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ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΒΩΛΟΝ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ*

Έν τη Πα,ράλφ έν πλ<5 6 Δεκεμβρίου 1881.—‘Εσπέρα.

Άν ή ‘Ελλάς στερήται, κατά τδ παρδν, τίίς αναγκαίας ναυτικής δυ
νάμεως, περί δλοι δμιλοϋμεν, εύμοιρεΐ δμως— καί έ'στω τούλάχιστον 
τοϋτο πρδς παρηγοριάν — ωραίων ονομάτων διά τά υπάρχοντα αύτή πο
λεμικά πλοία. Τών εύφώνων και εκφραστικών δνομάτων: ΣαΛαμινΙας καί 
’.Λφροΐσσης και ’Αμφιτρίτης, ύπερέχει, κατ’ έμήν έκτίμησιν τδ τίίς Παρά- 
Ιον. Τις άγνοεΐ τδ όνομα τίίς ίεράς νηδς τών αρχαίων ’Αθηνών ; Τίς δέν 
άπήντησεν αύτδ τοσάκις κατά την έξέλιξιν τίίς ιστορίας τίίς πάλαι ‘Ελ
λάδος συμπεπλεγμενον μετ’ αύτης ; ‘Η Πά,ραίος ήν άποκλειστικώς προω- 
ρισμένη είς την θεραπείαν τών θρησκευτικών τελετών τών αρχαίων ’Αθη
νών και έκόμιζεν έκ Δήλου τούς χρησμούς τοϋ ’Απόλλωνος. Πολλάκις ή 
εκστρατεία τών ’Αθηναίων έξηρτάτο έκ τοϋ κατάπλου της ΠαράΛου είς 
τδν λιμένα τοϋ Πειραιώς ή τοΰ Φάληρου. Θανατικών δ’ άποφάσεων, οΐας 
επέβαλλε τδ έν Άρείφ Πάγφ ύπέρτατον δικαστήριον, άνεστέλλετο ή έκ- 
τέλεσις, άπούσης τίίς ίεράς ταύτης νηός. Διά τοιοϋτόν τινα λόγον εΐδεν δ 

μάρτυς τοΰ καθήκοντος καί τής αρετής Σωκράτης ημέρας τινάς έπϊ πλέον 
τδ γλυκύ φώς τοΰ Άττικοϋ ούρανοΰ, δτε κατεδικάσθη νά πίγ τδ κώνειον. 
Άλλ’ η Πάρα-Ιος μετ’ ού πολύ έπανήλθε, κομίζουσα καί τδ εμόρσιμον 
ήμαρ» τοϋ Σωκράτους, δστις άπέθανεν, άφοΰ δέν ήθέλησε, πειθόμενος τώ 
Κρίτωνι, νά δραπετεύσγ έκ τοΰ δεσμωτηρίου. Κατ’ εκείνην καί μόνην την 
περίστασιν η Πάρα-Ιος προύξένησε κακόν ! Δέν έπρεπε νά έπανέλθη έκ 
Δήλου ποτέ διά νά ζήση δ Σωκράτης. Άν δ’ δ χρησμοδότης Δηλιος Α
πόλλων έμάντευεν άσφαλέστερον, η'θελεν άπαγορεύσει διά παντδς είς την 
ίεράν νάΰν την είς Πειραιά έπανέλευσιν.

Ή δμώνυμος τή άρχαίγ νεωτέρα αυτή ναΰς, η ΠάραΑ,ος της νΰν ‘Ελ
λάδος, αντί νά ναυπηγηθώ, ώς έκείνη, έκ τών δασών τής ’Ηλείας $ τίίς 
’Ακαρνανίας έσφυρηλάτήθη έν τφ έργαστηρίφ τοϋ Ηφαίστου, δστις μετά 
την καθέλκυσιν είς την θάλασσαν έδωρήσατο αύτή καί μέρος τοϋ πυρδς 
τής καμίνου του, δι’ ού νΰν αυτή διασχίζει τδν πόντον «θοη» και «ά- 

φρόεσσα».
’Επέβην πρδ μικρού έκ Πειραιώς τοΰ σκάφους τούτου, μέλλοντος ν’ άπο- 

πλεύσγ πρδς τάς έ'ναγχος προσελθούσας είς τάς άγκάλας τίίς μητρδς ‘Ελ-

* ΆνεγνώσΟη έν τφ Συλλόγφ τή 11 Φεβρουάριου 1882. 

λάδος νέας έλληνικάς χώρας. Διά τίίς ΣαΛαμινΙας αδελφής τίίς ΙΊαρά- 
Jov, μετηχθην πρό τινων μηνών είς άλλην αδελφήν ‘Ελληνικήν νήσον ύπδ 
περιστάσεις καί αισθήματα δλως διάφορα, ’Εκεί καταχθόνιος δύναμις σει
σμού εϊχεν έπιχύσει έν μ^ στιγμή τδν όλεθρον καί τήν οδύνην* ή δ’ ήμε- 
τέρα ναΰς' κατέσπευδε νά παράσχη άρτους καί βάλσαμον σωματικής θερα
πείας καί ψυχικής παρηγορίας είς έξακιςμυρίας ταλαίπωρους υπάρξεις. ’Εν
ταύθα σήμερον ή ΠάραΛος τΛ&ζι. κομίζουσα τά δώρα τίίς έλευθερίας είς 
τριακοντακιςμυρίους αδελφούς, άρτι γενομένους ποοσηλύτους τίίς θεάς ταύ
της. Ασφαλώς δύναμαι νά εί'πω δτι ή Πάρα.Ιος, είσπλέουσα είς τδν Πα- 
γασητιχδν κόλπον θά γίνγ δεκτή ύπδ τοΰ νέου λαού ώς «Πάραλος», κο
μίζουσα, αντί χρησμού, δαυλδν έκ τίίς ίεράς εστίας τίίς έλευθερίας τίίς 
Πατρίδος. Πάς πολίτης έκ τών κατοικούντων είς τά θεσσαλικά Τέμπη, 

καί άμφί τδν Πηνειόν καί περί τήν ’Όσσαν καί έπί τοΰ Πηλίου, θά ζη- 
τήσγ καί θά εύρη τδ όνομα αύτοΰ άναγεγραμμένον έν ταΐς δέλτοις, άς 
φέρει έν τφ κήτει αύτής ή ναΰς αότη, καί θά λάβη αίτήσας, τήν άνή- 
κουσαν αύτφ κύαμον ϊνα ψηφίσγ καί έκλέξγ τούς ίδιους αύτοΰ άρχοντας, 

οϊτινες βονάεύονται κοινή έν Άθήναις περί πάντων τών συμφερόντων τή 
Πατρίδι. Μόνον ΠάραΛος ήδύνατο νά κομίση δώρον τοσοϋτον ίεράς άξίας, 
τοσοΰτο πολύτιμον. Μόνον έκ τοιαύτης νηδς έπρεπε νά έξέλθη ή δύναμις 
ή άντικαθιστώσα είς τήν ώραίαν Θεσσαλίαν αντί τοΰ τέως τελματίζοντος 
αύτήν σατραπισμού, τδ εύθαλές δένδρον ατομικής καί πολιτικής έλευθε
ρίας, τδ δι’ αιμάτων καί θυσιών καί μόχθων κηπουρηθέν τοϋτο δένδρον, 
ύφ’ δ περισυνηγμένοι πάντες οί νέοι πολϊται δρέπουσιν ίση χειρί τδν αύ

τδν ομοίως καρπόν.
Αίφνης άποσπ^ τδν νοΰν μου τών σκέψεων τούτων δ εύ'ηχός κροταλι

σμός τής πηδαλιούχου άλύσου έπί τοΰ καταστρώματος. Ή έν τφ κέντρφ 
τής αιθούσης τοΰ πλοίου καί ύπέρ τήν κεφαλήν μου ήωρημένη μαγνητική 
βελόνη στρέφεται ήρέμα, δεικνύουσα δτι τδ σκάφος έλαβε τήν πρδς βορ- 
ράν διεύθυνσιν : Παρακάμπτομεν τδ Σούνιον άκρωτήριον. Μετά τήν καται
γίδα τής προχθεσινής ήμέρας, τήν τόσας ζημίας προξενήσασαν κατά τήν 
λεκάνην τής Αττικής, έπεκράτησε γαλήνη* δ ούρανδς είναι κατάστερος, 
ή δ’άτμόσφαιρα διαφανής καί ψυχρά, έπιτρέπουσα ήμϊν νά ί'δωμεν έν 
μελαγχολική βεβυθισμένα ήρεμίγ τά έρείπια τοΰ ναοΰ τής Σουνιάδος Ά- 
θηνάς. Νομίζω δτι, άν μή ήτο έξηφανισμένη καί έν τφ άνανεοΰσθαι κατά 
τήν νύκτα ταύτην ή σελήνη, άν τούναντίον αύτη κατηύγαζεν έν τφ 
στερεώματι καί έφώτιζε τά έπί τής γής, νομίζω, λέγω, δτι θά έ'βλεπον 
ύπδ τά έρείπια ταΰτα τήν γλυκεΐαν μορφήν τοΰ Σατωβριάνδου, συνθέτου- 
σαν τήν γλαφυράν περιγραφήν τών χωρών τούτων, ήν ένεπνεύσθη ένταΰθα, 
στηριζόμενος, ώς λέγει δ ί'διος, είς ένα τών καλλιμόρφων κιόνων, καί ήν 
είτα έξέθηκεν έν τοΐς «Όδοιπορικοΐς». ‘Η σεμ.νή θεά Άθηνά πρδ πολλοΰ 
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κατέλιπε.τδ σκήνωμα αύτής τούτο, έρειπωθέν 3ιχ τής πνοής του χοιστια- 
νισμοΰ καί της παρόδου τών αιώνων, καί έπέτρεψεν είς τδ ίερδ J πτηνδν 

αύτης, την γλαύκα, νά κατοικγί έσφεί εν αύτφ, ΐνα μ ή καταστί} τελείως 
έ'ρημον. ’Έκτοτε ί'σως, φρονώ, αί γλαυκές έλαβον την έξιν νά διαιτώνται 
έν τοϊς έρειπίοις.

Μετ’ δλίγον Ανέδυον κατά μικρόν έκ της σκοτίας Αμυδρά η γιααμά νή
σος τίς 'Ελένης δεξι^ καί η μεταλλοΰχος χώρα τοϋ Λαυρίου κατά την 
πλευράν τοϋ πλοίου, κατάφωτος ύπδ ηλεκτρικού φωτός. Ό ούρανδς διαυ
γής επιδεικνύει ολον τδν πλούτον τών λαμπρών Αστερισμών του, έν οΐς 
διαπρέπουσιν η Κασιόπη, ή Μεγάλη ’Άρκτος και η Μικρά, η περιλαμβά- 
νουσα τδν πολύτιμον Πολικδν ’Αστέρα. ’Ήδη αί μέσαι νύκτες κατεκάλυ- 
ψαν την γην· τδ παν ηρεμεί καί Αναπαύεται, πλήν της Ακοίμητου ελι- 
κος της Παρά-Ιον καί τοϋ άγρύπνου πρωρέως αύτής.

* «
*

Έν πλω, 7 Δεκεμβρίου 1881.

Ούριοδρομοϋμεν μεταξύ ’Αττικής καί Εύβοιας. Διακρίνεται μακρόθεν 
και διά γυμνών οφθαλμών τδ έν Μαραθώνι αιώνιον τρόπαιον., Τδ Πεντε- 
λικδν καί ο Πζρνης παρουσιάζουσιν ημϊν την Αντίθετον πρδς τάς ’Αθήνας 
πλευράν αύτών χιονοσκεπή- έπίσης λευχειμονοΰσιν Αντιμέτωπα τά βουνά 
της Εύβοιας, ών τδ ύψηλότερον, ή στρογγυλή Δέλφη, κρύπτει την κορυφήν 
αύτής εις τά νέφη.

Προχωροΰμεν είς τδν μυχδν τοΰ Εύβοϊκοϋ κόλπου, δστις ή'δη προσέλαβε 
την δψιν λίμνης θαυμασίας. Ή πρδς αριστεράν, η αττική ό'χθη αύτής, εί
ναι αδενδρος, Αλλά χθαμαλή καί λεία: Ή εύβοϊκή Ακτή είναι σύδενδρος, 
πεποικιλμένη δι’ αγροκηπίων καί Αγροικιών και βοσκόμένη, ύπδ πληθύος 
ποιμνίων. Ή καλή αύτη νήσος, πρότερον δνομαζομένη Άονία ή’Αβάντία, 
έκ τών οϊκούντων αύτήν Άόνων και Άβάντων, έκλήθη ύστερον Εύβοια 
κατά τινας μέν έκ της θυγατρδς τοΰ ’Ασωπού Εύβοιας, αλλά κατ’ άλλους 
έκ τών. πολλών βοσκών, άς έ'χει. Υπήρξε πάντοτε ή νήσος αύτη εύ'ανδρος, 
έ'χουσα ναυτιλίαν Αξιόλογον καί πλούτον έκ τών έπ' αύτής μεταλλείων. 
’Εθεωρεΐτο δέ κεκτημένη καί στρατηγικήν Αξίαν, δι’ § έλέγετο περί 

αύτής :
Εύβοιας άρχεις, 'Ελλάδος άρχεις.

Άλλ’ έώντες τήν ιστορίαν, Ακολουθήσωμεν τήν πορείαν τίς ΠαράΛου. 
Καθόσον προχωροΰμεν, Αναπτύσσονται πρδ τών οφθαλμών ήμών νέα εύα- 
ρεστότερα τοπία. Φαίνεται, δτι ό χειμών, ού τήν Ακμήν διανυομεν νΰν, 
δέν δύναται νά είσχωρήση ένταϋθα, δέν εύρίσκει εί'σοδον* διά τοΰτο δέ ή 
παραλία αύτη, έ'νθεν καί έ'νθεν, διατηρεί φάιδρότητά μονονουχί εαρινήν 
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καί τρυφερότητα παρειών ξανθής κόρης. Διερχόμεθα παρά τδν φανδν,ίδρυ- 

μένον έπί της χθαμαλής ’Αττικής Ακτής, καί τοσουτον εγγύς αύτοΰ, ώστε 
όμιλοΰμεν έκ τοΰ καταστρώματος πρδς τά παίζοντα έπί τής Αμμου π’αι- 
δία τοϋ φύλακος* τοΰτον δέ, μεσήλικα καί ήλιοκαή ναύτην, βλέπομεν 
κρατούντα· πυροβόλον καί καραδοκοΰντα τήν πτήσιν μελανοφαίου νήσσης, 
κολυμβώσης έν θυμηδίιγ δλίγον περαιτέρω. Ή προσέγγισις ήμών έξίππασε 
τδ θήραμα πρδ τής ώρας καί S κυνηγός άπέτυχεν.

Ή καλλονή τοϋ περί ημάς πανοράματος αύξάνεται καθ’ οσον προχω
ροΰμεν. Ή ύπδ τής τρόπιδος τοΰ πλοίου χαρασσομένη αργυρά αύλαξ δια
σώζεται έπί μακρόν είς τήν ώς κάτοπτρον λείαν επιφάνειαν. Τά πέριξ 
βουνά Αντανακλώνται μακρά καί ύποτρέμοντα είς τδ ύδωρ. Τά δέ ύπδ 
τής πρώρας καί τών τοίχων τοΰ πλοίου; σχηματιζόμενα μαλακά καί λεία 
κυμάτια έξελίσσονται διαδοχικώς κάί. έξικνοΰνται μέχρι τών Ακτών, δπου 
Ανελίσσονται είς Αφρούς καί λείχουσι καί λούουσι τούς βράχους.

Φθάνομεν πρδ τοΰ στενού1 ή γέφυρα είναι καταπεπταμένη, διότι τδ 
ρεύμα τοΰ πορθμού κατέρχεται καί ή διαπόρησις τών πλοίων καθίσταται 
αδύνατος. Ή ΠάραΛος πρέπει ν’ Αναμείννι τήν κατάπαυσιν τής παλίρροιας 
ΐνα διέλθν)’ δι’ 3 Ανέκοψε τδν πλοΰν καί έ'ρριψε τήν Αγκυρα, τί> 2 μ. μ. 
ώρα. .

♦ *
*

Έκ της Παράλου πρδ της Χαλκίδας αυθημερόν.

Άπέβην είς τήν ξηράν καί άνήλθον έπί τής μηχανικής καταπακτής γέ
φυρας. Τδ νέον τοΰτο θέαμα, τής Αεννάου ροής τών ύδάτων τοΰ πορθμού 
νΰν μέν πρδς τά κάτω καί μετά έξ ώρας πρδς τ’ Ανω, είναι τφ. ό'ντι έκ- 
πληκτικόν. Ό Νοΰς τού Άριστοτέλους, ό τοσαΰτα καί τηλικαΰτα ζητή- 
μ.,ατα διευκρινήσας καί διαλευκάνας, δέν κατόρθωσε νά εύρη τήν λύσιν 
τού φαινομένου τούτου. Λέγεται δέ οτι ό μέγας ανήρ, Αδημονών καί. Ar 
σχάλλων έπί τώ Ακατανοήτφ τοΰ πράγματος, έρρ.ίφθη είς τά ύδατα καί 
κατεστρεψε τδν βίον. Καί είναι μέν βέβαιον δτι δ ’Αριστοτέλης απέθανεν 
έν Χαλκίδι, Αλλά διά τοΰτο καί μόνον δέν πρέπει νά ύποτεθή οτι καί 
έπνίγη εθελουσίως, διότι δέν ήδυνήθη νά έξηγήσγ τήν παλίρροιαν. Πιθα^ 
νώς, μελετών έπί τόπου τδ πράγμα, Αφοΰ Αναγκασθεΐς νά φύγη έξ Αθη
νών κατέφυγεν είς Χαλκίδα, έ'πεσεν ολισθήσας, ή 
καί έπνίγη δλως Ακουσίως.

Ό φύλαξ τής γέφυρας Ανήγγειλε τφ κνβερνήτη 
λις περί τήν 7ην ώραν τής εσπέρας έ',σται δυνατή, 
τής πρδς τά κάτω ροής τών ύδάτών, ή διαπόρησις πλοίου. ’Αλλ’ ή υυκτδς 
δίοδος είναι κινδυνώδης καί διά τοΰτο Ανεβλήθη διά τήν αίίριον Διανυ- 

κτερεύομεν λοιπδν κατ’ Ανάγκην πρδ τής Χαλκίδος.

παρεσύρθη έν πλοιαρίφ

τής Πα^ιά.Ιον οτι μό- 
μετά τήν κατάπαυσιν
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Έ» πλφ παρ'α τήν Εύβοιαν tij 8j Δεκεμβρίου 1881.

"Αμα τή ήμέρορ τά πάντα ήσαν έτοιμα πρδς Απόπλουν. Ό φύλαξ ήνέ- 
ωξε την γέφυραν και Ανεπέτασε την σημαίαν, δι’ ής Αγγέλλεται τοΐς 
ναυτιλλομένοις οτι επέστη η ώρα της διαβάσεως,ήρεμούντων τών ύδάτων. 

Ή ΠάραΛος ήρε την άγκυραν καί έκινήθη πρόσω. Ή στιγμή ^το συγκι
νητική. Είναι δέ τοιαυτη καί διά τδν πολλάκις παραστάντα εις τδ θέαμα 
καί εί'τε διαπλέοντα τδν στενδν διά πλοίου, εί'τε θεώμενον αύτδ έκ τοϋ 
χείλους τής γέφυρας. Ίδου! Τδ στενδν έ'ρχεται πρδς ήμΑς. Φαίνεται ώς 
υπερμεγεθες τι στομ.α, σπεϋδον νά καταπίη τδ πλοίο ν. *Η στιγμή επέστη. 

Ή ΙΙάραΛος ώλίσθησεν ώς βέλος διά τοΰ στενού, ώς ποτέ ή ’Αργώ διά 
των Συμπληγαδων πετρών. Έπι τοΰ χείλους τής γέφυρας ΐσταται πλή
θος, θεώμενον την διάβασιν. Ό φύλαξ δέ αύτής, έν στρατιωτική στάσει 

απονέμει τον προσήκοντα σεβασμ.δν είς τδ διερχόμ.ενον πολεμικόν, πλοίου.
Μετ’ ολίγα λεπτά ώρας, καθ’ Α έξετελέσθη ύπηρεσία τις τοϋ πλοίου, 

έλάβομεν την πρδς τά ΒΔ. πορείαν, ΐνα φθάσωμεν είς Στυλίδα. Παρκπλέο- 

μ.εν το απότομον και αποτομ,ως βυθιζόμενου είς τήν θάλασσαν δρος τής 
Ευοοιας Κανδυλι, επιφοβον τοίς θαλασσοπόροις διά τούς αίφνηδιους Ερμη
τικούς καί ραγδαίους ανέμους αύτοϋ. Βροχερός καί ομιχλώδης δ καιρός ]
σήμερον δέν έπιτρέπει ήμΐν, ώς χθές, νά θαυμάσωμεν τάς καλλονάς τών I
.πέριξ. Έν τούτοις διακρίνομεν, διερχόμενοι εγγύς αύτών, τάς Αιχάδας I

νήσους, Έπι μιάς τούτων δύναται ό βουλόμενος νά φαντασθή άποτετυ- ί
πωμενον τδν Αίχαν, 3ν δ Ήρακλείς μανείς έκ τής επαφής του φαρμακε- ϋ
ροϋ χιτώνος της Δηϊκνείρας έξεσφενδόνισεν έκ τοϋ απέναντι δρους. Ά- |
πορον φαίνεται μοι πώς δέν σώζονται έπι τοΰ ορούς τούτου (τούλάχιστον '
έγώ δέν ήδυνήθην νά διακρίνω) τά ί'χνη τοΰ υίοΰ της ’Αλκμήνης, τ’άπο- 6

τυπωθεντα έκεϊ καθ’ ήν στιγμήν έξετίνασσε μ.ανιωδώς τδν ταλαίπωοον »
θεράποντα. Πλεϊον όμως ταύτης εΐλκυσε τήν προσοχήν μου έτέρα τών 
Λιχάδων, στρογγύλη ώς ώδν καί Στρογγύλη δνομαζομένη, κατάφυτος ύπδ !

πευκών καί πρίνων καί σφενδάμ-ων, ώραϊζομένη δέ τήν κορυφήν, έν ειδει ΐ
στεμμ.ατος, ύπδ καλλίκτίστου κτιρίου, δπερ πάλιν φέρει, ώς άδάμαντα τοΰ 
διαδήματος, φανόν. «

Φθάνομεν είς Στυλίδα τγί 3γ] μ. μ. Ένταΰθα, άνευ Αγκυροβολιάς της 

ΠαράΛου, Αποβιβάζεται έκτακτος ταχυδρομικός ύπάλληλος μετ’έγγοά- 
φων καί άλλων Αντικειμένων τής υπηρεσίας, ημείς δέ έξακολουθοΰμεν τδν 
πλοΰν, σπευδοντες νά έξελθωμεν τοΰ Μαλιακοΰ κόλπου; Ή. βροχή έξέλιπε 

καί ή ατμόσφαιρα καθαρίζεται πως. Άπαντώκεν κατά τήν Φθιωτικήν 
Ακτήν τοπία ωραία καί γραφικά. Μετ’ ολίγον πλέομέν' παρά τδ Άχίλ* 
λειον: Είναι δ λιμήν έξ ου ώρμήθη δ «θεοείκελος» Άχιλλεύς άγων τάς 
στρατιάς τών Μυρμηδόνων του επί τήν Τροίαν. "Γπερθεν σώζεται Ακρο- 

It

πόλις μετά κυκλώπειων τειχών. Ό κόσμος πιστεύει μετά Αξιοσημείωτου 

Απλότητος δτι αύτη Ανήκε κατά κτίσιν καί κτησιν είς τδν ή'ρωα της 

Φθίας.
’Αλλά και πάλιν μελανόπτερος νύξ κατεκάλυψε και γήν καί πόντον,κα- 

ταφοάσσουσα τήν πορείαν τοΰ πλοίου έν τώ μέσιρ στενών καί ύφάλων.’Ά- 
γρυπνον όμως τοϋ κυβερνήτου δμμα, ιπταμένου έπι της γεφύοας, διασχίζει 

τδ σκότος καί οδηγεί τήν ΠάραΛον διά πληθύος ελιγμών είςτδ Αναπεπτα- 
μένον πέλαγος τοΰ Αίγέως. Κ,υβερν^ δέ τδ πλοϊον, έν απουσία τοΰ ορι
στικού κυβερνήτου, δ ύπαρχος αύτοϋ κ. Νικόλαος Ζάκας, υποπλοίαρχός 
κατά βαθμόν, καί γόνος εύκλεοΰς ύδρκίκής οικογένειας.

Παρακάμπτομεν έν σκοτί^ τδ Ποσείδιον άκρωτήρίον ΐνα πλεύσωμεν 
πρδς Β. Ένταΰθα ούδέν διακρίνεται ενεκα της νυκτός’ ού'τε ή Σκόπελος, 
ού'τε ή πευκόφυτος Σκιάθος μετά τής χορείας τών παρανησίδων αύτής, 
ούτε ή Σκύρος, έφ’ ής Ανεκάλυψε πανούργως δ πανούργος Όδυσσεύς τδν 
Άχιλλέα, κεκρυμμένον ύπδ γυναικείαν έσθήτα, ούτε ή περαιτέρω κείμενη 
Λήμνος, έν ή μετά τόσων οδυνών έ'συρε τάς ημέρας τ^ΰ βίου καί τόν σε- 
σηπότα πόδα αύτοϋ δ μελαγχολικδς καί Ανιώμενος Φιλοκτήτης. Ναυτόπαις 
τις, άτενίζων πρδς τά έκεϊ μορμυρίζει ήρέμα,έν ω γράφω, έν άσμα Αρχόμενον 
διά τών στίχων τούτων :

"Αγιε μου Γεώργη Σκυριανε, 
Μεγάλε καί θαυματουργέ !

• Διά τελευταίου οίακισμοϋ, γενομένου ύπδ τδ ηχηρόν έν τή σκοτίιρ 

πρόσταγμα του κυβερνήτου, ή ναΰς έστράφη πρδς τδ στόμιον τοΰ Παγα- 
σητικοΰ κόλπου, τοΰ περικλείοντος, ώς έν φιλοστόργφ Αγκάλν], τδν Βώ
λον, τδν πρδς δν δρον τοϋ ήμετέρου πλοΰ.

* *
*

Έν τφ λιμένι τοΟ Βώλου τή 9 Δεκεμβρίου 1881.— Πρωία.

Πρό τινων ώρών ή Πά^αΛος κάτέπλευσεν ένταΰθα, έ'ρριψε τήν άγκυραν 
καί, ύπδ λέπτοΰ Απογαίου Ανέμου στρεφόμενη, έστηρίχθη έπ’ αύτήν χα- 
λαρώς καί αβιάστως.

"Οτε Ανήλθον είς τδ κατάστρωμα, ροδοστεφής ή Ήώς προέβαινεν έπι 
τοΰ Πηλίου, διανοίγουσα εις τδν "Ηλιον καί τδ πυριλαμπές άρμα αύτοϋ 
τάς πύλας τής ήμέρας. Ό ούρανός, μετά είκοσαημέρους βροχάς καί κα
ταιγίδας, σήμερον είναι αίθριώτατος καί ώραίος, ώς δ ούρανδς τής Άκρο- 

πόλεως. Ή Πάραίος δέν θά έδέχετο νά ναυλοχήσγ) ύπδ τδ Πήλιόν έν 
ήμέριρ ήττον φαιδρή. Είναι σήμερον ή έλάσσων πασών τών ή μερών τοΰ 

έ'τους, καί δμως είναι ημέρα τοΰ Άττικοΰ ούρανοϋ, ώς Αν έκόμισεν αύτήν 

ή ΠάραΛος μεθ’ έαυτής έκ τών Ακτών τής ’Αττικής, δθεν ώρμήθη. Μετ’

/ /·\
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ολίγον προέβαλεν έκ της χιονοσκεπούς κορυφής τοϋ Πηλίου δ ήλιος, ακτι- 
νοβόλος κεφαλή ’Απόλλωνος, αυτός δ ’Απόλλων μετά τοϋ τεθρίππου φλο

γερού άρματος αύτοΰ, και διέχυσεν απανταχού τδ θάλπος καί τήν φαι
δρότατα. Είναι θαυμαστή ένταΰθα ή διαφάνεια της Ατμόσφαιρας καί επα

γωγός ή φωτοσκίασις τών αντικειμένων.

Μένω έπί τοΰ καταστρώματος της ΠαράΛον, χαράσσων τάς γραμμάς 
ταύτας καί θεώμενος Απλήστως τά περί εμέ.

Α.ί έκ τών πέριξ έντυπώσεις άνκβιβάζουσι μυρίας σκέψεις είς τδν νουν. 
Εύρίσκομαι πρδ τής. άρχαίας Ίωλκ.ΰ, τοΰ βασιλείου, όπερ δι’Αρπαγής 
Απέκτησεν δ Πελίας, ύστερον δ’άνέλκβεν δ Ίάσών, ώς υίδς τοϋ πρώτου 
βασιλέως. Εύρίσκομαι πρδ τών ερειπίων τών Παγασών, πρδ της Δημητριά- 
δος, ήρημωμένης καί ταύτης πρδ πολλοΰ.

"Ισταμαι έπί τών νώτων τοΰ λιμένος, έν ω έναυπηγήθη ή’Αργώ. "Εχω 
δέ πρδ όφθαλμών τήν ακτήν, είς ήν συνήχθησαν, άμα τή κλήσει τοϋ 

πρωτουργοΰ Ίάσονος, άπαντες οί ήρωες καί ημίθεοι τής ωραίας εκείνης 
εποχής. Έκεΐ ναί, εκεί βεβαίως έστησαν, σφριγώντες διά τήν ριψοκίνδυ

νου έπιχείρησιν, δ πελώριος 'Ηρακλής, ο γενναιόψυχος Θησεύς καί οί περί- 
κλυτοι Διόσκουροι. Ιδού προσέρχεται έπιτηδειότατος κυβερνήτης τής Άρ
γους δ Τίφυς’ μετ’ αύτδν προβ,αίνει καί καταλαμβάνει τήν . θέσιν τοϋ 
πρωρέως δ οξυδερκής Αυγκεύς* γίνονται δεκτοί μετ’ έύλαβείας δ Άμφιά- 

ραος καί οί συμμάντεις αύτοΰ Μόψος κα'ι ’Ίδμων’ μετά τούτους έπιβαί- 
νουσι τής νηδς οί «δΐοι ίητροί» ’Ασκληπιός κα'ι Έριβώτης έν σεμνή περι- 
βολή, φέροντες ύπδ μάλης τάς φαρμακοφόρους πυξίδας αύτών* πεντήκοντα 
δ’ήρωες κωπηλάται Επιλαμβάνονται ευλύγιστων ελατίνων κωπών. Ό 

ναύαρχος Ίάσων προστκττει καί δ θείος Όρφεύς τέρπει καί ενισχύει, διά 
τής λύρας αύτοΰ, έ'χων συνφδόν τδν Φιλώμμωνα.

’Ιδού ή καλή εκείνη καί χλοερά έν μέσω χειμώνι Ακτή ! Δέν υπάρχει 

έν τώ κόλπφ τούτφ προσφυέστερα θέσις διά τήν Αφετηρίαν τής Άργους. 
Φαντάζομαι αύτήν λύουσαν τά πρυμνήσια καί άνασπώσαν τήν λιθίνην 
άγάυραν έκ τοΰ βυθοΰ. Οί κελευσταί Ζήτος καί Κάλαϊς έκφωνοΰσι τδ πρό
σταγμα «έρειδε!» καί ή ’Αργώ, ώθουμένη πρόσω ύπδ πεντηκοντάδος κω
πών διασχίζει έν Αφροΐς τά λεία ύδατα τοΰ κόλπου, σπευδόντων τών 

μάντεων, καί πλέει, πετ^ μάλλον, καί μετ’ ολίγον εξαφανίζεται, ώς α
στραπή, ΐνα μετά χρόνον πολύν καταπλεύσρ κομίστρια τοΰ αχρυσοϋ δέ
ρατος».

’Έχω πρδ οφθαλμών τδ Πήλιον, τδ μυθολογικόν καί ιστορικόν Πηλιον. 
Είναι έν τών ώραιοτέρων καί περιφημότερων όρέων τής πρώην καί νΰν Ελ
λάδος. Είναι δ έν μικρφ ’Όλυμπος καί διά τήν Ατμοσφαιρικήν κατάστα- 
σιν' καί διά τήν μυθολογικήν αξίαν καί διά τήν ιστορίαν, ώς επίσης είναι 
δ πρδ τοϋ Όλύμπου σταθμός τών ήμετέρων πόθων. Βλέπω μ·ετά Οαυμα- 
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σμηϋ .τάς φαιδράς και περικαλλείς κώμας, άς φέρει έπί των κλιτύων καί 

ράχεων αύτοΰ. Αί τελευταίοι οίκίαι τής ύψηλοτέρας τών κωμών τούτων 
λευκαί ώς ή χιών, συγχέονται πρδς τάς· τελευταίας στιβάδας τής χιόνος. 
'Υπδ τοϋ σημερινού ήλιου τδ άπλετον φως, παν τδ έπί τοΰ Πηλίου Ακτι
νοβολεί καί ώρα’ί’ζεται. Βεβαίως αί προβλήτες έκεϊναι καί δολιχόσκιοι ά- 
κραι, Αν μή ώσιν αί Χειρωνίδες άκραι, περί άς διητΑτο δ περιφημότερος 
τών Κενταύρων Χείρων, έξ ου καί τδ όνομα έ'λαβον, εΐσίν δμως αί χρησι- 
μεύσασαι ώς λαβαί είς τούς γίγαντας-'Γιτανας, δτε οιίτοι, έρίσαντες πρδς 

τούς Θεούς, ήρπασαν τδ Πήλιον καί έπεσώοευσαν αύτδ μετά τής ’Όσσης 
έπί τοΰ Όλύμπου, 'ίν’ Αναβώσιν είς τδν ούρανόν. Καί διατελεϊ μέν άγνω
στον έπί πόσον χρόνον τδ ό'ρος τοϋτο έ'μεινεν ώς παράρτημα τοΰ Όλυμ
που’ Αλλ’ δ Ζεύς κατακεραυνώσας τούς Αντάρτας, μετεκόμισε πάλιν τδ 
Πήλιον είς τήν πάλαι θέσιν αύτοΰ. Καί έπι τέλους τοσοΰτον είναι ώραΐον 
τδ όρος τοϋτο, ώστε θά ηύχόμην νά εί'χομεν καί άλλα πολλά ΙΙηλια πολ- 

λαχοΰ τής Έλλ.άδος.
ΈκεΤσε πρδς βορράν διαφαίνεται μόλις ή Αδελφή τοϋ Πηλίου έν τε τή 

δουλεία καί έν τή έλευθερίγ νΰν ’Όσσα, ή βρέχουσα τά χλοερά καί κατά

φυτα κράσπεδα αύτής είς τά ρείθρα τοϋ Πηνειοΰ.
Περαιτέρω δέ κρύπτεται ύπδ Ατμούς, είς τδ βάθος τής Αποστάσεως, δ 

πατήρ τοΰ Πηλίου καί τής ’Όσσης ’Όλυμπος. Καί είναι άρά γε Ανάγκη 
νά σημειώση τίς τι διά τδν πατριάρχην τοΰτον τών ελληνικών δρέων ; 
Άπδ τοΰ Αίμου μέχρι τών Άκροκερκυνίων καί μέχρι τοΰ Ταΰγετου κλί- 
νουσι τάς κορυφάς αύτών πρδ τοΰ Όλύμπου τά Καμβούνια, δ Πίνδος, ή 
Οίτη, ή ’Όρθρυς, τδ Πεντελικδν μετά τοΰ Ύμηττοΰ καί τοΰ Πάρνηθος, δ 
Παρνασσός μετά τοΰ Έλικώνος καί Κιθκιρώνος, ή Κυλλήνη, δ Ερύμανθος, 

δ Πάρνων, τδ Παρθένιον., τδ Μαίναλον καί πάντα τά όρη τής ελληνικής 
χερσονήσου, καί ίσοπεδοΰνται πρδ τής ύπερηφάνου καί θεοοικήτου κορυ
φής αύτοΰ. Άπδ τής αρχαιοτάτης εποχής τά οίκοΰντα τήν Ελλάδα φΰλα 

Απέβλεψαν μετά σεβασμοΰ πρδς τδ ό'ρος τοϋτο, έθεώρησαν αύτδ στΰλον 
τοΰ ούρανίου θόλου καί κατφκισαν τούς θεούς των έπ’ αύτοΰ. Οί μεταγε
νέστεροι "Ελληνες Ανέθεσαν είς τδ περίφημου δρος τήν λύραν τών δημο

τικών φσμάτων αύτών καί τδ βροντόφωνον δπλον των. ΚΛίφτης καί ’Ό
λυμπος ύπήρξαν έπί αιώνα δλον Αδιάσπαστα. Καί. κατά τούς ήμετέρδυς 
δέ χρόνους πολλάκις έκρυψεν ύπδ τάς πυκνάς φυλλάδας αύτοΰ ■ τούς δπλί- 
τας τής έλευθερίας, Αλλ’ εισέτι αύτδς μένει δούλος. ’Ώ! δέν πρέπει δμως 

νά μένγ έπί πολύ έτι !
’Εντεύθεν δέ πάλιν, πρδς δυσμάς έξαπλοΰται εύρεϊα καί άπειρος ή Επί

πεδος Θεσσαλία, έλευθέρως Αναπνέουσα κα5 Απηλλαγμένή παντός βαρ- 

βαρικοϋ άχθους.
Άλλά πρδ έμοΰ, εις ολίγην δργυιών Απόστασιν, Χείται πόλις νέα, ωραία
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7.αί άκμαία, &ς έστιν εΐζάσαι έκ της κινήσεως τοΰ πλήθους εις την εύ>ν 
κρηπίδωτον παραλίαν αύτής καί έκ τοϋ βόμβου τοΰ έκπεμπομένου ύπδ 

πλήθους άλλου, μή φαίνοριένου άλλά σπεύδοντος δραστηρίως άμα τί) πρωία 
ν’ άναλάβγ τά έργα αύτοΰ. Μακρά σειρά οικιών, εύαρέστου και έπιμεμε- 
λημένης προσόψεως περιστέφει την λευκήν προκυμαίαν άνωθεν, έν ω σμή
νος λέμβων καί μικρών πλοιαρίων σχηματίζει περί αυτήν παρυφήν ώραίαν 
καί ενδεικτικήν τής ζωτικότητος της πόλεως ταύτης. Κόλπος δλόκληρος 
δ Παγασητικδς, αποτελεί τδν άσφαλή καί μέγιστον λιμένα αύτης, πε- 
ποικιλμένον σήμερον ύπδ διαφόρων εμπορικών καί πολεμικών πλοίων.

Ήχεΐ η 8η ώρα της πρωίας. Έν τη ΤΙαράάω κινείται ολόκληρον τδ 
πλήρωμα* δίδεται συνθηματικόν τι πρόσταγμα* οί πάντες ΐστανται έν 
τάζει καί προσοχή* οί αξιωματικοί φέρουσι την χεΐοα έπί τοΰ άκρου τοΰ 
πηλικίου αύτών πρδς χαιρετισμόν* είναι ό χαιρετισμός της σημαίας, ήτις 
άνηρτήθη είς τδν πρυμναΐον ιστόν. "Οστις έξ ύμών δέν παρευρέθη είς σκη
νήν τοιαύτην, δέν δύναται νά φαντασθή πόσον συγκινητική καί έπιβλη- 
τικη είναι. Ταύτοχρόνως πλεΐσται άλλαι σημαΐαι έν τή πόλει καί έν τώ 
λιμένι ήκολούθησαν την ημετέραν ,είς τδν άέρα. Στρατιωτικαί δέ σάλπιγ
γες έκ Τ'ης ξηράς, ηχοΰσαι ούχί άσυνήθη δι’ έμέ σαλπίσματα, συμπληροΰσι 

την ωραιότητα της στιγμής ταύτης.
Νΰν δύναμαι νά έπισκεφθώ τδν Βώλον, περί ού έσχημάτισα τοσουτον 

καλήν ιδέαν πριν η ί'δω αύτόν.
*

* *
Έν Βώλω, 9 Δεκεμ,δρ’ου (881.—‘Εσπίρ*.

Περατώσας την πρωίαν τ’ άνωτέρω καί συσκευασθείς άπεβιβάσθην είς 
την ξηράν. Πρώτον θέαμα ένταϋθα άπαντ^ μεγάλη άψίς, στηθεΐσα πρδς 

τιμήν τοΰ έπισκεφθέντος πρό τινων ημερών την πόλιν ταύτην Βασιλεως 
τών Ελλήνων. Φαντάζομαι τδν πνίγοντα τά στήθη τών κατοίκων τοϋ 
τόπου τούτου ενθουσιασμόν! Ύπεδέχοντο βασιλέα καί βασιλέα τών Ελ

λήνων, βασιλέα ίδικόν των! Αύτοί οί χθές έ'τι ύπήκοοί καί δοΰλοι τοΰ 
ποταποΰ Ζαπτιέ καί τοΰ κτηνώδους Βασιβουζούκου, βλέπδυσι σήμερον με
ταξύ εαυτών κκί περ.στοιχίζουσι καί θλίβουσι διά της πληθύος των τδν 
βασιλέα των, διότι είναι έλεύθεροε ί

Άμ’ άποβάς είς την παραλίαν, άπεκαλύφθην χαιρετίζων την νεήλυδα 
Ελευθερίαν, ής την εικόνα βλέπει τις ένταϋθα είς τά πρόσωπα πάντων, 
καί σκέπτομαι. Τί άρά γε συνέβη ένταϋθα άπδ της χθές μέχρι τής σήμερον, 
ώστε νά έπέλθη τοιαύτη μεταβολή;Όποία δαιμόνια δύναμις ίσχυσε ν’ άπο- 

σπάσγ την έπίτέσσκρας μάκρους αιώνας καλύψασαν τήν χώρανταύτην νεκρι
κήν σινδόνην καί νά έπιχύσγ,ώς έξ ούρανοΰ,τήν ζωήν καί τήν φαιδρότητα;

Θελων νά βεβαιωθώ περί της μεταβολές πλησιάζω πρδς μεσήλικα άν- 
δρα, ίστάμενον έγγύς που. Χαιρετίζω αύτδν καί λέγων ότι είμί ξένος έπι- 
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Θυμών νά μάθω τά κατά τδν τόπον τοΰτον, έρωτώ αύτδν άν ήσθάνθη 

μεταβολήν ή καινότητά τινα.
«Ναί, κύριε» ύπήρξε περίπου ή άπάντησίς του. «Ήσθάνθην κκί νο- 

μίζωδτι αισθάνομαι έ'τι τδν κλονισμόν τοϋ εδάφους τούτου, έπελθόντα 
έκ τών σκιρτημ-άτων τοΰ Όλύμπου κατά τήν ημέραν έκείκην. Ό γη
ραιός ’Όλυμπος, πληττόμενος ύπδ τών χαρμοσύνων φωνών τών κατοί
κων τοϋ Πηλίου, άνεπήδησεν έξ άγαλλιάσεως καί έσάλευσε τδν τόπον. 
Αισθάνομαι τδν ή'λιον άνατέλλοντα καί δύοντα άλλως ή ώς μέχρι τής 
ημέρας έκείνης, καί βλέπω τδ έπί τετρακόσια άδιαλείπτως έτη,παοαδιδό- 

μενον δέ άπδ γενεάς είς γενεάν συνεχές ό'νειρον, πρκγματοποιηθέν έπί τών 
ημερών μου. Βλέπω τδ Πηλιον, βλέπω τήν θάλασσαν, βλέπω πάν τδ περί 
έμέ ένδεδυμένον φαιδρότητα καί χαρμονήν. Βλέπω τήν έλευθερίκν παν- 

τοΰ καί ένπάσιν». ------ - -------
Ή πρώτη αύτή έξήγησις ικανοποίησε τήν περιέργειάν μου. ’Άν δ’ ήρώ- 

των καί έκεΐνον τδν μικρόν τι περαιτέρω ρεμβάζοντα λευκοπώγωνα Τούρ
κον, θά έλάμβανον καί παρ’ αύτοΰ τήν άπάντησιν ότι τδ: άθλιον έκεϊνο 
ό'νομα «’Ελευθερία», δι’ ου έξέσχιζον τά ώτα αύτοΰ καθ’ ήμέρκν οί' τέως 
δοΰλοί του άπιστοι, δέν έ'χει πλέον δι’ αύτδν άπεχθή σημασίαν, άφοΰ εΐ- 
δεν οτι έν τή έλευθερίη ταύτη ούτε τ’ άγαθά του άπώλεσεν, ούτε κίν
δυνον ζωής διατρέχει, ούτε κάν έν ήσσονι μοίρςε ή έκεϊνοι τάσσεται.

Μοί διηγούνται μετά ποιας πυρετώδους δραστηριότητας έπελήφθησκν 
τής άνεγέρσεως τής πρδ τών έφθαλμών μου άψΐδος καί πώς δ Χαδιγιέτ. 
πασάς διέταξε κατά τήν παραμονήν τής άπελευθερώσεως τοΰ Βώλου τήν 
κατεδάφισιν τοΰ ίδρυθέντος μέρους αύτής καί τήν φυλάκισιν τών έργα- 
τών. Άλλά περί μέσας νύκτας δ τουρκικός στρατός έπεβιβάσθη είς τά 
πλόΐα, δ δέ ήλιος τής 2 Νοεμβρίου, σπεύδων ν’ άνατείλν), έφώτισε τεχε- 
λεσμένην τήν αψίδα, κατασκευασθεΐσαν, ώς διά μαγείας, έν τρισί νυκτε- 
ριναΐς ώραις ! Ταύτοχρόνως άνέθορεν έκ τοΰ εδάφους έπί τής πρδ τοΰ στρα- 
τώνος πλατείας, ώς άπδ μηχανής, ό όβελίσκος τών Μακεδόνων καί Ήπει- 
ρωτών. Κατ’ εκείνην τήν νύκτα ό ύπνος δέν εύρεν έν Βώλω βλέφαρα, έφ’ 

!ών νά έπικαθήση. Ή πρω’ϊνή δμως αύρα συνήντησε καί έθώπευσε κατά 
τήν κούφην πορείαν αύτής χιλιάδας ελληνικών σημαιών, άνηρτημένων άπδ 
πάσης θύρας καί πάσης θυρίδος. Ό δέ ήλιος εύοε τά πάντα μεταβεβλη- 

f μένα . . .

Πάσαι αί οδοί τής πόλεως, είς ήν εισέρχομαι γέμουσι πηλοΰ, ένεκα τών 
προηγηθεισών βροχών. Μή λησμονήτε δτι ήτο τουρκική πόλις, καί δμ,ώς 

s είναι ή καλλιτέρα τών δσον ειδόν ποτέ τουρκικών πόλεων. ’Εκτεινόμενη
άπδ Β. πρδς Ν. έ'χει έκτασή ού μικράν. Διαιρείται δέ ύπδ τριών εύρειών 
παραλλήλων οδών, τεμνομένων ύπδ πολλών έγκαρσίων άλλά στενοτέρων. 

_ Έντδς τής πόλεως δέν σπανίζουσι τά δένδρα καί συχνάκις άπαντώσι κοινά
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καί άρτεσιανά φρέατα. Έν γένει δ Βώλος είναι πόλις καλή και. ευάρεστος, 
φωτιζομένη και θερμαινόμενη ύπδ τοϋ ήλιου άπλέτως. ’Έχει ώραίας οι
κίας, οδούς πολλάς, καί πλατείας ,άναλόγους. ’Αριθμεί δέ βίον ή πόλις 
αύτη μόλις τριάκοντα ετών' άλλα το μέλλον αύτής έ'σται λαμπρόν μετά 
τήν πάροδον δεκαετηρίδος, καθ’ ήν θα έκτελεσθώσι βεβαίως λιμενικά καί 
δδοστατικά έργα.

'Ο Ίάσων έ'δε ιξεν εις τους μετά τριάκοντα αιώνας άπογόνους αύτοϋ 
τήν δδόν, ήτις άγει εις τήν κτήσιν τοϋ χρυσοΰ δέρατος. ’Άν σήμερον ή 
ψυχρά κριτική άποφαίνηται ότι ή πλήρης γοήτρου και συγκινήσεως εκ
στρατεία εκείνη τών ’Αργοναυτών ήν απλή εμπορική έπιχείρησις, διανοί- 
ξασα εμπορικούς οδούς, τέως άγνωστους, διατί οί νϋν κάτοικοι τής Ίωλ- 
κοΰ νά μή έπιδοθώσιν είς τάς δδούς ταύτας ; Ιδού λοιπόν νέα Κολχίς, ή 

Αί'γυπτος, είς ήν οί κάτοικοι τοϋ Βώλου και πασών τών επί τοϋ Πηλίου 
κωμών ζητοΰσι χρυσά δέρατα, άτινα άνευ Μήδειας και Ίψύρτου φέρουσι 

καί καταθέτουσιν έν τή πατρφα γή. Τοσαϋτα χρήματα είσάγονται έξ 

Αίγυπτου εις Βώλον, ώστε ούτος δύναται νά ονομασθή αιγυπτιακή πόλις, 
έπιφυλασσομένων όμως*—έννοεϊται οί'κοθε/—τοίς κατοίκοις αύτοϋ πάντων 
τών δικαιώμάτων καί αξιώσεων αύτών έπι τής ελληνικής παιδείας καί 
άναπτύξεως καί φιλοπατρίας’. Οί κάτοικοι τοΰ Βώλου καί τών λοιπών 

κωμών, μετά τήν προκαταρτικήν καί τήν έγκυκλοπαιδικήν μόρφώσιν, ά- 
ποδημοΰσιν είς Αίγυπτον στιφηδόν. Έκεϊ δέ τινές μέν τούτων πλουτοΰ- 
σιν, οί δέ πλουσιωτεροι πλουτίζουσι τούς λοιπούς. Μοι διηγοϋνται δτι 
πλεϊστα κέρδη προσεπορίσατο αύτοϊς έκεϊ το έμπόριον τοΰ βάμβακος κατά 
τον μέγαν έμφύλιον πόλεμ,ον τών Βορείων προς τούς . Νοτίους ’Αμερικα
νούς. Τότε αί βαμβακοφόροι πεδιάδες του Νέου Κόσμου μετεβλήθησαν είς 
πεδία μαχών’ ό δέ βάμβαξ είναι έξ εκείνων τών φυτών άτινα δέν αύ- 
ξάν.ουοιν έν τφ αίματι. Ή Αίγυπτος λοιπον έπώλει το προϊόν τοΰτο είς 

ύπερόγκους τιμάς καταλιπούσας μεγάλα κέρδη καί είς τούς καλλιεργη- 
τάς Φελλάχους και είς τούς έμπορους, ών πολλοί Θεσσαλομάγνητες.

Άλλ’ ουτοι,περί ών νϋν ομιλώ, δέν διαπρέποοσι μόνον έπι έμπορίφ, καί 
πλούτφ, άλλά δύνανται νά καυχώνται καί έπι έ'ρωτι προς τά γράμματα 
καί τάς έπιστήμας. ’Ή ακριβέστερου είπεϊν, τά χρηματικά μέσα αύτών 
χρησιμοποιοϋσιν είς τήν θεραπείαν τών γραμμάτων. Ένταΰθα τε καί είς 
πάσας τάς έπί τοϋ Πηλίου κώμας, ή κατά τήν ώραίαν ονομασίαν, δι’ ής 
καθορίζονται αί κώμαι αύται, «τά 24 χωριά τοϋ Βώλου», συντηρούνται 
δια τών κοινοτικών περιουσιών καί τών έκκλησιαστικών εσόδων καί ιδιαί

τερων προσέτι έθελουσίων έρά ων πλεϊστα σχολεϊα. Ύπερέχουσι δέ τά 
διδακτήρια ταΰτα τών έν τή παλαι^ ελληνική έπικρατείφ δημοτικών σχο
λείων, ίσοδυναμοΰντα προς τάς άνώτέρας τάξεις τών παρ’ ήμϊν ελληνικών.

Κατεχομαι έ'τι υπό τής συγκινήσεως, ήν προύξένησέ μοι, προ μικροϋ ή
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έπίσκεψ’ς τοΰ ένταΰθα λαμπρού, τή άληθείγ, σχολείου. 'Άμα είσήλθον’ 
είς τήν αυλήν αύτοϋ, εύοον τριακοντάδα μαθητών, άποτελούντων μίαν 
τάξιν, γυμναζομένην κατ’ έκείνην τήν ώραν είς το μάθημα τής σωμα
σκίας., Έν τίνι τών παρ’ ήμϊν σχολείων διδάσκεται το μάθημα τοΰτο ! 

'Η πρώτη έντύπωσις ύπήρξεν, ώς έννοεϊτε, άρίστη. Το σχολεϊον ,κεϊται έν 

τή αυλή τοΰ μόνου έν Βώλφ ίεροϋ ναοΰ «αγίου Νικολάου». Έν τφ περι- 
βόλφ τούτφ, περικλείοντι ναόν καί σχολεϊον, κεϊται έν τών έκμαγείων 
τοϋ. Παλλαδίου τοΰ ελληνισμού. Ούτως έσώθησαν διά τών μακρών αιώ
νων δ ελληνισμός καί ή παιδεία διά τής προσκολλήσεως αυτών είς 
τήν εκκλησίαν. Ανέρχομαι τήν κλίμακα καί εισέρχομαι είς τό πρώτον 
δωμάτιον. Τεσσαράκοντα περίπου μαθηταί διδάσκονται τό μάθημα τής 
Γεωμετρίας. "Ολοι οί μικροί οΰτοι κύριοι εγείρονται προσηνώς προς χαιρε
τισμόν τοΰ εισερχομένου ξένου. ‘Ο διευθυντής τοΰ σχολείου κ. Γ. Ταμβα- 
κίδης, νέος από πολλών έτών άφοσιωθείς είς τήν διδασκαλίαν τών ελλη
νικών γραμμάτων έν ταϊς δούλαις έπαρχίαις (είναι δέ καί όδτος Μακεδών) 
παραλαβών με είς τό ιδιαίτερον γραφεϊον αύτοϋ, μόί έ'δωκε τάς αναγ

καίας πληροφορίας. Κατά ταύτας τό σχολεϊον άκολουθεϊ τήν νέαν μ.έθο_- 
θον τοϋ προτύπου έν Άθήναις σχολείου τοΰ Συλλόγου τών Ελληνικών 
Γραμ-μάτων" έ'χει, κατά τό παρόν, τέσσαρας τάξεις, μέλλον νά σχηματίση 

και έτέρας τρεις, άνά μίαν καθ’ έκαστον τών προσεχών έτών’ περιλαμ
βάνει 200 περίπου μαθητάς καί διδάσκει αύτοϊς, πλήν τών μαθημάτων, 
'μουσικήν, άπαγγελίαν, σωμασκίαν κλπ. Είτα μέ ώδήγησεν είς τήν αίθου
σαν τοϋ μαθήματος τής άνώτέρας τάξεως. Ένταΰθα κάθηνται εύσταλεϊς 
καί καθάριοι τήν περιβολήν, φαιδροί δέ τήν έψιν τριάκοντα και πέντε ή 
τεσσαράκοντα μαθηταί, οΐτινες είς τήν είσοδον ημών έχαιοέτισαν φιλο- 
φρόνως. Κατά παραγγελίαν το,ΰ Διευθυντοϋ έ'ψαλον ώραϊα $σματα, έ'χόντα 
θέμα θρησκευτικόν ή πατριωτικόν καί έκλελεγμένα έκ τών αρίστων. Είτα 
εις τούτων δωδεκαέτης περίπου άπήγγειλε λίαν έκφραστικώς καί μ.ετά 
πλήρους συναισθήσεως τής έννοιας τό ώραΐον ποίημα τοϋ Ζαλοκώστα «δ 
άσπασμός τής ΚΕ' Μαρτίου», τό αφιερωμένου τφ πολυδακρύτφ μάρτυρι 
5Ρήγ<γ :

«Εορτήν τών Χριστουγέννων 
Θεσσαλοι έλειτουργοΰντο 

Είς χωρίον μονωμένου, 
Είς άπόχεντρον ναόν, 

Προσχυνοΰντες ένα, μόνον, 
Τρισυπόστατου Θεόν.

• '· · · ·' :' · · ·' '* ■ Η -

Τίς έξ ύμών, κρατήσας. έν χερσί τά .«άπαντα» τοΰ αειμνήστου ποιητοΰ 
δέν’συνεκινήθη έκ τής άναγνώσεως τοΰ ύμνου τούτου! άν δέ δέν έφοβού-
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μην μη κκταχρκσθώ τής ύμετέρας ύπομονής ήθελαν παραθέσει τοϋτο δλό- 
κληρον, (καθόσον έκ παιδικής ηλικίας τηρώ αυτό είς την μνήμην μου). 
"Οτε δέ ό μικρός έκεϊνος ραψφδός, αφηγούμενος κατά τδ ποίημα, τδν κα

ταναγκασμόν τών κατοίκων του Βελεστίνου είς αγγαρείαν, καθ’ w καί 
αύτδς δ πρωτομ.άρτυς 'Ρήγας

«Φορτωμένος σάκκον σίτου,
Κολλημένος εις τήν λάσπην,

Έσταμάτα, ζ.’ ή ψυχή του
Πνιγομένη είς θυμόν,

"Ενα έχυσε, σπαράκτην 
Τής καρδίας στεναγμόν»,

τότε είδον τούς έφθαλμούς του σπινθηροβολοΰντας και τδ στήθος του δγ- 
κούμενον έξ άγανακτήσεως.Δύνασθε νάφαντασθήτε πόσον ήσθάνετο δ δωδε

καετής ουτος πχΐς άπαγγέλλων τδ. εύστροφου ποιημάτιον, άμα άναλογι- 
σθήτε δτι καί αύτδς ίν πρδ τεσσαράκοντα μόλις ημερών δούλος τών αυτών 
δεσποτών, οΐτινες έμαστίγουν τδν 'Ρήγαν «φορτωμένον σάκκον σίτου»,και 

οτι τδ Βελεστϊνον (Φερρζί), ή πατρίς τοΰ 'Ρήγα απέχει εντεύθεν τρίωρον 
μόνον. Οί λοιποϊ μαθηταί έμενον προσηλωμένοι, οΐον είπεϊν, είς.τδ στόμα 
καί ήσθάνοντο, ώς ούτος, κατά βάθος την φλογέράν ποίησιν. Δέν δύναμαι 
ν* άποκρύψω δτι συνεκινήθην, δτε είς την έκφώνησιν τής επομένης τή 
άνωτέρω στροφές δ ραψφδός μου έτόνιζεν άνά μίαν τάς λέξεις, έκφέρων 
αύτάς μετά πόνου καί πευστιών, ώς εί ήτο αύτδς «φορτωμένος σάκκον 
σίτου».

Ό 'Ρήγας εΐπεν :
«"Οσοι οί κόκκοι τοϋ φορτίου, 

Τόσους οφεις θά σκορπίσω · 
Εις τά σπλάγχνα τοϋ θηρίου, 

Ποϋ μέ νύχια σκληρά .
Πρό τριών μακρών αιώνων ■

. Μάς σπαράττει τά πλευρά 1»

Βλάστημα τών σπόρων έκείνων τοϋ 'Ρήγα ήν ή τέως Ελλάς καί η νυν 
γενομένη προσθήκη εις αύτήν, καί άνθύλλιον τοϋ αύτοΰ σπόρου δ άπαγ
γέλλων τδ ποίημα τοϋ 'Ρήγα παΐς.

Τδ $σμα έτελείωσεν, ένφ έγώ σκέπτομαι δτι οί μικροί οδτοι πατριώ- 
ται, δσοι μέ βλέπουσι κατ’ αύτην την στιγμήν μέ ζωηρόν καί εύστρο- 
φον ό'μμα, είναι λαμπρόν φυτώριον, έξ ου ή ιστορία τοΰ εικοστού αίώ· 
νος άρχομένου, θ’ άντλήσγ τούς ήρωας αύτης. Παραβάλλω τούς τρυφε
ρούς τούτους παϊδας πρδς τούς μυθολογουμένους Τιτάνας, οΐτινες ήρπα- 

σαν τό Πήλιον καί έπεσώρευσαν αύτδ έπι τδν ’Όλυμ.πόν’ οί παϊδες ού- 
τοι είσί πρόωρισμένοι νά ένώσωσι τδ Πήλιον πρδς τδν ’Όλυμπον, έν τ·ρ
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£ έλευθερίιγ. Πόσον είναι εύτυχεϊς διότι έκ τοιαύτης ήλικίας έρρίφθησαν
jL· είς τάς άγκάλας τής έλευθερίας καί γαλουχοΰνται διά τών ναμάτων αύ-
! τής! Ή θέσις αύτών διαφέρει πολύ τής τών δμηλίκων αύτοϊς παί-
j δων τοϋ 1828 καί 1830, διότι τότε ούδέν ύπήρχεν έν Έλλάδι* ούτοι
j δ’ εύρίσκουσι τά πάντα έτοιμα καί λεία. Βεβαίως θά έπιτελέση η γενεά
L αύτών μεγάλα έργα' βεβαίως θά σύρωσι τδν ’Όλυμπον πρδς τδ Πήλιον.
j Άπέτεινα αύτοϊς όλίγας λέξεις άντληθείσας έκ τής θέας και τών φσμά-
ί των αύτών κα'ι άπήλθον, άποκομίζων λαμπράν έντύπωσιν. Συνεχάρην δέ

θερμώς τφ κ. Ταμβακίδρ διά την επίζηλον εύδοκίμησιν τών κόπων του.
Ένταΰθα γενόμδνος τοϋ λόγου, πρέπει νά σημειώσω καί πράττω τοϋτο 

λίαν εύχαρίστως, δτι ύπάρχουσιν έν Βώλφ τά εξής σχολεία: Νηπιαγω- 
γεϊον, τδ περί ου είπον συνδιδακτικδν, κατά την νέαν μέθοδον, ΙΙαρθενα- 
γωγεϊον καί 'Ελληνικόν σχολεϊον, πάντα δμοΰ συμπεριλαμβάνοντα υπέρ 
τούς έπτακοσίους μαθητάς, καί πάντα ύπδ τής κοινότητος συντηρούμενα. 
Έκ Βώλου έπίσης πλεϊστοι μέν έσπούδασαν είς τά έν 'Ελλάδι γυμνάσια, 

• πολλοί δέ τούτων έ'λαβον δίπλωμα ’Ιατρικόν $ Νομικόν τοϋ ’Εθν. Πανε
πιστημίου καί τινες ίδίγ ιατροί, έτελειοποιήθησαν καί έν εύρωπαϊκοϊς 

πανεπιστημίοις.
Μετά τδ Σχολεΐον, έλαβον την τιμήν νά έπισκεφθώ τδν Σεβασμιώτα- 

τον Μητροπολίτην Δημητριάδός (ώς καλείται ή εκκλησιαστική έ'δρα τοϋ 

Βώλου) κύριον Γρηγόριον τον Κωνσταντινουπολίτην. Εύρον αύτδν μικρόν τι 
ύπερβαίνοντα τδ 3δον έτος τής ηλικίας αύτοΰ καί δμως διατελοΰντα έν 
τφ ύψηλφ άξιώμαη τοΰ Άρχιερέως από δωδεκαετίας, λίαν έπαξίως. Εί

ναι μέτριου αναστήματος καί γλυκύς την οψιν. Ένταΰθα τιμάται δεόν
τως διά τάς άρετάς αύτοΰ καί τά φιλοπάτριδα αισθήματα, ών ένεκα 
εσχάτως έπί διετίαν καί πλέον έκρκτεϊτο έν μοίρΐ£ αιχμαλώτου έν Κων- 
σταντινουπόλει. Καί δ Βασιλεύς δέ κατ’ αξίαν άπένειμεν αύτώ άνώτερον 
παράσημον τοΰ Ελληνικού τάγματος τών 'Ιπποτών, άνάλογον πρός 3 έκέ- 

κτητο τουρκικόν άριστεΐον. Εύχαρίστως ήκουον αύτοΰ δμιλόΰντός μοι περί 
διαφόρων πραγμάτων έπιτοπίων η γενικών. ΙΙοίν ή άπέλθω τής μητροπο- 
λιτικής οικίας, ήλθον καί παρουσιάσθησαν είς την Α. Πανιερότητα δύο 

προεστοί τών είς τά πεδία τής Θεσσαλίας διαχέιμαζόντων Ήπειρώτών 
ποιμένων. Ούτοι, καταλιπόντες πρδ τής έ'ξω θύρας τά ύποδηματα αύτών, 
προσήλθον μετά μόνων τών έξ έρωύχου περιποδίων αύτών καί χαιρετί- 
σαντες κατά τρόπον τουρκικόν ήσπάσαντο τής δεξιάς αύτοΰ. Σκοπός τής 
έπισκέψεως αύτών ήν ή πρός τδν ’Αρχιερέα παράκλησις νά μεριμνηση περί 
ταχείας άπαλλαγής τής ύπ’.αύτούς κοινότητος 'Ρουμάνου τινδς άγύρτόυ 
ίερέως, δστις, άπόστολος ών τής ρουμανικής προπαγάνδας, έγκατέστη αυ
τόκλητος παρ’αύτοϊς, διανέμων αλλόγλωσσα βιβλία είς τούς παϊδας καί 
θελων νά διδάξη αύτούς έκόντας άκοντάς Βλαχικά γράμματα. Ποΰ δέ 
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συνέβαινε νομίζετε τοΰτο ; Είς τδ Βελεστΐνον, τήν πατρίδα τοΰ 'Ρήγα! 
Ό Άρχιερεύς ύπεσχέθη. αύτοΐς οτι αΰ'ριον λίαν πρωί θά.μεταβή έκεϊ, μετά 
συνεννόησιν πρδς τδν έπαρχον., ΐνα έκδιώξγ τδν άγύρτην εκείνον.

’Επωφελούμενος τοΰ ωραίου καιρού έξήλθον τής πόλεως προς ευήλιου 
καί άναπεπταμένον τοπίον κατ’ άνατολάς αύτής. ’Εντεύθεν καθορώνται 
αί μαγευτικαί ζώμαι Μακρυνίτζα, 'ή περίφημος σκοπιά καί άφετηρία τών 

επαναστατών, ή Πορταριά, ή Δράκια, δ άνω Βώλος κλπ. Εύγε τοΐς άν- 
δρείοις έκείνοις, οΐτινες, περιφρονοΰντες χιλιάδας δλας τουρκικού στρατού, 
έτόλμων νά στρατοπεδεύωσιν είς άπόστασιν τεσσάρων μόλις χιλιομέτρων 

ύπέρ τήν κεφαλήν τών Πασσάδων !
'Ο τέως έλλην πρόξενος ένταΰθα κ. ’Ιωάννης Τζιώτης, νΰν δέ έπαρχος 

τοΰ διαμερίσματος τής Θετταλομαγνησίας, μοι διηγείται έπι τή εύκαιρέ 
της θέας τών άπέναντϊ ήμών κωμών, ξηράν καί καθαράν τήν άλήθειαν 
της δολοφονίας πού άτυχους αγγλου άνταποκριτοΰ Καρόλου ’Όγλ: Είς 
ήμισείας ώρας άπόστασιν άπδ τής'Μακρυνίτζης κεϊται η θέσις δπου εύρε 

τδν θάνατον ό φιλελεύθερος Βρεττανδς ύπδ στρατιωτών τοΰ τακτικού δθω· . 
μανικοΰ στρατού. Δεν είναι, δυστυχώς, αύτη ή μόνη περίστασις καθ’ ήν 
άπαντάται τδ όνομα τοΰ αύτοκρατορικοΰ τούτου στρατού συμπεφυρμένον 

είς μυσαράς δολοφονίας και δγώσεις και κοεουργίας άόπ,Ιω-r καί γερόντων 
άνεπιφόβων καί γυναικών καί τρυφερών παιδιών. Πέντε ημέρας προ τοΰ 
φόνου τοΰ ’Όγλ τοΰρκοι στρατιώται ύπδ την μεγάθυμου στρατηγίαν τοΰ 
αιμοχαρούς λοχαγού Άμούς-άγά έφόνευσαν, έκρεοόργησαν και ειτα έκαυ- 
σαν δέκα επτά γέροντας και γυναίκας έκ Μακρυνίτζης. ,’Έπραξαν δέ 
ταΰτα εκδικούμενοι κατ’ αθώων πλασμάτων, τδν θάνατον εκατοντάδων 
τούρκων στρατιωτών, οΰς οί έπαναστάται ούχί κρυφά καί άνάνδρως,άλλά 
έν ώργ μάχης και στήθος πρδς στήθος έξήπλωσαν εις τάς κατωφερείας 
του Πηλίου, άποστείλαντες την βδελυράν ψυχήν αύτών νά τρυφήσγ είς 

τά έκ πηΛ,αφίον βουνά τοΰ Παραδείσου καί νά ταρπρ μετά τών οίγΐ παρά 
τάς δχθας ποταμών έκ μέλιτος καί γάλακτος. ’Έντρομοι καί περιδεείς 
οί συγχώριοι τών θυμάτων περισυνηγαγον τά τήδε κάκεϊσε διεσκεδασμένα 

μέλη αύτών καί άπέθεσαν αύτά έν τφ ναώ τής κωμοπόλεως. Έζεϊ-έπε- 
σζέφθη αύτά μετά φρίκης δ ’Όγλ. "Εμπλεως δέ άγανακτήσεως μετεκα- 
λέσατο τδν δήμιον αύτών Άμούςιάγδίν καί ηλεγξεν αύτδν κατά πρόσω- 
πον δριμύτατα. «Θά δώσης ημέραν τινά λόγον τών αισχρών πράξεων σου», 

τφ είπε «καί θά έμ.έσγς έπωδύνως τδ αΐμα τών αθώων τούτων, όπερ, ως 
τίγρις, ροφφς !» Κατ’ έκείνην την στιγμήν δ δολοφόνος, άπορών άπαντή- 
σεως είς τήν δριμεϊαν κατηγορίαν, έβυσσοδόμει καί έτέοαν κακουργίαν, τδν 
φόνον τοΰ κατηγόρου του,! Ό δέ ’Όγλ, κατελθών είς Βώλον, έξεσφενδό- 
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νισεν έντονον τηλεγράφημα πρδς τήν Πύλην, δι’ ου έλεγεν δτι, άράτος ού 
δ στρατδς διαπράττει τοιαΰτα αίσχη, ήκιστα δικαιούται νά κατατάσση- 
ται μεταξύ τών πεπολιτισμένων κρατών. Καί δ ταλαίπωρος ήγνόει τί 
έχαλκεύετο .κατ’αύτοϋ! Μίαν ημέραν πρδ τής έξ ’Αθηνών άναχωρήσεώς 
μου συνέβη νά ιδω έν τώ ύπουργείφ τών ’Εσωτερικών έγγραφον τής έν 
Λονδίνφ Ελληνικής πρεσβείας, αίτούσης παρά τής Κυβερνήσεως τής 'Ελ
λάδος, κατά παράκλησιν τοϋ πατρδς τοΰ’Όγλ, τήν έπανάληψιν τών άνα- 
κρίσεων περί τοΰ φόνου τοΰ άτυχους υίοΰ του, πρδς δικαίωσιν τής φήμης 
αύτοϋ, ήν ρήτορές τινες τού άγγλικοΰ κοινοβουλίου ήθέλησαν ν’ άμαυρώ- 
σωσιν, ύποστηρίξαντες ότι δ Κάρολος ’Όγλ έφονεύθη έν τοϊς χαρακώμασι 

τών επαναστατών κρατών δπλον έν χερσίν. Ό άτυχής πατήρ ελπίζει, 
ώς λέγει τδ έγγραφον, δτι νϋν δτε ή χώρα έφ’ ής έθυσιάσθη δ υίός του 
υπάγεται είς τήν έξουσίαν τής ελληνικής δικαιοσύνης, θά δυνηθρ αυτή 
νά συντελέσφ τάς άνακρίσεις καί νά εξαγνίστ) τήν μνήμην τοΰ άνταπ.0- 
κριτοΰ τού «Χρόνου»<δολοφονηθέντος κατά τήν έκτέλεσιν τού δημοσιο
γραφικού καθήκοντος αύτοϋ. ■— Βεβαίως θά διαταχθγ ή ένέργεια άνακρί- 
σεως καί έξ αύτής είμί βέβαιος δτι θ’ άποδειχθώσι τ’ άνωτέρω καί δσα 
προσθέτφ παρακατιών.

Μετά δύο ημέρας δ ’Όγλ πάλιν μετέβη είς τά μέρη έκεΐνα ΐν’ άρυσθΐί 
τάς πληροφορίας αύτού δι’ ών έκαυτηρίαζε τούς δράστας τών Χακουργιών 
έν τφ παγκοσμίφ φύλλφ. Τί έπταιεν δ άνταποκριτής δ άναγράφων, ή 
μ,άλλον δ άντιγράφων τά γεγονότα ; ’Άν έκάκούργουν καί οί έπαναστά
ται, δολοφονούντες ή δγοΰντες, μή ή'θελε φεισθή καί τούτων δ αίχμηρδς 
κάλαμός του ; Ή νύξ κατέλαβεν αύτδν εί'ς τι τών ύπδ τήν. Μακρυνίτζαυ 
χωρίων. Ό έφημέοιος παρεκάλεσεν αύτδν νά καταλυσ-p είς τήν οικίαν του. 
Μεταξύ άλλων, δ πολιδς ίερεύς, κάλλιον τοΰ ’Όγλ γνωρίζων τάς μιαιφο- 
νίας τών Τούρκων,έλεγεν αύτφ : «Δέν πρέπει, κύριε ’Όγλ, νά δδεύγς μόνος 
καί νά έκτίθεσαι είς τούς Τούρκους’ είναι κακοί, δέν τούς γνωρίζεις. Εί
ναι ικανοί νά Σέ φονεύσωσι διά νά μή γραφής κατ’ αύτών !» — «Δέν γνω
ρίζεις λοιπον, καλέ μου γέρον», άπεκρίνατο μετ’ αύταπαρνήσεως καί άπο- 

. φάσεως δ γνήσιος Βρεττανδς «δέν γνωρίζεις δτι πρέπει νά φονευθώ καί 
έγώ έδώ, διά νά έλευθερωθήτε!»

Άνήκον καί έγώ έν Άθήναις μεταξύ εκείνων, οΐτινες έχαρκκτήρισαν 
τότε ώς ύπερβολικάς τής άπονεμηθεί-ας, τφ ’Όγλ τιμάς κατά τήν κη
δείαν τοΰ άκεφάλου; νεκρού αύτοϋ καί εδρισκον ύπερμέτρους τούς κατατε- 
θέντας εις τδν τάφον αύτοϋ στεφάνους. Τδ ομολογώ ! ’Αλλά νΰν ευρίσκω 

δτι τά γενόμενά, άν μή ύστερώσι τών δεόντων γενέσθαι, καλώς , δμως 
καί άνταξίως τής ύπέρ τής ’Ελευθερίας αύταπαρνήσεως αύτοϋ έγένοντο. 

Μόνη ή άπάντησις τοϋ ’Όγλ πρδς τδν ιερέα δικαιολογεί καί διπλάσιάς 
τών άπονεμηθεισών τιμάς.

ί
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Έν τούτοις ό Άμούς-άγάς είχεν υποδείξει το πρόσωπον τοΰ ’Όγλ εις 

τούς επίλεκτους του και ύπέκαυσε τύν ούχί «πρόθυμον προς τά τοιαΰτα 
ζήλον αυτών διά τ^ς ύποσχέσεως δτι 5 φονεύσων τον άπιστον έκεΐνον θά 
κερδηση δύο βραβεία' τά χρήματα, δσα φέρει μεθ’ έαυτοΰτδ θϋμα, καί 

το μπαζίς δπερ θά "λοεβγ) κομίζων την κεφαλήν του ! Βλέπετε οτι δ δο
λοφόνος έγνώριζε καλώς την τέχνην του.

Την πρωίαν της μεθεπομένης ημέρας δ ανταποκριτής, δ απαθής καί 

Αμερόληπτος Αντιπρόσωπος τοϋ άγγλικοϋ τύπου έν τη γώρα της έπανα- 
στάσεως μετέβαινεν είς Μακρυνίτσαν, όπου τη προτεραίοι έγένετο μάχη 
μεταξύ έπαναστατών και Τούρκων. Απείχε δέ δύο χιλιόμετρα καί έ'τι 
πλέον, οτε, άνερχόμεεος μόνος άνάντη καί πετρώδη δδδν, συνηντησε δύο 
Τούρκους στρατιώτας, καθημένους έπί βράχου. Ούτοι άμέσως έγνώρισαν 

τδν ’Όγλ καί ένεθυμηθησαν την ύπόσχεσιν τοΰ λοχαγού. Μη τολμώντες 
δμως τδ κατ’ άρχάς νά φονεύσωσιν αύτδν άνευ αιτίας τίνος, έστω καί Α- 
ναιτίου, η'ρξαντο λιθοβολοϋντες αύτδν έκ τοΰ ύψους, ΐνα λάβωσω οίανδη- 

ποτε Αφορμήν παρ’ αύτοΰ και προβώσιν εις τδν σκοπόν των. ’Εκείνος 
οίοπλος, ώς1 πάντοτε, έ'φερεν ώς μόνον έφόδιον ράβδον έξ ούοάς ιχθύος 
καί τδ διαβατηριόν του. Τοΰτο δ’ έξαγαγών έκ τοΰ θυλακίου του και 
κοατών πρδ τοΰ στήθους έν εί'δει ηθικοΰ θώρακος έφώνει: Englisch 1 En

glisch ! (’Άγγλος, ’Άγγλος).
Παΐδές τινες ολίγον περαιτέρω έθεώντο έν ταραχή τά γενόμενα καί 

ηκουον την πρδς την ύπηκοότητά του έπικλησιν τοΰ ’Άγγλου. Οί στρα- 
τιώται, μη λαμβάνοντες την προκαλουμένην άφορμην κατηλθον τότε τοΰ 
βράχου, έκάτερος έξ Αντιθέτου μέρους, ΐνα κωλύσωσι την ύποχώρησιν τοΰ 
θύματός των, καί προέβησαν πρδς αύτό. Ό ταλαίπωρος ’Όγλ έ'στη, κρα
τών πάντοτε τδ έθνικδν δίπλωμά του πρδ τοϋ στήθους καί διαμαρτυρό- 

μενος.’Αλλ’ ή ’Άτροπος έ'κοψεν η'δη τδ νήμα της ζωής του ! . . ΤΙ λόγχη 
διεπέρασε μετά της αύτης εύκολίας καί τδν χάρτην καί τδ στήθος. Ό 
σίδηρος $ν Αγγλικός καί δι’αγγλικών λιρών (δανεισθεισών τη Τουρκία) 

Αγορασμένος.
Ό ’Όγλ έξέπνευσε παραχρημα.
Οί δολοφόνοι στρατιώται έσπευσαν ν’ Αποπερατώσωσι τδ ειδεχθές ερ— 

γον των, καί ένφ δ εις λαφυραγωγεί καί έκδύει τδν νεκρδν, δ έτερος χω
ρίζει θηριωδώς άπδ τοΰ σώματος την κεφαλήν, Αν έμπηξαντες είς τδ 
κρον λόγχης έκόμισαν πρδς τδν άξιωματικδν ΐνα λάβωσι την άμοιβην. 
Εκείνος δ’ εύχαριστησας αύτούς καί έπαινέσας τδν ζηλόν των ύπέρ τοΰ 
Σουλτάνου, διέταξε νά κρύψωσι τδ πτώμα, ρίπτοντες αύτδ είς χαράδραν.

"Οτ’ έγνώσθη έν Βώλω δ θάνατος τοΰ ’Όγλ οί Τοΰρκοι διέδωκαν δτι 
έφονεύθη μαχόμενος είς τά Οχυρώματα τών έπαναστατών. Άλλά ποϋ εί

ναι λοιπόν τδ σώμά του !

έκ της χαράδρας έν φρικτίί καταστάσει.
τδν θάνατόν του καί τδ είδος αύτοΰ, δύναται τις εί- 

τάς τελευταίας ημέρας τοΰ 
του σημεία, ΐνα, έάν ποτέ εύρεθη

Πάσα έρευνα άπέβη ματαία. Κυρία τις όμως* Αγγλίς, βιοΰσα έν Βωλφ 
καί καλώς γνωρίζουσα τούς Τούρκους,είπεν είς τούς ένδιαφερομένους διά την 
άνεύρεσιν τοΰ σώματος "Ελληνας καί Εύρωπαίους δτι μόνον διά χρημά

των θά εύρεθη. Προεκηρυξε λοιπδν είκοσι λίρας είς τδν εύρέτην» Εις αλβα- 
νδς άνέλάβεν έπί τη αμοιβή ταύτη τδ έ'ργον της άνκκαλύψεως καί σπεύ
δει πρδς τδ ύποπτον μέρος· άξιωματικδς τοΰρκος μετ’ αποσπάσματος στρα

τιωτών κρύπτει ύπδ την αιγίδα τοΰ βκθμοΰτου τδν άκέφαλον νεκρδν, μη- 
δενί έπιτρέπων την προσέγγισιν. Ό άλβκνδς είπε λέξεις τινάς είς τδ ούς 
τοΰ Αξιωματικού, ηκούσθη κωδωνισμός χουσών νομισμάτων καί τδ πτώμα 
άνεσύρθη άμέσως έκ της χαράδρας έν φρικτίί καταστάσει. Ό πτωχός 
’Όγλ εΐ/ε προίδει 
πεΐν. Διά τοΰτο έδηλωσε πρός τινα κατά 
βίου του έν Βωλφ τά έπί τοΰ σώματός 
άνευ κεφαλής, γνωρισθη έξ αύτών. Τοΰτο καί συνέβη Ακριβώς. Άλλά ποΰ 
κεΐται έρριμμένη η ωραία κεφαλή του; Τοΰτο αμφιβάλλω Αν θά δυνηθίί 
νά έξακριβώση καί η ένεργηθησομένη άνάκρισις.

Μετά δύο ημέρας έθεάθη Τοΰρκός τι; φορών τδ ύποκάμισον καί τδ πε.ν 
ρικάρδιον (gilet) του ’Όγλ, φέροντα άμφότερα τδ σημεΐον της δολοφόνου 
λόγχης’ λοχαγδς δέ τοΰ αύτοκρατορικοΰ στρατοΰ δέν ησχύνθη νά παρου- 
σιασθη έν τη άγορη Βώλου φέρων τδ πανταλόνιον τοΰ δολοφονηθέντοςί 
Τδ πράγμα κατηγγέλθη άμέσως είς τούς προξένους τών δυνάμεων" άλλ’ 
εκείνος, έννοησας τοΰτο έξηφανίσθη.

Τδ Πηλιον ό'ρος, έφ’ ού έφονεύθης εύγενη ’Όγλ, γενόμενος θϋμα της 
άφοσιώσεώς σου πρδς τάς ιδέας τ·ης έλευθερίας καί τοΰ πολιτισμού, τδ 

Πηλιον ολόκληρον, λαμπρότερον παντός μαυσωλείου καί διαρκέστερου 
παντός χειροποίητου μνημείου, έ'σται αιώνιον σήμα της ύπάρξεώς σου. 
Τδ Πηλιον δέ τοΰτο, ιδού, εύ'γνωμον καί έλεύθερον νΰν, κρατεί και κρύ
πτει έν τοΐς κολποις αύτοΰ την έπ’ αύτοΰ πεσοΰσαν κεφαλήν σου. Έν Ά- 
θηναις, τώ κέντρω τ-ης Ελλάδος, φυλάττεται τδ σώμά σου καί έν ταΐς 
καρδίαις τών Ελλήνων η μνημη Σου.

Έν τη πόλει επικρατεί κατ’ αύτάς έκλογικος οργασμός. Εί'περ τις καί 
άλλη δ’ έκλογικη περιφέρεια ή τοΰ Βώλου εύμοιρεϊ άνδρών βουληφόρων* διότι 
Αντί έξ, τών δριζομένων ύπδ τοΰ νόμου ΐν’ άντιποοσωπεύσωσι αυτήν,προβαί- 

νουσι πεντάκις τοσοΰτοι ζητοΰντες τάς ψήφου; τοΰ λαού. Κίνήσις λοιπδν 
καί ένέργεια η γνωστή καί συνηθης ημϊν τοΐς έν Έλλάδι, πρωτοφανής δέ 
καί ξένη έν τη γη ταύτη. 'Η έπικειμένη ενέργεια τών εκλογών ένταϋθα 
κατά τοσοΰτον ένδιαφέρει την Αμυδράν ταύτην σκιαγραφίαν; καθ’ οσον 
ένεκ’αύτών δέν ηδυνηθην νά σχετισθώ πρδς τούς ιθαγενείς κατοίκους τής 
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πόλεως καί νά σημειώσω περί αύτών δλίγα τινά κατά τάς εντυπώσεις 
μου. "Ενεκα της έπισημου ίδιότητος τοϋ πατρός μου, δέν έβράδυνόν οί 
νεολόγοι (διότι ύπάρχουσι καί ένταΰθα τοιοϋτοι) νά έξηγησωσι την έν Βώλφ 
παρουσίαν μου ώς αποστολήν πολιτικήν. Διά, τοϋτο λοιπδν άπέφυγον επι
τελώς νά πλησιάσω τούς ενταύθα εξέχοντας, ινα μη δώσω άφορμην πι- 
στοΰσαν την άνυπόστατον διάδοσιν. Άλλά δέν έμεινα μόνος- εύρον έν
ταΰθα τάς Αθήνας έν μικρφ. Πλήθος άξιωματικών, δικηγόρων, ύπαλλη- 
λων δικαστικών τε και οικονομικών, καί πολλών άλλων παρεπιδημούντων 
φίλων, άνεπληρωσε τη; προσγενομένην μοι στέοησιν της σχέσεως τών έν- 
τοπίων. Είναι ή πρώτη εσπέρα της έν Βώλω διαμονής μου* διηνυσα αύτην 
έν λίαν εύαρέστφ κύκλφ φίλων άριστα, προς συμπληρωσιν τών σημερινών 
εντυπώσεων μου. Άν αί γρκμμαί αυται, άς χαράττω, ώς συνήθως ποιώ 
κατά τά ταξείδιά μου, δι’ έμαυτδν, τύχωσι δημοσιευσεως, θά μοί έπι- 
τρέψη—ελπίζω—δ έκ Χαλκίδος κάλλιστος φίλος κ. Τηλέμ. ν’ άναγράψω 

ένταΰθα το ημισυ τοΰ ονόματος αύτοΰ είς άνάμνησιν τ^ς εσπέρας ταύτης* 
διότι κατ’ αύτην ουτος, λησμονησας τά άμφίβολα ί'χνη τοΰ πτερόποδας 
κερδφου Έρμοΰ, έφ’ ά τρέχει, καί άποτινάξας μακράν τάς συνήθεις αύτφ 
μέριμνας καί σκέψεις, εύηοέστησε πασιν ημϊν λίαν φιλοφρόνως.

Τούτφ δέ καί άπασι τοΐς κατά την εσπέραν ταύτην συνηγμένοις φί- 

λοις, δμολογώ άπειρους χάριτας.
Νύξ αίθρια και διαυγής, νύξ έλληνικη κατά πάντα λόγον, φέρουσα ώς 

κορωνίδα τοΰ έξ άστέρων διαδήματος αύτης την Άφροδίτην, χύνουσαν έν 
ελλείψει της Φοίβης μαρμαριγάς, κατεκάλυψε την γην. Μόλις διαγράφε
ται έν τφ δρίζοντι τδ σχήμα τοΰ Πηλίου μυστηριώδες. Οί κώδωνες τών 
έν τφ λιμένι πλοίων σημαίνουσι την μεσονύκτιον ώραν, καί έν τούτοις 
άνά πάσας τάς δδούς κινείται γοργώς πολύ , πλήθος, διότι δέν φοβούνται 
πλέον μη λγστευθώσιν ύπδ τών ζαπτι/δωχ, είς ο,ΰς ητο Ανατεθειμένη η 
φύλαξις καί ή έξασφάλισίς των.

J Κλείω τάς προχείρους ταύτας σημειώσεις μου καί τρέπομαι πρδς ύπνον 
έπειγόμενος ν’ άφυπνισθώ άμα τη ημέρφ ϊνα ί'δω έκ νέου την ώρκίαν Α
νατολήν τοΰ βασιλέως της ημέρας έκ τοΰ Πηλίου.

ί
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Έν Βώλφ, τί) 10 Δεκεμβρίου 1881

Ζωηρά καί πυρετώδης η έμπορικη καί βιοτική κίνησις ένταΰθα καλύ

πτει καί σχεδδν κατασιγάζει τδν άρτιφανη σάλον τών εκλογικών παρα

σκευών.
Ή αγορά είναι πληθουσα. Εισρέει εις αύτην κόσμος πολύς έκ τών πέ- 

ρίξ κωμών. Την δδδν της Ααρίσσης καλύπτει συνεχής αλυσος ανθρώπων 

ερχομένων μετά παντοειδών εμπορευμάτων. Φαντάζομαι δπόσην κίνησιν 
καί ζωήν θά παράσχη είς την δδδν ταύτην η έπικειμένη καί όσον ού'πω 
άρχομένη έπίστοωσις της διπλής σειράς τών σιδηρών έλασμάτων καί η 
έπί τούτων εύφρόσυνος καί σώτειρκ κίνησις τ·ης δαιμόνιας μηχανης !

Ώ, θεά ’Ελευθερία, έάν γινώσκης καί δύνασαι τοιαΰτα λαμπρά δώρα 
νά προσφέρης είς τούς ύπδ τδ κοΰφον σκηπτρόν Σου εύτυχεΐς λαούς, έάν 
τοιαύτη είναι η ισχύς σου, ώστε νά μεταβάλλης τά τέλματα είς λειμώ
νας καί νά έξέλίσσης τάς ζωογόνους αρτηρίας τοΰ πολιτισμού είς τάς έρη
μους, διατί, διατί δέν έκτείνεις απανταχού τάς πτέρυγάς σου ; Διατί δέν , 
έπιχέεις τδ φως σου καί πέραν τ^ς ’Όσσης; Διατί δέν θάλπεις καί τδν 
ύπδ διπλοΰν χειμώνα ταλαιπωρούμενου ’Όλυμπον ; . . ,

Ό εύγενης φίλος μου κ. Δ. Μπούρης, είσαγγελεύς ένταΰθα, έ'σχε την 
καλωσυνην νά μέ συνοδεύση καί δδηγηση είς τδ φρουρ'ον, κείμενον είς 
άπόστασιν χιλιομέτρου άπδ της πόλεως. Είναι δέ τοϋτο έκτισμένον έπί 
τοΰ αναπεπταμένου πεδίου καί άποτελείται έξ ύψηλοΰ άλλά πεπαλαιω
μένου καί διερρωγότος τείχους, περιστεφομένου διά φυλακίδων καί προ
μαχώνων. Έκ τοΰ μέσου τοΰ φρουρίου φαίνονται μακρόθεν ύπερέχοντα δ 
αίχμηρδς οβελίσκος τοΰ οθωμανικού τεμένους, καί άφυλλοι κλάδοι δένδρων.

Είσερχόμεθα. Όποια Απελπιστική διαφορά είς απόστασιν χιλίων μέ
τρων ! Έκεϊ εύθυγραμμία, καλλιτεχνία καί καλλαισθησία* άνοικτδς δρίζων 
καί εύφρόσυνος θέα* κίνησις καί ζωη. Ένταΰθα σκολιαί καί έλικώδεις δδοί> 
άτραποί μάλλον* Ανώμαλον δι’ άνωμάλων λίθων έπεστρωμένον έδαφος, 
ρυπαρότης καί πληξις πιέζουσα έπαχθώς την ψυχήν. Κατοικοΰσιν ένταΰθα 
οί νέοι συμπολϊται ημών Όθωμ.ανοί, συμποσούμενοι έν ολφ είς τετρακο- 
σίκς ψυχάς.,Δέν λέγω δι’ αύτούς, άλλ’ δμιλώ διά τούς τέως άρχοντας 
αύτών, διά την Κυβέρνησίν των, δι’ δλην την Τουρκίαν. Μη δέν στεγά
ζεται τδ φρούριον τοϋτο ύπδ του αύτδυ ώς δ Βώλος ώραϊον ούρανόυ ; Μη 
δ “ήλιος τοΰ Πηλίου άρνεΐται τδ θάλπος και την φαιδρότητα αύτοΰ είς 
τούς κατοίκους τοΰ μέρους τούτου ; *Όχι. Ιδού δ ήλιος κρέμαται ύπέρ 
τάς κεφαλάς των, ρίπτων καί ένταΰθα τάς χρυσοβόλους άκτϊνάς του,άλλ’ 
αυται δέν εύρίσκουσι δίοδον* δ ήλιος, τόσφ ώραΐος καί λαμπρδς ήλιος, καί 
είς τδν Άδην αύτδν θά έδώρεί άφθόνως τά δώρά του άν μη ουτος έκρύ- 
πτετο ύπδ τά στέρνα της γης. Άλλά πώς θέλετε νά φωτίση καί νά ζωο
γόνηση τδ μέρος τοϋτο, άφοΰ οί οίκητορες αύτοΰ τδ περιέφραξαν καί τδ 
περιέσφιξαν διά τοίχων παχέων καί Αμαρών καί ξύλινων άθλιων επιστε
γασμάτων τών δδών ; Πώς δυνανται νά παραπονεθώσι κατά τοΰ ηλίου οί 
ένταΰθα κατοικοΰντες δτι δέν είναι έξ ί'σου καί πρδς αύτούς εύεργετικδς,
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άφοΰ αυτοί φευγουσιν άπδ τοϋ προσώπου αύτοΰ καί κρύπτονται ώς άσπά- 
λακες είς την ταρτάρειον ταύτην τρώγλην;

Τή άληθεη ύμ.εΐς, οί Τοΰρκοι τής σήμερον, είσθε μηδέν ! ΈξεΦυλίσθητε 
καί δέν είσθε πλέον οί γνήσιοι υιοί τών Σαντζάρ,. τών Άζεδδήν, τών Γα- 
γΐασσεδην, τών Σουλεϊμάν καί τόσων άλλων άνδρείων πόογόνων. ’Ε
κείνοι έξεχύθησαν έκ τών έρημων της.'Αραβίας ώς-λέοντες’ έκαστος αύ
τών, είπε μετ’άποφάσεως και τόλμης : «έν τή ρομφαία μ,ου ζησομαι» 
και έζησαν ουτω; Τδ κέντρον της Εύοώπης φέρει έτι τά ί'χνη αύτών, 
ίχνη λεόντων. ΎΗσαν πλήρεις ζωής καί φαντασίας, ήσαν λαός σθεναρός, 
άκράτητος. Έτόλμ.ησαν νά έπιβάλωσι και είς τδν ήλιον αύτδν την ποοείαν 
του καί έπέτυχον’ διότι δ ήλιος; αύτδς ουτος, 8ν υμείς φεύγετε τόσφ 
δειλώς σήμερον, άνατέλλων ή δύων ευρισκεν αύτούς πανταχοϋ και έθλα 

τάς άκτϊνάς του έπι μυριάδων δοράτων και ρομφαιών τουρκικών.
Ή γενεά δμως έκείνη τών λεόντων έξεβλάστησεν άντι σκύμνων θώας, 

θαμβουμενους είς τδ φως τοΰ ήλιου, ριγοΰντας είς τδν καθαρόν αέρα. Κρύ- 

π'τεσθε είς τάφους καί τραγανίζετε σεσηπότα οστά έξ αύτών, διότι δέν 
έ'χετε πλέον νά έπιδείξητε την προγονικήν κληρονομιάν ύμών. Ποϋ δ ύπ- 

. ερήφανος μανδύας τοΰ Μωάμεθ' Β' και δ άκράτητος ίππος τοΰ Γαζη 
Άβδουραχμάν ; Ή άτέρμων επικράτεια έψαλλιδίσθη ανηλεώς καί έξακο- 
λουθεί ψαλλιδιζομένη* δ μανδύας μετεβλήθη είς πολύτρητον ράκος κκί 
άντ'ι τοΰ σφριγώντας ίππου σύρετε έναγωνίως καί μόλις συγκρατεΐτε σκε
λετώδη ονον !

Κρύφθητε, πτύξατε λοιπδν, καί άναμείνατε τδ άνηλεές πεπρωμένον, τδ

κισμέτ !
Εξετράπην ί'σως τοΰ θέματός μου’ άλλ’ είς τοιαύτας έμβάλλει σκέψεις 

τδν παρατηρητήν, τδν και έπί τροχάδην άναμιμνησκόμενον την ίστοοίαν, 
η άθλια τφ δντι έ'κπτωσις τοΰ μεγάλου ’Οθωμανικού έ'θνους. Εξετάσατε 
τά πράγματα άπαθώς, άνευ προκκτκλήψεως ή μίσους έθνικοΰ καί θά ί'δητε 
τήν άληθειαν τών λόγων μου. -

’Έχετε πρδ οφθαλμών έν έθνος τδ ό'ποϊον ΐστατκι, ώς τελματώδες ύδωο 
μεταξύ πολιτισμού (παραδέχθητε τοΰτο έπιεικώς) καί βκρβαρότητος, ώς 
κεϊται μεταξύ Εύρώπης καί ’Ασίας. Δεν πείθεται, δέν δύναται μάλλον νά 

προσχώρηση είς τδν περικυκλοΰντα αύτδ πολιτισμόν, τδν άνθρωπισμδν, έν 
φ άφ’ετέρου δέν ευρίσκει έν έαυτω δυνάμεις νά συγκράτηση τδν έθνικδν 
χαρακτήρα του, τδ άτίθασσον, τδ θηριώδες έπί τέλους, Πάν άλλο έθνος 
δύναται νά εί'πη σήμερον* «Τοΰτο πράττω»* τά δέ μ,ή δυνάμενα νά εί- 
πωσι τοΰτο φαίνονται δμως έπί την δδδν την άγουσαν είς τελικδν ση- 
μεϊον, εί'ς τινα σκοπόν. ’Αλλά τδ τουρκικόν έθνος διατί ΐσταται έν μέσω 
τών τριών ηπείρων ; Καί έχει νά εί'πη τί πράττει, ή που βαδίζει ; Μόλις 
δύνμται νά εί'πη πόθεν έρχεται, άλλά τοΰτο δέν είναι πλέον τίτλος έθνι-

I κ5 ft

|,

1 ’I

κοϋ βίου καί εθνικής ύπάρξεως, είναι έκ τοΰ έναντίου εις έτι λόγος κατ’ 

<αύτοΰ.
Τδ φρούριον λοιπόν τοΰτο καί τδ τοιοϋτο εισέρχομαι νά έπισκεφθώ. 

Άμέσως μετά τήν είσοδον ύπάρχει στρατών έν φ στρκτω ίζεται έν τών 
ήμετέρων πυροβολικών ταγμάτων. Είναι δέ ώκριβώς ή ώρα καθ’ήν δδη- 

γοΰσι τούς ίππους είς τήν πηγήν ΐνα πίωσι. Τούρκοι τινές, δ jz.oi>cpvijc ί'σως 
ή άλλοι πρόκριτοι κάθηνται σταυροποδητί έπί τών παραθύρων τών καφε- 

πωλείων καργκι.Ιεδίζοκτες καί ραχατεύοκτες. Όποϊκι άρά γε σκέψεις δια- 
σχίζουσι τδν νοΰν αύτών είς τήν θέαν τών ίππων τών γιαοέριδωτ, οΐτινες 
χοεμετίζουσι διερχόμενοι πρδ αύτών καί άποσπώσι σπινθήρας έκ τοΰ λιθο
στρώτου διά τών πετάλων αύτών ; Ποια αισθήματα πληροΰσι τά στήθη 
τών μπώ,δωκ τούτων, δταν δέν δύνωνται νά κολαφίσωσι τδν πρδ αύτδν 
διερχόμενον αύθάδη, τέως ραγίάν, διότι δέν κύπτει δουλικώς ; Δύνασθε 

νά έννοήσητε τοΰτο, όταν ,άναλογισθήτε δτι ή ταπείνωσις, ή κάν ή μή 
υπεροχή πρδ τοΰ άπιστου είναι άρνησις τοΰ κορακιού, είναι άπώλεια τοϋ 
παραδείσου.

Άπαντώμεν καθ’ δδδν γραίας άνυποδήτους σχεδόν, άλλά κρατούσας 
πρδ τοΰ προσώπου έπιμελώς τήν καλύπτραν. Δέν είχον άδικον* τοΰτο 
έγίνετο ύπέρ ήμών, διότι άν έβλέπομεν άκάλυπτα τοιαΰτα έρριτιδωμένκ 
καί κατεσκαμμένα ένεκα τής χρήσεως τοΰ ψιμμυθίου πρόσωπα, θά έτρε- 
πόμεθα είς φυγήν άτακτον. Προχωοοΰντες άπαντώμεν είς στενήν καί σκιε- 
ράν πάροδον παίζοντα παιδίκ καί κοράσια. Είναι ευτραφή, άλλά χλωμά 
καί, οιον εΐπεϊν ύγρά, ώς τ’ άνήλικ φυτά. Ένιαχοΰ, άλλά λίαν σπανίως 
ελπίζετε ένταϋθα νά ί'δητε διασχίζουσαν τδ πυκνόν δικτυωτδν δικλίδωμχ 

παραθύρου καί διολισθαίνουσαν πρδς τά έξω λαμπηοάν άκτϊνα φλογερού 
οφθαλμού Όθωμανίδος δεσποσύνης.

Προχωροΰμεν έτι βεβιασμένος διά τής κεντρικωτέρας όδοϋ, Sv έπιτρέ- 

πηται ή ονομασία αυτή. Ό ήλιος ένταΰθά που κκτώρθωσεν, εύρών δίο
δον, νά είσπέμψη ζωογόνον άκτϊνά του. Οΐα σύμπτωσις ! Ή άκτίς αυτή 
προσέπεσεν έπί καλλιζώνου νεαροΰ αξιωματικού τοΰ πυροβολικού καί ά- 
πετέλεσεν ώραϊον θέαμα. Άλλά καί οΐα άντίθεσις ! Τό εύ'χαρι και καλόν 
πρόσωπον τοϋ αξιωματικού μετά τής ώραίας στολής καί τοΰ ξίφους του 
έν μέσφ τής αθλιότητας, ή'τις μόίς περισφίγγει !

Άλλά τίς είναι δ μέγας εκείνος αιχμάλωτος, δ κρατούμενος πρδ πολ
λών δεκάδων, πρδ έκατοντάδος ίσως έτών,έν τφ φρουρίφ τούτφ ; ’Άν είναι 
δύσκολον νά ζώσιν ενταύθα άνθρωποι, Sv καθίσταται άδύνατος ή έν τοϊς 
άνηλίοις τόποις υπαρξις τής φυτικής ζωής, τί θέλουσα εύρίσκεται ενταύθα 
ή μεγάλη καί εύρεϊα αυτή πλάτανος ; Έκ τίνος πλατανώνος άποσπκ- 
σθε ίσα μετηνέχθη καί προσηλώθη έντδς τοΰ φρουρίου ; Φαίνεται τι παρά 
τούς κανόνας τής φύσεως. Καί έν τούτοις ή πτωχή πλάτανος ζγί ένταϋθα



186 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Αλλά κατόρθωσε νά ύψωθη ύπέρ τάς στέγας τών οικιών καί τά τείχη 
τοϋ. φρουρίου, καί ν’ άναπεέη έλευθέρω; τδν καθαρδν Αέρα. Διά της υπε
ρήφανου κορυφής αύτης ατενίζει, κινούμενη πενθίμως είς την πνοήν πχν- 
τδς άνεμου, τδ άπέναντϊ πάτριον έδαφος και κλαίει Αεννάως. ’Ώ βεβαίως 
δάκρυ θαλερόν της πλατάνου είναι η έκ τής ρίζης αύτης χυνομένη άδια- 
λείπτως διαυγής πηγή υδατος. Κλαίει διά τήν αιχμαλωσίαν της. Είς τήν 
πηγήν ταύτην ποτίζουσι σήμερον τούς ίππους, περί ών είπον, οί ήμέτε- 
ροι πυροβοληταί.

Σπεύδομ,εν καί ημείς νά έξέλθωμεν διά τής παρά τήν πλάτανον βό

ρειας πύλης τοΰ φρουρίου καί Αναπνέομεν έλευθέρως, εύχόμενοι νά πει- 
σθώσι ταχέως οί έν τφ φρουρίφ οίκοΰντες ’Οθωμανοί μετά τών οικογενειών 
αύτών, νά έξέλθωσιν έκεΐθεν και κατοικήσωσιν είς καλλίτερα μέρη, όπως 
αίσθανθώσιν οποία είναι ή έλευθερία, περί ής όμιλοΰσι καθ’ ημέραν οί συμ- 
πολίταί των χριστιανοί. ’Ήδη έξέλιπεν εύτυχώς και δι’ αύτούς , ό λόγος 
τής χωριστής καί βεβιασμένης κατοικίας αύτών. Οί έλεύθεροι νόμοι, ύφ’ 
οδς ύπήχθησαν άρτίως, προστατευουσιν ομοίως και έξ ί'σου τούς χριστια
νούς καί πάσαν άλλην φυλήν και αύτούς.

Μετά ταΰτα έπεσκέφθην διάφορα άλλα μέρη τής πόλεως και τά δημό
σια γραφεία. Τδ δικαστήριον έποιήσατο χθες έναρξιν τών εργασιών αύ
τοϋ. Ή εισαγγελία λειτουργεί πρδ ήμερων. Ή διοίκησις έγκατέστη άπδ 
τής ημέρας τής άπελευθερώσεως τοϋ τμήματος τούτου. Αί οικονομικά! 
Αρχαί έπελήφθησαν τών έργων αύτών. Είναι αξία σημειώσεως ή εύκολία 
μεθ’ ής ένεφυτεύθησαν ένταΰθα οί νόμοι τοΰ παλαιοΰ βασιλείου τής Ελ
λάδος καί ή κανονική λειτουργία αύτών. “Εν οίκημα μόνον ελλείπει είς- 

■έτι έντεΰθεν, τδ ήκιστα πάντων Αναγκαΐον, δπεο εύχομαι, εί δυνατόν, 
να μή ίδρυθή ποτέ. Τοΰτο είναι αί φυλακαί. Έπι τοΰ παρόντος ο Βώλος 
δμοιάζει πρδς τδ διαμέρισμ,α έκεΐνο τής Ελβετίας, είς ου/τάς φυλακάς 
άνεπετάσθη πρωίαν τινά, πρδ τριών έτών, 
ζιν ■ δτι ούδεις έκρατεΐτο έν αύταϊς. Εί'θε 
διά παντδς είς τήν καλήν ταύτην πόλιν.

£

7} λευκή σημαία, πρδς άπόδει-
7j λευκή σημαία νά κυ^κτίζ·^

¥ ¥
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Έν τώ λιμ,ένε Βώλου, τη 10 δεχεμβριου 1881

Προς την εσπεοαν τής ημέρας ταύτης η Πάρα2ος έλαβεν έξ Άθην&ν 
τηλεγραφικήν διαταγήν ΐνα έκπλεύσγ έντεΰθεν καί καταπλεύσγ είς Πει

ραιά. Δι’ αύτής έπρεπε νά έπανέλθω και έγώ είς ’Αθήνας. Ούδεμίαν έτοι- 
μασιαν είχον νά κάμω πρδς άναχώρησιν. ’Ήμην έτοιμος, και μόνον τούς 
ενταύθα φίλους μου ώφειλον ν’ αποχαιρετίσω. Οί πλεϊστοι δμως τούτων 
£σχον την καλωσύνην νά πρόσέλθωσιν είς την οικίαν έν κατωκουν έγώ,

·<
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ϊνα διέλθωμεν τήν εσπέραν όμοΰ. Περί μέσας δέ νύκτας συνοδευόμενος 
ύπδ τών εύχών των και Αποκομίζων τάς μάλλον εύαρέστους Αναμνήσεις 
έντεΰθεν, έπέβην τής ΐΙαρά,Λορ, δπου κλείω τδ κεφάλαιον τοΰτο. Πρόκει
ται μετά τρεις ώρας ν’ Αποπλεύσωμεν.

Χαΐρε, καλή και ωραία πόλις τοΰ Βώλου. Εύοδοΰ καί πρόκοπτε έν τνί 
Αγκάλη τής έλευθερίας. Χαϊρε, Πήλιον όρος, μετά τής παραπλεύρου ’Όσ- 
σης, περιμένοντα τήν προσέλευσιν καί τοΰ γηραιού Όλύμπου είς τδν χο- 

ρδν τής έλευθερίας!

* *

Έχ τής Παράλου Ιν πλφ παρα τήν Ε’ύβο’αν τή 11 δεχεμδριου 1881.

Πρδ ωρών άνασπάσασα τήν άγκυραν ή ΠάραΛας έκ τοΰ Παγασητικοϋ 
διέπλευσε νύκτωρ διά τής αύτής ύγράς δδοϋ καί έφθασεν είς τά λεία πά
λιν υδατα τοΰ Εύβοϊκοϋ κόλπου* άν ή γπ,.Ιήνη παράγηται έκ τής λεξεως 

γάΛα, τά υδατα τοΰ κόλπου τούτου έδωκαν τήν άφΟομήν τής παραγωγής 
είς τούς πρώτους δημιουργούς τής ελληνικής γλώσσης. Άένναος .Αταραξία 

ύπάρχει ένταΰθα' και μόνον οί δελφΐνες παίζοντες αύλακοτομ.οΰσι τήν 
θάλασσαν ταύτην, ή ή αύρα ρυτιδοΐ έπιχαρίτως και ήρεμα τήν γλαυκήν 
έπιφάνειαν αύτής. Έφθάσαμεν μ. μ. είς Χαλκίδα* ή γέφυρα Ανοικτή πε
ριμένει τήν διάβασιν τής Πα,ράΛόυ. Αί Συμπληγάδες Πετραι μετά τήν 
πρώτην δίοδον διά μέσου αύτών τής Άργους έστησαν έσαει άνοικταί καί 
Ακίνητοι. Τοΰτο νομίζει τις δτι συνέβη και έν τη γέφυρα* μετά τήν πρώ
την διαπόρησιν τής Παρά.Ιου άπέμεινεν Ανοικτή. Κούφη ώς χελιδών ή 

ωραία ναϋς έπήλθε, διήλθε και παρήλθε τδ στενδν έν έπιβλητικη σιγή·

+ * · ' ’
★

Έχ τής Παράλου ?ν τώ λιρ,ένι Πειραιώς τή 12 8εχεμ.5ριου 1881.*

’Επι ώρας δλας διέμεινα χθες, μετά τήν έκ Χαλκίδος Αναχώρησιν επί 
τοΰ καταστρώματος, θαυμάζων τήν θάλασσαν, τάς δύο Αντιθέτους πα
ραλίας καί πάν τδ περί έμέ· Ή νύξ έπήλθεν ώραιοτέρα τής ημέρας, λαμ
πρόν δέ θέαμα ήλθε νά φαιδρύνγ επί μάλλον τήν έκδρομ,ήν ταύτην. Ιίλη- 
θύς δελφίνων περιεκύκλωσε τήν Πάραίον, πχαχ\\·/ί\(£>ζ πρδς αύτήν πλε- 
ουσα. Άλλ’ ή θάλασσα διετέλεί ύπδ τήν πεοίστασιν, καθ’ ήν παράγεται 
τδ ώραΐον φαινόμενον τοΰ φωσφορισμού. Αί ύπδ τών δελφίνων λοιπόν πα- 
ραγόμεναι περί τδ πλοϊον αύ'λακες ήσαν φωτειναί και λάμπουσαι* ένόμι- 
ζες δτι πυρα'ι πολλαί περιστοιχίζουσιν αύτδ, ή δτι βλέπεις μυρίους διςρ? 
τοντας Αστέρας πτερυγίζοντας είς τδν ούράνιον δόλον. Οί δελφΐνες, ως 
φυσικοί κάτοχοι καί κύριοι τών θαλασσών, περιφρονοΰσι τήν παρουσίαν 
σωμάτων αλλογενών, παίζουσι μάλιστα μετά τών πλοίων άποδεικνύον-

f
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τες την υπεροχήν αύτών διχ ταχύτατης πορείας, διά σκιρτημάτων φαι
δρών καί παιδαριωδών παιγνίων. Αίφνης άναπηδώσι μετά φυσήματος* 
ειτα περώσιν διά τής τοόπιος τοΰ σκάφους άπδ της μιας είς την άλλην 
πλευράν αύτοΰ' άλλοτε δέ υπολείπονται μικρδν, ώς εί θέλοντες νά δοκι- 
μάσωσι την δύναμίν των καί πάντοτε εύρίσκονται πρδ της άφριζούσης 
πρώρας.

Οί δελφΐνες τοΰ εύβοϊκοΰ κόλπου, τά μάλιστα ευχαριστημένοι έκ τής 
φαιδράς καί ήρεμου κατοικίας αύτών, ούδέποτ’ έγκαταλείπουσιν αύτην. 
Διά τοϋτο έγκατέλιπον άθρόοι την ΠάραΛον άμα έφάνη δ Καφηρεύς καί 
έπανήλθον είς τά ί'δια.

Έκοιμήθην καί δτ’έξύπνησα εύρισκόμην έν τφ λιμένί τούτφ.
’Αποκαλύπτομαι έν μέσφ κανονοβολισμών και σαλπισμάτων ϊνα χαιρε

τίσω την γλαυκήν σημαίαν, άναρτωμένην είς τδν ίστδν, και άποχαιρε- 
τίσω την καλήν καί προσφιλή μοι ϋάραλον.

Κ. Παπαμιχαλύπουλος

ΜΑ ΤΘ ΙΑ ΔΗ ΣΕΡΑΟΥ

ΣΚΙΑ ΓΡΑΦΙΑ*

... ’Έτυχ^έ ποτέ, κύριοι, ν’ άκούσητε λέξιν τινά νέαν ί'σως δι’ ύμάς, άλλ’ 
ιοτις έ'σχε την δύναμιν νά επισύρω την προσοχήν σας ; και ή λέξις αυτή 
νά έπανέρχηται άκουσίως πρδ τών οφθαλμών σας, είς έκάστην σελίδα 
τοϋ βιβλίου η τής έφημερίδος ήν άναγινώσκετε ; νά σάςπλήττν) τήν α
κοήν είς έκάστην φράσιν ήν ακούετε ; Καί νά έκπλήττεσθε διότι — ένφ 
ή λέξις αυτή έκφράζει τι κοινόν— δέν τήν ήκούσατε ποτέ ; Τδ αύτδ 
συμβαίνει καί έπί τών προσώπων. Φυσιογνωμία τις, ήτις διήλθε πρδ τών 

δφθαλμών σας χιλιάκις, χωρίς έν κάν βλέμμα ύμών νά έπισυργ, νά έπι- 
,φαίνηται έν στιγμή τινι, καθ’ ήν ή ψυχή σας είνε ψυχολογικώς άριστα 
διατεθειμένη νά τήν δέχθή καί τήν συγκρατήση, καί έκτοτε ή φυσιογνω
μία αυτή---- έν τε τώ περιπάτφ, έν τφ Οεάτρφ, έν συναυλία: τινι —— σάς

πολιορκεί έπιμόνως, εύρισκομένη πάντοτε πρδ τών δφθαλμών σας προ
κλητική, ώς θέλουσα νά τήν ίδήτε. Πρότερον ί'σως διήρχετο πλησίον ύμών 
•—τίς οίδε ! — συχνότερα . . . άλλά δέν είχεν έ'τι κινήσει τδ ενδιαφέ
ρον σας ζωηρώς . . , Διατί;

’Ιδού τδ άνέζήγητον. '

Πρδ ολίγων έ'τι ημερών τδ ό'νομα τής συγγραφέως — περί ής επιχειρώ 

* Άνεγνώοβη κβτα Φεβρουάριον έν τφ Συλλόγφ., 

άπόψε νά σάς εί'πω όλίγιστα — ήτο έν Άθήναις γνωστόν είς τινας μό
νον έκ τών φίλων μου, μεθ’ ών κατά τάς ώρας τής διδασκαλικής άνε- 

ξαρτησίας μ.ου πολλάκις εύαρεστοΰμαι νά λαλώ περί τής. συντρόφου 
τών παιδικών μου χρόνων. Καί ιδού — ώς έξ έφόδου — ή ΦιΛοΛογική 

’Επιθεάρησις, παρέσχε τοΐς άνκγνώσταις αύτής τερπνόν ‘ΕΛΛηνικδν διή
γημα, οδτινος ηγείται τδ ονομα τής τέως άγνώστου Έλληνίδος, τδ δέ 

Μή Χάνεσαι, έν δυσί κατά συνέχειαν φίλοις, καταχωρίζει άνταπόκρισιν 
έκ Bari τής ’Ιταλίας, περί τής Ματθίλδης Σεράου.

Το Ανομα διεδόθη διά καταπληκτικής ταχύτητος, καί πάντες έρωτώσι 
περί τής νεαράς συγγραφέως, διότι ή' τε άνταπόκρισις τοΰ Μή Χάνεσαι 
καί τδ διήγημα τής ’Επιθεωρήσεις έςήγείραν τήν κοινήν περιέργειαν χω
ρίς νά τήν ίκανοποιήσωσιν.’Ίσως είμαι κακεντρεχής, άλλά, διά νά εί'πω τήν 
άλήθειαν, δέν δυσαρεστοΰμαι διότι ή περιέργεια δέν ίκανοποιήθη. Πρδ πολ
λοί μ’ έβαυκάλιζεν ή ιδέα δτι έγώ, ξένος τήν καταγωγήν, δσον καί άν 
ήμαι 'Έλλην τήν καρδίαν, έγώ πρώτος θά άναγγείλω ύμΐν, οτι έν Ίτα- 
λικφ κήπφ άνθεΐ Ελληνικόν άνθος. Έπόθουν πρώτος έγώ νά σάς άποκά- 

λύψω τδ εύχάριστον τοϋτο γεγονός.
Αυπούμενος δλίγον διότι άλλοι μέ προέλαβον έν μέρει, χαίρω ούχ ήττον 

δυνάμενος νά σάς εί'πω περισσότερα, ώς γνωρίζων έκ τοΰ εγγύς τήν Σε
ράου, καί τυγχάνων έκ τών στενότερων αύτής φίλων. Δέν επικαλούμαι τήν 
συγγνώμην σας έάν, καίτοι είχον ύποσχεθή νά πραγματευθώ περί τών 
συγχρόνων έν ’Ιταλία ποιητών τής πραγματικής λεγομένης σχοΛής, μετα
βάλλω αί'φνης θέμα. Διά τής μ,εταβολής ταύτης, διττώς σάς εύχαριστώ* 

θά γνωρίσητε πιθανώς κάλλιον τήν Σεράου, καί θ’άποθαυμάσητε περισ
σότερον τδν Καρδούτση καί Στεκκέτη, άφοΰ άντ’ έμοΰ θά σάς δμιλήσν) 

περί αύτών εύγλωττότερον δ φίλος μου Χαράλαμπος ’Άννινος.
Δέν θά ήτο ί'σως άσκοπον νά έξετάσ-ρ τις διατί τδ πνεΰμα τών Έλλη- 

νίδων εύκολώτερον άναπτύσσεται ύπδ τδν ούρανδν τής ’Ιταλίας ή έν τή 
■■ πατρίίκ αύτών χώρα. Κατά τά τελευταία έτη τήν ’Ιταλικήν φιλολογίαν 
πλουτίζουσι τά συγγράμματα τών Έλληνίδων ’Αγγελικής Πάλλη, Κο- 
μήσσης Άλβάνα, Δώρας Ίστριάδος, Ματθίλδης Σεράου. 'Οσάκις αί συγ
γραφείς αυται γράψωσιν έν άλλη γλώσσγ, έκτδς τής ’Ιταλικής, καθίσταν
ται ήσσονες εαυτών. Δεν δμ.ιλώ περί τών έν Έλλάδι γέννηθέντων συγ
γραφέων, τοΰ Φοσκόλου καί τοΰ Μουστοξύδη, τοΰ Τριανταφύλλου, τοϋ 
’Ιουλίου Τυπάλδου, τοΰ Ζάμπελίου, τήν όποιων τά έργα τιμώσι τήν ιτα
λικήν φιλολογίαν. Πολλάκις έςήτασα τδ ζήτημα τοϋτο, καί τήν λύσιν 
αύτοΰ άνεΰρον έν τή άβεβαία έ'τι καί μεταβατική καταστάσει τής Ελ
ληνική; γλώσσης, ή'τις ί'σως άδυνατεΐ νά έκφράση άκριβώς καί έν πάση 
αύτών τή άποκαλύψέι τάς ιδέας καί τά αισθήματα συγγραφέως, μάλιστα 
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οτε δ συγγραφεύς δέν γράφει ιστορίαν ή πρακτικήν τινα επιστήμην,αλλά 

άφηοημένας ιδέας και αισθήματα.
Ό συνδυασμός όμως τής ‘Ελληνικές ιδέας — λεπτής και καλαίσθητου 

— μετά γλώσσης πλουσιωτάτης, ώς ή ’Ιταλική, ή'τις- πρδ μακροϋ συμ- 
παγιωθείσα είνε ικανή ν’ αποτύπωση τάς λεπτοτάτας Αποχρώσεις τής 
μάλλον άφηρήμένης ιδέας, δ συνδυασμός ούτος, βεβαίως θά παράγη πάν
τοτε έάν δχι Αριστουργήματα άλλ’ έργα τούλάχιστον, άτινα δόνανται 
ν’ άποκαλύψωσι τόν συγγραφέα έν πάση τη νοητική του δυνάμει, χωρίς ή 
φράσις νά τόν στενόχωρη καί νά παραμορφώνη την ιδέαν του.

Άλλ’ ού τοϋ παρόντος αί σκέψεις αύται. Πρόκειται νά σας γνωρίσω 
την Μάτθίλδην Σεράου, καί προτιμώ, Αντί πάσης έμής κριτικής μελέτης, 
ήτις θά μέ άπεδείκνυεν ί'σως μ.άλλον τοϋ δέοντος ενθουσιώδη, — διότι 
πρώτος ί'σως έγώ εξώθησα την Σεράου είς φιλολογικόν αγώνα,— νά τήν 
κρίνητε ύμεΐς αυτοί έκ τών ίδιων συγγραμμάτων της. ’Επιτρέψατε μοι 
μόνον νά σάς εί'πω δλίγα περί τοϋ βίου, καί ίδίρι περί τοΰ χαρακτή- 

ρός της.
Ό φίλος κ. Φ. Παρασκευα'ίδης, οστις τήν εσπέραν ταύτην κατέχει τήν 

έδραν τοϋ Προέδρου, είδε τήν Μάτθίλδην γεννωμένην έν Πάτραις τφ 1856, 
οτε ύπό τοϋ πατρός αύτής, Φραγκίσκου Σεράου, έχειραγωγεΐτο είς τά 
μυστήρια τής γλώσσης τοΰ Δάντου. 'Ο Φραγκίσκος Σεράου ήτο έκ τών 
πατριωτών έκείνων, είς οΰς, άποστρεφομένους τόν βαρύν ζυγόν τών Βουρ- 
βόνων καί φεύγοντας τήν ταλαιπωρουμένην ’Ιταλίαν, ή Ελλάς ήνόιξεν 
έγκαρδίως τήν μητρικήν της Αγκάλην. Ένυμ.φεύθη έν Πάτραις τήν λό
γιαν δεσποινίδα Παυλίναν Μπορέλη, ή'τις, κατά τό 1853, έδημοσίευσε 

ύπδ τδν τίτλον
Πςκύϊϊής δρόσου σταγόηζ όνο 

κομψόν τομίδιον γραφέν μετά πολλοΰ αισθήματος καί άνθηράς γλώσσης, 
ήν τινα άποθαυμάζει τις άναλογιζόμενος τήν ηλικίαν τής συγγραφέως 

καί τήν έποχήν καθ’ ήν έγράφετο.

"Οτε, έπερχομένου τοΰ 1860, ή ’Ιταλία ήγείρετο ύπδ τής φωνής τής 
έλέυθερίας, προκηρυσσομένης άπδ τών "Αλπεων μέχρι τοΰ Αιλιβαίου ύπδ 

τοΰ Γαριβάλδη καί τών χι.ΙΙων του, δ Φραγκίσκος Σεράος έπέστρεψεν είς 
Νεάπσλιν δδηγών τήν σύζυγον καί τήν τετραέτιδα Μάτθίλδην, καί άπο- 
κομίζων άπειρους άναμνήσεις τής ξενισάσης αύτδν 'Ελλάδος, άς έγκατέ- 

σπειρε μετά στοργής καί εύγνωμοσύνης έν ταΐς στήλαις τής έγκριτου νεα- 
πολιτανικής έφημερίδος Pungolo, ής έπί πολ.λά έ'τη ύπήρξεν εις τών δρα- 

στηριωτέρων συντακτών.
Πλούσιοι μέν τήν καρδίαν καί τδν νοΰν , οί νεαροί σύζυγος δέν ήσαν 

έπίσης πλούσιοι κατά τήν πρακτικωτέραν καί κοινωνικωτέραν τής λέξεως

Κ
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έννοιαν, καί, ΐνα έπαρκέσωσιν είς τάς άνάγκας τοΰ βίου, καί είς τά τής 
Ανατροφής τής θυγατρός των έξοδα, ήναγκάζοντο, δ μέν πατήρ νά γράφη 
είς περιοδικά καί έφημερίδας — τοΰθ’ δπερ, ώς έν Έλλάδι> δέν παρέχει 
δυστυχώς μεγάλα δφέλη είς τούς συγγραφείς, — ή δέ κ Σεράου νά πα- 
ραδίδη μαθήματα τής Γαλλικής καί ’Αγγλικής γλώσσης είς τδ Παρθενα- 
γωγείον καί τάς εύγενεΐς νεάνιδας τής Νεαπόλεως. Συγχρόνως έγραψε καί 
τινα δράματα ίταλιστί, άτινα, παρασταθέντα άπδ τής σκηνής τοΰ θεάτρου 
τών Fiorentini, έξέπληξαν τούς άκροατάς διά τήν γλαφυρότητα και τήν 
άκρίβειαν τής γλώσσης, καίτοι ύπδ ξένης γεγραμμένα.

Παρά τής μητρδς λοιπδν ή μικρά Ματθίλδη ήκουσε τά πρώτα μαθή
ματα, καί έξέμαθε τήν γαλλικήν καί τήν Αγγλικήν γλώσσαν. Ή οικία 
τής κ. Σεράου ήτο τδ έντευκτήριον πάντων τών έραστών τών γραμμάτων 

καί τής 'Ελλάδος. Είνε περιττόν νχ σάές εί'πω δτι, μόλις έξελθών τοϋ έκ- 
παιδευτηρίου, προσεπάθησα παντί σθένει νά είσαχθώ κάγώ παρά τη 
λογία ταύτη 'Ελληνίδι, ή'τις έπόθει νά περιστοιχίζηται ύπδ φιλομαθών 
άνδρών, είς ούς διά ποιητικής καί αίμίλης λαλιάς ένέπνεε τδ σέβας καί 
τήν αγάπην πρός τήν ένδοξον πατρίδα της, ήτις ήτο πεφιλημένον θέμα 
παντός αύτής λόγου, τδ έλατήριον πάσης τής άγάπης της.

Πάντες δέ οί άγαπώντες τήν 'Ελλάδα, ήκροώντο θρησκευτικώς μετ’ 
έμοϋ, άγενείου τότε νεανίου, τής κυρίας Σεράου άφηγουμένης μετά νεα
νικού ένθουσιασμοΰ τάς ένδοξους σκηνάς- τής Ελληνικής έπαναστάσεως, 
τδν βίον τοϋ Κανάρη, τοΰ Μπότσαρη, τοΰ Διάκου, καί διερμηνευούσης 

ποιητικώτατα τά Αριστουργήματα τών Σούτσων καί τοΰ Σολώμοΰ. Παρ- 
αύτής, μητρδς δι’ έμέ μάλλον ή φίλης, έδιδάχθην τάς πρώτας λέξεις τής 
καθομιλουμένης Ελληνικής* αύτή μοί ένέπνευσε τδν διακαή πρός τήν 
γλώσσαν τοϋ 'Ομήρου έρωτα. Τη ώμίλουν—ώς αύθαδώς ένόμιζον — 
Ελληνιστί, ή δέ άγαθή , κυρία είχε τόσην εύφυ’ίαν ώστε νά μ’ έννοή. Τή 
έγραφον 'Ελληνιστί, καί μετά πολλής άγαθότητος μοί διώρθου τά λάθη, 
δηλαδή πάσας τάς λέξεις. Τη έδείκνυον τάς έκ τής Ελληνικής μετα- 

, φράσεις μου, καί ή κ. Σεράου μοί ύπεδείκνυε τά έσφαλμένα, καί μ’ ένε- 
καρδίου ένθέρμως.

Κατά τδ 1873, οτε έξέδωκα ποιήματά τινα τοΰ ’Αλεξάνδρου Ζωη
ρού, κατά τύχην περιελθόντα είς χεΐράς μου, ή χαρά τής μητρδς Σεράου 
έγένετο έκδηλωτικωτάτη. Βεβαίως τδν ενθουσιασμόν της Αποδίδω είς τήν. 
άληθή αύτοΰ έμπνευσιν, τήν άπειρον αύτής λατρείαν πρδς τήν πάτριόν 
της γλώσσαν, άλλ’ ούχ ήττον ή άνάμνησις τών ημερών τούτων εύχαρί- 
στως μοί άναπαριστφ τδν εύτυχή έκεϊνον βίον !

Ήγάπα είλικρινώς πάντα άγαπώντα τήν 'Ελλάδα καί μελετώντα τήν 
'Ελληνικήν γλώσσαν, ούδ’ έφείδετο κόπων ΐνα τφ παράσχη πάσαν δυνα
τήν συνδρομήν. "Οτε δ διάσημος μεταφραστής τοΰ Ηροδότου, καθηγητής 
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Bertini, παρέσκεύαζβ τήν έ'κδοσιν τοϋ Θεοφράστου, κατέφυγεν εις την λό
γιαν Έλληνίδα καί μέ παρεκάλεσε νά τδν εισαγάγω παρ’ κύτη* ή 8ε- 
ξίωσίς του ήτο έγκαρδιωτάτη.

Τάς άτακτους ταύτας περί της μητρδς. της Ματθίλδης σημειώσεις τε
λειώνω, παρέχων ύμϊν μικρών τι δείγμα και της ποιητικής της άξίκς,όπερ 

κατ’ έκείνην την έποχήν μετέφρασα ίταλιστί:

ΤΙ ®ΕΛβ

Νά πνέω θέλω τάς κρυφάς 
αχρίδας τοΰ άέρος 
ποΰ πίνει άνεμποδιστος 
τής κόμης σου το μύρον.

Νά βλέπω θέλω τον γλυζύν 
σελαγισμόν άστέρος 
ποΰ παίζει εις τό δμμα σου 
ε’ς έριδας σαπφείρων.

Ν’ άκοόω θέλω τήν μολπήν 
έρώσης άηδόνος

1 διότι ete τό φσμά της
λέίποθυμεϊ ή φωνή σου.

Νά δρέπω θέλω άπληστος 
χά £όδα τοΰ λειμώνος 
διότ’ ε’ις κάθε κάλυκα 
κοιμάται ή πνοή σου.

Θέλω εύρύ μου κάτοπτρου 
τήν εκτασιν τοΰ κόσμου 
όπου στραφή τό βλέμμα μου 
σέ ν’ άτενίζή μόνον.

Νά δίδης φως καί χρώμα μου 
έσύ ώς ήλιος μου 
μή σταματών οΰδέποτε 

-> εις τροπικόν χειμώνων.

t 
ί.ι

ί

Όύδόλως παράδοξον εάν τόιούτων γονέων κώρη, άνατραφεϊσα εντός κα
θαρού φιλολογικοί! κύκλου, ή νεαρά Ματθίλδη άνεπτύχθη προώρως καί 
ήσθάνθη άκατάσχετον στοργήν πρδ; τά γράμματα. Τοΰτο μόνον είνε ά
πορον oTt οΰδέποτε ήθέλησε νά έκμάθν) τήν 'Ελληνικήν, πρδς ήν τοσαϋται 
τήν συνέδεον άναμνήσεις. Άπεμακρύνετο μάλιστα δσάκις μέ ή'κουε συνο- 

«.ιλοΰντα δήθεν Ελληνιστί μετά τής μητρδς, άποκαλοΰσά με σχοΐαστι- 
χόν. Σάς βεβαιώ οτι δέν έγνώριζε πλέον τών δέκα ελληνικών λέξεων, καί 
αύτάς δ’ έπρόφερε νεαπολιτανικώτατα. Διότι ή Ματθίλδη εινε ή κυρίως 
Νεαπολιτανίς. Άγαπ^ έμμανώς τήν Νεάπολιν, καί μελετ^ τά ήθη, τήν 
Ιστορίαν, τάς παραδόσεις της άπλήστως. At’ αύτήν ούδέν έν Νεαπώλει 

είνε μυστήριον. ’Επανερχόμενη έκ τής «Senoia magistrate femminile», τοϋ 
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’Αρσάκειου τής Νεοίπόλεως, — δθεν έξήλθε πρωτοβάθμιος διδάσκαλος — 
ϊστατο πρώ τίνος έρειπιωμένης οικίας, πρώ τίνος, έκ τών άναριθμήτων ρυ
παρών εικόνων, αΐτινες άσχημίζδυσι τούς τοίχους τής μεγαλοπώλεως έκεί- 

νης, έρωτώσα τδν έιιβα.Ιωιιατην ή τδν χαστανοπώΐην, οΐτινες έξήσκουν 
έκεϊ που τδ επάγγελμά των, και έπεϊχον δι’ αύτήν τόπον ιστοριογράφου, 
περί τής εικαζόμενης ή φαντασιώδους τύχης τοϋ τοίχου ή τής οίκίας.’Η- 
δύνατο νά μείνγ ώρας δλοκλήρους θεωμένη τδν εγχώριον χορδν τής Νεα- 
πόλεως, τήν λεγομένην Tarantella, δσάκις — καί τοΰτο συνέβαινε συχνό
τατα — συνήντά φαιδρών τινα όμιλον γυναικών έορταζουσών είς τδ ύπαι
θρον άνά παν βήμα. Ή μήτηρ άνησύχει . . . άλλά μετά τινας ώρας ή 
Ματθίλδη έπέστρεφεν οίκαδε καί τη έζήτει συγγνώμην τόσον κατανυ- 
κτικώς, καί μάς διηγείτο, ποικίλλουσα καί έξωράίζουσα τόσον εύφαντά- 
στως τάς εντυπώσεις άς είχεν άποθη^αυρίσει κατά τάς έκδρομάς της, ώστε 
ή μήτηρ κατεπραύνετο έκ τής ύποσχέσεως δτι θά ήτο ή τελευταία άπο- 
πλάνησις. Ή ύπώσχεσις οΰδέποτε έξεπληρώθη, τοΰθ’ δπερ είνε εύτυχημα 
διά τήν φιλολογίαν. Αί περιπλανήσεις έκεΐναι άπέφερον τή Ματθίλδη τήν 
βαθεϊαν γνώσιν τής Νεαπολιτανικής καρδίας, ήν τά συγγράμματα της 

•άποτυποΰσι.
Τδ σχολεϊον ούδέν τήν έδίδαξε. Έφοίτα τακτικώς εις αύτδ, άλλ’ άντί 

συντακτικού καί γεωγραφίας, άνεγίνωσκε τά νεωστι έκτυπωθέντα φιλο
λογικά βιβλία. "Ο,τι εμελέτα τδ κατεμάνθανεν έν έκπληκτική ταχύτητι, 
τοΰτο δέ τήν ένεκαρδίου, 'ίνα μή μελετ^ πολλά. Κυρίως είπεϊν οΰδέποτε 
έμελέτησε?, άλλ’ άνέγνωσεν δσα πιθανώς ούδεΐς άλλος όμήλιξ αύτής. Αί 
άναγνώσεις της όμως δέν ήσαν στεϊραι άποτελεσμάτων ώργίζετο εάν δ 
συγγραφεύς δέν έξέφραζε σαφώς τήν ιδέαν του, εάν δέν άπετύπου άκρι- 
βώς τδν χαρακτήρα, ον προύτίθετο νά περιγράψη. «Διατί νά γοάψης, έ'λε- 
»γεν εί'ς τινα, έάν δέν έχης τήν δύναμιν, νά άναγκάσρς τδν άναγνώστην 
»νά έκφωνή άκουσίως πως — «τί άλήθεια, τί ζωή ! τδ αύτδ θά έ'λεγον 
»καί έγώ έάν έπρόκειτο νά έκφράσώ τήν αύτήν ιδέαν!»

Ώς βλέπετε, είχεν έ'μφυτον τήν ιδέαν τοϋ καλοΰ, άλλ’ ούδέν έ'γραφεν 
ή, κάλλιον είπεϊν, έγραφε μόνον δι’ έαυτήν. Κατά τδ 1874, έν έτος πριν 
έ'λθω είς Ελλάδα, κατώρθωσα νά ύποκλέψω έκ τοϋ γραφείου της φαντα
στικόν τι διήγημα, τδ δποϊον, έν άγνοίη της, έδημοσίευσα διά τών άρ- 

χικών μόνον στοιχείων τοΰ δνόματός της. Έξεπλάγη ίδοϋσα αύτδ τετυ- 
πωμένον, μή δυναμένη νά μαντεύση τδν έγκληματίαν.

Άλλ’ έ'τι μάλλον έξεπλάγησαν οί άναγνώσαντες τδ διήγημα έκεϊνο, 
έν ω διεφαίνετο ή μέλλουσα συγγραφεύς. ’Έκτοτε έξηκολούθησε συγγρά- 

φουσα, και, μετά τήν Opale, τδ Cuore Infermo, τδ Del Veto, δέν παρήλ- 
θεν ήμερα χωρίς ή γραφίς της νά παραγάγη τι, ώραϊον πάντοτε. Τδ πρώ
τον έκεϊνο δημοσίευμα άπεκάλυψεν έαυτήν έαυτνί, έννόησεν ότι είχε γεν- 
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νηθή ΐνα γράφη, καί έκτοτε, σχεδόν καθ’ έκάστην, άνά μία τδν σπου
δαίων εφημερίδων, πάντα τα έγκριτώτερα περιοδικά φύλλα τής ’Ιταλίας 
ποικίλλονται ύπδ της γονίμου και θελκτικής γραφίδος τής Ματθίλδης 

Σεράου. Γράφει διηγήματα, ήθογραφίας, λέσχας, ειδύλλια, ψυχολογικές 
μελετάς, σκηνάς τοϋ Νεαπολιτανικοϋ βίου. . . ’Αλλά πρδ πάντων είνε έφη- 

μεριδογράφος.
’Εννοεί, μ,αντεύει τί θέλει σήμερον τδ κοινδν, τί θά τδ εύχαριστήση 

αέριον . . . διά τοϋτο παν δ,τι έξέλθει έκ της γραφίδος της έχει τδ θέλ· 

γητρον τοϋ κοινοΰ ενδιαφέροντος. Ιδού διατί άγαπάται.
Άλλ’ δ,τι μάλλον συντελεί είς την δημοτικότητά της είνε τδ λεπτόν 

αίσθημα δπερ διαφαίνεται είς πάσάν της σελίδα. Ή Ματθίλδη Σεράου, 
είνε ’Αθηναία της Νεαπόλεως. Συνενοΐ τδ ’Αττικόν πνεύμα μετά της Παρ
θενοπαίας καρδίας. Τδ ύφος της, μη άνταποκρινόμενον ί'σως έντελώς είς 
της γραμματικής τάς απαιτήσεις, έχει ζωηρούς χρωματισμούς, νεύρα, 

ζωήν. Διότι η Ματθίλδη δέν επιζητεί την φράσιν άπδ τών Κλασικών, 
άλλ’ή ιδέα γεννάται έν αυτή μετά της λέξεως, ώς ή Άθηνά μετά τών 
δπλων'της έκ της κεφαλής τοϋ Διός. Έπίσταται πρδ παντδς την δυσχερή 
τέχνην της mise en sc6ne, τέχνης ήν δυστυχώς μόνον οί Γάλλοι κατέ- 

χουσι, καί της οποίας και 
’Ιταλοί —■ νά δανεισθώμεν

Ματθίλδης είνε δ 

πατρίδα, τδν < 
ούτος συμφώνως πρδς την 
θουσιωδών διθυράμβων, εί'τε

τδ όνομα άναγκαζόμεθα — "Ελληνες τε καί 

___ t παρ’ αύτών. Ό κύριος χαρακτηρ δμως τής 

δ άκατάσχετος έρως πρδς την Νεάπολιν, ήν θεωρεί 
δ’ έρωτα τοΰτον πειραται νά ένσπείρη είς πάντας. Ό έρως 

φύσιν της έκδηλοΰται μυριοτρόπως, εί'τε δι’ έν- 
_________ : διά πικρών καταφορών, διά παραδόξων εικό

νων ή συμβουλών πεπειραμένης Σιβύλλης.
Γράφει ταχύτατα, δσος δήποτε και άν συμβαίνει θόρυβος... . διότι 

μεμονωμένη άνιμ. Της σπουδές ταύτης έκδηλοϋνται συχνάκις αί έλλεί- 

ψεις. Άγαπ? την παραδοξολογίαν, εί'τε 
πάντοτε μέχρι τινός. Έρωτωμένη έάν τγί άρέσκει δ Πετράρχης, σας ί- 
παντ^ δτι προτιμά τά όστρείδια της Mergellina.

Δέν άγαπ^ την μελέτην διότι ώς λέγει άναγνωρίζει πολλήν συγγένειαν 
μεταξύ τών λέξεων Studio και Stupido, και άποστρέφεται τούς άοιδούς, 

διότι δμολογοϋσιν οί ί'διοι δτι είνε Κύνες (can-tanti). Φίλος τις τη έλεγε, 
άστεϊζόμενος, οτι ούδέν. έκ γυναικδς προέρχεται καλόν.—- Πώς φαίνεται, 
τώ άπήντησεν, δτι προέρχεσθε έκ γυναικός.—’Επιμένει, δτι δέν ήγάπησε 
ποτέ’ διότι, ούδέποτε έπαθεν υπερτροφίαν της καρδίας,καί μόνον ώς υπερ

τροφίαν έννοεϊ τδν έρωτα.
Άλλ’ ούχ ήττον. ψεύδεται, καί ψεύδεται πάντοτε, οσάκις θέλει νά έπΐ- 

δειχθή κακή καί άναίσθητος. Είνε ή νόσος ή καταβιβρώσκουσα σήμερον 
τήν νεολαίαν. Ή Σεράου άγαπη, καί άγαπ^ ίσχυρώς, ώς άγαπώσιν αί ψυ-

γράφει, εί'τε και όμιλε?, άλλά
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χαί αί ’ έκλεκταί. Άγαπ? τήν νεότητα, τδ φώς, τδν ή’λιόν, τδ ώραίον, 
τήν τέχνην. Άλλά θέλει νά έπιβάλληται. Θέλει νά έπιδειχθ^ — καί έν 
μέρει είνε διάφορος άπδ τάς άλλας γυναίκας. Άλλά πώς νά μή έπιβάλ

ληται δτε πάντες, καί τοι γυναίκα, μετ’ ενδιαφέροντος τήν παρακολου- 
θοϋσι ; ·

Καί δ μή έπιζητών τδν θαυμασμόν, ούχ ήττον μετά πολλές υπερηφά
νειας άκούει τήν βοήν τήν οποίαν διεγείρει ή έμφάνισίς του,— έστω καί 
άν ή βοή αδτη είνε πικρά.

"Οπου και άν εύρίσκηται ή Σεράου παρίσταται πάντοτε πρδ ύμών, τήν 
άκούετε και τήν βλέπετε. Τήν άκούετε διότι, δταν δμιλγί κραυγάζει, δ 
δέ γέλως της είνε 'Ομηρικός- τήν βλέπετε, διότι ούδέποτε άιαπαύεται, 

άλλά περιπλανάται πάντοτε, θεωρεί τά πάντα, σάς παρατηρεί παραδό- 
ξως καί μετ’ έπιμονής διά τών διόπτρων της, τά όποια έίνε, δ φίλτατος 

καί συνήθης σύντροφος τών δφθαλμών της . . . Ή Σεράου είνε μύωψ, άλλ’ 
ώς πάντες σχεδδν οί μύωπες, έχει δφθαλμούς ωραίους ... ί'σως διότι ά- 
ναγκάζονται νά συγκεντρόνωσι έν βραχυτέρω διαστήματι, πάσαν τήν διο

ρατικήν αύτών άκτΐνα. ’Επιζητεί πάντοτε τήν προσοχήν τοϋ κοινού. Διά 
τοϋτο έν τφ θεάτρφ εισέρχεται πάντοτε κατά τδ μέσον τής πράξεως, 
καί θορυβωδώς πως καταλαμβάνουσα ύπδ τά θεωρεία κάθισμα έν τη πλα- 

. τεί^, άναγκάζει τούς θεατάς νά δρθοϋνται ΐνα διέλθγ, προσφωνεί μεγα
λοφώνως τούς γνωρίμους της, ζητεί τδ πρόγραμ.μα τής παραστάσεως παρά 
τοϋ πλησίον.

—— Τίς είνε —Ή Ματθίλδη Σεράου—αύτή ή δποία γράφει είς τδ Pic
colo, είς τδν Corriere, είς τδν Fracassa ; ή συγγραφεύς της Raccolta Minima? 
Μάλιστα, αύτή είνε. Τόσον νέα ! Καί τώρα τί γράφει;-—Τάς παραδόσεις 
τής Νεαπόλεως, διά τδν Fanfulla.—Brava.

Καί πάντων οί οφθαλμοί στρέφονται πρδς τήν Ματθίλδην,ή'τις προσποιεί
ται ότι δέν έννόησε τήν περιέργειαν καί τδν θαυμασμόν δν έγείρει, καίτοι 
ή καρδία της σκιρτ?. — Δικαίως. Είνε νέα, είνε γυνή, είνε συγγραφεύς ... 
ή δημοτικώτέρα τών συγγραφέων μάλιστα. Τίς δύναται νά ύπερνικήση 
τδν’ πειρασμόν ;

Ή γλώσσα τών συγγραμμάτων της—ή όποία κατά τά πρώτα έτη ήτο 
έτι άτελής, έβελτιώθη έπαισθητώς, τδ δέ τελευταίου της έργον, le leg— 
gende Napoletane, είνε άξιον νά συγκατάρίθμηθή μεταξύ τών άριστων προ
ϊόντων τής σημερινής ιταλικής φιλολογίας καί ύπ’ αύτήν τήν έποψιν.

Ώς βλέπετε, τδ είδος δπερ-προτιμά, είνε αί .παραδόσεις· ώς πρδς τάς 
όποιας κυρίως έπενεργεϊ ή φαντασία. Άλλά ή πάράδοσις δέν γεννάται έκ 

τής κεφαλής τοϋ ποιητοΰ. Ό λαός τήν πλάττει όλίγον κατ’ όλίγον καί 
τήν παραδίδει έπειτα τελείαν είς τδν ποιητήν. Τοΰ Goethe, ή μεγαλό
ψυχα δι’ ής ύπερηκόντισε πάντας τούς- μεγάλους ποιητάς τής ήμετέρας
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εποχές, έ'λαβε την παοάδοσιν τοϋ Φάουστ οΐαν την παρούσίασεν αύτώ η 

φαντασία τοϋ λαοϋ.
Ούδέν προσέθηκε, καί τδ πλάσμα του θά ζήση έφ’ οσον δ λαδς Ανα

γνωρίζει έν αύτώ τδ έαυτου πλάσμα, τήν ιδίαν του ζωήν.
Ή Σερβίου δεν άρκεϊται εις τοΰτο, Αλλά συναναμιγνύουσα ενίοτε την 

δημώδη παράδοσιν μετά της Αρχαίας μυθολογίας, ώς δ συμπατριώτης 
της Σπ. Βασιλειάδης έν τη Γαλατεία—Απόλλυσι ούκ ολίγον τοϋ ποιητι
κού χρώματος δι’ ού δ λαδς, δ γνήσιος λαδς, περιβάλλει παν αυτοϋ γέν
νημα. Εύτυχώς τοΰτο συμβαίνει σπανιώτατα. Πεποιθυϊα δτι έν τή ψυχή 
της δεν λάμπει τδ φώς Ατομικής μόνον ιδέας, άλλα ολοκλήρου λαοΰ, δτι 
αί σελίδες της δεν έμπνέονται ύπδ μόνων των έαυτης αισθημάτων, Αλλά 
ύπδ των αισθημάτων άπειρων άνθρώπων έχόντων τάς αύτάς έλπίδας καί 
τούς αυτούς πόθους, γράφει σελίδας έν αΐς διαχέεται άφειδώς πάσα ή 
ενθουσιώδης της ψυχή, πάσα ή καρδία καί δ νους της, έν αΐς—ούτως εΐ- 
πεΐν — άνευρίσκει τή / σάρκα και τδ αίμα αυτής. Καί αί σελίδες αύται, 
τάς δποίας διετύπω'σε κατά τούς χρόνους τής έαυτής άφανείας καί &ς τή 
ένέπνευσεν δ άγιος ένθουσιασμδς τής πρώτης νεότητος,ήλεκτοίζουσι συχνό
τατα, συγκινοϋσι πάντοτε. '

Δεν γνωρίζω κατά πόσον ή Σεράου δύναται νά πλουτίση την Ελληνι
κήν φιλολογίαν γράφουσα ελληνιστί, ώς εύελπις πιστεύει δ έπιστέλλων εις 

τδ Μη Χάνεσαι.
Εις σελίδα τινα τοϋ σημειωταρίου μου, ευρίσκω, διά τής χειρός της γε- 

γραμμένην τήν φράσιν ό Θεός μόνος εΐνε καίός, και φαντάζεσθε πώς γρά
φει τά δλίγα αυτά ελληνικά ; Θά έγελάτε ευτυχέστατου γέλωτα, έάν 
έβλέπετε τήν φράσιν της ταυτην. Πολλά θά παρέλθωσιν έ'τη ΐνα. δυνηθή 
νά έκμάθη έντελώς τήν γλώσσαν τής μητρός της, δπως τήν γράψη ώς 
τήν ’Ιταλικήν, ή'τις δι’ αυτήν ούδέν έ'χει μυστήριον καί ύπδ τήν γραφίδα 
της Αναλαμβάνει ζωήν καί νεύρα ώς άπαλδν κηρίον προσδεχομένη πάντα 
,τής ιδέας της χρωματισμόν. Καί, ώς άνωτέρω σάς ειπον, τδ μάλιστα 
ΐ'σως τά έ'ργα τής Σεράου διακρίνον εΐνε ή γλώσσα. Ή Σεράου έννόησε 
δτι ύπάρχουσι νόμοι τινές, έκτος τών καθαρώς συντακτικών καί γραμμα
τικών, ο'ίτινες άποτελουσι τήν αρμονίαν τής έκφράσεως, διότι έ'χει καί δ 

πεζδς λόγος τή? μουσικήν του.
Δεν συμμερίζομαι δέ τδν πόθον τοϋ άρθρογράφου τοϋ Μη Χάνεσαι καί 

διά σπουδαιότερόν τινα λόγον. ’Έργον τι τέχνης δεν εΐνε μεμονωμένου. 

*0 καλλιτέχνης, συγγραφεύς, ζωγράφος, ή μουσικός, λαμβάνει τήν έαυτοϋ 
ζωήν άπδ τής περικυκλούσης αυτόν άτμοσφαίρας, ήτις επιδρά πανταχόθεν 
έπ’ αυτοϋ χωρίς νά τδ ήξεύρη, χωρίς νά τδ έννοήση καν. Ή δέ άσμοσφαϊρα 
τής ελληνικής κοινωνίας δεν εΐνε—μοί φαίνεγαΐ^—ή κατάλληλός προς τάς 
πνευματικές διαθέσεις τής Σεράου.

i.
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Τδ πνεύμα δεν εΐνε πάντοτε ελεύθερον εις τήν έκλογήν τοϋ εΐ'δους συγ

γραφής, έάν πρδς παραγωγήν τοιούτου εΐ'δους δεν υποβοηθά ή πέριξ κοι
νωνία. Ίί καλαισθησία καί ή έν γένει πνευματική κατάστασις τοϋ έθνους 
τφ έπιβάλλουσι πολλάκις τδ μάλλον άντικείμενον πρδς τήν φύσιν του,εΐδος, 

τδ πνεΰμα άπόλλυσι τδ ή'μισυ τής ισχύος του, καί μαραίνεται ώς άνθος 
ύπδ Αστοργου ουρανόν. Εις ολίγους έξοχους,"Ομηρον, Δάντην, Σαίξπηρ δέ- 
δοται, όχι νά άνθίστανται εις τήν ήθικήν—ούτως εΐπεϊν—πίεσιν ταύτην, 

άλλά καί νά τήν έπιβάλωσι άντί νά τήν ύποστώσιν.
Ή Σεράου εινε μόλις εΐκοσιπενταέτις, έν τή άπαρχή δηλαδή τοϋ φι- 

λογικοϋ της σταδίου. "Ηρξατο αυτοϋ σχεδόν Ακόυσα . .. άποκοιμηθεϊσα 
παΐς, έξύπνησε συγγραφεύς, εύτυχής, λατοευομένη ύπδ τοϋ κοινοΰ. Τώρα 
εΐνε, ώς σάς ειπον, έφημεριδογράφος. ’Ίσως ημέραν τινα, άπομακρυνομένη 
τής άπεικονίσεως τών μικρών σκηνών, τών φλαμανδικών εικόνων, τών ψυ

χολογικών άπλώς μελετών, θά μάς γράψη εικόνας ποικιλοτέρας, άποτυ- 
πουσας πλεώτερα πρόσωπα καί συμπλέγματα, πολυχρώμους, περιεχούσας 
αρμόνικάς άντιθέσεις σκιάς καί φωτός. — Ή μετάβασις έκ τών ψυχολογι
κών εικόνων εις τδ μυθιστόρημα—έάν δεν εΐνε αδύνατος,—δεν εΐνε, όμως 
πολύ εύχερής. Οΐ δέ μεγάλοι σύγχρονοι μυθιστοριογράφοι δέν Ανήλθον εις 
τδ κατακόρυφον τής τέχνης, είμή Αφοΰ πρότερον κατέγιναν εις μετριό- 
φρονα μελέτην μεμονωμένων προσώπων καί εικόνων. ’Αλλά δέν Απελπι- 
ζόμεθα. Εις τούς διαλόγους τής Σεράου Αναγνωρίζει τις τήν φύσιν καί τήν 
Αλήθειαν, εις τάς περιγραφάς της δύναμιν έ'κτακτον καί ζωηράν καί πρδ 
πάντων, εις τά δημιουργήματα τής φαντασίας της, τέχνην Αναμφισβήτη
του τοϋ έμπνέειν Αληθή ζωήν εις Αψυχα πλάσματα. Πάντα ταϋτα Αγ- 
γελλουσιν, οτι έκ τοϋ κάμ,πης τής ήθογραφίας — ΐνα διά τής ιδίας της 
φράσεως λαλήσω — Ανεγεννήθη σχεδόν κατά τδ ήμισυ ή χρυσαλλίς τοϋ 
μυθιστορήματος.

'Ως βλέπετε, δέν έγραψα κριτικήν μελέτην, διότι καί τών πλείστων 
τής Σεράου έ'ργφν στεροϋμαι, καί ό καιρός δέν έπήρκει πρδς τοιαύτην έρ- 
γασιαν. Σάς Ανέπτυξα — ώς ήδυνήθην πιστότερου — τάς έκ τής μακράς 
μετ’ αύτής σχέσεώς μου έντυπώσεις.

"Οπως τήν γνωρίσητε καλλίτερου, σάς Αναγινώσκω έν μεταφράσει έν 
διηγημα, καί μίαν με.Ιΐζην αύτής. Μεθ’ όσα σάς ειπον, θεωρώ περιττόν νά 

προσθέσω δτι πολλά θέλγητρα τοϋ πρωτοτύπου έξασθενοϋσιν Αποδιδό
μενα εις-τήν ελληνικήν, καί μάλιστα παρ’ έμοϋ. ’Αλλά, οπωσδήποτε τά 
έ'ργα ταϋτα τής Σεράου θά ή ναι πάντοτε προτιμότερα τής ξηράς πεζο
γραφίας μου, δι’ ής έξήντλησα τήν υπομονήν σας.

■>
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ΠΡΟΝΟΙΑ — ΕΛΠΙΣ

Ώραϊα είνε τά παιδία της Νεαπόλεως καί γελώσι ζαί παίζουσιν ώςπάντα 
τά άλλα παιδία τοΰ κόσμου’ αλλά δέν δύνανται την εσπέραν νά μείνω- 
σιν ή'συχα ύπδ τδ φως της 'λυχνίας έάν ή νεαρά μήτηρ, ή μεγαλειτέρα 
άδελφή, ή διοπτροφόρος μάμμη ή η πλέκουσα θεία δέν διηγηθή αύτοϊς 
ένδιαφέρουσάν τινα καί μακράν ιστορίαν, ή'τις νά άναγζάση νά άνοίζωσιν 
ΰπερμότρως τούς μεγάλους όφθαλμούς των έως ού δ ύπνος τούς καταν
τήσει μικρούς, μικρούς. Όμοιάζουσι πρδς αυτά πάντα τοϋ κόσμου τά 

παιδία ;
Δεν τδ ήξεύρω' γνωρίζω μόνον τά παιδία μου τής Νεαπόλεως, τά άγα- 

πώντα τούς εσπερινούς μύθους. ’Ήθελον νά ήμαι ή ώς κόρη έ'τι φαιδρά 
μήτηρ, ή μεγαλειτέρα άδελφη, ής ή καρδία άρχίζει νά κατανόή τούς μη
τρικούς παλμούς· η θεία η μη έ'χουσα έρωτικδν παρελθόν, ούτε παρδν, 
καί ής ή τρέμουσα έκ συγκινήσεως χείρ στηρίζεται μετά δειλίας έπι τής 
κεφαλές παιδιών μή ΐδικών της.νΘά τοϋ διηγούμην τον μϋθον της Προ- \
νο!ας, eJ.Tticfor' θά στέρξωσιν άρά γε νά τδν άκούσωσι παρ’ έμοΰ ήτις διη- ι

γοΰμαι μεγάλας καί κακάς ιστορίας είς τούς μεγάλους καί. κακούς άν- 

θρώπους;
Τά παιδία είναι ώραϊα, άγαπώσι τάς διηγήσεις καί εινε τόσον άνεκτικά ' ’

πρδς τδν άφηγούμενον.
’Έζη λοιπδν άλλοτε εις την φιλτάτην μας Νεάπολιν, άνθρωπός τις 

πολύ παράδοξος. Δέν σάς λέγω άκριβώς την έποχήν, καθ’ ήν διήγε τδν 
ίδιότροπόν του βίον, διότι ύμάς γελόεντα παιδία έ'χοντα τήν εύδάιμονίαν 
τοϋ λησμονεϊν, ουδόλως ένδιαφέρει λεπτομέρεια τοιαύτη' δέν σάς ένδια- 

φέρουσιν οί αριθμοί ύμας, ών πάσα ή ζωή είνε ποίησις. :
Τήν έποχήν έγώ τήν γνωρίζω, διότι ήμεϊς οί μεγάλοι έ'χομεν τήν δυ

στυχίαν νά γνωρίζωμεν πολλά άχρηστα πράγματα, καί συσσωρεύομεν είς 
τήν κεφαλήν μας τόσας άνωφελεϊς γνώσεις. Τήν γνωρίζω λοιπόν, άλλά 
δέν σάς τήν λέγω’ύμεϊς βεβαίως ένδιαφέρεσθε περισσότερον νά γνωρίζητε 
ποϊος ήτο δ παράδοξος ούτος άνήρ, πώς ένεδύετο, τί έτρωγε, τί έκαμνε. ί

ΤΗτο λοιπδν ύψηλδς δσον ούδείς άλλος δύναται νά ήναι, τόσον ύψηλδς 
ώστε άπηλπίζεσο νά τώ δμιλήσγς, τόσον .ύψηλδς, ώστε δ λαδς έ'λεγεν δτι [
ή μήτηρ του έγελάσθη καί έγέννησε δένδρον άντί άνθρώπου. ΎΗτο δέ [
καί ίσχνδς, ίσχνδς, είχε κνήμας, πέριξ τών οποίων έχόρευον αί περισκελί- |
δες του ώς ράβδος άλεξιβρόχου έν πλατυτάτγ θήκη, καί βραχίονας δμοιά- ϊ
ζοντας πτερά άνεμομύλου. Δέν ήτο πολύ γέρων, διότι ή κόμη του ούδε- 
μίαν είχε λευκήν τρίχα, οί δέ όφθαλμοί του, μέλανες ώς άνθρακες, έ'λαμ- ' |

πον ώς νεανίου όφθαλμοί* άλλ’ ή έπιδερμΐς τοϋ προσώπου του ήτο κι- >
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τρίνη, ώς ή περγαμηνή τών βιβλίων σας, καί ηύλακοϋτο ύ’πδ μυρίων ρυτί
δων' δ δέ μυώδης λαιμός του, ώμοιαζε ξηρδν πόδα νεκράς δρνιθος.’Έφερε 

ί πάντοτε μελανά ενδύματα, περισκελίδας στιλπνάς έκ της μάκροχρονιό-
ί τητος καί τόσον βραχείας ώστε έφαίνοντο ού μόνον δλόκληρα τά χονδρά
I ύποδήματα του, άλλά καί αί έφθαρμέναι περικνημίδες του. Ό έπενδύτης

t του οδτινος αί πλευραί έκινοϋντο αιωνίως ύπδ τοϋ άέρος ούδέποτε έφηρ-
f μόζετο καλώς έπί τοϋ σώματός του- τδ ποώτόν του κομβίον εύρίσκετο

ι πάντοτε έντδς τής δπης τοϋ δευτέρου καί οδτω καθεξής. Έπί τής κεφα
λής είχε πίλον έρυθρδν έξ . . . αρχαιολογικής ί'σως αιδημοσύνης. Ούδείς 
ήξευρε πόθε; ή'ρχετο, τίς ήτο, ποΰ έπήγαινεν δ άνθρωπος αύτός" πάντες 

όμως τδν έγνώριζον, διότι νυχθημερόν περιεπλανάτο είς τάς οδούς τής 
Νεαπόλεως, ή δέ παράδοξος μορφή του ύπδ τδ τρέμον φώς τοΰ φωταε
ρίου, έλάμβανε φαντασιώδεις διαστάσεις, καί έφαίνετο φάσμα άπολέσαν 
τήν πρδς τδ νεκροταφεϊον άγουσαν.

Ό άνθρωπός μας ίστατο πρδ πάσης θύρας, ύπδ πάντα έξώστην. Έγνώ
ριζε πάσας τάς οικίας, έν αις διγτώντο παιδία, καί ίστάμενος πρδ αύτών', 
έφώναζε διά τής οξείας φωνής του «.Πρόνοια! Πρόνοια!». Τά δέ παιδία 
ή'ρχοντο, τδν έχαιρέτουν, τφ έδιδον έν σολδίον . · . τεμάχΐον άρτου . . . 

>·- καί ό πτωχδς άνεχώρει.Έγνώριζεν έπίσης τάς στερουμένας παίδων οικίας...
Έκεϊ έφώναζεν.—ΈΛ~ί(;! ‘Ιό2πίο! — 'Η δέ φωνή του άντήχει ώς εύχή, 
καί πάντες οί μή εχοντες τέκνα, πάντες οί έπιθυμοΰντες καί άγαπώντες 
καί προσμένοντες αύτά, έ'διδον τδν οβολόν των είς τδν έπαίτην. Μόνον ον 
έχοντες σκληράν καί άπάνθρωπον τήν καρδίαν, οί μ,ηδέποτε άγαπήσαν- 
τές τι, ούδέν τφ έ'διδον.

Ό έπαίτης έγνώριζε τάς οικίας αύτών, καί ούδέ κάν ϊστατο πρδ αύ
τών. Έν μέσφ τοΰ θορύβου τών αμαξών καί τών κραυγών τών πωλητών 
τών λεωφόρων, ή φωνή του ήκούετο βροντώδης, ήχηρά, διαπεραστική. 
Πρόνοια! ΈΛπΙο! Τδν ή'κουον έκ τών άνηλίων ύπογείων, έκ τών ύψηλών 
εξωστών, καί ή φωνή του προεκάλει εύθύμους διαχύσεις.

Ό ασθενής, δστις κατάκειται έν τή κλίνη του, παρατηρών τάς ίπτα- 
μένας μυίας καί μετρών τάς δοκούς τής όροφής, άκούει εύχαρίστως τάς 
λέξεις έκείνας έκ τής όδοϋ, αΐτινες ώσεί ύπόσχονται αύτφ τήν προσεχή 

άνάρρωσιν «Πρόνοια! ΈΛπΙς!Ό έργάτης, δστις κατά τάς άφορήτους 
ημέρας τοΰ θέρους, πλέει έν τφ ίδρώτι κοπιώδους καί άγνώμονος έ'ργου, 
έν τώ άκουσματι τής φωνής ταύτης, άναλαμβάνει έλπίδα τινά δτι ή ερ
γασία του, τίς οίδε ! θ’ άνακουφισθή ποτέ" ό έργο στασιάρχης όλιγώτερον 
άπαιτητικδς, δτι τοΰ άρτου θά καραπέση ή τιμή. «Πρόνοια! ΈΛπΐς!» 
Ή πτωχή μήτηρ, ή'τις ράπτει παρά τδ φώς τής λυχνίας άναλογιζομένη 
τδν άπόντα υιόν της, φοβούμενη δι’ αύτδν τδν άνεμον καί τήν βροχήν,
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ύπομειδι^ είς την φωνήν εκείνην, ή'τις μυστικώς τή ψιθυρίζει νά έλπίσγ: 

Πρόνοια,! ,Κάπίς!
Άλλ’ δ παράδοξος επαίτης, δστις ούδέποτε ώμίλει περί ελεημοσύνης, 

συνανεστρέφετο εύχαρίστως τά παιδία τής Νεαπόλεως, ών έγνώριζε τά 

δνόματα, τούς πόθους, τά μυστικά. Έν τ-Tj συνοικίγ τής άριας Λουκίας., 
έν τή δποία τά παιδία εΐνε ισχνά, μελαγχροινά και νευρώδη ώς οί ιχθύες 
τής θαλάσσης εκείνης, 'ιστατο θεωρών αύτά βυθιζόμενα εις τά γλαυκά 
ΰδατα και ένθαρρύνων διά τής φωνής καί τού μειδιάματος. Τά δέ παιδία 

συνεγέλων μετ’ αυτοϋ και Ανερριχώντο επί τών μακρών αύτοΰ σκελών, 
καλοκάγαθον δέ μειδίαμα έξηφάνιζε τάς ρυτίδας τοϋ προσώπου εκείνου.

Εις τάς άριστοκρατικάς τής Cbiaja, τής Riviera καί τοΰ Toledo οδούς, 
έθεώρει έταστικώς τά περικοσμούμενα διά τριχάπτων καί μετάξης παι
δία, οδηγούμενα έφ’ άμάξης ύπο ξένων τροφών’ τά δέ παιδία εκείνα ούδ’ 
έφοβοϋντο, ούδ’ άπεστρέφοντο τον επαίτην, ενίοτε μάλιστα τώ προσέφε- 

ρον σακχαρικά, τά οποία δ επαίτης έφύλαττε διά τά πτωχά τοΰ Mercato 
καί τοΰ Pendino παιδία, τά ώχριώντα έκ τοϋ μεμολυσμένου άέρος έν 4 
ζώσι, καί έκ τής Ανεπαρκούς φροφής δι’ ής τρέφονται. Τά παιδία τών πε

ριχώρων τής Νεαπόλεως, άτινα τρέχουσι περί τούς κήπους ή άναρριχών- 
ται επί τών λόφων τής Mergellina καί τοΰ Posilipo, Ανθηρά,τήν δψιν καί 
μέ κιτρινωπήν έκ τοΰ ήλιου τήν κόμην, συνεκάλει παρ’ αύτφ, τά έφίλει 
μετά στοργής καί άνεχώρει. Τήν νύκτα ϊστατο προ τών εκκλησιών, ύπο 
τάς θύρας τών οποίων τόσα άστεγα καί ορφανά πλάσματα, ώς κύνες, άνε- 
παύοντο, καί τά έσκίαζε διά τών πτυχών τοϋ μακροϋ του έπενδύτου, πα- 
ραμένων μακράς ώρας καί έκτιθέμενος εις το ψΰχος καί τήν βροχήν.

Νύκτα τινά δ παράδοξος έπαίτης άπώλετο καί ούδείς πλέον ήκουσε τήν 
συνήθη φωνήν του ; Πρόνοια! ΈΛπΙς! Κηπουρός τις τοϋ Capodimonte διη

γείτο δτι τον είδε καθήμενον έπί τοϋ βράχου, έξαποστέλλοντα φλογερά 
φιλήματα εις το κενόν, είτα άπομακρυνόμενον και έτι στοέφοντα ΐνα φι- 

λήσγ τήν κοιμωμένην πόλιν,
Οί γνωοίζοντες αυτόν, είλικοινώς έλυπήθησαν, διότι δέν τον έβλεπον 

πλέον ούδ’ ή'κουον τήν εύέλπιδα φωνήν του’ τά δέ παιδία τον ένεθυμοΰντο 
έπί δλίγας ημέρας, καί έπειτα —’ εύτυχή παιδία 1 — τον έλησμόνησαν.

Διεδόθη δτι ήτο σπουδαίος ιατρός μεμακρυσμένης τίνος χώρας, τής Σουη
δίας, τής Νορβηγίας, τής Δανίας, δτι ή θυγάτηρ τοϋ βασιλέως τδν είχεν 
Αγαπήσει, καί νυμφευθεϊσα αύτον κρυφίως, είχε προσφέρει αύτφ ώραιότα- 
τον υξόν* δτι δ βασιλεύς, μαθών τά πάντα, ώργίσθη μεγάλως, έξώρισε τον 
ιατρόν, έφυλάκισε τήν θυγατέρα του, καί Απεδίωξε τό τέκνον’ δτι, τε- 
λευτήσαντος τοΰ γέροντος βασιλέως, δ παράδοξος επαίτης είχεν Ανακληθή 
παρά τοΰ νέου βασιλέως, τοΰ γυναικαδέλφου του, διά νά λάβγ τήν Ανή- 

κουσαν αύτω θέσιν έν τή αύλή παρά τή συζύγφ καί τφ υίφ του.
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Πάντα ταϋτα έλέχθησαν. Αλλά καί σήμερον έν Νεαπόλει, παρά ταΐς 
γυναιξί καί τοϊς τέκνοις τοΰ λαοϋ, παοέμεινεν έκ παραδόσεως ή μορφή τοΰ 
παραδόξου έπαίτου «.Πρόνοια ! ’Έ.δπ/ς!», ή δέ εί'δησις δτι επανέρχεται 
ίσχύει καί σήμερον έτι νά εφησυχάση τά φωνασκοΰντα τρελά παιδία, 
ν’ Αποξηράνγ τά δάκρυα των, καί νά τά αποκοιμίσει δταν έχουν το κακόν 
σύστημα νά άποσύρωνται πολύ Αργά, άγναοϋντα δτι δ ύπνος . . . ’Αλλά 
τά παιδία άπεκΟιμήθησαν.

ΜΕΛΕΤΗ

’Εκείνη—δέν ήτο έντελώς ξανθή Αλλά μάλλον καστανόχρους ώς παι
διού. Αί τρίχες τής κεφαλής της ήταν λεπτόταται, μακραί, ήνωμέναι έν 

ένί μόνφ πλοκάμφ όπισθεν αύτής. Είχεν δφθαλμούς κυανοΰς, το δέ κυα- 

νοΰν χρώμά των παρουσίαζε γαλακτώδεις τινάς άποχρώσεις. ’Επιδερμίδα 
γυναικος ξανθής τόσον λεπτήν, ώστε κατά τάς ήμέρας τοϋ σφρίγους καί 
τής εύθυμίας ήτο έρυθρόχρους, τούναντίον δ’ δπωχρος δτε ήσθέν.ει; καί 
έπληττε. Δέν ήτο ύψηλή’ είχε στήθος ώραΐον, προκαλοΰν, άνεπτυγμένον’ 
λεπτήν τήν δσφϋν’ έκφρασιν προσώπου ρεμβώδη, δφθαλμούς Αεικινήτους 
καί παιγνιώδεις, βεβιασμένον το μειδίαμα. ΎΙΙτο εί'κοσι πέντε, εΐ'κοσι δκτώ 
ί'σως έτών. ’Έφερεν έσθήτα πάντοτε μελανήν βελουδίνην έκ μετάξης ή έκ 

μαλλιού. Ήγάπα πολύ τά ψέλλια, περιδέραια καί κτένας έκ μελανός χε
λωνιού, κοσμήματα τά δποΐα Απέδιδον ζωηράς ακτινοβολίας. Ώνομάζετο 
Φλαβία, όνομα πολύ ζωηρόν δι’ ύπωχρον ξανθήν,. ώς αύτήν. Άλλα μεθ’ 
δλα εαϋτα, ήτο πρότυπον καλλονής. "Οταν διήρχετο τάς δδούς, τήν έ'λε- 
γον κόμησσαν Φλαβίαν,διότι άναπαρίστα Αριστοκρατικού κάλλους εικόνα. 
Είχε χαρακτήρα νευρικόν καί εύερέθιστον’ ή οργή έρύθραινε ενίοτε το πρό- 

σωπόν της. ’Έθλιβε τήν χεϊρα τών οικείων της σπασμωδικώτατα. Ό εύαί- 
σθητος ουτος χαρακτήρ ήτο κληρονομική Ασθένεια, και παράδοσις οικο
γενειακή’ ή μάμμη της είχεν Αποθάνει έκ καρδιαλγίας, δ θείος είχεν αύ- 
τοκτονήσει έξ έρωτικών περιπετειών, δ αδελφός της έταξείδευσε τήν ’Ια
πωνίαν ένεκα έρώτικής αποτυχίας. Μόνην επιστήμην, μόνην Ανάγκην 
είχε τόν έρωτα’ ήγάπα πλέον τών άλλων γυναικών ί'σως, Αληθέστερου 
Αναμφιβόλως. Δεκαοκταέτις μόλις ήγάπησε, χωρίς ν’ Ανταγαπαθή, τόν 
έξάδελφόν της ’Αλβέρτον, δι’ έρωτος μυστικού, βαθέος, καταβιβρώσκοντος 

καί ύποσκάπτοντος αύτήν.Έν ήλ’κί^ι εί'κοσιν έτών καί ένός,ήγαπήθη παρά 
τοΰ Γουλιέλμου, τον δποΐον ήγάπησε δι’έρωτος ενθουσιώδους, βιαίου καί 
καταλήξαντος εις γάμον, δστις μετά δύο έτη διελύθη.

Βεβαίως δ Ανήρ έπρόδωκεν. Ή Φλαβία κατέπεσεν έκ τοϋ υψους τοϋ 

έρωτος εις τελείαν Απογοήτευσιν. Έξηκολούθησεν όμως άγαπώσα τόν σύ
ζυγόν της μετ’ ενθουσιασμού, προσπαθούσα νά τον επαναφέρω εις τό πα- 
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ρελθδν άλλα έταπεινώθη παρά πολύ καί άπέτυχεν. Έτράπη τότε εις τδν 
μυστικισμδν, διά νά καταπνίξη έν αύτφ τδ ύπερεκχειλίζον πυρ της καρ
δίας της, άλλ’ δ μυστικισμδς δέν ή'ρκει νά τι) δώστ) την έ'κστασιν. Τότε 

άποθαρρυνθεΐσα, άλλά πλήρης φλογδς, νεότητος καί καλλονής, ήγάπησεν 
επίσης βιαίως τδν Παύλον. 'Ο Παύλος ήγάπησεν άρκετά, άλλ’ όχι κατά 
τδ αύτδ μέτρον, καί δ κόσμος τδν έχαρακτήριζεν ώς ψυχήν ψυχράν καί 
άνίκανον νά έννοήσιρ τδν έρωτα της Φλαβίας. Ή Φλαβία έγένετο δσημέ- 
ραι πρότυπον έρώσης γυναικός" μετά δυο δ’έτη θερμής συγκοινωνίας διεκόπη 
δ δεσμός δ συνδέων αύτήν μετά τού Παύλου, δ κόσμος έλυπήθη αύτδν ώς 

βλάκα καί έζεθείασεν αύτήν ώς τήν έντελεστέραν καί μάλλον έρώσαν 
ψυχήν.

’Εκείνος είχεν έντελώς μελαγχροινδν χρώμα" κόμην μαύρην κυματοειδή 
καί βραχεία?, άφελώς πρδς τά όπισθεν διευθυνομένην, παρειάν υπωχρον" 
δφθαλμούς μέλανας καί σπινθηροβόλους" βλέμμα εύθυτενές, δξύ,ταχύτα— 
τον. Στόμα καλλιτεχνικόν, χείλη έρυθρότατα, λεπτά, χείλη γυναικδς 
ώρα’ίζόμενα ύπδ κομψού καμπύλου μελανός μύστακος. ’Ητο υψηλός καί 

ισχνός, πολύ Ισχνός, ώς Ίππος εύγενής. Είχέ τι τδ ’Αραβικόν είς .τήν λε
πτότητα τών γραμμών τοϋ προσώπου του, είς τδν λαιμόν δστις προσω- 
μοίαζε πρδς άγάλματος. ’Ητο τριάκοντα καί τεσσάρων έτών. Έμειδία 
σπανίως, έγέλα έξαίφνης καί διακεκομμένως. Ένεδύετο ίδιορρύθμως ΐνα 
άποζρύψγ τήν ίσχνότητά του. Σπανίως έφερε χορού ένδυμα, ούδέποτε άνθη, 
ούδέποτε άδάμαντας.· Μόνον είς τδν λιχανδν της άριστεράς χειρδς άπλοΰν 
άρραβώνα έκ χρυσού. ’Αλλά δέν είχε σύζυγον, καί δέν θά έλάμβανε ποτέ, 
έλεγεν δ κόσμος. Τδν ήρώτων διατί, άλλ’αύτδς δέν άπεκρίνετο καί έσιώπα 
μετά τίνος υπερηφάνειας. "Εκαστος τότε ήρμήνευε τήν σιωπήν του, άλλ’ 
οί πλεΐστοι έλεγον οτι ούδέποτε ήθελεν εύρει γυναίκα άξίαν αύτοΰ. Διότι 
δ Άγγελος, όνομα άρκετά γελοϊον δι’ άνδρα, είχε καρδίαν έπιρρεπή είς 
ισχυρά πάθη. 'Ως οί άριστοκράται νέοι, ήτο συμπαθής, κομψότατος, πλου
σιότατος. "Ιππευε θαυμασίως, ώδήγει έπιτηδείως τήν άμαξαν, έπαιζε 
ψυχρότατα καί μετ’ άπαθείας, ώς εκατομμυριούχος. Άλλά, έν μέσφ τών 
έφημέρων έρώτων, τών μαρανθεισών καρδιών, έλεγον, μόνη ή καρδία του 
ήτο ίκανή νά αίσθανθη αίσθημα ισχυρόν καί μέγα, αίσθημα άξιον νά δ.νο- 
μασθνί πάθος. "Οτε έλάλουν περί έρωτος, ύπεμειδία πάντοτε, τδ δέ μει
δίαμα τούτο έξέφραζεν αίσθημα οίκτου. Ούδέποτε ώμίλει περί έρωτος, 

άλλ’ οί φίλοι τδν συνεβουλεύοντο, λέγοντες’ «Υμείς ήγαπήσατε τόσον ... 
ύμείς γνωρίζετε καλά τήν άνθρωπίνην καρδίαν». Καί πράγματι δ ’Άγγε
λος είχεν άγαπήσει πολύ, πρδ πάντων μετά τάς είς τήν άλλοδαπήν άπο- 
δημίας του, οθεν έπανήρχετο μελαγχολικδς, μυστηριώδης, τεθλιμμένος. 
Ήγάπησε Πολωνίδα έν Παρισίοις,’Ιταλίδα έν Λονδίνφ, Έλληνίδα έν Βιένννμ 
"Ερωτες μανιώδες, τρελοί, αιωνίως προοιωνίζοντες τραγικόν τέλος. Έν
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Νεαπόλει έμάνθανον αύτούς παρηλλαγμένως καί άσυναρτήτως. «Ό Άγ
γελος είνε ήφαίστειον», έλεγον, κινούντες τήν κεφαλήν. "Οταν έπέστρεφε, 
τδν ήρώτων πώς είχε διασωθή άπδ τδ ναυάγιον. Άλλ’ αύτδς ,έσιώπα" τδ 
δέ μυστηριώδες, έμεγάλυνε τούς μυστηριώδεις έρωτας του.'Όταν έ'βλεπον 

αύτδν σκυθρωπό? καί άφγρημένον, άποφεύγοντα χορούς καί θέατρα, ίπ- 
πεύοντα μανιωδώς, «κυρίαι καί κύριοι έψιθύριζον" δ Άγγελος έρωτεύθη* 
κακά έςεμπερδευματα». Άλλά είς τήν Νεάπολιν δ Άγγελος δέν έρω- 
τευετο" περιεφρόνει τάς Νεαπολίτιδας ώς άνικάνους ν’ άγαπώσι βαθέως.

Οί δύο έγνωρίζοντο άπλώς έκ φήμης. Ή Φλαβία είχε μάθει τούς έν τ$| 
ξενγ παράφορους τού Αγγέλου έρωτας. Καί δ Άγγελος εΐχεν άκούσει τάς 

έρωτικάς τής Φλαβίας περιπετείας, ’Εφόσον δ’ ή περί άμφοτέρων φήμη 
έπετείνετο, έκάτερος έφλέγετο ύπδ τού πόθου νά γνωρίσγ τον άλλον έκ 
τού σύνεγγυς. Έν έσπερίδι τινι τυχαίως δλώς παρούσίασέ τις τδν Άγγε
λον είς τήν Φλαβίαν. Άντήλλαξαν μακοδν βλέμμα ώς άντίπκλοι άντι- 
μετροϋντες τάς ιδίας δυνάμεις. Συνεπλάκησαν εύθύς καί έπαφέθησαν είς 
λυσσώδη στρόβιλον, κατόπιν έχωρίσθησαν σιωπηλώς. Άλλ’ δ κόσμος είχεν 
ή'δη ψιθυρίσει" «ιδού ώραίον ζεύγος». Ό Άγγελος καί ή Φλαβία έπλά- 
σθησαν διά νά έννοώνται. Συχνάκις συνηντώντο διότι ήθελεν νά γνωρι- 
σθώσι κάλλιον, έζοικειούμενοι έπί μάλλον ώς έκ τής ταυτότητος τών εαυ
τών χαρακτήρων. Ή Φλαβία έξηρεύνα τήν καρδίαν τοϋ Αγγέλου, καί 
ήκουε συμπαθώς τήν ιστορίαν τών έν τί) ξένη έρώτων του. Δέν ώμίλούν 
ή περί έρωτος, μάλιστα δ’ ή φωνή των άνελάμβανεν ηδυπαθείς τόνους 
οτε έλάλουν περί πάθους. Ώμοίαζον δύο άνδρείους πολεμιστάς οΐτινες, 
έπανελθύντες έκ τής μάχης πλήρεις πληγών, διηγούνται άλλήλοις τά έν
δοξα κατορθώματά των. Έπανήρχοντο καί αύτοί έκ τής μάχης. Όσάκις 
ή Φλαβία, διηγούμενη έπεισόδιόν τι τοΰ ιδιαιτέρου τούτου βίου της, πε- 

ριεγραφε τήν απελπισίαν τήν κυριεύουσαν τδν πλανηθέντα έραστήν,·— έν- 
νοώ, έλεγεν δ ’Άγγελος.

"Οτε δ Άγγελος ένεπιστεύετο είς τήν Φλαβίαν δτι πολλάκις κατά 
τους έρωτας τρυ ή ιδέα τοϋ θανάτου είχε ταράξει τδν έγκέφαλόν του, 
— ’Εννοώ, προσέθετεν ή Φλαβία.

'Ομιλούσα περί τού Αλβέρτου', τού Γουλιέλμου, τού Παύλου, έλεγε 
μετά σιωπηλής περιφρονήσεως — Αυτός δέν ένόει!

Όμιλώνπερί τής Έστέλλης,τής Μαρίας, τής Κορίννης,δ Άγγελος έλεγε 
περιφρονητικώς.— Αύτδς δέν ένόει!

Όμιλοϋντες περί εαυτών, έλεγον άμφότεροι — Ημείς έννοοϋμεν. 
Ό κόσμος έπερίμενεν. Ή συνάντησις τών έκτάκτων τούτων προτύπων, 

τοϋ ερώντος άνδρός καί τής έρώσης γυναικδς, έπεσπάτο τδ γενικόν ενδια

φέρον. Πάς τις έφαντάζετο παραδοξότατα πράγματα, φοβερούς διαλό
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γους, βλέμματα καί χειραψίας φλογέράς, ψυχήν άπονενοημένην > Πάντες 

έλάλουν περί αύτών.
Αί φίλαι έ'λεγον πρδς την Φλαβίαν «είσαι ευτυχής" εύρες τδν άνθρω

πόν σου». Οί φίλοι ελεγον είς τδν ’Άγγελον* «Τίς ευτυχέστερος σου ; Σέ 
ηγάπησεν η γυνή η μόνη άξία σοϋ». Έν γένει δ’ ελεγον" «Ό εις έπλάσθη 
διά τδν άλλον».

Ούτως η Φλαβία καί δ ’Άγγελος, συναντηθέντες, άποθαυμάζοντες, έν- 
νοοϋντες άλληλους, άξιοι τών αισθημάτων έκατέρου, χειραγωγούμενοι ύπδ 
τοϋ παρελθόντος αύτών, τών κλίσεων των, δνειροπολοϋντες τδν ύψιστον 
τών ερώτων, έν τγ5 συναισθησει δτι ησαν οί μάλλον ικανοί νά τδν πραγ- 
ματοποιησωσιν, έπίστευσαν δτι ηρώντο. Ό κόσμος μετ’ άπληστου περιέρ
γειας καί άνυπομόνου ενδιαφέροντος, ελεγον «θά ίδητε τί θά συμβγ».

Καί τούς έφθόνει διότι έγνώριζον νά άγαπώσιν αληθώς.
Άλλά η τραγφδία βαίνει πρδς τδ τέλος αύτης.

Ούδείς δυστυχέστερος τών δύο τούτων. Διότι δ έγωϊσμδς έν τφ έρωτι 
είνε δ χείμστος πάντων" διότι δέν ηγαπώντο.

"Αντώνιος Φραβασίλης.
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"Υπό Ρ. ΙΕΡΙΓΓΟΥ

Τω αναγνώστη.

'Ροδόλφος δ Ίέριγγος (Rudolph von Ihering), δ κορυφαίος τών νομοδι
δασκάλων της Γερμανίας καί μονονού της οικουμένης άπάσης, είδε τδ φώς 

τοϋ ηλίου τη 22 αύγούστΟυ τοϋ έ'τους 1818 έν Aurich τές ανατολικές 
Φρισλανδίας, έπί τών δχθών τές βορείου θαλάσσης, έν τφ άλλοτε βασι- 
λείφ τοϋ Άννοβέρου, κατέγεινε δέ περί τάς νομικάς έπίστημας διαδοχικώς 

έν Έϊδελβέργγ, Μονάχφ, Γοττίγγγ και τέλος έν Βερολίνφ,έ'νθα καί άκροα- 
σάμενος τών παραδόσεων τών περίφημων Sayigny καί Stahl έγένετο διδά- 

κτωρ τοΰ δικαίου ένέ'τει1842,τδ εικοστόν τέταρτον της ηλικίαςαύτοΰ άγων 
£τος,παρουσιάσας έναίσιμον διατριβήν λατινιστί γεγραμμένην και φερουσαν 
τίτλον de hereditate possidente. Ένιαυτδν μετά ταΰτα έ'λαβεν έν Βερολινφ 
ύφηγεσίαν τές διδασκαλίας της ρωμαϊκές νομοθεσίας καί, οτε τφ 1844 

έν Αειψί# έδημοσίευσε τάς πραγματείας περί ρωμαϊκού δίκαιον, προσε- 
κληθη τακτικός καθηγητης είς Βασιλείαν (1845), μετά έν έ'τος μετεβη 

έπίσης ώς καθηγητης είς 'Ροστόκην,έντεΰθεν είς Κίελον (1849.),άπδ Κίε
λου είς Όλστέϊνον καί άπδ Όλστε'ί'νου είς Giessen,πόλιν τοΰ δουκάτου τές 

"Έσσης (1852). Κατ’ έκεϊνο τοΰ χρόνου προσεκληθη παρά τοΰ πανεπιστη
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μίου τοΰ Αουγδούνου τές 'Ολλανδίας καί συγχρόνως παρά τοϋ άκυρωτικοϋ 

δικαστηρίου έν Celle, άμφοτέρας δμως τάς προσκλήσεις ταύτας ούκ έδέ- 
ξατο, διωρίσθη δέ ύπδ τές κυβερνησεως τές "Εσσης δικαστικός μυστικο- 
σύμβουλος. Έν Giessen έποιησατο τάς διατριβάς μέχρι τοΰ έ'τους 1868, 
έ'κτοτε δέ μέχρι τές έκρηξεως τοϋ γαλλογερμανικοΰ πολέμου έδίδασκεν 
έν τφ πανεπιστημίφ τές Βιέννης" μετά τδ τέλος τοΰ πολέμου τούτου 
έ'λαβε πρόσκλησιν παρά τοϋ πανεπιστημίου τοΰ Στρασβούργου, έν δμως 
άπεποιηθη ΐνα δεχθγ, έδέξατο δέ έτέραν τώ 1872 έκ Γοτίγγης, ε'νθα 
καί σήμερον δτι εύρηται καί, ώς μανθάνω, διανοείται ΐνα διαμείνγ μέχρι 
θανές, ώς τοΰτο μάλιστα δέλον γίγνεται έκ τών άρνησεων, δι’ ών άπην- 
τησεν έσχάτως ταΐς προσκλησεσι τών πανεπιστημίων Λειψίας, Έϊδελβέρ- 
γης καί Βερολίνου. Μεταξύ τών πολλών τιμών, άς ό Ίέριγγος έ'λαβε, συγ

καταλέγεται νεωστί καί δ τίτλος αύλικοϋ συμβούλου, 8ν διακεκριμένοι 
μόνον άνδρες έν Γερμανίφ φέρουσι,

Τδ άριστον τών έ'ργων τοΰ Ίερίγγου,δπερ θ’ άφησγ άναμφιλέκτως έπο- 
χην, έστί .τδ πνεύμα των ρωμαϊκών νόμων (Geist des . roemischen Rechts 
auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. Leipzig, τομ. 1-3. 1852- 
65), δπερ καί ίταλιστί μέν πάραυτα μετεφράσθη ύπδ τοΰ κ. Bellavite, 
γαλλιστί δέ τώ 1880 ύπδ τοϋ πρωτοδίκου Meulenaere, 8ς καί έτερα τοΰ 

συγγραφεως έ'ργα μετεγλώττισεν. ’Άλλα έ'ργα αύτοϋ είσί" Civilrechtsfaelle 
ohne Entscheidung Leipzig 1847, Der Streit zwischen Basel-Land und Basel- 
Stadt liber die Festungswerke der Stadl Basel: ein Rechtsgutachten. Leipzig. 
1862, Der Schuldmoment im roemischen Privatrechte 1867, Der Lucca - 
Pistoja - Action - Streit: ein Beitrag zu mehreren fragen des Obligationen- 
rechts. Darmstadt 1867. Der Kampf urn ’s Recht. Wien 1872, έξελληνι- 
σθεν υπδ τοΰ καθηγητοϋ κ. Λάππα καί είς δλας σχεδδν τάς εύρωπαϊκάς 
γλωσσάς μεταφρασθέν. Die Jurisprundenz des taeglichen Lebens. Jena 
1876, οπερ ύπεσχεθη διά τές δημοσιογραφίας νά έξελκηνίσν) δ ύφηγη- 

της κ. Δημαράς. Der Zweck im Recht Leipzig 1878. Vermischte Schriften 
juristischen inhalts. Leipzig 1879, καί πλεϊστα άλλα" πρδς τούτοις έν τφ 
περιοδικφ συγγράμματι Archiv fur Praktische Rechtswissenschaft aus dem 
Gebiete des Civilrechts, des Civilprozesser und des Criminalrechts κατεχώ- 

ρισεν ανωνυμως κατά καιρούς σατυρικάς άστείας έπιστολάς (humoristische 
Briefe) περί τές συγχρόνου νομικές έπιστημης έν Γερμανί^, &ς, καθ’ δσον 

γινωσκω, οσον ουπω ί'σως άναδημοσιεύσγ, άλλά καί ί'διον επιστημονικόν 
περιοδικόν σύγγραμμα 'ίδρυσε μετά τοΰ περίφημου άλλοτε καθηγητοϋ τοΰ 
δίκαιου εν Τυβιγγγ] νϋν ύπουργοΰ τές παιδείας έν Σαξωνία Gerber έν 

Ιενν) τφ 1856, οπερ καί πλειστας σπουδαίας αύτοϋ διατριβάς περιέχει.
Η διατριβή, ην μεταφράσας παραδίδω τφ κοινφ, δέν είναι ιδιαίτερον 

τοϋ εξόχου συγγραφεως έ'ργον, άλλ’ άπόσπασμα έκ της δευτέρας έκδό-
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■ σεως του μεγάλου αύτοΰ Αριστουργήματος, τοΰ πνεύματος των ρώμαΐχων 

νόμων, δπερ αύτδς δ συγγγραφεύς,πεισθείς τής Αξίας αύτοΰ, όπως γνωστόν 
τοϊς πδίσιν αύτδ ποιήσηται, ώς λέγει, εις ιδιαίτερον φυλλάδιον τφ 1865 έν 

Αειψί<η Ανετύπωσε ύπδ τδν τίτλον Bedeutung des roemischen Rechts fur die 
modersne Welt, χρησιμεύει δέ τοϊς "Ελλησιν, δπως έξ ό'νυχος κρίνωσι τδν 
λέοντα. Ή διατριβή αυτή πραγματεύεται ζήτημα Αρκούντως σπουδαϊον 
καί διαφέρον έκάστω. Πας δ συνειθίζων περί παντδς ΐνα Αφ’ έαυτοΰ σκέ- 
πτηται και μη δέχηται τά πάντα Ανεξετάστως, βεβαίως θά ήρώτησε 
πολλάκις εαυτόν* διατί δ κόσμος σήμερον καταγίνεται είσέτι εις την με
λέτην τοΰ ρωμαϊκού νόμου, αιώνας δλους μετά την διά τών γλωσσογρά
φων εισαγωγήν αύτοΰ* ή Απάντησις τή Απορία: ταύτη έστίν άριδήλως 
εύκολος λίαν, προκειμένου περί χωρών, ώς ή 'Ελλάς ή ή Γερμανίγ, έν αΐς 
δ ρωμαϊκός νόμος έχει ίσχύν έθ/ικοΰ κωδικός ή και επικουρικήν, άλλ’ ούχ 
ούτως, προκειμένου περί χωρών έχουσών ί'διον Αστικόν κώδικα, ώς ή Γαλ
λία ή ή ’Ιταλία* τήν Απορίαν δέ ταύτην πειράται νά λύση ή επομένη δια- 

τοιβή. Ό συγγραφεύς. έκτδς δτι καταφαίνεται έν αύτή δ πολύς έκεϊνος 
ρωμαϊστής καί φιλόσοφος δείκνυσι πρδς τούτοις έκπληκτικήν γλαφυρό- 
τητα καί εύφράδειαν, δεσμεύουσαν τδν Αναγνώστην, ώς και πλούτον γνώ
σεων ποικίλων δι’ εμβριθών σκέψεων προδιδομένων, αϊτινες τδν θαυμασμόν 

βεβαίως έκαστου θέλουσι κίνηση. ’Αλλά πάνυ ή'θελον μακρολογήση, εί 
έπεχείρουν τήν αξίαν τοΰ Ίερίγγου ΐνα έξυμ,νήσω, διό άφίημι ΐνα δ άνα- 
γνώστης Απροκατάληπτος μάλλον γευθή τάς καλλονάς τής μεταφραζό

μενης διατριβής, εΐ καί βεβαίως πολλαί έξ αύτών καλύπτονται ί'σως ύπδ 
τής άνεπιτηδειότητος τοΰ μεταφραστοΰ.Όπωσδήποτε επιλαμβάνομαι τής 
μεταφράσεως, πριν ή δμως προβώ εις τοΰτο Ανάγκη ΐνα καί δημοσίιρ έκ- 

φράσω τήν έμήν εύγνωμοσύνην τφ κλείνω συγγράφει έπί τή εύγενεϊ πρό
θυμέ μεθ’ ής συνέδραμέ μοι κατά τήν σύνταξήν τών βιογραφίκών τούτων 

ειδήσεων, νομίζω δέ δτι ούκ Από σκοπού έ'σεται έάν περάνω τόν προλο- 
γίσκον τοΰτον, μεταγλωττίζων καί αντιγράφων, ώς ιερόν κειμήλιου, έν- 
ταΰθα μέρος τής επιστολής, δι’ ής δ σεβαστός καθηγητής μοί παρεχώ- 
ρησε τήν άδειαν τής μεταφράσεως, ΐνα έξ αύτοΰ οί άναγνώσται και τδ 
επιστολικόν ύφος τοΰ τηλεκλητοΰ άνδρδς ί'δωσι καί τήν έντύπωσιν, ήν 
ένεποίησεν αύτφ ή ιδέα δτι πρόκειται έργον αύτοΰ έν εις τήν ελληνικήν 
νά μεταφοασθή μάθωσι. Ή έπιστολή αύτη έ'χει ούτω.

Έν Γοττίγγη τή 15 Δεκεμβρίου 188!. 

'Εντιμότατε κύριε,

‘Η Ύμετέρα έπιστολή μέ ένέπλησε χαρας μεγάλης καί λίαν εύχαρίστως δίδω ύμΐν 
τήν αίτουμένην άδειαν όπως μεταφράσητε τήν έμήν πραγματείαν. °Ότε έν τφ γυ-
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μνασίφ είσέτι περί τήν έλληνικήν έκοπίων, ούδέποτε Οά έφανταζόμην δτι ποτέ Οέλοοσ,. 
συγγραφαί μου είς τήν έλληνικήν μεταφρασθή. 'Ο, χρόνος φέρει ήμΐν πράγματα, άτινα 
•ούδέποτε ήΟέλομεν περιμείνη !................Εύχόμενος τή 'Γμετέρφ μεταφράσει καλήν έπι-
τυγίαν, διατελώ μεθ’ όλου τοΰ σεβασμού

Εύπειθέσίατοί R. V. Jhering.

Μετά τά δλίγα ταϋτα παραδίδω τήν μετάφρασιν τή κρίσει τοΰ κοινοΰ, 
ήτις έ'σεται βεβαίως ευμενής, έάν λάβη ύπ’ ό'ψει πόσον δύσκολον είναι τδ 
μεταφράζειν έν γένει και προ πάντων γερμανούς συγγραφείς, ους διακρί

νει, ώς γνωστόν, στρυφνότης ικανή καί έάν καλώς Αναλογισθή τούς λόγους 
τοϋ ίταλοΰ Castelvecchio δτι δηλαδή είναι δυσχερέστερου τδ μεταφράζειν 
τοΰ συνθέτειν* «e piu difficile tradurre che comporre».

Έν Μονάχω τη; Βαυαρίας Πέτρος Μιλτ. Οικονόμος.

Τρις έθετο τόν νόμον ή 'Ρώμη τή οικουμένη, τρις συνήνωσε τούς έκα- 
σταχοΰ λαούς, πρώτον, δτε τό ρωμαϊκόν έθνος ή'κμαζεν, ύπδ μίαν καί τήν 
αύτήν πολιτείαν, δεύτερον μετά τήν παρακμήν αύτοΰ, ύπδ μίαν καί τήν 
αύτήν εκκάησΐάν, τρίτον, διά τής παραδοχής τής ρωμαϊκής νομοθεσίας, 
κατά τδν μέσον αιώνα, ύπδ ένα καί τδν αύτδν νόμον, μέν τήν πρώ- 
την φοράν διά τής βίας καί τής ισχύος τών οπλών, κατά δέ τάς δύο όίλτ- 
λας διά τής ισχύος τοΰ πνεύματος.

Ό προορισμ.δς τής 'Ρώμης έν τή ίστορίι^ έστίν, ένι λόγφ, ή καταπίεσις 
τής αρχής τών έθνοτήτων διά τής Αρχής τοΰ καθολικισμού καί κοσμοπο
λιτισμού. Βαθέως έστέναξαν οί λαοί ύπδ τά ύλικά τε καί πνευματικά 
δεσμά τής 'Ρώμης, θερμώς ήγωνίσθησαν δπως άποτινάξωσι τόν έαυτής 
ζυγόν. Άλλ’ ή τή παγκοσμίω ίστορίη καί έαυτοΐς τοϊς ίδίοις προκύψασα 
ωφέλεια αντισταθμίζει τδ κακόν, δπερ έπαθον. Ό καρπός τοΰ πρώτου 

άγώνος, 8ν ή 'Ρώμη νικηφόρος ήγωνίσατο ήτο ή παλινόρθωσις τής ένότη- 
τος τοΰ Αρχαίου κόσμου.

Έν 'Ρώμη συνεμίχθη ό αρχαίος μετά τοΰ νεωτέρου πολιτισμού καί 
έταμεν δδδν τφ χριστιανισμφ* ανευ τής συγκεντρωτικής εθνικής 'Ρώμης 
δέν ή'θελεν Αναφανή ή χριστιανική 'Ρώμη. Ό καρπός τής δευτέρας κο- 

σμοκρατορίας τής'Ρώμης ήτο ή θρησκευτική τε καί ήθική διάπλασις τών 
νέων λαών. Τδ ρωμαϊκόν έθνος είχε πρδ πολλοΰ έκλειψη, δ τόπος μόνον 
ήτο ο αυτός, έξ ου _δ κόσμος έκ δευτέρου έλάμβανε τδν νόμον, αύτδς δ 
νόμος δμως Ούδέν κοινόν είχε πρδς τήν άρχαίαν 'Ρώμην.

’Αλλά τήν τρίτην φοράν, καθ’ ήν οι νέοι λαοί έλάμβανον παρά τής 
'Ρώμης τήν νομοθεσίαν αύτών, ήτο αύτή ή Αρχαία 'Ρώμη, ήτις επέβαλ- 

λεν αύτήν. ΎΗτο μέρος γνησίου ρωμαϊκού βίου, δπερ Ανέζη, πολυτιμότε

ρου καί πρωτοτυπότερον παντός άλλου προϊόντος τοϋ ρωμαϊκού έθνους
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Sv τε ταΐς τέχναις καί έπιστήμαις, ήτο δ πλουσιώτερός καρπός τοΰ πνεύ
ματος αύτοΰ. Παράδοξον φαινόμενου Γ Νεκρός νόμος άναζών’ νόμος εις ξέ- 

νην γεγραμμένος φωνήν, τοΐς λογίοις μόνον προσιτός, νιζ^ και άνίσταται. 
"Ο,τι δέν ζατώρθωσεν έν τή έποχή της ακμής και ισχύος αύτοΰ, ΐνα Ανα
ζωογόνηση δήλα δη την νομοθεσίαν ξένων "λαών, κατόρθωσε πεντηζον- 
ταετηρίδα μετά ταΰτα’ έπέπρωτο ΐνα άποθάνη όπως έτι μείζονα δύναμιν 

άναπτύξη. Καί τίνι τρόπφ κατόρθωσε τοϋτο ! Έν αρχή ως νομικέ) γραμ
ματική έν ταΐς χερσί τών φιλομαθών, πάραυτα ανυψοΰται εις θέσιν νο
μικού κωδικός και τέλος, άφοΰ η αύθεντία αύτη τφ άφγρέθη κατά μέγα 
μέρος, έκυρίευσε τάς ήμετέρας νομιζάς κρίσεις κα'ι σκέψεις. Ή σπουδαιό- 
της τής ρώμαϊζής νομοθεσίας διά τόν νεώτερον κόσμον δέν συνίσταται 
άπλώς είς τό γεγονός, ότι ύπηρξεν έπί τινα χρόνον ισχύων νόμος—τοϋτο 
υπήρξε παροδικόν — άλλά, ότι μετέτρεψεν έξ ολοκλήρου τούς νομικούς 

ημών συλλογισμούς καί κατεκυρίευσεν αύτών.
Ή ρωμαϊκή, νεμοθεσία είναι, ώς δ χριστιανισμός, ουσιώδες στοιχεΐον τοΰ 

νεωτέρου πολιτισμοΰ.
’Αδίκως ήθελε τις άποδοκιμάση την παρομοίωσιν καί έξίσωσιν τής τρί

της ταύτης φάσεως τής ρωμαϊκής κοσμοκρατορίας πρός τάς δύο έτέρας. 
Τό φαινόμενου, όπερ αυται παοουσιάζουσιν ήμΐν, έστίν ίσως δραματικό
τερου, έλκυστικώτερον τφ όφθαλμφ καί τή φαντασία, τοΐς πόλλοΐς εύζα- 
ταληπτότερον δ σκεπτικός νους δμως θέλει άφεύκτως θεώρηση πάντοτε 
τήν έφ’ ημών κυριαρχίαν της ρωμαϊκής νομολογίας, ώς μίαν τών θαυμα- 
σιωτέρων ιστορικών έμφανίσεων, ώς ένα τών σπανιωτέρων θριάμβων τών 

διανοητικών δυνάμεων.
Τίς Αγνοεί οτι η νομική έπιστήμη πρό πολλοΰ ή'δη διά παντός τρό

που προσεπάθησεν, ΐνα καταστήση τοΐς πάσι καταληπτόν τδ γεγονός
τοϋτο ; Ούχ ήττον δμως, όσον παράδοξος έστίν ή ιστορική αύτοΰ φύσις, I
τοσοΰτον καί ή φιλολογική τύχη αύτοΰ. Υπαινίσσομαι ού μόνον σήν Αμέ- |

'λείαν τής εξωτερικής ιστορίας τής κατά τόν μέσον αιώνα παραδοχής τής I
ρωμαϊκής νομοθεσίας έν Εύρώπη, ήν κατά τάς άοχάς τής ένεστώσης έκα- |

τονταετηρίδος τδ πρώτον ή'ρξαντό τινες έπιστημονιζώς έπεξεργάζεσθαι—· |
καί παρ’ άπάσας τάς από τής εποχής τοΰ Savigny ύπέρ τής ιστορίας τής ί

ρωμαϊκής νομοθεσίας κατά τδν μεσαίωνα έργασίας, ή αληθής ιστορία τής j
παραδοχής αύτής δέν έγράφη εισέτι, άλλά καί τήν επιστημονικήν καί >
εμβριθή κρίσιν έπί τής Αξίας καί σημασίας τοΰ γεγονότος έζείνου. Φα- 
νήτω τοΐς άδαέσι πρδ πάντων δσον δύναται περίεργον, πλήν έπικρατεΐ j
Αναμφιλέκσως μέχρι τών καθ’ ημάς ημερών θεωρία περί τής ούσίας καί 
τής φύσεως τοΰ θετικοΰ δικαίου, ητις κωλύει τήν ορθήν, ύπδ τήν έ'ποψιν 
τής φιλοσοφίας τής ιστορίας, κατάληψιν τοΰ γεγονότος έζείνου, έννοώ τήν 

ύπδ τοΰ Savigny κατ’ εξοχήν διαδοθεΐσαν θεωρίαν περί τοϋ εθνικού χα- ΐ

ρακτήρος τών νόμων, ήν ούτος θεμέλιον καί' Ακρογωνιαίου λίθον τής ιστο
ρικής λεγομένης σχολής έ'θετο. «Ή ιστορική σχολή, ούτως δρίζει δ Savi
gny τδ πρόγραμμα αύτής,1 παραδέχεται δτι τδ ύλικδν τής νομ,όθεσίας 
παρεδόθη τφ έ'θνει ύπδ τοΰ παρελθόντος καί δή ούχί τυχαίως, ούτως 
ώστε νά .ήδύνατο ΐνα ή έτερον παρ’δ,τι πράγματι είναι, Αλλ’άναπτυχθέν 
καί αύξηθέν έκ τής έγκάτης ούσίας τοΰ έ'θνους καί τής ιστορίας αύτοΰ». 

'Ως έκαστος βλέπει ή θεωρία αύτη Αντιφάσκει πρδς τά γεγονότα, διότι 
τφ όντι, τί κοινόν μεταξύ ρωμ.αίκοΰ νόμου καί τοΰ παρελθόντος τών νεω- 
τέρων έθνών, τής ούσίας καί ιστορίας αύτών ; Ό ρωμαϊκός νόμος ήτο Αδι
καιολόγητος ξένος έπιδρομεύς, εδτινος τήν Απομάκρυνσιν ούδείς ώφειλεν 
ϊνα έπιθυμήση θερμότερον τοΰ Savigny καί τής ιστορικής σχολής. ’Αλλ’ 
άπ’ έναντίας ούτοι πρδ παντός ύπερήσπισαν αύτδν, οτε έ'τεροι, έπί τής 
καθαράς άοχής τής έθνότητος βασιζόμενος, τήν πλήρη αύτοΰ κατάργησιν 
έπεδίωζον. Παράδοξος είρωνία τής έπιστήμης .’ Θεωρία, ή'τις ώφειλεν ΐνα 
έξουθενώση τήν ίσχύν τοΰ ρωμαϊζοΰ νόμου, Αντεπεξέρχεται · ξιφήρης όπως 

σωση τήν ζωήν αύτοΰ, ή Αρχή τής έθνότητος τών νόμων πολεμεΐ ύπέρ 

τής ρωμαϊκής νομοθεσίας, πρδς έκείνους, οΐτινες, όρθώς νοήσαντες αύτήν, 
έπεδίωζον καί τήν πραγμάτωσιν αύτής ! Ό ρωμαϊκός νόμος έγένετο, 

προϊόντος τοΰ χρόνου, ώς ΐ'διος ήμέτερος — διά τής αιτιολογίας ταύτης 
ένόμιζον ΐνα ύπαγάγωσιν αύτδν ύπδ τήν αιγίδα τής Αρχής τής έθνότη

τος. ’Έστω—άλλ’ δποίαν λέξιν δύναται νά εύρη ή ιστορική σχολή, όπως 

έξηγήση ήμΐν, διατί έγέτετο ώς ίδιος ί/ιιίτερος ; "Οτε τδ πρώτον ή ρω
μαϊκή νομοθεσία έκρουσεν έπί τήν ήμετέραν θύραν, ήτο εισέτι ξένη καί 
ούχί ήμετέρα, «τδ παρελθόν τοΰ ήμετέρου έθνους, ή ούσία καί ιστορία 
αύτοΰ» Αντέβαινον πρδς αυτήν.

Τη έρωτήσει τίνι διζαιώματι επετρέψαμεν τήν εί'σοδον τφ είσελαύνοντι 
ξένφ, χρεωστεϊ ή ιστορική σχολή άπάντησιν’ κατά τάς θεωρίας αύτής ή 
κρίσις.περί τής παραδοχής τοϋ ρωμαϊκού νόμου έσεται αύτη περίπου’ ήτο 
Ανεξήγητος Αποπλάνησις τής ιστορίας, παρεκτροπή καί Αποστασία Από 

τής «ιστορικής Αρχής», τοΰτ’ έστιν, άπ’ αύτής τής ιδίας, αί'νιγμα Αλυτον 
τή έπιστήμη.

Φανήσομαι ί'σως υπερβολικός έάν εί'πω δτι ή σχολή έκείνη τής ήμε- 
τέρας έπιστήμης, ή'τις ιστορική έκλήθη, καί ήτις τή Αναδιφήσει τής ιστο
ρίας τών ρωμαϊκών νόμων δμολογουμένως. Ανεκτίμητους παρέσχεν ύπηρε- 
σίας, οτι ή σχολή, λέγω, αύτη δέν έδυνήθη έπιστημονικώς νά έ'ηγήση 
καί νά δικαιολογήση τδ γεγονός έκεΐνο, δπερ έγένετο ή βάσις Απάτης τής 

νομοθεσίας ημών καί δή καί δ κανών ώς παραζατιών άποδείχθήσεται, ·

1 Zeitschrift far geschichtlichen Bechtsvissenschaft. I. Seile 6. καί πλειότερα έν xfj 
πραγματεία αύτοΰ. «Vom Befuf unserer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtsvissenschafl» 
σελ. 8 κλ. της- Γ' εζδόσεως.
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άπάσης της μεταγενεστέρας άναπτύξεως αύτνίς; Ή περί $ς ο λόγος 
σχολή, δύναται νά φέργ κατ’ Αρέσκειαν εξωτερικούς λόγους δικαιολογοϋν- 

τας άντικειμενικώς την παραδοχήν τοΰ ρωμαϊκού νόμου’ έφ’ δσον δμως 
αυτή υποστηρίζει την Αρχήν της εθνότητας τών νότιων ώς την μόνην κύ
ρος εχουσαν, θά ύπάρχγ Αντίφασή προφανής μεταξύ τών θεωριών αυτής 
καί τ’ης παραδοχής τ·ης ρωμαϊκής νομοθεσίας’ διά τ·ης πύλης της έθνό- 
τητος ουδέποτε εΐσελεύσεται η διδασκαλία τοϋ ρωμαϊκού νόμου είς την 
χώραν τ·ης νομικές έπιστημης. Καί τοιουτοτρόπως καταδικάζεται και 
καταστρέφεται έκ βάθρων η θεωρία τής ίστορικ-ης σχολής, διότι η παρα
δοχή τοϋ ρωμ.αϊκοΰ νόμου είναι γεγονός, οπερ δέν πρέπει νά παρίδγ η 

έπιστημη, πρδς δ, δ,τι δη ποτέ κάν διδάξγ περί τ^ς ιστορικής ουσίας τοϋ 
δικαίου, πρέπει νά συμφωνώ·

Καί τοσοΰτόν έστι χαλεπόν την Αληθη εύρεΐν Αρχήν καί θεωρίαν; 
Άνοίξωμεν τούς οφθαλμούς καί η ιστορία θέλει όδηγηση ημάς προς αυ
τήν ! Ό βίος τών λαών δεν είναι άπομεμονωμένος, άλλ’ ώς δ τών άτό- 

μ.ων έν T'/j πολιτεία: κοινωνικός, σύστημα δλον αλλεπαλλήλου συγκοινω
νίας καί έπιδράσεως, ειρηνικής τε καί έχθρικης, διδόναι καί λαμβάνειν, 
συνελόντι, είπεϊν,' μεγάλη, άπαντας τούς κύκλους της ανθρώπινης ύπάρ- 
ξεως περιλαμβάνουσα συναλλαγή. 'Ο έν τφ φυσικφ κόσμφ ισχύων νόμος 
ισχύει καί έν τώ ηθικφ’ ζωη έστίν έκ τών έξω εισαγωγή καί εσωτερική 
οίκειοποίησις καί Αφομοίωσις τών είσαχθέντων’ παραδοχή και άφομοίωσις 
είσίν αί δύο θεμελιώδεις ένέργειαι, έπί της ύπάρξεως καί ισορροπίας τών 
όποιων βασίζεται η ύπαρξις καί ύγεία έκάστου ζώντος οργανισμού. Κω- 
λύειν την έκ τών έξω εισαγωγήν και περιορίζειν τόν Οργανισμόν είς «έκ 
τών έσω πρός τά έξω® άνάπτυξιν έστίν ταύτό τφ φονεύειν αυτόν ή έκ 
τών έσω πρός τά έξω άνάπτυξις άρχεται τό πρώτον μόνον έν τφ πτώ- 

ματι!
Τδ άτομον δέν δύναται νά ύπεκφύγν; τόν νόμον τούτον χωρίς νά ύπο- 

στγί τδν σωματικόν $ πνευματικόν θάνατον’ η ζωη αύτοϋ έστί συνεχής 
σωματική τε καί πνευματική Αναπνοή. Παρά τοϊς λαοϊς δμως ού μόνον 
δύναται τις νά φαντασθώ παντελή άποκλεισμδν πάσης ξένης έπιδράσεως 
άλλά καί πράγματι υπάρχει έν τγ οικογένεια τών λαών μέλος αύτ'ης, 
οπερ—άληθης Δδν Κισότος της άρχΐίς της έθνότητος — άπεπειράθη νά 
πραγματοποίηση την ιδέαν ταύτην, δ σινικός λαός. . . ν' - .

Καί διατί όχι, ήδύνατό τις ν’ έρωτησγ, δταν δ λαός αύτδς ούτως Αρέ- 
σκεται καί παραιτεΐται τάς ώφελείας τ·ης συγκοινωνίας καί έπιμιξίας πρδς 
ξένους λαούς; εαυτόν βλάπτει. 'Η ένστασις θά ητο δρθη, έάν έκαστος 
λαός ύπαρχε μόνον χάριν αύτοϋ τοϋ ίδιου, άλλ’ έκαστος λαός υπάρχει 
συγχρόνως καί χάριν τών λοιπών, άπαντες οί λοιποί λαοί της γ$ίς έχουσι 
δικαίωμα έπί της μετ’ αύτοϋ συγκοινωνίας καί έπιμιξίας. Ού παν έδα-
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φος πάντα φέρει καρπόν, ού πάς λαός τά πάντα δύναται. Άλλ’ ή Ατέ
λεια αυτή καί η έλλειψις αύταρκείας πρέπει ν’ αναπληρωθώ δι’ Αμοι
βαίας βοήθειας καί συνδρομές—ή έντέλεια κατορθοΰται έν τ$ κοινότητι 
καί κοινωνία. Ή Ανταλλαγή τών υλικών τε καί πνευματικών προϊόντων 
έστίν δ τρόπος, δι’ ού η ιστορία έξομαλύνει την γεωγραφικήν, φυσικήν 
καί πνευματικήν διαφοράν τών λαών, δι’ ού ύπερνικάται ·η πεπερασμένη 
φύσις καί πραγματοποιείται ή ίδέα τίϊς ύψίστης δικαιοσύνης έν τ$ παγ- 
κοσμίφ ίστορίη.

Ό ήλιος τ·ης Ίνδικώς δέν Ανατέλλει διά μόνην την Ινδικήν’ δ κάτοι
κος τοϋ βορρά έχει έπ’ ί'σης δικαιώματα έπί τοϋ περισσεύματος καί τώς 
Αφθονίας, ην η φύσις διά πλουσιοπαρόχου χειρδς έκεϊσε σπείρει. Άλλά 
και ταναπαλιν ο κάτοικος τών τροπικών έχει δικαιώματα έπί τών προ
ϊόντων τών ψυχρών ζωνών, έπί της βιομηχανίας, τέχνης, έπιστημης καί 
λοιπών τιμαλφών τοϋ πολιτισμού δώρων. Δύναται τδ διεθνές δίκαιον νά 
διδάσκγ δτι έκαστος λαός έχει τάς ιδίας κτήσεις καί τά ί'δια προϊόντα, 
άποκλειστικώς πρδς ιδίαν χρώσιν’ η θεωρία αύτη έστίν έπ’ ίσης άληθης, 

ως και λελανθασμενη, καθώς εί ήθελομ.εν διδάξγ αύτην, προκειμ,ένου περί 
ατόμων’ δεν υπάρχει απόλυτος, δηλα δη πρδς την κοινωνίαν άσχετος, 
ιδιοκτησία καί η ιστορία έφρόντισε νά διδάξγ τούς λαούς την Αλήθειαν 
ταύτην. "Οταν λαός τις άποδεικνύεται άνίκανος νά έπωφεληθώ τοΰ εδά
φους, οπερ η φυσις ένεπιστεύθη αύτω, πρέπει νά ύποχωρηση έτέρφ. Ή γη 
Ανήκει τώ χειρί έκείνγ, ητις γινώσκει νά καλλιεργηση αύτην—· τό φαινο- 
μενικώς Αδίκημα, βπερ η άγγλοσαξωνικη φυλή κατά τών ιθαγενών ’Ιν

δών διαπράττει έστί κατά την παγκόσμιον ιστορίαν, δίκαιον μ,εγα. Καί 
έπίσης έντδς τοϋ δικαίου αύτών εύρηνται οί εύρωπαϊκοί λαοί, οί διά τώς 
βίας Ανοίξαντες τούς ποταμούς καί λιμένας τοϋ ούρανίου βασιλείου καί 
τ·ης ’Ιαπωνίας, καί έξαναγκάζοντες τάς χώρας ταύτας είς την έμπορίαν. 
Τδ εμποριον ώ γενικωτερον η Ανταλλαγή τών ύλικών καί πνευμ.ατικών 
αγαθών δεν υπαγορεύεται μόνον ύπδ τοϋ συμφέροντος καί δέν έξηρτηται 

μόνον από τώς έλευθερας θελησεως τών λαών, Αλλ’ έστι δικαίωμά τε 
και καθήκον συνάμα, η Αντίστασις τη έκπληρώσει τοϋ καθήκοντος τούτου 
είναι διατάραξις τ·ης τάξεως της φύσεως, Απείθεια κατά τών νόμων τής 

ιστορίας καί λαός Αποκλειόμενος διαπράττει έγκλημα ού μόνον κατ’ αύ
τοϋ τοΰ ίδιου, ατε στερών ούτως εαυτόν τών μέσων τής τελειοποιησεως 
καί αναπτυξεως αύτοϋ, Αλλά καί κατά τών άλλων λαών — συνελόντι 

φαναι, ο αποκλεισμός έστί τδ θανάσιμον αμάρτημα τών λαών, διότι δ 
ύπατος νομος τής ιστορίας έστίν η συγκοινωνία. Λαός φοβούμενος την επι
μιξίαν ξένου πολιτισμού καί Αποποιούμενος ούτω την ανατροφήν αύτοϋ 

υπο τής ιστορίας, παρητησατο παν δικαίωμα έπί περαιτέρω ύπάρξεως, η 
δυσις αυτοΰ εσται τ^ άνθρωπότητι σωτήριος. Αύτη έστίν ή είκών τοϋ
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βίου των εθνών, οδτος ό προορισμός τών λαών. Εύημερία του 'λαοϋ έστίν 
ώσπερ τοΰ άτόμου, έξωθεν εισαγωγή. Ή γλώσσα, ή τέχνη, τά ήθη, δλό- 

κληρος ό πολιτισμός αύτοΰ, έν τελεί ή άτομικότης $ έθνότης αύτοΰ είσίν 
ώς ό σωματικός καί πνευματικός Οργανισμός τών άτόμων, προϊόν άναριθ- 
μήτων επιδράσεων καί προσαρτήσεων τοΰ έξω κόσμου. Τίς δύναται έ> 
τη κολοσσαίι»: ταύτη συναλλαγή τών λαών νά όρίση την έξαγωγήν καί 
εισαγωγήν άκριβώς, τίς δύναται τάς άπειρους έπενεργείας, άς άμόιβαίως 
οί λαοί έπ’ άλλήλων έπενεργοΰσι λεπτομερώς νά δείξη ; Έπί τοΰ πλοίου 
δπερ έκομίσατο εκείνα τά εμπορικά εί'δη, επανέρχονται ταϋτα, ό έμπο
ρος, 8ς έλαβε μεθ’ έαυτοΰ τόν χρυσόν, άφηκε δία τοΰ εμπορεύματος αύτοΰ 
πρότυπον πρδς άπομίμησιν καί τδν σπόρον της βιομηχανίας. Γλώσσα, ήθη 
τε καί έθιμα, θρησκεία, λέξεις, ίδέαι, προλήψεις, πίστις, δεισιδαιμονία, 
βιομηχανία, τέχνη, επιστήμη — πάντα ταΰαα διέπονται διά τοΰ νόμου 
της άλληλεθνοΰς συγκοινωνίας καί έπιδράσεως. >

Καί οί νόμοι; Οί νόμοι μόνον θά έξαιρώνται τοΰ κανόνος τούτου τοΰ 
πολιτισμοΰ; Καταφατικώς αποκρίνεται τη απορία ταύτη η θεωρία εκείνη 
ήν ένταΰθα -ημείς άνασκευάζομεν, καί πρέπει ν’ άνασκευάσωμεν, δπως 
άνοίξωμεν δδδν τη ρωμαϊκή νομοθεσί^, η θεωρία εκείνη της ιστορικής λε- 
γομένης σχολής, καθ’ ήν οί νόμοι καθαρως από «τοϋ έσωτερικοΰ της έθνό- 
τητος» άνεπτύχθησαν. Δέν πρέπει λοιπόν νά είσαγάγωμεν τδ δρκωτικδν 
σύστημα, διότι δέν άνεφύη έπί τοΰ ημετέρου έδάφους, τδ συνταγματικόν 
πολίτευμα έστί ξένον προϊόν, άρα μακράν άφ’ ημών καί ούτως έφ’ εξής. 
-Ώς έάν μην έπίνομεν ξένον οίνον, διότι δέν είναι ιθαγενής. Ό βουλόμενος 
ν’ άποτρέψη ημάς βουλομένους άλλοτρίους θεσμούς καί νόμους νά υίοθε- 
τησωμεν, όφείλει καί ν’ άπαγορεύση ημΐν καί εΐ' τι άλλο ξένου πολιτι
σμού νά είσαγάγωμεν καί νά έπιτάξη ΐνα η έπίδρασις της μελέτης της 
άρχαιότητος έπί τοΰ νεωτέρου πολιτισμοΰ έκμηδενισθη. Τδ ζήτημαπερί 
παραδοχής ξένων νομικών θεσμών, δέν είναι ζητημα της έθνότητος, άλλ’ 
άπλώς ζητημα της σκοπιμότητος, τ·ης άνάγκης. Ούδείς προσλαμβάνει 
ξένα, δταν ταύτά έν τη έαυτοΰ έχη.άλλ’ άφ’ ετέρου μόνος δ παράφρων 

. άποποιεΐται ξένα, δταν έχη άνάγκην αύτών καί δέν εύρίσκη οί'κοι. ’Αρκεί 
τώ δντι έν μόνον βλέμμα έπί της ιστορίας τών νομοθεσιών, δπως πεισθη 
τις δτι δ. άνω άποδειχθείς νόμος τοΰ παγκοσμίου πολιτισμοΰ καί έπ’ αύτών 
έφηρμόσθη. Ή άρχαώτης κυρίως καί η άνατολη μόλις παρουσιάζει ημΐν 
■ιστορικά σημεία, έφ’ ών δυνάμεθα νά βασισθώμεν, άλλ’ έν Έλλάδι, ώς 
καί έν 'Ρώμη, έπεκράτει η πίστις εις παραδοχήν ξένων θεσμών τδ μέν 
κατά τδ σκότος τών ηρωικών χρόνων τδ δέ έν τη ιστορική έποχη* δω- 
δεκάδελτος νόμος τών 'Ρωμαίων καί ίχνη ξένων νομικών θεσμών καί έν 

τοϊς μεταγενεστέροις ρωμαϊκοΐς νόμο’ς άναφαίνονται (π. χ. ή Lex Rhodia) 
ή, έάν τδ ξένον όνομα έπιτρέπει εικασίαν, εικάζονται (λ. χ. hypotheca, 
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hyperocha; emphyteusis, antichresis). Ή κατ’έξοχήν σκηνή δμ,ως, έφ’ ής δ 
νόμος έκεΐνος άνεπτύχθη, έστίν δ νεότερος κόσμος. Ένταΰθα τοιουτοτρό
πως προβαίνει ή άνάπτυξις αυτή, ώστε ή σημερινή τοϋ δικαίου διάπλασις 
καί μορφή έκ διαμέτρου άντίκειται πρδς τήν άρχαίκν κκ! άνατολικήν. 
Οί δύο πόλοι μεταξύ τών δποίων ή άντίθεσις αυτή κινείται, αί δύο θεωτ 
ρητικαί άρχαί, αί είς δύο έποχάς τήν γενικήν ιστορίαν τών νομοθεσιών 

χωρίζουσαι, είσίν ή άρχή της έθνότητος καί ή τοΰ καθολικισμού η κοσμο
πολιτισμού.

Έν τη άνατολη, έν τη άρχαιότητι προβαίνει ή άνάπτυξις τών νόμων 
πράγματι κατ’ ούσίαν ούτως, ώς δ Savigny έδίδαξεν αύτήν* έσωθεν πρδς 
τάέξω,εέκ τοΰ κόλπου τοΰ βίου τοΰ λαοϋ» καί δή καί τδ jus gentium τών 
ρωμαίων, δπερ ήδη πλησιάζει τη νεωτέρ,η άρχη τοΰ καθολικισμοΰ καί 
κοσμ.όπολιτισμοΰ καί πειράται νά πραγματοποίηση αύτήν έν τη άλληλε- 
θνεΐ έμπορικη συγκοινωνία, έβλάστησεν έπί ρωμαϊκοΰ έδάφους. Κοινωνίαν 
έν τη κινήσει τών διαφόρων νόμων τοΰ λαοϋ, κοινόν σημεϊον έν αύτοϊς, 
κοινήν έπιστήμην είς μάτην ζητοΰμεν ν’ άνεύρωμεν έν τε τ-η άνατολη 
καί άρχαιότητι, έκαστος νόμος υπάρχει καί άναπτύσσεται άνεξαρτήτως 

τοϋ άλλου. Ένταΰθα υπάρχει ιστορία των νόμων καί ούχί τοΰ νόμου. Έν 
τοϊς μεταγενεστέροις χρόνοις τούναντίον ή ιστορία τών νομοθεσιών άνυ- 
ψοΰται, ένταΰθα γίνεται άληθώς ιστορία τοΰ νόμου. Οί μίτοι τών διαφό
ρων νόμων δέν είναι τώρα πλέον κεχωρισμένοι, άλλά διασταυροϋνται,. 
ενοϋνται· έν ένί ίστφ, ούτινος πρώτη κοινή κρόκη είναι ή ρωμαϊκή καί 
εκκλησιαστική νομοθεσία. Αί δύο αύται νομοθεσία! προεξάρχουσι τών 
λοιπών, αΐτινες είσίν έπ’ίσης πηγή τών σημερινών καί συνενοΰσι τήν 
πράξιν μετά της θεωρίας τών διαφόρων έθνών. "Ο,τι νομοδιδάσκαλος έν 
'Ισπανίας έσκέφθη οίκονομεΐ κόπον τώ γερμανφ σοφώ, δ 'Ολλανδός οίκο- 
δομεΐ έπί τών θεμελίων άπερ δ Γάλλος έθετο, ή πείρα τών ’Ιταλικών 
δικαστηρίων επιδρά έπί της νομολογίας τών άλλων χωρών. Όποιον ύψη - 
λδν. αίσθημα ή συγκοινωνία αυτή, έν γένξΐ πόσον έπίζηλος ή θέσις της 
τότε νομικής επιστήμης! Εντελώς νέα έπιστήμη ζωηρά καί γόνιμος άνυ- 
ψοΰται είς τά υψη τοΰ εύρωπαϊκοΰ καθολικισμοΰ καί κοσμοπολιτισμού·. 
Όπόσον ένδεεΐς θά έφκίνοντο τότε οί πάτριοι νόμοι-—θετικοί κανονισμοί, 
άπόπειραι δπως λύσωσι ζήτημα χάριν μικράς χώρας, δπερ δ ρωμαϊκός νό
μος ήδη χάριν της οικουμένης- κπάσης άπκρκμίλλως είχε λύση—μοχλοί 
τη έτιστήμη. Καί τφόντι είναι φυσικώς επόμενον, δτι ή άρχή αύτη τοΰ 
καθολικισμοΰ καί κοσμοπολιτισμού, καθώς τφ τότε κόσμφ έπί της μορ
φής τοΰ ρωμαϊκοΰ νόμου πρδ πάντων άνέτειλεν είχε τι τδ ελκυστικόν καί 
μεθυστικόν διά τούς νομομαθείς ·—δτι κατέστησε'φανατικούς* άπασαι αί 
μεγάλαι νέαι ίδέαι έξασκοΰσι τήν αύτήν ένέργειαν, είσίν άνατολαί ήλιου 
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έν τή ίστορίφ — δ ή'λιος ·τ"ης πρω'ίας μόνον ένθουσιη καί ούχί δ τής- με
σημβρίας.

Άλλ’ ο γε ρωμαϊκός καί δ εκκλησιαστικός νόμος δέν άποτελοΰσι τδ 
οριον της κοινωνίας ταύτης. Έκτδς αύτών και παρ’ αύτοϊς παοουσιάζον-^ 
ται άλληλοδιαδόχως πληθύς εισέτι θεσμών, ζητημάτων και προβλημά

των, ή'τις άγει δμοίως τούς λαούς είς κοινήν σκέψιν τε καί πράξιν'- δ τι
μαριωτισμός, τδ εμπορικόν δίκαιον, τά ποινικά ζητήματα, ή κατάργησίς 
τών βασάνων, τής θανατικής ποινής, τά δοκοδικεΐκ, ή κατάργησίς τής 
σωματεμπορίας, τά κοινωνικά, πολιτικά, εκκλησιαστικά και διεθνή ζητή
ματα—καί τίς δύναται ΐνα δνομάση ταΰτα πάντα ; Τίς δύναται ενώπιον 
τών γεγονότων τούτων νά μή παραδεχθώ οτι ή ιστορία τής νομοθεσίας 
άπδ τοΰ μέσου αίώνος νέαν δλως έταμεν δδδν, δτι άλλους και υψηλότε
ρους σκοπούς επιδιώκει ή κατά τήν αρχαιότητα ; Καί έφ’ όσον μικρδν, 
σχετικώς πρδς τάς χιλιετηρίδας, τμήμα ιστορίας μέχρι τοΰδε έκ τής νέας 
ταύτης έποχής τοϋ δικαίου και έάν έξελίχθη, δέν φαίνεται πάραυτα άρι- 
δηλως δτι ή άρχή τοΰ καθολικισμοΰ καί κοσμοπολιτισμού δρίζει τδν χα

ρακτήρα αύτοΰ καί διεπει τήν τύχην τής συγχρόνου έποχής τοΰ δικαίου; 
Ύπδ τήν δρθήν αί'σθησιν τής τάσεως καί πορείας ταύτης τής νεωτέράς 
νομοθεσίας έκήρυξε τδ φυσικόν δίκαιον τήν θεωρίαν αύτοΰ περί τής γενι- 
κότητος τών νόμων καί τής ύπεροχής αύτών παντός τόπου καί χρόνου, 

αί Μργειαι δμως τής θεωρίας ταύτης τοΰ φυσικοΰ δικαίου ήσαν έπ’ ί'σης 
άντιθετοι τγί πΟρείφ τής νεωτέράς ιστορίας, δσον αί τής ιστορικής σχολής 
καί ή μονομερής αύτής ύποστήριξις τής άρχής τής έθνότητος. Τδ φυσι
κόν δίκαιον, μακράν τοΰ νά ΐσταται ύπεράνω τόπου και χρόνου ώρισμένου 

καί νά άγνοί) μάλλον τήν δεδομένην πραγματικήν κατάστασιν τοϋ κοι- 
νωνικοΰ καί πολιτικοΰ σώματος, ήτο πράγματι άπλή ιδανίκευσες τής 
υπαρχουσης καταστάσεως, ήτο τφ όντι απόπειρα δπως έπιστημονικώς έξη- 
γησφ και στήριξή τδ γεγονός τοΰ καθολικισμοΰ καί κοσμοπολιτισμού τοΰ 
νεωτερου κοινού δικαίου. Άφ’ ού τδ φυσικόν δίκαιον πρδς τούτοις έστρεψε 
τα νώτα τί) ίστορίη, αντί νά έπωφεληθη αύτής ώς ήδύνατο, τότε δι
καιολογείται βεβαίως ή άντίδρασις τής «ιστορικής σχολής ».Άλλ’ έπειδή ή 
τελευταία αύτη έντελώς έταύτισε τάς έννοιας—ιστορικόν καί εθνικόν—καί 

μονήν άποκλειστικώς άρχήν τής μορφώσεως τών νόμων έκήρυξε τήν τής 
έθνότητος, περιέπεσεν εις λάθη, άτινα, ώς μέχρι τοΰδε νομίζω ν’ άπέ- 
δειξα, ύπ’ αύτής τής ιστορίας, έφ’ ής έβασίσθη άνασκευάζονται. Έφ’ δσον 
η επιστήμη δέν αποφασίζει ΐνα έξ ί'σου δικαιώση τήν αρχήν τής έθνικό- 
τητος καί τήν τοΰ κοσμοπολιτισμού ούδέποτε θέλει δυνηθή ούτε τδν κό
σμον, εν φ ζή, νά έννοήση ούτε τήν σύμβασήν παραδοχήν τών ρωμαϊκών 
νόμων νά δικαιολογήση,1

1 Εστιν ore φαίνεται fοπή τις πρός τήν ίδιαν ταύτην καί παρόι τοΐς άντιπρρσώποις τής
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Έάν νΰν έπανέλθωμεν έπί τήν τελευταίαν ταύτην, τδ ιστορικόν γεγο
νός δήλα δή τής κατά τδν μέσον αιώνα παραδοχής τοΰ ρ,ωμαϊκοΰ νόμου 
έν Εύρώπη, ούδέν έτερον θέλομεν παρατήρηση, έν αύτη είμή έν ιών δα

νείων έκείνων τής ιστορίας τοΰ πολιτισμοΰ, άτινα τοσάκις έν τφ βίφ τών 
λαών έπαναλαμβάνονται καί τώ σκοπφ τής ιστορίας' τη άμοιβαίφ βοη- 
θείιρ, δήλα δή, προόδφ καί άναπτύξει τών λαών άνταποκρίνονται. Τδ 
παράδοξον καί πρωτοφανές, κατά τδ φαινόμενον τοϋτο, ένυπάρχει μόνον 
έν τφ ποσφ ξένης ύλης, ητις παρ’ ήμΐν διά μιας έγένετο δεκτή, γεγονός, 
δπερ τφ δργανισμώ τής ήμετέρας νομοθεσίας τήν αύτήν έφερεν εποχήν, 
διατάραξιν, στενοχώριαν, ώς ύπερφόρτωσις τοΰ στομάχου διά τροφής τά 
αύτά φέρει τώ φυσικφ δργανισμφ άποτελέσματα. Ούδέ παράδοξον έάν τδ 
δάνειον έγένετο παρά λαοΰ, πρδ πολλοΰ έκλιπόντος, έάν ή κατοχή τής 
κληρονομιάς, ήν ούτος τή άνθρωπότητι κατέλιπεν, έγένετο εκατονταετη
ρίδας δλας ύστερότερον. Καί δ ελληνικός πολιτισμός έπέδρασεν άποτελε- 
σματικώς έπί τών μεταγενεστέρων λαών άφ’ ού ή Ελλάς είχεν ήδη έκ

λειψη. Τδ κληρονομικόν δίκαιον ισχύει παρά τοΐς λαοΐς ώς παρά τοΐς άτό- 
καί ή hereditas jacens, τδ χρονικόν έκεϊνο διάστημα, καθ’ 8 δ δρισθείς 
κληρονόμος δέν κατέσχεν εισέτι αύτής, άπαντά άκριβώς καί ένταΰθα. 
’Απορρίπτονται μόνον αί ούδεμιΚς άξίας κληρονομίαι, αί λοιπαί εύρίσκου- 

σιν έκάστοτε τούς κυρίους αύτών. Ού'τω καί αί κληρονομίαι τών λαών 
καί ίδίη έκείνη ήν δ ρωμαϊκός διά τών νόμων αύτοΰ άφήκεν ήμΐν. Ή 
μεγαλοφυΐα, ή πνευματική έργασία, τδ άποτέλεσμα πολυετοΰς πείρας καί 
παρατηρήσεως, άτινα έν αύτοϊς εύρηνται, έδικαωΟντο δλιγώτερον ΐνα συν- 
δράμωσιν ύπέρ τής εύημερίας τής άνθρωπότητος, ή τά άριστουργήματα 
τής ελληνικής τέχνης καί αί ίδέαι τοΰ Πλάτωνος καί Άριστοτέλου ; Ή 
ιστορία ηύνόησε τδ έ'ργον έν 'Ρώμη, καί παρήγαγε τδ άκρον τέλειον, 
δπως δι’ αύτοκτόνου χειρδς έξουθενώση αύτό ; Τά αληθώς μεγάλα έ'ργα 
δέν έξαφανίζονται έν τφ κόσμφ καί έάν φαινομενικώς έξαφανισθώσι, κα- 
ταπίπτουσιν ώς τά φυτά, δπως αύθις νέα άναβλαστήσωσι, δταν δ ή'λιος 
τοΰ έ'αρος θερμάνη καί έγείρη τδν σπόρον αύτών. "Οταν δ ρωμαϊκός λαός 
έ'ζη έ'τι, τδ άναφυόμενον γένος τών λαών ούκ ήν εισέτι ώριμον, δπως λάβη 
παρά τών χειρών αύτοΰ τδ πολύτιμον δώρον, δπερ ήν αύτφ προδεδίκα· 

σμένον, ήτο ανάγκη μακροϋ άκόμη χρόνου όπως άνυψωθώσιν οί λαοί είς 
τήν βαθμίδα έκείνην τοΰ πολιτισμού καί τής ώριμότητος, έν ή ή άνάγκη 
καί ή κατάληψις ή'θελον συμπέση. Ό ρωμαϊκός νόμος περιέμενεν.ΤΙ μορφή 

άρχής της έθνικότητος τών νόμων. Ουτω λ. χ. αϊτός ί> Savigny (System des heutigem rfi- 
misohen Rechts. Bd. 1 § 80) παραδέχεται τοιοΟτόν τι, άλλ’ έαεν ήθελεν έξαχολουθήση συ
νεπώς τήν σκέψιν ώφειλεν "να άπαρνηθή άπάσας τας θεωρίας αύτοδ, διό άρχεΐται ΐνα παρα- 
δεχθή έξασθένησιν τής άρχής τής έθνότητος έν τή νεωτέροι ίατορίφ μόνον ώς πρός τήν «κοι
νήν χριστιανικήν πίστιν, ητις περιέόαλεν απαντας τούς νέους λαούς St’ άοράτου δεσμοί».
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έν ij τδ πρώτον παρέλαβον αύτδν οι λαοί ήτο ή τοΰ ζώδικος. ΊΙ περίο
δος αυτή της εξωτερικής ισχύος της ρωμαϊκής νομοθεσίας ήτο ή τής σχο

λής, άχαρις, άνοίκειος και άτερπής, πλήν παροδική, δεδικαιολογημένη καί 
άναγκαία.’Αλλ’ ή σχολή τελευτή. "Οτε οί λαοί ήσθάνθησαν δτι ού δέον
ται πλέον σχολής, έτίναξαν τδν ζυγδν αύτης’ νέοι κώδικες έδημοσιεύθη- 

σαν αντί τοϋ Corpus Juris civilis. Ή σημασία όμως καί άξια τών ρωμαϊ
κών νόμων έπαυσε διά τούς λαούς; Παντάπασώ, ώς ή σχολή όταν και 
μετά την ωριμότητα καταλείπει τις αύτην’ 8,τι έμαθέ τις έν αυτή φέρει 
μεθ’ εαυτού ές άεί. "Απασαι αί νεώτεραι νομοθεσίαι βασίζονται έπι τής 
ρωμαϊκές κατ’ ούσίαν τε καί τόπον, ή τελευταία αύτη κατέστη, ώς δ 
χριστιανισμός καί ή ελληνική καί ρωμαϊκή φιλολογία και τέχνη στοιχεΐον 
τοΰ νεωτέρου ποΛιτισμοΰ καί ή έπίδρασις αύτής δέν περιορίζεται άπλώς 
έπι τών θεσμών εκείνον, ούς παρ’ αύτών αμέσως άντεγράψαμεν. —— Αί 
ημέτεραι νομικαί ίδέαι, η μέθοδος ημών, δ τρόπος τοϋ σκέπτεσθαι, συνε- 

λόντι φάναι, άπασα ή νομική ημών μόρφωσις και ή ήμετέρα νομομάθεια.
έγένετο ρωμαϊκή,έάν βεβαίως έπιτρέπηται ινα μεταχειρισθώ τή λέξει ρω- |

μαϊκδς ύπδ την σημασίαν γενικής άληθείας τίνος, ήν οί 'Ρωμαίοι μόνον I
είς την εντέλειαν έ'φερον. . . |

Δυνάμεθα νΰν άραγε νά παραιτηθώμεν της περαιτέρω μελέτης τών ί
ρωμαϊκών νόμων και νά έπαφήσωμεν αύτην τοΐς μόνοις λογίοις ; Έπι- |
στευθη ποτέ τοΰτο καί διεζεύχθη έν τισι τών χωρών δ έπιστημονικδς δε- |
σμδς μετά τών ρωμαϊκών νόμων διά νέων κωδίκων. Ή πείρα απέδειξε τδ |
πρόωρον τ^ς ιδέας ταύτης’ η έ'ρημος καί δ αύχμδς, δστις διακρίνει την ϊ

πρωτην εποχήν της φιλολογίας τών νέων τούτων νομοθεσιών, ύπεχώρησε ί
τδ πρώτον είς νέαν ζωήν, δτε τδν δεσμόν εκείνον αυθις συνήψαν. "Οτι έ
άφ’ ετέρου έλευσεται ήμαρ, καθ’ 3 ή μελέτη τών ρωμαϊκών νόμων πε- (
ριττή έ'σεται, εκείνος μόνος δύναται νά μη πιστευσγ, οστις καταδικάζει [
τούς νεωτέρους λαούς, δσον άφορφ τάς νομοθεσίας είς αιώνιον έπιστημο- ί

νίκην άνηβον ηλικίαν, z/ιά τοΰ ρωμαϊχοϋ χόμου, πέραν αντον —— ιδού τδ · |
σύνθημα, έν φ κατ’ έμέ συνίσταται ή αξία τών ρωμαϊκών νόμων διά τδν ΐ
νεώτερον κόσμον. Ή εξωτερική άπώθησις και κατάργησις τοΰ ρωμαϊκού f
νόμου έν τφ μεγίστφ μέρει τοΰ εδάφους τής μέχρι τοΰδε ισχύος καί κυ- 
ριαρχίας αύτοϋ έπιφέρει τφ βίφ καί τη έπιστημη άπότελεσματικήν με- . |
ταβολήν τοσοΰτον σπουδαίαν, δσον άλλοτε η εισαγωγή αύτοϋ -ητο. Ή ,

τυπική ένότης της έπιστημης, ώς άλλοτε διά τίς ένότητος τοΰ κωδικός, j
έν τή πλείστη Εύρώπη έπεκοάτει, η συνέργεια τής νομικές τών διαφόρων ;
χωρών έπί τής αύτής ύλης καί τοΰ αύτοϋ ζητήματος άπηλθε μετά της 
τυπικές ένότητος τοΰ νόμου’ ή ύψίστη νομική έπιστημη έγένετο νομική 
της τάδε : η τάδε χώρας, τά επιστημονικά αύτής όρια συνεταυτίζοντο ι

μετά τών πολιτικών. Άποθαρρυντική, άνσξία θέσις της έπιστημης! Άλλ’ |

άπ’ αύτης έξηρτηται ινα ύπερπηδηση τά δρια εκείνα καί ένδυθή είς τδ 

μέλλον τδν χαρακτήρα τοΰ καθολικισμού καί κοσμοπολιτισμού, 8ν έπί 
τοσοΰτον μακρδν χρόνον, έ'φερεν είς έτέραν όμως μορφήν η την τής συγ
κριτικής νομολογίας. Ή μέθοδος αύτης έ'σται άλλη, τδ βλέμμα αύτης 
έξυδερκέστερον, ή κρίσις ώριμωτέρα, δ τρόπος τοΰ πραγματευεσθαι την 
ύλην έλευθερώτερος καί ούτως η φαινομενική άπώλεια μεταβληθήσεται 
είς πραγματικήν ώφέλειαν, αύτη δέ άνυψωθήσεται είς άνωτέραν βαθμίδα 
τής. έπιστημονικής δραστηριότητος καί ένεργείας. "Οτι η νέα αύτη πε?. 
ρίοδος τίς έπιστημης ήρξατο ήδη, βλέμμα μόνον έπί της σημερινίς φιλο
λογίας ημών μάλιστα της τοϋ συνταγματικού, ποινικού καί έμπορικοΰ 
δικαίου δύναται νά πείσγ ημάς.

Καί τγ έπεξεργασία: της ρωμαϊκής νομοθεσίας θέλει έξ άνάγκης έπέλθρ 
μεταβολή καί άνάπτυξις έκ τίς πρακτικής αύτης καταργησεως καί άπω- 
θησεως ταύτης. ’Εν u> ή μέχρι σήμερον μορφή καί. μέθοδος αύτης κατ’ 
ούσίαν ύπδ. της άπόψεως τίς πρακτικής ισχύος, καί ενέργειας τοΰ νόμου 
τούτου έπηρεάζε.το καί ώφειλε νά έπηρεασθή, δέν θέλει πλέον άρκέστι δ 
τρόπος ούτος τοΰ πραγματεύεσθαι, όπως έξασφαλίσ·/) τή ρωμαϊκή νομο
θεσία τδ διαφέρον τοΰ νομικοΰ κόσμου. Τοΰτο κατορθωθήσεται έάν ή 
έπιστημη άνυψωθή άπδ της άπ.Ιής παραστάσεις είς κριτικήν τοΰ θετικού.

ΑΧΙΑΑΕΩΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

’Εσχάτως, μόλις πρδ δύο μηνών, τά φιλόκαλα καταστήματα Κορόμηλά, 
περισυναγαγόντα τά άνέκδοτα καί τά έν διαφόροις περιοδικούς φόλλοις, 
ήμερολογίοις καί ,έφημερίσιν εγκατεσπαρμένα ποιήματα τοΰ Άχιλλέως 
Παράσχου, έξεδωκαν είς τρεις ογκώδεις καί καλλιτεχνικούς τόμους. Ή 
εκδοσις αυτν) έ'δει νά γ ισχυρός τις ηλεκτρικός σπινθήρ, δστις νά γαλβα- 
νίσν; τήν καθ’ ήμάς κοινωνίαν, ήτις παρήγαγεν, άνέπτυξε καί έλάτρευσε 
τδν Άχιλλέα Παράσχον, είς έποχήν καθ’ ήν ήγάπα άκόμη τήν ποίησιν 
καί τά πνευματικά έ'ργα, κ’ ένθουσιωδώς ένεκολποΰτο τούς άνδρας έκεί- 
νους, ο'ίτινες. συνεκράτησαν άλλοτε ποιάν τινα πνευματικήν κίνησιν καί 
ζωήν-έν Άθήναις.

’Άλλοτε! πικρόν τδ άλλοτε τοΰτο άλλ’ έξαγόμενον δυστυχώς έκ της 

έπιγνώσεως τοΰ καθ’ ημάς κοινωνικού βίου. Ή Ελλάς μετά τοΰ Άχιλ- 
λέως Παράσχου, άγωνιωδώς έ'τι παλάίοντος κατά της άδιαφορίας τοΰ ελ
ληνικού κοινοΰ, άποχαιρετ^ τδν ύστατόν ποιητήν της, είς χρόνους καθ’ ούς 
έν Γαλλίφ, Ίσπανί^ και Ίταλί$ κατατέμνεται νέα δδδς έν τώ ποιητικφ
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κόσμφ, καί φωτεινοί τής Νέας Σχολής Απόστολοι ηγούνται, έκθύμως επι

κροτούμενοι, οι' Δουμάς υίδς καί Σαρδου, Νουνιέζ Sx ’Άρθε, Καρδούτζης 
καί Γκουερίνης.

Διαφεύγει τές παρούσης μελέτης τά όρια καί τδν σκοπόν ή έςέτασις 
τών αίτιων, άτινα περί άλλα έπασχολήσαντα, μετέτρεψαν ριζηδδν της 
ελληνικής κοινωνίας τάς τάσεις. Ή Αλήθεια, Απελπιστική διά τά έλλη- 
νικα γραμματα Αλήθεια, εΐνε οτι Αδιαφόρως προσδέχεται σήμερον τδ 
καθ’ -ημάς κοινδν παν έργον πνευματικόν καί ούτώσεί Απονεκρόνει τούς 
ευγενεϊς δλιγιστων ετι εργατών της διανοίας Αγώνας, έάν πράγματι που 
ύπολανθάνοντες καί άνευ έλπίδος Αγωνίζονται.

Ό Άχιλλεύς Παράσχος ^το τό ιδανικόν της ’Αθηναϊκής νεολαίας, τοϋ 
ωραίου φυλου δ μένος φίλτατος ποιητής. Εύπαρρησίαστον, ποιητήν κ’ έν 
αυτ^ τνί κόμ.7) του, ένθυμοΰμαι αύτδν έν τη ζωηρ^ καί άχμ,χίφ νεότητί 
του, φέροντα πάντοτε φύλλον δάφνης, μύρτου κλώνα ή ρόδον έπί τοϋ στή
θους. ’Ενθυμούμαι αύτδν—ημην παΐς τότε—μονήρη παρά τά ήγαπημένα 

του κέντρα, τδ ’Άντρον τών Νυμφών καί τδν βοτανικόν κηπον.Ή δέ Ανά- 
μνησις αυτή μοι επαναφέρει δλ,ον βίον πολιτικών περιπετειών καί ποιη
τικές ακμές τές συγχρόνου 'Ελλάδος! Καί έν τη πολιτική τοΰ 1862 
μεταβολί), καί έν τοϊς πνευματικοί; τής Ανδρικές έκείνης δεκαετίας Αγώσ1 
συγκαταλέγεται δ Άχιλλεύς Παράσχος μετά τών πρώτων έ?Βουσιωδών 

εργατών. ’Εργάτης αύτδς τές γραφίδος, έπολέμει τδ κλονούμενον έκεΐνο 
καθεστώς διά τοΰ όπλου, τδ δποϊον έπληττε τάς ψυχάς καί έζέπτε την 
φαντασίαν—διά τών στίχων του. Οί στίχοι έκεΐνοι αυτοστιγμεί αντεγρά- 

φοντο ύπδ τών φιλελευθέρων της έποχές νέων, Απεστηθίζοντο την έπο- 
μενην ύπδ τές αδελφής, τές έρωμένης τοΰ έπαναστάτου, διότι καί α^ 
γυναίκες τότε έμάχοντο, ύψοϋσαι έν Ναυπλίφ τές έπαναστάσεως την ση
μαίαν, έν Άθήναις κεντώσαι τάς φιλελευθέρους ταινίας, αΐτινες έκόσμουν 
τα^στηθη τών έπαναστατών.

* Εγερτήριον κατά τής πεσούσης δυναστείας. Τόμ. Β' σελ. 445*

Τοιοΰτοι τινες ήσαν οί στίχοι εκείνοι:
Ιδού, πετώ τδν θώρακα, ό'στις δειλούς καλύπτει, 
Καί γίνομαι αυθόρμητος τοϋ έθνους στρατιώτης. 
Ή χειρ μου δεν Απέμαθε τδ βέλη της να ρίπτη· 
Κτυπατέ τον καί σας κτυπα δ νεαρός τοξότης. 
Είναι φρικώδης ό Αγών Αγών άνευ έλέους, 
Καί δεν θά παύσωμεν ποτέ την πάλην την Αγίαν, 
Ένόσφ πνέει μόνον είς Απδ ήμας τούς νέους, 
Ένόσφ ετι εχομεν στήθος, τιμήν, καρδίαν. ·
Μάς προκαλεΐτε.. · Af, καλά τοΰ έθνους δολοφόνοι I 
Ιδού ήμεΐς Απέναντι, λιγύσατε τδ γόνυ.*

Προεγράφη λοιπδν καί κατεδιωκετο ύπδ της Αστυνομίας καί δ Άχιλ- 
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λευς Παράσχος, έγνώοισεν έτι καί τας πικρίας της φυλακής, απδ. των ανή

λιων κρυπτών τής δποίας έγραψε τούς είς τδν ΠΛάταΐΟΫ ΐον Msydpsai 
Αληθείς τούτους στίχους:

Ναί· άφησε καμμια φορά να βλέπ’ Απδ ’δώ πέρα 
Τδν Ασημένιο οΰρανδ, τήν άσπρη τήν ήμερα*  
Κανένα σύννεφο μικρδ ποΰ φεύγει ν’ Αντικρύσω, 
Κανένα ταξειδιάρικο πουλάκι νά βωτήσω. 
Νά στείλω χαιρετίσματα στήν μάνα ποΰ με κήαίγει, 
Κ’ έκείνης όπου μ’άγαπα χωρίς νά μοΰ λέγη !

Ώ πλάτανε πόσαις φοραΐς στούς κλώνους σου Αποκάτω 
Τής Αρετής τδ φόρεμα έσύρθη τδ χιονάτο 1 
Πόσαις άθώαις κεφαλαίς έγύρανε σ’ έσένα, 
Καί πόσα μάτια Αγγελικά έκλεισαν δακρυσμένα. 
Πόσαις φοραΐς σαν Αδελφαΐς στήν βίζα σου τήν κρύα, 
Έκάθησαν ή Αρετή, κ’ή σκοτεινή κακία I

Θά έ’λθη ώρα, πλάτανε, Αλλόθρησκη Βαστίλλη, 
Ποΰ ξυλοκόπους ή ύργή τοϋ έθνους θά σοΰ στείλη, 
Καί πέλεκυς στή ρίζα σου έλεύθερός θ’ Αστράψη. 
Δεν θά σέ φαν γεράματα· φωτιά θέ νά σε κάψη, 
Καί γύρω θά χορέψωμε στήν σκόνη σου τήν κρύα 
"Οταν Ανοιξη τδν χορδ πατρίς κ’ έλευθερία.*

Διηλθε βίον περιπετειώδη, έπολέμησεν υπέρ μιας ιδέας,έζυμωθη καί αύτδς 
έν τή πολιτική καί κοινωνική; Αναστατώσει τές έποχές έκείνης, Ανεμε- 
τρησε τάς έαυτοΰ δυνάμεις, έφοβήθη μίαν Αποτυχίαν, η'λπισε κάτι, καί 
έκ της πάλης ταύτης έζηλθεν ό μετά τήν μεταπολίτευσιν ανδρικός ποι
ητής. Ή τοιαύτη άναζύμωσις, έζ ής πάντοτε προσδοκά τι γενναϊον ό Βί
κτωρ Ούγκώ, παρήγαγε τήν ένθουσιώδη τοΰ 1862 νεότητα, καί έκ τών 
σπλάγχνων τής νεότητος έκείνης ήνθισεν δ πολύκλαυστος ’Επαμεινώνδας 

Δεληγεώργης!
Εΐχον πάντοτε τήν ιδέανεΐνε δέ δλως προσωπική πεποίθησις, ή'τις 

πολλάκις παρεννοήθη καί έπολεμήθη, δυστυχώς καί προσωπικώς — εϊχον 
τήν ιδέαν ότι δ Άχιλλεύς Παράσχος, δ ποιητής, Αναπαριστ^ μίαν δλην 
περίοδον τοΰ ποιητικοΰ βίου της συγχρόνου 'Ελλάδος, ότι εΐνε δ κατ’ έζο- 
χήν τών καθ’ ημάς χρόνων λυρικός, δ ψάλλων τήν Μαρίαν του καί τδ ’Ορ
φανόν, τδ ’Άντρον τών Νυμφών καί τδν Παράφρονα. ’Ανάγομαι είς τούς 
ωραίους χρόνους τοΰ Παράσχου, καθ’ οΰς ένθουσίώδης καί πύρινος, έκόσμει 

ύπδ τδ συμπαθές ψευδώνυμον Μαρία τάς στήλας τής ΧρυσαΛΛίδος, "Οτε 
ήγάπα μίαν Μαρίαν, τήν δποίαν Ανύψωσε διά τών πτερών της ζωηράς, 
τές Αχαλινώτου φαντασίας του, καί έκόσμησε δι’ όλων τών μύρων της 
τρυφερά; ψυχές του, δι’ όλων τών Ανθέων τής ποιητικής γραφϊδός του.

! Τόμ. Β’ σελ. 464 καί 4 67.
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Είς τδν έρωτα ή την ευ.πνευσιν τής αιθέριας ταύτης κόρης τών ’Αθηνών 
Οφείλονται τχ κράτιστα τών λυρικών τοϋ Άχιλλέως, ή Σιγή τον, το Φί- 
.hj^ta, ή Μύγτω και ή Σάγτη, είς εν 'Ρόδον τής a! Matoo, ή "Αγνωστος, 

πγί> τής Παναγίας, είς Ποταγιον, το φσμα τοΰ παράτονος. Και οτε πα
ρελθόν αί πρώται εντυπώσεις, καί ερρευσαν πολλοί χρόνοι, η δέ πτωχή 

Μαρία διέλυσε τήν αί'γλην καί τδ ιδανικόν, κ’ έπεφάνη και αύτή |Λΐα γυνή 
ώραία μόνον, φιλάρεσκος ώς αί άλλαι γυναίκες, ή ποίησις τοϋ Παράσχου 
έπέδειζε νέαν ίσχύν, άγνωστον τέως, άνέλαβε νεΰρα, χολήν, άλγος, πα

ραφοράν :
Κύτταξε, κύτταξε ! Γυμνό γυμνό καί μαραμένο 
Τδ δένδρο ποΰ μ’ώρκίσθηκε μέ μάτι οαζρυσμένο, 
Τδ δύστυχο ! τδ μάρανε, τδ ξέρανε τδ ψέμα . . , 
"Όπου στραφή τδ μάτι μου, στην έκκλησιά, στδ ρέμα, 
Στδ ’Άντρο, στδ Βοτανικό, τδ ίδια δλα μένουν, 
Θαρρείς πώς δέν αλλάξανε, θαρρείς πώς μας προσμένουν... 
Μόνο τής Εδας ή καρδιά κάθε στιγμή αλλάζει, 
Καί τδ δέν.δρί ποΰ ορκίζεται τα φύλλα του τινάζει

■ ' * . ■ · · .. . · · '■■·...· 
Τήν δύστυχη! ξεγύμνωσα τήν γή, τήν οικουμένη, 
Καί τήν ψυχή της σκέπασα ποΰ ήταν γυμνωμένη. 
Πήρα τοΰ κύματος άφρό νά τής τδ κάνω σώμα, 
’Αχτίνα γ’α τδ. βλέμμα της, κοράλλι γ’ά τδ στόμα· 
Μέ τής νυχτιάς τήν σκέπασα τδ μαύρο μεγαλείο, 
Κι’ άγνή φωτιά τής άναψα στδ στήθος της τδ κρύο. 
Τής έδωσα τήν γλώσσά μου, τους πόθους, τήν ψυχή μου, 
Καί τοΰ χεριοΰ μου έκαμα τδ πλάσμα προσευχή μου ! *

* ’Αναμνήσεις. Τόμος Γ' σελ. 155 καί 160.

Είπέτε μοι τώρα δ,τι θέλετε, άλλά μή ζητήσητε νά καταστρέψητε το 
ιδανικόν μου. Τδ δέ περί τοϋ Άχιλλέως Παράσχου ιδανικόν μου στηρί
ζεται έπί τής σειρόδς εκείνης τών λυρικών του ποιήσεων, έν ταΐς όποιαις 
έγκατέσπειρε πασαν τής ψυχής του τήν ορμήν καί τδ άρωμα. Διά τοϋτο 
κατά προτίμησιν και άκουσίως φέρω πάντοτε τήν χεϊρα, καί μετ’ άληθοΰς 
καί τυφλής λατρείας φυλλομετρώ τάς σελίδας τών κομψών εκείνων το
μών τών ποιήσεών του, έν αΐς δ Άχιλλεύς ήτο παιδίον άμα και άνηρ, 

θεδς άλλά συγχρόνως καί δαίμων. ’Ητο θεδς οτε εργάτης αυτός τής πο
λιτικής μεταβολής τοΰ 1862 ήκουσε τδν θάνατον τοϋ εζοριστου, Ελλη- 

νος τήν καρδίαν, βασιλέως, καί λησμονήσας τδν άνθρωπον τών πολιτικών 
παθών, εκλινεν δ ποιητής άλγεινώς τήν κεφαλήν, καί έκλαυσε τδν δυ

στυχή βασιλέα διά τών ωραίων τούτων άποστροφών :
”Αν πάντες έσιώπησαν οί άνανδροι σου φίλοι, 
Ο'ύς άπδ σκότος έφερες βαθύ είς τήν ημέραν,

·»
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’Εάν δέν ήνοιξε κανείς καί διά σέ τά χείλη,. 
Κ’ εις λήθην σ' έγκατέλειψαν, θανάτου βαρυτέραν, 
Έγώ ό πριν πολέμιος έν δάκρυον θά χύσω, 
Δέν λησμονώ, καθώς αύτοί, πώς βασιλεύς μου ήσο!

• · · · · · · . · · · · ·
”Ω, ναί· μακράν άπδ έμέ ή έχθρα καί τά μίση, 
Τδν τάφον δέν ύπερπηδφ παθών γήινων κύμα· 
Ό ψάλτης θρόνους δύναται Καισάρων νά κτυπήση, 
Πλήν εύλαβεϊται τούς νεκρούς, πλήν συμπονει τδ μνήμα. 
Φεΰ, είναι τόσον ίερδν τδ άφωνον μνημεΐον 
Καί έ’τι ίερώτερον τδ πίπτον μεγαλείον !

····· « · · · · · ·
'Ημείς δέν τδν έρρίψαμεν τοΰ θρόνου του έκείνον· 

. Τδν έρριψε τών φίλων του τδ ψεύδος κ’ ή κακία· 
Εκείνοι έφαρμάκωσαν τδ πρίν εύώδες κρίνον 
Καί μαραμένου λαίλαπος τό έσυρε μανία ... 
‘Η μνήμη έπονείδιστος τών φίλων του νά μείνη ! 
Δέν τδν έρρίψαμεν ήμείς, τδν έρριψάν έκείνοι.

• · · · · « '-.·■■ ·,·■.·■ » ·
Κοιμοΰ, ψυχή περίλυπος 1 κ’ εις τδ ψυχρόν σου δώμα 
Συγχώρει, ώς σέ συγχωρεί τδ έθνος τών ‘Ελλήνων, 
"β, είναι πλέον έλαφρδν τοΰ στέμματος τδ χώμα, 
Καί ύπ’ αύτδ τήν κεφαλήν τήν κουρασμένην κλίνου ... 
Κοιμοΰ, Μονάρχα δυστυχή· Μουάρχα μου, κοιμήσου, 
Είχε καιρού υά κοιμηθή ή άγρυπνος ψυχή σου I *

’Ητο δαίμων οτε κατηράτο :
"Οταν γυναίκα γεννηθή, ό’ταν γεννιέται Εδα, 
Βυζαίνει γάλα κόκκινο άπ’ τής καρδιάς τήν φλέβα, 
"Οταν γυναίκα γεννηθή, ό κάτω κόσμος βράζει, 
Ή κόλαση ταράζεται καί τήν φωτιά της βγάζει. 
Φωτιά νά πέση στήν φωτιά τδν κόσμο νά χαλάση 
Κι’ άπδ τής Εδας τήν φυλή νά ξανασάν’ ή πλάση.

’Ητο άνήρ οτε έ'γραφε :
Ναί· μάτην τδν κατέθλιβον μετά βαρβάρου λύσσης 
Ποτέ δέν κατεβάλλετο ο μέγας πατριώτης. 
Πότε, ρομφαίαν έφερε, πότε σκληρός άλύσσεις, 
Επαναστάτης σήμερον καί αδριον δεσμώτης. 
Πόλεμος ή μαρτύρων ύπήρξεν ή ζωή του. 
Δέν ήξευρε τί θά εΐπή έκείνος ησυχία· 
Έζήτει μάρτυρος σταυρόν ή νίκην ή ψυχή του, 
Καί δύσπνοιαν τδν έφερε καί βάρος ή δουλεία. 
Συνωμοσίας ήτο’ νύξ μέ λάμψεις άνταρσίας, 
Κ’ έπαναστάτης κεραυνός κατά τής τυραννίας.**

*' Έλεγείον εις τεν πρώην βασιλέα τής Ελλάδος ’Όθωνα τόμ. Β' σ. 189—196. 
** Έλεγείον έπί τοΰ τάφου τοΰ στρατηγού Μακρυγιάννη τόμ. Β’ σ. 253—257.
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Kat ιδού τοΰ παιδδς μία στροφή:

Πόσον τον ύπνον σου φθονώ! ο’ίμω. κ’ έγώ έκείμην, 
Κ’ 1'ζων μ’ εν όνειρον μακράν εις παρελθόντα χρόνον 
”Ω, τί ώραία όποχή, πόσον ευδαίμων ημην I 
Έάν μοί εδιδ’ ό θεός τοΰ ούρανοΰ τόν θρόνον, 
Έάν μοί εΐπγι «έ'κλεξον, τό παν σ’ εγκαταλείπω· 
«Έν όνειρον» θά ελεγον «εν ονειρον» θά εϊπω,. · .

Ιδού εν δλίγοις y\ ποίησις τοϋ Άχιλλέως Παράσχου. Ζών έν έποχΑ καθ’ 
ήν τΑς περί αύτδν κοινωνίας ή φαντασία έπτερύγιζε περί τδν χιμαιρικόν 
κόσμον τοϋ εύρωπαϊκοϋ ρωμαντισμοΰ, Ακολούθησε των χρόνων αύτοϋ τάς 
τάσεις, τάσεις άμα τΑς'ίδίας ψυχής, καί έδημιούργησεν έν τί) έαυτοΰ ποι
ήσει ίδιον κόσμον, έντδς τοΰ οποίου ένθουσιώντες τδν Ακολούθησαν πολ
λοί. Τόν κόσμον τούτον άπετέλει η έξιδανίκευσις παντός τδ όποιον προς- 
έπιπτεν είς τοΰ ποιητοΰ τάς αισθήσεις καί τδν ένεπνεεν" Ατο κόσμος 
γλυκύτατος, φανταστδς, ατμώδης άν θέλετε. Άλλ’ η γραφις τοΰ Άχιλ- 
λέως Ατο τότε γόησσα, προσηλύτιζεν, έμαγνητιζεν.’ίδού τοΰ ” Ερωτός του 
δλίγαι στροφαί:

Την θέλω άσθενή έγώ την φίλην μου, ταχεΐαν"
, Ώχράν την θέλω και λευκήν ώς νεκρικήν σινδόνην· 

Με είκοσι φθινόπωρα, μέ άνοιξιν καμμίαν, 
Μ’ ολίγον σώμα—άνεμον σχεδόν—ολίγην κόνιν. 
Τήν θέλω έπιθάνατον, μ’ Αθανασίας μΰρον, 
Κόρην και φάσμα, σάβανον άντί έσθήτος σΰρον.

4 ■ - · · . , · · · · « * « *

Θέλω τήν φίλην μου ψδήν έκλείπουσαν ήρεμα, 
’Αθανασίας βλέπουσαν οδόν καί τάφου στόμα" 
Καλήν και μελαγχολικήν, μέ ήρεμον τό βλέμμα, 
Μέ φυομένην πτέρυγα εις καταρρέον σώμα. 
Τήν θέλω κόρην, άδελ.φήν και φίλην μου Αγίαν 
Άλλ’ όχι και νυμφίαν μου, άλλά ποτέ νυμφίαν ! *

Καί σήμερον έτι, δτε πρδ πολλοΰ η πραγματική σχολή, ύψώσασα τΑς 
έπκναστάσεως την σημαίαν, κατέρριψε σύμπαντα τδν ιδανικόν τοΰτον κό
σμον, τίς καί σήμερον έτι, άναγινώσκων τούς αιθέριους τούτους στίχους 
τοΰ Άχιλλέως Παράσχου, δέν αγαπα τδν ενθουσιώδη λυρικόν ποιητην ;

Τοιοΰτον τδν έγνώρισα, τοιοΰτον τδν Αγάπησα, καί τοιοΰτον επιζητώ 
νά τδν Αναγινώσκω. Δέν επιβάλλομαι οτι έ'γραψα κριτικήν μελέτην. Τδ 
ίοιοΰτον έ'ργον Απόκειται είς έπιστημονικωτέραν γραφίδα, άλλως ·τε την 
τελευταίαν περί αύτοϋ λέξιν θά έκφέρη τδ μέλλον. Ό Άχιλλεύς Παρά
σχος» Αγωνιστής και αύτδς τών γραμμάτων, θά έπασχοληση μίαν ημέραν 
την ιστορίαν τής ελληνικής συγχρόνου ποιησεως. Έάν δ ιστορικός αύτδς 
δεν τυχει δ κ. ’Εμμανουήλ 'Ροίδης, βεβαίως δ Άχιλλεύς Παράσχος θά 
καταλάβτ; έν τφ έλληνικφ Πανθέω την αρμόζουσ^ιν αύτώ θέσιν μεταξύ 

* Τόμ. Γσελ. 48, 22. ,
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τών άπδ της άπελευθερώσεως τοΰ έθνους ποιητών, ών εϊμαρτο νά ψ δ 
τελευταίος. Είπα δ τελ.ευταΐος διότι τοΰ Θεοδώρου Όρφανίδη καί Γεωρ
γίου Παράσχου η πατριωτική Μούσα πρδ πολλοΰ έσίγησεν. Ό Δημητριος 
Βερναρδάκης μετά της Ευφροσύνης του, καί δ ’Άγγελος Βλάχος μετά τών 
Λυρικών αύτοϋ ποιημάτων εΐμαρτο, κακνί μοίρρι, ν’ άναρτησωσι την λύραν 
έξ Ας γλυκείς είχεν Ακούσει φθόγγους τδ ελληνικόν κοινόν.

Και όμως δ ύστατος ουτος της νέας Ελλάδος άοιδός, δ ψυχαγωγησας 
δλην γενεάν, δ έμπνεύσας αύτ^ί τά τρυφερά και πατριωτικώτατα τΑς μα- 
λακης ψυχής του αισθήματα, έξέδοτο τάς ποιήσεις του, έν μέσφ τΑς άδι- 
κωτέρας και άπελπιστικωτέρας σιωπής και αδιαφορίας.' Πανταχοΰ τΑς 
Εύρώπης Αλλοθι ηθελεν έξεγερθΑ ένθουσιών τδ δημόσιον, Α κριτική καί Α 
δημοσιογραφία, οί δύο ούτοι διαπρύσιοι πεπολιτισμένης κοινωνίας διερμη
νείς, Αθελον διασαλπίσει τδ γεγονός, γεγονός προδίδον δτι δέν Απέθανεν 
έ'τι πνευματικώς τδ έθνος, έστω και άν αί ποιήσεις τοΰ Παράσχου έπέ- 
πρώτο νά ώσιν η ύστάτη τοΰ θανατιώντος πάλη, μεθ’ Αν έντελης πνευ
ματικός θάνατος.

Τοΰτο έπεβαλλόμην διά τών προχείρων τούτων γραμμών, νά έπανορ- 
θώσω τδ έπ’ έμο'ι μίαν Αγνωμοσύνην.

Εΰγ. Γ. Ζαλοκώατας

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΪ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΓ

Ή εύρύτης ην έλαβον σήμερον αί φιλοσοφικαί μελέται, ούχ'ι σχολαστι- 
κώς και αφηργμένως ώς έν τώ μεσαίωνι, Αλλ’ έν σχέσει πρδς τάς θετικάς 
έπιστημας, σκοπόν έχει την εδρεσιν τοΰ ωραίου πρδς 8 δ άνθρωπος ύπδ 
ύψηλΑς τίνος ώθησεως φέρεται. Δικαίως άρα πάνυ η ευρεσις καλλιτεχνή
ματος τίνος της έποχΑς έκείνης καθ’ ην δ άνθρωπος έπέτυχεν είς τδν ύπα
τον βαθμόν την τοΰ ωραίου παράστασιν, μεγίστην χαράν προξενεί ούχέ 
πλέον τοΐς σχολαστικοΐς άρχαιολογοΰσιν, άλλά παντ'ι την αίσθησιν τοΰ 
καλού θαυμάζοντι έν τοΐς εύκλεέσι τών Ελλήνων έργοις. Γ/Οθεν η πρδ 
έτους περίπου άνακάλυψις της παραστάσεως τΑς πολιούχου τοΰ άστεος 
θεαίνης, ητις τοσαύτης έγένετο άντικείμενον συζητησεως κατά τούς τε
λευταίους χρόνους, δέν Αδύνατο ή νά προξενηση αίσθησίν τινα έν τώ Ανε- 
πτυγμένφ κόσμφ, αίσθησιν ην δ δημοτικός άρχων της νεωτέρας πόλεως, 
έσπευσε νά μεταδώστι διά τηλεγραφημάτων πρδς έξοχα τΑς Εσπερίας

1 Οτε έ'γραφον ταΰτα δέν είχεν έτι δημοσιεύσει δ καλός μου φίλος Χαράλαμπος Άννινος 
τήν ίν τφ «Μή Χάνεσαι» προσωπογραφίαν τοΟ Άχιλλέως Παράσχου.
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πρόσωπα, πρίν ή άντιληφθή τήν άκομψόν έκτέλεσιν τοΰ Τίργου, καί ιδίως 
τδ κακόρυθμον έπ’ αύτοΰ κιονίδιον, άλλά συνδύάσας τήν χαράν τοΰ εύρή- 
ματος τής νίκην ζοατούσης ΆθηνΑς, πρδς τάς περιστάσεις της ημέρας, 
ουδόλως έ'λαβεν ύπ’ οψιν δτι ή νίκη είχε χάος τήν κεφαλήν της.

Ή σπουδή αύτη ίδωκεν Αφορμήν εις τδν «Χρόνον» τοΰ Λονδίνου νά 
γράψη (Weekly Times Ν° 214) οτι «ό δήμαρχος ’Αθηναίων δέν φαίνεται 
»έχων Ακριβή αί'σθησιν τής Αρχαίας τέχνης, διότι τδ καλλιτέχνημα τοϋ 
»Φειδίου δπερ έτηλεγράφησεν είς τδν δήμαρχον τόϋ Λονδίνου οτι εύρέθή 
«Υποδεικνύεται Ατυχώς 'Ρωμαϊκόν Αντίγραφον αυτοϋ». Και βεβαίως ού- 
δείς ποτέ έξέλαβε μικρόν άγαλμα έκ μαρμάρου,ύψους ένδς περίπου μέτρου, 

Αντί τής χρυσελεφάντινης ’Αθήνας τοΰ Φειδίου ής δ λόφος τοΰ κράνους 
έφθανεν είς τδ δψος τής στέγης τοϋ Παρθενώνος, Αλλά τουλάχιστον τοι- 
οΰτον ήν τδ πνεΰμα τών άπανταχοΰ κατά τήν στιγμήν της εύρέσεως 
σταλέντων τηλεγραφημάτων.

’Άς ένθυμηθώμεν ένταΰθα πρδς στιγμ,ήν δτι δταν τ’ Αριστουργήματα 
τοΰ Παρθενώνος μετηνέχθησαν παρά τοΰ λόρδου Έλγίνου είς ’Αγγλίαν, 
πλεϊστοι καί φιλάρχαιοι μάλιστα έξεφοάσθησαν περί αυτών τολμηρώς, δτι 
τά έ'ργά ταϋτα ού μόνον είς τήν εποχήν τοΰ Περικλεούς δέν Ανάγονται, 
αλλά μόλις είς τήν τοΰ Άδριανοΰ, δτι είσίν απλώς έ'ργα διακοσμήσεως, 
παρά πλειόνων έπεξεργασθέντα, έξ ών οί πλεϊστοι και έν έποχη έ'τι ήτ- 
τον Ανεπτυγμένη ούδέποτε ή'θελον θεωρηθή τεχνϊται. ’Αλλά τώ 1815 δ 
Κανόβας έπισζεφθείς τήν ’Αγγλίαν έξέφρασε περί αύτών τδν ένθουσιώδη 
θαυμασμόν του, καί δ Quirinus Visconti, διεζοίνωσεν είς τδν κόσμον, δτι 
Ανεγνώρισεν έν αύτοΐς τδ τέλειον τής τέχνης. Έδέησεν ή μαρτυρία τοΰ 
Κανόβα καί Visconti ΐνα κινήση τδν θαυμ,ασμδν τών ’Άγγλων, και ΐνα ή 
βουλή Αγοράση παρά τοϋ λόρδου Έλγίνου Αντί 40,000 λιρών, δστις άλ
λως δέν Απήτησεν ή τά έ'ξοδά του, και τοποθέτηση αύτά έν τώ Βρετ- 

τανιζώ Μουσειω ένθα κεϊνται πρδς αίωνίαν δόξαν τών εύκλεών ήμ.ών προ
γόνων.

Τη Αληθείς διστάζει τις Αν δέον νά κακίση τδν εύγενη λόρδον διά τήν 
διαρπαγήν εκ της θεσεώς των τών Αριστουργημάτων τούτων τής τέχνης, 

ή νά εύγνωμονή αύτφ ώς σώσαντι αύτά έκ τών χειρών βαρβάρων, οΐτινες 
καθ’ εκάστην μετέβαλον τά μεγαλοπρεπή της Αρχαιότητος έ'ργα είς τί- 
τανον. Τις ήδυνατο τότε νά προ’ί'δη τήν μετ’ ολίγα μόνον έτη ανάστα- 

σιν τών απογόνων τοϋ μ.εγάλου έκείνου λαοϋ ! 'Οποία δόξα διά τδ ’Αγ
γλικόν έθνος, Αν σήμερον αντί ν’ Αφήση ταϋτα έν θαλάμφ τοϋ Βρετανικοϋ 
Μουσείου, ένθα ελαττοΰται κατά πολύ τδ κάλλος των καί ώς έκ της 
τοποθετησεως καί ως εκ τοΰ όμ,ιχλώδους τοϋ Λονδίνου ούρανοΰ, έπανέ- 

φερε και ετοποθετει αυτά έν τη Αρχική των έπί τοΰ Παρθενώνος θέσει, 
δεικνυον δτι δεν ωφελήθη τής περιστάσεως πρδς διαρπαγήν των, Αλλά 
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πρδς σωτηρίαν μόνον καί προφύλκξιν από βαρβάρων καί Απολίτιστων κα- 
ταστροφέων, προ σκαλών ούτω τδν πεπολιτισμένον κόσμον .νά Οαυμάση έν 
άύτη τή Αρχική των λαμπρότητί τ’Αριστουργήματα της τελειοτέοας τέ
χνης, είς ήν δ άνθρωπος άδυνήθη νάφθάση.

Ή προκειμένη δμως ΆθηνΑ, πάρκυτα έξετιμήθη έν Έλλάδι καί παο’ 

‘Ελλήνων δεόντως, υπό τε καλλιτεχνικήν καί ιστορικήν έ'ποψιν. Τδ άγαλμα 
τοΰτο μόλις εσχάτως ήδυνήθην νά ίδω, Αναγνούς πρότερον τάς διαφόρους 
έπ’ αύτοΰ διατριβάς, και ιδίως τδ άξιον λόγου φυλλάδιον τοϋ εφόρου 
τών Αρχαιοτήτων κ. Καββκδίκ, ού τάς κρίσεις μετ’ επαίνων παρεδέξατο 
καί δ διευθυντής τοϋ Βρετανικοϋ Μουσείου κ. Newton.

Καίτοι πλεϊστα περί τούτου έγράφησαν και δή καί παρ’ειδημόνων λο
γιών, μ.ολκταϋτα έπιτραπήτω μοι νά εκθέσω δλίγκς λέξεις έπ’ άύτοϋ, 
ιδίως δέ καθ’ δσον Αφοργ τδ έπ’ αύτοΰ κιόνιον δπερ πλείστης συζητήσεως 
αντικείμενον έγένετο. 'Η πολιούχος τοΰ άστεος θέαινά, έξήλθε τής κεφα
λής τοΰ ύψιβρεμέτου Διδς πάνοπλος γλαυκώπίς νεάνις, καί τοιαύτη διέ- 

αεινεν έν τη διανοί^ τών Ελλήνων διαρκώς, διδ δ Φειδίας παρέστησε βε
βαίως τήν Παλλάδα (Πάλλαξ=νεάνις) Άθήνην τέλειον τύπον κάλλους 
άθώότητος και φοονήσεώς, έν τή ήλικίγ τής τελείας παρθενικής Ανάπτύ- 
ξεως τών είκοσι περίπου έτών. Καταθεΐσα τά δπλα δέ, έθεωρήθη ώς προς- 
τάτρια τής έργασίας, διδ καί Έργάνη καί Βοαρμία έκλήθη.

Καθώς ή έπίδρασις τοϋ τύπου χώρας τίνος, καταφαίνεται έν τοϊς έο- 
γοις τής τέχνης, καθώς βλέπομεν είς τάς διαφόρους εικόνας τής Θεοτόκου 
ούχί τδν εβραϊκόν τύπον, άλλά τδν τής χώρας έν ·η έγράφησαν, πολλάκις 
δέ καί αύτής τής πόλεως καί δή καί γνωστών κυριών απομιμήσεις, ούτω 
καί έν ταϊς Αντιγραφαϊς τής ΆθηνΑς έπέδρασεν δ γυναικείος τύπος τής 
έποχής. "Οθεν ή προκειμένη Άθ^να,ούδέν έν τή φυσιογνωμία δεικνύει 
τής τελείας παρθενικής φρονήσεως καί τοΰ εύειδοΰς τοΰ προσώπου τής ελ
ληνικής καλλονής, ούδ’ ομοιάζει πρδς τδ έν τώ μετώπφ τοϋ Παρθενώνος 
Ανάγλυφον αύτής, άλλ’ ή ύπεοήφανος στάσις τής κεφαλής, τδ ύπερσαρκον 
τών παρειών, τόϋ ύποσιαγονίου καί τοΰ λαιμοΰ ύποδείκνυσι μάλλον 
τριακοντούτιδα δέσποιναν τής έποχής τών Καισάρων. Καί τοΰτο ί'σως 
έκτδς τών λοιπών Αρκεί πρδς χαρακτηρισμόν τής ρωμαϊκής τοϋ έργου 
έποχής.

Ύπδ τήν έποψιν ταύτην τδ μικρόν Αγάλμάτιον τής παρά τήν Πνύκα 
εύρεθείσης ’Αθήνας, έστίν ύπέρτερον. Τδ ελληνικόν τοΰ ρυθμοΰ τοΰ προσώ
που, ή άθωότης τής φυσιογνωμίας, τδ κατά τι boudeuse αύτής, ένδει- 
κνύουσιν ελληνικόν τύπον έξ έζείνών οΰς συναντα τις. καί σήμερον συχνά- 
κις παρά ταϊς χωρικαϊς νεάνισι τών Μεγάρων. "Οθεν ούδ’ έλαχίστην ιδέαν 
δύναται ή προκειμένη Άθηνα τοΰ Βάρβάκείου νά δόση ήμϊν περί τής 

φυσιογνωμίας τής χρυσελεφάντινης τοιαύτης τοΰ Παρθενώνος.
Τόρ.ος ST’ 5— Μάρτιος 1882 Is
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Τό κχκόρυθμ,ον κιόνιον έφ’ ου έστήρικται ή κρατούσα την Νίκην χειρ, 
είναι βεβαίως προσθήκη, καί ώς δρθώς παρατηρεί δ κ. Καββαδίας ούδεμία 

ανάγκη της ύπάρξεως αύτοΰ ύφίσταται. Φρονώ $ε ότι δ ποιήσας τδ έ'ρ- 
γον τεχνίτης άντιγράφων την πρωτότυπον Άθηνάν ή άλλος τις προηγου
μένως άντιγράψας ταύτην, δέν ήδύνατο νά πρόσθεση άνευ άνάγκης τοιοΰ- 
τον όγκον είς τδ καλλιτέχνημα τοϋ Φειδίου. Έκ τούτου δέ άγομαι νά 
συμπεράνω ότι ουτοι έβλεπον τδ κιόνιον ύπαρχον έν τφ πρωτοτύπφ’ ότι 
δμως ούδέποτε δ Φειδίας ήδύνατο νά θέση τοιοΰτον κιόνιον παρά τη Ά- 
θηνά αύτοΰ άποδεικνύεται έκ τοΰ έξής.Έν τφ έσωτέρικφ τοΰ Παρθενώνος 
ύπήρχον δύο ύπερκείμεναι σειραί κιόνων, ών ή κατώτερα ύπεστήριζε με- 
σόδωμα, έν μέσφ δέ ϊστατο ή Άθηνά καθ’δλο.ν τδ ύψος τοϋ ναοΰ. Τδ 
ύψος τοϋτο ήτο 14 περίπου μέτρων, δθεν τδ ύψος έκάστης σειράς κιόνων 
θά ήτο 5 — 6 μέτρων. Συνεπώς ύπολογίζων τις τδ ύψος τοΰ κιονίου τοΰ 
παρά τήν Άθηνάν, πείθεται ότι τοϋτο ήτο ύψηλοτερον καί συνεπώς δγ- 
κωδέστερον τών στηλών τοΰ ναοΰ, και τοϋτο πρδς μόνον τδν σκοπδν ϊνα 
έρείδηται ή μικράν και έλαφράν Νίκην κρατούσα χειρ, αισθητικόν σφάλμα 
είς S δέν ήδύνατο δ Φειδίας νά ύποπέσγ.

Έπί τοΰ ζητήματος τούτου δύναται προσέτι νά χύση φώς ή έξέτασίς 

τής κατασκευής τής χρυσελεφάντινης Άθηνάς, ή'τις προσέτι, άγεν, είς τδ 
συμπέρασμα τί άπέγινε τδ καλλιτέχνημα τοϋτο καθώς καί έκεϊνο τοΰ 
έν ’Ολυμπία Διδς καί δμοίων, έφ’ ού πάντες κατόπιν σαθρών υποθέσεων 
άνομο λογοΰσι πλήρη άγνοιαν.

Ή χρυσελεφάντινη Άθηνά τοΰ Φειδίου, καθώς και δ έν Όλυμπίιγ Ζευς 
κατεσκεύαστο κατά τήν έν χρήσει κατά τούς χρόνους έκείνους τορευτικήν 
τέχνην. Συνίστατο δ’ αύτη είς τήν κατασκευήν τοΰ πυρήνος τοΰ άγάλ- 
ματος έκ ξύλου, κατά τδ αρχαιότατου έπικρατοΰν έ'θιμον καθ’ 3 πάντα 
τά άγάλματα κατεσκευάζοντο έκ τής ύλης ταύτης. Διαφόρων ειδών ξύ
λων έγενετο χρήσις πρδς τδν τοιοΰτον σκοπδν, συχνάκις δμως θεότης τις 
κατεσκευάζετο έκ του ίδιου πάντοτε εί'δους ξύλου. Κατά Παυσανίαν (Άο- 
καδικά XVII, 2.) πάντα σχεδδν τά εί'δη τών ξύλων έχρησιμοποιοΰντο έν 

τή τών άγαλμάτων κατασκευή. «Όπόσα καί ημείς καταμαθεϊν ήδυνή- 
τθημεν τοσάδε ήν άφ’ ών τά ξόανα έποιοΰντο, έ'βενος, κυπάρισσος, αί 
»κεδροι, τά δρυϊνα, ή μίλαξ, δ λωτδς, τφ δέ Ερμή τώ Κυλληνίφ, του
ρτών μέν άπδ ούδενδς, θύου (είδος κέδρου) δέ πεποιημένόν τδ άγαλμα 
»έστιν». Κατά πάσαν πιθανότητα ή έκ ξύλου κατασκευή τών μεγάλων 
θεοτήτων, διετηοήθη έξ ίεράς προλήψεως, ώς σήμερον δ βυζαντινός ρυθμός 
και ή έτίπεδος παράστασις έν ταΐς είκόσι τών αγίων, καί ή καΰσις έν 
τοΐς ναοϊς κηρίων μόνον καί έλαίου. Έπι τοΰ ξυλίνου τούτου πυρήνος έτί- 
θετο κατά τήν τορευτικήν τέχνην έπένδυσις, τών μέν γυμνών μερών έξ 
έλεφαντος, τών δέ ενδυμάτων έκ χρυσοΰ (Qnatrem0rc de Quincy, Jupiter
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Olympien, Musde de sculpture antique et moderne, t. 1, page 74 et suiv). 
Διά τής κατασκευής κυλίνδρων διατρήτων κατά τδν άξονα, διασχίσεως 
αύτών κατά μίαν τών γεννητριών καί περιστροφής αύτών έν άτμώ ζέον
τος ύδατος, κατώρθουν νά έλάσωσι πλάκας έξ έλεφαντος, λεπτάς μέν. 
πλήν άρκούντως μεγάλας ϊνα δι’ αύτών έπενδυωσι τά μέγιστα τών άγαλ
μάτων. (Clarac, Histoire de Part. r. 1. Notice XVl.) Κατά πάσαν λοιπδν 
πιθανότητα δ πυρήν τοΰ άγάλματος τής χρυσελεφάντινης Άθηνάς συνέ- 
κειτο έκ ξύλου δρυός. Τδ μεγαλοπρεπές τοϋτο δένδρον τά μέγιστα ηύλα- 
βοΰντο οί "Ελληνες και τά πρώτα μεγάλα ξόανα τών θεών έκ τοΰ δέν
δρου τούτου κατεσκευάσθησαν, καί έκ τών δασών τοΰ δένδρου τούτου 

έξήλθον οί πρώτοι τών θεών χρησμοί.
Τά γυμνά λοιπδν μέρη έπενεδύοντό ώς έλέχθη δι’

έκ χρυσοΰ ένδύματα ήσαν κατασκευασμένα έκ τεμαχίων προσαρμοζομένων 
καί άφαιρουμένων κατά βούλησιν. Τής χρυσελεφάντινης ιδίως Άθηνάς τά 
τεμάχια τ’ άποτελοΰντα τήν έκ χρυσοΰ ένδυμασίαν προσηρμόζοντο δι’ 

ένδς καί μόνου ήλου, τεχνηέντως κα'ι έν καταλλήλω θέσει πρδς τοϋτο 
τεθέντος. Τοϋτο έξηγεϊ καί τήν μή καταστροφήν τοΰ άγάλματος κατά 
τήν ύπδ τοΰ Ααχάρους σύλησιν τοΰ χρυσοΰ αύτοΰ κατά τήν ύπδ τοΰ Δη- 
μητρίου τοΰ Πολιορκητοΰ πολιορκίαν τών ’Αθηνών, καθ’ δσον μή δυνηθέν* 

τος τούτου νά λάβη κατά τήν φυγήν του μεθ’ έαυτοΰ τά τεμάχια τών 
έκ χρυσοΰ ένδυμάτων, ταΰτα έτέθησαν πάλιν εύχερώς έν τή άρχική των 
θέσει. Άφαιρουμένων έκάστοτε. τών ένδυμάτων ήλείφετο δ πυρήν έλαίφ 
πρδς διατήρησιν τοΰ ξύλου έκ τής σήψεως. Άλλ’ όσον καί άν ύποτεθή τδ 
ξύλον σκληρόν καί τά καταβαλλόμενα μέσα πρδς συντήρησιν αύτοΰ τέλειά 

δταζ άναλογισθώμεν ότι. τδ άγαλμα ϊστατο έπί έννέα όλους αιώνας άνε- 
παφον, διστάζομεν ν' άποφανθώμεν περί , τής έντελοΰς διατηρήσεως τοΰ 
πυρήνος. "Οθεν τών λοιπών μερών τοΰ άγάλματος συμπεφυκότων σχεδδν 
όντων, πρώτον σημεΐον έφ’ ού ήθελεν έπενεργήσει έπί τοΰ ξύλου ή ένερ- 
γεια τοΰ χρόνου, έστί τδ τής ένώσεως τοΰ δεξιοΰ βραχίονος έφ’ ού ,έκτεί- 
νεται ούτος προς ύποδοχήν τής Νίκης, ής τδ βάρος έπιπροσθέτει είς τήν 
δύναμιν τή; άποσπάσεως. Κατά πάσαν λοιπδν πιθανότητα, ή άποσπα- 
σθεΐσα κατέπεσεν ή φέρουσα τήν Νίκην ταύτην χειρ, ή παρετηρήθη έπι- 

κείυ,ενος τοιοΰτος κίνδυνος, δπότε. κατά τήν έποχήν τής παρακμής τής 
τέχνης μή ού'σης δυνατής τής προσκολλήσεως ή άντικαταστάσεως, κοινός 
τις τεχνίτης προσέθετο πρδς ύποστήριξιν τδ κακόρυθμον έκεϊνο κιόνιον, 
μετατοπίσας τδν κορμόν τοΰ άγάλματος έκ τοΰ μέσου τής βάσεως δλί^· 
γον πρδς τά άριστερά, διότι βεβαίως δ έκ ξύλου πυρήν δέν .ήτα συμπεφυ- 

κώς πρδς τήν λιθίνην βάσιν. -
'Οπωσδήποτε δμως, δύσκολον νά παραδεχθώμεν ότι τοιοΰτον κιόνιον 

ύπήρχεν άρχικώς έπί τοΰ πρωτοτύπου, διά τε τους εκτεθεντας λογους, 
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καί διότι δ ρυθμός πάν άλλο έστίν ή ελληνικές εποχές, και ούδείς λόγος 

ύπέρχεν ΐνα δ άπομιμ.ηθείς τδ πρωτότυπον τεχνίτης μεταβάλν) τδν ρυθ
μόν τοΰ κιονίου, άλλά καί πάλιν δυσκολον νά παραδεχθώμεν oTt κοινός 
τις τεχνίτης κατ’εποχήν παρακμές της τέχνης, απομιμούμενος ώς αδύ

νατο τοιοΰτον καλλιτέχνημα, ήθελεν δρμεμφύτως προσθέσει είς τδ έργον 
του κιόνιον ουδόλως έν τφ πρωτοτύπφ ύπαρχον. Διό φρονώ δτι κατά την 
έποχήν της κατασκευές της ’Αθήνας τοΰ Βαρβακείου υπήρχε τδ κιόνιον 
έπί τοΰ πρωτοτύπου, άλλην δ’ έξήγησιν δέν ευρίσκω έκτδς τές ανωτέρω, 
τές ύπάρξεως αύτοϋ.

'Όθεν καί τοι διάφοροι συγγραφείς άνομολογοΰσίν άγνοιαν τί άπέγεινε 
τέλος ή χρυσελεφάντινη Άθηνκ τοΰ Φειδιου, ής και αύταί αί άτελ εΐς άπο- 
μιμήσεις δοξάζουσιν έτι τούς προγόνους ημών, δέν διστάζω ν’ άποφανθώ 
δτι μετά τήν βεβαίαν σύλησιν τοΰ χρυσοΰ, δ ξύλινος πυρήν ήκολούθησε 
τούς άναλλοιώτους της άποσυνθέσεως νόμους τές φύσεως.

Νικ. I. ΣαλωμΟς

ΠΪΡΡΟΣ Ο ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΑΛΒΕΡΤΟΥ

Γράφων τήν άπολογίαν ενός κυνδς περιττόν νά ε*πω τί θέλω δι’ αυτές 
νά δείξω’ καθ’ δσον δ άναγνώστης εύκόλως άφ’ έαυτοΰ δύναται νά έζα- 

γάγη τδ ήθικδν συμπέρασμα.
Σκηνή τοΰ διηγήματος είνε ή Φλωρεντία, και άκριβέστερον ή έν τή 

δεξι^ όχθη τοΰ ’Άρνου παραδείσιος ίπαυλις, ένθα οί μύλοι τοΰ Βιτάλη. 
'Ωραιότατα δένδρα έσκίαζον τήν χαρίεσσαν δενδροστόιχίαν, ήν τά υδατα 

τοΰ ”Αρνου έ'λειχον κελαρύζοντα* άπδ δέ τές έτέρας ό'χθης ήνοίγετο ή 
θέα τών λόφων τών συναποτελούντων λαμπρόν στέμμα έπί τήν Φλωρεν- 

, τίαν, καί δ λόφος άγιος Μινιάτης έκατοπτρίζετο εις τά υδατα τοΰ ποτα

μού, άτινα ήσαν εκεί, διαυγέ και ήρεμα συνεχόμενα ύπδ τοΰ πλησιόχωρου 
ιχθυοτροφείου. Αί λέμβοι άφίνουσαι πλησίον αύτών χρυσοϋν άπαστράπτοντα 
αύλακα ένεψύχουν τδ τοπεϊον έρπουσαι βραδέως έπι τών ύδάτων, έν ω δ 
υπομονητικός άλιεύς διέκοπτε διά μονοτόνου $σματός τάς ένοχλήσεις τές 
μακράς προσδοκίας.

Φυσικώ τφ λόγφ εκείνος δ τόπος συχνάζετκι έξαιρέτως ύπδ εραστών 
καί νεόνυμφων καί. ύπ’ έκείνων ών ή ποιητική μοναξία άνανεοΐ- γλυκείας 

. αναμνήσεις άπολεσθέντος άγαθοΰ.
Καί εύτυχεϊς σύζυγοι φαίνεται νά ήσαν, ξανθή τις νεάνις εις τδν βρα

χίονα μελάγχρου νεανίου αρρενωπής οψεως, οΐτινες εαρινήν τινα εσπέραν 
μή προσέχοντες είς τήν ώραίαν θέαν, ού'τε είς τήν σελήνην ή'τις παρετήρει 
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αύτούς έν πάση τή λάμψει τών έαυτης άκτίνων, άλλά μόνον είς τδν εαυ
τών έρωτα,έβάδιζον βραδείς πρδς τήν Φλωρεντίαν παρατηρόΰντες άλλήλους 

άσκαρδαμυκτεί, ώς νά ήθελεν δ εΧς ν’ άναγνώση έν τφ βάθει τών δφθαλ- 
μών τοΰ άλλου τί είχε γεγραμμένον έν τή καρδίορ.

— Άδα ..."

— ’Αλβέρτε μου . . . ήτο δ συνήθης αύτών διάλογος, μυριάκις έπα- 
ναλαμ.βανόμενος, μυριάκις άκουόμενος μετή τές αύτές προθυμίας, μυριά
κις παρακολουθουμενος ύπδ μακροΰ ερωτικού βλέμματος.

Θυγάτηρ σεβασμίου τραπεζίτου της Φλωρεντίας, όυ ή περιουσία είχε 
διαλυθη είς τούς τροπικούς καύσωνας τοΰ χρηματιστηρίου, ή Άδα Στε

φάνι είχε πρδ τριών ημερών ύπανδρευθέ τδν ’Αλβέρτον Γεωργίου, 'Ρω· 
μαϊον νεανίαν, θερμόν, φιλόπατριν, νοήμονα, επιμελή, άπδ πολλών έτών 
εγκατεστημένου έν Φλωρεντία, δστις άρκούντως πλούσιος δέν είχεν άπο- 
σύρη τδ πρδς τήν νεάυιδα άί'σθημα διά τήν μετατροπήν τές τύχης αύτές· 
Αυτή έλεγεν είς αύτδν καί έπανελάμβανεν δτι δ έρως της θά κατέβαινε 
μεθ’ έαυτές μέχρι .τοΰ τάφου, δτι τδ παν ήδύνατο νά μέταβληθή έπί 

τής γης έκτδς έκείνου.
— ’Αλλά γινώσκεις, Άδα μου, άπεκρίνατο αύτή δ’Αλβέρτος, πάσα 

γυνή, δταν άγαπα, ουτω λέγει είς τδν άνδρα τές καρδίας* άλλά κατόπιν 

πόσαι λησμονοΰσι !
— Ούχί, σιώπα’ έγώ ποτέ νά σέ λησμονήσω ·,
— ’Ίσως έν δσφ ζώ δύναμαι νά έλπίζω συμπάθειαν καί πίστιν’ άλλ’ 

άν άπέθνησκον, ώ τότε ...
— Άλλά σιώπα,’Αλβέρτε μου, σιώπα’ άλλως θά μέ κάμης νά κλαίω. 

Άν άπέθνησκες? Είνε δυνατόν νά έπιζήσω μίαν ώραν ;
Καί θερμδς εναγκαλισμός διέκοπτε τδν λυπηρόν διάλογον, ή δέ εύθυ- 

μία έπανήρχετο.
Άφ’ ετέρου δτε δ Αλβέρτος έπαρουσιάσθη είς τήν οικογένειαν Στεφάνι · 

αϊτών τήν χεϊρα τές νεάνιδος, άμφότεροι ήσαν έρωτευμένοι, ώς γάτοι.. 
δ μέν άγαπών έκείνην, ή δέ άγαπώσα άλλον. Καί τόσον είνε τοΰτο άλη- 
θές, ώστε ή Άδα είχεν δμόσει δτι ούδέποτε πλέον ήθελε προσβλέπει είς 
άνδρα, άφ’ ής στιγμής οί γονείς αύτές άνκκαλύψαντες ρωμανικόν έ'ρωτα 
8ν είχε πρός τινα άνθυπολοχαγδν τών άκροβολιστών Άλφρέδον Αουδο- 
βίκι καλούμενον, άν καί μετά πασών τών ήθικών εγγυήσεων της άποστά- 
σεως, μεσολαβοΰντος τοΰ βασιλικού ταχυδρομείου, παρεκάλεσαν τδν κύριον 
μεθ’ δλης τής εύγενέίας νά παύση τάς ενθέρμους έπισταλιμαίας άσκήσείς, 
τήν δέ κυρίαν Άδαν νά προσεχή δλίγφ περισσότερον εΐς τά έαυτές έργα.

Ό ’Αλβέρτος λοιπόν έγένετο δεκτός ύπδ τές νεάνιδος ώς κύων έν ναφ, 
έν ώ άφ’ ετέρου οί γεννήτορες, άνθρωποι τοΰ συρμοΰ, είς ούς ή'ρμοζεν ή 

έκλογή ύπδ πάσαν έ'ποψιν, τοσούτφ μάλλον δσφ αί ούσίαι αύτών ήρχι-
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ζον ν’ άφίπτανται,έδείχθησανπληρέστατα ικανοποιημένοι έ κ τνίς αίτησεως.

Ή ’Ά^χ, ή'τις εις τάς πρώτας επισκέψεις τοΰ Αλβέρτου, έμενεν έ'ν τινι 
γωνίφ μόλις μετά τίνος άστυκότητος άνταποκρινομένη εις τάς έπιθυμίας 
αύτοΰ, χωρίς ούδέποτε νά ύψοΐ τούς οφθαλμούς άπδ τοΰ κεντήματος,προϊόν

τος τοΰ χρόνου ηρχισε νά έννονί ότι ό νέος ώμίλει καλώς, είχε πνεΰμα, 
δτι τδ ώραΐον αύτοΰ πρόσωπον και οί μελάνες βοστουχώδεις μ,ύστακες πα- 
ρωμοίαζον πολύ τοϊς τοϋ άνθυπολοχαγοΰ, και τδ κυριώτερον ό ’Αλβέρτος 
ηξιζε περισσότερον εκείνου. Τότε νίρχισε νά ύψοΐ τούς δφθαλμούς όλίγφ 
συχνότερου και μετά ένα μ-^νζ η *Αδα η το πεπεισμένη οτι .έπρεπε νά 
εΐνε τις μικρόνους, ώστε, νά μη προτίμησή τον κύριον Αλβέρτον, δστις 
άπηγγελλε τόσον καλώς την λέξιν γάμος, άντί τοϋ άνθυπολοχαγοΰ δστις 
ούδέ νά γράψ-ρ ποτέ αύτην έγίνωσκε. Συνελόντι είπεΐν άντηράσθη, και δ 
γάμος συνηφθη ύπο τούς καλλίτερους οιωνούς.

Εύρομεν πράγματι τούς συζύγους έπί τ·ης όχθης τοϋ Άρνου, βεβυθισμέ- 
νους εις εκείνην την ύπερτάτην και άνέκφραστον χαράν τοΰ εύτυχοϋς καί 
■ικανοποιημένου έρωτος.

- Περιεπάτουν λοιπόν ήρεμα πρδς την Φλωρεντίαν, δπότε φθάσαντες εκεί 
όπου δ-Άφρικός, δ ύπδ τοϋ Βοκακκίου εξυμνηθείς ποιητικός ρύαξ, ρίπτει 
εις τδν μείζονα ποταμόν- τδν μέτριον αύτοΰ φόρον, έταράχθησαν ύπδ πα· *
ρατεταμένου στεναγμού διακόπτοντος την σιγήν της ηρεμίας έκείνης. Ή |
Άδα έσφιξε τρέμουσα τδν βραχίονα τοΰ ’Αλβέρτου, έν ώ ουτος έστάθη |
τείνων τδ ούς δπως άκούσγ πόθεν προηρχετο δ θρηνώδης εκείνος δλολυγμός. |

— Θεέ μου, ’Αλβέρτε . . . δέν ακούεις; εΐπεν ή Άδα μετά φωνής πνι- |
γήρας έκ τοϋ φόβου, σφίγγουσα όλονέν περισσότερον αύτόν. |

— ’Ήκουσα, άλλά τώρα δέν άκούω πλέον τίποτε. |
■—- ’Αρχίζει πάλιν, ώ θεέ ! φοβούμαι. |
— Μη, μη φοβού* φαίνεται νά εΐνε κύων θρήνων* άς ίδωμεν εντεύθεν

- πρδς τδν ποταμόν* βεβαίως δέν θά εΐνε κροκόδειλος. £
*0 ’Αλβέρτος πράγματι έκυψε πρδς την όχθην, καί τότε δ στεναγμός 

έγένετο ισχυρότερος και πλέον απελπιστικός. Είς την λάμψιν της σελήνής 
έφάνη εις αύτδν τότε, έν στιγμΰ) καθ’ -ην τδ ύδωρ άπεκάλυπτεν ολίγην 
άμμον, ταλαίπωρου ποιμενικδυ κυνίδιον κατεσκληκδς, τρέμον, παράλυτον 
έκ τοϋ ψύχους, δπερ έφαίνετο ζητοϋν βοήθειαν.

— Ταλαίπωρου ζώου, άνάγκη υά έξάρω αύτδ έκεΐθεν, εΐπεν άμέσως δ -s
’Αλβέρτος, αισθανθείς εαυτόν κινηθέντα είς συμπάθειαν, πρέπει νά σώσω Α

αύτό. .
— Άλλά δέν σκέπτεσαι δτι πιθανόν νά εΐνε λυσσώδες; φοβούμαι, ας . ,|

άπέλθωμεν.
—Λυσσώδες ; εΐνε άδύνατον, τόσον μικρόν. Ούχί ούχί, πρέπει νά άρω-· |

' μ?ν αύτδ -έξ εκείνης' της αγωνίας. Πιστεύεις δτι δέν υποφέρει; |
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— Άλλά και πώς ήθελες πράξη τοΰτο; εδώ η ό'χθη εΐνε ύψηλη’ ούχί 
Αλβέρτε, άκουσόν μου, άς παραγγείλωμεν εις άλλον τινά, δπως σώσν) 

αύτδ, καί ημείς άς άπέλθωμεν οί'καδε.
— Ούχί, θέλω νά είμαι βέβαιος, ότι τδ ταλαίπωρον ζώον έσώθη, έπέ- 

μεινεν δ Αλβέρτος. Περίμενέ με* εντεύθεν δύναμαι νά καταβώ κάλλιστα. 
'Οπωσδήποτε θέλω νά φέρω αύτδ έπί της ό'χθης. Και μεθ’ δλας τάς άπο-. 
τροπάς της δειλοτάτης συζύγου, δ Αλβέρτος κατώρθωσε νά καταβγ. είς 
την σχεδόν άπεξηραμμένην κοίτην τοϋ Άφρικοΰ. Κατόπιν κύπτων πρδς τδ 

ύδωρ ηρχισε νά καλΰ) μετά συμπάθειας τδ κυνίδιον.
Τοΰτο, δπερ πιθανόν είχε λάβη παρά τών άνθρώπων ούχί τόσον καλάς 

μαρτυρίας συμπάθειας, έν αΐς καί τδ ψυχρόν έκεϊνο λουτρδν, έδέησε νά 

παρακληθ'^ όλίγον πρίν κινηθώ. Κατόπιν ένθαρρυνθέν ύπδ της φωννίς τοϋ 
Αλβέρτου έρρίφθη πάραπαΐον πάντοτε είς τδ ύδωρ τδ χωρίζον αύτδ άπδ 
τοϋ άνθρώπου, καί κολυμβητεί κνυζόμενον έφθασεν είς σωτηρίαν.

Μόλις έπλησίασε τδν Αλβέρτον καί άνεκάλεσεν είς την μνημην τάς 
προγενεστέρας ληφθείσας ύπδ τών άνθρώπων περιποιήσεις, τρέμον δέ μή 

δεχθνί και άλλας δμοίας, έπεσεν άνάσκελα είς τούς πόδας αύτοΰ* έν του- 
τοις αί θωπεϊαι ένεθάρρυναν αύτδ, και τότε σεΐον την ούράν, ώσπερεί θέ- 

λον νά ευχαρίστησή αύτώ έπί τη ληφθείση ευεργεσία, ‘ηρχισε νά ύλακτη 

παντί σθένει, έφ’ οσον έπέτρεπον τδ ψύχος καί η συγκίνησις.
Ή δέ Άδα έπί τοϋ προχώματος περιέμενε μάλλον έστενοχωρημένη 

παρά συγκεκινημένη. Τδ άτυχες ζώον ^θέλησε καί είς ταύτην νά κάμη 
δμολογίας της εύγνωμοσύνης του* άλλ’ άτυχώς οί κύνες δέν έ'χουσι λίαν 
εύκρινη ιδέαν περί τών άποτελεσμάτων τοΰ ρυπαρού ΰδατος έπί μετά-, 
ξωτης έσθ'ητος* ώστε οτε οί μικροί αύτοΰ πόδες ηθέλησαν νά τεθώσιυ έπί 
τοΰ φορέματος τί5ς Άδας, αύτη άνταπεκρίθη είς τούς ένθουσιασμούς τοΰ 

ναυαγού διά της λαβής τοΰ άλεξηλίου.
—Ά, κύριε κύων, είσαι λίαν ύπερβολικδς είς τά αίσθηματά σου εΐπεν δ 

Αλβέρτος στραφείς πρδς αύτόν* τώρα πλέον είσαι έκτδς κινδύνου' εσο άγα- 

Οός καί άπελθε νά ζητησγς άλλαχοΰ τύχην.
— Ναί, ναί’ πλην τούτου δέν-βλέπεις πόσον εΐνε δυσειδές; ύπέλαβεν 

η Άδα· τί νά τδ κάμωμέν ;
Είς τούς, λόγους άμφοτέρων τδ κυνίδιον άπεκρίνετο διά συνεχούς σεί- 

σεως τ*ης ούράς, δεικνύον ότι δέν εΐνε διατεθειμένου νά καταλείπγ τούς 
νέους φίλους, καί ώσπερεί λέγον οτι άν προυκειτο νά ύπάγη πρδς αναζή

τησή τύχης, προύτίμα νά μένγ μετ’αύτών.
Άτυχώς ό εύεργέτης δέν έφρόντιζε πολύ περί τ'ός εύγνωμοσύνης τοΰ 

εύηργετημένου, καί πρώτον μέν διά καλού τρόπου, κατόπιν διά της φρά^· 
σεως, άπελθε, προφέρομένης μετ’ έκάστοτε αύξομένης έντάσεως, μόλις 

κατόρθωσαν ν’ άπομακρυνθώσιν άπ’ αύτοΰ.
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νεαν

άναν

*ΐδ8 

αυτό

‘Ο κύων έστάθη έπι βραχύ είς τδν τόπον ένθα είχον άφήση αύτδν, κα
τόπιν διά νά δείξη δτι άν καί πολύ ταχέως είχε καταβή άπδ τών ορει
νών εξοχών, δέν ήγνόει δτι αί παροιμίαι είνε ή επιστήμη τοΰ λαού, καί 
οτι ό επιμόνων νίκα, SlaSsv άποφασιστικώς τά μέτρα του.

"Οτε ή Άδα καί δ ’Αλβέρτος έπανήλθον είς την οικίαν, και δ ’Ιωσήφ 
άγροΐκος καί άξεστος ύπηρέτης ήλθε ν’ άνοιξη, έθαύμασαν άρκετά δτι κα
τόπιν αύτών προσεπάθει τις ?ά εισχώρηση, ώθών άσυστόλως την ήδη 
κλειομένην Ούραν.

'Ο ’Ιωσήφ έτεινε τδ φώς καί δ κύων φρονών δτι τά τοΰ κόσμου τούτου 
γίνονται φυσικότερα, ,μετέδωκε τάς Ικέτου θωπείας καί είς τήν 
γνωριμίαν.

— Κύριε, ίδικόν σας εινε αύτδ τδ ζωάριον;—Ήρώτησεν δ ’Ιωσήφ 
γων δλίγον τήν θόραν.

— Τδ ποιον; άπεκρίθη στραφείς δ·’Αλβέρτος,
-— Τοϋτο εδώ, δέν βλέπετε ;
-—*Ω θεέ, άνεφώνησεν ή Άδα, είνε αυτόχρημα καταδίωξις . ·· 

ποιον ώραϊον κέρδος άπεκτήσαμεν. ’Ητο προτιμότερων ν’ άφήσωμεν 
έκεΐ δπου ήτο. Θά άνελάμβανεν αύτδ άλλος τις.

— Μή άλλοιοΰ ψυχή μου, ύπέλαβεν δ ’Αλβέρτος μειλιχίως’ έκδιώκα- 
μεν αύτδ έξω, καί τελειόνει ή ιστορία. ’Ιωσήφ, έκδίωξον αύτδ καί κλεΡ- 
σον τήν θύραν.

Ταΰτα είπόν,τες άνέβησαν τήν κλίμακα, δ δέ ’Ιωσήφ γινώσκων, φαί
νεται, τδ άπόφθεγμα τοΰ Σενέκα melius est abundare qiiam defici «τδ πε
ρισσόν δέν βλάπτει» ύπήκουσεν είς τδ πρόσταγμα τοΰ κυρίου έκτινάσσων 
κατά τοΰ ταλαίπωρου κυνδς λάκτισμα δπερ ούδ’ αύτδς δ Σενέκας θά έθεώ- 

\ ρει άνεπαρκές.
Καί όμως τδ ζώον τοϋτο εΤχεν επιμονήν ύπερνικώσαν καί τδ non pos- 

sumus τοΰ πάπα. Μικρδν κατά μικρδν Οπισθοχώρησαν έπλησίασεν αύθις 
την θυραν, καί άνευ έθιμοταξίας ήρχισε νά ξύη αύτήν καί νά κνυζαται, 
§π’ έλπίδι δτι δ δστρακίσμδς θ’ άνεκαλεΐτΟ.’Αλλ’ ή θύρα κατ’ έκεζνην τήν 
νύκτα έμενε στεγανώς κεκλεισμένη, καί ατυχέστερος τοΰ Άριστείδαυ § 
κυων εδεησε να βεβαιωθή δτι, λέγων δ Χριστός κρούετε και άνοιγήαεται 
ίψΐν, δέν προεϊδω τήν ξδικήν του περίστασιν.

"Οτε τήν έπιοΰσαν πρωίαν δ 'Αλβέρτος §ξήλθε τής οικίας, έξεπλάγη 
άρκετά αισθανόμενος δτι δμοιάζον τι πρδς γλώσσαν έπεχείρει νά λείχη 
τήν κρεμαμένην αύτοΰ άριστεράν χεϊρα. Πρώτη κίνησις ήτο νά στραφή 
άποτόμως μετά κακών προθέσεων* άλλ’ δτε έφερε τούς Οφθαλμούς έπί 
τοΰ σωθεντος τήν προλκβοΰσαν εσπέραν κυνδς, δστις νήστις καί πεπηγώς 
Ουχ ηττον παρεμενεν είς τήν θυραν δπως χαιρετίση αύτδν καί Ολίγον κατ’ 
Ολίγον έσυρετο πλησίον αύτοΰ .έν ταπεινή στήσει, ήσθάνθη εαυτόν συγκ?- 

I;

κινημένου καί άνταπεκρίθη είς τάς θωπείας έκείνρυ έπιψαύων τδ κεφα

λών αύτοΰ.
Τδ άτυχές ζωάριον ίδδν οτι έγίνετο άποδεκτδν διά τρόπου τοσοΰτον 

άσυνήθους, -ή'ρξατο περισκιρτών, κνυζόμενον, σεΐον τήν ούραν καί λαμβάνον 
έν γένει θάρρος, άπ’ έκείνης δέ τής στιγμής δ ’Αλβέρτος δέν ήδυνήθη ν’ 

άποχωρίση αύτδ άπδ τριγύρω του.
'Ο κύων έκαμεν εί'σοδον θριαμβευτικήν έν τφ οί'κω, κάκιστα ύποδεχθείς 

ύπδ τών έντδς, άλλά, ρηθήτω πρδς έπαινον αύτοΰ, πάνυ Ολίγον έφρόντισε 
περί τής κακής ύποδοχής.

Έξ έκείνου τοΰ χρόνου έδόθη είς αύτδν δνομ,α σεβαστόν, καί έκλήθη 
Πύρρος (τίς θά τδ έλεγεν. εις τδν μέγαν βασιλέα τών Ήπειρωτών δτι τδ 
όνομα αύτοΰ θά καθίστατο τόσον κοινόν είς τήν γενεαλογίαν τών κυνών!) 

Έφόρεσε περιλαίμιου έξ έρυθροϋ δέρματός ζηλωτοΰ καί είς κανονικόν κλη
ρικόν καθολικής μητροπόλεως, καί δ Ιωσήφ έλαβε διαταγήν νά περιποι- 
ήται αύτδ είς τδ εξής καί νά μή κάμνη πλέον χρήσιν έκείνων τών Επι
χειρημάτων ών δ Πύρρος ήδυνήθη ή'δη νά έκτιμήση πάσαν τήν καταπει
στικήν δεινότητα.

Πλήν άλλ’ δμως επειδή κατ’ άρχαίαν παροιμίαν, ούδ’ έν τφ παραδείσφ 
λογίζεται τις εύδαίμων άκόντων τών αγίων, δσάκις δ ’Αλβέρτος ήτο έξω 
δ θεράπων ένθχρρυνόμενος ύπδ τής κυρίας δέν έξεπλήρου εύλαβέστατα 
τάς διατκγάς τοΰ κυρίου, καί δ Πύρρος έδέησε συχνάκις νά έννοήση ές 
δμοιότητος περιστάσεως τήν σκληράν θέσιν τοΰ κόμητος ΟύγολίνΟυ.1

Εύτυχώς δ ’Αλβέρτος ύπέστρεφεν είς τδ γεΰμα καθ’ έκάστην, καί τότε 
δ Πύρρος ικανοποιείτο.

Μετά παρέλευσιν ένδς έτους άφ’ δτου ήτο παρά τφ νέφ κυρίω άπέ- 
κτησε δέρμα λεΐον καί βοστρυχώδες, αί πλευραί αύτοΰ έκρύβησαν ύπδ 
παχύ στρώμα πιμελής, είχεν αύξηση κατά ενα δάκτυλον, καί άν κατά 
βάθος δέν ήδύνατο νά ρηθή δτι δ Πύρρος ήτο δ Άδωνις τών κυνών, ήτο 

απολύτως ζώον συμπαθητικόν.
'Ημέραν τινα δ ’Αλβέρτος ύπέστρεψεν είς τδν οίκον φαιδρότερος τοΰ 

συνήθους, έναγκαλισθείς δέ τήν Άδαν καί θωπεύσας τδν περισκιρτώντα

—· Σήμερον Άδα μου, είπεν αύτή, δέν θά εί'μεθα μόνοι είς τδ γεΰμα.

— ’Έρχεται ί'σως δ πατήρ ;
— Ούχί, δέν είδον αύτδν σήμερον τδ πρωί. ’’Αλλο άγνωστόν σοι πρό- 

σωπον.
— Όποια άνησυχία! έψιθύρισεν ή ’Άδα ούχί τόσον εύχαριστημένη’ 

άλλη ένόχλησις.

I ‘ϊπεινιγμδς ε’ί τδ 33 τοΰ τοΰ Λίνπ; οτίχ. 1=90.
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•—Νέος έρασμιώτατος, ευφυέστατος καί έπίχαρις, νέος μεθ’ ου αί ώρκι 

παρέρχονται ώ; λεπτά' όταν ΐ'δγς αύτδν θά μέ δικαιώσης.
— Άλλα μόνοι εί'μεθα τόσον ευχαριστημένοι, Θέλομέν δ εΐς τδ καλόν 

τοϋ άλλου, καί ή ήμετέοα μ,οναζία παρέρχεται κάλλιον ή μεταζύ τών 
διασκεδάσεων κα'ι τών εορτών.

— Είνε αληθές, άλλά διά μίαν ημέραν δέν πειράζει. Δέν πρέπει νά 
είνε τις άκοινώνητος ώς αί άρκτοι.

— Καί ήμερησία απώλεια τής ηρεμίας δεν εινε μικρδν πράγμα. Εύρι- 
σκόμεθα τόσον καλώς έν τη έπί τοϋ κήπου κίτρινη ημών αιθούση, καθή- 
μενοι άντιμέτωποι έπι τών ήμετέρων εδρών, αρκετά πλησίον ώστε ν’ άσπα- 
ζώμεθα καί άρκετά μακράν ώστε νά αίσθανώμεθα επιθυμίαν τοϋ νά εί- 

μεθα δλίγω πλησιέστεροι. Μετά τδ γεϋμα μεταβζίνομεν νά πίωμεν καφέν 
ύπδ την σκιάδα, καί μένομεν έκεϊ δμιλοϋντες περί τοσούτων πραγμάτων 
μέχρις ου νυκτώση. Είμαι τόσον εύχαριστημένη .έκ τούτου τοϋ βίου.

— Ναί, ναι άγαπητή μου, είμεθκ ευτυχέστατοι. Άλλά μίαν ημέραν 
νά δυνηθώμεν νά κάμωμεν έζαίρεσιν ώστε νά προσκαλέσωμεν παλαιόν 

τινα φίλον,, είνε άπαρζίτητον. '

— Παλαιόν φίλον;
— Αέγων παλαιόν εννοώ παλαιάς γνωριμίας'

είνε τριακόντούτης. '
— Ό Άλφρέδος ;
— Ναί, δ Άλφρέδος Αουδοβίκι, άζιωματικδς 

ευθυμία. Άλλά τί έχεις ’Άδα; έ'γεινες ώχρα ώς
— ’Εγώ ; τίποτε... η μάλλον αισθάνομαι τι.
— Δι’ άγάπην Θεοϋ ’Άδα ...

•—Μή φοβοϋ. Αισθάνομαι μικράν σκοτοδινίασιν.
— Δέν σοί είνε σύνηθες τοΰτο, μέ τρομάζεις.
— Λοιπδν. ώς έ'λεγες . . . έζακολ,ούθησον, διότι μοί έπέρασεν η ζάλη.
— "Ελεγον ... άλλά πράγματι δέν αισθάνεσαι πλέον ζάλην;
— Ούχί. . . θά σοί τδ έ'λεγον . . . διάκειμαι κάλλιστα . . . ήτο πράγμα 

στιγμιαϊον.
— "Ελεγον λοιπόν ...
——"Οτι εινε άζιωματικδς τών άκροβολιστών, φαίνεται μοι ... τρια- 

κοντούτης ...
— Ά ναί" καί είμαι βέβαιος οτι θά σοί άρέση· είνε κομψδς, εύθυμος, 

εύαρεστότατος. ..
Ό ’Ιωσήφ άνοίγων την θύραν άνήγγειλε την όίφιζιν τοΰ κυρίου Άλ- 

φρέδου.
‘Η Άδα ώχριάσασα αυθις έστρεψε την κεφαλήν, έν § δ Άλφρέδος ώδευ- 

ςεν ςίς τήν θύρκν πρδς συνάντησιν τοΰ φίλου.

τών άκροβολιστών, δλος 
δ θάνατος.

Λ Λ ’ ♦ζ * '
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Ό Πύρρος όστις κατά την διάρκειαν τοΰ διαλόγου της Άδας πρδς 
τδν’Αλβέρτον ήτο ζαρωμένος ύπδ τδν κλιντηοα χωρίς νάδίδη σημεϊον 
ζωής, δτε είσηλθεν δ άζιωματικδς μετέβη έναντίον αύτοϋ σκίρων καί δει- 
κνύων τυύς δδόντας κατά τρόπον ούχί λίαν ένθαρρυντικδν διά τάς σάρ

κας του.
— Εΐς την κοίτην σου, Πύρρε, έφώνησεν δ 'Αλβέρτος" άλλ’ δ Πύρρος 

έζηκολούθησε νά άγριαίνη.
---- Εΐς την κοίτην έκεϊ, έκρκζεν έκ νέου, καί δ Πύρρος ύπείκων εΐς την 

αγίαν ύπκκοήν, άλλ’ άείποτε βρέμων άπεχώρησεν εΐς γωνίαν τινά τοΰ δω
ματίου, ένθα κατεκλίθη διαμαρτυρόμενος δρκστηριώτατα.

Ό άζιωματικδς δστις ίδών την κακήν ύποδοχήν διετέλει μένων έπί της 
εισόδου καί κρατών άνά χεϊρας τήν ράβδον προθυμότατος εΐς συνετήν ύπο- 
χώρησιν, επειδή ένδέχεται νά εΐνέ τις γενναίος στρατιώτης, καί όμως νά 
έπιθυμη τήν άκεραιότητα τών σαρκών του έν ώρ^. ειρήνης, προύχώρησεν 
ένθαρρυνθείς πρδς τήν οικοδέσποιναν, ήτις ύπεδέχθη αύτδν μετά γλυκό
πικρου μειδιάματος.

— ’Άδα, παρουσιάζω σοι τδν καλλίτερόν μου φίλον, Άλφρέδον Αουδο
βίκι, εΐπεν δ Αλβέρτος, κρατών διά της χειρδς τδν ύπολοχαγόν.

— Ά . . ., άνέκρκζεν άκων δ άζιωματικδς, πιστεύω ... φαίνεται μοι...
— Τί τρέχει; ύπέλαβεν δ Αλβέρτος, έκπλκγείς δτι ή γλ.ώσσα τοΰ φί

λου παρέλυσε. Τί τρέχει;
— Ούδέν, έζηκολούθησεν ούτος· άλλά θά ώρκιζόμην δτι έγνώρισά ποτέ 

τήν κυρίαν. . . Κατόπιν νικήσας τήν πρώτην συγκίνησιν έζηκολούθησε... 

Τή αλήθεια δι’ ημάς τούς μεταβαίνοντας άδιαλείπτως άπδ πόλεως εΐς 
πόλιν δέν είνε δύσκολον νά εύρη τις δμοίας φυσιογνωμίας, άν καί ή τής 
κυρίας δύναται νά έ'χη παρεμφερή άντίτυπα, δυσκόλως δμως άπκράλ- 

λακτον.
—— Ά, ά, τώρα άναλαμβάνεις τδ σύνηθες έπίχαοι καί σέ άναγνωρίζω. 

Άγγέλω σοί δτι φθάνω εΐς τήν οικίαν ταύτην τήν στιγμήν καί δέν έ'δωκα 
τάς δεούσας διαταγάς. Διά τοΰτο θά ευργς πρόγευμα λιτότατον, Άνάμε- 
ταζύ ήμών άς θέσωμεν κατά μέρος τάς φιλοφροσύνας.

Ό ’Ιωσήφ εΐσήλθε ν’ άναγγείλή δτι ή τράπεζα ήτο έτοιμη, καί δ άζιω- 
ματικδς ώς νέος τοΰ συρμοΰ έδραμε νά προσφέργ τδν βραχίονα εΐς τήν κυρίαν.

Ό Πύρρος είχε κινηθή δπως άκολουθήση τήν συνοδίαν, έλπίζων δτι δ 
νέηλυς θά ήρεν άπ’ αύτοϋ τήν ένόχλησιν* άλλ’ δτε εΐδεν αύτδν προσφέ- 
ροντα τδν βραχίονα εΐς τήν κυρίαν, ύπεντοθόρυσέ τι, δπερ εν γλώσσν; κυ- 
νική φαίνεται νά ήτο μυστηριώδες, καί μετά βαθέος στεναγμού κατεκλίθη 
αυθις. Ό ακροβολιστής πράγματι δέν είχε κερδίση τήν συμπάθειάν του.

Άπ’ έκείνης τής ημέρας αί έπισκέψεις τοϋ ύπολοχαγοΰ ήρχισαν νά είνε 
συχναί. Ή Άδα ύπεδέχετο αύτδν μετ’ αύζομένης δσημέραι ευχάριστή-
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εύνοιαν αύτοΰ. 
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σε,ως και δ Αλβέρτος ήτο φαιδρότατος, δσάκις περί το τέλος τοΰ δείπνου 
άνοίγων δ ’Ιωσήφ την Ουράς άνήγγελλε την άφιξιν τοϋ κυρίου Λουδοβίκου* 

μόνος δ Πυρρος έπίμονος έν τή έαυτοΰ γνώμγ, δσάκις ηκουε την σπάθην 
τοΰ ύπολοχαγοϋ, μετέβαινε ν’άναπκυθή είς την συνήθη'γωνίαν ύποτον- 

Οορύζων.
Καί δμως δ’Αλφρέδος πάσαν προσπάθειαν κατέβκλεν δπως κερδήσν) την 

'·. Μίαν μάλιστα εσπέραν μετέβη είς την οικίαν τοϋ Άλβέρ- 
: θυλάκια πλήρη πλακούντων και γλυκέος διπυρίτου, άπερ 

ι συνειδήσεων τών κυνών καί 
( άλλ’ δ Πυρρος, δτε δ ύπολοχαγδς έτεινε τήν 

χεΐρα δπως προσφέρν) είς αύτδν είς σημεϊον ειρήνης σημαντικόν διπυρίτην 

τής Ναβάρρας, μή ών φίλος τών μέσων όρων, και ενθυμούμενος τδ παροι- 

μιώδες τοϋ Βιογιλίου : Φοβούμαι τους Δαναούς και ό&ρα. φέροντας, προσ- 
ηγγισεν έπί τής χειρδς τοϋ δωρητοΰ πράγμά τι δπερ δέν ήτο δηλωτικόν 
εύχαριστήσεως Ό ύπολοχαγδς άφήκε παραυτα νά τοΰ πέσν) κατά γης δ 
διπυρίτης, δ δέ Πύρρος δσφρανθείς αύτδν περιφρονητικώς, έδειξε κατά άχι 
διφορούμενου τρόπον πόσον ολίγον έξετίμα τούς διπυρίτας τής Ναβάρρας.

Έξ έκείνης τής έποχής ·δ κομψευόμενος άντί νά φέρν) είς αύτδν γλυκύ- 

σματα, τούναντίον ΐνα μειζόνως εύχαριστήση τήν κυρίαν, ή'τις ήγάπα τδν 
κύνα ώς τδν καπνδν είς τούς οφθαλμούς, ηρχισε νά κάμνη είς αύτδ πει
σματικά δσα δύναταί τις νά φαντασθή. ’Έρριπτε φέρ’είπεϊν τά άποσίγχρα 
είς τδν κάδον δθεν έπινεν δ κύων, έφύσα τδν καπνδν είς τήν ρίνα αύτοΰ, 
άνεμίγνυεν είς τδ φαγητδν αύτοΰ άμμον τοΰ κήπου, τοΰ έκαμνεν έν γένει 
μαρτύρια ικανά νά έξαντλήσωσι καί καλογήρου τήν υπομονήν. Ή ’Άδα 

έγέλα καί εδρισκεν δτι δ κ. Λουδοβίκι ήτο ευφυέστατος.
Αί επισκέψεις τοΰ ύπολοχαγοϋ έγίνοντο άείποτε παρόντος τοΰ ’Αλβέρ

του, τουτέστι μετά τδ γεΰμα.
> Εσπέραν τινά δμως δ ’Αλβέρτος προανήγγειλεν δτι τήν έπιοΰσαν θά 

μετέβαινεν είς κτήματα αύτοΰ έν Βχλδάρνφ, καί δ Πυρρος θά ήκολουθει' 
αύτόν. Τήν ημέραν έκείνην δ έράσμιος άκροβολιστής δέν παρέλειψε νά 
κάμγ τήν συνήθη έπίσκεψιν, άλλ’ έκχμεν αύτήν περί τήν μεσημβρίαν. Τδ 

. σύντονον είχε σημασίαν.
Ή ’Άδα ύπεδέχθη αύτδν είς τήν μικράν αίθουσαν τής εργασίας, μετά 

μειλιχιωτέρου μειδιάματος, καί νεύουσα είς αύτδν νά καθίση πλησίον, 

εΐπεν:
—τ- Είς τί οφείλω, κ. Λουδοβίκι, τήν εύτυχή ταύτην παράβκσιν τοϋ 

δρομολογίου σου ;
—— Γινώσκων δτι είσαι σήμερον μόνη ένόμισχ δτι δέν κάμνω κακά να 

έλθω νά σοί κάμω έπ’ δλίγον συντροφιάν* Άλλ’ άν σοί είμαι δχληρδς. .. ·

Κ·

: —- Τί λέγεις ; . . . ή αιφνίδιος παρουσία σου εΐνε εύαρεστοτάτη, εΐνε
. χαρίεσσα έπίνοια.

— Είς ταύτην δμως δέν γινώσκεις άν ήνωσα δλίγον εγωισμόν.

■ Πως,
— Τήν ηδονήν τοΰ νά σέ ΐ'δω τδ ταχύτερου . . . καί ...
— Καί;
— Μόνην.
•— Κύριε Λουδοβίκι, εΐπεν ή’Άδα μετά τόνου φωνής μή διφορούμενου 

περί τοΰ τρόπου καθ’ θν έ'μελλε νά δεχθή τήν άοχομένην συνδιάλεξίν.
— Μή άλλοιοΰ ’Άδα, δέν ήλθον έδώ ΐνα σοί εί'πω πράγμα δυνάμενον 

νά σέ προσβάλη* είμαι τίμιος άνθρωπο;. Θέλω μόνον νά σέ κάμω νά έν- 
νοήσγς ότι ήλθον έδώ είς Φλωρεντίαν πλήρης έρωτος, έπ’ έλπίδι νά ευρώ 
άείποτε έλευθεραν έκείνην ήν μόνην ήγάπησα έν τώ κόσμφ, καί νά κάμω 
αυτήν σύζυγόν μου ...

. ' —. Κύριε ...

— ... ’Άφες με νά τελειώσω, παρακαλώ σε . . . Πάσας εζείνας τάς 
ελπίδας εΐδον ματαιωθείσας’ άλλ’ δ έρως μένει καί κορυφοϋται...

Ή ’Άδα άνηγέρθη.

— Κάθισον, παρακαλώ σε ’Άδα* όλα ταϋτα ήθέλησα νά σοί εί'πω, 
ΐνα μή ύπολάβγς βλέπουσά με ίλαρδν καί κατά τδ φαινόμενου, δτι έχω 
άαρδίαν πρόστυχου καί άστατου* ΐνα μή παρατηροΰσά με μεταβεβλημέ- 

νον εκτίμησές ώς άνθρωπον άνεπίδεκτον σπουδαίων αισθημάτων, καί ΐνα 
μή αίσχύνησαι δτι έδοκίμασάς ποτέ συμπάθειαν ύπέρ άνθρώπου άναξίου 
αύτής. ’Ήδη ’Άδα ειπον δ τι ήθελον νά σοί εί'πω, καί επανέρχομαι είς 
τά δριά μου είς δ τι έφείλω καί θέλεις νά είμαι.

Ή ’Άδα συγκεκινημένη έκάθισεν αύθ’ς καί μετά φωνής άσφαλους άπε- 
κρίθη:

•— Μίαν μόνην άπάντησιν έχω νά δώσω ύμΐν κ. Λουδοβίκι* λατρεύω 
τδν άνδρα μου. Ούτε έ'χω, ούδέ δύναμαι νά έχω σκεψεις καί συμπάθειας 
εί μή δι’ αύτόν. Πάς άλλος άνθρωπος μοί εΐνε πάντη αδιάφορος. Ούδ’ δ 
χρόνος θά ήδύνατο νά μεταβάλν) τούς δρους τούτους. ’Ήδη άς δμιλήσω- 
μεν,άν θέλητε,περί τοΰ νέου μελοδράματος,δπερ παρίσταται είς τδ θέατρου 
Pergola, περί τών εύνοουμένων ύμΐν ύποκριτριών, περί παντδς δ τι θέλετε. 
Σάς άφίνω έλεύθερον τδ στάδιον είς τά θέματα τής δμιλίας’ έν μόνον σάς 
εμποδίζω.

Καθώς θεατρική άποτυχία δέν δύνκται νά γείνγ πηγή εύδιαθεσίας, δ 
διάλογος έχαλαρώθη, καί μετ’ δλίγον δ ύπολοχαγδς ήγέρθη δπως άπέλθή.

— Θά πέσω, έψιθύρισε καθ’ έαυτδν διερχόμενος τδν άντιθάλαμον. ’Ώ,
κν πέσω! ... ’

‘Ο ’Αλβέρτος έπανελθών εσπέρας είς τήν οικίαν εύρε τήν ’Άδαν, σο- 
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βαράν και μελαγχολικήν, ήτις περιέπτυξε διά των βραχιόνων τόν λαιμόν 
αύτοΰ, ώσεί κλαίουσα καί λέγουσα :

— Όποια/ πένθιμον ημέραν διήλθον σήμερον φίλε μου.Δέν θά μέ άφή- 
σης πλέον, είνε αληθές; άλλοτε θά έλθω μετά σου, άλλά δέν θέλω νά 
μένω μόνη, διότι αγαπώ σε πολύ, καί διότι μία μόνη ήμερα χωρίς νά 
δύνωμαι νά σέ έναγκαλισθώ είνε δι’ εμέ ανυπόφορος βάσανος. Θέλω νά 
μένω άείποτε μετά σου μέχρι θανάτου, καί ούδ’ αυτός θ’ άποχωρίση ημάς 
διότι θά είσαι άείποτε έμός, ώς ή ’Άδα σου έσται άείποτε διά σέ.

Ό Αλβέρτος ένηγκαλίσθη αυτήν μετά ψυχικής έκχύσεως, και έμειναν 
ούτως, ή μία έπί τών βραχιόνων τοΰ άλλου, έν ω δ Πύρρος σείων ήρέμα 
τήν ούράν είχε παρεντεθή έν μέσφ αύτών παρατηρών διά τών νοημόνων 
δφθαλμών, ώς νά ή'θελε νά συμπεριληφθή καί αύτός τρίτος είς τοιαύτην 
αισθηματικήν έκδήλωσιν.

Διήρχετο τό έτος 1807 και ήτο μήν Σεπτέμβριος, δτε έν τή ρωμαϊκή 
χώρα ή'ρχιζε τό υψηλόν δράμα, ου άξιον στέμμα έπεγένετο ή εκατόμβη 

τής Μεντάνας.
Οί έθελανταί σποράδην'άοπλοι μετά καρδίας πλήρους πεποιθήσεως είς 

τό μέλλον τής ’Ιταλίας διήρχοντο τά σύνορα προφυλαχτικοί, καταδιωκό* 
μενοι ώς κακοΰργοι. Ό μικρός σπινθήρ είχεν άνάψη μεγάλην πυρκαϊάν, 
καί ή κραυγή 'Ρώμη η (Wrurof άντήχει πανταχόθεν τής ’Ιταλίας.

Ό Νικοτέρας συνέλεγεν άνθρώπους παρά τήν ’Όρτην, δ Μενόττης είσ- 
ήρχετο μετά λαμπρά·/ συμπλοκήν είς Νερώλαν και Μοντελιβρέττην, δ 
Άκέρβης κατελάμβανε καί άπηλευθέρου τόν καλούμενου Καταρράκτην, 
σταθμεύων μετά τοΰ στρατηγείου αύτοΰ έπί τών κορυφών τοΰ πύργου 
’Αλφίνα.

Τά θαρραλέα ποντιφικικά στίφη οπισθοχωρούν έπτοημένα ένωπιον τών 
σπειρών τών έθελοντών, οπλισμένων υπό μόνης τής εαυτών πίστεως.

Ή έπανάστασις έπεξετείνετο. Έκ πάσης γωνίας τής ’Ιταλίας οί νέοι 
συνέσπευδον είς τά ποντιφικικά σύνορα’ ή καρδία τών αρχαίων φιλοπα- 
τρίδων έπαλλεν έπί τή έλπίδι οτι αύτη ήτο ή τελευταία ορμή καί δ 

έσχατος άγων κατά τών πολεμίων τής πατρίδος, και πάντες ήθελον δι’ 
έσχάτην φοράν νά παράσχωσι τόν βραχίονα ύπέρ ίεράς ύποθέσεως. Αί πό
λεις, τά χωρία καί αί πολίχναι έκενοΰντο’ έμενον έκεΐ μόνον γέροντες, 
γυναίκες καί παΐδες’ δ Γαριβαλδινός στρατός αύξανόμενος δσημέραι έσφιγγε 
τήν 'Ρώμην διά πυρίνου κύκλου. Είς τούς ποντιφικικούς έκδεδιωγμένους άπδ 
παντός προμαχώνας έμενον μόνον δλίγαι πόλεις, έν αίς ίσχυρώς ήσαν οχυ
ρωμένοι.

Ό ’Αλβέρτος δστις είχε στράτευση έντιμος έν πάσαις ταΐς στρατείαις 

τής’Ιταλίας έγαργαλίζετο είς τάς χεΐρας και τούς πόδας μή εύρίσκων 
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άνάπαυσιν ούδέ στ γμήν. Κατέτριβε τδν χρόνον διερχόμενος εφημερίδας, 
δπως μανθάνη τάς τελευταίας ειδήσεις, καί περιμένων τελεγραφήματα’ 
δσάκις δέ ή'οχετο ή άγγελία νίκης τίνος ή ή'ττης ήσθάνετο άναβαΐνον είς 
τό πρόσωπον έρύθημα, καί συνεκινεΐτο δτι δέν έλαβεν άκόμη μ.ετοχήν. 
Στενοχωρούμενος μεταζύ τής πρός τήν πατρίδα καί τής πρός τήν οικο
γένειαν άγάπης, θά ήθελε νά δυνηθή ν’ άγάγη μεθ’ έαυτοΰ τήν γυναίκα 
είς τό πεδίον τών μαχών, ή νά μεταστήση τδ θέατρον τοΰ πολέμου 
άπέναντι τής έαυτοΰ οικίας. Διετέλει έν ώκεανφ συγκρούσεως αισθημά
των καί καθηκόντων.

Κατά τάς κρίσιμους. έκείνας στιγμάς ήσθάνετο άνάγκην τής συμβουλής 
πιστοΰ τίνος συνεταίρου, και μετέβαινε πάοαυτα είς τήν οικίαν φίλου’ 
κρούων δέ τήν θυραν ήρωτα άν ήνε έντός δ ’Ροδόλφος.

— ’Ώ, φαντάσθητε! άνεχωρησε τήν προλαβοΰσαν κυριακήν χωρίς νά 
εΐπη τίποτε. Πάντες οί έν τή οίκίγ είνε είς δάκρυα. Είνε άληθής κατα- 

κλεισμδς συμφορών .. .
— Άνεχωρησε και αύτός; ..
Καί δ Αλβέρτος έσπευδε παρ’ άλλω· έκεϊ ήρχετο άνοίγουσα αύτω τήν 

θυραν ή οικοδέσποινα μετά οφθαλμών κκτερύθρων καί κλαίουσα ώς βρέφος.
— Τί συμβαίνει, κυρία ;
— ’Ήλθετε ί'σως νά μέ παρηγορήσητε ; έμάθετε. . . άλλά τά πάντα 

μάταια, διότι δέν θά δυνηθώ νά ησυχάσω ...
---- Τί τρέχει; ούδέν γινώσκω.
— Άνεχωρησε σήμερον τδ πρωί δ άχάριστος άφείς με μόνην,, συνεπα

γόμενος καί τδν ύπηρέτην.
. — Καί τδν ύπηρέτην ;

— Κατόπιν έγραψε μοι οτι άν άναγγείλωσιν είς έμέ αύτδν τεθνεώτα, 
νά μή πιστεύσω έν δσφ δέν μοί γράψή τοϋτο ίδιοχείρως. Κρίνε άν τοιαΰτα 
πράγματα επιδέχονται άστε’ίσμούς. Ή δέ πτωχή, έγκαταλελειμμένη Α
ριάδνη άνελύετο είς δάκρυα, καί δ Αλβέρτος άπήρχετο σιωπηλώς κάτω 
νεύων ώς ένοχος καί ψιθυρίζων.

— ’Ώ, πόσον είνε καλλίτεροι μου.
Τήν 23ην ’Οκτωβρίου 1867 δ Γαριβάλδης διαλαθών τήν φρουράν ήτις 

έφύλαττεν αύτδν περί τήν Καπρέρκν νήσον άψοφητί άποβάς είς τήν 
άπέναντι ήπειρον διήλθεν ώσεί πτερόεις τά σύνορα. Ό ή'ρως τών δύο κό

σμων ήγεΐτο τών έθελοντών.
Ό Αλβέρτος μετά παλλούσης καρδίας καί παγεροΰ σώματος, διάπυρος 

τδν έγκέφαλον, ή'κουσε τήν μεγάλη·/ άγγελίαν, καί είχεν ή'δη άποφασίση 
νά παρακολούθηση είς τήν τελευταίαν νίκην τδν γέροντα δημοτικόν στρα
τηγόν. Ό δέ Άλφρέδος ένεψύχονεν αύτδν νά ύπακούση είς τάς δρμάς 
ταύτας τής καρδίας.
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— Ή θέσις μου, ελέγεν αύτφ,δέν επιτρέπει [λοι νά πράξω ομοίως ά."Κ\χ 
ταχέως δ τακτικός στρατός θά συνοδεύση ύμας είς ταύτην την επιχειρή
σω. Και ημείς έλάβομεν διαταγήν νά εί'μεθα έτοιμοι είς δδοιπορίαν.

— ’Έχει καλώς, φίλε μου, σύ έν τούτοις μένεις ακόμη ημέρας τινάς, 
και εμπιστεύομαι ίοι τήν φροντίδα νά εγχειρίσεις είς την Άδαν μου, ην 

τοσοΰτον άγαπώ, την επιστολήν τοϋ άποχαιρετισμοΰ.
— Είνε λυπηρά εντολή, άλλά θά έκτελέσω αύτην πιστώς*. ι
— ’Ομνύεις μοι δτι ούδέν θά εί'πγς αύτή πρδ τής άναχωρήσεώς μου ;
— ’Ομνύω σοι τοΰτο, ’Αλβέρτε, ώς τίμιος στρατιωτικός.
—- Εύχαριστώ, ήλπιζον τοΰτο παρά σοΰ.
Μετά μίαν ώραν δ’Αλβέρτος ύπηγόρευε τήν διαθήκην, έν ή ώριζε τήν 

’Άδαν κληρονόμον. Κατόπιν γράψας περιπαθεστάτην έπιστολήν πρδς την 
γυναίκα ένεχείρισεν αύτην είς τδν φίλον, έντειλάμενος νά παραδώσγ αύτην 
δπότε ουτος θά έ'χγ ήδη άναχωρήσν).

Μη έχων τδ θάρρος νά καταλείπτ) την γυναίκα, ην τοσοΰτον ήγάπα, I
άνευ ένδς άσπασμοΰ, οστις δυνατδν νά ήτο δ τελευταίος, έπανηλθεν οί- 
καδε προσπαθών νά άποκρύψγ μην έσωτερικήν διαμάχην μεταξύ τοΰ κα
θήκοντος αύτοϋ ώς συζύγου, καί ώς πολίτου. "Οτε δμως έ'λαβε την Ά- 
δαν είς τάς άγκάλας, και τδ ρόδινον αύτής και μειδιών στόμ.α έφηρμό- 
σθη έπι τοΰ τρέμοντος έκ συγκινήσεως χείλους εκείνου, ήσθάνθη μέγα 
μέρος τοΰ θάρρους καταποντιζόμενον είς την άβυσσον τών μελανών έκεί- ;
νων και άπαστραπτόντων δφθαλμών, ο'ίτινες παρετήρουν αύτόν. Ούδ’ άπέ- I

καμνε παρατηρών αύτήν άνά παν φίλημα, καί έκείνο τδ πρόσωπον ούδέ- /
ποτέ έφάνη αύτώ μάλλον άκτινοβολοΰν ώραιότητα καί έρωτα. Οί κύκλο- |
τερεϊς βραχίονες τής Άδας ο'ίτινες έλαφρότατα και μαλακώτατα ώς ρο- £
δίνη άνθοδέσμη περιέβαλλον τδν λαιμόν αύτοϋ, έφάνησαν είς αύτδν τότε ι
κραταιότεροι χαλύβδινης άλύσεως, ή δέ μαλακή έκείνη καί άρωματική 
άναπνοή ή έπιψαύουσα τήν ό'ψιν αύτοϋ, άπεσβέννυε πάσαν δύναμιν καί θέ- ί

λησιν αύτοϋ. ?
’Ενώ δ’ ήτο άφνιρημένος είς έκείνην τήν έ'κστασιν, έπεφάνη δ Άλφρέδος ί

κρατών άνά χεϊρας φύλλον χάρτου.
— Μία καταπληκτική καί άπροσδόκητος άγγελία, είπεν εισερχόμενος. *

Θλιβερός άποχωρισμδς άναχώρησις πλησίστιός. ί
— Τί τρέχει ; ύπέλαβεν άποτόμως δ Αλβέρτος, άποσπώμένος άπδ τίς |

συζύγου καί άνάλαμβάνων έπ’ ολίγον τήν έαυτου κυριότητα, καθδ έννοή-
σας τδν σκοπόν τίς έπισκέψεως τοΰ φίλου καί φοβούμενος μήπως διά τδ 
άπροσδόκητον έκφύγη καί έτέρα λέξις άπδ τών χειλέων τοΰ Άλφρέδου, L
άποκαλύπτουσα είς τήν ’Άδαν τδ συλληφθέν σχέδιον. ΐ

•—Ά, ύπέλαβεν δ Άλφρέδος συνερχόμενος καί διορθών εαυτόν. Άλ- ί
βέρτε, άναχωρώ πλησίστιός. f
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—· Άπελθε, άπελθε, κύριε Λουδοβίκου, είπεν ή Άδα κατά φρόπον στε- 
νόχωρον’ μή έρχου νά έπαυξάνγς τήν ζάλην τίς κεφαλής αύτοϋ.

— Πρδς θεών, είς φιλόπατριν ώς δ Αλβέρτος πιστεύω δτι φέρω εύχά- 
ριστον άγγελίαν.

— Άγγελίαν έκ τών συνόρων καί της πεδιάδος ;
— Σπουδαίον τηλεγράφημα, άνάγνωθι.
'Ο Αλβέρτος άποσπάσας τδν χάρτην άπδ της χειρδς τοΰ Άλφρέδου, 

μετά φωνής ήλλοιωμένης έκ τής συγκινήσεως άνέγνω :
«Ό Γαριβάλδης μετά τρισχιλίων έθελοντών προσβαλών κατέλαβε τδ 

Στρογγύλον ’Όρος, συλλαβών 350 αιχμαλώτους καί δύο κανόνια».
Αί χεΐρες τοΰ Αλβέρτου έφαίνοντο κατειλημμέναι ύπδ παραλυσίας/ έν 

ω άνεγίνωσκε τδ ύπδ τόΰ φίλου προσενεχθέν αύτφ τηλεγράφημα.
Ή Άδα ένήσχολημένη είς τδ νά δεχθή τάς προσρήσεις τοΰ ύπολοχα - 

γοϋ δέν ένεβάθυνεν είς τδ πνεύμα ταύτης της σκηνής.
Ό διάλογος βαθμηδόν έστράφη έπι άλλων άντικειμένων, μέχρις ού αί

φνης δ Αλβέρτος έξανέστη παρατηρών τδ ώρολόγιον.
— Είνε ώρα ν’ άπέλθω, είπε.
— Ποΰ; ήρώτησε πάραυτα ή ’Άδα. Νά άπέλθης ποΰ;
— Είς τήν έ'παυλιν τοΰ Βαλδάρνου. Άλλά θά έπιστρέψω αύ'ριον τδ 

πρωί. ’Έχω νά δώσω παραγγελίας τινάς είς τδν έπιστάτην,
. ·—- Δδς αύτάς τήν παρασκευήν.

— Είνε άδύνατον άγαπητή μου’ έ'χώ νά κάμω μίαν πληρωμήν ής ένεκα 
άπαιτείται νά πωλήσω τδ γέννημα τοϋ παρελθόντος έ'τους. Ό Άλφρέδος 
γινώσκει καλώς πώς έ'χουσι τά πράγματα.

— Είνε άληθέστατον, έπανέλαβεν δ ύπολοχαγός' τόσον άληθές, ώστε 
είδον έπιστολήν περί τούτου.

Μετ’ ολίγον δ Αλβέρτος έ'διδεν άλλο φίλημα είς τήν γυναίκα, κατό
πιν άλλο, τρία, δέκα, εκατόν ... καί δεν ήτο τρόπος ν’ άποσπασθή άπ’ 
αύτής, άν δ Άλφρέδος δέν έ'λεγεν είς αύτδν σιγανά μετά της ίδιαζούσης 
είς τήν-φιλίαν μερίμνης.

— Κατ’αύτδν. τδν τρόπον άποκαλύπτεσαι.
Ό ’Αλβέρτος έννοήσας τήν όρθότητα τής παρατηρήσεως έσφιξεν ίσχυ- 

ρώς τήν χεϊρα αύτής, καί έξήλθε μετά καρδίας οιδαλέας άαί οφθαλμών 
διαβρόχων έκ δακρύων. "Οτε δ’ έξήλθεν ήθέλησε νά στραφή όπως άτενίσνι 

αυθις είς τδ παράθυρον τοΰ κοιτώνος, έν ω είχε διέλθη τοσοΰτον εύτυ- 
χεϊς, ήσύχους καί γαληνιαίας ώρας, καί τότε μόλις είδεν δτι δ Πύρρος 
ωδευε κατόπιν αύτοϋ ούχί εύ'θυμος καί σκιρτών ώς άλλοτε, άλλ’ οίονεί 

συναισθανόμενος τήν περίστασιν, κατηφής, έ'χων τήν ούράν ύπδ τά σκέλη.
— Άπελθε οί'καδε,έκραύγαόεν δ Αλβέρτος λυσσαλέος, μή προσέχων είς 

τας φιλοφρονήσεις, άς έπιδαψίλευεν αύτώ δ Πύρρος μόλις ίδών δτι δ κύ-
Τύμο? ST' 5._ Μάρτιο?. 1882 ’ 16
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ριος ήσχολεϊτο περί αύτοϋ. ’Άπελθε οί'καδε, έκραύγασεν αύτφ αυθις, καί 
πλήττων αύτδν διά τής ράβδου έπέστρέψεν δπίσω και παρέδωκεν είς χεΐ- 
ρας τοΰ ’Ιωσήφ, δστις έσυρε πρδς εαυτόν μετά χάριτος χαρκκτηριζούσης 
μεγάλην λεπτότητα.

Ό ’Αλβέρτος έξηκολούθησε την πορείαν,δ δέ Πύρρος γινώσκων την τοπο-· 
γραφίαν τής οικίας κάλλιον τοΰ φύλακος, αδιαφορών περί τής έθιμοταξίας 
έπήδησεν άπδ τοΰ παραθύρου της πρώτης κλίμακος είς τδν κήπον κ^ί, εύρών 
ανοικτήν την θυρίδα την άγουσαν πρδς- την δδδν, τδ έβαλεν είς τά τέσσαρα 
καί έφθασε τδν ’Αλβέρτον καί ήρχισεν αυθις ηρέμα ν’ άκολουθή αύτόν.

Εκείνος έχων τήν δψιν καί τδν νοΰν έστραμμένον άλλαχοΰ, μόλις είς 
τδν σταθμόν παρετήρησε την επιμονήν τοΰ συνοδοιπόρου, δστις ύποτεταγ- 
μένος καί τρέμων έπλησίασε, δίδων νά έννοήσγ κάλλιστα δτι διέπραξε 
δόλον τινά.

— Σύ οίκειοθελώς νά έλθγς μετ’ έμοΰ πτωχέ Πύρρε ; είπεν είς αύτδν 
τότε μετ’ αγαθότητας, έπιψών την κεφαλήν αύτοϋ. Έλθέ λοιπόν. Πρό
σεχε δμως μη επαναφέρω σε κακώς έ'χοντα είς τούς λειμώνας τνίς έπαύ- 
λεώς μου. Λείχεις μοι τάς χεΐρας; δέχεσαι νά έλθής δπου έγώ υπάγω ; 
άγωμεν, άλλά πρόσεχε ... θά θέσω ύπδ δοκιμασίαν τδ θάρρος σου.

Ό κύων έφαίνετο έννοών πληρέστατα τά λεγάμενα τοΰ κυρίου, καί δέν 
έδείκνυτο άποβαλών τδ θάρρος έκ τής θέας τοΰ κινδύνου, άλλ’ έσεισε την 
ούράν ύποδηλών δτι δέχεται την σύμβασιν, καί οίονεί άποκοινόμενος δτι 
ήθελε ν’ άκολουθησν) αύτδν δ,τι καί άν συμβ-ρ.

Την 3ην Νοεμβρίου δ ήλιος έ'λαμπεν έπί τοΰ ορίζοντος ώς έν έαρινγϊ 
ήμέργ. Ή προκήρυξις τοΰ στρατηγοΰ Μενάβρέα τιθεΐσα έκτδς νόμου τούς 
σπεύσαντας ύπδ τάς σημαίας τοΰ στρατηγοΰ4Γαριβάλδη έκαμν,ε τούς δει- 
λοτέρους νά ύποστρέψωσιν είς τάς ιδίας εστίας, καί δ έθελοντής στρατός, 
δστις κατά τά τέλη ’Οκτωβρίου άνηρχετο είς μυρίους καί πεντακισχιλίους 
άνδρας, κατά την 3 Νοεμβρίου ήρίθμει μόλις τετρακισχιλίους ή πεντακι- 

σχιλίους έθελοντάς.
Τά παπικά στρατεύματα έπτοημένα έκτης έν Στρογγύλφ ’Όρει ήττης 

είχον άποσυρθή είς 'Ρώμην περιμένοντα ξενικάς έπικουοίας.
Μαθών δ Γαριβάλδης δτι ή Γαλλία έπεβίβαζε στρατδν κατοχής, διε- 

νοηθη νά ένισχυθή έν τινι πόλει έπιτηδείγ νά διαθρέψή τούς έθελοντάς 
μέχρι τοΰ έαρος, καί ένθα ν’ άντέχρ έν άνάγκ-ρ πολιορκίαν μέχρις έκεί- 
νης τής έποχής, καθ’ ήν περιέμενεν έξέγερσιν τοΰ έθνικοΰ ένθουσιασμοϋ. 

Ή Τίβολη έφαίνετο εύθετος πρδς τδ έαυτοΰ σχέδιον. Διά τοΰτο άπδ τής 
2ας τοΰ μηνδς εϊχε διατάξη πορείαν μέλλουσαν ν’ άρχίσγ είς τάς 11 πρδ 
μεσημβρίας τής έπιούσης. Πράγματι τήν 11 ώραν τής 3 Νοεμβρίου άπας 
δ μικρός στρατός τών εθελοντών είχε κάμη παρέλασιν ένώπιον τοΰ στρα
τηγού* κατόπιν δ’ ήρχιζεν ή πρδς τήν Μεντάναν πορεία.

r
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'Όστις έτύγχανε τότε είς τήν εμπροσθοφυλακήν θά έβλεπεν είς τάς 
στίχας τοΰ τάγματος τοΰ Μισσώρη ώραϊον φαιόχρουν νεανίαν φυσιογνωμίας 
κατηφοΰς καί ρεμβώδους,είς ου τδ πλευρδν ώδευε ποιμενικδς κύων παρατ-η- 
ρών αύτδν έκ διαλειμμάτων ώς διά νά έξαιτήσηται παρ’ αύτοϋ φίλιον μ.ει- 
δίαμα* άλλ’ δ Αλβέρτος άνεκύκλου διαλογισμούς άπωτάτους έκεϊθεν. Διε- 
νοεϊτο βεβαίως τήν πικράν έρη'μίαν, έν ή θά κατετήκετο θρηνοΰσα ή άτυ
χης ’Άδα, ής τδ μέλλον ύλικώς είχεν εξασφάλιση διά τής διαθήκης, προέ- 
βλεπε δ’δμως καί έφαντάζετο τάς σφοδράς καί ανεκδιήγητους θλίψειςαύτής, 
άν έπληττεν αύτδν δ θάνατος* δ άτυχής ’Αλβέρτος δέν έσκέπτετο περί 
έαυτοΰ, άλλά περί έκείνης μόνης* καί έβάδιζεν, έβάδιζε κατηφής καί σύν- 
νους, άν καί άσφαλής περί τοΰ ίδιου θάρρους* σιγηλός αύτές μόνος, έν ώ 
περί αύτδν οί έθέλονταί ύπήδον φαιδρδν δημοτικόν φσμα διά νά έξαπα- 
τώσι λεληθότως τδν χρόνον καί τήν δδόν.

Διερχόμενοι κατά μήκος τής προς τήν 'Ρώμην δδοΰ ύπερέβησαν τήν 
Μεντάναν καί ήρχισαν ν’ άναβαίνωσι τήν άνωφέρειαν, δπότε δδηγός τις 
δεήλθε τάς τάξεις κραυγάζων καί κράζων είς τδν συνταγματάρχην Μισ- 
σώρην : — 'Ο πολέμιος, δ πολέμιος.

— 'Ο πολέμιος, έπανέλαβον πάντες ταπεινή τή φωνή, έν φ οί διοι- 
κηταί έδιδον διατάξεις διά τήν είς μάχην παράταξιν.

Τδ πρδ μιάς στιγμής εδθυμον άσμα διεδέχθη ψίθυρος δι’ ύποκώφου ή'χου 
τών δβελών τών είσωθούντων τό φυσίγγιον είς τδ πυροβόλον. Κατόπιν 
σιγή πένθιμος, βαθεϊα, έπιτύμβιος* έκαστος είς τήν προσέγγισιν τρομερής 
ώρας έστρεφε τήν κεφαλήν νά παρατήρησή την ήδη διανυθεϊσαν δδδν, ήν 
ίσως ποτέ δέν ήθελε πλέον διέλθη* έκαστος άπέστελλε τδν ύστατον χαι

ρετισμόν είς τούς μακράν άπέχοντας συγγενείς καί ήγαπημένους. Μετά 
βραχύ δ Γαριβαλδινδς στρατός είχε παραταχθή, καί δ πυροβολισμός ήο- 
χιζε νά γίνηται έπαισθητδς έξ άποστάσέως ώς ρόγχος βαθμηδόν εύδια- 
κριτώτερον καί παταγωδέστερον. Έν συντόμφ ή μάχη είχεν, έπεκταθή έφ’ 
δλης τής γραμμής. Τά δύο κανόνια τών. εθελοντών έξαπέστελλον τούς 
χαιρετισμούς αύτών είς τδν πολέμιον, δστις φιλοφρόνως άνταπέδιδεν εκα
τόν άνθ’ ενός. Αί τάξεις τών ήμετέρων πρδς άριστεράν έπεξετείνοντο συμ- 
πληροΰσαι μεγάλην στροφήν, έν ω τδ τάγμα τοΰ Μισσώρη έκ δεξιών, ώς 
έν στρόφιγγι άκίνητον έπί δύο περίπου ώρας ώφειλε νά 'ίσταται άνεπτυγ- 
μένον έν άπροκαλύπτω τάξει έκτεθειμένον είς · τδν άντίπαλον πυροβολι
σμόν. Έν τούτοις δοθέντος σαλπίσματος αί τάξεις τών έθελοντών τής 
άριστεράς καί τοΰ κέντρου καταβαλλόμεναι ύπδ τοϋ άδιαλείπτως αύξον- 
τος άριθμοΰ τών πολεμίων ήρξαντο ν’ άποχωρώσιν. Άλλ’ επειδή ή κίνησις 
έγενετο λίαν κατεσπευσμένως, ή δεξιά πτέρυξ εύρέθη έντελώς άπρόφύλα- 
κτος, καί δτε λαβοΰσα τδ σημεϊον τής ύποχωρήσεως κατέβαινε τδν λό
φον έφ’ ου ήτο τοποθετημένη, τά πολυάριθμα παπικά τάγματά είχον
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ήδη καταλάβη τά περιξ υψώματα και έξηκόντιζον κνθρωποκτόνον πυρ άπο- 

τελεσματικώτατον έπί δδοϋ διακοσίων ίσως μέτρων παρά καλαμώνα δπό- 
θεν άφεύκτως έμελλε νά διέλθη τδ τάγμα τοΰ Μισσώρη, δπως έπανέλθη 
είς Μεντάναν. Τούτο δμως διήλθε μετά στάσεως άρχαίας λεγεώνας τήν 
έπισφαλή δίοδον, έφ’ ής κατέλιπε τδν φόρον ούκ ολίγων γενναίων· Οί έθε- 
λονταί ώχυροΰντο έν Μεντάνα μετά πυρετώδους δραστηριότατος, και έφαί- 
νετο καλώς δτι δέν ήσαν διατεθειμένοι νά παραχωρήσωσι τδν τελευταίου 

προμαχώνα. Έν άκαρεΐ είχον φραχθή αί δδοί, και παν παράθυρου είχε 
μετασχηματισθή είς πολεμίστραν. Κύκλος καπνοΰ καί πυρδς περιέβαλε τδ 
πενιχρόν χωρίον, διά τίίς καταστροφής καί τοΰ θανάτου καθιερωθέν είς 
ένδοξον όνομα. Δεκάκις οί παπικοί προσέβαλον τδν τόπον και δεκάκις άπε- 
κρούσθησαν μετά τρομεράς θραύσεως, μέχρις ού περί τάς δύο και ημίσειαν 
οί έθελονταί άπειρηκότες νά μένωσιν όπισθεν τών οχυρωμάτων έξήλθον 
ώς λέοντες άπδ τοΰ χηραμοΰ, άντεμετώπισαν αύθις τδν πολέμιον έν άνα- 
πεπταμένω πεδίφ, και διεσκόρπισαν αύτδν ούτως ώστε έπί της πρδς Μεντ 
τάναν δδοϋ έγίνετο καταφανής μάκρος κατασυρμδς σποραδικών άποσπα- 
σμάτων σπευδόντων νά κατριφύγωσιν όπισθεν τών υψωμάτων, δπως προ- 
φυλαχόώσιν άπδ τοΰ πυροβολισμοί? εν δέ τάγμα ζουάβων προχώρησαν έπί 

πλέον τών άλλων παρ’ δλίγον νά αίχμαλωτισθή. Οί Γαριβαλδινοί κατε- 
λάμβανον αύθις τάς ποωϊνάς θέσεις, δ δέ πολέμιος ήτο έν φυγή. Τδ κα
νόνων καί δ πυροβολισμός έ'παυον πρός στιγμήν. Ή νίκη έφαίνετο έκ νέοι* 
προσμειδιώσα είς τδν γέροντα ηγήτορα τών έθελοντών, δτε έκ τών πέριξ 
υψωμάτων νέον έπίμηκες καί πυκνόν σώμα πολεμίων προύφάνη έξ άπροό- 

πτου, προχωρούν μετά της εύσταθείας και άκριβείας στίφους άκμαίου ουπω 
λαβόντος ενεργόν μέρος. Οί έθελανταί άείποτε εδραίοι είς τάς άνακτη- 
θείσας θέσεις άνοιξαν αύθις γενναίου πΰρ, είς δ άνταπεκρίθη εκπομπή πυ
ροβολισμών τόσον φοβερά καί φονική, ώστε αί στίχες αύτών αύτόχρημα κα- 
τεστράφησαν. ΎΙΙτο η Γαλλική μοίρα μετά tar θαυμασίωκ σασσεπώ.

Κατά τήν στιγμήν εκείνην άνεδείχθησαν τεράστια έργα γενναιότητος. 
Καταδιωκόμενοι, σχεδδν πάντες πετρωμένοι, οί ολίγοι έπιζώντες «οπισθο
χωρούν ένώπιον τρομερού κατακλυσμού σφαιρών, άς στρατός δλόκληρος 
έξεσφενδόνων κατ’ αύτών, άλλ’ «οπισθοχωρούν ώς ήρωες, στρέφρντες τήν 
κεφαλήν πρδς τδν πολέμιον, προχωροΰντες αύθις ένίοτε κατ’ αύτοΰ, ή 
ιστάμενοι δπως έκπέμψωσι βολήν τοΰ δπλου, μεταχειριζόμενοι προμαχώνα 
παν δένδρον, πάντα λίθον. Καί παρετηρήθη εις έθελοντής θανασίμως πε
τρωμένος έκκενών τελευταίου ήδη τδ δπλον κατά τοΰ πολεμίου, καί έκ- 
πνέων έν S> προσεπάθει νά πληρώσγ αύθις αύτό. "Αλλος πετρωμένος είς 
τάς κνήμας, στηρίζων τούς ώμους είς δένδρον, έγέμισε καί έξεκένωσε μέ» 
χρις ού δ έφορμών πολέμιος προσεπασσάλευσεν αύτδν είς τδν κορμόν τοΰ 
φυτοΰ διά τής αιχμής τών λογχών. "Αλλος, βν ποιμ.ενικδς. κύων έπτοη-
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μένος και τρέμων ήκολούθει χωρίς νά καταλείπη ούδέ στιγμήν, μετ’ δλί- 
γων συντρόφων ώρμα διά τής λόγχης είς τδ πυκνότερον μέρος, τών πολε
μίων φαλάγγων έμποιών θραϋσιν. Και πόσα άλλα τεράστια δείγματα ρώ

μης ές άεί άγνοηθέντα ! . - . : _ ■
- Ό. πολέμιος ουδέ βήμα έκαμνε πρδς τήν Μεντάυαν. Ό Γαριβαλδιν.δς . 
στρατός ήδυνήθη ν’ άποχωρήση είς τά σύνορα, άφείς δράκα έθελοντών 
πρδς ύποστήριξιν τής άποχωρήσεως, οΐτινες, άφ’ ού έξηυτλήθησαυ τά πο- 
λεμεφόδια καί αί τροφαί, παρεδόθησαν τήν έπιοΰσαν είς τδν Γάλλον στρα

τάρχην μετά τής τιμής τών οπλών.

- 'Η νύξ ήτο αιθρία και άστροφεγγής, άλλ’ άσέληνος. 'Η ύποτρέμουσα
λάμψις τών άστέρων διέχεεν άπαίσιον φώς έπί τών πεπατημένων καί κα
τεστραμμένων άμπέλων, έπί τής ύπδ. νεκρών καί τραυματιών έστρωμένης 
πεδιάδος καί έπί τοΰ χωρίου Μεντάνας, ής έκάπνιζον αί ύπδ τών παπι
κών καί Γαλλικών μύδρών άναπεφλεγμέναι οίκίαι. Τά κινητά νοσοκομεία 
άμφοτέρων διήρχοντο τδ πεδίον τής. μάχης συλλέγοντα τούς τραυματίας 
καί στοιβάζοντα τούς νεκρούς. Οί λησταί τής πεδιάδος άκροποδητεί καί 
σιγηλοί έρρίπτοντο έπί τών πτωμάτων ψαύοντες αύτά διά πλεονεκτικών 
καί τρεμουσών χειρών, ώτακουστοΰντες περιδεείς τήν έπέλευσιν τοϋ περίτ 
πόλου. Ύπ<^δοντες μεταξύ τών δδόντων καί καπνίζοντες ρυπαοάν καπνο
σύριγγα, φαίνονται πλησιάζοντες δύο παπικοί, ύποβαστάζοντες καθγμαγ- 

μένον φορεϊον. <
Έκ τούτου τοΰ μέρους φαίνεται νά μή είνε άλλος, λέγει ό εϊς.

— ”Ας διέλθωμεν τήν δδδν, άποκρίνεται δ άλλος.

— Τί είνε έκεϊ;
.— Ποΰ.;
- Έκ δεξιών, έκεΐ κάτω. .
- . — "Άς παρατηρήσωμεν. ’Α, είνε έκ τών ήμετέρων, άπέθανε.

— "Εχει ώρολόγων ;
—— "Ω μάλιστα, είς τδιαύτην ώραν! . . . νά. εύχαριστώμεν τδν θεόν άν 

έχη ύποδήματα. .
> — "Εχει ύποδήματα; άρπασον αύτά.

—-Πρόσεξε,’ έχει μετάλλων τής Συλλήψεως τής Θεοτόκου.
— Άπόσπασον αύτό: άς προχωρήσωμεν, σπεΰδε.
— Έδώ δέν ύπάρχει άλλο τι’ άς μή εκτιθέμεθα πολύ, διότι οί έκ 

Μεντάνας κακούργοι ένδέχεται νά φιλοδωρήσωσιν ήμΐν πυροβολισμόν.
— ’Άς άναβώμεν τδ ύψωμα’ έκεΐ έπάνω. πλησίον τής άρχαίας καρύας 

παρά τήν δδδν φαίνεται μοι ότι βλέπω τι λευκάζον’ άς ίδωμεν δλίγον.
Καί οί δύο λαφυραγωγοί «οδευσαν. Αί'φνη? έστησαν άμφίβολοι. 

-—Χαράλαμπε, άκούεις τίποτε σύ ·,
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—- Φαίνεται μοι. .. στεναγμός τράυματίου δλολύζοντος, προερχόμενος
Ακριβώς έκ τής καρύας.

— Όδευσον λοιπόν ταχέως δειλέ.
Καί έπανέλαβον τήν δδοιπορίαν. Πράγματι βαθμηδόν καθίστατο εύκρι- 

νέστερος θρηνώδης δλολυγμδς καταλήγων είς Απελπιστικήν κραυγήν. Μό

λις δμως έφθασαν έπί τοΰ υψώματος καί προσεπάθησαν νά πλησιάσωσι 
τδ μέρος ένθα ήκούετο δ δλοφυρμδς, δπότε έν τφ άμα έπαυσεν ούτος, κύων 
δέ μανιώδης έξώρμησε καθυλακτών Αγρίως, ώστε καταλιπόντες τδ φο- 

ρείον τδ έβαλαν γενναίως είς τά πόδια φεύγοντες προτροπάδην.
Καθ’ άπασαν τήν νύκτα δ Απαίσιος εκείνος δρυγμδς Αντήχησεν Ανά τήν 

πεδιάδα, μέχρις ού τήν πρωίαν άνεμίχθη μετά τών συνεγειρόμενων μετά 

τής αυγής θορύβων. Οί άνθρωποι τοϋ κινητού νοσοκομείου μετά στρατιω
τικών ιατρών έπλησίασαν τότε είς τήν Αρχαίαν καρύαν. Όποιον τρομερόν 
καί ύψηλδν θέαμα ! Ποιμενικός κύων μετά τριχδς ήνωρθωμένης,μετ’ οφθαλ
μού διεσταλμένου, άπειρηκώς έκ τοϋ μακροΰ όδυρμοϋ, τρέμων έξ άπελ- 

πισμοΰ καί λύσσης έστρέφετο καί Ανεστρέφετο άκαταπαύστως περί τδν 
νεκρόν νέου έθελοντού, έξαπλούμενος ένίοτε έπ’ αύτοΰ δπως θερμάνν; καί 
Αναζωπυρήσγ αύτδν, σταματών πρδς στιγμήν δπως παρατηρήσγ καί λείξγι 

έοασμίως τήν οψιν αύτοΰ, ΐνα κατόπιν Αναπέμψγ δξυτέρους καί σπαρακτι- 
κωτέρους όλολυγμούς,

Έξ έκείνης τής ημέρας ύπδ τδν κορμόν τοΰ δένδρου ύψώθη σταυρός, 
παρ’ ώ ούδείς άνθρωπος ώφθη παρακαλών, Αλλ’ δ δύστηνος κύων ούδέ
ποτε έγκατέλιπεν αύτόν. Δεν έχει πλέον τήν τρίχα βεβοστρυχισμένην.καί 
καθαράν, ούδέ τδ σώμα καλώς τεθραμμένον και στρογγυλόν. Τδ πλείστον 

τοΰ χρόνου μένει κατακεκλιμένος ύπδ τήν Αοχαίαν καρύαν, στηρίζων· τδ 
ρύγχος έπί τών εμπρόσθιων ποδών, καί μόνον δσάκις διέρχεται τις έκεΐ- 
θεν και καλεΐ, άνυψοΐ αύτδ σείων πρδς στιγμ.ήν τήν όύράν. Είς τούς περί

οικους καί χωρικούς κατέστη αντικείμενου θαυμασμού καί βαθείας συμ
πάθειας' δσάκις δ’ ή πείνα καλεϊ αύτδν είς χωρίον, δέν ύπάρχει θύρα μή 
Ανοιγομένη είς αύτδν, δέν υπάρχει χειρ μή έκτεινομένη όπώς προσφέρω είς 
αύτδν τέμαχον πόλτου ή .κάδον πλήρη δδατος. Οί παϊδες περιστοιχίζόυ- 
σιν αύτδν καί θωπεύουσιν, οί δ’έφηβοι υποδέχονται αύτδν ώσεί έκόμιζεν 
Αγαθήν αγγελίαν. Ό Πυρρος σείει σκυθρωπός τήν ουράν, αναζωογονεί πρδς 
στιγμήν τδ βλέμμα^ λείχει τήν χεΐρα τών εύεργετών, κατόπιν επιστρέφει 
περίλυπος ύπδ τούς εύθαλείς .κλάδους της καρύας, παρά τδν τάφον τοΰ 
’Αλβέρτου. Όπόταν φυσ^ δ βορράς καί τρίζουσιν οί κλάδοι τών φυτών ώς 
διά νά σχισθώσιν, δπόταν έκρηγνυηται βροχή κρουνηδδν, δπόταν δ κεραυ

νός πίπτγ φρικώδης έπί τοΰ στελέχους τών δένδρων, οί χωρικοί κλείον
ται περιδεείς έν ταϊς οίκίαις, άλλ’ δ Πύρρος μένει πάντοτε έκεΐ. Ούδ’ ή'λ- 
λαξέ ποτέ έξεις, ούδ’ έχαλαρώθη ποτέ ή συμπάθεια αύτοΰ* μεμαδημένος
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•Αγκυλωμένος, ύποσκάζω >, δλος δέρμα καί οστά, ύπέμεινεν Ανεκτικώς τάς 
έπηρείας τοΰ χρόνου ούδ’ ήτο τρόπος ν’Αποσπάσγ τις αύτδν έκείθεν.

ΤΙΙτο ημέρα τοΰ τρομερού χειμώνος τοΰ έτους 1870. Αί ραγδαΐαι καί 
συνεχείς βροχαί είχον βλάψη τδν μεταξύ 'Ρώμης καί Στρογγυλού ’Όρους 
σιδηρόδρομον, ώστε οί συρρέοντες ξένοι είς τήν αίωνίαν πόλιν έκ τού τε
λευταίου εκείνου σταθμού διήρχοντο διά φορείου τήν βοαχείαν ύπολειπο- 
μένην άπόστασιν. Τδ ψύχος ήτο δριμύ, δ ούρανδς νεφελώδης, αί πεδιά
δες γυμναί καί ήρημωμέναι. Ό Πύρρος απδ δύο ήμερών δέν έφαίνετο έν 
τώ χωρίφ* οί συνειθισμένοι συχνάκις νά βλέπωσιν αύτδν φοβηθέντες μήπως 
τοΰ συνέβη συμφορά τις, έ'δραμον πρδς τήν Αρχαίαν καρύαν. Τδ δύστηνον 
ζώον ήτο πράγματι είς τήν έαυτοΰ θέσιν παραλελυμένον καί πεπηγδς έκ 
τοΰ ψύχους, έξηπλωμένον έπί τοΰ πλευρού, άμήχανον, έ'χον έξω τήν γλώσ
σαν καί τδν δφθαλμδν μεμαραμμ.ένον καί Αμαυρόν. Οί μετριόφρονες έκεΐ- 
νοι περίοικοι, οί πένητες εκείνοι χωρικοί ήσθάνθησαν σφίγξιν τής καρδίας, 
καί έπλησίασαν αύτφ πλήρεις προθύμου συμπάθειας. Ό Πύρρος ύψωσε τε
λευταίου τήν κεφαλήν, καί έσεισε βραδέως τήν ούράν, ώσεί έξαποστέλλων 
τδν έ'σχατον Αποχαιρετισμόν είς τούς περιποιητικούς αυτού φίλους.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν έπί τής δδοϋ Μεντάνας άμαξα Ανήρχετο βρα
δέως τήν Ανωφέρειαν, φέρουσα έντδς δύο νεονύμφους Ακτινοβολοΰντας έξ 

έρωτας.
•—Ποΰ εί'μεθα, φίλε μου ; ήρώτησεν ή ώραία τδν σύντροφον.
— ’Αγνοώ,’Άδα μου, Απήντησεν ωραίος Αξιωματικός τών Ακροβολι

στών, καί ακριβώς δ κύριος Λουδοβίκι* .άλλ’ δ δδηγδς θά γινώσκγ βε
βαίως ... ώ άνθρωπε, πώς καλείται τδ χωρίον, θ διήλθομεν.

— Μεντάνα,Απεκρίθη μετά φωνής εύλαβοΰς καί επισήμου δ δδηγός.

— Μεντάνα, έπανέλαβε μετά κραυγής ή ’Άδα ώχρά ώς δ θάνατός, 
είσδύουσα είς τδ βάθος τής άμάξης. Βάρει διά τής μάστιγος άμαξηλάτα, 

βάρει νά φύγωμεν.
Είς τάς λέξεις έκείνας άνταπεκρίθη μακρά καί θρηνώδης υλακή. Έψό- 

φησεν δ δύστηνος Πύρρος.
Έν φ οί άνθρωποι έπιλανθάνονται έν βραχεί χρόνφ καί συμπαθειών καί 

καθηκόντων καί εύεργεσιών, σύ καί θνήσκων Αποτίνεις φόρον εύγνωμοσύ- 
νης. Περί τδν λάκκον ον δύο μετριόφρονες χωρικοί άνώρυξάν σοι καί ένθα 
κατέθεσάν σε μετά συγκεκίνημένης καρδίας, θρηνοΰσι, θρηνοΰσι πάντες 

έπί τοΰ τάφου ενός κυνός.
Πόσα ύπερήφανα μαυσωλεία ούδενδς δακρύου ήξιώθησαν !

(Έκ τών Ναπολίοντος Κοραζίνη Βουλκίανοΰ Λυγμών).
(Έκ της ’Ιταλικής) . Μ. Κ. Κρίσηης
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'ίκανάς καί πάλιν έ'χομεν έκ Πειραιώς νά καταλέξωμεν τάς άοχαιολο- 
γικάς ειδήσεις έκ της προσελεύσεώς τινων είς την συλλογήν την δημοτι
κήν καί έκ της τ·ηδε κάκεΐσε άνευρέσεως καί περισυναγωγ^ς άλλων, άτινα 
δέν κατωρθώθη έ'τι νά κατατεθώσιν είς την συλλογήν.

Καί πρώτον καταλέγομεν προστιθέμενον νέον λίθον είς την σειράν τών 
όμοιων αύτφ, τών "Ορων καλουμένων. Άνευρέθη δηλ. πρδ τίνος έπί τοϋ 
λόφου της Μουνιχίας καί κατά τδ νότιον πέρας τώνύψωμάτων αύτοϋ όλί- 
γον ύπέρ τά άνεγερθέντα οχυρώματα, τεμάχιον .λίθου λευκοϋ της Πεντέ
λης (ούχί δ’ ώς έγράφη έσφαλμένως έν τη προχείρφ σημέιώσει τη διά τ·ης 

Έφημερίδος δημοσιευθείση εγχωρίου) ύψους 1,24 πλάτους 0,30, πάχους 
0,13, φέρον είς. άπόστασιν 0,15, άπδ τοϋ άνω άκρου τ·ης προσόψεως αύτοϋ 
επιγραφήν την δε γράμμασιν άρχαϊκοΐς.

ΟΒΟ^ ήτοι δρος

TOHIERO τοΰ Τεροΰ

'Ο λίθος τά μέν άλλα τετμημένος κανονικώς φέρει μόνον την της πρω- 
-της άποξέσεως τραχυτάτην έργασίαν, άπελεάνθη δέ καί έπιμελώς έξειρ- 
-γάσμένος τυγχάνει μόνον τά κατά τδν χώρον, έφ’ ού τά γράμματα, τδν 
έν εΐ'δει ταινίας 0,15 πάχους. Τά γράμματα ταΰτα είνε έλαφρώς. έπειρ- 
γασμένα καί ούχί μετά πολλής έπιμέλείας έν τη τών δύο στίχων σειρά, 
φέροντα δέ τδν αρχαϊκόν χαρακτήρα, ίδίη τδ Ρ, ού τδ άνω τριγωνικόν, 
ύφ’ β βραχυτάτη ή πλαγία κεραία. ; ;

'Η θέσις έφ’ ης εύρέθη δ λίθος καί η ονομασία, ·ην φέρει, πείθει δτι έχρη- 
σίμευεν ώς έν τών δρίων τών έ'ξωθεν τοϋ περιβόλου τοΰ εεροΰ (κατ’ εξο
χήν ούτω καλουμένου) της Μουνιχίας Άρτέμιδος.

’Ολίγον μετά-την άνεύρεσιν τούτου δρυσσομένων τών πρδς θεμελίωσιν 
λάκκων της κατά την δδδν Φίλωνος οικίας τοΰ κ. Άναστ. Σαπουνάκη, 
άνευρέθη βάθρον άγάλματος μαρμάρινον, ύψους 1,15, πλάτους 0,60, δια? 
κεκοσμημένον κατά τάς τρεις μόνον όψεις άνω καί κάτω διά ταυ συνή
θους κυματίου καί τών ταινιών, την δέ Τετάρτην άνεξέργαστον έ'χον, άτε 
πρδς τοίχφ βεβαίως ίδρυμένον, φέρον δ’ έπί της κυρίας δψεως έπιγραφην 
ρωμαίκοΐς γράμμασι την δε :

ρ· 

k

Οί τδν Πειραιά κα- 
τοικοΰντες πο-

I λΐται -Τιβέριον Κλαύδιον ’Άππιον 
Άτείλιον Βραδού- 

αν 'Ρηγίλλον ’Ατ
τικόν Μαραθώ
νιον ευπατρίδην 
τδν εύεργέτην.
Έπιμεληβέντος τή; ά- 
ναστάαεω; Σαλβίου τοΰ 
'Ερμέρωτο; Γαργηττίου.

Ο! ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑ 
TOIKOYNTEC ΠΟ 
ΛΙΤΑΙ ΤΙΒ - ΚΛ—ΑΠΠΙΟΝ 
ΑΤΕΙΛΙΟΝ ΒΡΑΔΟΥ 
ΑΝ ΡΗΓΙΛΛΟΝ AT τίτοι 
ΤΙΚΟΝ ΜΑΡΑΘΩ 
ΝΙΟΝ ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΝ 
ΤΟΝ ΕΥΕΡΓΕΤΗΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΘΕΝΤΟί ΤΗί Α 
ΝΑίΤΑίΕΩί ίΑΛΒΙΟ,Υ ΤΟΥ 
ΕΡΜΕΡΩΤΟ2 ΓΑΡΓΗΤΤΙΟΥ

Τδ βάθρον φέρει έάί τ-ης άνω έπιφανείας ?χνη της έγγομφώσεως τών 
τοΰ άγάλματος ποδών. Τδ ΟΝ τοΰ τέλους τοϋ γ’ στίχου είνε, ώς έκ τοΰ 
χώρου μικροίς γράμμασιν έξειργασμέναν,ώς καί τδ τελικόν Ν τοΰ εβδόμου. 

Όμοίως καί τών τριών τελευταίων στίχων τά γράμματα είνε πολλφ τών 
άλλων μικρότερα,δίκην ύποσημειώσεως προστιθέντα τδν έπιμεληθέντα τ·ης 

τοΰ άνδριάντος ΐδρύσεως.
Πρδ της αύτ'ης οικίας, έν τοΐς θεμελίοις τ·ης δποίας άνευρέθη τδ άνω- 

τέρώ βάθρον, καί έν μέση τγί άνω ρηθείση δδφ, λάκκου άνόιγομένου άνευ
ρέθη δμοιον τφ προειρημένφ βάθρον, δμοίαν τών τριών πλευρών την δια- 

' κόσμησιν τάνω καί κάτω έχον, πλην δτι πλουσιωτέρα κατ’ άμφω αύτη, 
διπλού δντος τοΰ κυματίου, καθ’ δσον καί υψηλότερου τοΰτο έκείνου, ύψος 
μέν 1,50, πλάτους 0,70 έ'χον.’Επί της κυρίας δψεως,φέρει έπιγραφην λίαν 

έφθαρμένην, μάλιστα τά κάτω, ύπδ έπίτηδες γενομένης μετά ταΰτα άπό- 
κοπ-ης τών γραμμάτων’ έ'χει δ’ ή επιγραφή κατά τά άναγινωσκόμενα φδε: 

Η ΕΞ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑ[ΓΟΥ "* 2ϊ
ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ Η [ΒΟΥΛΗ 
ΤΩΝ Φ'ΚΑΙ Ο ΔΗ[ΜΟ£ 
Ο ΑΘΗΝΑΙΩΝ [ΔΙΟ 
Ν[Υ]£ΙΟΝ. . . . .
. ΟΥ . . . . . .
. ΕΙ . . . . . .
ΠΕΙΡΕΩ . APEETHC 
ΕΝΕΚΕΝ . . . . 
ΕΙί ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ 
Ε[Υ]ΝΟ[Ι]Α< . . ..

Έπί τν5ς άνω έπιφανείας τοϋ βάθρου ύπάρχουσι δύο δπαί βαθεϊατ τε
τραγωνικά!, ί'χνη της γομφώσεως τοϋ άγάλματος· πρδ τ·ης έτέρας τούτων 
της δεξιάς, φαίνεται έπιπολ.·ης γεγλυμμένον τδ περίγραμμα ποδδς,. ού η 
τελεία εντομή φαίνεται άφέθη μεταβληθέντος τοΰ τρόπου τί5ς έγγομφώσεως.

έφθαρμένην, μάλιστα τά κάτω

’Ήτοι Ή έξ Άρείου Πά[γου 
Βουλή καί ή [Βουλή 
τών 500 καί δ δη[μος .

. δ Αθηναίων [Ato 
ν[ύ]σιον .....
. ει ......
. ει ..... .
Πειρεω . άρ[ετ·ης 
ενεκ[εν . . ... 
εις την πατρίδα 

ε[ύ]νο[ί]ας.
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Τδ βάθρον τοΰτο εύρέθη κατακείμενον πρδ τοίχου μεγάλης οικοδομάς 

φερομένου απδ Ν πρδς τά ΒΔ, φαίνεται δ’ δτι μετά τοϋ προηγουμένου με- 
γάλην τινά ύπάρχουσαν οικοδομήν έκόσμουν. ’Ήδη δ’ άμφότερα ΐδρυνται 
εκατέρωθεν της τοΰ Γυμνασίου εισόδου είς παραδειγματισμόν τοϊς νέοις.

Έξίίς ενταύθα παρατιθέμεθα καί την προ ού μακροΰ άνευρεθεϊσαν έπί 
έπιτυμβίου αναγλύφου έπιγραφήν, ήτις εδημοσιεύθη ύπδ τοϋ κ. Α. Μελε- 
τοπούλου έν τγ «Προνοίφ» τοΰ Πειραιώς. ’Επαναλαμβάνω δέ ταύτην διά 
δύο τινάς έν αυτί) διορθώσεις η μάλλον άλλοίας έκδοχάς και διά τδν 
άκριβη καθορισμόν τών χρόνων" έ'χει δηλ. η επιγραφή :

Βέλτιστη Νομηνίου 
'Ηρακλειώτις 
Μητέρα έθηΧα 
δσίως δσίαν τοϊς 
πάσιν ήδέσθαι 
άνθ’ ών ευλογίας 
και επαίνων άξιος είμί.

'*·

ή'τοι

ΕΙΜΙ

ΒΕΛΤΚΤΗ Ν0ΜΗΝ1Ο 
ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗ 
ΜΗΤΕΡΑ ΕΘΗΚΑ 
ΟίΙΩΞ ΟΞΙΑΝ ΤΟΙΞ 
ΠΑΞΙΝ ΗΔΕΞΘΑΙ 
ΑΝΘΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΞ 
ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΩΝ ΑΞΙΟΞ

Τδ πρώτον έξεδόθη δ α' στ. της επιγραφής καλώς.

Βελτίς , Τ η ν ο μη ν ι ο
’Εν δέ τφ ε' στ. είχε γραφ-η ήδέσθαι, άντί ήδεσθαι, τελευταϊον δ’ έση- 

μειώθη ώς τών Μακεδονικών χρόνων, έν ω και η γλυφή, καί τά γράμματα 
καί τδ όνομα Νομηνιος ρωμαϊκούς δεικνύουσι τούς χρόνους καί ούχί τούς 
καλούς.

Έπί δέ τοϋ κατά την διασταύρωσιν της Λεωφόρου Άρτέμιδος καί δδοϋ 
Καραΐσκου οικοπέδου τοϋ κ. Α. Καμπέρου καθαοιζόμένου πρό τίνος είς οι
κοδομήν, άνευρέθησαν τγδε κάκεϊσε τάφοι χριστιανικοί, σειράν άποτελοϋν- 
τες, ών πρδ έ'τους ή'δη εΐδομεν κατά την διατομην τών δύο υπέρ τδ έκεϊ 
έγγύς θέατρον οδών.

Έφ’ ένδς τών τάφων τούτων έν τφ βράχφ έσκαμμένου ίκανώς, ύπήρ- 
χεν ώς έπικάλυμμα τεμάχιον μαρμάρου φαιού έκ παλαιοτέρου μνημείου 
είλημμένον ενεπίγραφων, ύψους 0,25, μήκους 1,13 και πλάτους 0,75, φέ- 
ρον τάδε τά γράμματα έπί της πρόσθιας έπιφανείας χρόνων ρωμαϊκών:

ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΝΑ ... . ήτοι Οί έ'μποροι να . . . . 
ΑΡΓΕΙΟΝ ΑΡΓΕΙΟΥ ΤΡΐΚΟΡΥίΙΟ[Ν Άργεϊον’Αργείου Τρικορύσιο[ν 
APETHCENEKEN ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΙYNHC’Αρετή ςενεκένκαϊδικαιοσύνης 

Τδ ολον εΐνε γωνία σηκόμ.ορφος μ.νημείου άνευ άετώματος, καλώς είρ- 
γασμένη, φέρουσα δέ κάτωθεν τνίς ένεπιγράφου έπιφανείας ταινίαν καί κυ- 
μάτιον, άτινα καί κατά την έτέραν, την πρδς τ’ αριστερά πλευράν διη- 
κουσι (διακοπτόμενα μετά την κατ’ δρθήν γωνίαν καμπήν αύτών, ένεκα 
τ'δς κατερχομένης έπιπέδου έπιφανείας) καί πρδς τήν αρχήν τίϊς άριστεράς - 
παοαστάδος. Ή ηαραστάς αύτη φαίνεται δτι έκοσμεϊτο ύπδ προσθέτου ήμι- 
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κίονος,ώς εμφαίνει άνεξέργαστος έπιφάνεια άφεθεϊσα έν σχήματι κιονοκρά- 
νου, έπιβεβκιοϊ δέ καί ή έπί της άνω έπιφανείας τοϋ λίθου, εύθύς υπέρ τήν 
παρασπάδα πρδς έγγόμφωσιν καί σύνδεσιν έντομή.Όμοίαν φέρει δ λίθος καί 
έπί της δεξιάς πλευράς δι’ ής συνεδέετο πρδς τδ έξ ετέρου τεμαχίου λίθου 
έτερον ήμισυ τοϋ μεγάλου επιστεγάσματος τοϋ μνημείου δπερ άπετέλεϊ.

Έγγύς τοΰ μνημείου τούτου καί μετ’ δλίγας άπδ τΐίς άνευρέσεως αύτοΰ 
ημέρας άνευρέθη ώς έπικάλυμμα τάφου νεωτέρου πρδς τδ κενόν αύτοΰ 
έ'χουσα τήν όψιν (διδ καί λίαν ταύτγ έφθάρη) πλάξ ύψους 1,09, πλάτους 
1,19 καί πάχους 0,20 λίθου φαιοϋ τοϋ 'Γμηττοΰ φέρουσα κατά τ’ άνω 
στεφάνους εννέα έγγεγλυμμένους είς δύο σειράς, πέντε μέν είς τήν άνωτέ- 
ραν, τέσσαρας δ’ είς τήν ύπδ ταύτην. Έν τοϊς στεφάνοις τούτοις ύπάρ- 
χουσιν έπιγραφαί άναγράφουσαι κοινά καί δήμους τιμήσαντας μή άναφε- 
ρόμενον δνομαστί πρόσωπον, δπερ κατεστράφη μετά τοϋ έλλείποντος άνω 
μέρους τοϋ λίθου. ’Έχουσι δ’ αί έπιγραφαί γράμμασι μικροϊς χρόνων ρω
μαϊκών, άμελώς πώς είργασμένοις καί άσυμμέτρως ένιαχοϋ φδε :

Η ΒΟΥΛΗ ΟΙ ΠΛΕΟΝ
Ο ΔΗΜΟί ΤΕί ΕΝ ΤΑ(ί
Λ . . ΤΑ . . ΤΡΙΗΜίΟΛΙΑΙί
■ · . NAN ΝΑΥΑΡ
Τ[Ηί][ΤΡΙΉ]ΡΟΥί ΧΗ4ΑΝΤΑ

Ο ΔΗΜΟί ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ
ΟΦΑίΗΛΙΤΩΝ ΤΩΝ ΛΥΚΙΩΝ 
ΝΑΥΑΡΧΟΥΝΤΑ ΝΑΥΑΡΧΟΥΝΤΑ

Ο ΔΗΜΟ?
Ο ΜΥΡΕΩΝ 
ΤΩΝ ΕΝ ΛΥΚΙΑ 
ΝΑΥΑΡΧΟΥΝΤΑ

Η ΒΟΥΛΗ Ο ΔΗΜΟί ΟΚΥ Ο ΔΗΜΟί Ο ΔΗΜΟί
Ο ΔΗΜΟί ΘΝΙΩΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ Ο ίΙΔΗΤΩΝ. Ο ΚΕΛΕΝΔΕΡΙΤΩΝ
ΠΡΕίΒΕΥίΑΝ .................................ΝΑΥΑΡΧΟΥΝΤΑ ΝΑΥΑΡΧΟΥΝΤΑ
ΤΑ ΠΡΟ? ΛΕΥ ΚΑΛΩίΤΗί
ΚΙΟΝ ΦΟΥΡΙΟΝ 
ΚΡΑιίΟΠΗΝ

Ή πλάξ, έφ’ ής αί έπιγραφαί άνω δμαλώς τετμημένη, ούδέ? ίχνος γομ- 
φώσεως φέρουσα δεικνύει μάλλον έκ της κατασκευής δτι άπετέλεϊ τδ 
βάθος σηκομόρφου ί'σως άναθημ.ατικοϋ μνημείου" ούδόλως δέ παράδοξον, 
ώς έκ τών διαστάσεων άγεται τις νά πιστεύσγ, τδ δτι άπετέλεϊ μέρος 

της ανωτέρω δημοσιευθείσης. 'Ο τόπος, αί διαστάσεις, τδ περιεχόμενον 
συμφωνοΰσι πληρέστατα πρδς έκείνην τήν έπιγραφήν, έπί πάσιν ή συλ
λαβή ΝΑ .. ή. μετά τάς δύο λέξεις τοΰ α' στ. ενισχύει μάλλον τήν ιδέαν 

ταύτην σύμπληρουμένη διά της προκειμένης, δεικνυομένου δτι τά αρχικά 
τίς λέξεως ΝΑΥΑΡΧΟΥΝΤΑ άπελείφθησαν έκεϊ είς τδ τέλος.

Έν τώ αύτφ χώρφ άνευρέθη έτέρα πλάξ ύψους 1,19, πλάτους 0,60, 
πάχους 0,15 λίθου φαιοϋ, ής ή επιφάνεια άποτετριμμένη τέλεον ύπδ υγρα
σίας, έπειδή καί αύτη έπώμαζεν ομοίως τάφον μετ’ έστραμμένης πρδς 
αύτδν της κυρίας δψεως. Έπί τοϋ άνω μέρους τ^ς πλάκδς εΐνε έγγεγλυμ- 
μέναι δύο έλαίαι, στέφανοι μετά καρπών, έντδς δέ τών στεφάνων ύπήρ- 
χον έπιγραφαί, ών σώζονται μόνον τάδε, γράμμασι καλών χρόνων.
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. ...ΤΑ 

. . PXON 
ΙΕΡΕΑ

'II έξ Άρείου Πάγου 
βουλή "Ελικα Μη- 
νοφίλου Παλλη- 
νέα ποιητην πα
ράδοξον, αίτη- 
σαμένου τοΰ 

πατρός. .

CX .
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Κάτωθεν τών στεφάνων, γράμμασιν ήμελημένοις ίκανώς μόλις διακρί- 
νονται τάδε :

ΙΕΡΕΑ ...... ΛΕΟΥ
Ό λίθος είνε τεθραυσμένος τάνω, κάτω δέ φέρει ταινίαν 0,10 περίπου, 

ιά'τις δέν έχει την τελευταίαν επεξεργασίαν.

Καί άλλα δέ τινα πλην τούτων μέρη μειζόνων μνημείων άνευρέθησαν 
έν' τώ αύτφ χώρφ, ΡΪΟν μέγα άέτωμα σηκομόρφου μνημείου άναγεγλυμ- 
μένον έπί λίθου Πειραϊκοΰ, μέρος γείσου μικροΰ κτιρίου Ίωνικοΰ ρυθμοΰ, 
λίθοι πώρινοι καί τινα μέρη γείσων μαρμάρινα έκ τάφων ειλημμένα. Έν 
δέ τνί οίκίφ Σαπουνάκη πρό τινων ημερών άνευρέθη, μεταξύ τοίχων με
γάλης άρχαίας οικοδομάς, Έρμης της τετραγώνου έργασίας, άποκεκομμέ- 
νος δυστυχώς την κεφαλήν, μικρόν δέ τοΰ λαιμού διασώζων, λίθου λευ

κού, υψους 1,56, πλάτους 0,28, πάχους 0,24.
Έπί τής προσόψεως ολίγον υπό τό στήθος φέρει γράμμασι χρόνων 'Ρω

μαϊκών τάδε :

Η ΕΞ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 
ΒΟΥΛΗ ΕΛΙΚΑ ΜΗ 
ΝΟΦΙΛΟΥ ΠΑΛΛΗ ί'τ 
ΝΕΑ ΠΟΙΗΤΗΝ ΠΑ 
ΡΑΔΟΞΟΝ ΑΪΤΗ 
ΚΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

HATPOC ......
■ ’Ολίγον κατωτέρω τής επιγραφής,και εις άπόστασιν 0,37 άπο της γραμ
μές τοΰ στήθους διατηρούνται καλώς άποτετυπφμένα τά αιδοία, κατά 
την έπι τών τοιοΰτων μνημείων συνήθειαν, έ'νθεν δέ και έ'νθεν κατά τάς 
πλαγίας πλευράς αί ορθογώνιοι τετράγωνοι συνήθεις οπαί.
~ Έπί τούτοις πάσι προσθετέου και έπιγραφην χριστιανικήν την δε :

ίι »ί
ΚΥΜΗΤΗΡΙ 
ΟΝ ΔΙΑΘΕ 
PON TA ΜΗ 
ΝΑ KAI Ou> 
MACIAC

έπί λίθου λευκοΰ υψους 0,35 πλάτους 0,20,πάχους 0,09, πρό ίκάνοΰ χρόνου 
έν Πειραιεϊ εύρεθεΐσαν και ύπό μαθητου είς τό Μουσεΐον προσενεχθεΐσαν.

Έν Παραιεΐ 10 Μαρτίου 4882 Ίάκωδος X. Δρκγάρσης

■
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’ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ίΧΟΛΗ
Συνεδρία τής 5 Φεβρουάριου

'Ο κ. ΚαΐΛερ περί αντιτύπων τοΰ Άλεξικάκου ’Απόλλωνος του Καλά’ 
μιδος.

Ό αύτδς έπιδεικνύει τινά χαλκά καλλιτεχνήματα τής Δωδώνης καί 

’Αθηνών.
'Ο'κ. Σβοβόδας περί τίνος Άθηναϊκοΰ. ψηφίσματος τοΰ έ'τους καθ’ 8 

έγένετο η άνταλκίδειος είρηνη.
Συνεδρία τής 19 Φεβρουάριου 1882.

Ό κ. du Cloze] έπιδεικνύει χρυσά καλλιτεχνήματα έκ Κολουμβίκς τής 
νοτίου’Αμερικής.

Ό κ. περί τών λειψάνων άρχαίων υδραγωγείων έν Όλυμ.-
•πίορ. ' ,

Ό κ. Χε,Ιδράϊχ περί άρχαίων ονομάτων τών φυτών.
Συνεδρία τής 6 Μαρτίου

*0 κ. ΚαΐΛερ περί ελληνικών σιδηρών νομισμάτων.
Ό κ. Ονσσιγγ περί τίνος έπιγραφής έξ Όλβίας.
'Ο κ. ΛαΐρπφεΧδ περί χρησεως πήλινων πλασμάτων έν τνί άρχιτεκτο- 

νικγ.
Συνεδρία τής 17 Μαρτίου

Ό κ. Κ. ΜυΛωνας περί ’Αττικών δικαστικών πινακίων.
; Ό κ. Γ αιρνστετ περί τίνος νέας έπεξεργασίας τών άττικών θεατρικών 
έπιγραφών.

'Ο κ. ΚαΐΛερ περί τών έν τοΐς τάφοις τών Μυκηνών εύρεθέντων ξιφών 
τών έχόντων παραστάσεις; ~

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Τους δυο παρελθόντας μήνας ό Σύλλογος συνεκρότησε τρεις τακτικά? 
συνεδρίας. Έγένοντο δέ καί τά έξης άναγνώσματα.

Ό άρχιμανδρίτης κ. Σωκράτης Κολιάτσος έπίτιμόν μέλος ώμίλησε περί 

τωκ πρός άΛΛήΧους καθηκόντων των γονέων χαϊ των τέκνων.
'Ο κ. Κ. Παπαμιχαλόπουλος τακτικόν ένεργόν μέλος εντυπώσεις τα- 

ζειδίου απ' 'Λθηνων είς Β&Λον.

'Ο κ. Τιμ. Άργυρόπουλος τακτικόν ένεργόν μέλος αινεώτεράιεφευρέ
σεις τον ήΧεχτρισ/ιον. .

Ό κ. Α. Φραβασίλης τακτικόν ένεργόν μέλος σύγχρονος Ίτα.ίιχη φι.Ιο- 
ΛογΙα. Ή ΈΛ.Ιηνις Ματθί.Ιδη Σεράου.
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Ό κ. Μιλ. Βρατσάνος τακτικόν ενεργόν μέλος περί Ρουσσώ ώς παιδα

γωγού.
Ό κ. Γ. Βιζυηνδς τακτικόν ενεργόν μέλος τά ποιήματα αύτοϋ "Αί Νι- 

κύλας καί ή μητέρα τών επτά έπεισόδιον τών έν Βιζύη καταστροφών.
'Ο κ. Γ. Δέρβος τακτικόν ενεργόν μέλος περί τοΰ άγωνος τοΰ αλάνθα

στου Πάπα Π ίου τοΰ Θ'.
'Ο κ. Ίω. Τσέτσης τακτικόν ενεργόν μέλος περί τής κατά τΰν Μεσαίωνα 

ελληνικής εκκλησιαστικής μουσικής μέρος α'. -
Ό κ. Εύγ. Γ. Ζαλοκώστας τακτικόν ενεργόν μέλος Ή Ελλάς κατά 

τήν άναγέννησιν μέρος β'.
Ό κ. Τιμολέων Άμπελος τακτικόν ενεργόν μέλος περί γεωργικής νο

μοθεσίας.
'Ο κ. Ίω. Τσέτσης τακτικόν ενεργόν μέλος περί. τής κατά τάν Μεσαίωνα 

Ελληνικής εκκλησιαστικής μουσικής μέρος β'.
Ό κ. Σπ. Π. Λάμπρος τακτικόν ενεργόν μέρος τά άναγνώσματα τών 

πάππων μας μέρος α’.
Ό κ. Κωνστ. Διγενές τακτικόν ενεργόν μέλος περί τών αίτιων τής έπι- 

λοχίου παραφροσύνης ■
Προτάσει τοϋ κ. Κ. Βάμβα εΐσηχθησαν εΐς την σχολήν τών άπόρων παί- 

δων έν Άθηναις τά σχολειακά ταμιευτήρια δπως περισυνάγονται αί οικο
νομία! τών μαθητών. . Συνεννοηθέντος τοϋ Συλλόγου μετά τές Εθνικές 
Τραπέζης άπεφασίσθη, δπως αί καταθέσεις γίνονται δεκταί παρά τών 
διδασκάλων και θά έγγράφωνται άμέσως έν πληρει παραδόσει ύπ’αύτών 
εΐς βιβλίον έπί τούτφ. Έκάστη δέ σελίς τοϋ βιβλίου είναι διατεθει
μένη εΐς λογαριασμόν ενός μαθητου καταθέτου. "Αμα ώς αί καταθέσεις 
.τοΰ μαθητοϋ φθάσωσι τάς τρεϊς δραχμάς τό ποσόν τοΰτο κατατίθεται έν 
δνόματι αύτοϋ έν τώ ταμιευτηρίφ τές Εθνικές Τραπέζης καί άποδίδετα’ 

τό δλον ί μέρος αύτοϋ εΐς τόν νόμιμον άντιπρόσωπόν του ·η τδν πρόεδρον 
τοΰ· Συλλόγου. Γίνεται σκέψις δπως τά σχολειακά ταμιευτήρια εΐσαχθώσι 
και εΐς την πρακτικήν δημοτικήν σχολήν τοΰ Συλλόγου.

Άποφάσει τές έφορείας κατηργηθη η εΐς τδ αναγνωστήριου τοΰ Συλ
λόγου εΐ'σοδος έπί τίμηματι, τοΰ λοιποΰ δ’ εΐσί δεκτοί μόνον συνδρομη- 

ταί μηνιαίοι.
Προτάσει τοΰ κ. Σπ. Π. Λάμπρου έγένετο δέκτη η σύστασις έπιτροπέ- 

δπως συσκεφθη περί τών προσφορωτέρων τρόπων πρδς διάδοσιν καί προσς 

τασίαν τές γεωγραφικές καί ιστορικές έπιστημης παρ’ ημϊν καί περί τές 
συναγωγής κεφαλαίων πρδς 'ίδρυσιν έτησίου ίστορικοΰ καί γεωγραφικοΰ 
διαγωνισμού. Μέλη τές επιτροπές έξηλέχθησαν οί κκ. Ίάκ. X. Δραγάτση^ 
Σπ. II. Λάμπρος καί A. Ρ. 'Ραγκαβης. Αί γνώμαι της επιτροπές έγε- 

νοντο κατ’ άρχην δεκταί ύπδ τοΰ Συλλόγου* πρόκειται δ’ έν ποοσεχεϊ 
συνεδριάσει νά συζητηθώσι τά καθέκαστα.

‘Ο κ. Μ. Κατσίμπαλης έδωρησατο τω Συλλόγω μηχανην πρδς προβο
λήν φωτεινών εικόνων λίαν άναγκαίαν διά τά μαθήματα τές φυσικές.

Ό κ. Ίω. Περβάνογλους έν Λειψές άπέστειλεν ΐνα πωληθώσιν ύπέρ τές 
σχολές τών άπόρων παιδων 100 αντίτυπα τές άλληγορικές εΐκόνος τοΰ 
κ. ΊΡίζου τές παριστάσης την ενωσιν τές Θεσσαλίας.

Άπεβίωσε προσφιλές, τοΰ Συλλόγου μέλος τακτικόν δ ΙΜΓένως ΖΕα· 
πουντζάκης. ΊΙ έφορία τοΰ’Συλλόγου καί πολλά τών μελών παρηκο- 
λούθησαν την κηδείαν του, δ δέ κ. Ν. Δημαράς έξεφώνησε έπί τοΰ τά

φου άποχαιρετισμόν. Άποφάσει τοΰ Συλλόγου εΐς μνημην τοΰ τεθνεώτος 
συναδέλφου θέλει τελεσθγ προσεχώς πολιτικόν μνημόσυνον έν ώ θέλει ομι

λήσει έκλεχθεΐς πρδς τοΰτο δ κ. Α. Στούπης.
Έν Μονάχω άπεβίωσεν δ ΙΙέτρος Μελτ. Οικονόμος άντεπιστέλ- 

λον μέλος άρτι μέν έκλεχθέν άλλά καί πολλά παοασχών δείγματα ζή
λου καί αγάπης πρδς τδν Σύλλογον. Καί έν τφ προκειμένφ τεύχει δημο
σιεύεται η τές μελέτης τοΰ Ίέριγγ ύπ’ αύτοϋ φιλοπονηθεϊσα μετάφρασις.

Κοσμητωρ τές σχολές τών άπόρων παίδων άντί τοΰ κ. Κ. Παπαμι- 
χαλοπούλου άπελθόντος τών ’Αθηνών έξελέχθη δ κ. Κ. Διγενης.

Έςελέχθησαν τακτικά ένεργά μέλη οί κκ: Δημ. Κατερινόπουλος, Δημ. 
Παπαμιχαλόπουλος, Ν. Άξελδς, Α. Βαρζέλης, Ν. Σάκης* τακτικά πάρ- 
εδρα οί κκ. Σπυρ. Δουκάκης, Χρ. Βλαχάνης, Σπυρ. Γούζαρης, ’Αριστείδης 

Βουσάκης, Κωνστ. Δραγούμης. Άντεπιστέλλοντα έν Πειραιε? δ κ. Β. Βέρ- 
ροιος πρόξενος τές ’Ιταλίας, έν Μεσσήνη τές ’Ιταλίας δ άρχιμανδρ. ΆΟ. 
Ζακυνθινδς, έν Μονάχφ δ κ. Κ. Κρουμβάχερ, έν Γοτίγγγ δ κ. Ο. ’Έλισσεν 
καί έν Λειψί^ δ κ. Κ. Φόϋ. ’Επίτιμα δ’ έν Γράτς δ καθηγητης κ. Γου- 
σταΰος Μάγερ, έν Κοπενάγη δ καθηγητης κ. Ιωάννης Πϊος καί έν Φρει- 
βούργφ δ καθηγητης κ. Βερνάρδος Σμίθ.

. ' ΣΥΜΜΙΚΤΑ

Ο τοΰ 1881— —Ό χειμών ώς γνωστόν κατά
τας μετεωρολογικάς παρατηρήσεις περιλαμβάνει τοΰς μένας Δεκέμβριον, 
Ιανουάριον καί Φεβρουάριον. Ιδού δέ κατά τάς ύπδ τοΰ άστεροσκοπείου 
’Αθηνών εύμενώς άνακοινωθείσας ημϊν ειδήσεις τίνα φαινόμενα πάρουσία- 
σεν έν Άθηναις δ ληξας χειμών.

II μέση αύτοϋ βαρομετρική θλϊψις ην 758, 15 χμ. άπέναντϊ 751, 74 
χμ. τοΰ χειμώνος τοΰ παρελθόντος έ'τους. Καί μεγίστη μέν την 15 Ία-



Δεκέμβριος 

’Ιανουάριος

256 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ‘ '
νουαρίου (768,63) έλαχίστη δέ την 25 Δεκεμβρίου (743,92). Ή μέση 
θλϊψις τών τριών μηνών $ν·

755,16 ■
760,82 *
758,48

Ή μέση θερμοκρασία τών τριών μηνών είς βαθμούς της εκατοντάβαθ
μου διαιρέσεως (Κελσίο,υ) iy 8,08 άπέναντι 10,36 τοϋ παρελθόντος έτους 
διαφορά λίαν έπαισθητη έν τφ μέσφ δρφ. Καί μεγίστη μέν ί,ν την 27 
Φεβρουάριου (16,9) έλαχίστη δέ την 2 Φεβρουάριου (—6,2). Πέρυσιν η 
μέν μεγίστη θερμοκρασία ην 21,1 η δέ ελάχιστη 0,8. Ή μέση θερμο
κρασία τών τριών μηνών καί τών δυο έτών έν αντιπαραβολή έχει ώς έξ^ς*

Δεκέμβριος 

’Ιανουάριος 
Φεβρουάριος'

Έ φέτος
9,92

. 7,83
6,51

Π έ ρ υ σ ι 
10,88
11,71
8,50

ώστε έν γένει έ χειμών εφέτος ·ην έκ τών βαρύτερων, η δ’ έλαχίστη θερ
μοκρασία ·.—6,2 ·?;ν έκ τών ταπεινοτέρων έν ’Αθήναις. Παρουσιάσθησαν δέ 
τοιαΰται τδ/ Δεκέμβριον τοϋ 1857 (—6,8), τον’Ιανουάριον τοϋ 1858 
(—5,7), τδν Μάρτιον τοϋ 1874 (—5,8), τδν Μάρτιον τοϋ 1880 (—6,6). 
Ταπεινοτέρα δέ πασών και μάλλον αξιομνημόνευτος ή τοΰ ’Ιανουάριου τοϋ 
1850 (—10). * ■

- Ήμέραι καταπτώσεως υδατος εί'τε ως χιόνος εί'τε ώς βροχής εί'τε ώς 
δρόσου έ'σχομεν 50 καί είδικώτερον 32 ημέρας βροχ·ης, χιόνος 9, δρόσου 9 

. τδ όλικδν δέ ποσδν τοΰ καταπεσόντος υδατος άνέρχεται είς 307,62 χμ. 

ίκανώς μέγα άν άναλογισθώμεν ότι καθ’ δλον τδ 1880 έπεσεν ύδωρ έν 
συνόλφ 335,49.

Ημέρας άστραπών έσχομεν 4 καί βροντών 2. Οί έπικρατησαντες δ’ άνε
μοι ησαν έν γένει οί Β καί οί ΒΑ. εκείνοι μέν πνεύσαντες 43 ημέρας ού· 
τοι δέ 23. ’Έπνευσαν δέ και 3 /ημέρας ΒΔ, 5 Δ., 5 ΝΑ, 5 Ν.. 4 ΝΔ καί 

2 Α.Έίναι περίεργον δτι οί ΝΔ άνεμοι οΐτινες τδν χειμώνα συνήθως είναι 
οί έπικρατέστεροι μετά τούς ΒΑ, μόλις έπνευσαν '4 ημέρας, άξια δέ ση- 
μειωσεως είναι και ή έπικράτησις τοϋ Β.


