τών πολεμικών, ένα έπί τών ναυτικών καί ένα έπί τοΰ 
δικαίου καί τής παιδείας. Κατά τήν αύτήν διακήρυξιν «έκαςος τών γραμ
ματέων τής έπικρατείας οφείλει νά έ'χη σφραγίδα ιδιαιτέραν διά τής οποίας 
θέλουν σφραγίζεσθαι τά άνήκοντα είς τδν κλάδον έκάστου διατάγματα, 
τής άντικυβερνητικής έπιτροπής ώς καί αί ίδιαίτεραι τής γραμματείας 
διαταγαί».1 Γενικός γραμματεύς δέ τής έπικρατείας έπιφορτισθείς τάς 
έξωτερικάς ύποθέσεις διωρίσθη δ Γεώργιος Γλαράκης.

'Η ύπ’ άρ. 3 σφραγις άνήκει είς τδ σώμα τοΰ Πανελληνίου. Ό Κυβερνή
της άμα άφιχθείς είς Ελλάδα συνέστησε συμφώνως τφ ύπδ στοιχεϊον ΝΗ'.

4 Πρβλ. Α. Μάμονκα τα κατα τήν άναγέννησιν τής 'Ελλάδος τόμος δέκατος σ, 9 και 10. 
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άπδ 28 ’Ιανουάριου 1828 νόμω τίς Βουλές διά τοΰ άπδ Αίγίνης έκδο- 
θέντος την 20 ’Ιανουάριου 1828 πρώτου ψηφίσματος τδ Παπ.ΙΛηηοτ 
«δπερ έχον μέλη είκοσι επτά μετέχει μετά τοϋ Κυβερνήτου της 'Ελλάδος 
τών έργων καί τοΰ υπευθύνου της Κυβερνησεως». Τδ Πανελλήνιον διά τοϋ 
Β'. ψηφίσματος της έν "Αργεί τετάρτης συνελεύσεως χρονολογούμενου άπδ 
22 ’Ιουλίου 1829 διελύθη και αντικατέστη διά της Γερουσίας ητις ομοίως 
άπετελεϊτο ύπδ είκοσι επτά μελών1.

Ή ύπ’ άο. 4 σφραγίς άνηκει είς την διοικητικήν επιτροπήν της 'Ελλάδος. 
'Ως γνωστδν μετά την δολοφονίαν τοΰ Κυβερνήτου την γενομένην την 27 
Σεπτεμβρίου τοΰ 1831 κατεστάθη ύπδ της Γερουσίας άμέσως κατά την 
έννοιαν τοΰ § ιγ'. του Β'. ψηφίσματος της έν "Αργεί δευτέρας συνελεύσεως 
διοικητική επιτροπή τριμελής συνισταμένη ύπδ τών Αύγουστίνου Α. Κα- 
ποδίστρια (προέδρου),θεοδώρου Κολοκοτρώνη.καί Ίωάνου Κωλλέτου. Ή επι
τροπή αυτή παρεδέζατο τδν τόπον τδν δρισθέντα ύπδ τοΰ Καποδιστρίου 
διά τάς σφραγίδας άλλ’αντικατέστησε, τδ έτος 1821 διά τοΰ έτους 1831 

δπερ ητο τδ της συστάσεως αύτης.
Άλλά μικρδν μετά την σύστασιν της έπιτροπίς ταύτης ή έν "Αργεί 

συνελθοΰσα τδ 1831 και έν Ναυπλίω κατόπιν τώ 1832 περατώσασά τά 
έργα της πέμπτη έθνικη συνέλευσις άνέθηκε διά τοΰ β'. ψηφίσματος της 
ύπδ ημερομηνίαν 8 Δεκεμβρίου την κυβέρνησιν είς τδν τέως πρόεδρον της 
διοικητικής έπιτροπης Αυγουστίνον Α. ΚαιΛδίστριαν ύπδ τδν τίτλον ο 
πρόεδρος της ελληνικής κυβερνησεως.

’Ιδού τδ έν λόγφ ψήφισμα:

Ή εοκική Ε'. τωτ ί.Ι.Ιήνων συνέ.Ιευσις

ψηφίζει
Άρθρον 1.........
"Αρθρον 2. Τά δύο μέλη της διοικητικής έπιτροπης παύουν άπδ της 

σήμερον τών κυβερνητικών χρεών των καί ή νομοτελεστική έξουσία τοΰ 
Κράτους έμπιστεύεται είς μόνον τδν πρόεδρον αύτης κύριον A. Α. Καποδί- 
στριαν ύπδ τδ όνομα Πρόεδρος της ίΕΙηηκ'Τις κυβερνησεως.

Έξεδόθη εν "Αργεί την 8 Δεχεμβρίον 1831.

(έπονται -αί ύπογραφαί)

Είς τδν πρόεδρον λοιπδν της ελληνικής κυβερνησεως Αυγουστίνον Κα- 
ποδίστριαν άνηκει η ύπ’ άρ. 5 σφραγίς, ητις είναι δμοία έκείνης τίς διοι

κητικές έπιτροπης της Ελλάδος, μέ μόνην την διαφοράν δτι τδ έτος 1831

1 Πρβλ. Α. Μάμονκ*. Τά χαιά τλν ά/βγέννησιν της Ελλάδας τόνος ΙΑ', σ. 145 και QQ7_ ύΟΛ * · ' 

άντικατέστη καί πάλιν διά τοΰ 1821 ώς έν ταϊς σφραγϊσι τοΰ Καποδι- 

στρίου.
Τέλος η ύπ’ άρ. 6 σφραγίς άνηκει είς την μετά τδν μίνα Μάρτιον τοΰ 

1832 έτους έποχην, δτε άποχωρησαντος τοΰ Αύγουστίνου Καποδίστρια 
νέα τάζις πραγμάτων έπηλθεν είς την Ελλάδα. Άνακηρυχθείσης της Ελ
λάδος είς βασίλειον καί τοΰ "Οθωνος Α'. έκλεχθέντος βασιλέως αύτης αί 
σφραγίδες μετερρυθμίσθησαν, μέχρι δέ της έλευσεως τοΰ "Οθωνος έφερον 
πέριξ μέν την έπιγραφην «Βασίλειον της Ελλάδος» έν τφ κέντρφ δέ τδ 
δ'νομα έκάστης άρχης. Όμοίαν τγί ύπ’ άρ. 6 σφραγΐδι τίς έπί τών έσωτε- 
ρικών γραμματείας της έπικρατείας ειχον είς την ύπηρεσίαν των καί αί 
λοιπαί γραμματεϊαι τίς έπικρατείας τοΰ Κράτους μέ μόνην την έναλλα- 
γην τοΰ ίδιάζοντος έκάστνι ονόματος.

Μιχ. Π. Λάμπρος

A.E’xakiooyoriKiA.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ίΧΟΛΗ

Συνεδρία τής 4]16 Μαρτίου
Ό κ. ΚαϊΆερ, Περί της καταστάσεως τοΰ άττικοΰ στόλου κατά τούς 

χρόνους τοΰ συμμαχικοΰ πολέμου.
Ό κ. ζ/όΆΖ^χ,ΊΊερντώ^-τσπο^ρκφικών ανακαλύψεων τοΰ κ. Weber κατά 

τδ όρος Σίπυλον. ~——
Ό κ. Λάγγε επιδεικνύει την φωτογραφίαν κεφαλής τίνος Σεράπιδος.

Συνεδρία τής 18]50 Μαρτίου
Ό κ. κΗρχφε.Ιδ, Περί τών ’Ολυμπιακών άνασκάφών κατά τδ παρελθδν 

έτος.
Ο κ. Ποΐργο-Ιδ, Περί τίνος έν ’Ολυμπία εύρεθείσης επιγραφής.
Ό κ. Τράν, Περί ολυμπιακών άγαλμάτων.

Συνεδρία τής 1]15 Απριλίου
Ό κ. ΛέρπφεΛδ,, Περί τοϋ έν Όλυμπίιρ θησαυρόΰ τών Σικυωνίων.
Ό κ. ΠούργοΛδ, Περί τίς έπιγραφης τοΰ θησαυρού τών Σικυωνίων.
Ό κ. Λατισεφ, Περί της λατρείας τοΰ "Αμμωνος έν Άθηναις.
Ό κ. ΛερπφεΜ, Περί της έσωτερικίς διαθέσεως τών μερών τοϋ Παρθε- 

νώνος.
'Ο κ. Βόρριανν, Παρατηρήσεις περί τοΰ Έρεχθείου.

Συνεδρία τής 18]27 ’Απριλίου «
'Ο κ. ΚαΐΛερ, Καταθέτει φωτογραφίας ολυμπιακών “καί άθηναϊκών έργων 

της γλυπτικής, δωρηθείσας ύπδ τοΰ κ. 'Ρωμα'ί'δου. .

Τόμος Ε', — 4 ’Απρίλιος 1881 · 24
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Ό αντος καταθέτει την συγγραφήν τοΰ κ. Rhein. Kekuld περί τής κεφα- 
1ης τοΰ Έρμοΰ τοΰ Πραξιτέλους.

Ό αύεός, Περί τοΰ νομίσματος τών έν Δήλφ κληρούχων.
Ό κ. ΛόΛΜγγ, Περίτινος επιγραφής άναθηματικής προς τούς έν Σαμο

θράκη θεούς.
‘Ο κ. Λάγγε, Περί της ύπο Παυσανίου περιηγήσεως τοΰ Έρεχθείου.

ΑΝΑίΚΑΦΑΙ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

'Ως άνηγγείλαμεν τον λήξαντα μήνα ό κύριος Έρ. Σχλίμαν και η κυρία 
εϊχον μεταβή εις Όρχομενόν μετά τοΰ γενίκοΰ εφόρου τών αρχαιοτήτων 
δπως έξακολουθήσωσι τάς άπό τοΰ χειμώνοςδιακοπείσας άνασκαφάς. Κατά 
τινα έ'κθεσιν της κυρίας Σχλίμαν δημοσιευθεΐσαν έν τή Έγημερίδι αί άνα- 
σκαφαί ή'ρξα'ντο την 31 Μαρτίου διά της έκκαθαρίσεως τοΰ θαλάμου τοΰ 
εύρεθέντος έν'τφ θησαυροφυλακίφ τοΰ Μινύα. Ή κυρία Σχλίμαν γράφει 
τά έξης.

«Ό θάλαμος ουτος είνε κεκομμένος έντός φυσικοϋ βράχου έ'χοντος ύψος 
μ. 2,15, μήκος μ. 3,78 καί πλάτος μ. 2,78. Αί πέριξ πλευραί αί έν τφ 
βράχφ κεκομμέναι τοΰ θαλάμου καλύπτονται ύπό τοίχων μ. 1,50 πά
χους έξ άνίσων πετρών κατεσκευασμένών,έπί τών τοίχων δέ τούτων ύπήρχεν 
δρθομαρμάρωσις έκ πλακών έστολισμένων ύπο άρχαϊκωτάτων αναγλύφων" 
δλίγαι δυστυχώς πλάκες μαρτυροΰσι τήν όρθομαρμάρωσιν ταύτην, άφαι- 
ρεθεϊσαι άπασαι σχεδόν έν άρχαιοτάτη εποχή. Έκ τής δρθοπλακώσεως 
ταύτης‘εύρέθησαν μόνον δύο πλάκες δεξιόθεν καί άριστερόθεν τής θύρας 
μαρτυροΰσαι τό μεγαλοπρεπές τοΰτο ένδυμα.

Ή οροφή σύγκειται έκ τεσσάρω? πλακών έστολισμένων ύπό άναγλύφων 
προϊστορικής έποχής έχόντων άσσυριακόν χαρακτήρα" καί αί μέν δύο έκ 
τών τεσσάρων πλακών, ή μέν καί πλησιάζουσα πρός τό άνώφλιον καί ή 
έτέρα πρός τό τέρμα τοΰ θαλάμου, έ'χουσι πάχος μ. 0,22 πλάτος μ. 0,79 
καί μήκος μ. 4,55" αί δέ δύο άλλαίαί έν τφ μέσφ κείμεναί έχουσι τό ίδιον 

μέν μήκος, πλήν πάχος μ. 042 καί πλάτος μ. 1,16.
Τό δλον έδαφος τοΰ θαλάμου, ώς καί δλον τό θη'σαυροφυλάκιον καί δ 

δρόμος αύτοϋ, είνε λίαν τεχνηέντως κεκομμένα έντός τοϋβράχου, καί απο
τελεί ομαλήν τήν στρώσιν* ώστε έκ τήςάνασκαφής ταύτης έφανερώθη, δτι 
δ άνωθεν περιγεγραμμένος θάλαμος κεΐται έντελώς έν τή ίδίφ θέσει ώς δ έν- 
τός τοϋ θησαυροφυλακείου τοΰ Άγαμέμνονος έν Μυκήναις" πλήν εκείνος 
μέν είνε κεκομμένος έντός τοΰ βράχου καί ανευ ούδενός ετέρου στολίσμα
τος, ένώ ουτος έν τω -θησαυροφυλακείφ τοΰ Μινύα έν Όρχομενφ, καίπερ 
κεκομμένος έντός τοΰ βράχου, κοσμείται δμως ύπό τής δρθομαρμαρώσεως 

τών λαμπρών άρχαϊκών άναγλύφων, πρός τούτοις δέ ύπό τής μεγαλοπρε
πούς έκείνης οροφής, τής φερούσης τά θαυμάσια αρχαϊκά στολίσματα, τής 
γνωστής προϊστορικής τέχνης.

Αί πλάκες αύται τής οροφής εύχής έργον θά ήτο νά μετατεθώσιν είς 
’Αθήνας, διότι τοιαΰτα ανεκτίμητα έ'ργα τής προϊστορικής έποχής δέν βλέ- 
πομεν ούδαμοΰ έν Έλλάδι" ένεκεν τής έλλείψεως σιδηροδρομικής συγκοι
νωνίας ολίγοι δύνανται νά σπουδάσωσι τά κειμήλια ταΰτα τής τέχνης έν 
Όρχομενφ. Είμαι βεβαία, δτι πλεΐστοι ή'θελον συρρεύσει, Όπως σπουδάσωσι 
έκεϊ τάς αρχαιότητας, πλήν άναλογιζόμενοι δτι ού'τε έν Θήβαις ού'τε έν 
Αεβαδ Αα ύπάρχει μέσον διανυκτερεύσεως, δυσκόλως θά άποφασίσωσι τήν 
έκδρομήν ταύτην».

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΝ ΠΟΜΠΗΝ

Έκ τής κατά τόν παρελθόντα μήνα Μάρτιον άρξαμένης νά έκδίδηται 
έν Νεαπόλει αρχαιολογικής έφημερίδος Πομπηίας^ σημειοΰμεν περί τών 
έν τή δμωνύμφ πόλει τών μέχρι τής 10 Μαρτίου ε. ν. γενομένων εύρη- 
μάτων τά εξής :

Εύρεθη μία οικία, έν τινι δωματίφ τής οποίας ύπάρχουσι τέσσαρες ά- 
ξιαι λόγου καί καλώς διατετηρημέναι τοιχογραφία’., άλλά τοιαΰται ώστε 
νομίζεις δτι είναι μάλλον παρφδίαι οδτως είπεΐν τών θεμάτων, τά οποία 
παριστάνουσιν. ·

'Η πρωτη άπε'.κζζε’. τύυ /'ϊ’λαν, καθ’ ήν ώραν, ένφ έλάμ,βανεν υδώρ 
άπό τής πηγής, έγένετο άνάρπαστος~υπδ~τών—νυμφών. Έν τή δευτέρφ 
φαίνεται δ δούρειος 'ίππος πομπευόμενος ύπό τών χαιρόντων καί άλαλα- 
ζόντων Τρφων" μακράν φαίνεται φεύγουσα ή Κασσάνδρα. Ή τρίτη παρι
στάνει τόν μ.υθον τής Άρτέμιδος, ή δέ τετάρτη τόν Περσέα μέλλοντα νά 
λύτρωση τήν δεσμώτιν ’Ανδρομέδαν. Τό τέρας τό παραφυλάττον τήν ή- 
ρω'ίδα, χύνει άφθονον ύδωρ έκ τών μυκτήρων, είναι δέ έξειργασμένον έπι- 

μελεστερον ή τάλλα τής τοιχογραφίας ταύτης μέρη.
Έν άλλφ δέ μικροτέρφ δωματίφ διεσώθη μία μέν τοιχογραφία άρίστης 

ώσαύτως διατηρήσεως άπεικάζουσα τόν Άρην καί τήν Άφροδίτην, έτέρα 
δύο γυναίκας, ών ή μέν κρατεί λόγχην καί ριπΐδα, ή δέ δύο λόγχας καί 
άνδρα άσπιδοφόρον. Κατά γης φαίνονται αί χαλκαΐ αύτοϋ κνημΐδες. Υπάρ
χει δ’ έκεϊ πρός τούτοις καί τεμάχιον τοιχογραφίας, έν ή είκονίζεται δ 

“Έκτωρ.
Τέλος εύρέθη καί οικία ής ή είσοδος είναι βεβαίως πρός τό μήπω άνα- 

σκαφέν μέρος. ’Έχει δ’ ή οικία αυτή πλουσιωτάτην τήν διακόσμησιν.'Γπάρ- 
χουσιν εκεί δύο κιονίσκοι έξ αιγυπτιακής άργίλλου, οΐτινες θά έχρησίμευον 

t Pompei, Revue illustree d’ archiologie populaire et industrielle et d’ art.
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βεβαίως ώς τινες βάσεις, είναι δ* έκάτεφος δι’ αναγλύφων κεκοσμημένος 
καί εικόνων κεφαλών φιλοσόφων, αίτινες είναι σπουδαιότατου εύρημα καί 
ένεκα της σπάνεως τών τοιούτων εικόνων και διά τδ κρυσταλλικόν κυα- 
νοΰν σμάλτον ποικίλων αποχρώσεων, οπερ περιβάλλει αύτάς.

Καί δυο αγαλμάτια εύρέθησαν, Ήρακλέους και γυναικδς περιβεβλημέ- 
νης πολυπτυχώτατον ίμάτιον. “Εν τινι δωματίφ της αύτης οικίας τοιχο
γραφία τις απεικάζει τδν Πολύφημον βόσκοντα τδ ποίμνιόν του και δια- 
κρίνοντα την Γαλάτειαν έπί 'ίππου θαλασσίου, οστις είναι ακριβέστατα 
έξειργασμένος. Σημειωτέου δ’ ότι εις πάσας σχεδόν τάς σωζομένας παρα
στάσεις τές Γαλατείας, ή νηρηις παρίσταται έπι δελφίνος. Εύρέθη έν άλλνϊ 
τοιχογραφία: και "Αρτεμις λουομένη καί απειλούσα τον Άκταίωνα.

Σ. Κ- Σ.

ΕΙΔΗίΕΙί

Αίαν ταχέως, Αρχονται αί Ανασκαφαί έν Έλευσϊνι ύπδ της Αρχαιολογι

κές εταιρίας.
— Έν Τανάγρα *^ρξαντο αί Ανασκαφαι τάφων δαπάναις της αρχαιολο

γικής εταιρίας ύπδ την διεύθυνσιν τοϋ εφόρου τών Αρχαιοτήτων κ. Π. Στα- 
ματάκη. Ήνεφχθησαν τριάκοντα περίπου τάφοι, εύρέθησαν δέ πάμπολλα 

πήλινα Αγαλμάτια τινά τών όποιων περιεργότατα. Αεπτομερης περί τών 
ανασκαφών τούτων έ'κθεσις θέλει δημοσιευθη ύπδ τοϋ κ. Σταμ.κτάκη έν 
τώ '‘Αθηναία. .

— Ή -κατάταξις τών συλλογών έν ταΐς αίθούσαις τοϋ Μετσοβείου Πο
λυτεχνείου Αποπερατοϋται μετ’ όλίγας ημέρας ουτω δέ του λοιπού θα 
ώσιν εύπροσιτότερα τά μ,ουσεϊα καί έν ένί χώρω συνηνωμένα. Είς τάς δυο 
αίθουσας τάς δεξιά τώ είσερχομένω εις τδ ανώτερον κεντρικόν 'ίδρυμα τοϋ 
πολυτεχνείου κατετάχθησαν πάντα τά έκ πηλοϋ έ'ργα ώς καί τά αντικεί
μενα έκ χαλκοϋ καί σίδηρου τά ΑποτελοΟντα μέχρι τοϋδε την έν τφ Βαρ- 
βακείφ συλλογήν της Αρχαιολογικής εταιρίας, τών λίθινων μ-ετενεχθέντων 
είς την νέαν οίκοδομηθεΐσαν πτέρυγα τοΰ νέου μουσείου. Είς. δέ την πρδς Α
ριστερά αίθουσαν πλησίον της συλλογής τών Μυκηναίων Αρχαιοτήτων κα- 
τετάχθη η Αιγυπτιολογική συλλογή η δωρηθεΐσα ύπδ τοϋ κ. Ίωάννου Δη- 
μητρίου.

-—’Έφορος τοϋ έν Πειραιεϊ δημοτικού Αρχαιολογικού μουσείου τοΰ έν . 
τώ γυμνασίφ της πόλεως διωρίσθη ύπδ τού δημάρχου Πειραιώς ό αυτόθι 
καθηγητης καί ημέτερος συνεργάτης κ. Ίάκ. X. Δραγάτσης.

— Αί ύπδ την διευθυνσιν τού κ. Σολομώντος Ράϊναχ διενεογούμ,εναι 

Ανασκαφαι έν Άλγ-Άγφ παρά την Αρχαίαν Μυρρίνην προηγαγον είς φως 
Αξια λόγου πήλινα ειδώλια καί συμπλέγματα έκ πηλοϋ πολλής Αξίας. Τ- 

καναί δεκάδες τάφων ένεφχθησαν τελευταίως δέ τάς Ανασκαοάς έπεσκέ- 
φθη καί ό διευθυντής της ένταύθα Γαλλικές σχολές κ. Παύλος Φουκάρ.

— Αί Ανευρεθεΐσαι έν Αίγυπτφ νέαι πυραμίδες είναι τέσσαρες καί άνη- 
κουσιν η μεν είς τδν Πάπυ Ράμερυ κατά την έπ’ αύτές ιερογλυφικήν επι
γραφήν' ούτος δ’ είναι πιθανώς ό ύπδ τοϋ Μανέθωνος μνημονευόμενος βα
σιλεύς Φίωψ Β'. τές έκτης δυναστείας. 'Η έτέρα ανήκει είς τδν διάδοχον 
τοΰ βασιλέως τούτου καί υίδν αύτοΰ Μερένρα καί η τρίτη είς τδν Ουνα τδν 
τελευταϊον βασιλέα τές πέμπτης δυναστείας* περί τές τετάρτης πυραμί- 
δος δέν έγένετο έτι γνωστόν είς τίνα Ανήκει.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Την 27 ληξαντος μηνδς έγένετο ·η τακτική συνεδρία τού Συλλόγου. 

Τοΰ ύπουργείου τών στρατιωτικών έπιστρέψαντος τδ παραχωρηθέν αύτφ 
ύπνωτηριον τών απόρων παίδων ό Σύλλογος πριν έ χρησιμοποίηση αύτό 
καί πάλιν δι’ δν ώρισται σκοπόν προσηνεγκεν είς την επιτροπήν τών Χίων 
τάς αίθούσας αύτοΰ ϊνα προσωρινώς έγκαταστώσιν οί έκ τές πανωλεθρίας 

τές νήσου καταφυγόντες ένταΰθα.
Ή έν Σύρω σχολή τών Απόρων παίδων έζητησε την Αδειαν τοΰ Συλ

λόγου δπως προβη είς την Αγοράν ίδιου αύτές καταστήματος. Ό Σύλλο
γος προθύμως παρέσχε την Αδειαν ταύτην Αποφανθείς δτι τδ έν λόγφ κα
τάστημα έσται περιουσία τές σχολές Σύρου έν δέ περιπτώσει αυτή 
ήθελε τΰχδν^ϊαλΰθη^-Σύλλογος_θέλει διαθέσει αύτδ ύπέρ φιλανθρωπικού 

τινδς ιδρύματος τοϋ δήμου Έρμουπόλεωςί ,
Ό Σύλλογος προθύμως έδέξατο την αίτηθεϊσαν συναφην σχέσεων μετά 

τές έν Αονδίνφ εταιρίας πρδς ένθάρρυνσιν τών ελληνικών γραμμάτων έν 
Άγγλίη. Έδέξατο δ’ ομοίως καί την αί'τησιν αύτές δπως καταστέ ό 
Ανταποκριτής τές Αγγλικές- εταιρίας έν Έλλάδι. Μετά προφορικήν δ’ ά- 
νάπτυξιν τοΰ κ. Τω. Γενναδίου έδέξατο καί την έτέραν πρότασιν δπως η 
αγγλική εταιρία συνιστ^ είς την έφορείαν τού Παρνασσού τά έκάστοτε έν 
Έλλάδι κατερχόμενα μέλη αύτοΰ άτινα οδτω θέλουσι λαμβάνει Ακριβείς 
γνώσεις καί πληρη ιδέαν τές καταστάσεως τές χώρας ημών. ΤΙ αγγλική 
εταιρία Ανέλαβε μετά πολλές εύγενείας την αύτην ύποχρέωσιν καί διά 
τά είς ’Αγγλίαν μεταβαίνοντα μέλη τοΰ Παρνασσού.

Την ημέραν τού Πάσχα έγένετο έν ένί τών παριλισσίων κήπων τδ ε
τήσιον γεύμα τών μαθητών τές σχολές τών Απόρων παίδων. Ώς συνήθως 
διάφοροι φιλάνθρωποι προσηνεγκον ποσά ύπέρ τοϋ γεύματος τούτου.

Ό Σύλλογος συνέψε σχέσεις τ*2! αιτήσει αύτοΰ πρδς τδν έν Σύρω δικη
γορικόν Σύλλογον.

Γενομένων -τών αρχαιρεσιών τοΰ Συλλόγου διά τδ απδ προσεχούς Σε
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πτεμβρίου Αρχόμενον ιζ'. έτος έξελέχθησαν επίτιμος πρόεδρος ο κ. Κων
σταντίνος Παπαρρηγόπουλος τακτικός πρόεδρος δ κ. Τιμολέων Άργυρόπου- 
"λος, Αντιπρόεδροι οί κκ. Σ. Δουρούτης καί Α. Προβιλέγιος, γενικός γραμ- 
ματευς ο κ. Μ. Π. Λάμπρος, ειδικοί γραμματείς οί κκ. A. Α. 'Ραγκαβίίς 
καί Κ. Φάραγγας, ταμίας δ κ. Σπ. Κωνοφάος, επιμελητής της βιβλιοθή
κης δ κ. Π. I. Φέρμπος καί διευθυντής του Αναγνωστηοίου δ κ. Σ. Κ. 
Παππαγεωργίου.’Έφορος της έν Άθηναις σχολάς τών απόρων παίδων δ κ. 
Φ. Παρασκευαίδης καί κοσμήτορες οί κκ. Κ. Βάμβας, Γ. Δουοούτης, Στ. 
Ναύτης,Τγν. Μοσχάκης,Κ. Παπαμιχαλόπουλος καί Ι.Μεσολωράς. Διευθυντής 
τ·ης πρακτικής δημοτικές σχολής δ κ. Ε. Δραγούμης καί μέλη της εφορείας 
αύτης οί κκ. Ν. Δημαράς, Σπ. Π. Λάμπρος καί Α. Λιακόπουλος. Έλεγ- 
κταί δ’ οί κκ. Ν. Μαλτζινιώτης, Ν. Φιλιππίδης καί Δ. I. Φέρμπος.

Καί τον ληξαντα μήνα δ θάνατος αμείλικτος έπέπεσεν έπί μέλη του 
Συλλόγου. Άπεβίωσεν δ ’Κω. ΚΒίββας συνταγματάρχης έπίτιμον τοϋ 
Συλλόγου μέλος άπδ τοΰ 1866, δ Ίω· Ο6θδωρδδϊ]ς ιατρός έν Σέρ- 
,ραις έπίτιμον δμοίως μέλος άπδ τοϋ 1876 καί δ Κωνβτ. Βερσ^ 
προσφιλές τακτικόν μέλος έργασθέν πολλάκις υπέρ τοϋ Συλλόγου*

52 3? Ο Ν I Κ -Α.

•Φελολογία. — 'Ο γνωστός έκδοτης δδηγών Γερμανός Βαίδεκερ ετοι
μάζει νέον δδηγδν τ·ης Ελλάδος ου την σύνταξιν άνέθηκε τώ κ. Δόλλιγγ 
έταίρφ της ένταΰθα γερμανικής σχολής.

— Τά καταστήματα Άνδρέου Κορόμηλά έτοιμάζουσι πρδς έ'κδοσιν τά 
έξης βιβλία.— 1) Γλωσσικαί παρατηρήσεις άναφερόμεναι είς την ελληνι
κήν γλώσσαν ύπδ τοΰ καθηγητοΰ κ. Κ. Σ. Κόντου έκ φύλλων τυπογραφι
κών τριάκοντα. 2) Συναγωγή λέξεων Αθησαύριστων έν τοϊς ελληνικόϊς λε- 
ξικοϊς ύπδ τοΰ καθηγητοΰ κ. Σ. Α. Κουμανούδη.Έν τώ βιβλίφ τούτφ προσ
τίθενται ύπερπεντακισχίλιαι έλληνικαί λέξεις. 3) Τά άπαντα τοΰ κ. Ά- 
χιλλέως Παράσχου είς τρεις τόμους. ’Έτι δ’ Αναπυποΰσι τδν κατάλογον 
τών πρώτων έπισκόπων καί πατριάρχων τοΰ Ζαχαρίου Μαθά.

— Κατά τινα στατιστικήν έκδοθεΐσαν έν τη Ού^γαριχή ’Επιθεωρήσει 
ο Αριθμός τών έν Ούγγαριη τώ 1880 έκδοθέντων βιβλίων Ανέρχεται εις 
1975, ών 1604 γεγραμμένα ούγγαριστ'ι, .371 δέ έν ξέναις γλώσσαις.

— Έν Ισπανία τοσοΰτον εινε διαδεδομένη καί Αγαπητή ή συνήθεια τών 
ταυρομαχιών ώςτε έκδίδονται περί τών κατ’ αύτάς πολλά ειδικά περιο
δικά καί έφημερίδες. Πλεϊσται δέ δημοσιεύσεις Ανάγονται είς την τέχνην 
τοΰ ταυρομάχε ϊν. Έπ’ έσχάτων δ’ έξεδόθησαν έν Μαδρίτη δύο περίεργοι 
καί διά τους περί τά ταυρομαχικά κκταγινομένους Αξιόλογοι συγγραφαί, 

ών η μέν έπιγραφομένη «Efemirides Taurinas por Leop. Vazquez y Rodri- 
guez» εΐνε χρονολογικόν βιβλίον περιέχον τά σπουδαιότατα τών μετά της 
ταυρομαχίας συνδεόμενων γεγονότων ή δέ «La Tauromaquia ό arte de to- 
rear por Josi Delgado»’ είνε σύγγραμμα τεχνικόν καταδεικνύον τά σημεία 
είς Α πρέπει νά έπιστηση την προσοχήν του δ ταυρομάχος καί περιέχον 
τά πορίσματα της πείρας γηραιού Αγωνιστοΰ μεταδιδόμενα είς νεωτέρους 
ομοτέχνους.

-—'Η έν Μαδρίτη Άκαδημεια τών έπιστημών έπ’ εύκαιρίφ της δια- 
κοσιοετηρίδος τοΰ Καλδερώνος πλην τοΰ γνωστού, καί παο’ ημϊν τ'ελεσθέν- 
τος διεθνούς ποιητικοΰ άγώνος, ώρισεν ί'διον άθλον ύπέρ τοΰ’Άρίστου συγ
γράμματος τοΰ πραγματευομένου τάς ύφισταμένας σχέσεις μεταξύ τοΰ 
Magico Prodigioso τοΰ Καλδερώνος καί τοΰ Φάουστ τοΰ Γκαΐτε.

— Παρά τώ εκδότη Ernest Leroux δημοσιευθησεται κατά μήνα Μάϊον 
συλλογή έπιγραφομένη «Collection des contes et chants populates» περιέ- 
χουσα παραμύθια νεοελληνικά, σλαβικά, βρεττανικά, σέρβικά, Αλβανικά, 
σικελικά, τουρκικά καί άλλα. Ή συλλογή αύτη μέλλει νά περιλάβη πολ
λούς τόμους. — Οίονεί δέ συμπλήρωμα ταύτης της συλλογής θεωρητέα η 
ύπδ τοΰ έκδοτου Maisonneuve άγγελλομένη δημοσίευσις έν πολλοΐς τόμοις 
σειράς περιλαμβζνούσης την μικράν φιλολογίαν διαφόρων λαών, η'τοι πα
ροιμίας, έκφράσεις, αινίγματα, Ασμάτια, μύθους κτλ. Ώς ποώτος τόμος’ 
δημ.οσιεύεται προσεχώς. «Ή προφορική φιλολογία τ·ης ’Άνω Βρεττανίας 
ύπδ Παύλου Sibillot.» 'Έπονται δέ «Αιγυπτιακοί μύθοι» ύπδ Maspero—1 
«Δημοτϊκη ασκωνίας» ύπδ Bladi—«Βασκικη δημώδης φι
λολογία ύπδ Vinson—«Νεοελληνικοί καί μΰθοι» ύπδ Legrantd.

* *
*

Τέχναε κα.1 — Περίεργος έφαρμογη το*υ τηλεφώνου έγέ-

νετο κατ’ αύτάς έν Li6ge τοΰ Βελγίου. Ειδοποιών τις κατά τδ διάστη
μα της ημέρας τδ κεντρικόν τηλεφωνικόν γραφεϊον δύναται νά έξυπνηθη 
οΐαν. δήποτε ώραν δρίση. ’Όταν έ'λθη η ώρα αύτη ηλεκτρικός κώδων Αντη
χεί καί δέν σταματά είμη όταν ειδοποίηση δ συνδρομητής ότι ηγέρθη 
της κλίνης.

— Άπό τίνος χρόνου έφηρμόσθη έν Γαλλία. κατά τών φθισικών η διά 
τοΰ πετρελαίου θεραπεία. Τούς ασθενείς ύποβάλλουσιν είς την έπιρροην τών 
Ατμών τοΰ πετρελαίου έν τοϊς κατεργαζομένοις αύτδ έργοστασίοις, παρέ- 
χουσι δ’ αύτοϊς καί έσωτερικώς δύο καθ’έκάστην κοχλιάρια.

— Ή αιτία της ασθένειας τών έν ταϊς σηραγξιν έργαζόμένων ανεκα- 
λύφθη τέλος ύπδ τοΰ ίατροΰ Giaccone έν τη σηραγγι τούς όρους του Αγίου 
Γοθάρδου. Εύρέθη -διά μικροσκοπικών παρατηρήσεων ότι Αναπτύσσονται έν 

τοϊς έντοσθίοις αύτών σκώληκες έκ τών Αγχυλοστόμων κατατρώγοντες τά 
έ'σω. Εύτυχώς καί τδ Αντιφάρμακου εύρέθη.
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Ζδυνέδρια, έκΟέσεες.— Άπδ της 1 ’Ιουνίου μέχρι της 15 ’Ιουλίου 

παρόντος έ'τους θέλει άνοίξει έν Βερσαλλίαις έ'κθεσις άντικειμένων της άρ- 
χαίας καί μεσαιωνικής τέχνης.

— Κατά την τελευταίαν συνεδρίασιν της Βερολιναίας άνθρωπολογικές 
εταιρίας δ καθηγητης κ. Βίρχοβ άνηγειλεν δτι άνθρωπολογικδν συνέδριου 
θέλει συνέλθει έν Τιφλίδι τδ φθινόπωρου τοϋ παρόντος έτους άπδ της 
20 Σεπτεμβρίου μέχρι της 4 ’Οκτωβρίου. Ή τοπική ρωσική διοίκησις 
καταβάλλει τά έξοδα τοϋ συνεδρίου.

— Τδ ε' συνέδριου τών ανατολιστών θέλει συνέλθει έφέτος έν Βερο- 
λίνφ άπδ της 12 μέχρι της 17 Σεπτεμβρίου. Πρόεδρος αύτοϋ ώρίσθη δ 
καθηγητης Δίλμαν καθηγητης τών άνατολικών γλωσσών. Συγχρόνως 
μετά τοϋ συνεδρίου τών άνατολιστών θέλει συνέλθει έν Βερολίνο συνέ
δριου μεταρρυθμιστών της ορθογραφίας δπερ θέλει συζητήσει και εί δυνα
τόν λύσει τά έξης τρία ζητήματα α) τδν σχηματισμόν κοινοϋ άλφαβητου 
διά την Εύρώπην β) κοινοϋ άλφαβητου διά την Ανατολήν και γ) παγκο
σμίου άλφαβητου.

* *
*

Ά.Λογραφΐκά. — Κατά την Βέρνη έκδιδομένην τηλεγραφικήν έφη- 
μερίδα έν έ'τει 1879 ύπηρχον τηλεγραφεία 9292 έν Γερμανίγ, 9077 έν ταΐς 
"Ηνωμέναις Πολιτείαις της Βορείου Αμερικής, 5336 έν Άγγλίιη, 5184 έν 
Γαλλίγ, 2500 έν Αύστρίγ, 2326 έν 'Ρωσία: μετά τών άσιατικών κτή
σεων, 2231 έν Ίτα,λίγ, 1104 έν Έλβετίγ, 980 έν Ούγγαρία, 759 έν 
Σουηδίγ, 708 έν Βελγίω 386 έν ταΐς Κάτω Χωραις καί 358 έν 'Ισπανία. 
Τά τηλεγραφικά σύρματα κατεΐχον έ'κτασιν έν ’Αμερική 375, 556 χι
λιομέτρων, έν 'Ρωσίφ 143,796 έν Αύστρίγ 90,999, έν ’Ιταλία 84,100 
έν Ουγγαρία 52,918, έν 'Ισπανίφ 40,052, έν Σουηδίφ 29,026, έν Βελ- 
γίφ 23,512, έν Έλβετίφ 16,007 και έν ταΐς Κάτω Χωραις 13,954. Τέλος 

είσεπράχθησαν έκ τηλεγραφημάτων έ'τει 1879 έν Άμερικν) 63,914,472 
φράγκα, έν Άγγλίρι 36,312,230 φράγκα, έν Γαλλία 23,029,835, έν 
'Ρωσίφ £2,498,053" έν Γερμανίά 19,548,749" έν ’Ιταλία 7,963,640" 
έν Αύστρία 7,757,920" έν Ίσπανίγ 4,001,959" κατωτέρω δέ τών 4 εκα
τομμυρίων φράγκων αί εισπράξεις τών λοιπών κρατών Σουηδίας, Βελγίου 
Κάτω Χωρών και 'Ελβετίας.

— ’Εκ τών κρατών της Γερμανικές 'Ομοσπονδίας η Βαυαρία παρου
σιάζει αύ'ξησιν τοΰ πληθυσμοϋ σχετικώς μείζονα" αριθμούσα τώ 187 5 κα
τοίκους 5, 022, 390, τφ 1880 κατά την γενομένην άπογραφην είχε 5, 
271,516 ώστε ή άναλογία της αύξησεως είναι 5 μέχρι 7 τοΐς θ/θ" δ 
άνώτατος δρος τηςαύξησεωςείναι έν τη άνω Βαυαρία; και τη περιοχή τοΰ 

Μονάχου.
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