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6Η επιστημονική τοΰ Κράτους μελέτη δυνατόν νά γ&ίνγ) άπδ διαφόρων 
άπόψεων καί κατά διαφόρους τρόπους. Μεταξύ δέ αυτών διακρίνομεν δύο 
μέν άληθεϊς καί ελλόγους μεθόδους έπιστημ,ονικης έρεύνης, δύο δέ άλλας 
ψευδείς καί πεπλανημένας, αΐτινες φαίνονται ώς μονομερείς παραλλαγαί 
τών δύο. πρώτων. Όρθάς μεθόδου; ,ύπολαμβάνομεν την yiJoaoyixi/r 
την Ιστορικήν μέθοδον' έκ δέ της εις τδ άκρον έξωθησεως ,του. παρ’ έκα- 
τέργ τούτων, έπικρατοϋντο; στοιχείου γεννώνται αί παραλλαγαί αυτών. 
Ούτως έκ. τές φιλοσοφικέ; μεθόδου παρηχθη έ τελείως άμημημίγη ίδεο^ο- 
γικη μέθοδοί:·, έκ δέ τές ιστορικής η άποκ^ειστικως έμπειρίχ-ή, καθ’ 8ν 
τρόπον είκών τις έξαχρειωθεϊσα μεταβάλλεται εις γελοιογραφίαν.

Ή άντίθεσις τών μεθόδων συνδέεται τόσον μετά τών ιδιοτήτων τοΰ δι
καίου καί τές πολιτικές, όσον καί μετά τές διαφοράς τών ψυχικών δια
θέσεων εκείνων, οϊτινες έξεπόνησάν τι έν τΰί έπιστημγ ταύτη.

Τό τε*  δηλον ότι δίκαιον, ώς καί η πολίτικη, έχουσι μέν έν εαυτοί; ίδα- 

rtxi'ir τινα δψιν, στοιχεΐόν τι ηθικόν καί πνευματικόν, άλλά συγχρόνως 
βασίζονται επί εδάφους πραγματικού καί έ'χουσι συγκεκριμένην τινά 
μορφήν καί αξίαν» Άλλ’ η τελευταία αύτη δψις παραγνωρίζεται καί παρο- 
ράται ύπδ τές άφηρημέΐηι; ίδεοΛογίας' διότι αύτη συνήθειαν έχει νά έπΐτ 
νογί άφγρημένον τι πολιτικόν 'δόγμα, καί νά έξάγγ σειράν τινά συνεπειών 
λογικών μέν, άλλ’άσχετων προς τδ καθεστδς Κράτος και τάς πραγμα
τικά; αύτοϋ σχέσεις. Αύτδς ούτος ό Πλάτων περιέπεσεν έν τγ ΙΊοΙίτεία, 
αύτοϋ εις τδ σφάλμα τούτο' διδ καί έξηνεγκεν άξιώματα, άπερ αντίκρυ; 
άντιστρατεύονται προς την φόσιν και τάς άνάγκας τών άνθρώπων. Διά 
τδν πλούτον δμ.ως τών ιδεών αύτοϋ.καΥτην. περί τδν λόγον καλλαισθησίαν 
άπέφυγεν δ Πλάτων τάς πενιχρά; θεωρίας ξηρών τύπων, αϊτινες τοσοϋτον 
συχναί άπαντώσι παρά τοϊς νεωτέροις πολιτείολόγοις. Τδ Κράτος, ώς ορ
γανικόν καί ηθικδν δν, δέν .είναι άπλοϋν τι προϊδν ψυχρά; λογικές, ούτε τδ 
δίκαιον τοϋ Κράτους είναι άπλέ συλλογή αξιωμάτων θεωρητικών.
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Ή ιδεολογική μέθοδος ως επιστημονική μέν έρευνα άγει εύχερώς είς 
Αγονα πορίσματα, εφαρμοζόμενη δέ έν τγ -πράςει φέρει είς έπίκινδυνωδε- 

στάτην επικράτηση» στερρών ιδεών και είς διάλυσιν και καταστροφήν τοϋ 
ύπάρχοντος Κράτους. Έν ταΐς έπαναστάσεσιν, έν αΐς τά αχαλίνωτα πάθη 
τοσούτφ εύχερέστερον εμφορούνται τοιούτων Αφγοημένων θεωριών, καθ’ 

δσον έλπίζουσιν, οτι δι’ αύτών θά καταρρίψωσι τούς φραγμούς τών νόμων, 
τοιαϋτα ιδεολογικά αξιώματα προσκτώνται εύχερώς δύναμιν Ακαταγώνι- 

στον, καί καταστρέφουσι μετά σατανικής δυνάμεως πάν τδ προ αύτών, ενώ 
άδυνατοΰσι νά ίδρύσωσι νέον τινά δργανισμόν. 'Η γαλλική έπανάστασις έν 
ταϊς πζραφόροις φάσεσιν αύτής παρέσχε τφ κόσμφ φοβέρας και οφθαλμο
φανείς Αποδείξεις τής δρθότητος τών παρατηρήσεων τούτων, δ δέ Ναπο
λέων δέν είχεν άδικον λέγων «οί μεταφυσικοί καί οί ιδεολόγοι έπήνεγκον 
τον όλεθρόν της Γαλλίας». Ή ιδεολογική άποψις της «ίσότητος καί ελευ
θερίας» κατεκάλυψε δι’ έρειπίων την Γαλλίαν καί την έπότισε δι’ αίμα
τος· ή δογματική έκμετάλλευσις τοΰ «μοναρχικού δόγματος» κατέπνιξε 
την πολιτικήν ελευθερίαν της ,Γερμανίας καί Απεζώλυσε την άνάπτυξιν 
τών δυνάμεων της' τέλος δέ η άφγρημένη έφαρμογή τοϋ Αξιώματος τών 
εθνικοτήτων ήπείλησε την ειρήνην συμπάσης της Ευρώπης. Αί γονιμώ- 
ταται καί άληθέσταται τών ιδεών γίγνονται ,δλέθριαι, όταν, ίδεολογικώς 

κατανοηθεϊσαι, πραγματώνται μετά στενοκέφαλου φανατισμού.
Κατ’ Αντιθέτους κακίας χωλαίνει ή εμπειρική μέθοδος, ή προσκεκολλη- 

μένη αποκλειστικώς είς τδ ύπαρχον εξωτερικόν σχήμα, είς τδ γράμμα τοϋ 
νόμου, ή εις τά πραγματικά φαινόμενα. 'Η μέθοδος αυτή, έχουσα αξίαν 
τινά έν τή έπιστήμή τδ πολύ πολύ διά την αφθονον ύλην, ην περισυνά
γει, αριθμεί πολλούς τούς οπαδούς έν τφ πολιτικφ βίφ, μάλιστα δέ μεταξύ 
τών γραφειοκρατικώς μορφωθέντων υπάλληλων. Καί είναι μέν αληθώς 
σπάνιον νά καταστή αύτη άμεσος κίνδυνος πρδς σύμπαν τδ Κράτος, δπως 
οί Αντίποδες ιδεολόγοι, άλλ’έπικάθηται δμως ώς σκωρία έπί τής στιλπνής 
σπάθης της δικαιοσύνης, περιπλέκει διά παντοίων κωλυμάτων την κοινήν 
ευπραγίαν, έπιφέρει πληθύν μικρών συμφορών, έκνευρίζει την ηθικήν δύ- 

ναμιν, καί έξασθενίζει την υγείαν τοϋ Κράτους έπί τοσοΰτον, ώστε ενεκεν 
αύτής έν κρισίμ-οις καιροϊς ή σωτηρία τοϋ Κράτους Αποβαίνει πάντοτε μέν 
χαλεπωτάτη, έ'στιν οτε δέ καί αδύνατος. ’Άν η καθαρώς ιδεολογική μέ
θοδος, Ασκούμενη έν τή πράξει, ωθεί εύχερώς τδ Κράτος είς πυρέτώδεις 
Αποφάσεις καί κρίσεις, τουναντίον ή καθαρώς εμπειρική μέθοδος έν τγί 
πράξέι έπίσης, συνεπάγεται μετά τής αύτής εύχερείας χρόνια κακά.

Ή Ιστορική μέθοδος πλεονεκτεί ούσιωδώς της εμπειρικής κατά τοϋτο, 
οτι δέν γονυπετεϊ δουλικώς καί άνευ κρίσεως ιδίας πρδ τοΰ ύπάρχοντος 
νόμου, ή τών γεγονότων, άλλ’Ανευρίσκει, αποδεικνύει καί διαφωτίζει την 

εσωτερικήν συνάφειαν τοϋ παρελθόντος μετά τοϋ ένεστώτος, την οργανικήν
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άνάπτνζιν της ζωής τοΰ λαοΰ καί την ηθικήν ιδέαν, την έκδηλουμένην 
έν Τρ ιστορία. Ναί μέν η ιστορική μέθοδος Αφετηρίαν έχει έπίσης πραγ
ματικά φαινόμενα, αλλ’έρευνί^ ταΰτα ώς σώματα πλήρη ζωής καί ούχι 
ώς πτώμ.κτα. .

Συγγενής ταύ-τν) είναι ή Αληθής φιλοσοφική μέθοδος, ήτις δέν ίδεολογεϊ 
μ.όνον έπί άφγοημένων θεωριών, άλλά σκέπτεται συγκεκριμένες, καί διά 

τοϋτο συνενοϊ την ιδέαν μετά της πραγματικοτητος. Άλλ’ έν ώ ή ιστορική 
μέθοδος θεμέλιον τών κρίσεων αύτής έχει τά ιστορικά φαινόμενα, ή φιλο

σοφική έκπορεύεται Απ’ εύθείας έκ της γνώσεως της ανθρώπινης ψυχής, 
καί έκεϊθεν έπισκοπεϊ τάς έν τή ιστορία αποκαλυπτομένας εκδηλώσεις τοΰ 
Ανθρωπίνου πνεύματος.

Όλίγοις άνδράσι δέδοται τδ συνενοϋν έν έαυτοΐς Αμφοτέρας τάς μεθό
δους ταύτάς. Οί πλεϊστοι τών συγγραφέων, τών Ανυψωθέντων είς επιστη

μονικήν τινα περιωπήν, Απέκλιναν έκ φυσικής διαθέσεως· κατ’εξοχήν πρδς 
την μέν η τήν δέ τούτων. Μεταξύ τών πρώτων δ:Αριστοτέλης μ.άλιστα 
πάντων είναι άξιος τοϋ ήμετέρου θαυμασμοϋ, διότι τά πολιτικά αύτοΰ συγ
γράμματα, καίπερ γεγραμμένα έν τή νεανική έκείνγ περιόδφ της Ανθρώ
πινης ιστορίας, έν ή δέν είχεν είσέτι ώριμάσει η πολίτικη μόρφωσις, δμως 
έπί χιλιάδας έτών διέμειναν ή καθαρωτάτη τών πηγών σοφίας πολίτικης. 
Ό 'Ρωμαίος Κικέρων απομιμείται μέν ώς πρδς τδν τρόπον τοϋ συλλογίζε- 
σθαι και τοΰ έκθέτειν τάς ιδέας την φιλοσοφικήν μέθοδον τών. 'Ελλήνων,, 
οΐτινες ήσαν μάλλον πεπροικισμένοι κατά τοϋτο ύπδ της φύσεως, άλλά 

. συνάμα άντλεϊ, δρθώς ποιων, τδ κράτιστον της ουσίας έκ τής πληθώρας 

τής πρακτικής πολιτικής τών 'Ρωμαίων. Μεταξύ τών νεωτέρων ό Γάλλος 
Βοδΐνος (Bodin),, δ Ίταλδς Βίκος καί δ ’Άγγλος Βάκων Βερουλάμιος είναι 
άξιοι μνείας, ώς οί πρώτοι Αντιπρόσωποι τής φιλοσοφικής καί ιστορικής 
μεθόδου. Ό ’Άγγλος Βούρκε, δμοιος τφ Κικέρωνι κατά την δεινότητα καί 
τδ ύψος τής εύγλωττίας, άντλεϊ έπίσης τά άξιώμκτα τ^ς Αγγλικές πο
λιτικές επιστήμης έκ της ιστορίας καί τοΰ βίου τοϋ λαοΰ, είς δν Ανήκει, 
άλλά περιενδύει ταΰτα έσθήτα φιλοσοφικήν καί πληρη μεγαλοπρεπείας. 
'Ο Ίταλδς Μακιαβέλης, δστις παρακατέθηκεν έν τοϊς συγγράμμασιν αύτοΰ- 
την μακράν, άλλά θλιβεράν βιοτικήν πείραν άνδρδς γνωρνσαντος βαθέως. 
καί έπισταμένως την άνθρωπίνην καρδίαν, καί δ Γάλλος ΙΙ/οντέσκιος, δστις 
θεάται τδν κόσμον δι’δφθαλμών φαιδρών καί απροκατάληπτων, καί βρίθες 
δξειών παρατηρήσεων καί εύστοχων γνωμών, μεταχειρίζονται εναλλάξ 

Αμφοτέρας τάς μεθόδους έν τοϊς συγγράμμασιν αύτών, άλλ’. έκεϊνος μέν 
προσεγγίζει μάλλον τή ιστορική, ούτος δέ μάλλον 'τή φιλοσοφική μεθόδω. · 
Έκ τούναντίου δέ δ Έλβετδς 'Ρουσσώ καί δ ’Άγγλος Βένθαμ, ώς καί οί 
πλεΐστοι τών γερμανών συγγραφέων έπονται μάλλον τή- φιλοσοφική με- 
Οόδω, άλλά καταπίπτουσι συχνότερου ή τδ μέγα αύτών πρότυπον,, δ
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•ΠΛάταν, εις τάς μονομερείς Αποπλανήσεις τής. καθαράς. ιδεολογία^
Δήλον άρα, δτι αί δυο μέθοδοι, ·& ιστορική και ή φιλοσοφική, δέν έχθαί- 

ρουσιν Αλλήλας, Αλλά τουναντίον συμπληροΰσι καί διορθοΰσιν Αλλήλας. 
Στενοκέφαλος τις μόνον ιστορικός δύναται νά φχντασθή, δτι αύτός έφθα- 
σεν είς τό μή περαιτέρω τής ιστορίας, και δτι ούδέν νέον δίκαιον 0’ άνα- 
φανή έφεξής, μωρός δέ καί κενόδοξος μόνον .φιλόσοφος, δύναται νά νομίσ-ρ 
εαυτόν Αρχήν καί τέλος πάσης αλήθειας. 'Ο Αληθής ιστορικός Αναγκάζεται, 
ώς τοιοΰτος, ν’ άπονείμγι και τή φιλοσοφία τήν προσήκουσαν αυτή αξίαν, 

δ δέ αληθής πάλιν φιλόσοφος συμβουλεύεται καί τήν ιστορίαν.
Άλλ’ έκατέρα τών μεθόδων τούτων έ'χει προσιδιά'ζοντα αύτή πλεονε

κτήματα, καθώς καί ί'δια ελαττώματα καί κινδύνους. Κύριον πλεονέκτημα 

τής ιστορικής μεθόδου είναι δ π.έοΰτος καί δ θετικές γαρακτηρ τών πορι
σμάτων αυτής’ διότι ή ιστορία είναι πλήρης ώσει ζώσ.ης ποικιλίας πραγ
μάτων, οντων άμα και τελείως θετικών. "Ο,τι δήποτε ή γονιμωτάτη διά
νοια καί άν δυνηθή νά έπινοήσγ, συγκρινόμενον προς τάς εκδηλώσεις τής 
ανθρώπινης ιστορίας, εσεται πάντοτε πενιχρόν τι κατασκεύασμα, καί άβέ- 

βαιον καί άμαυράν έξει συνήθως τήν ύπόστασιν. Άλλ’ ένταΰθα έ'γκειται 
άκριβώς δ κίνδυνος, μήτοι δ επόμενος τή ιστορική τρίβω, ώς έκ τοΰ πολλοΰ 
Αριθμοΰ τών γεγονότων, έπιλάθηται τής ένότητος, καί άπολέσγ ταύτην’ 
μ,ήτοι καταβληθή ύπδ τό βάρος τής ύλης, καί κατασυντριβή ύπδ τδν 

δγκον τών ιστορικών γεγονότων- μήτοι, ύπδ τοΰ παρελθόντος προσελκυ- 
σθείς καί προσδεθείς, δέν έ'χγ εφεξής ζωηρόν τδ βλέμμα πρδς έπισκόπησιν 
τοϋ ένεστώτός καί τοΰ μέλλοντος βίου. Καί δέν είναι μέν τά έλαττώ- 
ματα ταϋτα ούδοπωστιοΰν άναγκαϊαι συνέπειαΐ τής ιστορικής μεθόδου, 

άλλ’ όμως αύτη ή ιστορία διδάσκει ημάς, πόσον συχνάκις ανδρες, άφοσιω- 
θέντες μετά πάθους είς τήν σπουδήν αύτής, περιέπεσαν, είς πλάνας τοιαύτας. 
Έκ τούναντίου τά πλεονεκτήματα τής φιλοσοφικής μεθόδου είναι ή.διαΰ- 
χεια, ή άρρονία, ή ένότης τοΰ ουστήρατος, καί ή πληρέστερα ικανοποίησις 
τών αγώνων τής άνθρωπότητος ποδς τήν τελειότητα, τήν ίίακικόημα, 
Τά πορίσματα αύτής εχουσιν ιδιαζόντως κοσμοπολίτικου τινα χαρακτήρα 
καί χροιάν ολως ιδανικήν. ’Αλλά καί τήν μέθοδον ταύτην άπειλοΰσιν ί'διοι 

κίνδυνοι, μάλιστα δέ, δτι οί φιλόσοφοι σπεύδοντες πρδς τήν ενότητά, ήν 
φαντάζονται συνήθως ώς τδν ενιαίου αυτών σκοπόν, παρορώσι πολλάκις 
τήν έσωτερικήν ποικιλίαν τής φύσεως καί τήν Αφθονίαν τής ύλης, τήν έν 

τή πραγματική υπάρξει, καί ότι, πκραδιδόμενοι είς τήν ταχεϊαν πτήσιν 
τοΰ Αχαλινώτου πνεύματός τών, ούχί σπανίως, αντί ν’ άνακαλύψωσιν αλη
θείς νόμους, έ.πινοοΰσι κενούς τινας τύπους άνευ ούσίας, πομφόλυγας Αλη
θείς, μεθ’ ών ώς έν παιδίιή κατατρίβουσι τδν καιρόν’ δη, παραγνωρίζόντες 

τήν φυσικήν ανάπτυξιν τών οντων, δοέπουστ καρπούς Αώρους, έμπηγνυ- 
ουσιν έν. τή γή δένδρα οίνευ ρίζης, καί περιπίπτουσιν ■ έίς τά παραληρη- 

ΠΈΡΪΚΡΑΤΟΥΣ 65£

ματχ τής ιδεολογίας. Όλίγιστα τών φιλοσοφικών πνευμάτων ήύτύχησαν 
νά προφυλαχθώσι τελείως από τών Αποπλανήσεων τούτων.1

¥ ¥
*

Έννοιαν τοΰ Κράτους καλοΰμεν εκείνην, διά τής οποίας Ανευρίσκεται 
και καθορίζεται ή φύσις και οί ουσιώδεις χαρακτήρες τών πραγματικών 

Κρατών- iJ/ar δέ τοΰ Κράτους όνομάζομεν εκείνην, ή'τις δεικνύει ημΐν έν 
τή φωτοβόλω λαμπηδόνι νοητής τελειότητος τήν εικόνα Κράτους, ού'πώ 
μέν πραγματοποιηθέντος, έπιδι,ώκομένου δέ. Ή μέν έ'ννοια τοΰ Κράτους 
επιτυγχάνεται διά τής ιστορικής έρεύνης, ή δέ τοΰ Κράτους ιδέα διά-τής 
φιλοσοφικής θεωρίας. Έ γενική δέ πάλιν τοΰ Κράτους έννοια Ανευρίσκεται, 
εάν διέλθωμεν τά διάφορα πραγματικά Κράτη τά ύπδ τής παγκοσμίου 
ιστορίας παρασταθέντα, καί Αναζητήσωμεν έν αύτοΐς τούς κοινούς χαρα
κτήρας. Άφ’ετέρου ή ύ.ψίστη τοϋ Κράτους ιδέα συλλαμβάνεται, εάν σταθ- 
μ,ίσωμεν τήν διά τδ Κράτος ιδιοφυίαν τής ανθρώπινης φύσεως, καί θεω- 
ρήσωμέν τήν ύψίστην νοητήν καί δυνατήν Ανάπτυξιν τής ιδιοφυίας ταύτης 
ώς πολιτικόν σκοπόν τής Ανθρωπότητος.

’Εάν επισκοπή σωμεν τδν μέγαν Αριθμόν τών Κρατών, άτινα προσάγει 
πρδ τών οφθαλμών ημών ή ιστορία, τινάς μέν κοινούς είς παν Κράτος χα
ρακτήρας θά ευρωμεν έκ τοΰ παραχρήμα, άλλους δέ πάλιν θά Ανακαλύ- 
ψωμεν δι’έπιμελεστέρας έρεύνης. . ;. . ■

1. Καί πρώτον μέν είναι αύτόδηλον, ότι έν παντί Κράτει ευρηται 
π.Ιηθύς τις άνθρώπων συνηνωρένων άΛΛήΛοις. ’’Οσον δήποτε δέ καί έάν ή] 
ποικίλος ό αριθμός ουτος, ανερχόμενος παρά τφ μέν τών Κρατών είς όλίγας 
χιλιάδας, παρά τφ δέ είς πολλά ανθρώπων εκατομμύρια, είναι όμως βέ
βαιον, ότι τότε περί Κράτους γίνεται λόγος, δτε υπερβαίνει. τον κύκλον 

της οικογένειας, καί ύπάρχει δεσμός ανθρώπων (τούτέστιν οικογενειών, 
Ανδρών, γυναικών καί παίδών). Μία οικογένεια, ή μία πάτριά, ώς ή τοΰ 

πατριάρχου ’Ιακώβ έν παραδείγματι, δύναται νά καταστή δ πυρήν, περί 
■δν συγκεντροΰται, προϊόντος τοϋ χρόνου, μεγαλειτέρ® δμάς Ανθρώπων- Αλλά 
τδ πραγματικόν Κράτος τότε μόνον δημιουργεΐται, όταν ή ενιαία αυτή 

οικογένεια, Ανάπτυχθή είς πλείονας, και ή έξ α’ίρατος συγγένεια μεταβληθ^ . 
είς φυλετικήν. Ή όρόή δέν είναι φυλή- άνευ δέ ιρν.ίής, ή, έν τή ύψηλοτέρφ 
βαθμίδι τοΰ πολιτισμούς Ανευ Λαοϋ ούκ. εστι Κράτος.

1 Τάς άνωτ.ρω και άναλδγους ιδίας έν τ$ σχίσει αϊτών μετά τής νεωτίρας γερμανικής 
Ιπιστόμης ανέπτυξα εδρύτερον τώ 1841 εν τώ συγγράμματ'μου «Αί νϊαι σχολαι τών γερ- 
μανών νομικών» (Die neueren Recbtsschulen der deulschen Juristen. Zweite Auflage, Zu
rich, 1862). ’Αλλά πολλώ πρότερον δ "Αγγλος. καγκελάριοί Βάκων ήλεγξε τάς πλάνας 
τής διδασκαλίας τοΟ φυσικοί δικαίου καί τής θετικής νομοθεσίας τής ίποχής αύτοϋ, προσεδόκα 
ϋε τήν άναγκαιαν μεταρρύθμ.σιν τής ίπιστήμης τοϋ δικαίου ίκ τού συνδέσμου τής ιστορίας 
μετά τής φιλοσοφίας, ' .
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Νόμιμόν τινα αριθμόν διά τδν έν τώ Κράτει λαόν δέν δυνάμεθα νά δρί- 

σωμεν άπολύτως, άλλ’ δ τοΰ 'Ρουσσω τουλάχιστον, δεις 10 μόνον χιλιά
δας άνερχόμενος, είναι άπαράδεκτος. Κατά τδν μεσαίωνα τοσοΰτον ολι
γάνθρωπα Κράτη ήδύναντο νά ύπάρχωσιν άσφαλώς καί εύπρεπώς* άλλ’ οι 
νεότεροι χρόνοι έξάναγκάζουσι την. ΐδρυσιν πολυαριθμοτέρων Κρατών, τδ 
μεν διότι οί πολίτικοι σκοποί τών νεωτερων Κρατών χογζουσι μειζόνων 
εθνικών δυνάμεων, τδ δέ διότι ή αύξουσα δύναμις τών μεγάλων κρατών 
εύχερώς άποβζίνει άπειλή και κίνδυνος εις την άνεξαρτησίαν και την ελευ

θερίαν των μικρών.
2. Δεύτερον προς διατήρησιν του Κράτους στοιχείου είναι ή διαρκής 

σχέσις μεταξύ Λαόν και χώρας. Τδ Κράτος άπαιτέΐ επικράτειαν, δ Λαός 

δεϊται χώρας.·
Διό και οί νομαδικοί Λαοί, καίπερ διοικούμενοι ύπ’ αρχηγών, οΐτινες δυ

νατόν μάλιστα νά κυβερνώσι κατά τινας άρχάς τοΰ. δικαίου, πάλιν δ'μως 
εύρίσκόνται εις τά πρόθυρα απλώς τοΰ Κράτους. Ή σταθερά λοιπόν δια
μονή αυτών έν χώρφ τινι δημιουργεί κατ’ άρχάς τδ Κράτος. Ό Μωϋσ,ης 
έξεπαίδεΟσε τδν ιουδαϊκόν λαόν διά τδ Κράτος, άλλ’δ Ίωσης μόνος ΐδρυ- 
σεν έν τη Παλαιστίνη τδ ιουδαϊκόν Κράτος. Οί λαοί, οΐτινες κατά τάς με- 
γάλας μεταναστάσεις άπέβαλλον τάς κατοικίας των, όπως κατακτησωσι 
νέας, ηύρίσκοντο έπί τινα χρόνον έν έπικινδύνφ περιόδφ μεταβολής. Διότι 
τδ μέν πρότερον Κράτος, δπερ τέως άπετέλουν, δέν ύφίστατο πλέον, τδ 
δέ νέόν δέν ύπήρχεν είσέτι. "Οθεν δ προσωπικός μόνος σύνδεσμος διετη- 
ρεϊτο είσέτι χρόνον τινά, έν ώ η μετά τοΰ έδάφους συνάφεια ήτο διεσπα- 
σμένη. ’Εάν λοιπόν ούτοι κατώρθουν νά προσκτήσωνται νέαν χώραν ασφαλή» 
τότε μόνον και διά τούτου ηύτύχουν εις την ΐδρυσιν νέου Κράτους, ένφ οί 
λαοί οί μη έπιτυχόντες τούτου άπωλέσθησαν. Οί ’Αθηναίοι ύπδτδν Θεμι- 
στοκλέα διέσωσαν έπί τών πλοίων τδ Κράτος τών ’Αθηνών, διότι μετά 
την έν Σαλαμΐνι ναυμαχίαν άνεκτησαντο τδ άστυ, άλλ’ οί Κίμβροι καί όί 
Τεύτονες άπωλέσθησαν, διότι καταλιπόντες την γενέθλιάν χώραν, δένήδυ- 
νηθησαν νά κατακτησωσι νέαν. Καί τδ ρωμαϊκόν δέ Κράτος θα κατέ- 

στρέφετο, άν οί 'Ρωμαίοι μετά την πυρπολησιν της πόλεως άπεχωρουν 

εις Βείους.
3. Τρίτος κοινός 'χαρακτήρ τών Κρατών είναι η ένότης τον δΛόν, ήτοι 

ή σννυπηκοότης τον Λαόν. ’Εν τφ έσωτερικφ τοΰ Κράτους ενδ,εχεται να 
ύπάρχωσι διάφορα μέλη άπολαύοντα μεγάλης καί ιδίας ανεξαρτησίας, ώς 
έν 'Ρώμγ δ Populus των πατρικίων καί παρ’ αύτώ οί plebes, ή ώς έν τφ 
άρχαιοτέρφ γερμανικω μεσαίωνι τδ τοϋ Λαόν σύνταγμα και τδ φεουδαΛικδν 
σύνταγμα. Τδ Κράτος μάλιστα δυνατόν νά συντίθηται έκ πολλών μερών, 
άτινα πάλιν καθ’ έαυτά άποτελοΰσι Κράτη, ώς έκ της άρχαίας γερμανι
κής αυτοκρατορίας άνεφύησαν πολλά κράτη διαδοχικώζ (Territorialstale), 

-η ώς. έν τ$ ομοσπονδία της Βορείου Αμερικής καί τής 'ΕΛβιτίμο καί έν 
Τ?ί νέα γερμανική αυτοκρατορία, ενθχ συνυφίσταται έν μέγα καί καθολι
κόν Κράτος, καί αριθμός τις τοπικών Κρατών όμοσπόνδων. ’A.W ίχν η 
κοινοπραξία αύ'τη μή έχνς δεσμόν τινα ένιαΐον έν τώ έσωτερικφ δργανι- 

σμω, ή εάν εν ταϊς προς τα ξένα Κράτη άναφοραΐ; μή παριστάται ώς 
ένιαΐόν τι σύνολον, τότε Κράτος δέν ύπάρχει.

4. 'Έτερος κοινός χαρακτηρ τών Κρατών είναι, ή άντίθεσις μεταξύ %ν- -
δερνώντων καί κνβερνωμένων, ή μεταξύ αρχής καί υπηκόων κατά την άρ- 
χαίκν έκφρασιν, ήν παρενόησάν τινες ή καί κατεχράσθησαν ένίοτε, άλλ’ 

. ήτις καθ’έαυτήν ούτε μισητή ούτε ανελεύθερος είναι. Τά εί'δη τής άντι- 
θεσεως ταύτης δυνατόν νά ποικίλλονται, άλλ’αυτή ύφίσταται πάντοτε 
άναγκαίως. Καί έν αύτ$ί μάλιστα τή άκράτφ δημοκρατία, ένθα φαίνεται 

ως ελλειπουσα η άντίθεσις αύτη, ύφίσταται όμως πράγματι’ διότι ή μέν 
δημοτική συνελευσις τών ’Αθηναίων πολιτών άπετελει την άρχήν, έκαστος 
δε ’Αθηναίος καθ’ εαυτόν ήτον ύπήκοος έν σχέσει πρδς ταύτην.

"Οπου δέν υπάρχει ούδεμία άρχή κυρίαρχος, οπού οί κυβερνώμενοι ά- 
πηρνήθησαν την πρδς τδ Κράτος ύπακοήν, όπου έκαστος πράττει δ,τι Ορέ
γεται, δπου βασιλεύει ή αναρχία, έκεϊ καί τδ Κράτος διαλύεται. Άλλ’ ή 
αναρχία, ώς πάσα άρνησις, βραχύν χρόνον διαρκεΐ’ διδ καί έξ αύτής νέα 
πάραυτα άρχή άναθρώσκει έν τφ ζώντι λαώ, χονδροειδής μέν καί ώς τά 
πολλά δεσποτική καί άγρια, άλλ’ ικανή δ'πως έκβιάση την ύπακοήν καί 
έπανιδρύσή ούτω τήν άναπόφευκτον άντίθεσιν μεταξύ κυβερνώντων καί κυ- 
βερνωμένων. Οί κοινοκτήμονες, άρνούμενοι διά τών θεωριών των τήν διά- 

κρισιν ταύτην, άρνοΰνται αυτήν τήν ύπαρξιν τοΰ Κράτους· ούδ’ έπέτυχον 
έως ώρας ούδαμοϋ, ,έκμηδενίζοντες τδ Κράτος, νά παρεισαγάγωσι τδνκα- 
θαρώς κοινωνικόν αυτών δεσμόν* καί έάν ποτέ κατορθώσωσι νά παρασύ- 

ρωσι τα πληθη υπέρ εαυτών και τών σχεδίων των, είναι βέβαιον, δτι, κατά 
τα πρότυπα τών θρησκευτικών κοινωνιστών τοΰ ις·' αίώνος, τών άναοα- 
πτιστών, και κατ αυτήν άκόμη τήν λογικήν τών πραγμάτων συνέπειαν 
θα ιδρυον και πάλιν άρχην τινα, καί μάλιστα τήν σκληροτάτην πασών 
δσαι ποτέ υπήρξαν.

Παρά τοϊς σΛανιν.οϊς λαοϊς εύρίσκομεν τήν παλαιάν γνώμην, δτι ή όμο 

φωνια όλων τών μελών κοινωνίας τινδς είναι ή έ'κφρασις τής κοινής θελή- 
σεως, καί ουχι ή πλειονοψηφία ή άλλη τις ύψηλοτέρα βούλησις. Άλλα τδ 
αςιωμα τοΰτο χαλεπώς καί μ,όλις δύναται νά έφαρμοσθή έν δήμφ τινί ή 
εν εθνει, ε'νθα πάντες εύχερώς καί ταχέως συνέρχονται έπί τδ αύτό, άλλ’ 
ουχι και εν τώ Κράτει, όπερ οφείλει νά ύπερνικά τήν άναπόδραστον άντίρ- 
ρησιν τούτων ή εκείνων.

5. Γδ Κράτος δέν είναι άψυχόν τι όργανον, ούτε μηχανή νεκρά, άλλ’ or 
ζώ.ν καί δη. όργανιχόν.· Άλλ’ ή οργανική αύτη φύσις τοΰ Κράτους δέν 
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κατε-νοηθη πάντοτε. Οί πολιτικοί λαοί είχον βεβαίως περί τούτου $ε<χ.ν 
τινά, καί εύχερώς έξεδηλουν αύτην έν τγ γλώσσγ, άλλ’η έπιστημη αγνοεί 
έπί πολύ την δργανικην φύσιν τοϋ Κράτους, πολλοί δέ τών πολιτειολόγων 
άγνοοΰσιν αύτην έτι καί νϋν. Ή τιμή έπί τ?ί Αναγνωρίσει της οργανικές 
φύσεως τοϋ λαοΰ καί τοϋ Κράτους προσηκει μάλιστα τη ιστορική γερμα
νική σχολνί τοϋ δικαίου, τνί άνατρεψάση την μαθηματικήν καί μαχανικήν 
άποψιν τοϋ Κράτους, ή'τις έπί τών αριθμών μόνον εργάζεται,' καί την ατο
μικήν μέθοδον, ητις έπιλανθάνεται τοϋ όλου χάριν τών μερών. Ώς πίναξ 
τις παν άλλο είναι η σωρεία σταγόνων κεχρωσμένου έλαίου, ώς άγαλμά 
τι πάν άλλο είναι ?ι σύνολον κόκκων μαρμάρου, ώς ό άνθρωπος παν άλλο 
είναι άπλη ποσότης αιμοσφαιρίων καί κυττάρων, ούτω καί ό λαός δέν 
είναι άπλοΰν άθροισμα πολιτών, ούδέ το Κράτος είναι άπλ·η τις σωρεία 
έξωτερικών θεσμών.

Βεβαίως το Κράτος δέν είναι προϊόν της φύσεως, ούτε άρα φυσικός ορ
γανισμός, άλλ’είναι έμμεσον δημιούργημα των ανθρώπων. Καί ουτω πάλιν 
δμως η προδιάθεσις προς μόρφωσιν τών κρατών έγκειται έν τ-η άνθρωπίνγ 
φύσει,' κα,τά δέ ταΰτα και το Κράτος έχει φυσικήν τινα ΰπόστασιν. Άλλ’ 
η φύσις έπαφ*ηκε τνί άνθρωπίνγ φρΟντίδι καί έπινοίφ νά πραγματοποίηση 
τάς πολιτικάς ταυτας διαθέσεις' ύπο τοιαύτην δ’ έποψιν το Κράτος είναι 
προϊόν τ·ης άνθρωπίνης ένεργείας, η δέ δργανικη αύτοΰ παράστασις είναι 

άπομίμησις τοϋ φυσικοΰ δργανισμοϋ.
Γ/Οταν λοιπόν καλώμεν το Κράτος οργανισμόν, δεν άποβλέπομεν είς 

την ενέργειαν έκείνην, δι’ ^ς τά φυτά καί τά ζώα ζητοΰσι τροφήν, προσ- 
λαμβάνουσιν,. είδοποιοΰσιν αύτην καί παράγουσι νέα είδη, άλλά μάλλον 
άποβλέπομεν εις τάς έπομένας ιδιότητας τών φυσικών οργανισμών:

α') Πας Οργανισμός είναι ενωσις σωματικών καί ΰΛικων στοιχείων καί 
ζωικών καί ψυχικών δυνάμεων, *7), άπλώς εΐπεϊν, ψυχής καί σώματος.

β') Καί τοι τό οργανικόν δν άποτελεϊ i'r οΛον καί διαμένει τοιοΰτον, 
άλλ’ δμως έν τοϊς κατά μέρος έφοδιάζεται διά μεΛων έχόντων ιδίας λει
τουργίας καί δυνάμεις, δι’ ών θεραπεύονται παντοιοτρόπως καί αί τοΰ ολου 

ποικίλαι άνάγκαι.
γ') Ό οργανισμός έχει ανάπτυξαν έκ τών έσω πρδς τά έξω καί αΰξησιν 

εξωτερικήν.
Ή Οργανική λοιπόν φύσις τοΰ Κράτους αναφαίνεται ύπο τάς τρεις άνω 

σχέσεις, ώς έπεται:
α') Έν παντί Κράτει ύπάρχουσιν άναγκαίως συνηνωμένα είς μίαν ζωήν 

το πνεϋμα καί τό σώμα, η θέΛησις τον Κράτους καί τά ένεργά τοϋ Κρά
τους όργανα. Τό πνεϋμα τοϋτο καί η ΘέΛησις αυτή τοΰ Κράτους είναι 
αύτά ταΰτα τό πνεϋμα καί η θέλησις τοΰ λαοΰ, διαφέροντα τοΰ άπλοϋ 
άθροίσμ.κτος τών θελήσεων καί διανοημάτων τών άτόμων. Σώμα δέ τοϋ 
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Κράτους, ένφ έκδηλοΰται δλος ό βίος τοΰ λαοΰ, είναι αύτό τό σύνταγμα. 

μετά τών Οργάνων αύτοΰ, άτινα παριστώσι τό δλον, καί διά τών νόμων 
έκφράζουσι την θέλησιν τοΰ Κράτους, μετά τοΰ άρχηγοΰ αύτοΰ, δστις κυ
βερνά, μετά τών διαφόρων λειτουργών καί υπάλληλων, οίτινες διοικουσι, 
μετά τών δικαστηρίων, άτινα άπονέμουσι την δικαιοσύνην, μετά τών 
παντοειδών λειτουργών τ*ης γενικές έκπαιδεύσεως καί τών οικονομικών 
συμφερόντων, μ.ετά τοϋ στρατού τέλος, δστις παριστ^ί την δύναμιν αύτοΰ. 
Χαρακτηρ, πνεϋμα καί είδος έκάστου Κράτους ποικίλλονται, όπως καί 
παρ’ έκάστφ τών Ανθρώπων. Ή πρόοδος τ·ης άνθρωπότητος έγκειται ού- 
σιωδώς έν τγ γενναιόφρονι άμίλλγι τών τε λαών καί κρατών, έξ ών 
σύγκειται.

β') Έν τφ συντάγματι τοΰ Κράτους έκδηλοϋται Ομοίως η διάρθρωσις 
τοΰ πολίτικου σώματος. Πάσα λειτουργία καί πάσα δημοσία συνέλευσις 
είναι ί'διον μέλος αύτοΰ, έχον ιδίαν ένέργειαν. Ή λειτουργία δέν είναι’δπως 
έν μέρος μηχανης τίνος, ού'τε έκτελεϊ άπλ^ν τινα μηχανικήν ένέργειαν 
ομοίαν πάντοτε, όπως οί τροχοί η τά ελατήρια της. μηχανης. Τούναντίον 
η ένεργεια αύτης έχει νοερόν τινα χαρακτήρα καί μεταβάλλεται έν τοϊς 
καθ’ έκαστα κατά τάς άνάγκας τοΰ δημοσίου βίου, προς ίκανοποίησίν τοΰ 
Οποίου ώρίσθη. ΤΙ λειτουργία είναι καθ’ έαυτην έμψυχός τις, ώς ύπηρετοϋσα 
τφ βίφ' διό καί δταν η ζωη την έγκαταλίπη, περιπέσγ δέ αύτη είς άσκό- 
πους τύπους καί προσεγγίσγ τι) φύσει τ^ς μηχανές, -ητις Αδιακρίτως καί 
άπερισκέπτως προς τάς προκυπτούσας ιδιοφυείς καί μεταβλητάς σχέσεις 
εξακολουθεί έργαζομέν.η μηχανικώς καθ’ εδραίους έξωτερικούς νόμους, τότε 

και η λειτουργία αύτη διαφθείρεται, τό δέ εις μηχανην μεταβληθέν Κράτος 
φέρεται ευθύ ποός τον ί'διον Ολεθρον.

Ού μόνον 0 Ανηρ, ς> την λειτουργίαν άσκών, άλλά καί <η Λειτουργία αυτή 
εχει εν εαυτγ ψυχικήν τινα έννοιαν, έμψυχόν τινα αρχήν έδρεύουσαν έν 
έαυτγ. Υπάρχει χαρακτήρ τις, πνεύμα τι της Λειτουργίας, δπερ πάλιν 
έξασκεϊ έπίδρασίν τινα έπί τοϋ λειτουργού, δστις, δπως τό άτόμον έν τώ 
σωματι, δρ^ έν αύτ^.Έν τνί ρωμαϊκή ύπατείίρ ένεκειτο θαυμαστή τις με- 
γαλειότης καί δυναμις, ητις και τον άσημον άνδρα, τόν Αναδειχθέντα 
ύ'πατον, άνυψοϋσα έκραταίου τάς φυσικάς αύτοΰ δυνάμεις. Ή δικαστική 
άρχη είναι τοσοϋτον ίερά, ώς είς την δικαιοσύνην καθωσιωμένη, ώστε αί 
ύψηλαί αύτ^ς ιδιότητες καταπληροϋσι την ψυχήν καί τών μαλακωτέρων 
δικαστών, καί εξεγείρουσιν έν αύτοΐς την υπέρ τοΰ δικαίου μ.εγαλοφροσύ- 

νην. Ναι μεν τδ πνεϋμα της λειτουργίας Αδυνατεί νά μεταβάλη την φυσίΓ 

τοΰ λειτουργού, ού'τε είναι τοσοϋτον ισχυρόν, ώστε νά τδν έξαναγκάσγι, 
δπως αί πράξεις αύτοΰ άνταποκρίνωνται πάντοτε καί τελείως πρδς την 

σημασίαν τνίς λειτουργίας’ άλλ’ όμως ο λειτουργός αισθάνεται πάντοτε 
την ψυχικήν επΐδρασιν τής Λειτουργίας έπί τε τοΰ πνεύματος καί τών 
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διαθέσεων αύτοϋ, καί έάν έχγι καθαράν τήν διάνοιαν, δέν δύναται νά 
παοίδγ, δτι καί έν τή 'λειτουργία ψυχή τις έγκαταβιοϊ, ή'τις έχει μέν μετά 
τοϋ άτόμου αύτοϋ στενήν τινα συνάφειαν καί άμεσον σύνδεσμον, άλλα 

πάντοτε διακρίνεται της προσωπικότητάς τον έπιΐ,ή ταΰτη.
Υ) Οί τε λαοί και τά κράτη έχουσιν άνάπτυζίν τινα καί αύξησιν- ιδίαν. 

Αί περίοδοι της ιστορίας των λαών, και τών κρατών μετροΰνται καθ’ ήλι- ■ 
αίας ύπερβαινούσας κατά πολύ τάς τής ανθρώπινης ζωής” διότι οί μέν άν
θρωποι άριθμοΰσι την ζωήν κατ’ έτη καί δεκάδας ετών, τά δέ Κράτη κατ’ 
αιώνας δλους. Έκαστη δέ πάλιν περίοδος έχει τδν ιδιάζοντα αύτή χαρα
κτήρα, καί τοι ή καθολική ιστορία λαοΰ τίνος $ καί Κράτους παρίσταται 
ώς δλον τι συνεχές. Ούτως η παιδική ηλικία τών λαών έχει άλλον χαρα
κτήρα η η ώριμος, πας δέ πολίτικος αναγκάζεται νά - προσεχή τδν νουν 
είς την εποχήν, έν ή τδ Κράτος εύρίσκεται. Καί ένταΰθα αρμόζει η πα
ροιμία καιρός παντι πράγματι (Ein jedes Ding hat seine Zeit).

’Αλλά παρά την ομοιότητα ταύτην σπουδαία διαφορά άποχωρίζει τδ 

Κράτος καί τούς θεσμούς αύτοϋ άπδ τών φυσικών οργανικών οντων. ’Ενώ 
δήλον ότι ό βίος τών φυτών, άών ζώων και τών άνθρώπων άνέρχεται και 
κατέρχεται κατά βαθμίδας καί περιόδους τακτικάς, ό του κράτους βίος 
καί οί θεσμοί αύτοϋ δέν άναπ.τύσσονται πάντοτε τοσοϋτον κανονικώς’ διότι 

ή έπίδρασις τής άνθρωπίνης έλευθερίας η τών έξωτερικών περιστάσεων 
έπιφέρει συχνά σημ,αντικάς παραλλαγάς, είτε διακόπτουσα, είτε πράγουσα 
αί'φνης τήν κανονικήν πορείαν τοΰ Κράτους, εί'τε μάλιστα καί καταστρέ- 
φουσα αυτήν τελείως, καθ’ δσον ή μεγάλοι καί μέγα δυνάμενοι άνδρες 

συνεπιλαμβάνονται του έργου, η δεσπόζουσι τά άγρια τοΰ λαοΰ πάθη. Καί 
ναί μέν αί παραλλαγαί αύται ούτε τοσοϋτον πολυάριθμοι είναι, ούτε συ
νήθως τοσοϋτον μεγάλαι, ώστε νά καταργήσωσι τδν κανόνα. Τούναντίον 
είναι αυται πολύ σπανιώτεραι, ώς τά πολλά δέ καί άσημότεραι, η δσον 
φαντάζονται έκεϊνοι, οίτινες παρασύρονται είς τάς σκέψεις των ύπδ της 
άμεσου έντυπώσεως τών έκάστοτε γεγονότων. Άλλ’ δμως είναι άρκούντως 
σπουδ.αΐαι, δπως καταδείξωσι τδ μονομερές καί άνεπαρκές της θεωρίας, 
δτι τδ Κράτος δήθεν φνσιχως μόνον ανζάνει, καί άποδώσωσι την. προσή- 

κουσαν σημασίαν είς την έπίδρασιν τής έΛευθέρας και άτομικής ένεργείας.
6. Ένω η ιστορία διδάσκει ημάς την έργανικήν φύσιν του Κράτους, γνω

ρίζει ημΐν συνάμα, δτι τδ Κράτος δέν εύρίσκεται έν τη αύτη ταπεινή 
βαθμίδι τοϋ οργανισμού, είς ήν κατατάσσονται τά φυτά καί τά ζφα, άλλ’ 
άνηκει είς ύψηλότερον είδος. Ή ιστορία παριστίγ τδ Κράτος ώς ηθικόν καί 
πνευματικόν τινα οργανισμόν, ώς μέγα τι σώμα, δπερ ίκανδν είναι νά 
περιλάβη έν έαυτφ τά αισθήματα καί διανοήματα τοΰ λαοΰ, καί νά έκ- 
φράσγ ταϋτα διά τών νόμων, ή νά πραγματώσγ έν τη πράξει” έξάγγέλλει 
τάς ήθικάς ιδιότητας, τδν χαρακτήρα έκάστου τών Κρατών, καί άποδίδει 
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τέλος αύτοϊςπροσωπικότητά τινα, ή'τις πεπροικ.ισμένη πνεύματι καί σώματι 
ιδίαν θΐΛηϋΐκ έ'χει καί έκδηλοΐ.

Ή δόξα καί η τιμή τοΰ Κράτους άνέκαθεν έθέρμαινον την καρδίαν τών 
τέκνων αύτοϋ κ/ή ένεθουσίων ταϋτα μέχρις αύτοθυσίας. 'Υπέρ της ελευ
θερίας καί άνεξαρτησίχς, υπέρ τοϋ δικαίου τοΰ Κράτους έν άπασι τοΐς 
χρόνοις καί παρ’ άπασι τοΐς λαοϊς αυτοί οι κράτιστοι καί εύγενεστατοι 
προσέφερον ολοκαύτωμα τά άγαθά καί τδ αίμα αυτών. Άπανταχοΰ δ’ 
έλογίσθη ώς δ τιμιώτατος σκοπός τών αγαθών άνδρών τδ νά αύξήση έκα
στος τδ άζίωμα καί την ίσχύν τοϋ ίδιου Κράτους, η νά προαγάγγ την 
ίσ/ύν καί ευδαιμονίαν αύτοϋ. Πάντες οί πολϊται έν παντί χρόνφ συμμε
ρίζονται της ευτυχίας η δυστυχίας του ίδιου Κράτους. Πασκ λοιπόν ή με
γάλη ιδέα τής πατρίδος καί δ πρδς αυτήν έρως θά ήτό τι άκατανόητον, εί 
μη ένυπήρχεν έν τή φύσει τοΰ Κράτους η ύψίστη αύτη ηθική προσωπικότης.

'Η άναγνώρισις δέ τής προσωπικότητας τοΰ Κράτους είναι έπίσης άπα- 
ραίτητος έν τώ δημοσίω δικαίω, δσον καί έν τφ διεθνεΐ".

Πρόσωπον, έν τή κυριολεκτική τοΰ δικαίου σημασία, είναι δ'ν τι πεπροι* 
κισμένον δι’ ιδίας θελήσεως καί δυνάμενον νά έχγ, ή ν’ απόκτηση, ή νά 
δημιουργηση δίκαια. Καί έν τώ δημοσίφ δέ δικαίφ η έννοια αύτη είναι 
έπίσης σπουδαία, δσον καί έν τφ ίδιωτικφ. ’Αλλά Κράτος είναι τδ κατ’ 
εξοχήν πο.Ιιτικόν καί νομικόν πρόσωπον, τδ δέ σύνταγμα αύτοϋ είναι ούτω 
κατηρτισμένον, ώστε τδ πρόσωπον τοΰ Κράτους νά δύναται νά σχηματίζη 
καί πραγματοϊ ίδιαν θέόίησικ, ούσαν διάφορον τής άτομικής ένδς έκάστου 
θελησεως καί άλλοΐόν τι ή τδ άθροισμά'τών ατομικών θελήσεων.

Αληθώς είπεΐν, η προσωπικότης τοΰ Κράτους· άνέγνωρίσθη μόνον ύπδ 
έλευθέρων λαών, μόνον δέ παρά τφ πεπολιτισμένφ Κρατεί δρα έν πλήρει 
έλευθερίφ, έν ώ έν τή κατωτάτγ κλίμακι της πολιτικής μορφώσεως δ 
ήγεμώ.ν μόνος προ'ί'στατα'ΐ, καί μόνος ούτος είναι πρόσωπον, τδ δέ Κράτος 
άπλοϋν κτήμα τής-προσωπικής του κυριαρχίας.

7. 'Ομοίως έχει και περί τοΰ αρρενος χαρακτήρος τοΰ νεωτέρου Κράτους, 
δστις άνέγνωρίσθη τδ πρώτον κατ’άντίθεσιν πρδς τδν θήΛυνχαρακτήρα 
τής έκκλησίας. Θρησκευτική τις κοινότης δύναται νά έχγ πάντας τούς 
άλλους χαρακτήρας τοΰ Κράτους, καί δμως νά μή ήναι Κράτος, μήτε νά 
θέλγ νά γείνή, ακριβώς διότι δέν κυβερν^ αύτή έαυτήν έν έπιγνώσει καί 
άνδρίκώς, ούτε δρφ έλευθέρως έν τώ έξωτερικφ κόσμφ, άλλ’ άρκεΐται είς 
τδ νά ύπηρετή μόνον τώ θεφ καί νά έκπληροΐ τά θρησκευτικά αύτής 
καθήκοντα.

Έάν συνοψίσωμεν νυν τάς έκ τή; ιστορίας έξηγμένας παρατηρήσεις 
ταύτας, δυνάμεθα νά διατυπώσωμεν τήν γενικήν τοΰ Κράτους έννοιαν 

ούτώσί: Κράτος έστί σύνολον άνθρώπων, ο'ίτινες έν ώρισμένη χώργ συνδέ- 
©νται., ώς κυβερνώντες καί κυβερνώμενοι, είς προσωπικότητα ηθικώς ορ-
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γονικήν και άνδρικην. ”11 συντομώτερον είπεϊν: Κράτος εστι-τό ποΛίΐιχως 

ώργαησμ&τοτ του Λαού ?r ώρισμέκ?} X^f1^
* *
*

1 Ah εινχι ασχοπον να ίξετάσωμεν, πώι οί διάφοροι λαοί άπίχάλουν τδ Κράτος. Οί’’Ελ
ληνες δια τί)ς λόξεως πόλις έσήμαινον τότε άστυ ή πόλιν καί τδ Κράτος, ύποδειχνύοντες 
οδτως, οτι ώς πρδς αδτοδς ή πόλις είναι ή βάσις τοΟ Κράτους καί τδ όριον όπερ τδ καθορί
ζει, Και ή Ρωμαϊκή δέ £κφρασις Civitas άναφόρεται ε’ς τους άστοδς πόλεώς τίνος, ώς 
τον πυρήνα τοΰ Κράτους, άλλ’ ^χεε προσωπικώτερον χαρακτήρα ή ή έλληνική λέξις πόλις, 
κα'ι είναι άριχοδιωτόρα, όπως περιλάβη έν ίαυτή μεγαλείτερα πλήθη λαοΰ. Καί ή λέξις civi
lisation (πολιτισμός), παραγομόνη έκ τοΰ ε’ς τδ Κράτος άποδιδομένου ονόματος, άγορεύει 
ύπέρ τής δψηλής ηθικής έννοιας τοΰ Κράτους, και πρακτικώς συμπίπτει μετά τής άναπτύξεως 
καί πραγματώσεως τοΰ σκοποΰ αύτοϋ.

Η άλλη ^ωμαϊκή ϊχφρασις res publics είναι ετι ύψηλοτέρα, καθ’οσον ιδίως προϋποθέτει 
ούχί τήν μεταξύ άστών πόλεώ; τίνος σχέσιν, άλλα λαόν τινα (res populi) καί περιέχει έν 
έαυτή τήν έννοιαν τής εύδαιμονίας τοΰ λαοΰ. Κατά τήν άρχαίαν σημασίαν ή λέξις respu- 
blica δέν αποκλείει τήν μοναρχίαν, άλλ'όμως δέν άρμόζει ε’ς τά δεσποτικά Κράτη.

'Η λέξις Stat (stato, etat, state) ύπερίσχυσευ έν ταΐς νεωτέραις γλώσσαις ό'χι μόνον παρά 
τοΐς βωμάίκοϊς, άλλα καί παρά τοΐς γέρμανικοϊς λαοΐς. Συμπλήρωμα ασημον καθ’ έαυτήν 
(έπειδή έν άρχή έσήμαινε κατάστασίν τινα όποιανδήποτε, και άναμφιβόλως τήν συνεπλήρουν 
τότε λέγοντες status rei public®, όπως1 τήν συσχετίσωσι πλησιέστερον μετά τοΰ Κράτους), ή 
λέξις αύτη κατέστη ή μάλλον γενική ’ε’κφρασις, ή μάλλον άπηλλαγμένη άλλης έννοιας καί ή 
ηττον δποκειμένη ε’ς άπατηλάς διφορήσεις. Καί τοι δεικνύει αύτο τοΰτο τδ έδραϊον καθεστός, 
ούχ ήττον καί ή έννοια αυτή περιέπεσεν ε’ς αχρηστίαν, ή δέ λέξις δέν σημαίνει πλέον τήν 
καθεστιδσαν τάξιν, ή τδ ύπαρχον σύνταγμα (πολιτεί α), άλλά μάλλον τδ Κράτος, τδ όποιον 
δύναται νά έπιζήση καί μετά τήν πλήρη μεταλλαγήν τοΰ είδους τής κυβερνήσεως.

Πάσαι αί λοιπαί νεώτεραι έχφράσεις εχουσι στενήν σημασίαν, οίον ή μεγαλοπρεπής λέξις 
Reich (αύτοκρατορία), ήτις άρμόζει είς μεγάλα μόνον Κράτη ώργανισμένα μοναρχικώς καί 
περιλαμβάνοντα μάλιστα κολλάς χώρας, συντεταγμένας καί ταύτας δπωςδήποτε ανεξαρτήτους. 
Έν τοιαύτη δέ έννοί^ι συμπίπτει μετά τής ρωμαϊκής λέξεως imperium καί τής γαλλικής em
pire συνεμφαινουσών τήν καισαρική ν κυριαρχίαν. 'U λέξις Land είναι ήττον εύρεΐα, 
σημαίνουσα κυρίως μέν τήν ύπαιθρον, είτα δέ πάσαν, τήν χώραν Κράτους τινός, και συνεκδο· 
χιχώς καί τδ έπ’αύτής έδράζον Κράτος. Είναι δέ r λέξις αύτη καί τδ φυσικώς άντίθετον τής 
έλληνικής λέξεως πόλ ις· διότι έκείνη μέν θεμελιοϊ τδ Κράτος έπί τοΰ άγροΰ, αύτη δέ έπί τής 
πόλεως. Έτι στενοτέρα, ώς έκ τής σχέσεως πρδς τδ άτομον, άλλ’ ύψηλοτέρα καί θειοτέρα 
ένεκα τών προσωπικών καί κληρονομικών δεσμών, ατινα συνδέουσι τά άτομα μετά τοΰ Κρά
τους, είναι τδ ώραΐον όνδμα τής πατρίδος, δι’ής ε’κονίζεται μετά τοσούτου αισθήματος 
καί λαμπηδόνος δ διάπυρος έρως και ή εύσέβεια τοΰ άνθρώπου πρδς τήν μεγάλην έκείνην καί 
ζώσαν ένότητα, ε’ς τήν όποιαν σύσσωμος άνήκει, μετά τής ύπάρξεως τής όποιας συνδέεται ή 
’ιδία αύτοϋ ύπαρξις, και ύπέρ ής μεγίστην τών τιμών ηγείται τδ τήν ιδίαν ζωήν θυσιάσαι. *

Κατέδειξα έγγυτέρω έν ταΐς ψυχολογικαΐς μελέταις περί τοΰ Κράτους καί τής 
’Εκκλησίας (Psychologisehe Studien Uber Stat und Kircbe. Zurich 1845) τδν άρρενα 
χαρακτήρα τοΰ Κράτους. 'Η γαλλική έφρασις- L’Etat c’est l’homme δέν σημαίνει άπλώς, ότι 
τδ Κράτος είναι δ άνθρωπος έν μεγάλω, άλλά συνάμα ότι τδ Κράτος είναι δ ά ν ή ρ έν 
συνόλφ, ώς ή ’Εκκλησία είκονίζει τδν θήλυν χαρακτήρα έν συνύλω, ήτοι τήν γυναίκα.

* Ε ύ ρ ι π ί δ η ς έν Φοινίσσαις (ατίχ. 360):
................................άλλ’ άναγζαίως ϊχει 
πατρίδος έράν άπαντας' ός δ’ άλλως λέγει, 
λόγοισι χαίρει, τδν δέ νοΰν έκεΐσ’ έχει.

, . Σίλλερ έν Γουλιέλμφ Τέλλω : Τήν πατρίδα, τήν φιλτάτην έναγκαλίσθητι· ταύτης έχοι» 
δπρίξ μεθ’όλης τής καρδίας σου. Έν αύιή είίοηνται αί ίσ-χυραΐ βίζαι της δυνάμεώςσου’ έχει, 
ΐν τζ ,ξέντν γή, μένεις μόνος.

ικανοποιείται τδ άνθρώπινον πνεύμα διά μόνης έννοιας τοθ Κρά
νους, ώς Υποδεικνύεται αυτή έκ της ιστορικές έξετάσεως-τών διαφόρων 
Κρατών ;

Άρέσκβται μέν η ιστορική σχολή νά δοξάζνΐ δτι τδ .Κράτος είναι τδ 

σ&μα της δΛομεάεΙας τοΰ Λαοΰ, διότι παράγει αύτδ έξ αύτνίς τΐίς φύσεως 
κα'ι της άνάγκης τοΰ έθνους, και τδ περιορίζει έντδς τοΰ έθνους· άλλ’ η 
φιλοσοφική γνώσις δέν ικανοποιείται τοσοΰτον εύχερώς ύπδ θεωρίας τοι- 
αυτής. Ζητούσα βαθύτερον λόγον, εύρίσκει έν τγ άνθρωπίτη φύσει την 
προδιάθεσιν ’υπέρ τοΰ Κράτους και την άνάγκήν αύτοϋ. Ό '^ριςτοτύΛης 
ηδη έξηνεγκε την γόνιμον έκείνην άληθειαν είπών, οτι ο ίίνθρωπος φύσει 

πο.Ιιτικόν ζωον' διότι δέν,καθιστφ η εθνική ίδιότης τδν άνθρωπον ικανόν, 
όπως συνταχθί; εις Κράτος και έ'χγι άνάγκην αύτοϋ, άλλ’ η κοινή άνθρω- 
πίνη φύσις. Έρευνώντες δέ περαιτέρω τδν οργανισμόν τών διαφόρων 

Κρατών άνακκλύπτ°μ5ν» ότι τά ουσιώδη δργανα αύτοϋ είναι όμοια παρά 
τοϊς διαφορωτάτοις τών λαών. Πανταχοΰ άναγνωρίζομεν κοινόν τινα καί 
άνθρώπινον χαρακτήρα, πρδ τόΰ οποίου οι ιδιαίτεροι εθνικοί τύποι φαί
νονται ώς· άπλαϊ παραλλαγαί του αύτοϋ θέματος. Ή έ'ννοια τέλος αύτοϋ 
τοΰ λαοΰ δέν είναι καθ’ έαυτην αύτάρκης ούτε πληρης, άλλά δεικνύει 
κατ’ έωτερικην ανάγκην την ύψηλοτέραν ένότητα της άνθρωπότητος, $ς 
μέλη είναι οί λαοί. Πώς ηδύνατο λοιπδν νά θεμελιωθώ τδ Κράτος έπί τοΰ 

λαοΰ, χωρίς νά ληφθη ύπ’ ό'ψιν η μείζων ολομέλεια της άνθρωπότητος, 
ύφ’ ην υπάγεται δ λαός ; Και άν ή άνθρωπότης ηναι πράγματι έν δλον, 
άν έμπνέηται ύπδ τοΰ αύτοϋ κοινοΰ πνεύματος, πώς νά μη άγωνίζηται 
ύπέρ της σωματοποιησεως της ιδίας ούσίας, ήτοι είς τδ νά καταστίξ 
Κράτος;

Τά Κράτη λοιπόν, τά συγκείμενα έξ ένδς έθνους, έ'χουσι σχετικήν μόνον 

πραγματικότητα κα'ι αξίαν· *S δέ φιλόσοφος δέν δύναται ν’ άναγνωρίση έν 
αύτοΐς την πραγματοποίησή της ύψίστης τοΰ Κράτους ιδέας. Τδ κάτ’άύτδν 
Κράτος είναι ανθρώπινος δργανισμός, άνθρώπινον πρόσωπον. Τούτου δέ ούτως' 
έ'χοντος, τδ άνθρώπινον πνεΰμα έν τφ Κράτει ζών, δέον νά εχγ καί αν
θρώπινον σώμα, διότι πνεΰμα και σώμα συνυπάρχουσι και συνηνωμένα άπο- 

τελοΰσι τδ πρόσωπον, έν δέ τώ μη άνθρωπίνως ώργανισμένω σώματι τδ 
άνθρώπινον πνεΰμα δέν δύναται πράγματι καί νά ζησν]. Τδ σώ/ια λοιπδν' 
τοΰ Κράτους, πρέπει νά ^ναι έσχηματισμένον κατά τδ ανθρώπινοί σωμα^ 
επομένως δέ τέΛειον Κράτος είναι όμοιον πρΰς σωριατικως ορατήν άν0ρω~ 
πότητα. Τό παγκόσμιον Κράτος ή ή παγκόσμιος αυτοκρατορία είναι τδ ιδα
νικόν της προοδευτικής άνθρωπότητος.,

'Ο άνθρωπος ώς άτομον και η άνθρωπότης ώς δλον, ιδού οί άρχέγονοι 
και αιώνιοι πόλοι της δημιουργίας. ’Επ’αύτών βασίζεται τελικώς ή διά
κρισής μεταξύ ιδιωτικού’ καί δημοσίου δικαίου. Και άναστρέφετκι μ.έν είσέτι 

#
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ή κοινή της άνθρωπότητος συνείδησις έν δνείροις, ουσα συγκεχυμένη πολ- 
λαχώς, ούδ’ άφυπνίσθη μέχρι σήμερον τελείως* διό και δέν ήδυνήθη είσέτι 
ή άνθρωπότης ν’ άναπτύξη την δργανικήν αύτης δπαρξιν, μόνον δέ οί μέλ
λοντες αιώνες θά έπίδωσι πραγματοποιούμενου τδ παγκόσμιον Κράτος. 
Άλλ’ δμ.ως δ πόθος τοιαύτης ώργανισμενης κοινωνίας πάντων τών λαών 
έξεδηλοϋτο ήδη κατά καιρούς έν τή παγκοσμίω ιστορίη, τη μέχρι σήμε
ρον* δ δέ πεπολιτισμένος ευρωπαϊκός κόσμος στρ.έφει νΰν άτενώς τδ βλέμμα 

πρδς τδν μέγαν τούτον σκοπόν.
’Αληθές, οτι πάσαι αί άπόπεφαι αί γενόμεναι πρδς πραγμάτωσιν του 

παγκοσμίου Κράτους άπέτυχον επί τέλους* άλλά δέν έπεται έντεΰθεν, οτι 
δ σκοπδς ούτος τοϋ Κράτους είναι άνέφικτος, δπως δέν είναι άνέφικτος, 
καί περ μήπω επιτευχθείς, καί δ σκοπδς της χριστιανικής εκκλησίας, ητις 
τρέφει την ελπίδα τοϋ περιλαβεϊν ποτέ έν τοϊς κόλποις αύτής συμπασαν 
την άνθοωπότητα. "Οπως ή χριστανικη εκκλησία δέν δυναται ν’ άποτάξη 
άφ’ έαυτής την πίστιν τοΰ ν’ άποβή παγκόσμιος, ουτω καί η πολιτική δέν 
δυναται νά παραιτηθή τών άγώνων, τών υπέρ της δργανώσεως συμπάσης 
τής άνθρωπότητος. 'Η ιδέα λοιπδν της παγκοσμίου εκκλησίας άνταποκρί- 

νεται έν τη πολιτική πρδς "τήν ιδέαν του παγκοσμίου Κράτους. -
Αύτη ή ιστορία, μελετωμένη άνευ προκαταλήψεων, δεικνύει μεθ’ικανής 

σαφήνειας τήν πρδς τδν σκοπδν τοΰτον άγουσαν δδδν καί προφυλάττει 
συνάμα άπδ τών άποπλανήσεων, είς άς ένέπεσε και αυτή ή πολιτική με- 
γαλοφυ'ία, δτε κατετόλμησε καί άπεπειράθη νά πραγματοποίηση λίαν 

προώρως τδ παγκόσμιον Κράτος.
Άφ’δτου έν Ευρώπη τδ πρώτον άφυπνίσθη ή περί τοϋ Κράτους συνεί- 

δησις τών άνθρώπων, πάσα περίοδος ιστορική κατετόλμησε καί νέαν τινά 

άπόπειραν πρδς πραγματοποίησήν του.
Και πρώτος ’Α.ίέζανόγος ό Μέγας. ’Εν τοϊς έκατονταπλοϊς γάμοις, τοϊς 

έν Σούσοις, παρέστησε προ τοϋ κόσμου 1 τήν εικόνα της ιδέας αύτοΰ, έβου- 
λήθη δήλα δή νά συζεύξη.τδ αρρενωπόν των Ελλήνων πνεϋμα μετά της 
γυναικείας αίσθηματικότητος τών Άσιατών. Δύσις καί ’Ανατολή έ'μελλον 
νά συζευχθώσί καί άναμιχθώσιν, έκ δέ της συμμίξεως ταύτης άμφοτερων, 
ώς έν xWiai», έμελλε νά προέλθη νέα άνθρωπότης, ή'τις ν’ άπαρ-

. τίση έν μέγα, θεϊον άμα καί άνθρώπινον Κράτος, καί νά εύρη έν αύτφ 
τελείαν ικανοποίησιν. Ούτως άληθώς έφάντάζετο δ Αλέξανδρος τδν πο
λιτισμόν τών μελλόντων αιώνων, τά δέ σπέρματα της ελληνικής παιδείας 

έβλάστησαν εύθαλή έν τή έκχερσωθείση γή της ’Ασίας. Άλλ’ άν ή πρώτη 
αύτη μεγαλοπρεπής άπόπειρα είς τδ ίδρΰσαι παγκόσμιον κράτος δέν έ'σχεν 

δπόστασιν διαρκή, άλλ’ έναυάγησεν άνεπανορθώτως μετά τδν θάνατον τοϋ 

~ Λ «Hex terrarum omnium ac mundi.» Justin. XII, 16. Laurent, hist; du Droit 
des Gens. II. 5. 262.
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δορυκτήτορος έκείνου, δέν πρέπει νά άποδοθή ή άποτυχία είς μόνου τοΰ 

πεπρωμένου τάς ολέθριας περιπέτειας, τδ όποιον αφήρπάσε τδν ιδρυτήν 
τοΰ νέου καί παγκοσμίου Κράτους έν τή &κμ.γ τής ζωής, πριν ή ριζοβολή.- 
σωσιν οί νέοι καί πανθενωτικοί θεσμοί, καί πριν ή ληφθή ή δέουσα πρόνοια 
ύπέρ τής διαδοχής τής κυριαρχίας* διότι αυτή ή παρά φυσιν άνάυ.ιξις δύο 
αντιθέτων στοιχείων κατεσκίκζε τήν άλήθειαν, ή δέ θεμελιώδης ιδέα δέν 
ειχεν ένάργειαν έπαρκή.

Αί πολιτικαί ίδέαι κατέστησαν συγκεχυμέναι ένεκα-τής άναμίξεως. ΤΙ 
ύπδ τών Ελλήνων έλευθέρα καί άνθρωπίνη άποψις του Κράτους δέν ήτο 
δυνατόν νά συνδυασθή μετά τής θρησκευτικής ιδέας τών Περσών περί τής 

θειότητος τής βασιλείας. 'Η μακεδονική μοναρχία δέν ήδύνατο νά ήναι 
έν τφ αύτφ καί άσιατική θεοκρατία. ’Άσμενοι μέν έπίστευον οί Άνατο- 
λϊται, ότι δ Αλέξανδρος ήτον υίδς τοΰ ύψίστου Θεοΰ, άλλ’ οί Ευρωπαίοι 
δέν ήδύναντο νά άσπάζωνται τδ δόγμα τοΰ άποδίδειν τφ έξ άνθρώπων 

μονάρχη θείαν τιμήν. .
Καί οί λαοί περιέπεσαν είςάληθή κυκεώνα. Άπήλλαξε μέν ή ελληνική 

παιδεία καί δ πολιτισμός τδν άνατολικδν κόσμον άπδ τών αύστηρών θε

σμών τοΰ θρησκευτικοΰ καί πολίτικου περιορισμού, άλλ’ ένήργησε μάλλον 
είς άποσύνθεσιν τοΰ άρχαίου κόσμου, ή πρδς δημιουργίαν νέου τινός. 'II 
θεοποίησις τοϋ άνθρώπου παρηγκώνισε τδ σέβας πρδς τούς άρχαίους θεούς, 
ή δέ είς ΰλικότητα περιπεσοϋσα άγωγή τών Εύρωπαίων συνήργησεν εις τδ 

νά έκνευρίση τελείως τήν Ανατολήν.
Διαρκέστεροι» καί έμμονώτερον έσχε τδ αποτέλεσμα ή τών 'Ρωμαίων 

άπόπειρα τοΰ κατακυριεΰσαι τοΰ κόσμου. 'Η ρωμαϊκή αύτοκρατορία ύπήρξε 
παγκόσμιος. Σόμπας δ ρωμαϊκός λαός ήσθένετο εαυτόν προωρισμένον νά 
έκτείνη έφ’ολην τήν γην τήν περί τοΰ Κράτους ιδέαν του και νά ύποτάξη 
είς τήν ρωμαϊκήν έπικυριαρχίαν πάντας τούς λαούς. Τδ άνδρικδν σθένος 
καί ή σιδηρά ισχύς τοϋ ρώμαϊκοϋ χαρακτήρος κατενίκησαν τά πολυάριθμα 
έθνη, άτινα έτόλμήσαν ν’ άντιταχθώσι πρδς τήν θριαμβευτικήν αύτοΰ πο
ρείαν έπί τής γής, καί ήδη τδ ρωμαϊκόν κράτος μετά τών άκάμπων θε
σμών του' έπφκοδομήθη έφ’ εδραίων βάσεων κατά τάς τρεις τοΰ κόσμου 
ηπείρους. Ό μέγιστος τών 'Ρωμαίων, ’Ιούλιος Καϊσαρ, κατέλιπεν ώς κλη
ροδότημα τοϊς μεταγενεστέρους τήν ιδέαν τής αυτοκρατορίας καί έν αύτή 
'ίδρυσε τήν άμμηκ, ή'τις, ρηγνύουσα τούς φραγμούς τών εθνών περιλαμβάνει 

τον κόσμον. - ?·■· ■
Άλλά καί τδ τών 'Ρωμαίων έργον κατεδικάσθη υπό τής παγκοσμίου 

ιστορίας. Δέν έβασίζετο έπί τής μ/ξεως τώκ .la&r, ώς τό τοΰΆλεξάνδρου, 
άλλ’έπί τής ί'ςοχωτύειας φύσεως ενός .έαοϋ, δστις ήθελε νά έντυπώση έπί ' 
τής άνθρωπότητος τον ί'διον αύτοΰ χαρακτήρα, ή'τοι νά έκρωμαΐση τδν 
κόσμον. Τοϋτο δέ είναι τδ ριζικόν κακόν τής ρωμαϊκής άποπείρας* διότι 

i
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ούδέν έθνος είναι έπί τοσοϋτον μέγα, ώστε νά περΐλάβη έν έαυτφ την άν·* 

θρωπότητα καί ν’ άποπν.ίξη πάντα τά λοιπά έθνη έντδς της άγκάλης 
αύτοϋ. 'Η ρωμ.αϊκή αυτοκρατορία προσήραξε κατά τής άντιστάσεως του 
νεαρού και σφριγώντος γερμανικού έθνους, μή δυνηθεΐσα δέ νά τδ καταδα* 
μάση, κατέπεσε μετά μακρών αιώνων άγώνας ύπδ τάς εφόδους αύτοϋ.

’Έκτοτε ή περί παγκοσμίου κράτους ιδέα δέν άνέτειλε μέν ποτέ μετά 
τοσαύτης αί'γλης έν τφ πολιτικώ δρίζοντι, άλλ’δμως καί ούδέποτε άπε-, 
σβέσθη τελείως. 'Ο γερμανικός άμα και ρωμαϊκός μεσαίων άπεπειράθη 
αδθις νά πραγματοποίηση ταύτην κατ’ ίδιον τρόπον, πρώτον μέν έν τή 
φραγκική μοναρχία, εΐτα δέ έν τη ρωμαϊκή γερμανική αυτοκρατορία, μετά 
μικρότερων μέν άληθώς άναλογιών, άλλ’ ούχί και άνευ σπουδαίων προόδων 
έν τη έπιγνώσει της άληθείας. Διότι δέν προέκειτο πλέον περί ίδρύσεως 
αυτοκρατορίας παντοδυνάμου καί άπολύτου, ώστε νά δεσπόζη παντοιοτρό- 
πως καί άφ’ δλων τών άπόψεων τοϋ κοινού βίου, η δέ μεγάλη μεταξύ 

Κράτους καί ’Εκκλησίας άντίθέσις, η τοσοϋτον μεγάλας συνεπαγαγοΰσα 
συνέπειας διά την άνθρωπότητα, εΐχεν ή'δη έν τώ μεταξύ άποκαλυφθή 
ύπδ τοΰ χριστιανισμού. Τδ Κράτος άπέστη τοΰ καθυποτάξαι και την συνεί- 
δησιν τών άτόμων εις τούς θεσμούς. Άνεγνώριζεν, ότι παρ’ αύτφ ύπάρχει 
καί θρησκευτική τις κοινωνία έ'χουσα ί'διον νόμον ζωής, πρδς δέ καί αι
σθητόν σώμα διάφορον της ύπάρξεως τοϋ Κράτους καί κατ’ ούσίαν αύθύ- 
παρκτον. ’Αλλά τοιουτοτρόπως ήγείρετο φραγμός, δστις έκώλυε τδ Κράτος 
άπδ τοΰ νά καταστή παντοδύναμον, και ήνάγκαζεν αυτό νά παραχώρηση 
είς την διοίκησιν- τής έκκλησίας τδν θρησκευτικόν βίον. Καί ναι μεν, η 
μεταξύ έκκλησίας καί Κράτους σχέσις δέν διευκρινήθη τότε τελείως, 

άλλ’ δμως ή έλευθερία τής θρησκευτικής πίστεως καί η λατρεία τοΰ ®εοϋ 
άπηλλάγη τ'ης αύθαιρεσίας τοΰ Κράτους, ήτοι η αύθεντία τόΰ χριστιανι- 
σμοΰ δέν έξηρτάτο πλέον έξ έκείνου.

’Αλλά καί ή χριστιανική αύτοκρατορία δέν έμελλε ν’ άπορροφήση ούτε 
νά έκμηδενίση τούς διαφόρους λαούς, άλλά νά έξασφαλίση πάσι τουτοις 
ειρήνην καί δικαιοσύνην. Ό ρωμαίος αύτοκράτωο τοϋ μεσαίωνος δέν έθεω- 
ρεϊτο πλέον δ άπόλυτος κύριος δλων τών λαών άλλ’ δ άνομος προστάτης 
τοϋ δικαίοο καί της έΛευθερίας αύτών. Ουτω δέ έσαφηνίσθη καί η ιδέα 
τ'ης αυτοκρατορίας, δι’ ην ένεθουσία άνήρ πολιτικός, οΐος Φριδερΐκος δ Β',1 
καί φιλόσοφος, οΐος δ Δάντης.2 Ή μεσαιωνική αύτοκρατορία περιλάμ
βανε μέγαν άριθμδν κρατών ούσιωδώς αύθυπάρκτων, άτινα ησαν μέν πάντα

1 Friderici Constit. Kegni Siculi I. 30. «Oportet Caesarem fore justiliie patrem et fllium, 
dominum et miuistrum; patrem et dominum in edendo justitiam et editam conservando : 
sic et in venerando justitiam sit fllius et in ipsius copiam ministrando minister. »

2 Έν τώ £ργω αύτοϋ περί Μοναρχίας Εκθειάζει την αύτοκρατορίαν, έν δε τη θεία 
Κωμωδία ?ξυμνεΐ τδν αδτοκράτορα ώς την κορυφήν της θείας τάξεως του κόσμου. Πρβλ, 
WegelOj Dante’s Lebei) nnd Werke. Jena I8&2.
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συνδεδεμένα πρδς άλληλα καί ύποτεταγμένα κατά τύπους τφ αύτοκρά- 
τορι, άλλά περί πάσας τάς ούσιώδεις σχέσεις -ησαν άνεξάρτητα καί έ'ζων 
βίον ί'διον καί αύτόβουλον. Καί αύτη η ποικιλία τών λαών καί φυλών 
έτύγχανε κατά τδν μεσαίωνα έξαιρέτου εύνοιας καί προστασίας· άλλ’ δ,τι 
ητο καθ’εαυτό πρόοδος έν τη άναπτύξει τοϋ παγκοσμίου Κράτους, αύτδ 
τοϋτο ή'γαγεν εις την άποσύνθεσιν, διότι ,έπεδιωκετο μονομερώς. Ή πρδς 
διαχώρισιν ορμή ητον ίσχυροτέρα της φοράς πρδς την ενότητα. Τδ σχίσμα 

τών έθνικοτητων καί η άντίθέσις τών γλωσσών διήρεσε την Γαλλίαν άπδ : 
τ'ης Γερμανίας καί διέσχισε την παγκόσμιον μοναρχίαν τών Φράγκων είς 
δύο. Ή γλίσχρώς πεπροικισμένη γερμανική βασιλεία καί ρωμαϊκή αύτο
κρατορία δέν ήδυνήθη ν’άντιστή εις τήν άνύψωσιν τών κατά μέρος ηγε
μόνων καί δουκών. 'Η κεντρική έξουσία παρά Γερμανοΐς έστερεΐτο κεντρι
κές βάσεως, δι’ 8 καί ή περιφέρεια κατέστη έπικρατεστέρκ, ή δέ αύτο
κρατορία έξηρθρώθη. Ή άπόπειρα λοιπόν άπέτυχε καί πάλιν, άλλά καί . 
πάλιν άφήκε τοΐς--μέταγενεστέροις διδάγματα άξιοσημείωτα. ,

Κατά τδν παρόντα αιώνα Ναπολέων δ Α' έπεχείρησε νά ζωογονήση πά
λιν τήν έπί μακρδν λησμονηθεϊσαν ιδέαν της παγκοσμίου μοναρχίας. Καί
τδ μέν σφάλμα τοΰ μεσαίωνος άπέφυγε, προνοήσας προ πάντων περί κεν- -
τρικής έξουσίας ίσχυρας καί βαθείας, άλλά δέν διεφύλαξε μετά τής δεού- 
σης έπιμελείας τάς άληθεΐς προόδους τοΰ μεσαίωνος" διότι μικρόν έμερί-
μνησε περί τών ξένων έθνικοτητων, ουτω δέ οπισθοδρόμησε πάλιν έπί τής <
δδοΰ, έφ’ ής προέβησαν οί 'Ρωμαίοι, καί τοι έβάδιζε πρδς τά πρόσω ήπιώ- 
τερον έκείνων. ’'Ηθελε νά οργάνωση τήν Ευρώπην εις έν μέγα άιεθνες καί 
γενικόν Κράτος, συνηοθρωμένον έξ ιδιαιτέρων Κρατών. Ή αύτοκρατορία 
επρεπε ν’άνήκη τφ γαλλικφ έ'θνει, δπερ θά κατείχε τήν ηγεμονίαν έν τή 
μεγάλη έκείνη οίκογενείγ τών λαών. ’Ήλπιζεν, δτι θά έποαγματοποίου έν 
μια γενεφ δ,τι οι 'Ρωμαίοι κατόρθωσαν μετά αιώνας μάκρους. ’Αλλά δέν 
ι'σχυσε .νά έφαρμόση τά σχέδιά του, ό'χι βεβαίως, τήν φοράν ταύτην, διά 
τήν άντίστασιν τοΰ γερμανικού έ'θνους" διότι τοϋτο καί περ άχθόμενον έπί 
τή γαλλική κυριαρχίη, ύπετάχθη δμως είς τήν Ναπολεόντειου διαρρύθμι- ' ί
σιν, άπογνωσθέν μέν περί τής ιδίας πατρογονικής αύτοκρατορίας, άθυμοϋν 
δέ έπί τή καταστάσει τής πατρίδος. Μόνον τά δύο γερμανικά Κράτη, ή 
μειζόνων δρεγομένη Πρωσσία καί ή εύρεϊα καί λαοπληθής Αύστρία, ή μέν . .
φοβουμένη περί τής ίδιας ύπάρξεως, ή δέ αίσθανομένη έαυτήν άξίαν τής 
αύτοκρατορικής ηγεμονίας, έζήτησαν. δι’ Επανειλημμένων πολέμων νά κα- 
ταβάλωσι τήν γαλλικήν ύπεροχήν, άλλά καί αυτά κατενικήθησαν ύπδ τοΰ . - ;;
μεγαλοφυούς πολιτικού καί στρατάρχου. Άλλ’ δ Ναπολέων δέν κατέβαλε 
καί τήν άντίστασιν τής Αγγλίας, παρ’ή ήτο συνην.ωμένον μέγα ιστορικόν 
καί έθνικδν αί'σθημα μετά τών γερμανικών περί έλευθερίας ιδεών, οί δέ 
ήμιβάρβαροι 'Ρώσοι ύπεχώρησαν μέν ήττημένόι είς τάς στέππας αύτών,
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άλλά δέν ύπετάχθησαν. Οί Γάλλοι δέν άντέσχον έν τγ δυβπραγίγ, δτε καί 
αύθις συνησπίσθη κατ’ αύτών η Εύρώπη. Ή ναπολεόντειος λοιπόν ιδέα άπέ- 
τυχε διά τάς αύτάς αιτίας, δι’ άς π^ότερον καί ή ροψαϊκη. Οί μέν λοιποί 
λαοί γσθάνοντο εαυτούς άπειλουμένους ύπδ της παγκοσμίου μοναρχίας, καί 
ού'τε εξασφαλισμένους, ούτε ικανοποιούμενους ύπδ της νέας τάξεως των 
πραγμάτων' ό δέ γαλλικός λαός δέν ηδύνατο νά έπιδείςγ τόσην ίσχύν, οση 

άπγτειτο, ϊνα είς τδ διηνεκές ύποτάξγ εκείνους.
Έν τοσούτω δ άηττητος χρόνος εργάζεται καί αυτός άδιαλείπτως, ΐνα 

φέρν; τούς λαούς εγγύτερον πρδς άλληλους, και έζεγείργι την παγκόσμιον 
συνείδησιν περί τνίς κοινότητας τοΰ ανθρωπίνου γένους. Τοΰτο δέ είναι η 
φυσικά προπαρασκευη πρδς κοινήν τινα διοογάνωσιν ταϋ κόσμου. Δεν είναι 
■τυχαϊον τό δτι αί τών νεωτέρων χρόνων ανακαλύψεις καί τά πολυάριθμα 
νέα μέσα της συγκοινωνίας πανταχόθεν ύπηρετοΰσιν εις τδν σκοπόν τού
τον, οτι σύμπασα η επιστήμη τών νεωτέρων χρόνων άκολουθεΐ την ώθη- 
σιν ταύτην, καί οτι είς την άνθρωπότητα μάλλον, η είς. τά κατά μέρας 
έθνη, δφείλεται η άπομάκρυνσις τοσούτων κωλυμάτων καϊ φραγμών, αίτι- 
τινες παρ’ενέπιπτον μεταξύ τώδ λαών. Καί σήμερον ηδη αισθάνεται σύμ

πασα η της Ευρώπης άνθρωπότης πάσαν διατάραξιν προσγενομένην έκά- 
στφ τών λαών — αισθάνεται αύτην ώς κακόν τοϊς πάσι κοινόν, δ,τι δέ 
συυ,βαίνει έν τοΐς άκροτάτοις δρίοις τοΰ ευρωπαϊκού σώμ,ατος εξεγείρει έκ 
τοΰ παραχρ-ημκ τδ διάφορον απάντων μέχρις εγκάτων. Τδ ευρωπαϊκόν 
πνεΰμα στρέφει ηδη τά βλέμματα αύτοϋ πρδς σύμπασαν την γηίνην σφαί
ραν, η δέ άριανη φυλή αισθάνεται έαυτην προωρισμένην, δπως ρυθμίσ-ρ 

τά τοΰ κόσμου.
Δέν προέβημεν είσέτι έως εκεί' άλλά, τό γε νΰν έχον, ελλείπει δχι τό

σον η θέλησις καί η δύναμις, δσον η ώριμότης του πνεύματος. Τά μέλη 

τ·ης ευρωπαϊκά; οικογένειας τών λαών γνωρίζουσιν ίκανώς την εαυτών υπε
ροχήν ύπέρ τούς λοιπούς λαούς, άλλά δέν έσαφηνίσθη είσέτι η μεταξύ αύ- 
τών τούτων σχέσις καί άναφορά. Τότε μόνον θά κατορθωθγ τι οριστικόν 
έπί τέλους, όταν δ φωτεινός Λόγος δρΐσγ τά περί τάς σχέσεως αυτών καί 
περί τάς ουσίας τά; άνθρωπότητος, οί δέ λαοί ηναι έτοιμοι, όπως τδν 

άκούσωσι.
Μέχρις εκείνου τοΰ χρόνου τδ παγκόσμιον βασίλειον θά άναι ιδέα έπΐ- 

διωκομένη ύπδ πολλών, καί ύπ’ ούδενδς δυναμένη νά πραγματοποιηθώ. 
Άλλ’ ώς ιδέαν τοΰ μέλλοντος δέν πρέπει νάτην παρίδη η επιστήμη ή περί 
τών γενικών τοΰ Κοάτους αρχών* διότι έν τγ παγκοσμίφ μόνον βασιλείς 
θά έκδηλωθγ τδ ά,Ληθως ανθρώπινον Κράτοο, καί έν αύτνί θά ευργ τδ δι«- 
θνές όίκαιον συμπληρωσιν καί υπαρξιν άσφαλά έν ύψηλοτέρ^ περιωπή. Τά 

καθ’ έκαστον Κράτη έχουσι πρδς τδ παγκόσμιον, ώς οί Λαοί πρδς την αν
θρωπότητα. Τά καθ’ έκαστον Κράτη είναι μέλη της παγκοσμίου βασιλείας
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<άί έντεδθεν άρύονται την συμπληρωσιν καί τελείαν αυτών ίκανοποίησιν, 
®πως τά μέλη άπδ τοΰ σώματος. Ή παγκόσμιος βασιλεία δέν προ τίθεται 
νά διαλύσγ τά καθ’ έκαστον Κράτη, ού'τε νά καταπνίξγ τάς εθνότητάς, 

άλλά νά προστατεύσει κάλλιον την είρηνην τών Κρατών καί την ελευθε
ρίαν τών εθνοτήτων. .

Ή ύψίστη λοιπδν καί ού'πω πραγματοποιηθεϊσα έννοια τοΰ Κράτους 

'είναι αυτή: Κράτος έστιν ή όργανωθεΐσα άνθρωπότης., άλλ’η άνθρωπότης 
άρρενωπώς παριστανομένη, καί ούχί ύπδ γυναικείαν μορφήν. Κράτος εστ'ιν 
ό άνήρ. .

Σ η μ. ’Ανήρ 1% τών χγαν σοφών κα* φίλων τη; άληθείας, ο Έλ&ετδς Vine’t (L’individua- 
Hstne et le socialism?) έξήνεγκεν Ενδοιασμούς χατά της ιδία; τον παγκοσμίου Κράτους, ότι 
δι’αΰτοΰ ήθελε δήθεν άπορρόφηθή Λάσα άνθρωπίνη ζωή, 0’ άφηοεϊτο κατ’ άρχήν ή ατομική 
Ελευθερία, καί θά Εξησκεΐτο Επί τε τής συνειδήσεως τών άτόμων και Επί τής Επιστήμης άφό- 

ρητός τις κοσμική δεσποτεία. 'II μομφή αίΐτη Εξαναγκάζει ήμας ε’ς τδ νά διατυπώσωμεν ακρι
βέστερου τήν’δίαν Εκείνην.

Και πρώτον δμολογητέον, οτι τδ Κράτος δέν είναι ή μόνη άνθρωπίνη κοινωνία, ο'ύτ^ 
η μόνη Ενσώματος παρά'στασις τής άνθρωπότητος' διότι και ή Εκκλησία Εν τή γηίνω και ορατή 
Εκδηλώσει αύτής είναι κοινωνία και σώμα τής άνθρωπότητος. Άλλ’ οΰτω σκεπτόμενοι συνο- 
μολογοϋμεν, ο.τι η πολιτική κυριαρχία τοΰ Κράτους δεν ορίζει καί τδν θρησκευτικόν βίον τών 
άνθρώπων, καί δτι ή Ελευθερία τής συνειδήσεως καί ή πίστις τών άτόμων δέν άπειλεϊτα 
παντάπασιν ύπδ τοΰ Κράτους. ’Αλλ’Εκ τής άνθρωπίνης φύσεως τοΟ Κράτους δέν επεται, ότζ 
τοΰτο άπολύτως δεσπόζει τών άτόμων. Παρ’ έκάστφ τών άνθρώπων δυνάμεθα ν'α 
διακρΐνωμεν δυο φάσεις, τήν άτομικήν, καί τήν κοινήν άπασι τοΤς ά ν θ ρώ π ο ις. Τδ 
άτομον μετά τοΰ βίου αΰτοΰ δέν ανήκει άποκλειίτικώς και τελείως ο’ύτε εις τήν μετ’ άλλων 
άτόμων κοινωνίαν ο'ύτε εις τήν γην, Επομένως δέ ο’ύτε εις τδ Κράτος, ώς είς τήν Επίγειον 
οήλον δτι κοινωνίαν ζωής. Τδ Κράτος δέν βασίζεται Επί τής άνθρωπίνης φύσεως, Εφ’ όσον 
δήθεν Εκδηλοϋται πολλαπλώς Εν άπειραρ’θμοις άτόμοις, άλλά κάθ’ δσον ή κοινή φύσις τής 
άνθρωπότητος παρίσταται ώ; εν σώμα, Επομένως δέ καί ή αύθεντία τοΰ Κράτους δέν Εκτεί
νεται πέρα τών δ ρ ί ω ν, άτινα διαγράφουσι τά συμφέροντα τής κοινωνίας 
και ή συνύπαρξις και συμδίωσις τών άνθρώπων. "Οταν τδ Κράτο; Εν 
Όύ δέοντι παρεμβαίνη είς τήν Ελευθερίαν τών άτόμων, δέν ’ισχύει νά καταευριεύση αδτών 
■διότι αδυνατεί νά δεσμεύση τδ πνεΰμα, ούτε Εμπορεΐ νά θανατώίη τήν ψυχήν τών άτόμων.

Έπ’ Εσχάτων καί δ Laurent (Histoire du droit des gens I σελ. 39 καί Εφ.) Εκήρύχθη 
κατά τής ιδίας τοΰ παγκοσμίου Κράτους. Λόγους δέ φέρει τους Εξής:

α’) Τδ παγκόσμιον Κράτος θά ητο παγκόσμιος μοναρχία, οπερ ασυμβίβαστον 
πρδς τήν αυτοκυριαρχίαν τών Κρατών.

β’) Τά άτομα, ώς φυσικά πρόσωπα, διαφίρουσι τών λαών, ώς τεχνητών προσώπων. ’Ε
κείνα μ'εν είναι Ελλιπή καί κινούνται ύπδ παθών, ταΰτα δέ είναι τέλεια καί ηθικά ό’ντα. Διδ 
και ή συνύπαρξις τών άτόμων απαιτεί τήν διαρκή Επίδρασιν τής πολιτικής Εξουσίας, Ενφ ή 
συνύπαρξις τών κρατών δέν άπαιτεΐ τοιοΰτό τι, εΐ μή. κατ’Εξαίρεσιν.

γ’) Τδ άτομον είναι ασθενές καί πρέπει νά ύποτάσσηται τή πολίτική Εξουσίιφ άλλά τά 
Κράτη είναι ισχυρά, καί Επομένως δεν ύποβάλλονται Εχουσίως ύπδ δύναμιν άνωτέραν.

δ’) ’Αν τδ παγκόσμιον Κράτος ήτο τοσοΰτον ισχυρόν, ώστε νά καθυποτάξη ύφ’ Εαυτό τά 
λοιπά Κράτη παρά τήν θίλησίν των,, τότε ή ύπέροπλος αυτή δύναμις θά κατίστρεφε τδ δίκαιον 
καί τήν ελευθερίαν, διότι, όπου είναι άδύνατος ή άντίστάσις, Ελευθερία δέν δύναται νά 
ύπάρξη.

s') Τδ λαϊκόν Κράτος είναι άναγκαΐον είς τήν άνάπτυξιν τών άτόμων, άλλά καί Επαρχεϊ 
δτως προαχθή καί εδημερήση τδ άτομον. 'U προαγωγή τών άτόμων δέν ϊχει χρείαν τοΰ 
παγκοσμίου. Κράτους, όπερ άλλως θά ήτο Επικίνδυνον ε’ς τήν άνάπιυξιν τών Εθνών.
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Άλλα κα’. οί λόγοι ούτοε τοΰ Εντίμου φίλου μου .δεν μέ έπεισαν.’Αντιτάσσω κατά την άνω 

τάξιν τσε Επόμενα :
α') Τό παγκόσμιον Κράτος δυνάμεθα να φαντασθώμεν και ΰπδ μοναρχικόν είδος 

(αυτοκρατορία), άλλα καί ΰπδ δημοκρατικήν μορφήν, ε’ίτε ώ; Διευθυντήριον (Dire- 
ctorium καί διά τούτου ΰπαινίσσομαι τήν εύρωπαίκήν πενταρχίαν), είτε ώ; Ό μ ο σπ ονδίςε ν 
ή "Ενωσιν άπάντων τών Κρατών. Άλλ’ούδόποτε πρίπει νά φαντασθώμεν απόλυτον 
την Εξουσίαν πρδς διοίκησιν τοΰ κόσμου, ή δε ΰπαρξις τών ιδιαιτέρων Κρατών καθιστά, 
αύτδ δή τούτο, άναγκαίαν τήν διάκρισιν τής δικαιοδοσίας μεταξύ αΰτών καί τοΰ παγκοσμίου 
Κράτους. Ούδείς λόγος βιάζει, όπως Εκτείνωμεν τήν δικαιοδοσίαν τοΰ τελευταίου πέρα τών 
κοινών παγκοσμίων ΰποΟέσεων, ω.αι κυρίως ή διατήρησι; τής παγκοσμίου ειρή
νη;, ή προστασία τής παγκοσμίου συγκοινωνίας, καί όσα άλλα νϋν άνάγονται εις τδ διε— 
0 ν έ ; δ ί και ον. 'U ομοσπονδία (Bundesstat) ή ή δ μ άσπονδος αΰτοκρ α
τό ρ ί α (Bundesreich), Εν η ΰπάρχει ΰπέρ τών κοινών ΰποΟέσεων μία κοινή νομοθεσία, κυ- 
βέρνησις, δικαιοσύνη, Εν ώ διά τά; ιδιαιτέρας τοπικάς ύποδέσεις μένει έγκυρος ή κυριαρχία τών 
καθ’ έκαστα Κρατών—ή ομοσπονδία, λέγω, αΰτη δύναται νά χρησιμεύση Ενταύθα ώ» 

ΰπόοειγμα.
6') Καί οί λαοί, ώς τά άτομα, ’έχουσιν Ελαττώματα καί πάθη. Άν μη ΰπήρχε διεθνές δί

καιον, οί άσθενεί; καί ανυπεράσπιστοι λαοί θά Εγίνοντο εύκολος λεία τών ισχυρών καί τών 
φιλοδοξών. ”0 αύτδς λόγος δι’ ον ΰφίσταται τδ διεθνές δίκαιον, χρησιμεύει καί ώς θεμέλιον 

τοΰ παγκοσμίου Κράτους.
γ') Ή'ισχύς τών Επί μέρους Κρατών—άπένανττ καί αΰτού τοΰ παγκοσμίου Κράτους — 

είναι ή καλλιτέρα Εγγύη, οτι Εκείνα δεν θά καταόληθώσιν ΰπδ τούτου’ άλλ’ ούδέν καί τών 
μεγίστων Κρατών θά ήναι πάλιν καθ’ έαυτδ τοσοΰτον ισχυρόν, ώστε ν’ άναλάδη όταν εχη 
άδικον, τδν καθ’ όλου τοΰ κόσμου άγώνα. Μόνον, όταν ομάδες Κρατών ή φατρίαι Ιξεγερθώσ( 
κατ’ άλλήλων, τότε μόνον είναι δ πόλεμος δυνατός. Καθ’ άπάσας τάς λοιπάς περιπτώσεις δ 
πόλεμος θά χρησιμεύη πρδς Εκτόλεσιντή; παγκοσμίου δικαιοσύνη ς.’Επειδή 
δέ και διά τών σοφωτάτων πολιτικών θεσμών θεσμών δέν δυνάμεθα νά Εξασφαλισθώμεν τε
λείως άπδ τών Εμφυλίων πολέμων, πρέπει νά εύχαριστηθώμεν, άν ό ισχυρότερος οργανισμός 
τοΰ διεθνούς δικαίου καταστήση σπανιωτέρους τούς διεθνείς πολέμους. Ή καλλιέργεια καί τει 
λειοποίησις τοΰ δικαίου φέρει ήμας Εγγύτερον πάντοτε τής ΐδανικό'τητος, άλλ’ ούδέποτε φέρε 

ήμα; καί ε’ς τήν πραγματοποίησιν τής ΐδανικότητος αύτής.
δ') Τδ παγκόσμιον Κράτος, Εν σχέσει πρδς τά καθ’ εκαστα Κράτη, είναι οπωσδήποτε άσθε- 

νέστερον, ή τδ καθ’ έαυτδ Κράτος Εν σχέσει πρδς τούς πολίτας' καί όμως δεν κινδυνεύει ή 
Ελευθερία τών πολιτών, άλλά τουναντίον προστατεύεται διά τοΰ πολιτικού οργανισμού.

ε’) Διά τού άπλοϋ Κράτους δεν θεραπεύονται πάσαι αί άτομικαί άνάγκαι’ διότι ΰπάρχουσι 
καί κοσμοπολίτικα συμφέροντα, νοερά τε καί ΰλικά (παγκόσμιος Επιστήμη, παγκό
σμιος φιλολογία, παγκόσμιος τέχνη, παγκόσμιον Εμπόριον), ατινα μόνον διά τοΰ παγκοσμίου 
Κράτους δύνανται νά ίκανοποιηθώσι τελέως. Αλλά πόσον ολίγον καί σήμερον έτι προστα
τεύονται τά δίκαια ολοκλήρων λαών, άποδεικνύει ή πολιτική Ιστορία τής τε Εύρώπης καί 

τής Αμερικής.
Ό Laurent θεμέλιοί τδ διεθνές δίκαιον Επ’ι τού Ενιαίου τής άνθρωπότητο;, 

οδδέ ΰπάρχει πράγματι άλλη τις βάσις. Άλλ’ άν ουτος τδ Ενιαϊον τούτο άναγνωρίζη ώς Εσω
τερικόν μόνον, τότε κατ’ Εμήν γνώμην ή λογική καί ή ψυχολογία άπαιτοΰσιν, όπως ή Εσω
τερική δύναμις Εκδηλωθή καί Εξωτερικώς. Άν ή άνθρωπότης είναι κατά βάθος έ' ν ό ν, πρέπει 
κατά τήν τελείαν αΰτής άνάπτυξιν νά Εκδηλωθή και ώς ε ν π ρ ό σ ω π ο ν. Άλλ’ ή δ ρ γ ά- 
νωσις τής άνθρωπότητο; είναι, αύτδ δή τούτο, τδ παγκόσμιον Κράτος.

Γνωρίζω, ότι οί πλείστοι τών συγχρόνων ώς ονειρον ΰπολάμδάνουσι τήν ’ιδέαν ταύτην, αλ
λά τούτο δέν μέ κωλύει άπδ τοΰ νά Εκφράσω καί ΰποστηρίξω τήν πεποίθησίν μου. Αί μέλλου- 
σαι γένεαί, μετ’αιώνας ίσως τδ πρώτον, δ’αποφάνθώσι τελεσιδίκως Επί τοΰ ζητήματος τούτου.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΩΔΟΥΣ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΙΓ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ

Κατ’ αύτάς άνετυπώθη έν Αονδίνφ συλλογή βιβλιαρίων δημωδών 
chap-books ' κοινώς έν Άγγλίγ λεγομένων. Τά βιβλιάρια ταΰτα επί πολύν 
χρόνον μ.έχρι της καθ’ ημάς εκατονταετηρίδας, ησαν έν Άγγλίι»: μετά την 
Αγίαν Γραφήν καί τινα πολιτικά φυλλάδια η μόνη διανοητική τροφή τών 
κάτω τάξεων. ΎΗσαν δέ πάμπολλα, εύθηνότατα, και λίαν διαδεδομένα, 
και έξ αυτών δυνάμεθά πως σήμερον νά ύπολογίσωμεν τδν βαθμδν τ·ης 
πνευματικής άναπτύξεως τοΰ κοινού πρδς 8 άπετείνοντο.

Τδ chap book συνέκειτο έξ ενδς μόνου τυπογραφικού φύλλου έκ σελίδων 
16 ’ή 24 άναλόγως του σχήματος. Περιείχε δέ καί εικόνας συμφώνους πρδς 
τδν τόπον έν φ έξετυποϋντο’ ο Φαραώ, φερ’ είπεΐν, είκονίζετο μετά φενά-’ 
κης, δ Σουλτάνος μετά περικνημίδων μετάξινων κάί περισκελίδων βραχύ
τατων. Καί αί ύποθέσεις δέ περί ών έπραγματεύετο ^σαν σύμφωνα πρδς 
τάς κλίσεις καί τάς χρείας τοΰ αγρότου αναγνώστου. Και τδ μέν παιδίον 
εύρισκεν έν αύτω παραμύθια θαυμαστά, η δέ φιλόθρησκος διηγήσεις θαυ
μάτων και θεολογικών συζητήσεων, η δέ οικοδέσποινα ιατρικάς συνταγάς 
καί μαγειρικάς, δ δέ περίεργος τάς νεωτάτας έκ τοΰ "Αδου καί τ’ης Σε
λήνής ειδήσεις. Τδ δέ σύνολον άπετέλει μικράν τινα ’Εγκυκλοπαίδειαν 

καταληπτήν εις τούς μετρίαν έχοντας την διάνοιαν, καί άναπληροΰσαν 
την σπανίαν παρά τφ λαφ έφημερίδα ητις τ;το έτι έν σπαργάνοις. Ίδίφ 
δέ τάξις μεταπρατών chapmen ονομαζόμενων, έφερε τά chap books μέχρι 

τών άπωτάτων χωρίων της ’Αγγλίας.
Τδ κυρίως δέ chap-book, τουτέστι τδ διακρινόμενον άπδ τών θρησκευ

τικών Εγχειριδίων καί τών πολιτικών φυλλαδίων, μόλις υπήρχε προ τοϋ 
έτους 1700, τινά δέ τούτων εινε άρχαιότατα οίον δ Πονηρός'Ρενάρ&ος έξε- 
τυπώθη εύθύς τφ 1481, τά Ταζείύια τοϋ σιρ Τΐ,ων ΜάνδεβιΛ τφ 1499 
δ δόκτωρ Τζων Φάονσζ τφ 1588 καί ούτω καθ’ έξης, ■ 

τών πρδ τ’ης έφευρέσεως ττϊς τυπογραφίας έν χειρογράφου 
χεϊρα διαδιδόμενων. ’Αλλά 
Άγγλίικ εινε ακριβώς η ΙΙΓ

ί 
■ς, παραλειπομένων 

ις άπδ γειρδς εις 
η άκμη του δημώδους τούτου βιβλιαρίου έν 
έκατονταετηρίς.

‘ *

Α'

. Περίεργον όντως εινε νά

1 Chap-books of the Eighteenth Century, ΰπΰ John Aston. — London, 1882, εΐ; τόμο; 
μετ’ εικόνων. Chatto et Weindus.

Γεώργιος Ίω. Άγγελόπουλο?·

παρακολούθησή τις τούς μετασχηματισμούς
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εις ούς ό ’Αγγλικός χαρακτηρ ύποβάλλει τούς τών άλλων εθνών μύθους. - I 

Λάβωμεν ώς παράδειγμα ενχ τών γνωστότατων μύθων, τδν τοϋ Φαύστου I
και άντιπαραβάλωμεν την Ιστορίαν τοΰ δόκτωρος Τζ&τ Φάουστ ούχί πρδς }

τδ δρέέμα τοϋ Γκαίτε, άλλά πρδς τδ δημώδες τοϋ δόκτίύρος Ίύχαν Φάουστ |
οπερ έδιδάσκετο έν Γερμανία άπδ τνίς ΙΖ' έκατονταετηρίδος καί νυν έτι |
διδάσκεται έν τοϊς Γερμανικοϊς θεάτροις τών νευροσπάστων. Μεγάλην δέ |

θά ΐ'δωμεν την μεταξύ τών δυο διαφοράν και ταύτην συνηγορούσαν ούχί |
βεβαίως ύπέρ της ’Αγγλικής παραλλαγής. [

Έν τφ Γερμανικώ δράματι τδ πρόσωπον τοΰ Φαύστου εινέτι ιδεώδες· |

τδ έθνικδν πνεϋμα έξενίκησε τδν άρχικδν τύπον τόΰ δόκτωρος, και τδν I
Ίωάννην έκεΐνον τδν Φαΰστον §ν δ Μελάγχθων έγνώρισε, τδν χυδαίου 
γόητα, τδν πρύτανιν τών άγυρτών και τών λωποδυτών, διάσημον έν πάσνι 
τη Γερμανί^ έπ'ι πανουργία και θρασύτητι, μετέτρεψεν εις «ανδρκ πνεύ
ματος ίσχυροΰ καί τολμηροί?, δυσηρεστημένον καθ’ έαυτοΰ καί κατά πάντων 
τών άνθρώπων, συνειθισμένον νά μελετά την άνθρωπίνην φύσιν, μεμυη- 
μένον τά μ,υστηρια τ·ης φύσεως καί κατεχόμενον ύπδ ανυπέρβλητου πάθους 
πρδς γνωσιν τοϋ άδικγνώστου?. Άναπεταννυμένης της αύλαίας φαίνεται δ 

Φαΰστος μόνος έν τφ σπουδαστηρίφ αύτοΰ μονολογών :

α'Ως τδ πτηνδν, λέγει, έπλάσθη ΐνα ΐπταται, δ άνθρωπος έπλάσθη 'ίνα 
βασανίζηται καί έργάζηται. Τά πάντα δοκιμάζει καί πάσας τάς έπιστη
μας· άλλ’ ούδείς άγαπγ καί στέργει την έαυτοΰ τύχην. Ό μέν επαίτης 
δρέγετκι νά γείνη χωρικός, δ χωρικός άπλοΰς πολίτης, δ άπλοΰς πολί
της ορέγεται νά γείνη εύγενης, δ εύγενης πρίγκιψ, δ πρίγκιψ βασιλεύς, δ ί

βασιλεύς αύτοκράτωρ. Δέν υπάρχει ύπδ τδν ήλιον πλάσμα ζών άπολαΰ- ]
σαν της εύδαιμονίας καί της τελειότητος κατά τδ μέτρου τών έπιθυ- «
μιών αύτου. Καί σύ δέ, ώ Φαϋστε, δέν στέργεις την παροΰσαν κάτάστασίν I
σου. Έσπούδασα πάσας τάς έπιστημας, η Γερμανία γινώσκει τοΰ Φαύστου |
τδ δνομα — άλλά τί πρδς έμέ πάντα ταΰτα ; οί πόθοι μ.ου μένουσιν άτέ- 

λεστοι. Ταΰτα πάντα εινέ τι έλάχιστον είς τδ πνεϋμα μου, οπερ επιθυμεί 
νά εξασφαλίσει είς έαυτδ τδν θαυμασμών τών μεταγενεστέρων. — Έγώ, 
’Ιωάννης Φαΰστος κατηντησα διά της έπιστημης μου νά αίσχύνωμαι δι’ 

έμαυτόν. Διδ καί ανυπερθέτως άπεφάσισα νά έπιδοθώ είς την νεκρομαν- 
τίαν. Κάτω λοιπόν δ σωρός ! (Καταρρίπτει, κατά, γης τά βιβ.Ιία του). Ούδέν 

άλλο πλην σοΰ θά αγαπώ τοΰ λοιποΰ, ώ προσφιλής νεκρομαντία 1»

Ή άρχη αύτη τοΰ δράματος ενέχει μεγαλεΐον. Ό άληθης δόκτωρ Φαΰ
στος μόλις πρδ ημίσεος αίώνος $το τεθνεώς, καί ηδη δ δόκτωρ Φαΰστος 
τών γελωτοποιών $το ποιητική επίνοια τολμηρά καί βκθεϊα συνοψί- 
ζουσα τούς πόθους λαοΰ μεγάλου παοαδεδομένου είς τούς θορύβους καί τά
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δνειρά 'ηλικίας έν μεταβατική καταστάσει καί μορφώσει διατελούσης.
Ό χαρακτηρ τοϋ Φαύστου διαγράφεται θαυμκσίως έν. ταΐς έπομέναις 

σκηναΐς, τ$ της έπικλησεως τών υποχθονίων πνευμάτων και της ,συνάψεως 
του συμ.βολκίου πρδς τδν Μεφίστοφελη. Οί δαίμονες τών επτά θανασίμων 
αμαρτημάτων προσερχόμενοι προσφέρουσιν αύτφ τάς ύπηρεσίας των, αύτδς 
δέ άποδιώκει αύτούς μετά περιφρονησεως. θέλει μέν πάσας τάς έπιγείους. 

άπολαύσεις, άλλά παρέργως καί έν παρόδω" διότι ούχί χάριν αύτών πωλεϊ 
την ψυχήν του’ πρδ παντδς θέλει νά μάϋη, καί καθ’ ήν στιγμήν συνεβάλ- 
λετο πρδς τδν Μεφίστοφελη έν μ.όνον φοβείται, μήπως ούτος δέν έχε) την 
άρκοΰσαν δύναμιν νά τφ παραδώση τδ μυστήριον τοΰ σύμπαντος.

Φαΰστος (μόνος)

Προσεγγίζει τδ μεσονύκτιον καί αναμένω τδν Μεφίστοφελη μετά σφο- 
δρκς έπιθυμίας. Διάφοροι διαλογισμοί συγκρούονται έν τε) κεφαλή μου. Ό 

Μεφιστοφελης ούτος άρά γε θά &1νε ίκανδς νά πληρώσ-ρ τδ ένδον μου 
ύπάρχον κενδν οπερ με βασανίζει ; Θά δυνηθί) ν’ άποκριθί; είς πάσας μου 
τάς ερωτήσεις περί τών σκοτεινών έκείνων άπορρητων τών απροσίτων 
είς πάντας ημάς τούς θνητούς ;

'Ο Μεφιστοφελης έπιφαίνεται καί δ Φαΰστος συζητεϊ μετ’ αύτοΰ περί 
τών ορών τοΰ συυ.βολαίου.

Φαΰστος

Θά μοι άποκαλύψγς πάσας τάς κρύφιας τέχνας καί πάσας τοΰ κόσμου 
τάς έπιστημας. ...............

Μεφιστοφελης

Εννοείται.

■ Φαΰστος

Καί θά αποκρίνεσαι είλικρινώς καί άληθώς είς πάσας μου τάς ερωτήσεις 
οΐκς δήποτε, περί τε τών υπερκόσμιων καί τών έγκοσμίων ;

Μεφιστοφελης

’Εάν δύναμαι, μετά χαράς.

Κλεισθείσης της συμφωνίας οί δύο εταίροι παρασκευάζονται νά περιέλ- 
θωσι την. γην άναζητουντες περιπετείας διαφόρους. 'Γπάρχουσι δέ παραλ- 
λαγαί τοΰ δράματος καθ’ άς διαφαίνεται μορφή τις γυναικεία χυδαία καί 
ούδενδς λόγου άξίχ, ύνόματι Μαργαρίτα. Έν τφ κειμένφ φπερ άκολου- 
θοΰμεν ούδείς λόγος γίνεται περί τνίς Μαργαρίτας. Άλλ’δ Μεφιστοφελης 

επικαλείται την Ελένην τνίς Τροίας, ην δ Γκαϊτε θά παρουσιάσει έπί τ·ης 
σκηνης καί αύτδς έν τ<£ δευτέρω μέρει τοϋ Φαύστου του.
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Τδ τέλος τοϋ δημώδους δράματος ενέχει πολλην την δραματικήν δύ- 

ναμιν. 'Ο Μεφιστοφελης δεν κατόρθωσε νά πλήρωσή τδ ένυπάρχον κενόν, 

ο δέ Φαϋστος ύπδ κόρου κατειλημμένος και αισθανόμενος τδ μάταιον και 
μηδαμινόν τών εγκοσμίων απολαύσεων, δ Φαϋστος φοβείται, -δ Φαϋστος 
μετανοεί και προσεύχεται. Άλλά φωνή, μυστηριώδης αποκρίνεται εις τάς 

επικλήσεις του αΦαΰστε παρασκευάζου !» Αυτός δέ φεύγει, περιπλανάται 
άνά τάς σκοτεινάς δδούς θρήνων την ημέραν καθ’ ην έγεννηθη, καταδιω- 
κόμενος ύπδ τνίς φωνής, ητις τφ δίδει λόγον τών κατ’ εκείνην την ώραν 

συμβαινόντων έν τφ δικαστηρίφ τοΰ Ύψίστου.

"Η φωνί;

Φαΰστε ! κατηγορεΐσαι.
Φαϋστος

Νϋν, Φαΰστε, κατηγορεΐσαι ένεκα τών αμαρτιών σου. Δυστυχής, ποϋ νά 
ευρώ παραμυθίαν, ποϋ βοήθειαν. Έν τ^ άγωνίφ μου τδ ευρύ σύμπαν μοι 
φαίνεται λίαν στενόν, έ'νδον μου ύπάρχει τδ οξύ κέντρον τό νϋσσον την 
συνείδήσίν μου. Ούδεμίαν αναμένω σωτηρίαν, ούδεμίαν χάριν ελπίζω. Ναί, 

ναί κατηγοροΰμαι ένεκα των αμαρτιών μου* (Πίπτει γονυκλινής).

Ή φωνή
Φαΰστε ? Έκρίθης.

Φαϋστος

Νϋν, Φαΰστε, έκρίθης. Ή ετυμηγορία άπηγγέλθη. Βλέπω ηδη τδν Άδην 

άνοίγόμενον ενώπιον μου. ΎΩ ατελεύτητος αίωνιότης, τί θά γείνω !

'Η φωνή

Φαΰστε! Φαΰστε ! κατεδικάσθης εις αιώνα τδν άπαντα!

Φαϋστος

Νϋν, Φαΰστε, κατεδικάσθης ένεκα τών αμαρτιών σου. Ακούω την αγ
γελίαν της τιμωρίας και τοϋ θανάτου. . . . Σπεύδει, έ'ρχεται, τρέχει, τδν 

άκούω. Έχάθην ! Ούαί τη ψυχή μου, έχάθη εις αιώνα τδν άπαντα!
Ό διάβολος άπάγει τδν Φαϋστον και η αύλαία καταπετάννυται.

Ώς δράμα νευροσπάστων έψυμμιθιωμένον ύπδ ποιητοΰ τών τριόδων, θά 

δμολογησγ πάς τις ότι ένέχει τινά έ'μπνευσιν.
’Έλθωμεν ηδη εις τδν ’Άγγλον Φαϋστον. Ή πτώσις θά είνε βαθεΐα. Οί 

’Άγγλοι μιμηται παρέλαβον έκ τοΰ Γερμανικού πρωτοτύπου τδ κωμικόν μό
νον μέρος’ $σαν δέ.οί μιμηται κάτοπτρου τών ακροατών αύτώνφεΐνε δέ τοΰτρ 
βέβαιον, ώς βέβαιον ωσαύτως είνε ότι οί ’Άγγλοι άκροαταί δέν έσκοτίζοντ?
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πολύ πολύ περί της επιθυμίας τοΰ νά μάθωσι τδ αΐ'νιγμα τοΰ κόσμου- ούδέν 
άλλο έπεζητουν η πώς νά διασκεδάσωσι μίαν ώραν, καί πρδς τούτο ουδέ" 
μίαν ειχον χρείαν φιλοσοφίας. Τδ μόνον δέ χωρίον τοΰ Άγγλικοΰ κειμένου 
τδ άπομεΐναν άξιον τοΰ πρωτοτύπου εινε τδ επόμενον:

«Ό Φαϋστος ου ή Ανήσυχος διάνοια νυχθημερόν είργάζετο, προσηρμοσεν 
εις την φαντασίαν του πτέρυγας αετόΰ, καί έπεχείρησε νά πετάζη άνά την 
οίκουαένην άπασαν ϊνα ί'δ·ρ καί μάθγ τά μυστήρια τοΰ ούρανοΰ καί της 

γίς.»
Άπδ τ^ς παραγράφου δέ ταύτης καί έξης δ σκελετός τοΰ μύθου διαμέ

νει μέν αύτός, άλλά τά καθέκαστα καθίστανται κοινά και η ύφη λίαν πεζή. 
Ό δόκτωρ Τζών Φάουστ περί ηδονές μάλλον σκέπτεται -η περί τ·ης 

επιστήμης καί .εινε δλως περιττόν νά σκοτίζν) τδν νοΰν του άναζητών ηδο- 
νάς περιέργους. Αί κλίσεις καί αί ορέξεις αύτοΰ είνε άπλαΐ.'Ότε μετά την 
υπογραφήν τοΰ συμβολαίου δέν σπεύδει νά έγχειρίση αύτδ είς τδν διάβο

λον, ί Μεφιστοφίλης διατίθεται νά τον θαμβώσγ καί έπιτείνη την πείρα- 
ξιν διά τίνος θεάματος Αμίμητου· τφ δεικνύει κατά πρώτον Αγέλην κυ-. 

νών ύλακτούντων, έ'πειτα δέ ταϋρον χορεύο;τα και τέλος λεοντοαρκτομά- 
χίαν. «'Η διασκέδασις αυτή ηρεσε τοσοΰτον εις τδν Φαϋστον, ώστε πα

ρευθύς ένεχείρισε τδ έ'γγραφον είς τδν Μεφιστοφιλίν κρατησας άντίγραφον,» 
ώστε δ ’Άγγλος Φαϋστος έπώλησε την ψυχήν του Αντί μιας ιπποδρομικής 

παραστάσεως.

Ό Μεφιστοφιλης εύρών τδν σφιγμδν τοΰ Φαύστου, τδν διασκεδάζει επί 
τέσσαρα καί εί'κοσιν έ'τη-καθ’ ά ί'σχυε τδ συμβόλαιον-έπιδεικνύων αύτω ζφα 
καί. ταχυδακτυλουργίας. Ααλεΐ δ δόκτωρ καί οί χοίροι βαδίζουσιν ό'ρθιοι διά 
τών όπισθίων ποδών καί παίζουσι βιολίον, τά ωά τών Αγαθών γυναικών 
εξαφανίζονται άπδ τών καλαθιών των καί τά επί της έστρωμένης τραπέ- 
ζης πινάκια ϊπτανται είς τδν άέρα. Είς δέ τδν Φαϋστον η μάλλον είς τδν 
Αναγνώστην αύτοΰ φαίνονται ταΰτα είς άκρον διασκεδαστικά. Τδ μόνον δέ 
έπεισόδιον όπερ δυνάμ,εθα νά θεωρησωμεν ώς κωμικόν, εϊνε τδ επόμενον, 

έν φ ό διηγούμενος ένόμισε πρόσφορον νά χορτάσν) την ίδιαν έαυτοϋ μ·ηνιν.
Ό δαίμων ύποδέχεται κατ’ άρχάς τδν Φαϋστον έν τφ Γ/.Αδγ. Ό δόκτωρ 

τδν έρωτφ, ώς δ Δάντης τδν Βιργίλιον, τίνες εινε οί έν τφ πρώτφ λάκκφ 
κολαζόμενοι. Ό δέ Μεφιστοφιλης Αποκρίνεται ότι έκεΐνοι εινε οί λέγοντες 
εαυτούς ιατρούς καί θανατόνοντες τούς πέλάτας των. Κολάζονται δέ πί- 
νοντες τά αύτά φάρμακα άπερ έ'διδον είς τούς άσθενεΐς των μετά μόνης 
της διαφοράς οτι δέν έ'χουσι την εύτυχίαν τοΰ νά Αποθνησκωσι δι’ αύτών;

Περαιτέρω εινε δ λάκκος τών οίνοπωλών, δ τών ραπτών, δ τών Αρτο
ποιών. Ό συγγραφεύς τοΰ βιβλιαρίου έ'θηκεν έν τφ Άδγ πάντας τούς 
προμηθευτάς αύτοΰ καί ΐνα μη άπατηθγ τις, λαλε’ΐ είς πρώτον πάν

τοτε πρόσωπον eZJor, ήρώΐησα, Ύποδηλοΐ δέ ότι έν προσέχει έκδόσει ού-
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δόλως θά δυσκολευθη νά άν<κφ£ργι όνομαστί τον οίνοπώλην δστις καί μετά 
την ύπόμνησιν ταύτην θά έξακολουθ?) νερόνων τδν οϊνόν του, τδν Αρτο
ποιόν τδν κατασκευάζοντα έλλιπεΐς τους άρτους, τδν ράπτην τδν κλέ- 
πτοντα έκ τοϋ υφάσματος. «Προχωρών δέ περαιτέρω εϊδον μυριάδας εμπό
ρων - γνωστών μοι τών πλείστων - κολαζομένων διότι έν τώ βίφ έξηπάτων 

και έ'κλεπτον τούς πελάτας των.»
Ή λύσις τοϋ διηγήματος εϊνε 'λίαν χαμαίζηλος καί πρόστυχος ώς καί τδ 

δλον τών έν αύτφ έννοιών. Διαφαίνεται δ’ δμως άμυδρώς πως ότι ένεκα 
της πολλές του περιεργίας έχάθη δ Φαΰστος, Αλλ’ εϊνε πολύ δύσκολον νά 
Αρνηθη τις δτι τοΰτο ούδέν άλλο εϊνε η μίμησις άπλη τοΰ Γερμανικοΰ 
πρωτοτύπου, διότι ούδείς λόγος υπάρχει έν δλφ τώ διηγηματι δικαιολο- 
■γών πως την υπαρξιν τ·ης περιεργίας.

«Καί δτε ήλθε τδ πλήρωμα τοΰ χρόνου έπεφάνη αύτφ τδ Πνεΰμα καί 
ε πιδεικνύον τά έγγραφα εΐπεν δτι την έπιοΰσαν θά έλθη ό Δαίμων νά τον 
Α ναζητησγ. 'Η εί'δησις κατέθλιψε την καρδίαν τοΰ δόκτωρος, δστις πρδς 
διασκέδασιν τ^ς λύπης του στέλλει καί προσκαλεΐ είς δεΐπνον πάντας τούς 
δόκ τωρας, διδασκάλους καί έπιστημονας καί φοιτητάς καί έστιίΖ αυτούς 
προσφέρω ν'ποικίλα εδέσματα παικνιζούσης της μουσικές. Άλλά καί ουτω 
δέν κατορθοϊ νά εύθυμησγ, διότι νίγγικεν ηδη η ώρα. Οί συνδαιτυμόνες βλέ- 
ποντες τδ πρόσωπόν του άλλοιούμενον, τδν έρωτώσι την αιτίαν της ταρα
χής του, έκεϊνος δέ Αποκρίνεται:

«ΎΩ φίλοι, άπδ πολλών έτών είμαι γνωστδς είς ύμάς" καί γινώσκετε 
δτι παντοίας έπραξα κακουργίας. ’Έγεινα μέγας γόης τγ βοηθείφ τοΰ δια
βόλου είς δν έπωληθην ψυχή τε καί σώμ,ατι έπί έτη τέσσαρα καί εί'κοσι. 
Σήμερον λοιπδν λήγει ή προθεσμία.καί αυτή εϊνε η αιτία τ·ης λύπης μου. 
ΙΤροσεκάλεσα δέ ύμας, φίλοι, ΐνα παραστίίτε μάρτυρες τοΰ οίκτροΰ μου τέ
λους καί παρακαλώ ύμάς η συμφορά μου νά γείνγ νουθεσία καί ύπόμνησις 
πρδς πάντας, ΐνα μη Αναζητείτε νά άνιχνεύητε τά μυστήρια τ·ης φύσεως 
παρ’ δσον εϊν’ έπιτετραμμένον είς τδν άνθρωπον, μήπως αί έρευναι υμών 
φέοωσιν ύμάς πρδς τδν Διάβολον, δν δφείλω νά ευρώ ταύτην την νύκτα 

έκώ’ν άκων.»
Γίνεται σεισμός, Ακούονται όλο λυγμοί καί ό Φαΰστος άπάγεται υπδ τών 

δαιμόνων.

Β'

συλλογής περί $ς δ 
ίχων ποιητάς δέν 

διά-

όνό-

Τά Ανωτέρω παρατεθέντα εϊνε έκ τών αρίστων της 
λόγος. Ή Αγγλικός λαδς ό τοσούτους καί τηλικούτου; ε; 
δαπαναται είς φαντασίαν ύπέρ της δημώδους αύτοϋ φιλολογίας, καί 
φθείρει παν.δτι παρ’άλλων εθνών δανείζεται. Πάς τις γινώσκει, ές
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ψιατος τουλάχιστον τδ διηγημ.α τοΰ Φοξ>τουνάτου προελθδν μέν έξ 'Ισπα
νίας, αρχομένης της 17' εκατονταετηρίδας, μεταφρασθέν δέ είς πλείστας 
γλώσσας καί .περιλαμβανόμενον καί αύτδ ώς δ Φαΰστος έν τώ δραματολο- 
γίω τών Γερμανικών θεάτρων τών νευροσπάστων. Τούτου έκδοσίς τις έδη- 
μοσιεύθη τώ 1682 έπιγραφομένη «Ιστορία Αληθης διασκεδαστικη καί τρα
γική τοϋ Φορτουνάτου είς την δποίαν πας νέος δύναται νά μάθη πώς νά 
φέρεται είς πάσαν ύπόθεσιν τοΰ κόσμου καί είς πάσαν περίστασιν.» Τδ πά- 
σης τιμ-ης άξιον διδακτικόν τοΰτο βιβλίον η ’Αγγλική διασκευή τδ μετέ- 
τρεψεν είς διηγημα ναρκωτικόν καί ύπνωτικώτατον. ’Όρθιος δύνασαι νά 

αποκοιμηθείς έάν Αποφασίσης νά το Αναγνώσγς. 'Ως καί αύτη. η κλοπή τοΰ 
μαγικού πίλου έχασε τδ άλας αύτης" τουτέστι έν μέν τφ άρχικω διηγη- 
μκτι δ Φορτουνάτος καταπείθει τδν Σουλτάνον τ^ς Αίγύπτου νά τφ έπι- 
τρέψν) νά δοκιμάση τδν μαγικόν πίλον, άμα δέ φορέσας αύτδν εύ'χεται-νά 
εύρεθ^ μακράν. Άλλ’ έν τ$ Αγγλική έκδόσει δ Φορτουνάτος φοοεΐ τδν 
πίλον λέγων δτι έπιθυμεϊ πάρα πολύ νά τον εϊχε κτνίμά τού, δ δέ φίλος 
αύτοϋ δ Σουλτάνος τ·ης Αίγύπτου «παρευθύς τφ δωρεΐται τδν πίλον.» *0 
Φορτουνάτος εύχεται πρδς πλείονα Ασφάλειαν νά εύρεθ·η έπί τοΰ πλοίου 
του, δ δέ Σουλτάνος μετανόησα; διά την δωρεάν Αποστέλλει Ανθρώπους νά 
λάβωσι τδν πίλον,

’Άλλου βιβλιαρίου η ύπόθεσίς εϊνε ή ιστορία τοΰ βασιλέως καί τοΰ σαν- 

δαλοποιοΰ ητις εϊνε Απηχησις διηγήματος τ·ης Xa.hu.ας.
«Ό βασιλεύς ’Ερρίκος δ Η’ συνήθιζε νά περιέρχηται μετημφιεσμένος ΐνα 

βλεπν; πώς η αστυνομία καί η περίπολος έκτελοΰσι τδ καθΐίκόν των. Ού
δείς δέ ηδύνατο νά τον Αναγνωρίσγ, διότι έπανηρχετο είς τά Ανάκτορα 
δρθρου βαθέος. Κατά τάς νυκτερινάς δέ ταύτας έκδρομάς αύτοϋ παρετη- 
ρησε σανδαλοποιόν τινα δστις λίαν πρωί έκάθητο είς τδ έργον του συρίζων 
καί φδων. Άπεφάσισε δέ νά τον έπισκεφθ^.»/

Ο βασιλεύς συνάπτει, γνωριμίαν μετά τοΰ σανδαλοποιοΰ, δστις καί τον 
προσκαλεΐ είς τδν οϊκόν του. Ό βασιλεύς Απαράλλακτα ώς δ χαλίφης Άρούμ 
άλ 'Ρασχίλδ τη; Βαγδάτης δέχεται την πρόσκλησιν καί είς Ανταμοιβήν 
καί αύτδς προσκαλεΐ τδν σανδαλοποιόν είς τά Ανάκτορα ένθα εϊνε, λέγει» 
ύπάλληλος. Καί Αν μη εϊνε τις τοσοΰτον Απόκληρος της Μοίρας, ώστε νά 

μη ανεγνωσε ποτέ την ΧαΛιμαν^ εικάζει δμως εύκόλως τδ τέλος τ·ης 
συναντησεως ταυτης. Ό σανδαλοποιδς. πορεύεται είς τά ’Ανάκτορα καί 
ζητεί τον ’Ερρίκον Τυδωρ. Οί δέ φύλακες έχοντες εί'δησιν τοΰ πράγματος,' 

εισαγουσιν αυτόν εις την μεγάλην αίθουσαν ένθα έκάθητο δ βασιλεύς έπί 

τοΰ θρόνου περιεστοιχισμενος ύπδ τών αύλικών. Ό δύσμοιρος σανδαλοποιδς 
καταπλαγείς τρέπεται είς φυγήν, άλλά συλλαμβάνεται και άγεται είς την 
οιναποθηκην, ό δέ 'Ερρίκο; δ Η' μεταμφιεσθείς είς ιδιώτην καταβαί.νει είς
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την οΐναποθήκην χχί τφ προσφέρει ποτήριον οί'νου. Τοσοΰτον δέ θόρυβον 
ποιοΰσιν αυτοί μόνοι, ώστε οί αύλικοί αναγκάζονται νά καταβώσιν ΐνα 
ί'δωσι τί συμβαίνει. Τότε δέ μόνον δ σανδαλοποιδς μανθάνει ποιον έχει 
τήν τιμήν νά έχη συμπότην, λαμβάνει δέ παρά τοΰ βασιλέως σύνταξιν 

και «διορίζεται αύλικός».

'Έτερον διήγημα, Γούης ό κόμης τγει καταπληκτικήν ομοιότητα, προς 
την έν τφ νεκροταφείφ σκηνήν του Σκιξσπειρείου 'Αμλέτου.

Παρατιθέμεθα δέ πρώτον την α' σκηνήν της Ε'πράξεως τοΰ Άμλέτου. 

α*Ο νεκροθάπτης Ανασκάπτεί κρανίον.

Μμλίτος

Αύτδ τδ κρανίον είχε γλώσσαν άλλοτε καί έτραγωδοϋσε καί αύτό. . » 
’’Ισως ήτον ένδς μεγάλου πολιτικού καύκαλου και τδ ποδοπατεΐ τώρα τδ 
γαϊδούρι τοϋτο. - Κανενδς δ οποίος ήτον άξιος νά παίξη έως καί τον Θεόν. 

Δέν είναι πιθανόν ;
Όράτιος

Πιθανόν, αύθέντα μου. 1
Άμλέτος

’Ή κανενδς αύλικοΰ, δ οποίος ήξευρε νά γλυκολέγη : «Δούλος της εύγε- 
νείας σου. Πώς έ'χει ή έκλαμπρότης σου ;» ’Ίσως ήτον αυτός εδώ δ "Αρχών 
Δείνας δ όποιος έξεθείαζε τδ άλογον τοΰ "Αρχοντος Τάδε δταν είχε κατά 

νοϋν νά τοΰ τδ ζητήση χάρισμα. Δεν είναι πιθανόν ;

Όράτιος
Ναι, αύθέντα μου.

'Αμ,λέτος..............
Και βέβαια? ’Αλλά τώρα νά σου τον, ’Άρ/ων Σκούληκας, χωρίς μάγουλα,

• κτυπημένος κατασάγονα άπδ την αξίνην ένδς νεκραθάπτου».1
Έν τφ Άγγλικφ διηγήματι δ κόμης Γούης μετά πολλάς περιπλανήσεις 

έρχεται εΐ'ς τι νεκροταφείου :
«Και κύψας έλαβε κρανίον σκωληκόβρωτον προ § άπέτεινε τάς λέξεις 

ταύτας : — "Ησο ί'σως ίσχυροΰ τίνος μονάρχου, βασιλέως τινός, δουκός, ευ
πατρίδου. Αλλά πάντες βασιλείς τε καί έπαϊται πάντες δφείλουσι νά 

έπανέλθωσιν εις την γην, καί διά τοϋτο δ άνθρωπος οφείλει νά ένθυμήται 
τήν ώραν τοΰ θανάτου. "Ησο ί'σως βασίλισσα ή δούκισσα ή εύγενής δέ
σποινα θαυμασίαν έ'χουσα εύμορφίαν. ’Αλλά τώρα είσαι βρώμα του σκώλη- 
κος, κεΐσαι έν τφ τάφφ, τφ κοινφ πάσης τής ανθρωπότητος καταφυγίφ».

I. Δ. Β ι κ i λ α, Σαιζσπείρου 'Αμίίτος rtp. Ε' σζ. α σελ. 159-160 —Περί της γλώσσης 
τών μεταφράσεων τοΰ χ. Βικέλα χα! καθ’όλου περί του οποία τις οφείλει νά εΐνε ή της σκη- 

,’,νήί γλώσσα θά πραγματενΟώμεν It ιδίω άρθρω βασανίζοντας τάς διαφόρους περί τοΟ πράγ

ματος γνώμας. 2, Μ.
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''Ετερον άγαπητδν τφ Άγγλικφ λαώ Ανάγνωσμα, ή Τραγωδία τοΰ Βάτ- 
/iar έν τφ β' αύτης κεφαλαίφ περιέχει τήν ύπόθεσιν τοΰ Έρωτος ίάτροΰ 
του Μολιέρου. Κατ’αύτδ ή εύ'μορφος ’Ισαβέλλα κεΐται άρρωστος ένεκα τοΰ 
προς τδν νέον Βάτμα'ν έρωτος αυτής. Ό νέος είσάγεται εις τήν οικίαν ώς 
ιατρός, Αναγνωρίζεται ύπδ τής ’Ισαβέλλας ήτις ίδοΰσα αύτδν θεραπεύεται, 
καί βοηθούμενος ύπδ τής ιατρικής αύτοϋ στολής κλέπτει τήν ερωμένην 
του. Τδ διήγημα τοϋτο εΐνε τδ προοίμιον τής όλης Τραγωδίας τοΰ Βάτ- 
μαν, ή'τις ούδέν πλέον έχει κοινόν πρδς τήν κωμωδίαν τοΰ Μολιέρου.

Ή ιστορία τής Μεγά.Ιης Μεγ του Ούεστμίνστερ πείθει τδν Αναγνώστην . 
νά εικάση ότι δ ’Αγγλικός λαός ουδόλως έλησμόνησε τήν Αύρηλιανήν 
παρθένον ’Ιωάνναν καί δτι εύηρεστεΐτο έχων καί αυτός νά άντιτάξη έθ«_- 
κήν ήρω’ίδα πρδς τήν Γαλλίδα. Ή ρωμαλέα νεάνις δι’ ής ήθέλησε νά 

αντίκρουση τούς Γάλλους ύπήρξεν Αληθώς, ζώσα επί ’Ερρίκου τοΰ Η'. 
Λέγουσι δέ αί κακαί γλώσσαι περί αυτής δτι διηόθυνε δυσώνυμον κατά- ■ 
στημα" αλλά βιβλιάριου έκδοθέν τφ 1593Άπερασπίζει αυτήν μετά δυνά- 
μεως κατά των συκοφαντιών. ’Ακούσατε δέ καί τά κατορθώματα αυτής. 
Επιπίπτει κατά των εύγενών, κατά τοΰ κλήρου καί κατά τής Αστυνομίας. 
Ούδείς δέ των Ανδρών έχει τήν δύναμιν νά αντιστη κατ’ αυτής. Οί δαρέν- 
τες δέν τολμώσι νά την κατκγγείλωσι φοβούμενοι τδν όχλον δστις την 
λατρεύει. ’Ήδη δέ έξάκουστος επί δυνάμει καί Ανδρέίφ μεταβαίνει εις 
Γαλλίαν, λύει τήν πολιορκίαν τής Βουλόνης, φονεύει τινά εχθρόν έν μονο- 
μαχίγ, τφ Απ^,τέμνει πρώτον τήν κεφαλήν καί έπειτα(;) τφ δεικνύει ότι εινε 
γυνή. Μετά δέ τδν πόλεμον έπανελθοΰσα εις ’Αγγλίαν Ανοίγει καπηλεΐον 
ένθα έπεκράτει «τάξις καί ησυχία,» διότι ποΰ νά εύρεθή πελάτης τοσοΰ- 
τον τολμηρός ώστε νά ύψώση τήν φωνήν ενώπιον τής μεγάλης Μέγ ;

Ή δημώδης φιλολογία πάντων των λαών έχεΓ ιστορίας παιδιών ταπει

νής καταγωγής, Ανελθόντων διά τών φυσικών αυτών προτερημάτων είς 
τά υψιστα αξιώματα. Ό μαρκήσιος Καραμπάς εινε δ κοουφαΐος τής πολυ
αρίθμου σειράς είς ήν ανήκουσιν δ Τδμ Χάικοθριφτ καί δ Δίκ Βάιτιγγτον. 
Έν τη ίστορί^ τοΰ Τδμ οί ενάντιοι τής πρωτοβαθμίου έκπαιδεύσεως είν’ 
ελεύθεροι νά διίδωσι διαμαρτύρησιν τοΰ πνεύματος τοΰ λαοΰ κατά τής κα- 

ταναγκαστικής τών παιδιών εις τδ σχολεΐον φοιτήσεως. ’
Ό Τδμ ήτο υίός πτωχού εργάτου δστις έπιθυμών νά σπουδάση τδν υιόν 

του, τον άπέστειλεν εις σχολεΐον. Άλλ’ δ Τδμ ούδέν ούδέποτε ήδυνήθηνά 
μάθη χωρίς ένταυτώ καί νά τον κωλύση ή Αγραμματοσύνη του νά κερ- 
δήση χρήματα τοσαΰτα, ώστε νά καταστη «κύριος» καί...νά Αποκαλεΐταί 
κύριος. Ό μύθος τουτέστι κατά τδ διήγημα τοϋτο δηλοΐ δτι είνε περιτ
τόν νά κατατριβή τις τδν εγκέφαλόν του έγκύπτων εις τά βιβλίάί

Καί τοιοΰτος μέν έγένετο δ Τόμ, δ δέ Δίκ έκ ταπεινών καί αύτδς γο
νέων γεννηθείς έγένετο ..πλουσιώτερος τοΰ Τόμ, καί γέρων ήδη. τρίς έξε-
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λέγη λόρδος δήμαρχος τοΰ Λονδίνου προσκαλέσας μάλιστα καί τδν βασΗ 

λέα είς γεΰμα.
Σφοδρά δέ άγαπηταί ήσαν τώ άγγλικώ ό'χλω αί ίστόρίαι κλεπτών; 

τοιαΰται δέ ύπάρχουσι πολλαί άλλά λίαν τετριμμέναι καί πρόστυχοι.
Τδ διήγημα τδ έπιγραφόμενον Σίρ Τζών Μάνδεβιλ όφείλει νά κριθ^ 

μετ’αύστηρότητος. Ουτος συνέγραψε τδ 1356 *Οδηγ&τ της Άγιας Γης 
πρδς χρήσιν τών προσκυνητών μεταφρασθέντα εις πολλάς γλώσσας. Άλλ’ 
δ κύριος ουτος πέρα τοΰ δέοντος ποιείται χρήσιν τοΰ δικαιώματος τοΰ έμ~ 
πκίζειν τούς άναγνώστας του. Άρχεται δέ ώδέ πως: «’Εγώ, σίρ Τζών 
Μάνδεβιλ, γεννηθείς έν τή άρχαίγ πόλει Άγίφ Άλβκνω έξεκίνησα. ανή
μερα τοΰ 'Αγίου Μιχαήλ τφ 1 322 έτος μεταβαίνων εις την 'Αγίαν Γήν. 
Θά περιγράψω δέ λεπτομερώς πάν δ τι εϊδον θέα; άξιον έν ταΐς χώραις 
δι’ ών διηλθον ώς έξης. Πρώτον ΐν’ άπέλθω είς 'Ιερουσαλήμ διηλθον διά 
της Γεομανίας καί της Ουγγαρίας καί ήλθον είς Κωνσταντινούπολή ένθα 

πρδ τής ’Εκκλησίας τοΰ 'Αγίου Στεφάνου ϊσταται τδ άγαλμα τοΰ αύτο- 
κράτορος Ίουστινιανοΰ έφιππον καί έστεμμένον, έχον δέ μήλον έν τή χειρί.· 
’Εκεΐθεν διηλθον δλην την Τουρκίαν καί πλείστας νήσους, ένθα ειδον κυ

νηγούς θηρεύοντας διά ζώων όμοιων πρδς λερπαρδάλεις και πολύ ταχύτε

ρων ή οι κύνες. ’Εντεύθεν έκβρασα είς 'Ιερουσαλήμ.»
Μετά ταΰτα έλθών εις Κύπρον είδε νύμφην τινα έξωτικήν, καί εντεύθεν 

μεταβάς είς Αιθιοπίαν εΐδεν άνθρώπους μονόποδας καί δμως τρέχοντας τα· 
χύτερον δορκάδος. ΎΠλθεν έπειτα είς τάς ’Ινδίας ένθα εΐδεν άνθρώπους 
πρασίνους καί κυανοΰς, καί έκεϊθεν είς την Πολόμην ένθα έπιεν ύδωρ έκ 
τοΰ φρέατος τής νεότητος, δπερ θεραπεύει πάσαν νόσον, έκτοτε δέ ούδέ* 

ποτ’ ένόσησεν. ’Εντεύθεν έρχεται είς την ’Ιάβαν άφθονοΰσαν άρωματικών 
παντοίων, ής την άνακάλυψιν άποδίδουσιν οί Γεωγράφοι είς τούς Πορτο- 
γάλλους τφ 1511, καί έντεΰθεν έπιβιβασθείς καταπλέει είς Μακουμεράκ 
ής οί κάτοικοι εϊνε κυνοκέφαλοι καί λατρεύουσι τδν βοΰν. ΛΗλθεν έπειτα 
είς τούς Καννιβάλους, είς την χώραν άνθρώπων μ.ονοφθάλμων, είς^έτέραν 
χώραν άνθρώπων τετραποδητί βαδιζόντων, είς την χώραν τών Πυγμαίων 
οΐτινες τρέφονται έκ μόνης της οσμής τών μήλων, έπειτα δέ είς πλείστους 
δσους άλλους λαούς καί τελευταϊον είς τούς ’Αντίποδας τής ’Αγγλίας. 
«Δύναμαι δέ νά βεβαιώσω τδν άναγνώστην, λέγει 5 φιλαλήθης άνήρ, ώς 
έκ της μεγάλης πείρας ην έκ τών μακρών μου περιηγήσεων άπέκτησα, 
δτι έκεΐ έν τή χώρα τών ’Αντιπόδων η'μεθα ό'νομα καί πράγμα άντίποδες 

τών ’Άγγλων. Έπανελθών δέ τέλος είς ’Αγγλίαν έπεχείρησε την συγγραφήν 
του βιβλίου του άουόμενος την ύλην έκ τοϋ ημ,ερολογίου του’ έκράτει, βλέ

πετε, καί ημερολόγιου !
Ιδού μά την άλήθειαν μέγα βοήθημα πρδς άσφαλή οδηγίαν τών πρό- 

σκυνητών. Φαντάσθητε αφελή τινα καί ά-πλοΰν άνθρωπον πορευόμενον πρδς
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τδν 'Άγιον Τάφον καί έχοντα ύπδ μάλης τδν σίρ Τζών, έρωτώντα δέ καθ’ 
δδον ποΰ εϊνέ οί μονόποδες καί οί πτερωτοί άνθρωποι!

Μεταξύ τών βιβλιαρίων τούτων εϊνε καί μικρόν τι έγχειρίδιον περίέχον 
παντοίας συνταγάς: «Πώς θεραπεύεται σύζυγος μέθυσος, γυνή φίλερις, κατά 
δεύτερον λόγον πώς θεραπεύεται δ πυρετός, κατά τρίτον λόγον πώς θερα

πεύεται δ οδοντόπονος.» Άλλ’ϊνα άποφανθη τις περί τών ιατρικών τούτων 

συνταγών, ώς καί περί ετέρων τινών τής μαγειρικές έπάναγκες εϊνε πρώτον 
νά τας δοκιμάσγ.

Καθ’δλου δέ είπεϊν η συλλογή αύτη τών δημωδών παραμυθιών ούδόλως 
συμφωνεί π.δς την δόξαν έν θά ηδύνατό τις νά έχγ περί της δημώδους 
’Αγγλικής φιλολογίας. Έφάίνετο δτι έμελλέ τις νά εύργ έν αύτη πολλην 
ποίησιν, αίσθημα ηθικόν, εί μη άνεπτυγμένον, άλλ’δμως ίκανώς έκδηλού- 
μενον έν τή γενέσει του. Ούδέν τοιοΰτον υπάρχει. ΊΙ ποίησις ελλείπει, έτι 
δέ μάλλον τδ ήθ.κδν αίσθημα. 'Η μ.όνη λοιπδν άξία τών βιβλιαρίων τού

των εϊνε φαιδρότης καί άφέλεικ κοινή μέν άλλ’ ούχί δυσάρεστος. Δέν εϊνε 
μέν μέγα τι, άλλ’ ούδέ ίκανδν θά ήτο έάν την συλλογήν ταύτην έξεδέχετό 
τις ώς δικαίαν καί τελείαν ύποτύπωσιν τών δοξασιών καί τών αισθημάτων 

τοΰ ’Αγγλικού λαοΰ κατά τάς παρελθούσας εκατονταετηρίδας. Καί τοΰτο 
δύο λόγων ένεκα, πρώτον μέν διότι ή νέα αυτή έ'κδοσις τών παραμυθιών 

εϊνε έλάχιστον δείγμα απέραντου φιλολογίας, δεύτερον δέ διότι παρά τγ 
έντύπφ ταύτν) δημώϊει φιλολογία, χυδαίγ βεβαίως καί ξηρικ, ύπήρχεν ή ' 
προφορική παράδοσις, ήν οί πεπαιδευμένοι καταγίνονται νυν περισυνάγον- 
τες καί ή'τις εϊνε άσυγκρίτως άνωτέρα. 'Ωσαύτως έν Γαλλία σήμερον οί 
αυτοί χωρικοί οί εύαρέστως άναγινώσκοντες τάς άηδίας τοΰ Almanack 
comique, διηγούνται πρδς άλλήλους παραμύθια μεστά πλούσιας φαντασίας 
καί χάριτος1. Πώς δέ τδ μίγμα τοΰτο τής δρέξεως εϊνε δυνατόν, δέν έπι- 
χειροΰμεν νά έξηγήσωμεν' άλλά πιστεύομεν δμως δτι εϊνε συχνότατου παρά 
τοϊς άπαιδεύτοις.

Ή συλλογή αύτη τών ’Αγγλικών παραμυθιών έάν μή εϊνε μέγα τι καί 
καλόν, ούδέν ήττον εϊνε περίεργος καί διδάσκει πολλά τής διανοητικής 
ιστορίας τής ’Αγγλικής φυλής.

(Έκ της Revue Politique et litteraire ύπδ Arv6de Barine).

Π. I. Φ.

1. Σ. Μ. To αύιδ ίχριβώς δύναται τις νοι παρατήρησή χαι παρ’ήρ-'ν £ν άναλόγοις πτρι- στάσισιν.
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Ά

§ α'. Μίαν καί ήμίσειαν ώραν πρδς Άνατολάς τής Κυπαρισσίας έν Τρι- 
φυλίγ της Πελοπόννησου, παρά τδ χωρίου τδ καλούμενου ίΙ/ορ··]οτάδα 1 
τοΰ δήμου Κυπαρισσίας, εις θέσιν λεγομένην ύπδ τοΰ λαοΰ ’Στό '.Ι.Ιιινιχδ, 
εύρίσκονται άρχαίας τίνος πόλεως ερείπια, ής έπιστημονικώς ή ονομασία 
νά προσδιορισθή έν άκριβείγ καί. εναργείς φαίνεται παρέχουσα δυσκολίας 
τινάς, ώς δήλον τοΰτο γενήσεται έκ τών έφεξής λεγομένων.

1 Τω j (γίδτ) γίνεται Μορι^οτάδα, και προφέρεται ύπδ τοΰ λαοΰ Μοργίοτάδα, 
οπερ προήλθεν τοΰ άρχαίόυ Μ ο ρ ι ο τ α ς-άδος, α’τια. Μορςοτάδα. Αΰτη δ’ώς γνω
στόν, έν τή Νέα Ελληνική καταντα ονομαστική, οδ μόνον έν τω ονόματι τούτω, άλλ’^ν πλει- 
στοις ό’σοις, και άλλαχοΰ μέν, ιδία δέ κατα τήν Επαρχίαν Τριφυλία;, άπαντώσιν, οϊον Φα* 
ρακλάδα, Βανάδα, Σαρακηνάδα, Μανολά δα κλ«. Το δ’ όνομα Μ ο ρ ί ο τά ς, 
Ικ τοΰ Μ ο ρ ια τ t ς-άτιδος, ώς Πισατίς-άτιδος, ώς Έχλαι&τις-άτιδος, και άλλα παρόμοια, . 

. Το δέ Μ ο ρ ι δτ ι ς έκ τοΰ άρχαιου Μ ο ρ ί α, ώς Πίσάτις έκ τής πόλεως Π Γ σ α κλ. τδ δέ 
Μόρια όνομα τής αρχαίας πόλεως Μορίας η Μορόας, ?δόθη δια τδ ιερόν φυτόν, μορίου = 
Ιλαιαν ΐεράν, ώς δψόμεΟα.

§ β'. 'Οδηγούμενος ύπδ τοΰ ονόματος ’Σ το σημαίνοντος βε
βαίως, ώς καί άλλαχοϋ τής Ελλάδος, θέσιν πόλεως πάλαι ποτέ ύπδ Ελ
λήνων οικουμένης, έσπευσα είς την περί, ής λόγος θέσιν, όπως ίδίοις δμ- 

μασι βεβαιωθώ περί τούτου, τόσω μάλλον, δσω τά παρ’ έμοί πονήματα 
τών σοφών Εύρωπαίων π’εριηγητών, οΐον, Pouqueville, Emile Isambert, και 
τοΰ περίφημου Κουρτίου, ούδένα λόγον περί αύτής τής θέσεως ποιούνται.

§ γ'. ’Ιδού λοιπδν πάν δ,τι έκεϊ διασώζεται μέχρι τοΰδε έκ τών άρ- 

χαίων ερειπίων, καί ή περιγραφή της θέσεως αυτών.
Τό ’Λ.Ιηνιχό, περί ου ό λόγος ενταύθα, εύρίσκεται επί λόφου ίκανώς 

ύψηλοΰ, κειμένου πρδς τή ρίζγι τοΰ όρους Κυπαρισσίας, και 1 θ' της ώρας 

μόλις άπέχοντος τοΰ χωρίου Μορι]οτάδας. Έκ της κορυφής αύτοΰ βλέπει 
τις πρδς Δ μέν τδν Κυπαρισιακδν κόλπον, πρδς Α δέ τάς διαφόρους κοι
λάδας καί φάραγγας τών πέριξ δρέων, ώσαύτως δέ πρδς Β καί Ν· Κατά 

πρώτην δψιν ο παρατηρητής καθοργ Μεσαιωνικά τινα ερείπια έν αύτφ, 
δ'λως άνάξια προσοχής και έκ τών κοινοτάτών, ώστε λυπεϊται, διότι έ'λαβε 
τδν κόπον νά έπισκεφθ'ρ τδν λόφον εκείνον, άλλ’ό'μως εάν άμέσως στρέψ·»] 

τδ βλέμμα πρδς τά παρακείμενα δένδρα, καί ίδίγ τά λεγάμενα σχοΐκα 
κοινώς, καί μάλιστα εάν είσχωρήσΐ) έντδς αυτών, αί'φνης άνακαλύπτει 
Κυκλώπεια ερείπια, άρκετών μέτρων μήκος έ'χοντα ενιαχού, έφ’ ένδς δέ 

μέρους καί εις τριών ύψος άνωθεν τοΰ εδάφους άνερχόμενα, άλλά κατακε- 
καλυμμένα ύπδ βάτων καί σχοίνων, ών ένεκα αόρατα κατά πρώτον καθί-
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■στανται, άλλά καί τούτου ενεκα διέφυγον τήν έπάρατον σφυράν τών έν 
τοις πέριξ λόφοις συχνά πυκνά καιόντων καμίνους άσβέστου, οΐτινες τά 
πλεϊστα τών επί γυμνής δένδρων έπιφανείας κειμένων έρειπίων κατέ
στρεψαν χωνεόσαντες κατά καιρούς έν ταΐς καμίνοις. Τόύτοις προσθετέου 
καί τούς γεωργούς, ο'ίτινες καλλιεργήσαντες τδν λόφον κατέσκαψαν καί 
τελέως έξηφάνισαν τά έπί τής κορυφές αύτοΰ λείψανα της άρχαιότητος, 
ώστε, άν δέν διεσώζοντο τά έντδς τών σχοίνων ύποκεκρυμμένα (.Κυκλώ

πεια», ούδείς άν έπίστευεν, οτι ύπάρχει έντάΰθα πόλις άοχαία. Σώζονται 
όμως είσέτι καί τινα Μεσαιωνικά, ως εί'πομεν, οίον, δεξαμενή τις, ερείπια 
Βυζαντινών Εκκλησιών, καί τινων άλλων οικοδομών, μόλις διακρινομένων.

§ δ'. Άλλά τώρα διεγείρονται τά έξης δυο ζητήματα : 

α'. Πότε η πόλις αυτή έξερημώθη καί ύπδ τίνων ;
Ποιόν τδ άρχαΐον αύτής όνομα .

§ ε'. Καί περί μέν τοΰ πρώτου ούδέν ημείς γινώσκομεν* ΐ'σως άλλοι εΐ- 
πωσιν, δ,τι άν ιστορικόν γινώσκωσι.

Περί δέ τοΰ δευτέρου τοιάδέ τινά τις δύναται προσθεΐναι. "Αμα τις 

άκούσας τδ δνομ-α τοΰ χωρίου Μορι]οτάδα(:, καί έ’χγ γνώσιν τοΰ τελευταίου 
συγγράμματος τοΰ κ. Σάθα, τοΰ προπέρυσιν έν Παρισίοις έκδοθεντος ύπδ 

την έπιγραφήν Monumenta historic heUemcae, παρ’ φ γίνεται μνεία τής 
άρχαίας πόλεως Μοραίας,^ μαθών δ’ οτι παρά τφ χωρίφ τούτφ διασώ
ζονται καί άρχαΐά έρείπια, — αμέσως άναμιμνήσκεται τοΰ συγγενούς τή 

Μορι]οτάδα δνόματος Μοραίας, καί φυσικώς πως δρμάται τδ πνεύμα τοΰ 
έπιστήμονος ΐν’ άποδώση τοϊς Κυκλωπείοις έκείνοις καί τφ λ-όφω τοΰ 
'.ΊΛηηκηϋ, τδ δνομα τής πόλεως Μοραίας, καί παραδεχθή, οτι ένταύθα 
έ'κειτο η πόλις αότη, ούχί δ’ έν 'Ηλείγ, ώς φρονεί ό κ. Σάθας,2 καί ώς . 
■ημείς διά μακρών άπεδείξαμεν έν ίδίγ πραγματεία, άναγνωσθείσγ παρά 
τω έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελλην. Φιλολογική Συλλόγφ, φιλοτιμώ; περί 
τά τοιαΰτα έπιστημονικά ζητήματα άσχολουμένφ.

§ ζ-’· Την παραδοχήν δέ ταύτην ύποστηρίζουσι καί οί επόμενοι σπου·- 
δαΐοι λόγοι: .

Α'· Τδ είς τδ στόμα τοΰ λαοΰ καί νΰν έ'τι διατηρούμενου όνομα Μορι- 
jordda, άναμφισβητήτως προέκυψε, καθ’ ήμας έκ τοϋ άρχαιοτέρου Afppni- 
tic δι’ άλλοιώσεώς τίνος καί προσθήκης συλλαβών, άςπερ δ χρόνος καί . αί 

άτυχεϊς περιστάσεις τού ελληνικού έ'θνους προσέκόλλησαν αύτφ- τδ δ’άρ- 

χάιότερον δνομα, έξ ου τδ Μοριατις, γραπτέον Μόρια ή Μόριά ορθότερου 
παρά τφ σημερινώ λαφ.λεγόμενον, καθδ περιεκτικόν, καί ού Μοραί,α, ώς 
λέγει ο κ. Σάθας, άτε προελθδν έκ τού παναρχαίου ιερού ονόματος τής 
έλαίας, ητις έκαλεϊτο μαρία παρά τή γλώσσ?) τών ιερέων τής άρχαιότη- 

1 Mon,um. hist. Kellen, prefac. pag. ΧΧΧΠ—ΧΧΧΪ1Ι, etc. tom. 1. Paris 1880. 
.2 Monuip.. ?v9. άνωτίρω. ' · \ .

Τόμος ST' 0.— Σεπτέμβριος 1382 44



682 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

τος.Ι ’Αλλά περί τούτου θέλομεν διάλάβει πλατύτερου παρακατιόντες. ΟΦ 
δύναται δέ τις εΐττεΤν, δτι τδ ονομα Μορι]οζάδα του άρχαιοτέρου δνόματος . 
παραλλαγή, ούκ έ'στιν’ επειδή έχει την αύτην τφ άρχαίω .ρίζαν καί την 
αύτην προφοράν έν μικρίρ τινι παραλλαγνί διαφυλάττει. 'Ότι δ’ ό έλληνί- 
κδς λαδς διεφύλαξε πλεϊστα όσα αρχαία ονόματα τόπων, πόλεων, ποτα
μών, δρέων, κλ. ούδείς άναγνωρίζων την συνέχειαν των χρόνων καί τών 
ιστορικών παραδόσεων, σπουδαίως διαμφισβητεΐ την σήμερον συνφδά ταϊς 
χεωτέραις έπιστημονικαϊς έρεύναις.

Β'. Ή εις τούς κατοίκους της Mop'juZaJae διασωζομένη πκράδοσις περί 
τ;ε του όνόματος τοΰ χωρίου τούτου καί της έγκαθιδρύσεως αύτών έν αύ-ί 
τφ. Ιδού δέ τί έπληροφορηθην περί τούτου, ί ΐΊόθεν τδ χωρίον ώνομάσθη 
Mop'jozada; είπον τοϊς χωρικοΐς, καί τί είξεύρετε νά μοι εί'πητε περί 
τούτου ; άπεκρίθησαν οΐ γεραίτεροι τοΰ χωρίου καί μοι είπον τάδε έν τνί 
γλώσσγ αύτών.

«Τδ χωριό μας $τον έρημο, καί έ-ί Τουρκίας 'ητον κτήματα καί περί" 
.«βόλια τοΰ πλησίον κειμένου χωρίου Βρύσακ, τδ όποιον ητο «Κεφαλο- 
«χώρι»,1 2 3 ξακουστό διά την οικογένεια τωκ ,Ί/ποιτζαγιάδωΓ, οί όποιοι από 
»’δώ έκαταγόντανε’ καί είχε τότε τδ χωρ2ο πλέον τών 400 οικογενειών* 
,»άλλά έχαλάσθηκε εις την έπανάστασι τοΰ 17 69 άπδ τούς ’Αρβανίταις 
«Τούρκους, οί όποιοι άφάνισαν τότε δλον τδν Λ/οριά. Αοιπδν οί ΒρυσαΐΑ 
«ώνόμαζον τότενες τδ μέρος τοϋτο Μορ/]οτάδα άπδ πχλχίχ, καθώς και 
»τδ μέρος, δπου εύνίσκεται τδ μοναστήρι Κατσ/μυκάύα.^ ’Εδώ είς τδ χω- 
»ρΐό μας οί Βρυσκΐοι τότενες ειχον ρυζήσζρακ:,4 πλήθος πολύ, άπδ έλγαΐς, 
φάγριαίς τδ περισσότερο, καί ημεραις, καί ώνόμαζαν την θέσι αύτη ΛΓο- 
pijozcida, καί άπδ τότενες έχει τδ όνομα τοϋτο καί λέγεται εως σήμερα* 
.«’Εμείς δέ ύστερ1 άπδ τδν χαλασμό, όπου έπαθαν ή Βρύσαις,. ήρθαμε άπδ 
«την Άλωνίσταινα, καί άλλοι άπδ Καρύταινα, καί έκατοικησαμε έδώ καί 
«εύθειάσαμε τδ χωρίδ έτοΰτο, κοντά σ’ τό '.Ι.Ιηηκό, καί οί Βρυσαΐοι κά- 
«θονται είς τδ έδικό τους παλαιδ χωρ’ό.5

1 Αελτίον 'Εστίας ’Αθην. άριΟ.· 277. 18 Άτ.ρΆ’ου 1882—-’Αριοτοφ. Νεφίλ. οτίχ. 1003. 
__ Σοφοκλ. Οίδίπ. Κολών, στίχ. 705 κ. ε.—Λεξικόν ’Ανθίμου Γαζή. Έν λε’ξει Μορία». 

"Ιϊκδοσ. Βιέννης. — Κωνστ. Παππ«ρρηγοπούλουΈλλην. 'Ιστορία· Β'. ίκδοσις, βιβλ. Α . τ<5μ.> 

Α'. σελ. 62-63 κ. L — Α. Ριονδέ περί Ιλα'ας αελ. 196-197 κ. έ. έκ τοϋ Γαλλικού υπό Φω- 

στ/,ροπούλου. ’Έκδοσ. ’Αθηνών 1882.
2 Κεφαλοχώρια έπι Τουρκίας έκαλοΟντο, ώ{ γνωστόν, οσα δεν ησαν πωλημένα είς μπέίύ- 

δες καί άγάδε; Τούρκους· τα δέ πωλημένα έλέγοντο τσιφλίκια.

3 Τό όνομα τοϋτο σημαίνει γαλής μυαούρισμα. Έστι δέ σύνθετον από το κατσΐ 

(γατί κοινώς) καί μυκάδα άπδ τοϋ μυκάω—μυαονρίζω. ’Αλλα πώς έπλάσθη ούτω τά 

ό'νομα, καί εκ τίνος περιστατικού, άγνωστον, έμοι, γοϋν. Τδ Μοναστήριον διαλελυμένον έστιν 

άπδ βαυαροκρατίας, καί μόνος ό ναός αϊτοί) διατηρείται έ'τι.
4 Φυτηστρα καλείται ό τόπος, εν ώ πολλά φυτά χρήσιμα πρδς μεταφύτένσιν.

5 Και τ'α δύο τκϋτα χωρία ύπάρχουσι κα'ι σήμερον πλησίον άλλήλων κείμενα.
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Τ.αΰτα παντα εφάνησάν μοι πιθικνά τοσοϋτο μάλλον καθόσον άπαντικρύ 
Τοϋ χωρίου τουτου εις κατωφέρειαν λόφου, άρκετά ύψηλοϋ, ύπάρχει δάσος 
κυπαρισσων δημόσιον, ούκ όλίγας. χιλιάδας αύτών έμπεριέχον, ώς η >1/ο- 
ρφ>ΐαδα άλλοτε είχε τοιουτον έλαιών.’Εκ τοΰ κυπαρισσώνος τούτου μετά" 
φυτευουσιν οί περίοικοι κυπαρίσσους εις τά κτήματα αύτών, δπως οί Βρυ- 
σαϊοι κατά τούς παρελθόντας αιώνας μετεφύτευον έλαίας = μορίας, έκ 
Της MopjozdSac,

Γ . Οι Αραβες Γεωγράφοι ’Ίβγ-ΣαΊδ καί ΆδδουΛ Φέδα, παρ’οίς δ λόγος 
περί πολεως Μορέας έν Πελοποννησφ, άποφαίνονται, δτι έν Ήλείφ αυτή 
ούχ εύρίσκετο. Ιδού οί λόγοι αύτών :

«La Moree (La Moreya) suivant Ibn Said, la.capitate de la Mor£e, situ0e 
»au milieu de la presqu’lie, est sous le 45 e degr6, 52 minutes de longuitude, 
«et le 43 e degre de latitude».

»La presqu’lie de la Mor6e (Djeryr^e la Moreya) se trouve au commen" 
«cement du sixiime climat, dans la mer Mediterranee.... . au centre de la 
«Morde est la ville de meme nom. Ibn-Sald fait remarquer que la Morde 
Best appellee dans les livres Peloponnese (Beloubonnes).1

’Εαν εχονται άληθειας τά ύπδ τών Γεωγράφων τούτων λεγόμενα, βε
βαίως άλλαχοϋ ζητητέον την Μοραίαν τοϋ κ. Σάθα καί ούχί έν Ηλεία. Οί 
σοφοί ούτοι’Άραβες έν τω κέντρφ τ·ης χερσονήσου άποφαίνονται δτι είναι 
η πόλις αυτή, ές ^ς,μετεδόθη έ'πειτα άπάσν] τγί χερσονησφ τδ όνομα. 
,Άλλ’ η ’Ηλεία έν τω κέντρφ αύ.της ύπάρχει; πολλοΰ γε δει. Τί έννοοϋσι 
λ,οιπδν λεγοντες κεντρον · θέσιν μάλλον κατά τδ μεσόγειον κειμένην ; πολύ 
αμφιβαλλομεν. ’Άρα έννοοϋσι θέσιν ώς πρδς τδ ολον.: της χερσονήσου έ'χου- 
σαν όπωσοϋν άναλογίαν κεντρομόλον, και τοιαύτην, οίαν ή της Mopijozct- 
δας κεκτηται, ως πρδς τδ ολον της Πελοπόννησου, ώς άποδείκνυται έκ τοϋ 
Κατα2αη,κοΐ> Χάρτον, περί ού έφεξης άμέσως ό λόγος. ’Άλλως τε δέ καί 
εκ γεωγράφων ’Αράβων μαθηματικήν ακρίβειαν έπί τδ κυριολεκτικότερου 
εννοουμενην, δεν δικαιούμεθα, νομίζω, νά άπαιτώμεν, λόγου προκειμένου 
περί χωρών μεμακρυσμένων τνΐς ’Αραβίας, έ'νθα οί γράφοντες διέμενον* 
αρκεί ημϊν, καί τοϋτο ού σμικρόν, δτι διέσωσαν τδ ονομα τ*ης πόλεως ταυ- 
της, περί ης άλλαχόθεν ούδεμίαν γνώσιν έ'χειν δυνάμεθα, είμη την άνκ- 
κάλυψιν της Mopijotadac, έξ ίίς μανθάνομεν ηδη δτι πράγματι ύπηρχεν ή 
πόλις αυτή, περί ής παρ’ αύτοϊς ό λόγος.

Δ'. Καταλανικός τις χάρτης τοϋ 137 5 παριστά την Μορέαν κειμένην 
μεταξύ Μονεμβασίας καί 'Ριλλόνης, και ούχί έν Ήλείφ, ώς παραδέχεται 
ό κ. Σάθας, λέγων έν ύποσημειωσει τάδε- «Une carte Catalane» de 137 5 
cite aussi la ville de la Morde; entre Monembasie ct Rilloni (sic), ce qui de-

1 Geographic d’Abdoul-Feda, traduite de l’Arabe par M. Reinaud. Paris, 1848, τόμ. 
11. σ. 275. ■
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montre qua cctte tipoque se codservait encore un vague souvenir de Cette τΐΙΓδ· 
deja disparue. (Notice d un Atlas en langue Catalane dans les Notices et e£~ 
traits des manuscrils. Paris, 1841, vol. XIV, 1 le partie, p, 87.1 

Ένταΰθα παρατηροΰμεν τρικ τινά.
oe') "Οτι η πόλις Μόριά συνετηρεΐτο. μέχρι τών χρόνων, καθ’ ούς άνεφά- 

νησαν οί Καταλανοι έν ταΐς Έλληνικαϊς χώραις.
β') "Οτι η πόλις αυτή έκειτο εις τάς μεσημβρινάς χώρας της Πελοπόν

νησου, ένθα και η Μονεμβασία, και ούχί είς τδ κέντρον, ώς λέγουσιν οί 
άνω είρημένοι ’Άραβες γεωγράφοι.

γ') "Οτι τδ όνομα Rilloni αποοιτ^ παρά τφ σο.φω Γάλλφ Buchon ώς. 
εικάζω, ύπδ μορφήν όλίγον διάφορον. 'Ο σοφδς ουτος μεσαιωνοδίφης τδν 
λόγον ποιούμενος περί τών ονομάτων τών διαφόρων πόλεων τΐ!ς Πελοπόν
νησου λέγει τάδε' aplusieurs de ces noms aujourd hui perdus se r6trouvent 
sdans un d^nombrement de Γ annde 1391, 2 et qtri contient les indications 
ssuivante^· feux.

2>la Voustice (Vostitza). . 200
»la Peguche....................... 40
»la Oreole fRhioloJs. . 120 et. et. Και παρακατιών 

ο αυτός* «dans une declaration mariuscrite des viiles sur les quelles les Veni- 
stiens, apres l’extinction de la domination francaise, prdteridaient poss^der des 
sdroits en Morde en 1471, on retrouve des designations de quelques villes, a 
x>l’aide desquelleson pourra s’aider a retrouver les anciennes villes ou forteres- 
»ses des Francs’ les voici, d’apres la copie qu’a bien voulu me communiquer m. 
sMustoxidi Pendant mon sejour a Corfu: «Dichiarazione di tutta la Morea fatta 
»nel!471.» «la signoria (Venise) possiede.

«la croce, rovinata, il resto Turco.»
«Coranto.»
«Vasco.»
«San-Zorzi Tropico.s 
«Vassili, rovin.» 
«Sillo-castro rovinn.

«Gamomeniiza.s
«Callandrizza.»
«Postena.» 
aRiollo.v et. et. τοΰ μακροΰ καταλόγου τών διαφόρων

1 Monum. bist.' hellen. par C. Salha. τόμ. I. prefac. XXXV. edit. Paris. ,1880.
2 Guichenou, preuves deThistoir de Savoie.
3 Recherch. histor. sur la Prine. Franj. de Moree. et. et. par Bouclion. tom. 4. οελ.

LXlY-LXV. Paris. 1845. memoir, sur la gdogr. politique.
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Ονομάτων, άπερ παρκλείπο.μεν ενταύθα διά τδ εις τδν σκοπόν ημών άσυν*. 
τελές αυτών.

Την ακριβή θέσιν της Rilloni η Oreole — Riollo, κατά τδν κ. Buchon, 
άγνοοΰμ.εν’ ούδ’ άκούεταί που, καθ’ δσον έμοί γνωστόν, τδ όνομα τοΰτο έν 
Πελοποννησω σήμερον, έκτος έάν ύποθέσωμεν ώς τοιοΰτον τδ πρδς Δ. τοϊς 
Κυπαρισσίας κείμενον καί μίαν ώραν καί ημίσειαν αύτ^ς άπέχον χωρίον, 

'"Αγρι.Ιο^ δπερ έστί παράλιον καί έχει καί μικρόν τενα δρμον, παρ’ φ τά 
πλοία φορτόνονται σταφίδας. "Οτι τδ χωρίον τοΰτο είναι μ.εσαιωνικόν, άπο- 
δείκνυτκι έκ τοϋ ναοΰ, δστις ύπάοχει έν αύτω κατά τύπον βυζαντινόν φκο- 
δ.ομημένος εις άρχαιοτερας έποχάς.' Έάν δμως ην ακριβώς γνωστή η θέσις 

της Rilloni τδ Oreole=Riollo, ώς της Μονεμ.βασίας, τδ ζητημα έθεωρεΐτο 
λελυμένον έν άκργ έπιστημονικγί σαφηνείφ καί έναργείγ.’Αλλ’ δπως δήποτε 

καί άν θεωρηθγ, κατόπιν της άνακαλύψεως τών έρειπίων της Μορι,]οτάιΙας, 
ούδείς έπιστημων τοΰ λοιποΰ δύναται περί τ^ς Μοριΰς, % Μορέας, κατά 
Σάθαν, προκειμένου τοϋ λόγου, νά μή λαμβάνγ ύπ’ όψει τούς άνωτέρω έκ- 

τεθέντας σπουδαίους λόγους, ών ένεκα έν Μορ^οτάόφ συμφώνως τοϊς τ^ς 
κριτικές κανόσι καί άρχαΐς φαίνεται ύπάρχουσα η Μορέα η Μόριά, έξ ής 
μετεδόθη έπί Φράγκων συμπάσγ τή Πελοποννησω καί η όνομασία αυτή 
διά λόγους, ούς έκτιθέμεθα παρακατιόντες.

Β'

§ α'. Άλλά καιρός ή'δη νά έξετάσωμεν ίδί^ καί τδ όνομα τής πόλεως 
ταύτης πόθεν : πόθεν προήλθε·

Αύτδς δ τύπος (forma) τοΰ δνόματος Μαρία δύναται έρωτώμενος ούτως 
είπεϊν, νά παράσχη σαφεστάτην περί έαυτοΰ άπάντησιν, ώς νομίζω, καί 

ούδεμ ιας πκρανοήσεως ή άμφισβητησεως έπιδεκτικην’ διότι τδ όνομα Μο· - 
ριά όξυτονούμενον, ώς δ λαός συνήθως προφέρει αύτό,. ύπο.δεί.κνυσι, καθδ 
περιεκτικόν, τόπον περιεχοντα πληθύν μ.οριών==ίερών έλαιών, ών ένεκα καί 
αύτδς δ Ζευς δ ’Ολύμπιος έπεκληθη Μάριος, κατά την εξής μαρτυρίαν τοΰ 
Σοφοκλέους·

«Ούδ’ εν τη μεγάλα Δωρ'δι νάσω Πέλοπος πώποτε βλαστόν,
• φύτευμ’ άχείρητον, αύτόποιον.
»έγχ_εων φόοημα δαίων,
»ο τ α δ ε θ ά λ λ ε ι μ έ γ ι σ τ α χ ώ ρ 
•γλαύκας παιδοτρόφΟο φύλλον ελαίας· 
»Τ δ μ έ ν τ ι ς ο δ θ’ & S ό ς, ο δ τ ε γ η ρ α 
»ση μ α ίνων, άλιώσε·. χερΐ πέρσας· ό γ ά ρ αιών ορών κύκλος 
»λ ε ύ σ σ ε ι ν ι ν Μ ο ρ ί ο υ Δι ο ς
»χ’ ά γλαοκώπις Άδανα·» 2

,1 ’Απίθανος μοι φαίνεται ή της Ώλίνης εν ’Ηλεία Ιξαλλο'ωσις ε’ς Rilloni ύπδ των βαρ
βάρων, καί τοι και τούτου !κ των αδυνάτων μή ό'ντος.

2 Σοφοκλ. Οΐδίπους επι Κολωνώ. στ<χ. 705 κεξ.
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"Ωςπερ οίν από τδ ί'ον έγενετο τδ περεκτικόν δνομα Ίωηά, ώς άπό τδ 
ρόδον, ροδωνιά, καί άλλα πολλά, ούτω και άπδ μόρια, μόριά, ·μλ έκ τού
του τδ κύριον Μόρια, ν.χ\ έκ τούτου αυθις τδ ΜοριΆτίς, και Μοριύτάς-άδος 
καί Λ/of'joiaJa, κατα τούς ύστερους Μεσαιωνικούς χρόνους· ούτω και έκ 
τής κρήνης πίιίης "ή Πϊσα,, καί έκ τούτου ή ΤΙισατις έν Όλυμπίγ 1 έκ τής 
κυδωνιάς, αί Κνδατίαι ί·ι τή.Μικο^ Άσίερ κλ. 2 "Ότι δ’έξ ονομάτων δέν
δρων καί έν γένει φυτών πολλά πόλεων ονόματα προήλθαν παρά τε τοϊς 
άρχαίοις και νέοις "Ελλησιν, ολίγα τινά παραδείγματα πρδς άπόδειξιν άρ- 
κουσιν, οίον, Καρδαμύλη έκ τών καρδάμων, 3 Κυπαρισσία έκ τών κυπα- 
ρίσσων, 4 Κύπρος έκ κόπρου, 5 Έλαιάτις έκ τής ελαίας, Καστανιά, Πλα- 
τανιά, Κρανιά ή Κραναία, έκ τνίς καστανέας, πλατάνου, κρανίας, καί 
ούτω καθεξής. 6

§ β'. Ή πόλις Μαρία, ή Μόρια συνετηρεϊτο, κατά τδν κ. Σάθαν,? μέχρι 
τοΰ ιγ' αίώνος. Άλλά πώς ύστερον και ύπδ τίνος κατεστράφη, άγνοεϊται. 
Άλλ’ηδη διεγείρεται τδ ζήτημα: άν έξ αύτής έπωνομάσθη κατά πρώτον 
ή ΊΙλεία Μαρίας, ώς παραδέχεται ο κ. Σάθας, 8 καί έκ της ’Ηλείας ύστε
ρον σύμπασα ή Πελοπόννησο^ έλαβε την ονομασίαν ταύτην ώς γνωστόν.

§ γ'. Έξετάσωμεν κατά τδ ένδν τά περί τούτου"
"Οτι κατά πρώτον ή ’Ηλεία έπωνομάσθη Μαρίας-, ίστορικώς έστιν απο

δεδειγμένου, καί συνεπώς επιστημονικής συζητήσεως ανεπίδεκτου. Άλλά 
πόθευ η ΊΙλεία έλαβε τδ έπώνυμου τοΰτο κατά πρώτον, είναι άμφισβη- 
τήσιμον, καί επομένως σπουδαία περί τούτου συζήτησις πρόκειται μεταξύ 
τών επιστημόνων Μεσαιωνοδιφών, τών μέν έκ τόϋ ονόματος μονριας (τοΰ 
φυτοϋ) παραδεχόμενων ότι προήλθεν ή ονομασία έν ’Ήλιδι, τών δέ έκ 
τοΰ όνόματος της πόλεως Μοραίας, ώς ό κ. Σάθας. Άλλά τών μέν πρώ
των την γνώμην διά μακρών ανυπόστατου άπέδειξεν δ σοφδς καθηγητής 
κ. Κωνστ. Παππαρρηγόπουλος έν τή Ελληνική αύτοΰ Ίστορίγ. 9 Τών δέ 
δευτέρων καί ίδίγ τοΰ κ. Σάθα,. έμπεδος ούκέτι έπιστημονικώς ή γνώμη 
άπδκατέστη, καί δι’ άλλους μέν πολλούς λόγους, περί ών εις πλάτος αλ

ί Γλωσσικαι. παρατηρήσεις δπδ Κ. Κόντου, έν Έφημ. Φιλοραθ. Περίοδ, Β'. άριθ. 2J. 1 
Φεβρ. 1880. σελ. 324-328.

2 Λόγιος Έρμης Βιέννης, ϊτ. 1819. φυλλαδ. 13. σελ 568.

3 Κόρα?) Άτάκτ. Τόμ. Γ’. σελ. 7-12. έ'κδ. Παρισ. 1830.
4 Έφημ. Φιλομαθ. Περίοδ. Β'. ’Αριθ. 23. σελ. 361-368. περί Κυπαρισσίας κλπ. 1 Μαρτ. 

1880.
5 Ίστορ. Έλλην. ’Έθνους δπδ Κωνστ. Παππαρρηγοπούλου’ έ'κδ. Β'. Τόμ. Α'. Βιβλ. Α'. 

’Αχαιοί, σελ. 28-29. ϊκδ. Άθην. 1881.

6 "Ιδε και εισαγωγήν εις Πίνδαρον τοΰ αειμνήστου διδασκάλου τοϋ Γένους Κωνστ. Άσωπίου.

7 Monument, histor. hellen. prefac. σελ. XXXV. Paris 1880.

8 Monum. ενθ. άνωτ.
- 9 Ίστορ. Έλλην. ’Έθνους. Τόμ. Β’. σελ. 79-83, ένθα ε’ς πλάτος τά περί τούτου ε’σΐν 

1/ τεθειμένα ύπδ τοϋ σο,φοΰ άνδρός. ' 
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Ιαχοΰ έξηγηθημεν, .άλλά καί διά τούς εφεξής σπουδαιοτάτόυς, ώς ημείς' 
τούλάχιστον νομίζομεν·.

Α'. Ή πόλις Μοραία, ώς γράφει αυτήν δ κ. Σάθας, ’ή Μόριό, ώς κοι
νώς προφέρεται, έν’Ήλιδι ούχ εύρίσκετο, ώς άπεδείχθη πλέον τρανότατα 
έν τοϊς προηγουμένοις" έκειτο δ' έν Τριφυλίι*: παρά την Κυπαρισσίαν, ώς 
άπεδείχθη άναμφισβητήτως έκ της άνακαλυψεως της εις το ’ά,,Ιιρ'ίκο Μο- 
pijozddac. Άλλ’ άμέσως άναφαίνεται. ώς έκ βυθοΰ τίνος άνερχομένη ή 
μορφή τοΰ ζητήματος τοΰδε' ί ΎΑρά γε η Μόριά αύτη έκέκτητο τοσαύτην 
πολιτικήν βαρύτητα, τότε καί τοσαύτην πολιτικήν ΐσχύν, όσης χρήζει ή 
διάδοσις καί έπέκτασις τοϋ ονόματος αυτής καθ’ άπασαν την χερσόνησον", 
τί δυνάμεθα νά εί'πωμεν προς τοΰτο ς

Β'. Έάν παοαδεχθώμεν ώς άληθές, ότι έκ της Μαρίας ταύτης προηλθεν 
η. πολύκροτος τελευταία επωνυμία της Πελοπόννησου, δυο τινά δυνάμεθα 
νά εί'πωμεν ώς εύλογοφανη αί'τια αύτής"

α'. ’Ή έξ άμαθείας τών ξένων κυριάρχων της χώρας, 
β'. ’Ή έκ τής οικογένειας τών Βουτζαράδων.

§ δ'. Καί ότι μέν έξ άμαθείας τών ξένων κυριάρχων της χώρας φαί
νεται πιθανόν, οτι προήλθε τότε ή έπέκτασις τοϋ ύν'μκτος Μοριας, ’ίγο- 
μεν παράδειγμα παρ’ Άμμιανω Μαρκελλίνφ, παρ’ ώ φαίνεται κατά τόν 
Δ', αιώνα ή έπέκτασις τοΰ ονόματος τής Άχα’ίας καί επί τής Αττικής1 
έξ άμαθείας προελθοΰσα. ΊΙ δέ εκδοχή αύτη ού φαίνεται ήμϊν άποκρου- 
στέα, έάν μάλιστα ληφθή ύπ’ ό'ψει, οτι δ τελευταίος κατά τών Φράγκων 
άνδρείως άγωνισθείς Δόξα-πατρής έκ τής οικογένειας τών Βουτζαράδων, 
ειλκε την καταγωγήν έκ τής Μοριάιιδος ή Μορψοτάδας, κατά τήν χυ- 
δαιοτέραν έκφανσιν τοΰ ονόματος. Καί έπειδή το τελευταϊον τοΰτο προ- 
πύργιον τής ελληνικής ανεξαρτησίας περιήλθεν είς χεϊρας τών Φράγκων 
μετά ζωηρόν αγώνα τών Βουτζαράδων, άπέδωκαν το δνομα τής πατρίδος 
τούτων είς άπασαν τήν ’Ήλιδα,2 έπονομασθεϊσαν τότε Μορίαν Moptdr, 
ή τό Ποιγκιπάτον τοϋ Μωρίας, ώς έγραφον και έπωνόμαζον αυτό οι 
Φράγκοι" ούτω καί έκ τοΰ έπωνυμίου τής οικογένειας ταύτης έπεκράτησεν 
ίσως καί παρά τοϊς νϋν ’Έλλησι νά όνομάζωσι συνήθως πάντα γενναϊον 
άνδρα Μποντζαρας άπανταχοΰ τών ελληνικών χωρών καί ίδίι>ι έν Πελο- 
ποννήσφ καί τή Στερεή. Καί οί 'Ρωμαϊοι, ώς γνωστόν, ώνόμασαν άλλοτε 
σύμπασαν τήν Πελοπόννησον Άχα'ίαν, επειδή ταύτην καί μόνην ευρον τό 
τελευταϊον προπύργιου τής τών άρχαίων 'Ελλήνων ανεξαρτησίας" ώστε 
δέν φαίνεται παράδοξος ή έπανάληψις τοΰ αύτοΰ ιστορικού.φαινομένου, εί

1 Άθηναΐς, Ιστορικόν Διήγημα Φερδινάνδου Γρηγοροδίυυ, μέτάφρασις Σπ. Λάμπρου, 

Εστίας ’Αθηνών, άριθ. 331, σελ. 278. 2 Μαιου 1882.
2 Μεθ’,ής ήν ηνωμένη τότε ή Τριφυλία ύπδ τήν γενικήν Κυριαρχίαν, ήτις εν ’Πλείφ, ώς 

γνωστόν τδ πριΰτον Ιρριζοδόλησεν, άποκαταστήσασα τήν έδραν αύτής ίν τω φρουρίω τοΰ 

Πον'τικοκάστ ρ ο υ, περί ού άλλαχοΰ Ιγράψιμεν τά δίοντα.
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καί εις μεμκκρυσμένας έποχάς έν τ$ αυτί) χερσονησφ’ περιοδικά γά.ο τά 
Ανθρώπινα ιστορικά κατά τδν φιλόσοφον ’Ιταλόν I. Βίκον, έκθέμενον τά 
περί τούτου πάνυ δεξιώς έν τφ λαμπρφ αύτοΰ συγγράμμ.ατι Νέα ’Επι
στήμη (Scienza Nuova). Μνείαν τοϋ Δόξα-πατρη έποιησατο και δ σοφός 
Γάλλος Buchon ως φρουράρχου τοΰ Άρακλόβου εις Σκορτά, καί Ανδρείου 
πολεμιστοΰ. Το δέ φρούριον τοΰτο ·ην επί βράχου Απροσπέλαστου και εκρά- 
τει τοΰ στενού, δι’ ού δ εχθρός ήδύνατο νά είσελάσγ εις Σκορτά, και Ακο
λούθως εις ’Αρκαδίαν.'

§ ε’. "Οτι δ’ή οικογένεια τών Βουτζαράδων φαίνετ’έκ Τριφυλίας κατα
γόμενη, καλούμενης τότε ’Αρκαδίας,2 συντελοΰσιν εις την παραδοχήν 
τούτου και δύο παραδόσεις, α'ίιτερ Απαντώσι σήμερον παρά τφ λαώ 

ενταύθα.
α'. Εις "Άγιον 'ΗΛίαν, κορυφήν των δρέων τ·η; Κυπαρισσίας, υπάρχει 

σπηλαιον, δπερ κοινώς ονομάζεται ΣπηΛηά τον Άόζα-ΤΙατρή' διότι, λέ- 
γουσιν, εκεί κατέφυγεν δ Δόξα-Πατρίης και έκρύβη, οτε κατεδιώκετο υπό 
των Φράγκων μετά την ^τταν αύτοΰ. Ή κορυφή αυτή είναι εις τδ λεγό
μενον, Γεράνειαν, όρος παρά την κώμην "ΆρμενΙούς, 3/4 ώρας Απέχουσαν 
της Κυπαρισσίας’ η δ’εις αύτην άνοδος στενή, τραχυτάτη καί λίαν κρη
μνώδης. Ή εΐ'σοδος τοΰ σπηλαίου πυραμιδοειδής καί εκατέρωθεν αυτής 
μικρά τινα λίθινα καθίσματα τεχνητά άπαντώσιν’ εντός δέ αύτοΰ ού με
γάλου όντος έπικρέμανται σταλκκτΐται μικρού μεγέθους’ ενός δε τούτων 
ύποκάτωθεν επί τοΰ εδάφους παρατηρεΐτοςι μικρά τις λεκάνη λαξευτή.έν 
τφ βράχφ, όπως ύποδέχηται το άνωθεν στάζον κατ’ εύθεϊαν πρός αύτην 
καί χρησιμεϋον είςπόσιν δι’δλίγους τινάς ανθρώπους ύδωρ. ’Ενδείξεις αύται 
της έν αύτφ ποτέ διαμονής ανθρώπων’ άλλ’άν δ Δόξα Πάτρας ΐ άλλοι 
τινές παρέμειναν έν αύτω, ούδέν άλλο τεκμηριον έ'χομεν διασαφηνίζον η 
γνωρίζον ημΐν πλείονα, ώστε νά διακρίνωμεν τδ αληθές έκατέρων.

β'. Καί σήμερον έ'τι εις τάς κώμας τοΰ δήμου Κυπαρισσίας, ως καί εις 
Ζοόριζακ έν Όλυμπία, πλεΐστοι όσοι ονομάζονται Άόζαι, ’κύριον όνομα, 
οπερ εις άλλας έπαρχίας της Πελοπόννησου σπανίζει, καί επομένως κεν- 
τάται η περιέργεια τοΰ έπιστημονος νά έρωτησν)’ ί Διά τί τοΰτο ένταϋθά 
πλεονάζει; Ποιον τδ αί'τιον; Άλλ’ άλλην ερμηνείαν τούτου δέν εύρίσκει 
εϊμη ότι χάριν ίεράς άναμνησεως τοΰ Δόξα-Πατρ-η άποδίδοται συχνάκις 
τό όνομα αύτοΰ εις διαφόρους, καί ουτω συντηρείται μέχρι σήμερον η άνά- 

μνησις τοΰ ηρωος τοΰ Μεσαιώνος, ως ονομάζει αύτόν δ σοφός καθηγητης, 
κ. Κωνσταντ. Παπαρρηγόπουλος έν ιδιαιτέρα: πρός έμέ επιστολή έν γ 
μ.οί γράφει περί αύτοΰ τάδε’ «Περί τοΰ σπηλαίου, έν φ έκρύπτετο δ με
σαιωνικός ηρως Βουτζαράς, ούδέν γνωρίζω’ έν γένει δέ περί τοΰ Ανδρος

1 Recherch. bistoriq. et.et. par Bouchon. tom. 1. pag. 43. σημείωσις a'. Paris 1845.
2 Έφημ. Φιλομαθών, περίοδος Β'. Αριθ. 23, σελ 361-368. 1 Μαρτίου 1880.
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ρδλίγας έ'χομεν ειδήσεις. Τά χρονικά των εν Μωρία' ποΛίμων των Φράγ- 
χκων λέγουσιν ότι δ πρωτοστράτορας μισέρ Τζεφρές-έξεστράτευσεν εις τδ 

«Άράκλοβον

»όποΰ κρατούν τον δρόμον
όπου τδ λέγουν τα Σκορτά’ μικρόν Καστέλλιν ενι 
Άλλ’ε’ις Τραχόνιν κάθεται, τόπον Αφιερωμένου. . .. 
..........................τα κρατεί 

λέγουν ό κάποιος από τους Βουτζαράδαις 
Δόςα-Πατρήν τον λέγουσι, καλός στρατιώτης ενι.»

«Αλλά τό φρούριον έσυνθηκολόγησεν άμα Αρξαμένου τοΰ πολέμ.ου, ουδέ 

«λέγεται τί άπέγεινεν ό Βουτζαράς. Ή Αρχαία ιταλική μετάφρασις των 
«Χρονικών» ή γενομένη πιθανώς έν τρ ΙΔ'. έκατονταετηρίδι ονομάζει τον 
«Ανδρα Vucera Decapatri, ούδέν δέ προσθέτει εις τά ύπδ τοΰ πρωτοτύ- 
«που λεγόμενα. Καί δ Hopf έν τγ ίστορί^ του ταΰτα μόνον Αναφέρει τά 
«σύντομα γεγονότα». Καί τοσαΰτα μέν περί τοϋ Βοϋτζαρά Δόξκ-ΙΙατρη.1

§ ς·’. Έκ πάντων των είρημένων έξάγεται τδ έπιστημονικδν συμπέ
ρασμα δτι έν ’Ήλιδι πόλις έ'χουσα το ονομα Μοραία, ώς δοξάζει δ κ. Σά- 
θας, δέν ύπαρχε τδ παράπαν, ουδέ δυνάμεθα νά παραδεχθώμ.εν διά τοΰτο 
την τοΰ ’Άραβος γεωγράφου δμώνυμον πόλιν έν ’Ήλιδι ωσαύτως κειμένην, 
μάλιστα μετά την ανακάλυψιν ττίς Μοριΐοτάδας, &στε πολύ δίκαιον εΐχεν 
δ κ. Παππαρρηγόπουλος γράφων περί τοΰ Αντικειμένου τούτου τά'έξης’ 
«Κατά τον έν τ$ ιγ'. έκατονταετηρίδι ’Άραβα γεωγράφον ’Ίβν-Σαΐδ, έν 
«τφ μέσφ τοΰ Μωρέως κεϊται η ομώνυμος πόλις, ητις είναι πρωτεύουσα 
«αύτοΰ. ’Ενταύθα έ'χομεν τελευταίου πόλιν ρητώς κατονομκζομένην Μω- 
«ρέας’ Αλλά τδ δεινόν είναι δτι δ ’Ίβν-Σαίδ βέβαιοί ακριβώς τδ Αντίθετον 
«τοΰ ο,τι ηθέλησε ν’ άποδείξγ δ κ. Σάθας. Ό τελευταίος ούτος δμίλεϊ περί 
.«πόλεως έν τγί ’Ήλιδι κειμένης, δ δ’Άραψ γεωγράφος Αξιοι δτι η πόλις 
«Μωρέας έ'κειτο έν τφ κέντρφ τ·?ϊς χερσονήσου. Πώς δέ νά πιστεύσωμεν 
«εις την υπαρξιν τοίαύτης πόλεως, εί'τε έν Ήλιδι, εί'τε δπουδηποτέ Αλλου

1 Έν τη Ήπείρφ διατηρείται παρά τώ λαφ φράσις ή έξης" «μία ’ςτό δόξα πατρί καί 
κάτω», δόξα πατρί έννοοΰντι την κεφαλήν’ 'ήτοι «εν κτύπημα κατά κεφαλής, καί οδτω πί
πτει κάτω». ’Αλλά πόΟεν προήλθεν ή φράσις αδτη ; δύο τινά δύναταί τις νά ύποθέση πρός 
Ανεύρεσιν τής καταγωγής αύτής- ή οτι έπειδή ή οικογένεια τών Βουτζάράδων καί ΐδίιγ ό 
Δόξα-πατρής, τό έπιφανέστερον αδτής μέλος, προσβληθείς ύπό τών Φράγκων, έ'πεσεν ί στη
θείς, και μετ’ αύτοΰ ή Πελοπόννησος, ής ίθεωρεΐτο κεφαλή, αρχηγός, η οτι ίπειδή συνήθως οι 
χριστιανοί Ιν ταΐς -ροσευχαΐς αύτών άναφέροντες τδ «Δόξα ΙΙατρί και Γΐω καί Άγ'φ Πνεύ- 
ματι», και ποιοΰντες τδ σημεΐον τοΰ σταυρού, άνυψοΰσι τήν χεΐρα έπί τοΰ μετώπου άμα τη 
Εκφωνήσει τοΰ «δόξα πατρί», έννοούντες διά τούτου ότι ή κεφαλή αντιπροσωπεύει «την Αρ
χήν, τδ πρώτον αίτιον» τών άπάντων, κατά τοθς Θεολόγους, ?άν δέ προσβληθή ή κεφαλή, 
«παν τδ σώμα προσβάλλεται. — Ουτω καί Αρχηγός τις ίπιφανής ή φρούριον οχυρόν, Αντιπρο
σωπεύει τήν ’σχύν λαού τίνος, καί Ιάν καταπολεμηθώ και πέση, πίπτει καί δ λαός και δου- 
λοΰται, .καί οΰτω πάνυ άρμοδίως καί φυσικώς τότε δ λαός έκφράζεςαι έν Αλληγορία εύνοήτω 
»μία ’ςτδ'δόξα πατρί καί κάτ«>».
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»τής Πελοπόννησου, έν ω ίχνος αύτη; δέν ε^.ί-κομεν, ού'τε είς τδ β.βλίον 
«τής Κουγκέστας, το όποιον ιστορεί λεπτομερέστατα- τά- κατά τδ πριγ- 
«κιπάτον Άχα'ίας, κα'ι πχρκτίθησιν όγδοήκοντα και επτά ονόματα ,πό- 
«λέων αύτής καί επαρχιών, καί ποταμών καί όρέων, ούτε εις τδν ’Άραβα 
«γεωγράφον Έδρισί, δςτις Ακμάσας έν τή ιβ'. έκατονταετηρίδι, κατέλιπεν 
«ήμϊν γεωγραφικόν έ'ργον ασυγκρίτως άνώτερον της συγγραφής, τοϋ δμο- 
«γενοϋς αύτοϋ;1

1 Hopf Ελληνική Ίστορ'α τόμ. Α'. σελ. 163. ’Αλλά μετά τήν άνακάλυψιν τής Mopijo- 

τάδας ί> Τβν-Σαίδ φαίνετ’ έχόμενος τής άληθείας' ό δ’ ομογενής αΐιτοΰ Έδρισί ούδένά λό
γον ποιείται περί τής πόλεως ταότης, είτε διά τό ασημον αύτής 1ν τή εποχή αύτοϋ, είτε-διά 

την εις προγενεστέρους τοΰ Έδρισί χρόνους έξάλειψιν αύ-τής έκ τοΰ καταλόγου τών Πελοπον- 
νησιακών πόλεων, ώστε δεν δικαιούνται διά τήν παρασιώπησιν τής Μοριάς, ο’ύτε το βιβλίου 

τής. Κουγκέστας, ο’ύτε ό Έδρισί, διότι τά Ιρείπια τέλος πάντων τής Μοριίοτάδας μαρτυ- 

ροΰσι τό έναντίον τρανότατα. Σημ. Άθαν. Πετρίδου.
2 Deutsche Litteratur Zeitung, 1880, Ν.6, σελ. 196, ρ.έπομ. Ό τύπο; Amorea, όνπερ 

δ σοφός Ζ. von Lingenthal παραδέχεται ώς άληΟώς έρμηνεύοντα τό ό'νομα τοΰ Μωρέως, ά

παντα καί έν Φρυγία τής ’Ασίας, ένθα ύπήρχεν ή περιώνυμος πόλις Ά μόρ ιο ν, ής τά έρείπια 
άνεκάλυψε τφ 1836 δ ’Άγγλος Άμιλτων ϊν τινι πενιγρδ κώμη, καλουμένη τουρκιστί «Άσ- 

σάρ-κίοϊ. (Τδε Εστίας άριθ. 229, σελ. 308-314, 18 Μαίου 1880). 1 Αοιπόν και έν Φριν- 

γ’α τήν αύτήν μέθοδον έφαρμοστέον τής ερμηνείας ; τήν αύτήν και έν Τριφυλία διά τήν Μ σ- 
ρΟοτάδαν; οΐα πανάκεια έρμηνειών! Σημ. Α. Πετρίδου.
- 3 Έκ τοΰ Bulletin de correspondence hAllenique,Φεβρουάριου 1882.—Παράβ. καί «Παρ

νασσού» τεΰχ. Γ'. σελ. 220-222, τόμ. Ε'. 31 Μαρτίου 1881. - , - · ; ■ '

«Ή ύπδ τοΰ κ. Σάθα προταθεϊσα λύσις, προεκάλεσεν άλλην. 'Ο κ. Ζα- 

«χαρίας von Lingcnthal, δ περιώνυμος σχολιαστής της ’’Εκ.Ιογης z&r Νό- 
•ημών, δέν παραδέχεται, πολλοϋ.γε καί δει, δτι ύπήρξέ ποτέ πόλις Μώ- 
«ρέας, νομίζει δμως δτι δ κ. Σάθκς, αναζητήσας έν τή ’Ήλιδι την αρχήν 
«τοΰ δνόματος τούτου, Αντιπαρήλθε πλησιέστατα της αλήθειας. Τδ όνομα 
«τοΰτο, λέγει, έκφέρεται είς τά αρχαιότατα μνημεία διά τοΰ τόπου 

y>Amorea, I’Amoree. Τδ δέ Amorea είναι έπίθετον της Κάτω ’Ήλιδος, 
ηάπίρειοο, άμόρειος (’Ηλις), Αντιστοιχούν πρδς την Κοίλην ’Ήλιδα τών 
» κλασικών χρόνων»1 2

»Ή προτεραιότης τοΰ τύπού Amorea έπιστώθη αποχρώντως ύπδ τοϋ 
®κ. Ζαχαρίου von Lingenth-al' Αλλ’έ'δει προσέτι νά βεβαιωθή δτι τδ όνομα 

«'Λχόρειος Άμόρειος, ήτον έν χρήσει παρά τοϊς κατοίκοις της χωράς, δτε’ 
«Αφίκοντο αύτόθι οί Φράγκοι' διότι μόνον τούτου τεθέντος, δυνάμεθα νά 

«κατανοήσωμεν : διά τί οί ξένοι ποοετίμησαν αύτδ παντδς άλλου. Δυστυ- 
«χώς τδ γεγονός τοΰτο ούδόλως Υποδεικνύεται.

«Συμπεραίνων λέγω, δτι η Σφίγξ αυτή δέν εύρεν έ'τι τδν Οίδίποδα 

«αυτής».3
§ ζ'. Καί ταϋτα μέν δ σοφός καθηγητής τής Ιστορίας περί τούτου· έάν 

δμως τώρα, διά της ανακαλύψεως τών έρειπίων της Μορ^οτάΑας η Σφίγξ 
αυτή τοΰ ονόματος τοΰ Μωρέως, Αν ούχί ακριβώς τδν Οίδίποδα αύτής εύ-
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ρίατο, τουλάχιστον συμβολήν Αρκετά σπουδαίαν πρδς τήν έπίλυσιν αύτοΰ- 
έπορίσατο^—Υπόκειται τώ έπιστημονικφ κόσμω νά άποφανθή ή'δη, παρ’ώ 
ή έ'κκλησις γίνεται. ’Άλλως τε δέ καί η σύντονος καταδίωξις τής Σφιγ- 
κδς ταύτης κάί ή επίμονος αύτής Υναζήτησις Ανά τάς χώρας τής χέρσο» 
νήσου, καταναγκάζει αύτήν τέλος πάντων νά αποσυρθή και προσχώρησή 
εις την αρχαίαν αύτής κοιτίδα, τδν πυκνόν καί μέγαν ιερόν έλαιώνα τής 

’Άλτεως, τήν κατά τήν ίεράν γλώσσαν Μομίαν τοΰ Όλυυ,πίου νεφεληγε* 
ρετου τής Πισατιδος·1 ’Αθανάσιος Πετρίδης, Ήπειρώτης

σχολάρχης Κυπαρισσίας.
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΑΙ

; ΆΛ- ... > Ά ... χ . ,;..λ.

ΤΙ εσχάτως γενομένη δημοσίευσις τών έπςστολών τής διάσημου'Ραχήλ 
θά παράσχη'πέποιθα ενδιαφέρον είς τάς Αναμνήσεις μου περί τών δύο διά
σημων διερμηνέων τής Μήδειας μου.

Μετά τής 'Ραχήλ ήλθον εις στενήν σχέσιν συνεργασίας κατά τά γυ

μνάσια τοΰ δράματός μου ’Λόμιανης Λεχουβρέρ. Καθ’ έκάστην Υφικνούμην 
παρ’ αύτή τήν δεκάτην πρωινήν ώραν εί'τε μετά τοΰ Σκρίβ εί'τε μόνος 

οσάκις δ Σκρίβ Απησχολεΐτο είς τήν σκηνικήν προετοιμασίαν τοΰ Πζ:ο- 
φήτου, καί μέχρι τής ένδεκάτης συνεμελετώμεν τήν πραξιν ή'τις έ'δει 
έν τφ Θεάτρω νά έπαναληφθή κατά τήν πρώτην μ. μ. ώραν. Τδ δραμα 
προητοιμάσθη είς είκοσιοκτώ ημέρας καί ουδέ μία ημέρα παρήλθεν άνευ 
αύτής τής διπλής έργασίας τής τε πρωϊνής καί τής μετά μεσημβρίαν. 
Τότε έθαύμασα τδ φίλεργον καί διορατικόν τής 'Ραχήλ, τδ μετριόφρον, 
τδ εύγενές καί τδ πρόσχαρι είς τάς σχέσεις. Ουδ’ ή έλαχίστη ύπήρ
χεν υπερηφάνεια μεγάλης τεχνίτιδος, ούδ’ή έλαχίστη ιδιοτροπία τής ύπδ 
τοΰ κοινοΰ λατρευομένης ηθοποιού' ήτο Αφιερωμένη είς τήν τέχνην καί 
μόνην, καί ύπέρ αύτής καί μόνης έφρόντιζεν. ’Ήκουε, συνεζήτει καί έπεί- 
θετο Αλλά μετά τήν συζήτησιν. Ιδού παράδειγμα τούτου έμφανές, "Οσοι 
ειδον τήν Άδριανήν'Λεκουβρέρ ένθυμοΰνται δτι μία τών μεγίστων επιτυ
χιών τής.πέμπτης πράξεω; ήτο ή κραυγή της.. . «ΎΑ Μαυρίκιε» τήν οποίαν 
εκβάλλει αύτη Υναγνωρίζουσα έν μέσφ τοΰ παροξυσμού της τδν εραστήν 
της. Έάν ποτέ κραυγή θεάτρου υπήρξε κραυγή έμπνεύσεως βεβαίως υπήρ- 
ξ,εν αύτη. Καί δμως ή 'Ραχήλ μόλις μετά συζήτησιν τριών ημερών τήν.

1 "Οτι καί έν ’Άλτει πληθϋς ιερών έλαιών=μοριών, δάσος μέγα και συνηρεφές άποτελου- 
σών,. ύπηρχε τό πάλάι καί κατά τόν μεσαιώνα, δια μακρών άπεδείξαμεν εις τήν πρδς τόν 
Έλλην. -Φιλολογ,. Σύλλογον Κωνσταντινουπόλεως άποσταλεΐσαν πραγματείαν ήμφν. . 
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άπεδέχθη. Ό Σκρίβ ύπέδειξεν αύτή την κραυγήν ταύτην. Άνθίστατο είς· 

τδν Σζρίβ, άνθίστατο είς εμέ. «Είναι πλαστή, η κραυγή αύτη είναι θεα
τρική.» «Είναι πλας-ή διότι τήνέκβάλλεις κακώς»άπήντησεν δ Σκρίβ σκαιδς 
καί επίμονος δταν εύρίσκετο επί τοϋ πεδίου της μάχης, δηλαδή εις τάς 
δοκιμάς. Τέλος μετά τριών ημερών άκαρπους προσπάθειας, ή κραυγή αύτη 

εισήλθεν άν δύναμαι νά εί'πφ ούτως έν τ.γ καρδία της, και μας την παρή- 

γαγεν αί'φνης είκοσάκις πλεϊον ή δ,τι ημείς έζητήσαμεν.
Ούδέν δέ πλεΐον την έβοήθησε νά είσδυσγ είς τδ πνεύμα τής πέμπτης 

ταύτης πράξεως ή η διήγησις τοϋ γεγονότος έξ ου ώρμήθην εις τδν κύ

ριον αύτής συνειρμόν.
Ή Μάρς ή διάσημος άπέθνησκε. Παρά την νεκρικήν αύτής κλίνην προσηύ- 

χετο άγιος ίερεύς δ άββας Γαλλάρ. Αί'φνης ακούει έξερχομένας έκ τών χει- 
λέων της θνησκούσης έν πλήοει παροξυσμφ λέξεις διακεκριμμένα; μέν, 
φράσεις συναφείς, άλλ’ άκαταληπτους αύτω. Τί ησαν αί λέξεις αύται ; 'Ο
λόκληρα χωρία δραμάτων -διδαχθέντων παρ’ αύτής. Ή άγωνιώσα έπανε- 
λάμβανε τά μέρη της. Τδ πρόσωπόν της κατεστρζμμένον ύπδ τής άσθε- 
νείας έ,νεψυχοΰτο διά νά παραστήσγ τά πρόσωπα τοΰ θεάτρου, η φωνή 
της άπέκτα τδν φυσικόν της τόνον" έπειτα αί'φνης σταματώσα ένέτεινε τδ 
οδς, ώς τις όταν άκροάται, καί έχειροκρότει. Έγενετο καί θεατής τοϋ έαυ- 
τοΰ της. Ή έπιμονη αύτη τής πρδς την τέχνην άγάπης και τής άναμνη- 
σεως της τέχνης έν τφ θανάτω, μέ έξέπληξεν υπερβολικά. Ειδον διά την 

’ Αδειανήν μου πέμπτην πράξιν ένδιαφέρουσαν και νέαV δέν ήτο πλέον 
κοινή λύσις διά δηλητηριάσεως, έ'λειπεν δλως ή κλασική σκηνή τοΰ παρο

ξυσμού τών ιταλικών μελοδραμάτων καί η ' Αδειανή ήδύνατο νά άποθάνγ; 
κατ’αύτδν τρόπον. Ή 'Ραχήλ ένόησε καί έξέφρκσε θαυμασίως την ποιη
τικήν ταύτην πραγματικότητα. ’Έλειπον δλως αποτελέσματα αγωνίας,·' 
έ'λειπον σπασμοί τοξικολογικοί. Ούδέν έκτής κατωτάτης και υλικής έκεί- 
νης τέχνης ητις άντικαθιστ^ την καρδίαν και παριστάται διά τών συμ
πλεκόμενων βραχιόνων. Ούδέν έκ τούτων καί έμεινε μόνη ή μεγάλη τε- 
χνϊτις συνοδευομένη μέχρι τελευταίας στιγμές ύπδ της μεγαλοφυίας αύτής.

Μετά την ’Άδρια.ν^κ ηθέλησε νά δοκιμάσγ καί πάλιν.
Έτόλμησε νά άφηση την ποίησιν διά τδν πεζόν λόγον, τδν άρχαΐον κό

σμον διά τδν νεώτερον, τδν πέπλον καί την χλαμ,ύδα διά την έσθήτα τών 
προγόνων μας" άλλ’ ήθέλησε νά άναλάβη καί μέρος τών ημερών μας, νά 
φανή έπί σκηνής μέ σημερινήν έσθήτα, νά παραστήσγ δχμ ήρωίδα πλέον 
άλλά γυναίκα τοΰ κόσμου, αύτην την 'Ραχήλ τέλος. Τή έπρότεινα την 

Λουίΐ,ατ de Lignerolles. Ειδεν έν αύτή την Μάρς καί είχε διατηρήσει την 
βαθεϊαν άνάμνησιν" άλ'λ’ ή ιδέα αυτή αντί νά την ταράττ·/) απεναντίας 
την προσήλκυεν. «Άνάγνωθί μοι είπε τδ δράμα και βλέπομεν.» Τδ άνέγνων 
φρονχνζων κατά την άνάγνφσιν νά μετατρέπω κατά, τι τδ μέρος της Αουί- 
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•ζης. °Εν καί μόνον μέρος δίδει πολλάκις αφορμήν είς ποικίλας παραλλα
γής. "Οσον θαυμασία καί άν ύπήρξεν ή πρώτη πλάσασα αυτό, αί μετ’ 
αύτην. έρχόμεναι ηθοποιοί δύνανται νά πλάσωσί τι διάφορον μέν αύτής 
.άλλ’ έπίσης καλόν ώς αύτη.Τδ μέρος της Αού'ίζης ήτο αρμόδιον πρδς τοι- 
αύτην ποικιλίαν. Ή Αου’έζα κόρη άρχαίου στρατιωτικού καί μητρδς ητιξ 
ήν άγγελος άγαθότητος, συνήνου έν αύτή (ούτω τουλάχιστον έγώ συν- 
έλαβον έν νώ τδ πρόσωπόν της) τδν πατρικόν τύπον καί τδν μητρικόν τύπον, 
«Έκ τοΰ πατρός σου έχεις.τήν ίσχύν καί έκ της μητρός σου την αγαθό

τητα"» ούτω τη ’ί'Κεγεν δ σύζυγός της. Ή Μάρς ήτο κυρίως η κόρη τής 
μητρός της" έπεισα την 'Ραχήλ νά γίνν) μάλλον ή κόρη τοΰ πατρός της. 
Μία λεπτομέρεια θά κάμγ πλέον αισθητήν τήν ίδέαν μου. Κατά τήν πρώ- 
την πράξιν ή Αου'ί'ζα βλέπει τδν κήπόν της γενόμενον έρμαιον τών κυνη
γών καί τών κυνών γείτονός τίνος πρίγκιπας δστις κατεδίώκεν έλαφον 
διαφυγοΰσαν διά τών κήπων καί τών φρακτών τών γειτόνων. 'Η Λου'ίζα 

μόνη, τότε έν τ% οίκί^ ιδπλίζοί- τδν-κηπουρόν καί τούς ύπηρέτας,κατάσχει 
τούς κΰνας καί συλλαμβάνει τούς κυνηγούς, διά τής άπειλής τών δυο 
οπλών. ’Ήθελον διά νά γίνγ πλέον ενδιαφέρουσα ή σκηνή ή Αου'ίζα άπει- 
λοϋσα τούς κυνηγούς νά κρατή έργόχειρόν τι άνά χεϊρας καί νά εξακο
λουθώ κεντώσα. 'Η Μάρς άντέστη διότι γινώσκουσα καλώς τδ δύσκολον 
κοινόν της, κατεϊδεν ότι ήν γελοΐον γυνή διατάττουσα πίμ νά κράτη 
βελόνην . . . Άπέδωκα τδ κέντημα τή 'Ραχήλ καί επιτυχία πλήρης 
έστεψε.τήν νέαν αύτής ταύτην άπόπειραν. Ώς πρδς τδ κέντημα άμφι- 
βάλλω άν τδ κοινόν τδ ένόησεν.

Ή διπλή αύτη έπιτυχία έγέννησε μεγάλην πεποίθησιν περί έμοΰ τ·ρ 
'Ραχήλ. Μέ συνεβουλεύετο πάντοτε έπί τών νέων δραμάτων άτινα πρού- 
κειτο νά διδάξνΐ. Εσπέραν τινά μοΰ άνέγνωσεν ολόκληρον τδ δράμα τοϋ 
Αιμίλιου Ώζιέ ’'ζ/γτε/ιιπ, δπερ τότε έμελέτα. Ή άνάγνωσις αύτη μοΰ έβε- 
βαίωσε τότε ίδέαν ήν είχαν προ καιροΰ ότι μεγάλη διαφορά είναι μεταξύ 

τοΰ άναγινώσκειν καί τοΰ παριστάνειν. Εξαίρετα ήδύνατό τις νά άναγί’- 
νώσκγι καί νά ήναι. μέτριος ήθοποιδς- καί ήδύνατο νά ήναί τις έξαίρετσς 
ηθοποιός καί νά. άναγινώσκγ) μετρίως.

Είναι σχεδόν δύο διάφοροι τέχναι" ο ηθοποιός δέν παριστ^ ή μόνον έν 
πρόσωπόν έν τφ δράματι καί δ άναγινώσκων δέον νά τά παραστήστι όλα’ 
β μέν δέν έχει ώς ό'ργανον ή τήν φωνήν καί μόνην, δ δέ έχει βοηθητικά 
τά-ενδύματα, τά σχήματα, τάς κινήσεις, τήν φυσιογνωμίαν. Ούτως 
ώστε, ή 'Ραχήλ ητις παρέστησε τδ συμπαθές πρόσωπόν τής Άρτέμιδος 
μετά τοσαύτης τέχνης άνεγίνωσκε τδ δράμα σχεδόν-άνευ τινός ύπεροχής".

'Ημέράν τινά μετά μακράν διάλεξιν έπί τών γυναικείων προσώπων έν 
τφ θεάτρφ μέ παρεκάλεσεν ,έπιμόνως νά γράψω δι’ αυτήν έν ΐδίοι. Τότε 
διά τήν τρίτην φαύτ.ην απόπειραν συνέλκβον τήν ίδέκν νά γράψω 
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τραγφδίκν άρχαίαν τε συγχρόνως κοίΐ νεωτέραν. Έξηγοΰν.αι. Ή άρχάιόήηή 
έγένετο δι’ ήμάς άπδ τεσσαράκοντα ετών ώσεί νέος κόσμος. "Απειροι έρ- 
γασίκι κριτικαί, άρχαιολογικζί, ίστορικαί, νομισμκτικαί, τεχνικαί, επέρρι- 
ψαν αίφνης φως άγνωστον έπί τών ηθών, της λατρείας, τών μνημείων, 
τών έργων τής άρχαιότητος. Τδ 'Ελληνικόν θέκτρον σχεδόν άνεγεννήθη 
.διά τών ερευνών σοφών Γερμανών καί διά του εύφυοΰς έργου τοϋ Πατέν 
έπίτών τριών μεγάλων τραγικών. Ώπλισμένος διά τών νέων τούτων σπου
δών, ήψάμην ύποθέσεως ητις πάντοτε μέ είχε προσελκυσει διά τοΰ περί 
αύτην μυστηρίου, τής Μήδειας. Ήσθανόμην δτι δ "Ελλην. ποιητής δέν 
είχεν είπεΐ τδ πζν’ δτι ηδύνατό τις νά βυθισθή πλέον έτι έν τή μητρική 
ταυτν) καρδιά’ δτι ηδύνατό τις έτι νά παραγάγη έκ τών λαμπρών αύτής 
σκηνών αποτελέσματα ισχυρότερα έτι. Μία σκηνή πρδ πάντων μέ παρέ- 
συρεν’ ή διηγησις τοΰ θανάτου της Κρεούσης. Ή Μήδεια έ'πεμψεν αύτή εις 
δείγμα υποταγής διά χειρδς τών τέκνων της δώρα σπανίας ώραιότητος, 
χρυσοΰν στέφανον καί' πέπλον λεπτότατης εργασίας. Ό Εύριπίδης μόές διη
γείται έν στίχοις θαυμασίοις τήν άθωαν χαράν τής κόρης έπί τή θέ<>ι τών 
δώρων. ’Επέθεσε, λέγει, τδν στέφανον έπ'ι της κεφαλής της, διέθετεν ευ
χαρίστως τδν πέπλον έπ'ι τοΰ στήθους της, διώρθου την. κόμην της ένώ- 
πιον λαμπροΰ κατόπτρου’ μειδιώσα εις την ιδίαν εικόνα’ έπειτα έγειρομένη 
τοϋ θρόνου, περιεπάτει έν τφ δωματίφ μέ χάριεν βήυ,α, έν τή λευκή αύ
τής περιβολή ποοσβλέπουσα όπισθεν τδ σώμά της. Άλλ’ αίφνης άλλάσσει 
χρώμα, δλον της τδ σώμα τρέμει και δ ποιητής μ3ς δεικνύει, αύτην έν τη 
έξόχω διηγησει του άποσπώσαν της κεφαλής τή; τδν χρυσοΰν στέφανον, 
δστις την έκαιεν,τδν δηλητηριώδη αύτδν πέπλον, δστις την κατεβίβρωόκε 
καί πίπτουσαν έν τρομεραΐς κραυγαϊς εις τάς άγκάλας τής γραίας δούλης,' 
ητις την εοοηθει.

Όποια σκηνη ειπον κατ’ έμαυτδν άν άντί νά ηναι έν διηγησει είναι έν 
πραςει. Άν αντί τών παιδων αύτή η Μήδεια έφερε τά δώρα. ’Άν αντί 
της γηραιάς δούλης αύτη η Μήδεια έβοήθει την Κρέουσαν νά στολισθή.· 
Ή Μήδεια γονυκλινής! Ή Μήδεια τεταπεινωμένη ! Ή Μήδεια δούλη ! Ή 
Μήδεια ακολουθούσα την αντίπαλον αύτής εις δλας τάς εκφράσεις της 
άθώας αύτής χαρόίς, καί αίφνης τήν στιγμήν καθ’ ήν καταλαμβανομένη 
ύπδ της πρώτης προσβολής τοΰ κακοΰ η Κρέουσαψκραυγάζει. αΤί έχω λοι
πόν ; η Μήδεια άνεγειρομενη διά μιας, άναπηδώσα μέ.χρις αύτής και διά. 
κραυγής θριαμβευούσης λύσσης αναφωνούσα.. . «Τί έχεις; Θά άποθάνης. , ,»■ 
Οϊα σκηνη ! Οϊα άντίθεσις δι’ ηθοποιόν ώς ή 'Ραχήλ. Καταληφθείς ύπδ 
τ-ης ιδέας ταύτης, ήρξάμην αμέσως τοΰ έργου και έγραψα την σκηνήν 
ταυτην εις δύο ημέρας. Άφοϋ άπεπεράτωσα αύτην ολίγον κατ’ ολίγον 
συνηνωσα περί αύτην όλα τά στοιχεία τοΰ δράματος όποιον τδ συνέλαβον 
iy νφ κςά μετά έν έτος έργασίας έκόμισα τδ έ'ργον μου τή 'Ραχήλ. ΊΙ 

πρώτη έντυπωσις δέο υπήρξε λίαν ευνοϊκή. Ό τίτλος τήν έκαμε νά συνο- 
φρυωθή. Δέν έφοβήθην, τήν έγνώριζον καλά. ’Ενθυμούμαι τήν άρνησίν της 
τοΰ νά διδάξη τήν Άδριανήν ! Ουτω, μόλις έπεράτωσα τήν άνάγνωσιν τοΰ. 
δράματος τή λέγω ψυχρά.—’Ε λοιπόν ! .. *Ε λοιπόν μοί άπεκρίθη, έπερ'ί- 
μενόν τι νεώτερον. Παρέστησα τόσα Ελληνικά δράματα.—Άλλ’ ή Μή
δεια έν τφ δράματί μου δέν είναι-Ελληνίς είναι βάρβαρος.—Δέν έδίδαξα, 
ποτέ μέρη μητρός. — Εις έτι μζλλον λόγος διά νά άρχίσγς διδάσκουσα 
τοιαυτα.—Αλλά τίς μέ πείθει ότι θά έχω τήν μητρικήν απαγγελίαν έν 
τφ θεάτρω ;—'Η μητρική σου άγάπη. Διατί δέν θά έκφρασθής καλώς δ,τι 
αισθάνεσαι τόσον ,ζωηρώς ; Ευρίσκω έν τή δεύτερη καί . τρίτη πράξει 
αιονιδίάς μεταβάσεις έκ τής μανίας εις τούς λυγμούς’ δέν δύναμαι νά έκ- 
φράσω τοΰτο.-—Καί έγώ, άπεκρί.θην γελών, γινώσκω νά τούς έκφράσω καί 
θά σέέκμάθω. Ουτω χωρίς νά άντιστώ αύτή έπιμόνως, τδ μέν δικαιολο- 
γών, τδ δέ καταπείθων, καταμετρών τί. έν τή σπανίη ταύτγι. διανοία 
υπήρχε τδ καταφανές καί τί τδ σκοτεινόν, τί τδ ήμερον κκί τί. τδ αγριω
πόν, κατώρθώσα βαθμηδόν καί κατ’ολίγον νά τήν εισαγάγω εις τήν κα- 
τανόησιν τοΰ προσώπου τδ όποιον προσεπάθησα νά ζωγραφίσω καί έπί τέ
λους προσηλώθη εις τήν σπουδήν τής Μήδειας μετά τοΰ αύτοΰ πάθους 
μεθ’ ου καί εις τήν σπουδήν τής Άδριανής καί τής Λου'ίζης.

Ουδέποτε θά λησμονήσω μίαν, τών ημερών τής κοινής ημών συνεργα
σίας. Μοί είχε προσδιορίσει ώραν συνεντεύζέως τήν δεκάτην πρωινήν έν 
μικρή τινι εξοχική έπαύλει ήν ειχεν ένοικιάσει παρά τούς Παρισίους εις 
Ώτέϊλ. 'Ότε έ'φθασα τήν εύρον έν τώ κήπω κόπτουσαν άνθη, κάμνουσαν 
ανθοδέσμης, εύθυμον, γελαστήν, παιδίον χαϊρον έπί τή ζωή.—-Χαίρω βλέ- 
πων σε’ ώ πόσον ωραία θά συνεργασθώμεν. Είμαι τόσον καλά σήμερον. 
”Ω ! ή ύγιεία είναι- μέγα τι.—Καί λοιπόν, τή ειπον, οδς μελετήσωμεν τήν 
μεγάλην σκηνήν μεταξύ Μηδείκς καί Κρεούσης, τήν φοβέραν σκηνήν τοΰ 
θανάτου, — Ναί, μοί λέγει, όίς μελετήσωμεν.» ’Αλλά μετά τινα λεπτά 
συνεργασίας, μετά τινα δοκίμια γενικής μελέτης, καθ’, ήν έ'βλέπον αύτην 
αμφίβολον καί διστάζουσαν, σταματή αί'φνης καί μοί λέγει’ «Φίλτατε 
φίλε, γνωρίζεις τί δέον γένέσθαι; Πρέπει νά κόψής τήν σκηνήν ταυτην. 
—Τί, άνακράζω έγώ! νά κόψω τήν σκηνήν ταντην, τήν-συγκινητικωτέ- 
ραν έν. ταϊς τρισί πράξεσι, τήν νεωτέρζν, τήν πλουσιωτέραν εις σκηνικάς 
εντυπώσεις διά σέ;—Δέν πρόκειται δι’ έμέ, δέν πρόκειται περί σκηνικών 
εντυπώσεων δι’ έμέ, πρόκειται περί τοΰ μέρους καί τοΰ δράματος. Αύτή 
λοιπδν ή σκηνή καταστρέφει τδ δραμα, διότι καταστρέφει τδ ενδιαφέρον,. 
—Άπ’ έναντίας τδ ένδιαφέρον άγεται είς τδ κατακόρυφον' σημεΐόν.—:Ν'αί 
τδ ένδιάφέρον τής φρίκης ! τδ ένδιαφέρον τοΰ μίσους ! ’Αλλά δέν έ'χομεν 
ανάγκην τούτου έν τή τρίτη πράξει. Σκέφθητι λοιπδν δτί πρόκειται νά 
φονεύσω τά. τέκνα, μου καί πρέπει.νά κινήσω τδν οίκτον··· Ακούεις, τδν ο.ί- 
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κτον ; Πω; λοιτφν είναι δυνχτδν νά γίνη τοΰτο, Αφοδ προ πέντε λεπτών· 
ή'μην πλήρη; φρίκη; καί έκίνησα την απέχθειαν δταν μέ είδον ψυχρών, 
άπιστον, οίκτράν, δολοφόνον ; *0 φόνο; τής Κρεούσης έπί σκηνής καθιστ^ 
αδύνατον, τδν φόνον τών παιδιών τδν ατιμάζει. ’Εγώ καθίσταμαι πλέον 

σφαγείς αίμοβόοος, σωστδ; μπόγιας. ”Ω, γινώσκω καλώ; τί χάνω' γινώ- 
σκω δποΐκ Αποτελέσματα ήθελον ευρει- έν σκηνή ταύτγ, άλλ’ Αδύνατον..» 
μετά την σκηνήν ταύτην ποΰ θά ήδυνάμην νά ευρώ δάκρυα ;

Τήν παρετήρησα έπί τινα; στιγμά; άφωνος, έκπεπληγμένος, τδ ομο
λογώ, διότι έβλεπαν κόρην μή εύμοιρήσασαν Ανατροφή; νά φθάσγ έξ εν
στίκτου καί Απλώς έκ της υπέροχης τοϋ πνεύματος εις τήν βαθυτέραν 
κριτικήν. Ααμβάνων δ’ αύτή; τήν χεΐρα^ τη; είπον :

— ’’Εχει; δίκαιον' κόπτω τήν σκηνήν.
■— Είσθε λαμπρδς άνθρωπο;' μοί είπεν Αναπηδώσα είς τδν λαιμόν μου.

— Όμολόγησον μόνον, προσέθηκα γελών δτι είναι κωμικδν νά άποκό- 
πτω τήν σκηνήν ή; ένεκα έγενετο τδ δραμα.

Ούδέν κινεί μάλλον είς εμπιστοσύνην ή καλή και ειλικρινής συνεργασία' 
ή συνταύτισις τών πνευμάτων γενν^ τήν συνταύτισιν τών καρδιών. ’Ολίγον 

κατ’δλίγον ή συνομιλία έγίνετο στενοτέρα και Απδ τής τραγφδίας ή'λ- 
θομεν έπί τήν τραγφδόν, Απδ τή; Μήδειας εί; τήν 'Ραχήλ' Ανεπαισθήτως 
μοί διηγήθη τά; πρώτα; αύτής σκηνικά; Απαρχά;, τά; ελπίδα; τή; νεό- 
τητο; αύτή;, τή; ζωή;, καί εφθασεν είς έκμυστήρευσιν τόσφ περίεργον, 
καί ήτις τόσφ τήν τιμίή, ώ-ε δέν δύναμαι νά μή τήν Αναφέρω. Ώμιλοΰ- 
μενπερί τοϋ Πολυεύκτου καί τή; Παυλίνας ... «’Ώ ! ή Παυλίνα μοί είπεν, 
ίσως είναι τδ μέρος δπερ πλεϊον ήγάπησα. . . δύναμαι είπεϊν, δπερ πλεϊον 
έσεβάσθην κατά τήν ζωήν μου. »—Καί έπέμεινεν είς τήν λέξιν έσεβάσθην. 
αΜοί έγέννησεν αί'σθημα παράδοξον καί εις τδ όποιον ολίγοι Θά πιστεύ- 
σωσιν. - Όποιον; ■“’Ενθυμείσαι δτι Αφοΰ μετά τοσαύτη; επιτυχίας έδίδαξα 

τδ πρόσωπον τής Παυλίνας έν τώ Πολυεύκτφ, τδ έγκατέλιπον αίφνης;—■ 
Ναί καί μάλιστα ενθυμούμαι παράδοξον δοθεΐσκν τότε έξήγησιν τής έγ- 
καταλείψεως ταότης. — Τήν γνωρίζω τήν έξήγησιν ταύτην, προσεϊπε γε- 
λώσα, διετείνοντο δτι εγώ έζήλευον τδν Βωβκλέ διδάσκοντα τδ μέρος του 
Πολυεύκτου. ’Εγώ νά ζηλεύσω τδν Βωβαλέ ! Ή Αλήθεια ήξεύρεις ποία 
είναι ; Ότι ή'μην αναξία τοϋ μέρους τή; Παυλίνας. "*Ω είμαι κόρη πολύ 
πλέον παράδοξο; Αφ’ δ,τι νομίζεις. Έν τώ βίφ μου μετ’ άπαισίκν σύμ- 
πτωσιν άπήντησα άνθρωπον ταπεινών αισθημάτων καί ιδεών Αλλ’ευφυή, 
δστις Απέκτησε μέγα κράτος έπ’ έμοΰ . . . .κράτος δπερ πάντοτε Ανεθεμά- 
τιζον καί τοι τδ ύφιστάμην.—Διατί τδ ύφίστάσο ; — ”Ω ! διατί ; διατί; 
Διότι είχε καταλάβει μυστικόν μου, δι’ ού ώπλίζετο κατ’ έμοϋ. Διότι μέ 
έπεισεν δτι ήδύνατο πολλά νά πράξη διά τδ θεατρικόν μου μέλλον, διότι 
τέλος τδν ένόμιζον ισχυρόν. Καί δμως τοσοΰτον τδν έμίσουν ώστε ημέραν
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. τινά κατά τινα πάράστασίν τής Μαρίας Στουάγτης, έν τή πρώτη πράξει 
έ'θεσα έν τφ θυλακίφ μου μικρόν πιστολιον μέ τήν σταθεράν ιδέαν νά κύψω 
πρδς τδ μικρόν παρά τήν σκηνήν θεωρεϊον έν φ Αναιδώ; εγκαθίστατο καθ’ 
Ας εσπέρας έδίδ ασκόν καί νά τδν φονεύσω έν πλήρει θεάτρφ. Όποιον αλη
θώς Αποτέλεσμα I»

,Εί; τάς λέξεις ταύτα; ήρξάμην μειδιών. ·. ·. . «’Εννοώ μοί λέγει' νομί
ζετε δτι πάνθ’ δσα διηγούμαι είναι σκηνή θεατρική ήν παριστάνω .. .’Έ 

. λοιπόν, μάθετε το, προσέθηκε μετά σπανία; δυνάμεως, μκθετέ το λοιπόν, 
καί πιστεύσατε καθότι είναι ή καθαρά αλήθεια. ’Άν κατέλιπον ουτώ; 
αίφνιδίως τδ μέρος τής Παυλίνας, είναι διότι ήσθάνθην έμαυτήν Αναξίκν 
νά τδ παριστάνω, είναι διότι έπί τινα; στιγμάς κατελήφθην ύπδ τοσούτου 
πρδς έμαυτήν μίσους, ώστε μοί ήτο Αδύνατον νά παραστήσω πλάσμα ούτως 
εύγενές, νά έκφράσω αισθήματα ούτως Αγνά. Οί θαυμάσιοι έκεϊνοι στίχοι 
μοί διέσχιζον τδ στόμα. Δεν ήδυνάμην πλέον νά τού; εί'πω ? Δέν ήδυνά- 
μην πλέον νά τούς εί'πω. Δέν ήδυνάμην. » *Η Απαγγελία τη; ήν τοσοΰτον 
αληθή; καί βαθεϊα ώστε έ'παυσκ μειδιών. Έπανέλαβε τότε διά φωνή; 
τοιαύτη; οΐαν ούδέποτε θά λησμονήσω. «Πάντα ταϋτα είναι λίαν Απί
θανα. Τδ γνωρίζω. Καί δμως τί θά ειπήτε Αν σάς δείξω τδ βάθος τή; 
καρδίας μου. Μέ θαυμάζετε πολύ δέν έχει οδτω; Μένετε πάντε; εκστα
τικοί άκούοντέςμε! Καί όμως ήδυνάμην νά ήμαι δεκάκις καλλιτέρα Αν 
Ανετρεφόμην αλλέως, Αν έ'ζων άλλως. Όποια τότε τεχνΐτις Θά ή'μην. Όταν 
σκέπτωμαι ταΰτα πάντα καταλαμβάνομαι ύπδ λύπης. ...» Καί διεκόπη 
αίφνιδίως, έκάλυψε διά τών δύο χειρών τη; τδ πρόσωπον, έ'μεινεν ούτως 

έλίγα λεπτά καί έ'πειτα μετ’ ολίγον ειδον δάκρυα τρέχοντα κατά μήκος 
τών δακτύλων της. ’Έμεινα έκστατικός. Τί ύπήρχεν αληθές εί; πάντα 

ταΰτα ; ’Έκλαιεν Αληθώς ή είχε τδ δώρον νά κλαίη κατά βούλησιν ; ’Ή
θελε νά μέ άπατήσγ ή αύτή ιδία ή πάτα έαυτήν ; Ή φαντασία κατέχει, 
τόσφ μέγα μέρος έν τοϊς νευρικοί;, τούτοι; πλάσμασιν, ώστε αγνοεί τις 
Αληθώς ποΰ αρχίζει ή Αλήθεια καί ποϋ τελειόνει. Τί τήν συνεκίνει; Ή 
λύπη διά τδ ίδεώδε; τέχνη; μή πραγματοποιηθείσης ή μέρος τδ όποιον 
έπλασε παίζουσα ; Ή κυρία Τάλμα- έ'γραψεν δτι ή συγκίνησίς της έν τή 
Ίφιγενείγ προήρχετο ούχί έκ τών στίχων τοϋ 'Ρακίνα, άλλ’έκ τοΰ ήχού 
τής φωνής της Απαγγελλούση; τούς στίχους. Συνέβαινε τοΰτο καί τή'Ρα
χήλ ; Συνεκινήθη έπί τή έαυτή; απαγγελία ; Αελογισμένω; έξελέξατο 
έμέ δστις δέν ή'μην φίλο; της διά τήν έκμυστήρευσιν ταύτην ; Δέν ή'ξευρον 

τί νά συλλογισθώ καί'πάντοτε περιέμενον νά τήν ί'δω αποσύρουσαν τάς 
χεϊρας έκ τοΰ προσώπου καί νά μ'οί ε,ί'πη γελώσα ένφ μέ έ'βλεπεν ουτώ συγ- 
κεκινημένον. — «'Ωραία,είμαι εύχαριστημένη.Έπαιξχ καλώς τδ μέρος μου». 
Ουδεν τούτων. Έσπόγγισε τους οφθαλμούς καί μοί είπεν άπλούστατα. 
«Γινώσκετε τώρα πλειο.νανπεριεμοΰ πολλών νομιζόντων ότι μέ γνωρίζο,υσιν».

Tint.- - . ι·-— λ.
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Άνεχώρησα συγζεκινημένος, έκθαμβος καί ευχαριστημένος.·Ή συνομιλία 
αυτή μοί έφαίνετο καλός οιωνός. "Οσον καί Sv την έγνώριζον άστατον, 
μοί έφαίνετο δύσκολον νά παραβ-JI τον λόγον της προ ανθρώπου είς §ν το- 
σαΰτα έξεμυστηρεύθη. Το εύγενές πρόσωπον δπερ επί στιγμήν παοέστησεν, 
ώφειλε μοί έφαίνετο νά την υποχρέωση απέναντι έμοΰ, άν όχι St’ άλλο, 
τουλάχιστον διά την εύχαρίστησιν δτι παρουσιάσθη εις εμέ υπό νέαν φάσιν. 

Τέλος νίμην πληρης ελπίδων.
..................Μετά τρεις ημέρας έμκθον δτι η 'Ραχήλ άνεχώρησε διά την 

'Ρωσίαν και διέκοπτεν ούτως άποτόμως τάς δοκιμάς της Μήδειας.

Β' ·

'Η προσβολή ύπηρξε βαρεία. Ιδιαιτέρα τις περίστασις έπεβάρυνε την 
θέσιν μου. 'Υπήρχε τότε κενή έδρα έν τ$ Άκαδημεία καί έβασιζόμην 
πολύ έπί της Μήδειας μου μέλλων αύτην νά παρουσιάσω ώς ένα των αρί
στων μου τίτλων. 'Η άναχώρησις λοιπόν της 'Ραχήλ κατέστρεφε τάς ελ
πίδας μου. Δεν άπώλεσα έν *τούτοις τυ θάρρος μου. Μοί έγραψεν οτι τό τα* 
ξείδιόν της ώπισθοδρόμει μόνον τρεις μ·ηνας τό δράμά μου, Προσεποιηθην 
δτι την πιστεύω. Εις τί δέ νομίζετε δτι έχρησιμοποίησα τούς τρεις μήνας 
της προσδοκίας μου ; Είς ψυχολογικές μελετάς επί του χαρακτίίρος τοϋ 
παραδόξου τούτου πλάσματος, καί είς άναζητησιν των ελπίδων, αίτινες 

είσέ.τι μοΰ έμειναν.
Έγνώριζον δτι η 'Ραχήλ είχε προτερήματα καρδίας, άτινα με διεβε- 

βαίουν περί, τοϋ λόγου της. Ουδέποτε έγνώρισα θυγατέρα μάλλον συμπαθή, 
αδελφήν μάλλον τρυφεράν, μητέρα μάλλον άφωσιωμένην. Πάντες δσοι 
έξηρτώντο έξ αυτής, ύπηρέται, μικροί υπάλληλοι του θεάτρου, την έλά- 
τρευον. Την είδον έν Αονδίνφ, κλαίουσαν ποταμηδόν έπι τη άναγγελίςρ 
θανάτου νεανίου τίνος καί ένθυμοΰμαι δτι την κατέλαβαν ημέραν τινά έν 
τώ δωματίφ της έν τη σκηνη περιενδεδυμένην το ένδυμα της Βιργινίας 
καί χορεύουσαν χορόν αντάξιον τοΰ Μαβίλ. «’Ώ ! μη 'Ραχήλ, ανέκραξα, 
μ.η τό ένδυμα τοϋτο! Είναι· φοβερόν!» «’Ίσα ίσα διότι είναι φοβερόν, είναι 
λαμπρόν, μοί άπεκρίθη γελώσα. Μήπως κατά βάθος, φίλτατε, δεν είμαι 

μικρά σχοινοβάτις !»
’Έλεγεν αλήθειαν καί έλεγε ψευδός. ΎΗτο μικρά σχοινοβάτις, καί ίτο 

'Ρωξάνη. Τραγωδός διά της μορφ-ης, διά της φωνής, διά τ-ης συμπεριφοράς, 
διά της εύφυ’ίας, ητο κωμφδός διά τ-ης ψυχ’ης καί μέχρι τοϋ βάθους αύτ^ς. 
'Ο Σαρσέ διηγείται δτι έξερχομένη συναναστροφής αριστοκρατικές έν vi 
έφάνη κυρία τ·ης ύψηλοτέρας περιωπής, ησθάνθη την άνάγκην ενώπιον 
φίλων νά παραστηση παντομίμαν άνταξίαν χαμινιού των οδών. ’Ιδού το 

χαρακτηριστικόν καί παράδοξον σημεϊον τ^ς Ί’αχηλ. 'Τπηρχεν έν αυτί}

*

κατά βάθος τί το σκωπτικον δπερ ωμίλει πάσας τάς γλώσσας, ηλλκσσε 
λεξικόν άλλάσσον συνομιλίαν, καί δεν έγίνωσκε μείζονα ηδονην η νά γελ£ 
καί νά περιπαίζη πάντας. ■

'Ο άτυχης Βιεννέ έμαθε τοϋτο πρύς ζημίαν του. 'Ο Βιεννέ είχε πνεύμα, 
«Ιχεν άξίαν, τιμιότητα μεγάλην, χαρακτήρα δ’άπότομον, συνοδευόμενον 
άπο έγωϊσμον ον έδίκαιολόγει η άξια του. Μόνον δτι .η άξια του καί δ 
εγωισμός του ησαν εναντία προς άλληλα. "Ίίν ποιητης σατυρικός έξοχος 
άναγινωσκόμενος πολύ, έπευφημούμ.ενος, άλλ’ εκείνος παραβλέπων τοϋτο 
έθεώρει εαυτόν έξοχον τραγικόν πνεΰμα. Ένόμιζεν δτι. ην δ μέλλων νά 
συνέχιση τό θέάτρον τοΰ 'Ρακίνα καί τοϋ Κορνηλίου, ίδίιρ τοΰ Κορνηλίου, 
ού η άνδρικη μοΰσα έφαίνετο αύτφ μάλλον προσεγγίζουσα προς την ’ιδίαν 
έαυτοϋ. Ούδέν παρώργιζεν αυτόν πλεϊον της έπιτυχίας των σατυρών αύτοϋ 
καί τών μύθων. Διότι έν τγί έπιτυχίγ ,ταυτη έβλεπεν άδικουμένας τάς 
τραγωδίας αύτοϋ. Είχεν δκτώ έν τφ χαρτοφυλακίφ αύτοϋ δλως ετοίμους, 

άλλ’ η κλασική άποτυχία τοϋ ’ζίγό'ογάοτου αύτοϋ κατέστησεν ύποπτον 
την επιτροπήν τοϋ Γαλλικού θεάτρου τοϋ δράματος είς άποδοχην τών 
τραγφδιών του, άς ουτω δεν ηδύνατο νά ί'δη έπί σκηνές.

Έγένετο τέλος ημέραν τινά υπουργός. Ή χαρά αύτοϋ ην μεγάλη. Διατί; 

Διότι πρού'κειτο νά κυβέρνηση ; Ουδόλως, άλλ’ϊνα δυνηθη διά τοϋ υπουρ
γικού αύτοϋ μισθοΰ νά έκτυπώση τάς οκτώ τραγφδίας. Μίαν πρό πάντων 

ήγάπα πλεϊον τών άλλων, τον ’Λ.lizardρον. Όμιλών έλεγε περί αύτ·ης 
ούχί εϊναι Αριστούργημα, άλλ’δπερ χεϊρον έτι είναι το Αριστούργημά-μου, 
*0 Βιεννέ ην άκ'αδημειακός, έκαστος δέ νέος ύποψηφιος δστις κατ’ έθος έπε- 

σκέπτετο αυτόν έπρεπεν άναγκαίως νά άκροασθη τόν ,/Lle£avdpor. Ούτως 
•ηκροάσθην καί εγώ ημέραν τινά ολόκληρον σκηνην. ... . άνταξίαν τοΰ ’Ac- 
■βογάστου. Της άνάγνώσεως άποπερατωθείσης έταλαντευόμην μεταξύ της 
συνειδησεώς μου καί της ύποψηφιότητός μου, δτε μέ έξηγαγε τ·ης δυσχε
ρούς θέσεως λέγων μοι: «’Έ, λοιπόν φίλτατε,. ολόκληρος η τράγφδία είναι 
τοιαύτη·» ’ ■

’Ιδού λοιπόν δ Βιεννέ ημέραν τινά επισκέπτεται την 'Ραχήλ έν τίμ 
θεάτρω καί διά τοΰ άποτόμου αύτοϋ υφους τ-ης λέγει:

— Δεν θά με γνωρίζετε ΐ'σως δεσποινίς’ είμαι δ Βιεννέ.
—- ’Ώ ! κύριε,; άπεκρίνατο έκείνη διά της ειρωνικές αυτής φωνίίς . . . 

Τίς δεν γινώσκει τον Βιεννέ ;
— Αέγουσιν δτι έπιθυμεϊτε νά παραστησετε νέον δράμα ;
—— Παραπολύ.
■—- Σάς φέρω έν θαυμάσιον. —

—— Δεν εί'χετε άνάγκην νά προσθέσητε έπίθετον. Αρκεί δτι είναι 
ύμέτερον.

: — Παρακαλώ μη κολακείας. Δεν θέλω νά σάς Αναγκάσω νά παραστη- 

τοιαύτη-»
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σετε την τοαγφδίαν μου, άΧΚα νά την Ακούσετε μόνον. Καί άφοΰ την 
Ακούσετε είμαι βέβαιος.....

— Καί έγώ επίσης είμαι βέβαια. ...
— Δέχεσθε νά μέ άκούσητε δύο ώρας!
—■ ’Άν δέχωμαι, κύριε Βιεννέ! Άλλ’ είμαι ευτυχής, επιτρέψατε μ οι νά 

προσθέσω ύπερήφανος, διότι έσκέφθητε ταπεινήν ηθοποιόν,οΐα έγώ,να γείνη 

διερμηνεύς τοΰ έργου ύμών.
— Και λοιπδν πότε ;
.-----Πότε; προσέθηκε μετά ταπεινότατος πλήρους χάριτος. Άλλ’ δπόταν

θελησητε. Όρίσατέ μοι την ημέραν καθ’ ήν θά δυνηθήτε νά με δεχθήτε.
—— ’Όχι ! Δεν θέλω νά σας ενοχλήσω, άπεκρίθη ο Βιεννέ . . . Θά έ'λθω 

έγώ εις τον οίκόν σας. Ποιαν ημέραν επιθυμείτε ;

—'■ Οΐαν ύμεϊς δρίσητε.
— Αοιπδν μεθαύριον εγκρίνετε; Τάς δύο μετά μεσημβρίαν.
— Άφοΰ ύμεϊς τδ εγκρίνετε δέν έχω άντίρρησιν.
—- Αοιπδν μεθαύριον εις τάς δύο.
Και ο Βιεννέ άνεχώρησεν έν θριάμβφ, ώς άνθρωπος εις βν άπόδίδουσι 

τδ άνήκον, λέγων εις πάντας. Ή 'Ραχήλ είναι πολύ καθώς πρέπει. Θέλει 
νά άκούσγ τδν ’Αλέξανδρόν μου διότι εννοεί ότι έν τφ μέρει της 'Ρωξάνης 

θά ήναι θαυμασία.
Την δρισθεΐσαν ήμέραν την δευτέραν μετά μεσημβρίαν δ Βιεννέ μετα

βαίνει παρά τή 'Ραχήλ. 'Η θαλαμηπόλος άνοίγει την θύραν.
— Παρακαλώ νά μέ άναγγείλητε τή κυρίγ 'Ραχήλ.

—— Ή κυρία έξήλθε, κύριε.
— Είναι αδύνατον* μοί ώοισεσυνέντευξιν.

— Ό κύριος άπατάται.
— Δέν άπατώμαι. Ή κυρία έξήλθεν ί'σως διά πάντας, τδ γνωρίζω, 

άλλα δι’ έμέ ούχί. ’Αναγγείλατε τδν κ. Βιεννέ.
— ’Ώ! όντως! η Κυρία αναμένει τδν Κύριον. . . . Μοί τδ είπε. . . , 

Πρόκειται νά της. άναγνωσητε έν δράμα. ’Αλλά δέν ώρίσατε την σήμερον 

άλλά την αθριον.
— Άλλ’ έν τούτοις συνεφωνήσάμεν. ...
— Ό Κύριος θά έσφαλε βεβαίως, η η κυρία παρήκουσε. . . διότι δ κύ

ριος πιστεύω ότι εννοεί δτι άν ή κυρία θά ένόμιζε διά σήμερον...
— ’Έστω, είπεν δ Βιεννέ, τδ λάθος δέν είναι έγκλημα. Και άφοϋ. ήπα- 

τηθη, ειπέ της δτι ήλθον καί αύ'ριον θά έπανέλθω.. τήν αύτην ώραν.
— Μάλιστα κύριε, αυριον την αύτην ώραν.
Την έπομένην φθάνει, κτυπά, του άνοίγουσιν. Ή αύτη θαλαμηπόλος 

έκπληκτος βλέπουσα αύτδν άναφωνεΐ....
— Πώς κύριε, δέν έλάβετε την επιστολήν της κυρίας ;

► 
■L

ς-
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•—·Τί μ.οι έγραψε
— Σήμερον λίαν πρωί. Ά! τδ ταχυδρομείου πάντοτε άτακτον. είναι.
— Καί τί μοι έγραψε ; ’
—- "Οτι χθες τδ εσπέρας επανερχόμενη τοϋ θεάτρου, έκρυολόγησε καί 

έχει πυρετόν. Συνεπώς δ ίατρδς της άπηγόρευσε νά ΐ'δνι κανένα.
— Ούδέν ελαβον !
— ’Ώ, η'κυρία θά λυπηθή πολύ. Διότι, περίεργον, δευτέρα επιστολή 

αυτής κατά την εβδομάδα ταύτην δέν άφίκετο εις τδν προς δν 'όρον. ..
— Ά ! τέλος πάντων, είπε μουρμουρίζων δ Βιεννέ, άφοϋ η κυρία είναι 

Ασθενής. ’Αλλά νομίζεις δτι αυριον έσται υγιής;
■— ’Ώ, βεβαίως, ελαφρά άδιαθεσία.
«— Αοιπδν ειπέ της, δτι θά έπανέλθω αύ'ριον.
'Γην έπομένην η αύτη άκρίβεια, άλλά νΰν υπηρέτης αντί τής θαλαμη

πόλου άνοίγει την θύραν.
— Ή κυρία 'Ραχήλ ;
— ’Άν δ κύριος επιθυμεί νά είσέλθη ;
— Τέλος πάντων, άναφωνεΐ δ Βιεννέ.
Τδν είσάγουσιν έντδς μικρά; αιθούσης έ'νθα άνέμενε νέος τις άρίστου 

εξωτερικού φέρων τδ παράσημον τής Αεγεώνος της τιμής.

— 'Ο κύριος θέλει νά μοι δώσν) τδ έπισκεπτήριόν του ; Λέγει 5 
υπηρέτης.

— Τδ ό'νομά μου άρκεΐ. Βιεννέ.
-----©ά ΐ'δω άν η κυρία δέχηται.
Ό υπηρέτης άνοίγει τήν θύραν δευτέρας αιθούσης καί δ δυστυχής ποι

ητής άκούει τήν φωνήν της 'Ραχήλ, άποκρινομ,ένης εις τδν ύπηρζτην.
. —Ό κύριος Βιεννέ ! Ειπέ του δτι μέ ενοχλεί.

’Εννοεί τις τήν οργήν τοΰ Βιεννέ. ’Ήθελε νά συντρίψη τά πάντα. Ό νέος 
έμειδία.

— Γελάτε, κύριε, τφ είπεν δ Βιεννέ. Άλλ’ άγνοειτε δτι είναι ή 
τρίτη φορά.

— "Ω! Κύριε Βιεννέ, άποκρίνεται δ νέος πάντοτε μειδιών. . . . Καί τί 
θά σάς έ'καμνεν άν ήσθε ερωτευμένος μέ αύτην.

Τδ άνέκδοτον τοΰτο ουδόλως ήν ενθαρρυντικόν δι’ έμέ τόσφ μάλλον δσφ 
έγίνωσκον άλλην τινά ιστορίαν έν ή ζωηρότερου έ'τι έζωγραφίζετο τδ μα
γικόν αύτής παρισιακδν πνεΰμα, δπερ άναμιγνυόμενον μετά τοΰ τραγικού 
αυτής ύφους καί της άμετρήτου αύτης ειρωνείας καί χάριτος, άπετέλετέξ 
αύτης πλάσμα δσφ πρωτότυπον τόσφ καί συμπαθές. .

Ή 'Ραχήλ έν τή νεότητι αύτης ήν ή προστατευομένη τής-Παρισιακής 
Αριστοκρατίας καί δέν ύπήρχεν οικογένεια ή'τις δέν προσεκάλει αύτήν έκά- 
στοτε εις. τάς συναναστροφής της. Μία τών κυριών τούτων, άριστοκράτις 
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οσον καί ευφυής, θέλουσα νά καταδείξη δημοσίγ τδν πρδς την 'Ραχήλ 
σεβασμόν, έν πληρει ημέρίγ παρέλαβεν αυτήν έφ’ άμ,άξης είς τδν περίπατον 
τών Ήλυσίων Πεδίων, τ^ς νεαράς κόρης καθημένης είς τδ άπέναντι της 
άμάξης μέρος. Μετά την επιστροφήν έκ τού περιπάτου τούτου η 'Ραχήλ 
μόλις είσίίλθεν είς την αίθουσαν, έγονάτισεν ενώπιον της δουκίσσης καί 

μετά φωνής διακεκομμένης και λυγμών τί) είπεν:
—- ’Ώ ! κυρία ! μία τοιαύτη ένδειξις έκτιμησεως, είναι πολυτιμωτέρα 

πολύ της αξίας μου.
Δύναται πας τις νά έννοηστ) δπ,οία ύπίίρξεν η συγκίνησις τίίς μητρδς 

και της κόρης. Άνεγείρούσι την 'Ραχήλ, την έναγκαλίζονται καί μετά 
τινας στιγμάς συγκινησεως άποχωρίζονται. Ή αίθουσα έν γ έγένετο ή 
σκηνη αυτή, ίν είς τδ βάθος δύο μικρότερων αιθουσών, άς έπρεπε νά διέλθη 
τις διά νά φθάση. Ή 'Ραχήλ άπερχομένη δι-ηλθεν έκ νέου τάς δύο αίθου
σας, χωρίς νά παρατήρηση δτι ή νεαρά κόρη την συνώδευσεν δλίγα βή
ματα έξ αισθήματος συμπάθειας καί έκτιμησεως" μόλις δ’έφθασεν είς την 
τελευταίαν Ουράν, η 'Ραχήλ την ανοίγει, στρέφεται και νομίζουσα έαυτην 
μόνην, σφενδονίζει πρδς τούς ρν τη αιθούση έν τών σχημάτων έκείνων δι’ 

ών τά χαμίνια τών οδών περιπαίζουσι πάντας.
Άλλ’ η θύρα αυτή είχε κάτοπτρα άπέναντι αύτ'ης καί τά κάτοπτρα 

άπέδωκαν τδ κίνημα τίίς 'Ραχήλ είς την δευτέραν αίθουσαν ένθα εύρί- 
σκετο έ'τι η νεαρά κόρη. ’Έκπληκτος αυτή εισέρχεται πρδς την μητέρα 

καί πίπτει είς τάς άγκάλας της πληρης άγανακτησεως.
"Οτε ή ιδία κυρία μοί διηγηθη την σκηνην ταύτην ητο έ'τι συγκε- 

κινημένη.
Δεν ητο τόσον άγνωμων η 'Ραχήλ" η συγκίνησις της δτε την ηύχαρίστει 

ητο ειλικρινής, άλλά μόλις έφθασεν είς την θύραν ύπερίσχυσεν έν τίί κε
φαλή της τδ άτάσθαλον διαβολικόν πνεΰμα καί έκαμεν δ,τι έκαμεν. Δεν 
ίτο έμπαιγμός, ητο άπλοΰν παίγνιον. Πρέπει νά συγχωργ τις πολλά είς 
τά παράδοξα ταϋτα όντα, τά δποΐκ δέν είναι χαρίεντα είμη διότι είναι 

δλίγον τρελλά.
"Οτε έπανηλθεν έκ 'Ρωσίας η 'Ραχήλ μου διεκηρυξε ψυχρά καί κα

θαρά, δτι ούδέποτε θά διδάξη την Μήδειαν. Ώργίσθην φοβερά καί κατέ- 
φυγον είς την δικαιοσύνην" δέν μετανοώ έπί τούτφ, ή δίκη μου ·ην συγ
χρόνως η δίκη καί τών συναδέλφων μου πάντων· Δέν "ηδυνάμην νά υπο
φέρω την ιδέαν δτι οί ηθοποιοί είχον τδ δικαίωμα νά μάς μεταχειρισθώσιν 

ώς παίγνια.
Έκ τ·ης δίκης ταύτης θά ένθυμώμα,ι μίαν λεπτομέρειαν.. Ή 'Ραχήλ 

είχεν ώς δικηγόρον τδν Κρεμιέ, άνδρα μεγάλης αξίας καί πολλοϋ πνεύ
ματος. Ένόμισεν δτι τδ καλλίτερου μέσον τοΰ νά ύπερασπισθη την τρα
γωδόν ην νά κατηγορησν; την τραγωδίαν. Άνέγνω λοιπδν προ τοϋ δικά-. 
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στηρίου μέ τόνον έπιτηδείως κωμικόν,|τδν μονόλογον τίίς Κρεούσης έν τίί 
πρώτη πράξει. Δυστυχώς δι’ αύτδν δ μονόλογος ούτος ην μεταπεφρασμένος 

έκ τοΰ 'Ζ,πποάυτου Στδφακηγορου του Εύριπίδου καί βοηθοΰντός τοϋ ΕύρΙ- 
πίδου οί στίχοι μου έσχον τοιαύτην επιτυχίαν παρά τφ άκροατηρίφ, ώστε 
β δικηγόρος μου Μκτιέ άπεκρίθη εύφυώς. αΕύχαριστώ τδν άντίπαλόν μου. 
Δέν θά ηδυνάμην νά ευρώ καλλίτερον επιχείρημα. ’Άλλως άς μοϋ έπι- 
τρέψγ) νά τφ εί'πω" ή αποτυχία τοϋ μονολόγου τούτου ούδέν ή'θελεν άπο- 
δείξει. Οί στίχοι ούτοι λέγονται ύπδ νεζράς ηγεμονίδος, ύπδ νεαράς μ.νη- 

στης, ωραίας, κρατούσης άνθη άνά χεϊρας. . . . Ό αντίπαλός μου δέν είναι 
δ φυσικώς προορισμένος νά τούς άπαγγείλγ. . .» Ή παροιμιώδης άσχημία 
τοϋ Κρεμιέ, προύκάλεσεν είς γέλωτα τούς δικαστάς. Τδ δίκαιον της ύπο- 
θεσεως μου τούς συνεκίνησεν. Έκέρδησα την δίκην μου, έδημοσίευσα την 
τραγφδίαν μου καί πολλαί έκδόσεις έν τφ άμα έξαφανισθεϊσαι, έπέτρεψαν 
τοϊς φίλοις μου τοϊς έν τή' Άκαδημείγ νά την χαρακτηρίσωσιν ώς έπε- 
χουσαν τόπον τίτλου" άλλ’ ούδέν ^ττον κατά τδ ημισυ μόνον είχον παρη
γόρηση (διότι τδ σκηνικόν έογον έχει άνάγκην τίίς σκηνής), δτε η κυρία 

Ριστόρη ηλθεν είς Παρισίους.

Γ'

Ή 'Ριστόρη δέν ητο άγνωστος. Μεγάλη ηθοποιός τίίς εποχής μας ή 

Αλλαν-Δεπρεω μοί είπεν : «Είδον έν Ταυρίνφ νέαν τραγφδόν ην θεωρώ 
ηθοποιον τοϋ μέλλοντος. Είναι θυγάτηρ γηραιού κωμφδοΰ καί μαρκησία. 
Ένυμφευθη νεαρόν 'Ρωμαϊον άρχοντα, άλλ’ έν τφ θεάτρφ διετηρησε τδ 
οικογενειακόν της όνομα" ονομάζεται Άδελαις 'Ριστόρη».

Εν η δυο έτη. κατόπιν, τφ 1856, βλέπω ημέραν τινά έπί τίνος άγγε- 

λιας τοΰ ιταλικού θέατρου : «.Μνρρα, τραγφδία τοΰ Βίκτορος Άλφιέρη" η 
κυρία Άδελαις 'Ριστόρη θά διδάξη τδ πρόσωπον τίίς Μύρρας». Τρέχω" η 

πλατεία ην κατά τδ ημισυ πληρης.
Ουδέποτε θά λησμονήσω την ■ έ'κπληξιν καί την συγκίνησίν μου. 

”Ημην ύπδ νεαν άποκάλυψιν. Νέα τέχνη ένεφανίζετο προ έμοϋ. Ή δύ- 
ναμις εκείνη τής φυσιογνωμίας, τδ τολμηρόν τών χειρονομιών, η ελευθερία 
τών κινήσεων, τά βλέμματά της, τά χείλη της δπόθεν τδ πάθος έξηρχετο 

κατα χείμαρρους, η φωνή ήτις άνηρχετο είς τούς ύψηλοτέρους τόνους ύψι- 
φωνου και κατηρχετο είς τάς χαμηλοτέρας φωνάς μεσοφώνου, πάντα 
ταυτα μοι ανεμιμνησκον την Μαλιβράν. Ή αύτή ζωηρότης, ή αύτή θερ’· 
μοτης. 1*πο τδ περίστυλων παοετηρησα νέον τινά εύκρέστου φυσιογνωμίας 
τδν όποιον περιετριγύριζον καί συνέχαίρον πολλοί. Μοί είπον δτι ^ν δ σύ
ζυγος της Ριστόρη.’Έσπευσα πρδς αύτδν καί τώ έξέφρασα δ,τι ήσθζνόμην 

άφοΰ πρότερον τώ ειπον τδ όνομά μου.
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— κύριε Αεγουβέ, μοί είπε, σας παρακαλώ έλθετε νά έπανχλάτ
βητε τούς καλούς τούτους λόγους προς την σύζυγόν μου. ,

Τον άκολουθώ* είσερχόμεθα εις τό έπί της σκηνές δωμάτιον τέ.ς Τι- 

στόρη. Μόλις ηκούσθη το όνομά μου :
— Σείς κύριε, σεις! μοί είπε, συλλογισθέτε ο'ίαν χαράν ®Χω βλέτσω'ί 

σας. Παρέστησα και τά τρικ γυναικεία μέρη έν τφ δράματί σας Λου'ίΧ,α 
de Ligneroles* την μικράν κόρην οτε ημην δεκαέτις, την νέαν γυναίκα οτε 
γίμην είκοσαέτις και τ·ην Λου'ίζαν οτε η'μην εικοσιπενταέτις, ’Έ, λοιπόν, 
θέλετε νά μοι άποδείξητε την ειλικρίνειαν τών λόγων σας; Γράψατε έν 
δράμα δι’ εμέ,' δράμα το οποίον ούδεμία άλλη παρέστησεν.

— ’Έχω τοιοϋτον, κυρία.

—■ Ό τίτλος του ;
— Μήδεια.
— Μήδεια... έπανέλαβεν όλίγφ ψυχρώς. Μήδεια την οποίαν η 'Ραχήλ...
— ... Άπέρριψεν; ’Ακριβώς. Αλλά νομίζω οτι έ'σφαλε. Θά σάς έπρό- 

τεινον νά σάς άνεγίνωσκον τό δράμα, άλλ’ άναχωρώ αύ'ριον την πρω’ίαν 
διά τά Πυρηναία. Θέλετε νά σάς στείλω το έργον; Θά το άναγνώσητε, 
καί άφοϋ το άναγνώσητε θά [Αοι γράψητε την γνώμην σας,

— Ευχαρίστως.
Άπεσυρθην άνευ έλπίδος. Ή φυσιογνωμία της δταν μοι ώμίλει περί τές 

άρνησεως της 'Ραχήλ μοι έξέφρασε τά πάντα. Τη άπέστειλα έν τούτοις 
■ έν άντίτυπον, άλλά παρέλθον τρεις μένες χωρίς νά άκούσω λέξιν.Ού'τε τυ 
ένεθυμουμην οτε μ,ίκν πρωίαν λαμβάνω τοιαύτην τινά επιστολήν,

Κύριε,

Ό επιτετραμμένος τά των υποθέσεων μου έν Παρισ'ιοις θά παρουσιαοθη 
προς ί'μάς ο'ίαν τω όρίσητε ημέραν, διά νά γνωρίση Άν oi σκοποί σας είναι 
πάντοτε οί αυτοί, καί, έν τοιαύτη περιπτώσει νά κανονίση με θ' ύμων τάς 
αναγκαίας Λεπτομέρειας τάς άιμορώσας τά τής μεταφράσεως καί τής παρα- 
στάσεως τής Μήδειας σας.

Τί έ'τρεξε λοιπόν ; ’Ιδού. Μόλις έξέλθε τοϋ δωματίου της η 'Ριστόρη 
εΐπε προς τον σύζυγόν της. «Διάκειμαι έν μεγάλη στενοχωρά· Είναι προ
φανές δτι άν η 'Ραχήλ άπέρριψε την Μήδειαν μετά τούς θριάμβους, ους 
όίρεν έν τη Άδριανγ και τη Λου’ίζγ, το δράμα τοϋτο θά ηναι κακόν. Άλλά 
δεν γνωρίζω πώς νά το εί'πω προς τον Αεγουβέ. 'Οπωσδήποτε, δταν άνα- 
χωρησωμεν άς λάβωμεν μεθ’ ημών τό δράμα, και έν ησυχία το άναγίνώ’ 
σκω, και βλέπομεν».

Ή δυστυχής τραγφδίκ έμεινεν έγκεκρυμμένη εβδομάδας ολας είς τό 
βάθος κιβωτίου, οτε μίαν ημέραν ή 'Ριστόρη διά νά ησυχάσγ την συνεί- 
δησίν της έσυλλογίσθη δτι πρέπει νά την άναγνώση τέλος. Και ηρξατθ 
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άναγιγνώσκουσα αυτήν άδιαφόρως, ενώ η θαλαμηπόλος έκτένιζεν αύτην. 
Άλλ’ αίφνης μετά τινα λεπτά, ή'Ριστόρη έμψυχοϋται, έξεγείρεται, κινεί
ται, και προς τον σύζυγόν της είσελθόντα κατ’εκείνην την στιγμήν άνα- 
φωνεΐ: α’Ή η 'Ραχήλ μισεί θανασίμως τον Αεγουβέ έ είναι τρελλ·^' ουδέ
ποτε εΐδον ωραιότερου μέρος πρωταγωνίστριας».

Συνεφωνησαμεν λοιπόν ταχέως. ’Έμενε μόνον το δυσκολώτερον. . . . η 
μετάφρασις. Έσκέφθην εγώ κατ’ άρχάς ώς μεταφραστήν, τόν ’Ιταλόν 
ποιητην Dall’Ongaro, ον και η 'Ριστόρη μοι συνίστα, άλλ’ δ Μανιν δστις 
παρέδιδε τότε ιταλικά προς την θυγατέρα μου μοί συνέστησεν άλλον καλ- 
λίτερον, τον Μοντανέλλη.Νεαρός την ηλικίαν, έρως συνάμα και ποιητης, 
ην καθηγητης είς το πανεπιστημιον της Πίσης, οτε τφ 1848 ·η ’Ιταλία 
έζανεστη κατά τ·ές Αυστρίας. ’Έλαβε το δπλον, άνεχώρησεν έπί κεφαλές 
τών μαθητών του, έπληγώθη κατά μέσον το στήθος έν συαπλοκέ τές 
εμπροσθοφυλακές, μετηνέχθη ψυχορραγών είς Πίσαν, άλλ’ ίάθη καί κατόπιν 
έξωρίσθη έπανελθόντων τών ξένων έν Παρισίοις δέ παρέδιδε μαθήματα 
ιταλικής.Άπεδέχθην αυτόν προθυμως, δ Μανίν διηυθέτησε τά πάντα καί 
την έπαύριον ηρξάμεθα τές κοινής ημών συνεργασίας.

Δέν ένθυμοΰμαι εύκρεστοτέρας αναμνήσεις έν τη ζω^ μου της φιλολο
γικές ταύτης συνεργασίας. Ό Μανιν καί δ Μοντανέλλης έσχημάτιζον την 
τελειοτέραν εικόνα τοϋ ίταλικοϋ πνεύματος. Ό μέν Μανιν μικαος καί σκε
πτικός μέ τούς δφθαλμούς κεκαλυμμένους καί τό χείλος ύποτρέμον μοί 

αναπαριστα αρχαϊον.'Ρωμ,αιον, έν φ δ Μοντανέλλης ζωηρός καί άκμ.αϊος 
μέ τό βλέμμα άπαστράπτον καί τό χείλος μειδιών μοί ύπεδείκνυε την 

φλωρεντιακην χάριν.
Τρις τές έβδομάδος συνηρχόμεθα διά ν’άναγινώσκωμεν κοινή τά μετά- 

φρασθεντα μ,ερη, παρεβάλομεν τά δύο κείμενα καί συνεζητοϋμεν τάς δια

φοράς αμφοτερων τών γλωσσών. Κατέμαθον πλεϊον την ίταλικην καί δ 
Μοντανέλλης ί'σως τ$ν γαλλικήν έν ταϊς πρωϊναϊς ταύταις φιλολογικαϊς 
συναναστροφαϊς η κατά μάκρους μένας κατ’ ιδίαν σπουδής, Μία μόνη λε
πτομέρεια θά κατάδειξη τί τό διδάσκον άληθώί ένυπέρχε δι’ημάς έν τφ 
παραλληλισμέ τουτιρ λεξιν προς λέξιν τοϋ κάλλους καί τοϋ πνεύμ,ατος 
Τών δυο ποιήσεων, 'Η πρώτη πρκζις τές Μήδειας περατοϋται διά τών δύο 
τούτων στίχων:

Μήδεια (προς την Ιίρέρυσαν).
Tu I’aimes?

Κρέουσα (μετά δυνάμεως).

Oui J je l'airne !. . . Et demain, le grand pritre
Ee nomine mon έρουχ.

Μήδεια

. . Eni! Ton όροιιχ ! . , , Peut litre ! . . ,
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Ήγάπων πολύ αύτδ το peut-Mre. Ευρισκδν κάτι τι μυστηριώδες καί 
Απειλητικόν τδ όποιον Απεπεράτου τραγικώς την πρώτην πραξιν” έπειτα 
ή μελφδία της τελευταίας συλλαβής, ή συμπλοκή τών δύο ο.παρήγον είς 
το στόμα της 'Ραχήλ, (εί'χομεν έπαναλάβει όκτάκις την πρώτην ταυτην 
πράξιν έν τφ θεάτοφ), Αποτέλεσμα τοιόΰτον οίον παράγει δ βόμβος μάκρυ

νες βροντής.
—- Δέν μεταφράζεται ίταλιστί, μοι έλεγεν δ Μοντανέλλης. Το ιταλικόν 

forse δπερ αποδίδει την λέξιν, είναι λέξις κοινή καί πρόστυχος. Πρέπει νά 

Ανατρέξω εις περίφρασιν.
—-’Όχι περιφράσεις, φίλτατε, σέ παρακαλώ. θά αφανίσης το αποτέ

λεσμά μου. ’Έχω Ανάγκην λέξεως βραχείας καί- αποφασιστικής.
— Ευρον ! μοί είπε.—Τί φρονείτε άν θέσωμεν τήν λέξιν vedretno ./. · 

θά ί'δωμεν.
— Θά ί'δωμεν . . . nous verrons, Γαλλιστί είναι λέξις Αντιποιητική καί 

πρόστυχος.
—- Άλλ’ όμως ίταλιστΐ κατέχει δλατά προτερήματα τοΰ ίδικοϋ σας 

peut-Mre και μέ περισσοτέραν μάλιστα ευρύτητα. Θά ί'δητε τί θά γίνγ ή 

λέξις άδτη προφερομένη ύπδ τής 'Ριστόρη.
Είχε δίκαιον. Και οί π’αρευρεθέντες κατά τήν α' παράστασιν τής Μή

δειας ενθυμούνται το τρομερόν Αποτέλεσμα τής λέξεως ταύτης καί τοΰ 
συνοδεύοντος αύτήν σχήματος καί μειδιάματος. ’Ήθελε νομίσει τις Νεμε- 
σιν μέλλουσαν νά εκδικηθώ προσεχώς.

Τοϋ συρμού σήμερον είναι νά έξευτελίζωσι τήν 'Ριστόρη, ώς ήτο τοϋ 
συρμοΰ τότε νά την έκθειάζωσι. Τήν μετεχειρίζοντο ΐνα κατασυντρίψωσι 
καί έξαφανίσωσι τήν 'Ραχήλ, μεταχειρίζονται τήν 'Ραχήλ ΐνα κάτασυν- 
τρίψωσι καί έξαφανίσωσι τήν 'Ριστόρη. Ούτός είνε δ νόμος τών ανθρωπί
νων πραγμάτων. Οί πεφωτισμένοι κριταί έ'λεγον καί λέγουσιν έτι δτι αμ~ 
φότεραι ήσαν άξιαι αλλήλων, διότι ούδεμίαν είχον ομοιότητα. Καί ή μέν 
'Ραχήλ ύπήρξεν ηθοποιός Γαλλίς κατ’ εξοχήν, έχουσα πάσας τάς τοΰ Γαλ
λικού πνεύματος ιδιότητας, τήν χάριν, τδ φιλόκαλου, τήν καθαρότητα, τδ 
μέτρον, τήν μεμετρημένην δύναμιν, τήν συγκρατουμένην συγκίνησιν. Ζώσαν 
ετι.τήν έπέπληττον ώς στερουμένήν εύαισθησίας, καί επειδή δήθεν είχεν 
εις τδν ύπατον βαθμδν τδ δώρον τής ειρωνείας, τή ήρνήθησαν τδ δώρον 
τών δακρύων” ούτως οί άνθρωποι μάς λιθοβολοϋσι διά τών ιδίων ημών 

διότι ή φωνή 
καί έκίνει 
τραγική καί 
έν φ τούναν- 

Ή 'Ραχήλ έβά- 
παρετήρησα” Αλλά . 

Αρετών. Άλλ’ ούδέν άδικώτερον τής έπιτιμήσεως ταύτης, 
τής 'Ραχήλ ήτο συγκεκινημένη καί συγκινητική, έ'κλαιε 
θρήνον, εκείνο δέ δπερ μάλλον τή έ'λειπεν ήτο ή μεγάλη 

.λυρική δρρ,ή. Τά δάκρυά της έ'ρρεον, άλλά δέν έξεχείλιζον, 
τίον ή 'Ριστόρη ήτο δλη δύναμις, δλη έ'κχυσις, δλη φλόξ. 

διζε μετά χάριτος, ήν εις ούδεμίκν άλλην ήθοποιδν

.5 
εις

,ν
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μόνον νά βαδίζή εί'ξευρεν, ή μάλλον είπεΐν, μόνον νά πρόχωρή* δέν έπρεπε 
νά ζητήτε παρ’αύτής κινήσεις ταχείας καί βιαίας. Κατείχε τήν έπί τής 
σκηνής θέσιν’ της μετ’ εξαίρετου κομψότητος ώς Αρχαΐον Αγαλμα, Αλλά 
μόνον έλάχιστον τής σκηνής μέρος κατεΐχεν,έν § ή 'Ριστόρη έπλήρου αύτή 
μόνη ολόκληρον τήν σκηνήν. Ή 'Ραχήλ κατά τήν προμελέτην τών δρα-; 
μάτων, περί ούδενδς άλλου έφρόντιζε ή μόνον περί τοΰ προσώπου δπερ 
έ'μελλε νά παραστήσγ αύτή, έν $ ή 'Ριστόρη κατά τδ ένδεκαήμερον διά
στημα τής προμελέτης τής Μήδειας, διότι εις ένδεκα ημέρας τήν ανεβι- 
βάσαμεν έπί τής σκηνής, ή 'Ριστόρη παρέστησε πάντα τά τοϋ δράματος 
πρόσωπά καί έδίδαξε τούς άλλους ηθοποιούς, δεικνύουσα είς τδν Ίάσωνα 
πώς νά φέρηται σκαιώς, τδν Όρφέα νά έχη ποιητικόν τδ ήθος, τήν Κρέ- 
ουσαν νά συγκινή, τά παιδία της νά ήναι παιδία. Τοϋτ’ αύτδ τδ προτέ
ρημα παρετήρησα καί έν τή Μάρς έν τή πρώτή πράξει τής Λονί^γ,' τδ 
κοράσιον. δπερ παριστάνει τήν μικράν Μαρίαν, έκράτει τήν Μάρς Απδ τοϋ 
φορέματος. α'Γί κάμνεις αύτοΰ, κορίτσι μου, είπεν ή Μάρς; Πήγαινε έκε? 
κάτω είς τδ βάθος τής σκηνής νά παίξής μέ τδ στεφάνι σου, μέ τήν σφαϊ- 
ράν σου. Είς rqr ήΛικίατ σου τά κορίτσια δέν κολλοΰν είς τά φορέματα 
τής μητέρας των, είς τήν ήΛικΙα,ν σου τρέχουν πηδοϋν, είς τήν ηλικίαν 
σου. ,.» καί οδτω καθ’ εξής. Σημειωτέου δέ δτι ή Μάρς ήτο τότε έν τφ 
δράματι εξήκοντα δύο έτών δτε έδίδασκε τήν κορασίδα τήν έγγόνην της 
νά ήναι δέκα έτών.

'Η Μαρία Στουάρτη καί ή Φαίδρα κατέστησαν φανεράς τάς χαρακτη
ριστικής δαφοράς τών δύο τούτων μεγαλοφυϊών. "Οτε ή 'Ραχήλ ειδεν 
Αναγγελλόμενη» έν τφ ίταλικφ θεάτρφ τήν Maria Stuarda, ή συγκίνησίς 
της ύπήρξε ζωηρότατη ! διότι ή Αντίπαλός της τήν προσέβαλλεν έν τή 
δικαιοδοσίγ της, ,Αναλαμβάνουσα νά παραστήσν; πρόσωπον άρμόζον εις τήν 

'Ραχήλ. Ήθέλησε λοιπδν νά την ί'δγι, νά Αντιπαραβάλγ έαυτήν πρδς έκείνην 
καί έπήγε νά την ακούση κρυφθεΐσα είς τδ βάθος θεωρείου. Έν Αρχή τοϋ 
δράματος ή στάθμη έφάνη ισορροπούσα, τουτέστιν ή μέν 'Ριστόρη ήτο 

μεγαλοπρεπεστέρα, αγερωχοτέρα, βασιλικότερα, ή δέ 'Ραχήλ παθητικω- 
τέρα, μάλλον συγκεκινημένη, μάλλον γυνή. Άλλ’ έν τή μεγάλγ σκηνή 

τής συναντήσεως, ανέτειλεν αΐ'φνης ή δημιουργική δύναμις τής Ίταλίδος. 
Είσήγαγε δηλ, ή 'Ριστόρη εις τήν θαυμασίαν εκείνην σκηνήν καί τρίτον 

πρόσωπον, τδν Σταυρόν. 'Ο Σταυρδς δέν έφαίνετο έπί τοΰ ©ορέματός της 
Απλώς ώς σημεϊον πίστεως, Αλλ’ έκρέματο δι’ Αλύσεως παρά τήν πλευράν 
της, μέγας Σταυρός; καί τδ θειον τοΰτο σύμβολον τή έχρησίμευε κατά 

πάσαν στιγμήν ώς.παρήγορος έν ταύτφ, ώς σύμβουλος, ώς προστάτης, 
μετέχων πασών τών περιπετειών τής Αγωνίας της, Όσάκις, φέρ’είπεΐν, ή 
βασίλισσα ’Ελισάβετ τή απέτεινε ειρωνικούς τινας καί πικρούς λόγους, ή 
'Ριστόρη ήπτετο ζωηρώς τοΰ Σταυρού ώς έάν έλενεν είς αύτόν: Δός μ.οι
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. υπομονήν ! Έάν ύπαινιγμός τις υβριστικός την έκίνεε εις άγανάκτησιν,* 
έλάμβκνε τδν Σταυρόν καί τώ έ'λεγε διά τοϋ βλέμματος: Δός μοι καρτε
ρίαν! Τέλος κατά την κρίσιμου στιγμήν καθ’ ήν οφείλει νά κλίνγ τδ γόνυ 
πρδ της άντιζήλου της, τδ πρόσωπον της 'Ριστόρη έφαίνετο ταρασσόμε- 
νον, τά γόνατά της δύσκαμπτα, αί χεϊρές της συνεσπασμέναΓ έ'πειτα δέ 
αΐ'φνης θλίβουσζ τδν Σταύρον έπί τοΰ στήθους της έπιπτε προ τών ποδών 
της ’Ελισάβετ ήττημένη, άλλά καί ύποστηριζομένη ύπδ τοΰ θείου της 
προστάτου, Τδ σιωπηλόν τοΰτο σκηνικόν παρήγαγε γενικήν τών ακροατών 
φρίκην, ώς Ηλεκτρικόν δεΰμα μεταδοθεϊσαν άνά τδ θέζτρον ολόκληρον καί 
τοιοΰτος θόρυβος έκ τών χειροκροτήσεων καί τών άνευοημιών έγένετο, 
ώστε ή 'Ραχήλ δέν ήδυνήθη νά άνθέξη καί έ'φυγέν έκ τοΰ θεάτρου χωρίς 
νά άκούση τδ τέλος τοΰ δράματος.

Μετά τινας ημέρας άνηγγέλθη ότι έν τφ Γαλλικφ θεάτρφ θά παρα
σταθή η Φαίδρα. Τίς δέ νομίζετε δτι πρώτος Ηλθε καί έκάθισεν είς τδ 
πρώτον άπέναντι.τής σκηνής θεωρεΐον; Ή 'Ριστόρη, Ή δέ 'Ραχήλ ήλεκ- 
τρισθεϊσα έκ της θέας της άντιζήλου της άνεδείχθη την εσπέραν έκείνην 
άνωτέρα έαυτης. Τίς δέ ή'ρχιζε πρώτος τάς χειροκροτήσεις καί άνευφη- 
μίας; ή 'Ριστόρη. Προκύπτουσα άπδ τοΰ θεωρείου της, πυρετωδώς προση
λωμένη είς τάς κινήσεις, είς τους λόγους, είς τά βλέμματα τή; Φαί
δρας, άνέμιξε τδν ένθουσιασμόν της μετά τοΰ ένθουσιασμοΰ τών λοιπών 
άκροατών, καί αύτή έχειροκρότησε τελευταία, ώς είχε χειροκρότησή πρώτη. 
’Ίσος, ώς βλέπετε, ύπήρξεν δ πρδς άλλήλας θαυμασμός, άλλά κατά διά
φορον τρόπον έξεδηλώθη, ή μέν άπήλθεν, ·η δέ παρέμεινεν.

Μετ’ δλίγον νέος άγων. Πρόγραμμα τοΰ ιταλικού θεάτρου ανάγγελλε : 
&Fedra, ή κ.'Ριστόρη θά παραστήσγ τήν Φαίδραν». ’Έσπευσα παρευθύς. 
Άλλά τήν φοράν ταύτην ή νίκη άπέμεινεν είς τήν 'Ραχήλ. Υπήρχε μεί- 
ζων συνάφεια μεταξύ τής μεγαλοφυ'ίας τοΰ ποιητοΰ καί τής μεγαλοφυίας 
τής ήθοποιοΰ, ήτο ούτως είπεϊν μάλλον ρακίνειος. Έν δμως χωρίον άνέ- 
δειξεν ήμΐν τήν 'Ριστόρη έν δλγ αύτής τή δυνάμει, έν τοϊς έξης θαυμα- 
σίοις στίχοες τής τετάρτης πράξεως:

Ou me cacher? fnyons dans la nuit infernale. 
Mais que dis-je ? Mon p^re y tient l’urne fatale ; 
Le sort, dit-on, l’a raise en ses s6vdres mains. 
Minos juge aux enfers tous les pales humains. 
Oh ! combien frimira son ombre epouvanUe, 
Lorsqu’il verra sa fille, a ses vcux prfeentie, 
Contrainte d’avouer tant de forfaits divers, 
Et ses crimes peut-£tre iticonnus aux -enfers ! 
Que diras tu, mon pere, a ce spectacle horrible ? 
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Je crois voir de ta main tomber l’urne terrible, 
Je crois te voir chercher un supplice nouveau, 
Toi-m0me de ton sang devenir le bourreau ! 
Pardonne ;. , J

’Έχω έτι έν τή άκοή μου, προ τών όφθαλμών μου, έν τή καρδίφ μου 
τήν φωνήν, τδ βλέμμα, τήν χειρονομίαν τής 'Ραχήλ άπαγγελλούσης τούς 
στίχους τούτους.Καί ναι μέν αδύνατον είναι νά άπαγγελθώσι μετά πλείονος 
συγκινησεως και πάθους... άλλά δέν κατέβαινε? είς τδν "^δην, δέν έ'βλεπε 
τδν πατέρα της.. . δέν έ'βλεπε πίπτονσαν έκ των χειρύντον την στάψνον’ 
ταΰτα πάντα έ'βλεπε μόνον διά τών όφθαλμών τοΰ νοΰ, έν φ τουναντίον 
ή 'Ριστόρη τά έ'βλεπε διά. τών οφθαλμών τοΰ σώματος. . . . δέν ένόμιζεν 
οτι ήτο έν τώ ''Α.δγ, άλλ’ήτο πράγματι! Συρόμενη άπδ τής κόμης προ 
τών ποδών τοΰ πατρικού» δικαστηρίου άναφωνεΐι Pardonne. . ., καί ή άνα- 
φώνησις αυτή δέν είναι μόνον δέησις, άλλ’ είναι και κραυγή έσχατης 
άπελπισίας! Μοι έφάνη οτι έ'βλεπον τδν Τάλμαν έν τφ Όρελη? άναφω- 
νοϋντα τδν στίχον :

Dieux ! quels ruisseaux de sang coulent autour de moi!

Τδν στίχον τοΰτον άπαγγέλλων δ Τάλμ.ας, άπέσυρε μετ’αηδίας τον 
πόδα, ώς έάν όντως έπάτει έπί αιμάτων! . . Τήν αύτήν παρετήρησα δύ- 
ναμιν έν τφ σχηματισμέ τοΰ σώματος, τήν αύτήν δεξιότητα έν τή έπι- 
κλήσει τής 'Ριστόρης. Καί τινες μέν τών τότε κριτικών έψεξαν τήν μιμι
κήν ταύτην ορμήν τής 'Ριστόρης, άλλ’-δ Τάλμας θά έπεκρότει έάν τήν 
έ'βλεπεν.

Ί Τους στίβους τούτους ο’ύτω μετέφρασεν δ ’Ιάκωβος Έίζος 'Ραγκαβης:

Ποΰ να κρυφθώ.; ν'α φύγωμεν ε’ς τδ τοΰ "ASo'J σκο’τος, 
Καί πώς; ίμπρίς μρο δ πατήρ 9s νά φανγ) δ πρώτος- 
Τήν στάμνον λίγουν πώς κρατεί τήν φοβέραν «κείνος, 

Έχει δικάζει τούς νεκρούς άνηλεώς δ Μίνως. 
’Ώ, πόσον θέλει^κπλαγη μέ αιρίκην ή σκιάτοο, 

Άν αίφνης ή θυγάτηρ τοο παρασταθη κοντά του, 
. Και μαρτορήση πρδς αύτον φρικτάς παρανομίας 

Τοιαύτας, ώστ’ούδ’ήχοοσεν δ "ήδης παρόμοιας! 
Πως θέλεις φρίξει, πάτερ μου, τί θέλεις δποθέσει; 

Έκ τής γειρδς ή στάμνος σου θαρρώ πώς θέ νά πέση, 
Και δήμιος τής θυγατρός αύτής σου τής ιδίας, 
Πώς 0έ νά ευρης κατ’αδΐης νεοφανείς παιδείας! 

Συγχώρησον.................

(«Ποιήματα ’Ιακώβου 'Ρίζου 'Ραγκαβή περιέχοντα μετάφρασιν τριών Γαλλικών τραγωδιών 

μετά τοΰ πρωτοτύπου κειμένου και δίλλα διάφορα. Έν ’Δθ^ναις 1837 ε’ς τόμους 2». ’Ίδε ; 
τόμ. Α’ σελίδα 234). ,
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Ή 'Ραχήλ δέν παρευρέθη κατά τάν πρώτην παράσταάιν ΐ·ης ΜτβεΙαζι, 
Δεν ητο έν Παρισίοις.

Δεν θά ομιλήσω περί της άκρας επιτυχίας της τραγωδίας μου ή'τις δι’ 
£μέ ύπηρξεν ευτυχές άντεκδίκησις. Μόνον θά αναφέρω μικρόν γεγονός τό 
οποίον η 'Ριστόρη έμεγαλοποίησε σοβαρότατα. Μετά την πρώτην πράξιν 
ητις ύπ·ηρξε δι’ αύτην μάκρος θρίαμβος, έ'σπευσα είς τό δωρ.άτιόν της έπί 

σκηνης.
— Φίλτατέ μοι, άνέκραξε βλέπουσά με, η έπιτυχία των δύο τελευ

ταίων πράξεων είναι έξησφαλισμένη. Ιδού.
Παρετηρησα καί είδον φαιάν γαλ·ην έξηπλωμένην. έπι των γονάτων της.
— Καί τί μέ τοϋτο ; 'Η γαλή έ'χει σχέσιν μέ την τραγφδίαν μου ; 

προσεΐπον γελών.
— Δέν την αναγνωρίζετε;

— ’Όχι.
— Είναι η γαλ·?ί -ητις παρεστάθη είς δλας τάς δοκιμάς. Είναι ή γαλή 

τοϋ θεάτρου. Εΐκοσάκις την είδον νά πλανάται περί την δπην του ύπο- 
βολέώς έν δ έγυμ.ναζόμην. Δέν ηθέλησα ποτέ νά την έκδιώξωσι, διότι δέν 
'ηξεύρω διατί ένόμιζα οτι ή άποδίωξίς της ήθελε μοί φέρει δυστυχίαν. Καί 
βντως διατί είναι πάντοτε έκεϊ; Σημεϊον οτι ένδιαφέρεται.

Ήρξάμην γελών οτε έκείνη,
——Γελάτε, γελάτε, μοί είπε, κατά τό -ημισυ σοβαρώς καί κατά τό 

■ίίμισυ μειδιώσα. Σεις οί Γάλλοι είσθε δλοι σκεπτικοί. Δέν έ'χετε προλή
ψεις, δέν πιστεύετε τά περίαπτα. Άλλ’ έγώ τά πιστεύω. Και δταν ή 
γαλ·η αυτή είσ·ηλθεν είς τό δωμάτιόν μου, είς τό όποιον ουδέποτε έπά- 
τησε, καί έπηδησεν είς τά γόνατά μου, είπον δτι είναι καλός οιωνός.

Καί μετά τό τέλος της τραγφδίας μοί προσέθηκε μόλις μέ είδεν.
— ’Έ, "λοιπόν η γαλή δέν είχε δίκαιον ;
‘II τραγφδία μου ηρξατο έ'κτοτε την τύχην αύτ'ης περιπλανωμένη 

άπανταχοΰ, διότι η 'Ριστόρη την μετηγαγε καθ’ άπασαν την Εύρώπην 

καί κατ’ αύτην την ’Αμερικήν.
’Εκείνο τό όποιον συμπληροϊ τάς παραδόξους τύχας τοΰ έ'ργου μου είναι 

δτι η γλώσσα είς ην δλιγώτερον έδιδάχθη καί έν τών μεγαλύτερων θεά
τρων είς 3 ούδόλως παρεστάθη, είναι άκριβώς η γλώσσα έν γ έγράφη, καί 
τό θέατρον διά τό όποιον συνετάχθη. Δίς μόνον ηκουσα τούς στίχους μου 
■γαλλιστί έν έκτάκτοις παραστάσεσιν ύπό ηθοποιού άρίστης, ητις έ'σχε 
μεγάλην έν τη Μηδείιγ έπιτυχίαν της Μαρίας Αωράν.

Έν τούτοις προ τριών η τεσσάρων έτών ένόμισα οτι πλησιάζει η στιγμή 
καθ’ ην η εξορία αυτή έ'μελλε νά παύσγ καί οτι τό έ'ργον μου θά είσηρ- 
χετο είς την γενέθλιαν αύτοϋ γ·ην, τό Γαλλικόν θέατρον τοϋ δράματος καί 
υπό το εθνικόν αύτοϋ έ'νδυμ.α την γαλλικήν γλώσσαν. Ή Σάρρα Βερνάρδ. 

μέ παρεκάλεσεν έπιμόνως νά ττΐς επιτρέψω νά διδάξγ την Μήδειαν. Άν- · 

τέστην έπί-τινα χρόνον φοβούμενος δι’αύτην τον κόπον καί τό βάρος τοΰ 
μέρουξ τούτου. Μέ κατέπεισε τόσω πνευματωδώς δτι έ'χει την δύναμιν νά 
παραστησγ τό μέρος τοϋτο, ώστε κατεπείσθην. Κατεπείσθη μάλιστα καί 
ό διευθυντής τοϋ γαλλικού θεάτρου κ. Περρέν, πρός δν έκείνη άνεκοίνωσε 
τον σκοπόν της, καί έγένετο η διανομή τών προσώπων. Ό Μουνέ-Σουλλύ 
έ'μελλε νά παράσταση τόν Όρφέα, ή κυρία Βαρέτα την Κρέουσαν. Ή 
Σάρρα Βερνάρδ έμεινε πίστη είς την έπιθυμίαν. της. . . . άλλά. ...

Δέν ήξεύρω, άλλά νομίζω δτι δέν δύναμαι νά περατώσω κάλλιον την 
’Οδύσσειαν της πτωχές μου τραγωδίας, $ διά τ?!ς φιλοσοφικής ταύτης 
σκέψεως ην άπευθύνω τοϊς νεωτέροις μου συναδέλφοις. «Τρία είναι τά 
επαγγέλματα έν τφ κόσμφ τούτφ, δι’ ά άκρα άπαιτεΐται ύπομονη. Είναί 
τινα κηπουρόν, ναυτικόν καί συγγραφέα δραματικόν».

(Μελέτη Έρνέστου Αεγουβέ, μεταφρασΟεΐσα Εκ τοΰ 1’αλλικθΟ υπό Μ. Π. Λ.)<

ΠΕΡΙ ΤΟΪ ΚΟΜΗΤΟΣ ΜΟΤΖΕΝΙΓΟΓ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΤΟΪ ΚΟΜΗΤΟΣ Σ. ΒΟΡΟΝΤΖΟΒ

Ή λυπηρά κατάστασις είς -ην περιέπεσεν ό κόμης Μοτζενίγος, προελ- 
θοΰσα ένεκα τ*ης άφοσιώσεως καί τών πιστών καί διάσημων αύτοϋ ύπη- 
ρεσιών, άς προσηνεγκε τγ ημετέργ αύτοκρατορίγ, είναι άξία άναμφιβόλως. 
της προσοχής της αύτοκρατείρας. Ούχί μόνον δέν άντημέίφθη άναλόγως 

τών ύπηρεσιών αύτοϋ, άλλά καί άπώλεσεν ένεκεν αύτης τό πλεϊστον της 
περιουσίας αύτοϋ καί πάσχει άχρι τοΰδε ούκ ολίγον προς ζημίαν της τιμής 
αύτοϋ άνταξίας της έπίσημότητος τοϋ ονόματος αύτοϋ. Έπίτρεψόν μοί, 
φίλε μου, νά σοι έκθέσω πρός γνώσίν σου τό παρελθόν καί ένεστώς τοΰ 
δυστήνου τούτου άνθρώπου, την θέσιν της οικογένειας αύτοϋ καί τί έ'πρα- 
ξεν υπέρ τ·ης 'Ρωσσίας, ίς ένεκα καί άπώλετο.

* ‘Η έν εϊδει Επιστολής άφήγησις αΰτη Εγράφη παρα τοΰ διασήμου κόμητος2. Βοροντζόβ. 

οστις μετά την εις Πελοπόννησον Εκστρατείαν τυχών άδειας άπουσίας μετέβη ε’ς Πίσαν τής 

’Ιταλίας κατά τό 1777 έ'τος ένθα καί Εγνώρισε τον κόμητα Μοτζενίγον. Ή βιογραφική αΰτη 
Εξιστόρησις ήν άρύομαι Εκ τοΰ «'Ρωσικού αρχείου» (1878 άρ. 12 σελ. 413)- Εστάλη παρ'α 

τοΰ κόμητος Βοροντζόβ τφ κόμητι Ζαβαδόβσχΐη μεγάλως ΐσχύοντι τότε Εν τη αδλη τής Αι
κατερίνης, εύρίσχεται δέ έν τώ έν Μόσχφ άρχείφ τοΰ ύπουργείου τών Εξωτερικών Εν τφ,Ένε- 

τικφ κώδικι τοΰ 1784. Ό κόμης Μοτζενίγος άκριβώς τότε οτε έγράφη ή παροΰσα ήτο Εν 

Ένετία άντιπρόσωπος τής 'Ρωσίας, άποβιώσας περί το 1801 Ετος περίπου. (Σ. Μ-.).-
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. 'Η οικογένεια τών Μοτζδνίγων είναι νι έπισημοτάτη έκ των τίίς Ένί*· 
τικ·ης δημοκρατίας, λόγω Αρχαιότητας κζί διασημότητος των μεγάλων 
αύτ^ς έργων’ τά ύπ’ αυτής πεπραγμένα, ύφ’ Απάντων των ιστορικών Ανα- 
γράφονται. Ό σύγχρονος δόγης είναι δ όγδοος της δημοκρατίας ταύτης 
καί ούδεμία έτέρα οικογένεια έσχε πλειοτέρους. Κατά την δευτέραν Σταυ
ροφορίαν δτε οί Γάλλοι καί οί Ενετοί προδοτικώς έγένοντο κάτοχοι της 
Κωνσταντινουπόλεως οί τελευταίοι ουτοι κατέκτησαν τδ πλεΐστον της 
Πελοπόννησου, Κοητης, Εύβοιας καί άπάσας σχεδόν τάς νήσους, ων έγε- 
νόμεθα κύριοι κατά τον παρελθόντα αιώνα έν Άρχιπελάγει. Μετά παρέ- 

λευσιν έτών τινων οί "Ελληνες έκδιώξαντες τούς Γάλλους εκ της πρωτευ- 
ούσης αύτών, έκ Θράκης καί τών λοιπών χωρών τή;ς ‘Ελλάδος, συνήψαν 

τη Ένετίφ συνθήκην παραχωρησαντες αύτόΐς πάν τδ παρ’ αυτής άρπα- 
χθέν. Τότε αυτή δπως έδραιώση την έν ταΐς χώραις ταύταις κυριαρχίαν 
αύτνίς, άπέστειλεν έκεΐ μέρος τών αρχαίων πολιτών καί ευπατριδών ίδρύ- 
σασα Απανταχού κατά τδ παράδειγμα τών Αρχαίων ‘Ρωμαίων αποικίας. 
Μεταξύ τών εις Πελοπόννησον μεταναστευσάντων ευπατριδών ύπηρξεν είς 
καί δ -Μοτζενΐγος. Οί Απόγοθοι αύτοϋ καί οί πρόγονοι τοΰ ημετέρου έγέ
νοντο έν τί) χώρ^ εκείνη κύριοι μεγάλων κτημάτων, άτινα ούχί μόνον έν 
τοΐς αρχαίοις γεωγραφικούς χάρταις φέρουσι τδ όνομα τών Μοτζενίγων, 
Αλλά καί μέχρι τοΰδε οδτω άποκαλοΰνται, καί πλεΐσται δσαι οικίαι έν 
Κορώνη καί Μεθώνη ύφίστανται μετά τών σημάτων αυτών, οίτινες μάρ
τυρες· είσιν δ κόμης Θεόδωρος Γρηγόρίεβιτζ ' καί δ στρατηγός Γανιβάλ.’Εν 

Αρχή οί πρώτοι μετανάσται έτηρησαν τδ δυτικόν αύτών θρήσκευμα, 
μεταγενεστέρως δμ.ως πολλοί έξ αύτών η'ρξαντο νά νυμφεύωνται Έλλη- 
νίδας τών επίσημων έγχωρίων οικογενειών, άποθνησκοντες κατέλειπον 
τέκνα Ανήλικα, ών αί μητέρες έβάπτιζον αύτά κατά τδ ορθόδοξον δόγμα. 
Ή δημοκρατία - δεν Απηγόρευσε τοΰτο, ποθούσα όσον ένεστι νά κερδίση 

την ύπέρ αύτης εύ'νοιαν τοΰ ελληνικού λκοΰ, δι’8 της αύτης οικογένειας 
πολλοί νίσαν έν Ένετίφ μέν τοΰ δυτικοϋ δόγματος, έν Έλλάδι δέ τοΰ 
ορθοδόξου. Τδ αύτδ ιδίως συνέβη καί έν τη οίκογενείη τών Μοτζενίγων. 
Εις’τών προγόνων τοΰ ημετέρου, ορθοδόξου, ηδη δντος, ένυμφεύθη την θυ
γατέρα τοΰ πρίγκιπος Τόκη, κυριάρχου τ·ης Ζακύνθου. Ό πρίγκιψ ουτος . 
άπεβίωσεν άνευ άρρένων τέκνων, δι’ δ η περιουσία αύτοΰ περιηλθεν εις την 
θυγατέρα του. Άλλ’η ωραία αυτή νί,σος έπέσυρε την προσοχήν της Έ- 
νετίας. Δι’ 3 κατέκτησεν αύτήν καταλείψασα τφ νομίμφ αύτης κληρο- 
νόμφ κτήματά τινα ιδιαίτερα τοΰ Αποβιώσαντος πρίγκιπος, άτινα κατεχει 
δίχρι τοΰδε εκείνος περί ού γράφω την παρούσαν, καί άτινα παρεΐχον αύτφ 
εισόδημα πρδ της προσωποκρατησεως αύτοϋ έξ εννέα μέχρι δέκα χιλιά
δων ρουβλίων νΰν δέ ούδέ οβολόν. "Οτε δ Σουλτάνος Β,κγΛαζητ έξεδίωξεν

ΙΌ Όρλόδ. . -
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δλοσχερώς τούς'Ενετούς έκ Πελοπόννησου, ή δημοκρατία παρεχώρησέν 
άπασι τοΐς Απολέσασι τάς γαίας αύτών, αλλας γαίας έν Κρητη έ'νθα οί 
.Μοτζενίγοι έ'λαβον τάς παρά τ$ ‘Ρεθύμνφ διάσημους, Ας κατείχαν μέχρι 

της ύπδ τών ’Οθωμανών κατακτησεως της νήσου ταύτης μεθ’ 8 μετηνά- 
στευσαν εις Ζάκυνθον. "Οσοι έκ τών εύπατριδών Ενετών έτηρησαν'τδ 
δυτικόν δόγμα, έπέστρεψαν εις Ένετίαν, έ'νθα οί απόγονοι αύτών Απολαυ- 

ουσι προνομίων καί κυριαρχικών δικαιωμάτων. Οί τ·ης Ένετίας Μοτζενίγοι 
έπανειλημμένως προέτρεψαν τούς Ζακυνθίους Μοτζενίγους νά έπανέλθωσιν 
εις τδ πάτριον αύτών δόγμα, Αλλά μάτην. Οί τελευταίοι ουτοι καί τοι 
Απώλεσαν τά κτήματα αύτών έν Έλλάδι, δεν Απώλεσαν δμως καί την 
πρδς αύτούς συμπάθειαν, την πίστιν καί τδ σέβας τοΰ έν ταΐς χώραις ν| 
ταΐς νησοις ταύταις λαοϋ. Άνάδοχος τοΰ ημετέρου Μοτζενίγου ύπίρξεν δ 
δμώνυμος αύτφ δόγης καί ιππότης Σοβοϊογράνδης. Ούτος έξητησατο παρά 
τοΰ πατρδς τοΰ ημετέρου Μοτζενίγου ΐνα Αναδεχθ·^ αύτδν έν Ένετίφ 8 
καί έ'πραξεν Αναθρέψας αύτδν μέχρι τ·ης ηλικίας τών εΐκοσιν ετών, προ- 
σπαθών καί νά τον πείση ν’Ασπασθνί τδ τών δυτικών δόγμα.

Βλέπων έπί τέλους ότι ένεκα τοΰ θρησκεύματος αύτοΰ ητο Αναγκασμέ
νος νά μένη αργός, μη δυνάμενος νά καθέξη θέσιν έπαξίκν τοΰ Ονόματος 
αύτοΰ, Απεφάσισε νά υπηρέτηση έν ξένη χώρα, παράδειγμα έ'χων τον 
θειον αύτοΰ, δστις υπηρέτησε παρά τώ δουκί τοΰ Άννοβέρου. "Ενεκα της 
δμοδοξίας πάντοτε έπόθει νά υπηρέτηση έν 'Ρωσίφ, Αμοιρών όμως σχέ
σεων παρ’ ημΐν, έφοβεΐτο Αποτυχίαν καί ματαίαν οδοιπορίαν. Έν τούτοις 
διά πάσαν περίπτωσιν έλαβεν ‘Απόλυτον αδειαν νά ύπηρετηση έν ξένη 
χώρφ. Ταχέως όμως οικογενειακοί λόγοι Ανάγκασαν αύτδν νά καταλίπη 
πάσαν τοιαύτην ιδέαν, νά μεταβη εις Ζάκυνθον καί διαμείνη έπί τινα 
έτη έκεΐ διαρκώς. Μετά ταΰτα έν έ'τος πρδ τοΰ μετά τ^ς Πύλης ημετέρου 
Αγώνος, εύρίσκετο έν Ένετίφ προτιθέμενος καί πάλιν νά ζητηση ύπηρε- 
σίκν* κατά την εποχήν έκείνην ιδίως έπέστρεψεν έκ 'Ρωσίας δ Μαρού- 
τζης ' μετά σπουδαίου βαθαοΰ καί παρασήμου. Τότε η'ρξατο δ Μοτζενίγος 

σκεπτόμενος ότι εάν μεταβάς εις Πετρούπολιν έπιστρέψει μεθ’ ή'ττονος 
βκθμοΰ τοΰ Μαρούτζη δστις Ατο πολύ κατώτερος αύτοΰ την τε κατα
γωγήν καί τά λοιπά, τοΰτο θέλει προσβάλη τούς οικείους καί ομωνύμους 
αύτφ καί έπιφέρει αύτφ έν τε τ·η Ζακύνθφ καί τ·η λοιπή Έλλάδι αίσχος 
καί χλεύην. ’Ανέβαλλε λοιπόν τδν σκοπόν αύτοΰ σκεφθείς ότι δεν ά'ρμοζεν 
•ηδη τη ηλικίφ του νά έπιδιώκη τύχην ως νεανίας· Απεφάσισε νά έπι- 
στρέψη οί'καδε πρδς Ανατροφήν τοΰ υίοΰ αύτοΰ, 8ν έσκόπει νά κατατάξη 

κατόπιν, εις την.‘Ρωσικήν υπηρεσίαν.
Εύρισκόμενος έν Ζακύνθφ έμαθε περί τ·ης διαορηξεώς τών μετά της

1 Αντιπρόσωπος τ^ς‘Ρωσίας ?ν ‘Ενετία’ περί άϊτοΟ ΐδέ τάς ?ν τω Παρνασσφ κατα- 
γωρισθείσας, ?πιστολήν Ταμάρα, τδ 2ον αύτί.ς μέρος ζα'ι τήν ο’ικείαν σημείωσιν.

Τόμος ST’ 10.—’Οκτώβριος 1882 46
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1 Πύλη; σχέσεων ημών, έπε^η όμως ούδέποτε είχεν ύπηρετησγ) ίν φφ
j‘ j στρατω, ούδέ xSv νά σκεφθνί ηδύνατο περί στρατιωτικής έν 'Ρωσί^ι ύπη~
,ϊ ρεσίας, τόσφ μάλλον, καθ’ δσον ούδ’ εφαντάζετό τις τότε- δτι δ ρωσικός
'λ στόλος ηθελεν έμφανισθγ έν Ανατολή. Διηγε λοιπδν ούτως ήσύχως, ότε

< πρδς δυστυχίαν αύτοϋ ηγκυροβόλησεν αίφνης απέναντι τδν κτημάτων
■ αύτοϋ ακριβώς η πρώτη ρωσική φρεγάτα φέρουσα φορτίον πολεμοφοδίων

■! διά τδν στόλον είς την είς Πελοπόννησον εκστρατείαν. Ή φρεγάτα αύτη
Είί άπομακρυνθεΐσα έκ τοϋ λιμένας της Μαγώνος περιεπλανηθη έν χώραις

.■ § άγνώστοις τοϊς ημετέροις ναυτικοΐς, στερούμενοι; τών αναγκαίων γεωγρα
φικών χαρτών, πρφρέων ειδημόνων τών λιμένων, άνευ ούδεμιάς συστά- 

'Φ σεως και πάσχουσα τά μύρια (καθ’ρ τι δ Ένετδς διοικητής άπηγόρευσε
3 την άποβίβασιν τοΰ πληρώματος καί πάσαν τών κατοίκων μετά της φάε

ι γάτας σχέσιν). Τη επομένη της άφίςεως αυτής η φρεγάτα προσηραξεν
έπί βράχου καί νίθελεν αναμφίβολος άπολεσθη, καθ’ δτι τδ ύδωρ ηδη 
ηρξατο νά είσρέν;. Τότε δ κόμης Μοτζενίγος ένεκα τοΰ ομοδόξου καί τ·ης 
πρδς την αύτοκρατορίαν άφοσιώσεως αύτοϋ έναντίον πάσης άπαγορεύσεως, 

Ί άπέσ,τειλε πλείονας τών 3>00 άνδρών έκ τών ιδίων αύτοϋ μετά λέμβων
j καί έπιδ·ξίων οδηγών,_ οΐτινες έργασθέντες περί τά δυο ημερονύκτια μετά
ί . πολλών κόπων καί μόχθων άνελπίστως σχεδδν έσωσαν τδ πλοΐον καί ώδη-
( γησαν είς τδν λιμένα, ένθα δ Μοτζενίγος παρέσχε πάντα τά χρειώδη τφ

πληρώματα καί κατέπεισε τδν διοικητήν διά ικεσιών καί δώρων νά έπι- 
I j τρέψρ την έν Ζακύνθφ επισκευήν τοΰ πλοίου. Ό πλοίαρχος, οί άξιωμα-
j τικοί καί άπαν τδ πλήρωμα έθεώρουν τδν Μοτζενίγον σωτ^οα αυτών. Κατά
4 την έκ Ζακύνθου άναχώρησιν αύτών έπρομηθευσεν αύτοϊς γεωγραφικούς

Γ χάρτας καί δδηγούς. 'Ο: κόμης Αλέξιος Γρηγόρ’εβιτζ 1 μαθών παρά τών
j αξιωματικών της φρεγάτας εκείνης περί τοΰ γεγονότος τούτου, καί μαθών
5 παρ’ απάντων τών Ελλήνων οποίαν πίστιν χαίρει δ Μοτζενίγος έν Έλλάδι, 

Άλβανίφ καί Δαλματία, άπέστειλεν αύτώ έπιστολήν εύχαριστηριον, προσ- 
καλών νά καταταχθ?! έν τγ ρωσική ύπηρεσίφ καί μενών έν Ζακύνθφ, νά 
βοηθίί τδν στόλον παντοιοτρόπως, καί χορηγγ αύτφ τάς άναγκαίας είδη- 

σεις περί παντδς ότι ήθελε συμβη έν ταΐς έχθρικαΐς πλησιοχώροις έπαρ-
Ζ χίαις κ°ά άλλαχοΰ ένθα έχει σχέσεις, ύποσχόμενος αύτφ βαθμούς καί

άμοιβάς άπονεμηθησομένας αύτώ παρά της αύτοκρατείρας, καί συγχρόνως 
πέμπων αύτώ δίπλωμα τοΰ βαθμοΰ συνταγματάρχου είς § προεβιβάζετο. 

Μεγάλως έξέπληξεν αύτδν τοΰτο, καί ηθέλησε νά έπιστρέψγ τδ έγγραφον 
; ώς άδαης της στρατιωτικής έπιστημης καί έπιθυμών νά ύπηρετησγ) ώς

πολιτικός καί ούχί έχων τοσοΰτον άση,αον βαθμόν, άναμιμνησκόμενος τοΰ 
Μαρούτζη. Καθ’ ότι έστω καί άντισυνταγμκτάρχου βαθμός ηδύνατο νά 
δελεάσ·ρ αύτδν νεανίαν, ούχί δμως καί τεσσαρακοντατετραετη ηδη άν-

1 ’θολοί.
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δρα. Μη θέλων όμως νά δυσαοεστηση άνθρωπον άθφον δλως, εύελπιστών 
δέ ότι δ ’Αλέξιος Γρηγόριεβιτζ (Όρλδβ) δέν θέλει λείψν; σ^νιστών αύτδν 
τη κυβερνήσει, άπηντησεν αύτώ ότι εύγνωμονεϊ αύτφ ούχί διά τδν βαθμόν» 
άλλά διά την εύκαιρίαν ην παρέχει αύτώ όπως καταδείξη την άκραν προ
θυμίαν αύτοϋ ύπέρ της αύτοκρατείρας εκείνης ύπέρ ·ης ίτο πρόθυμος νά 
θυσιάσν) εαυτόν τε καί την περιουσίαν αύτοϋ άπασαν, καί ότι άπδ τοΰδε 
θέλει έγκαταλείψν; πάσαν ιδιαιτέραν εργασίαν όπως ένασχοληθγ είς τάς 

τοϋ κόμητος παραγγελίας. Τότε ηρξαντο δίδοντες αύτώ άμφότεροι οί κό- 
μητεςκαί δ Σπυρίδοβ παντοίας παραγγελίας, την προμήθειαν πάντων τών 
χρειωδών τών είς Ζάκυνθον προσορμιζομένων πλοίων τοΰ ρωσικοΰ στόλου, 
Ηρξαντο αίτοΰντες παρ’ αύτοϋ οδηγούς, γεωγραφικούς χάρτας, τοπογρα- 
φικάς έκθέσεις τών παντοίων εχθρικών χωρών, έζητουν άκριβεϊς εκθέσεις 

περί τών προπαρασκευών τών’Οθωμανών έν ταΐς χώραις έκείναις, έν αίς 
ώφειλε νά διατηρη κατασκόπους έν Πελοποννησφ, Δουλτζίνφ, Κρητν] καί 
Τύνιδι, Ανάγκασαν αύτδν ν’ άνανεώσν) τάς άρχαίας αύτοϋ σχέσεις έν Χει- 
μάρργ, Άλβανίφ καί Δαλματία, ένθα οί πρόγονοι αύτοϋ έχαιρον μεγίστην 
πίστιν, $ν καί αύτδς άχρι τοΰδε καί τοι δυστυχών χαίρει. Έκ τών τοιών 
τούτων επαρχιών πλείονας τών πεντακισχιλίων ένόπλων άνδρών κατέπεισε 
κατά διαφόρους έποχάς νά άοωσι τά όπλα καί μετηγαγεν έπί τοΰ στόλου, 
κηδόμενος έπί τοσοΰτον τοϋ συμφέροντος της κυβερνησεως, ώστε η ποοσ- 
αγωγη αύτών ούδεμίαν δαπάνην συνεπηγαγε διότι δέν εδίδετο αύτοϊς 
ούδ’ αύτη η μισθοδοσία μέχρι Πύργου, ένώ οί λοιποί κύριοι είς πάντα "Ελ
ληνα, ’Αλβανόν ?ι Δχλματδν ούς προσ^γον μέχρι της εις τδν στόλον άφί- 
ξεως, έπληρονον ούχί έλασσον τών εξήκοντα ρουβλίων.

Αί πληροφορίαι &ς άνεκοίνου περί τών έξοπλισμών τοΰ εχθρού ησαν το- 
σοΰτ'ον άκριβεϊς καί λεπτομερείς, ώστε ούδείς πρδ αύτοϋ έγίνωσκε καί 
αδύνατο καν νά πιστεύσ·ρ ότι κατά την άνακωχην οί Δουλτζίνιοι. καί η 
της Τύνιδος κυβέρνησι; ήδύναντο νά συνθηκολογησωστ τν| Πυλ·ρ καί έξο- 

πλίσωσιν όσον τδ δυνατόν πλείονας φρεγάτας καί πλοία, καί συνεννοού
μενοι μετά τ·ης τρίτης μοίρας ην άνέμενον έκ Κρητης νά διευθυνθώσι 
κατ’ εύθεϊαν εις την Νάουσαν, λιμένα της Πάρου, ένθα οί -ημέτεροι έλιμε- 
-νίζοντο έν πληρεστάτν] ησυχί^, έπί τγ βάσει της άνακωχ^ς καί ένθα 
-ηθελον άφεύκτω; καταστρκφη ώς οί Τούρκοι παοά τφ Τζεσμέ. Άλλ’ δ 
.κόμης Μοτζενίγος αύθωρεί έγνωστοποίησε περί τε τοΰ σκοποΰ καί τών δυ
νάμεων αύτών καί κατέδειξεν ότι έπάναγκες εϊνε νά δδεύσωμεν κατά τοΰ 
Δούλτζίνου ένθα τδ πλεΐστον της εχθρικής μ,οίρας ήθροίζετο. Συνεπείφ 
τούτου εστάλη ναυτική μοίρα, ητις διετάχθη νά διέλθη τ^ς Ζακύνθου όπως 
λάβη λεπτομερείς οδηγίας παρά τοΰ Μοτζενίγου. Ουτος παρέσχεν αύτη 
πάντα τά χρειώδη, έδωκεν οδηγού; εμπείρους τών λιμένων εκείνων καί 
άγηγγειλεν οτι πρέπει νά σπεύσωσιν. 'Η έν λόγω ναυτική ημών -μοίρα 
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.έ'τυχεν αισίως τοϋ σκοπού αύτης, καθ’ δτι συναντήσασα τούς Δουλτζινίους, 
συνήψε ναυμαχίαν έκδιώξζσα αυτούς μέχρι Πατρών απέναντι τοϋ λιμένος 
τών όποιων συνήφθη έτέρα ναυμαχία, καθ’ήν 17 των μεγίστων εχθρικών 
πλοίων κατεστράφησαν καί τά λοιπά 11 έ'σπευσαν νά ζητήσωσιν άσυλον 
έν τφ λιμένι τής ρηθείσης πόλεως ύπο την άμυναν τοΰ φρουρίου αύτής. 
Οΐ Τυνήσιοι άκούσαντες το άπευκταΐον τούτο, ούδέ καν έτόλμησαν νά έκ- 
στρατευσωσιν.

Ιδού αί ωφέλιμοι πληροφορία! άς μετέδωκεν ούτος τφ στόλφ. Μετε- 
βίβαζε τοΐς ημετέροις ούχί μόνον τά συμβαίνοντα έν ταΐς δμόροις έπαρ- 

χίαις τοϋ έχθροΰ, άλλά καί τά έν κύτη τή Κωνσταντινουπόλει’ καθ’δτι 
αείποτε έκέκτητο σχέσεις μετά τοϋ παρά τή Πύλη πρεσβευτοϋ τής Ένε- 
τίας. Ταύτοχρόνως δέ ήδύνατο ν’ άγγέλλη καί τά έν τη βουλή τής Ένε- 
τίας διαπραττόμενα. Δι’ § καί έλάμβανεν ευχαριστηρίους έπιστολάς παρά 
τε τοϋ κόμητος καί τοϋ Σπυρ'ιδοβ, έν αις άναφέρεται περί τούτου, έγώδέ 
αύτδς άνέγνωσα έν. μι^ τά εξής: βΣύ είσαι δ σωτήο ημών, σύ.δ πιστός 
ημών φύλαξ’ ένεκα της άγρυπνου έπιμελείας σου διατελοϋμεν έν ήσυχίη’ 
μην άμφι,βάλλετε περί τών άμςιβών έπαξίως τών ύπηρεσιών σας».

Οί 'Ενετοί φοβούμενοι τρύς Τούρκους κατά την συνήθειαν, ημάς δέ ετι 
πλέον, διότι άπαντες οί έν ’Ανατολή καί Δαλματί^ υπήκοοι αύτών είσιν 
ομόδοξοι ημϊν καί τοσοΰτον άφοσιωμένοι, ώστε περιφρονοΰντες φανερώς 
τά διατάγματα της δημοκρατίας ύπετάσσοντο τοΐς ημετέροις ύποφέροντες 
έκ τούτου τά πάνδεινα, ή'οξαντο ύποπτεόοντες^ΐον κόμητα Μοτζενίγον 
καί καταδιώκοντες αυτόν. ΎΗτο δμως δύσκολον, καθ’ δτι είχεν άναγγείλει 
•ηδη τώ διοικητή έκ προτέρου δτι εύρίσκεται έν ρωσική ύπηρεσίη, ύπέδειξε 
τδ έ'γγραφον τοϋ διορισμού αύτοϋ καί έ'λαβε διαταγήν νά μένη έν Ζα- 
κύνθφ πάντοτε λόγφ υπηρεσίας τοϋ στόλου, δι’ 8 καί κατέλιπον αύτόν 
έπί τινα χρόνον άνενόχλητον. Ό κόμης ’Αλέξιος Γρηγόριεβιτζ ένετείλατο 
αύτφ νά δέχηται ύπο την προστασίαν αύτοϋ έκείνους τούς δυστήνους Πε- 
λοποννησίους οιτινες φεύγοντες τήν έκδίκησιν καί την μάχαιραν τοϋ ’Οθω

μανοί άφικνοϋντο είς Ζάκυνθον. Τότε το πρώτον έπήλθεν αύτφ ή ιδέα, 
περί ης άπέστειλε σχέδιον τφ κόμητι περί της άποστολής τών τέκνων 
αύτών εις 'Ρωσίαν προς έκπαίδευσιν, δΤ αί> ήθελεν έδραιωθη έν τφ μέλ- 
λοντι ή μεταξύ τής 'Ρωσίας καί 'Ελλήνων σχέσις, 8 καί έγένετο. Μη άρ- 
κοόμενοι όμως είς τοϋτο έκτος τών έν Ζακύνθφ τέκνων τών φυγάδων, 
άπέστειλεν έτι πιστούς άνδρας είς Πελοπόννησον και ’Αλβανίαν, ένθα δυ
νάμει τής έμπιστοσυνης ην έ'χουσιν αύτφ τε καί τη οικογένεια: αύτοϋ οί 
εγχώριοι χριστιανοί, ηδυνήθη νά διάσωση κρυφίως πολλά τών δυστήνων 
τούτων παιδιών έξ αύτών τών χειρών τών ’Οθωμανών, οιτινες έκράτουν 
αύτά αντί όμηρων. Τδ τελευταΐον τοϋτο έξηρέθισε μεγάλως τούς πασάδες 
και την Πύλην, ητις απειλούσα άπήτει παρά τής δημοκρατίας τήν έπι-
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στροφήν τών άπαχθέντων καί την τιμωρίαν τοϋ κόμητος. Μοτζενίγου, ως 
υπηκόου της Ένετίκς’ άλλ’ ούτος είχε προφθάσει ηδη νά σώσή τούς δυσ
τυχείς τούτους έκ τοϋ κινδύνου, πέμψας αύτούς εγκαίρως έπί τών ήμετέ- 
ρων πλοίων, τοΐς 'Ενετοΐς δέ άπηντησεν δτι ευρισκόμενος έν τή βασιλική 
τής 'Ρωσίας ύπηρεσίη, κράτους το όποιον έκήρυξε κατά τής Τουρκίας 
άγώνα, πράττει πάν δ τι διατάξωσιν αύτφ ουδόλως είς τοϋτο πταίων.

Κατήντησε δέ τοσοΰτον άφόρητος τοΐς 'Ενετοΐς ώστε έζητουν παντοιο- 
τρόπως ν’ άπολυτρωθώσιν αύτοϋ καί έχάρησαν μεγάλως έπί*τφ γεγονότί 

τουτφ, εύρόντες αιτίαν εύλογοφκνή δι’εξορίαν’φοβούμενοι δμως τον ημέ- 
τερον στόλον δέν άπεφάσιζον νά πράξωσι τοϋτο. 'Η κυβέρνησις ύπεκρίθη 
δτι ούδέν γινώσκει, περί της τη ρωσική κυβερνήσει υπηρεσίας αύτοϋ, δτι 
δήθεν δ τής Ζακύνθου διοικητής ούδέν περί τούτου άνηγγειλε καί ήρξατο 
νά δεοοδίδη δτι δ κόμης Μοτζενίγος είναι άντάρτης, δέν ύπακούει τοΐς δια- 
τάγμασι τοΰ τής Ζακύνθου διοικητοΰ καί έγείρει έριδας μεταξύ τής δη
μοκρατίας καί τής Πύλης. Ό διοικητής έπωφελούμενος της εύκαιρίάς ήρ- 
ξατο άπειλών αύτόν καί λέγων δτι έάν δέν άπέλθη θέλει πάθη τά πάν- 
δεινα’ έπί τέλους βλέπων δτι δ κόμης Μοτζενίγος δέν άναχωρεΐ, ηρξατο 

άποστέλλων άνθρώπους ϊνα μεταπείσωσιν αύτδν νά έγκαταλείψη την 
νήσον προσθέτοντες δτι η κυβέρνησις δυσανασχετεί λίαν κατά της έν Ζκ- 
κυνθφ διαμονής αύτοϋ έξ ου δύνατκι νά πάθη. Τότε δ κόμης Μοτζενίγος 

ανήγγειλε τφ κόμητι Όρλοβ δτι η ύπόθεσις αυτή προσλαμβάνει έπικίν- 
δυνον χαρακτήρα καί δτι ένεκα της θέσεως έν νί εύρίσκεται άδυνατεΐ έν 

τφ μέλλοντι νά φανη αύτφ χρήσιμος μενών έν Ζακύνθφ. Δυστυχώς δμως 
έβράδυ/εν η άπάντησις, οΐ δέ 'Ενετοί, άπολέσαντες πάσαν υπομονήν καί 

λησμονήσαντες πάν προς τήν 'Ρωσίαν δφειλόμενον σέβας, έπροσωποκρά- 

τησαν αύτόν. Συνέβη δέ το πράγμα ώς έξης: ’Επειδή άπάντες οί κάτοι
κοι τής Ζακύνθου είσιν ορθόδοξοι καί άφοσιωμένοι τφ κόμητι Μοτζενίγφ, 
δ διοικητής φοβούμενος τάς ύπέρ αύτοϋ διαδηλώσεις αύτών, άπέστειλ.εν 

άντισυνταγματάρχην τινά μετά 400 στρατιωτών ένοπλων’ άλλ’δ λαός 
οστις πάντοτε έκεΐ οπλοφορεί κάί είναι άνδρειότερος τών άνανδρων ’Ιτα
λών στρατιωτών τής δημοκρατίας, περιεκύκλωσεν αύθωρεί τον οίκον τοϋ 
κόμητος Μοτζενίγου, έπί τφ σκοπφ νά λύτρωση τδν αιχμάλωτον διασπών 
τήν γραμμήν τοϋ ρηθέντος στρατιωτικού σώματος. Ό συνταγματάρχης 
έφοβήθη τοϋτο μεγάλως’ δ δέ κόμης βλέπων δτι περικυκλοϋται ύπο στρα

τιωτών, οιτινες κατά τήν συμπλοκήν ήδύναντο νά φονεύσωσιν αύτόν, ήναγ- 
κάσθη έξελθών έπί τοϋ έξώστου νά καταπείση τό πλήθος όπως μή παρ- 
εμβάλη προσκόμματα τή κυβερνήσει, ούδόλως περί αύτοϋ κηδόμενον’ 
καθ’ δτι ώς υπάλληλος τής Αύτής Μεγκλειότητος, εύελπιστεΐ έπί τή 
προστασία αύτής. Μετά πολλοΰ κόπου έπί τέλους κατέπεισε το πλήθος. 
Είς εύγνωμοσυνην τούτου δ άντισυνταγμκτάρχης μετά τών άξιωμάτικών 

κ
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καί των στρατιωτών έλεηλάτησαν άπασαν την οικίαν αύτοΰ, άρπάσαντες 
σκεύη Αργυρά, χρυσά και Αδαμάντινα κοσμήματα, τά πάντα έν ένί λόγω· 
προσθετέον δέ εις ταΰτα δτι η σύζυγός του κατά την προσωποκράτησιν 
τοΰ κόμητος τοσοϋτον έφοβηθη ώστε εινέ παράλυτος Αχρτ τοΰδε.

Τον κόμητα Μοτζενίγον απηγαγον εις Κέρκυραν, έγκαθείρξαντες έν vjj 
ειρκτή του φρουρίου, ένθα διέμεινεν έπί 8 μίνας, καί έ'νθα ηθελον βεβαίως 
άπαγχονίσγ αυτόν, δι’ 3 Ανέμενε καθ’ έκάστην τον θάνατον. Γράψα; δέ 
την διαθήκης αύτοϋ δι’ ης Ανέθετε τά δύστηνα τέκνα του τη προστασίη 

τ^ς Αύτοκρκτείρας, καθικετέυσε τον ιερέα τοΰ φρουρίου, δστις ηδυνάτει 
ν’ Αρνηθ?) αύτφ την έν λόγω χάριν, νά πέμψη αύτην μετά τον θάνατόν 
του εις 'Ρωσίαν. Έσώθη όμως χάρις τφ ναυάρχφ Σπυρίδοβ.

’Ενταύθα σημειωτέον δτι δ κόμης Μοτζενίγος, προβλέπων τδν κίνδυνον 
έ'σπευσεν άπαντα τά έγγραφά του προ ημερών εϊσέτι νά πέμψη κρυφίως 
εις μίαν τών έξοχικών οικιών αύτοΰ, καί δτι τη παραμονή της προσωπο
κρατησεως αύτοϋ έ'λαβεν έπιστολην τοΰ ναυάρχου λίαν φιλικήν έν η ούτας 
έ'διδεν αύτφ διαφόρους παραγγελίας Αφορώσας εις την υπηρεσίαν. Ή έπι- 
στολη Ακριβώς αυτή περιηλθεν έΐς χεΐρας τοΰ Ανωτέρω Αντισυνταγματάρχου 
καί εστάλη εις Ένετίαν ένθα ηρξαντο φοβούμενοι ηδη τδ Αποτέλεσμα τ’ης 
βίας εκείνης· δι’ο η βουλή ανέθεσε τφ έν’Ανατολή στρατηγώ αύτης Τε- 
νιέρη νά πέμψη τφ Σπυρίδοβ τον αύτδν Αντισυνταγματάρχην κομιστήν 
επιστολής έχούσης ώδε : «Ό κόμης Μοτζενίγος πολίτης της δημοκρατίας 
ών, έστασίασε, δι’ 3 καθείρχθη έν τφ δεσμωτηρίφ" άλλ’ δπως διαδίδεται 
εύρίσκεται έν ρωσική ύπηρεσίιρ, έάν έχηται τοΰτο επομένως Αλήθειας καί 
δ κύριος ναύαρχος ζητηση την Απελευθέρωσίν του, θέλει άύθωρεί Απελευ- 
θερωθη».

Ό ναύαρχος Σπυρίδοβ, ό'στις είχεν ηδη αναγγείλει τφ ημετέρφ άναπ 
κτοβουλίφ την προσωποκράτησιν ταύτην καί πεποιθώς δτι τοΰτο συνφδά 
τη αξιοπρεπείς τ^ς αύτοκρατορίας, ούχί μόνον θέλει αίτηση την αποφυ- 
λάκισιν αύτοΰ αλλά καί πρέπουσαν ίκανοποίησιν έν εί'δη αίτησεως, συγ
γνώμη; η τιμωρίας τοΰ διοικητοΰ, δεν έτόλμησε νά δεχθη τδν κόμητα 

Μοτζενίγον καί άπηντησε λίαν φρονίμως ποιων, δτι ούδέ κάν επιθυμεί νά 
δώση πίστιν δτι η δημοκρατία διακρινομένη έκπαλαι έπί τη έχεφροσύνη 
αύτνίς ηθελεν έπιτρέψη Ανευ διαταγές αύτίΐς δ στρατηγός νά διατάξη τδν 
ύποδεέστερον αύτφ διοικητήν τνί; Ζακύνθου νά προσωποκράτηση τδν κό
μητα Μοτζενίγον έναντίον τοΰ διεθνοΰς δικαίου, πληρεξούσιον Αξιωματικόν 
τ*ης αύτοκρατείρας της 'Ρωσίας, δστις συμφώνως ταΐς έπισημοις αύτης 
διαταγαΐς έξεπληρου χρέη 'Ρώσου έν Ζακύνθφ αντιπροσώπου* καί δτι 
Απορεί μεγάλως δτι νΰν ιδίως έ'χουσιν αμφιβολίας περί τις έν ρωσική ύπ.η- 
ρεσίς διαμονής αύτοΰ, ένφ πρδ τόσων η'δη ετών κατά σειράν αυτοί ουτοι 
οί διοικηταί της Ζακύνθου, αύτφ ώς πληρεξουσίφντοΰ στόλου Απετείνοντο 

• κατά διαφόρους, περιστάσεις. Φοβούμενος όμως ό ναύαρχός Σπυρίδοβ μή
πως δηλητηριάσωσι τδν δεσμώτην (δπερ πολλάκις συνέβη έν Ένετίς), 
διέταξε τά ημέτερα πλοία νά κακοποιησωσι παντοιοτρόπως τά τ·ης Ένε- 

τίας εμπορικά καί κρατούντα αύτά νά τα προσάγωσιν εις Πάρον έπί τνί 
προφάσει δτι προμηθεύουσι τοΐς Τούρκοις πολεμεφόδια. Ό έν τη ’Ανατολή 
στρατηγός 'Ρενιέρη Απετάθη'περί τούτου πρδς τδν ναύαρχον Σπυρίδοβ, 
δστις Απηντησεν δτι ούδέ κάν Ακρόασιν θέλει δώση μέχρις ού δεν λυθη τδ 
ζητημα τοΰ κόμητος Μοτζενίγου. ’Εκτός δέ τούτου ένεκα τοΰ περί δηλη- 
τηριάσεως φόβου βν είχε, διέδωκε ψευδώς, δτι παν τδ συμβησόμενον τφ δε
σμώτη θέλει συμβη καί τοΐς αίχμαλώτοις Ένετοΐς ούς έκρατοΰμεν, δπερ 
τοσοϋτον έφόβισε την βουλήν, ώστε έσπευσε ν’ απολύση τδν κόμητα, 
Αναγγείλασα αύτφ συνάμα δτι έπί Απειλή θανάτου Απαγορεύεται αύτφ 
η έν τοΐς δρίοις τοΰ κράτους διαμονή. Καί έν τφ δεσμωτηρίφ έν τούτοις 

ευρισκόμενος δ κόμης ένεκα τοΰ ζήλου καί της φοονησεως αύτοΰ, καί ούδ’ 
αύτ·ης της αφανισθείσης περιουσίας αύτοΰ φειδόμένος, εύρε μέσον νά προς- 
ενέγκη υπηρεσίας τφ στόλφ ώς έάν εύρίσκετο έν Ζακύνθφ· καθ’δτι έξα- 
γοράσας τούς φοουροΰντας αύτδν Αξιωματικούς, ή'ρξατο Ανταποκρινόμενος 
μετά τών γνωρίμων αύτφ πλουσίων Κερκυραίων, οίτινες έχορηγουν αύτφ 
δάνεια δι’ ών έξηγόοαζε τούς Αξιωματικούς, καί τοιουτοτρόπως είχε τδ 
μέσον ν’ Αναγγέλλη τά πάντα τφ ναυάρχφ, δστις εύρίσκεται νΰν έν Πε- 
τρουπόλει δυνάμενος νά έπιβεβαιώση τοΰτο.

Σοί έξεθεσα άπάσας τάς υπηρεσίας αύτοΰ. Γνώρισον λοιπόν νΰν τί 
Απώλεσεν έκ της περιουσίας αύτοΰ. ’Εν τφ διάστημά :ι επτά έτών της 
υπηρεσίας αύτοΰ δέν έ'λαβεν ούδέ δβολδν μισθοΰ η αμοιβής- διά τούς.κα
τασκόπους ους διετηρει έν Πελοποννησφ, έν πολλαΐς χώραις τ·ης 'Ρωμυ
λίας, έν Κρητη καί Τύνιδι καί ούς η'μειβε πλουσιοπαρόχως, ώσαύτως ούδέν 
έ'λαβε. Τρις ποοσεκάλεσαν αύτδν εις Πίζαν, έ'νθα ώφειλε νά μεταβη διά 
Ζακύνθου μέχρι τοΰ βασιλείου τ-ης Νεαπόλεως, έκεΐθεν δε δι’άπάσης της ■ 
’Ιταλίας μέχρι Πίζη; καί τάνάπαλιν δίς Απέστειλαν αύτδν εις Ένετίαν, 
ούδέποτε χορηγησαντες αύτφ τά της οδοιπορίας. Ή έκ της λεηλατηθείσης 
οικίας αύτοΰ ζημία Ανέρχεται εις εϊκοσακισχίλια ρούβλια. Άπώλεσε 
δέ έν ταΐς ύπέρ ημών ύπηρεσίαις αύτοΰ παν δ τι έκληρονόμησε παρά τών 
προγόνων αύτοΰ. Παράβαλε λοιπόν, σέ παρακαλώ αυτόν, ποδς τδν Κατα- 
κουζηνόν, τδν Άργύριον καί τδν Μαρούτζην. Οί πρώτοι δύο βεβαίως ύπη- 
ρέτησαν καί είσίν έπάξιοι Αμοιβής, Αλλ’αί ύπηρεσίαι αύτών ούδόλως έξι- 

σοΰνται έκείναις Ας προσηνεγκεν δ κόμης Μοτζενίγος. Σκέφθητε, λοιπόν 
έάν είναι δίκαιον δ κόμης Μοτζενίγος, δν διά πλείστας δσας αιτίας ώφει- 
λον ν’ ανταμείψωσι, καί πλειοτέρας ύπηρεσίας προσενεγκών καί πλειότερα 
δεινά ύποστάς τοΰ Κατακουζηνοΰ, δλοσχερώς σχεδόν κατκστρκφείς, αχρι 
τοΰδε νά μη τύχη ούδεμιάς αμοιβής.
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’Ιδού, φίλε μου, τί με παρεκίνησε νά σοι γράψω την μακράν ταυτην 
έπιστολην. ’Ελπίζω δέ δτι δικαιοσύνης ένεκεν καί άφοσιώσεως τί) αύτο- 
κρατείρα δέν θέλεις λείψρ φροντίζων ύπέρ αύτοϋ».

(Έχ τ?|ς 'Ρωσικής).
' Κ. Α. Παλαιολάγος.

Ο ΚΖ Ύ" ΝΟΣ*
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Ο Θεός προστατεύει τούς αγαπώντας.
Εΐ'χομεν η'δη τδ ημισυ της δδοΰ διανύσει οτε συνηντηθημεν μετ’ άλλοΰ 

τίνος ταξειδιώτου, ώσεί πεντηκοντούτου. Περικαλύπτων ούτος τδ σώμα 
διά μηλωτών μέχρι πώγωνος, παρεΐχεν εικόνα παγετώδους ό'γκου έν με- 
σοΰντι Αύγούστω καί συνετέλει είς τδ νά σιωπώμεν. Τίτο ,μέγας και 
στιβαρός, πρώτον δ’ έπιφαινόμενον χαρακτηριστικόν του ησαν μακροί μύ- 
στακες, ψαρροί, κεκλιμένοι πρδς τά κάτω καί συνεστραμμένοι κατά'τά 
άκρα. Έκαστη θρίζ τών δφρύων του ειχεν ιδίαν διεύθυνσιν, ώστε τδ σύ- 
νολον άπετέλει έν είδος θάμνων τραχέως έξεχόντων ύπεράνω τών οφθαλ
μών, οιτινες ησαν μικροί άναλόγως τοϋ έπιμηκους και γωνιώδους προσώπου 
του’αύτοί δέ οί οφθαλμοί του περιπεφραγμένοι διά πυκνών καί σιμών 
βλεφαρίδων ώμοίαζον ώς δύο άντρα έντδς τών οποίων είχε κεκρυμμένας 
τάς ιδέας του. Τδ στόμα ^το μέγα και τδ χείλος ύπεροπτικόν, τδ δέ μέ- 
τωπον ίκανώς ύψηλδν πρδς ένδειξιν πνεύματος, ητο ύπέρ τδ δέον δμαλόν, 
ώστε νά έγκρύπτη μεγκλοφυ'ίκν.

'Ο Μαξίνσκης μοί είπεν ότι ·ήτο 'Ρώσος καί δέν έπέστησε πλέον την 
προσοχήν του έπί του συνοδοιπόρου, ώς είθισμένος παιδιόθεν είς τδ βλέπειν 
τοιαύτας φυσιογνωμίας.

Ό άνθρωπος έκεΐνος δσάκις τδ βλέμμα μου έπιπτεν έπί τοϋ ίδικοΰ του, 
έδείκνυεν δτι ουδόλως ήθελε νά προσέξν) είς έμέ. "Εμενεν άκίνητος, ώσεί 
άποφεύγων τδν έξευτελισμδν τοΰ νά μας παράσχη τδ θέαμα χειρονομίας 
τινός. Έν τούτοις ή μεγαλοπρεπής αυτή στάσις, αντί νά μοι έπιβζλγ δει- 
λίαν, ύπεκίνει τούναντίον ίλαρότητα παρ’ έμοί και κατά στιγμάς μόλις 
συνεΐχον τδν γέλωτα. 'Ο έπιβλητικδς έκεΐνος άρχων, δστις έφαίνετο άπο
ρων διότι παρείχε την τιμήν είς τδν κόσμον νά ζη έν αύτώ, μέ διεσκέδα- 
ζεν. 'Ο Μαξίνσκης μέ έβεβαίου δτι ούδόλως τδ έξωτερικόν του ητο παρά"

* Ίδι σιλ. COS.
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τύπον, δτι πολλούς άλλους τοιούτους έμελλον νά ί'δω εκεί καί δτι οί 
'Ρώσοι $σαν δλοι σχεδδν δμοιοι πρδς αύτόν. — Οί κύρωι ούτοι, έλεγε, θη~ 
ρεύουσι πρδ παντδς τδ μεγαλείου" συνεπείς τούτου πάσα κίνησις άπαγο- 
ρεύετάι.

'Ο γέλως μου έξέσπασε μεταδοθείς καί είς τδν Μαξίνσκην, δστις δμώς 
■ηλεγχε τδ άτόπημα τοϋτο είς τδ όποιον τδν παρέσυρα.

'Ο μεγαλοπρεπής άγνωστος διετηρει την απαθή άκινησίαν του, έπκυ- 
ξάνων διά ττίς άγριωπης ταύτης σοβαρότητος τδ ακράτητου τ^ς ευθυ
μίας μου.

«Τί τά θέλεις, είπον χαμηλοφώνως είς τδν κόμητα. — Τδ κακδν ηδη 
έ'γεινεν. Ό άγνωστος ούτος αύτοκράτωρ μάς έχαρακτηρισεν νίδη ώς άν- 
θρώπους άναγώγους. ’Αντί λοιπδν νά θλίβωμαι, δπερ καί ούδέν ηθελεν 

έπανορθώσν), προτιμώ νά ένεργησω ώσάν ·έμην μόνος».
Ταϋτα δέ λέγων, έξηγαγον έκ τοΰ θυλακίου μου τδν φάκελλον, ένθα 

εϊχον τοποθετησγ τάς εικόνας τών δεσποινίδων Β*** καί άπελάμβανον 
της θέας αύτών, της οποίας είχον στερηθη άφότου έλάβομεν την τιμήν 
νά συνοδοιπορώμεν μετά τοϋ άρχοντος.

Ό Μαξίνσκης μοί άφγρεσε την εικόνα της 'Ρενέ καί μόλις άφοΰ έπί 
πολύ την έθέώρησεν, άπεφάσισε νά μοι την άποδώσγ. Κατ’ούδένα τρόπον 

έστεργον νά την έγκαταλείψω.
Αί'φνης ύπάλληλός τις ένεφανίσθη έπί της θυρίδος καί ηρώτησε ποιαν· 

διεύθυνσιν έπρόκειτο ν’ άκολουθησωμεν. Έσιώπησα περιμένων μετά χαράς 
ν’ άκούσω μίαν λέξιν προφερομένην ύπδ τοΰ συνοδοιπόρου, άλλ’ ή χαρά μου 
ταχέως μετετράπη είς δυσαρέσκειαν, δταν ή'κουσα δτι καί έκεΐνος διευ- 
θύνετο είς Βαρσοβίαν.

«Έπιθυμ.ώ νά μεταβώ είς άλλο χώρισμα της άμαξοστοιχίας!» άνέκραξά.

Έφθάσαμεν είς τδ χωρίον Κάτσοβιτζ, επομένως ό Μαξίνσκης είσηρχετα 
είς τδ πάτριον έδαφος.

Μικρδς ποταμδς ώλίσθησεν αί'φνης ώς κυαντ] ταινία ύπδ την αμαξο
στοιχίαν, έφθασε δέ συνάμα είς τά ώτά μου, άγνωστον πόθεν έρχομένη 
ί λέξις :

«Γρανίκα I»
Διεβαίνομεν τδ σύνορον, ό δέ κόμης λησμονών τούς κινδύνους τούς 

όποιους διέτρεχεν
«Ωραία μου Πολωνία !» άνέκραξε. Καί είτα ψιθυρίζων προσέθηκε : «Τδ· 

η'λπιζες νά μ’έπανίδγς εύτυχη, συ, την οποίαν έγκατέλιπον διά ν’άπο- 
θάνω ! Ποσάκις ή'κουσες άπδ τών χειλέων μου τδ όνομα έκείνης ποΰ άγα- 
πώ ! Θά σοδ τδ είπώ καί πάλιν τώρα, οτε πρόκειται νά ένωθη με τδ 
ίδικόν μου.»

Άλλ’ η θέα τ^ς έρειπωμένης ταύτης χώρας, τνίς έρημώμένης ταύτης
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γης, υγρά; πάντοτε άπδ τοϋ αίματος τών τέκνων αύτής, τδν νά
ώχριάσγ.

«Τάλαινα πκτζίς!» είπε καί έκλινε τδ μέτωπον.
Δέν έτόλμησζ νά λύσω την έπακολουθήσασαν σιωπήν. Ειδον δέ τδν 

'Ρώσον δίδοντα διά πρώτην τότε φοράν σημείου ύπάρξεως. ’Έστρεψε την 
κεφαλήν πρδς τδν τεταραγμένον Μαξίνσκην καί τδν έτίμησε διά λοξού 
βλέριματος, δπερ έσήμαινε «Καί σύ λοιπδν είσαι άθλιος Πολωνός!»

Νέα κεφαλή ύπαλλήλου, φερουσα σκούφον μικρδν έκ βοστρυχώδους μη
λωτής, μάς άνήγγειλεν οτι έπρεπε^νά κατκβώμεν δπως τελεσθή η τελω
νειακέ) έπίσκεψις τών πραγμάτων και ή έπιθεώρησις τών διαβατηρίων 
μας. Έλάβομεν "λοιπδν φύρδην μίγδην έπενδυτας, σκεπάσματα, σάκκους 
οδοιπορικούς καί έρρίφθημεν έξω τοϋ οχήματος.

Εϊνε γελοία ή πολεμική σοβκρότης, μεθ’ ής εξετάζονται οί εισερχόμενοι 
εις τδ πολωνι -δν έδαφος ξένοι. Πυγμαϊ.ι στρατιώται μέ δασείας γενειάδας 
και μικρά λευκά ξίφη παρατάσσονται ένθεν και ένθεν της διαβάσεώς σας 
καί σάς παρακολουθοϋσι μέ δρίματα οξέα, φλογερά. Ό έπί τών διαβατη
ρίων υπάλληλος, έχων δψιν 'αυτόχρημα αίμοβόρον, έστρεφε καί πάλιν 
έστρεφε μεταξύ τών χειρών του τδ διαβατήριον τοΰ Μαξίνσκη. Παρετήρει 
μετά προσοχής ότέ μέν τδ χαρτίον, ότέ δέ κατά πρόσωπον τδν φίλον μου, 
τοϋ όποιου η άριστοκρατική φυσιογνωμία καί δ διάπυρος οφθαλμός ύπε- 
φαινον πατριωτισμόν μη χρήσιμον είς την πεοίστασιν.

Ήρώτησκ τότε άπλώς άν είχε καλώς τδ διαβατηριον τοΰ άδελφοΰ μου,, 
έλαβον δέ ύφος τοσούτω απλοϊκόν, ώστε δ ύπάλληλος έπείσθη.

Διήλθομεν.
Ό 'Ρώσος συνοδευόμενος ήδη ύπδ τών υπηρετών αύτοϋ, μας ήκολούθει.. 

Αντί παντδς άλλου έπρόφερε μεγαλοφώνως τδ ό'νομά του, δπερ άκούσαν- 
τες οί^ύπάλληλοι, πάντες άπεκαλύφθησαν. Ήτο διάσημον πρόσωπον. Η
μείς, άναμείναντες την εί'σοδόν του είς έν όχημα της αμαξοστοιχίας, 
είσηλθομεν είς άλλο κενδν καί ήλπίσαμεν δτι άπηλλάγημεν διά παντός 
πλέον τής έμφανίσεώς του. Άλλ’ενίοτε η τύχη φαίνεται ώσεί επίτηδες 
συνδέουσα ημάς μέ πρόσωπα^τά όποια ζητοϋμεν ν’ αποφύγωμεν ώς άντι- 
παθητικά. Ό'Ρώσος εκείνος έμελλε νά παρακολούθηση την ζωήν μας 
δλην ηζσυνάντησίς του προύκάλεσε σειράν γεγονότων δλως απροσδόκητων.

Μετ’ δλίγον έζήτησα τάς εικόνας τών φιλτάτων μου ΐνα ταΐς άνακοι- 
νώσω δτι διέβημεν τά σύνοοα άνευ απευκταίου τίνος, άλλά δέν τας εύρον. 
Ήρεύνησα^πανταχοΰ, δ Μαξίνσκης επίσης, άλλά μάτη.ν. 'Ο φάκελλος θά 
είχε πέση έκ τοΰζθυλακίου τοΰ έπενδυτου μου. Ό δυστυχής κόμης; ώδυ- 

ρετο πεφι·σσότερονζέμ.οϋ καί μοι άπηύθυνεν απείρους ελέγχους. Ήρώτησα 
τδν δδηγδν τής’άμαξοστοιχίας, δστις μ’ έβεβαίωσεν δτι ούδέν είδε. Έπέ- 
κειτό ήδη ή στιγμή της άναχωρήσεως, δτε ειδον ύπηρέτην τοΰ 'Ρώσου 
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έκείνου ερχόμενον πρός με και δμιλοϋντά μοι Πολωνιστί. Ούδέν ήννόησα, 
άλλ’δ Μαξίνσκης έζήλθεν άμέσως τής θυρίδος καί τώ έλάλησε διά φράσεων, 
τάς δποίας δ ύπηρέτης διέκοπτε διά λέξεων καταληγουσών δμοιομόρφως: 

«Τάκ, τάκ, τάκ, τάκ».
Έδέησε νά άναμείνω τδ τέλος τής συνδιαλέξεως ταυτης, ΐνα λάβω εξη

γήσεις. Έπί τέλους δ συριγμδς της άναχωρήσεως ήκούσθη καί δ ύπηρέτης 
έξηφανίσθη.

— Φίλε μου, είπεν δ. Μαξίνσκης, δ 'Ρώσος μάς έρωτ^ άν έχάσαμεν τί
ποτε. Φαίνεται δτι θά εδρε τάς φωτογραφίας, άλλά δέν είπεν είς τδν 
ύπηρέτην περί τίνος πρόκειται.

— ύΩ χρηστέ Μοσχοβίτα, εχέμυθε άνθρωπε ! άνέκραξα,
— Εΐνε. κύριος πολύ καθώς πρέπει.
— Καί άρίστης ύγείας διά τήν ηλικίαν του, διότι φαίνεται αρκετά 

προχωρημένος.

ΙΓ'

Τδ ξηρόν ξύλρν άνάπτει εδκολώτερον τοϋ χλωροδ.

Είς τδν πρώτον σταθμδν εύρέθημεν δι’ ένδς πηδήματος πλησίον το3 
'Ρώσου. Έξήγαγεν έκ τοΰ θυλακίου του τδν φάκελλον χωρίς νά μετα
κινηθώ έκ της άγαπητήςτου στάσεως' έμενε πάντοτε στηρίζων άξιοπρε- 
πώς τά νώτα. Άλλ’ ώμίλησε ! καί γαλλιστί μάλιστα !

Είπε λοιπδν δ άνθρωπος οδτος μετ’ άδιαφορίας.
«Μετά τήν άναχώρησίν σας εύρον τάς εικόνας ταύτας. Θά ήνε βεβαίως 

άδελφαίσας».
— Δέν εϊνε άδελφαίμας αί κυρίαι αύται, άπεκρίθη δ Μαξίνσκης, άλλά 

μάς. εϊνε ούχ ήττον πεφιλημέναι, διδ καί σάς ευχαριστώ χιλιάζις.
. —- Έγώ μάλλον πρέπει νά σάς. ευχαριστήσω, είπεν δ 'Ρώσος, μειδιών 

περίπου, διότι όπως βεβαιωθώ δτι δέν μοι άνήκεν δ φάκελλος έδέησε νά 
παρατηρήσω τδ περιεχόμενον’ σάς δφείλω λοιπδν τήν θέαν ωραίων 
προσώπων».

'Ο Μαξίνσκης μοί έδωκε τήν εικόνα της Αύγούστας κρατήσας δι’ εαυτόν 
τήν τής 'Ρενέ, τήν όποιαν καί πάλιν τφ άφήρεσα.

Ό συνοδοιπόρος έμειδίασε βλέπων τήν έπί τούτω κατήφειαν του νεα- 
νίου. Χωρίς νά φαίνηται παρηκολούθει δλα ημών τά κινήματα.

Άπεσύρθην μετά τοΰ κόμητος είς τήν άλλην άκραν τοϋ οχήματος..
«Μοί έρχεται μία ιδέα, τώ είπον, νά συνδέσωμεν γνωριμίαν μετά το3 

'Ρώσου τούτου. .’Ίσως δυνηθή νά μας χρησιμεύση.
——Τδ παν εϊνε είς χεΐοάς του, άλλ’ είς ήν εύρισκόμεθα θέσιν τά ύψηλά 
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πρόσωπα εΤνε μάλλον επικίνδυνα. Έκτδς τούτου δέν επιθυμώ νά έχω 
σχέσεις μέ 'Ρώσους.

— Τοιοϋτος άνθρωπος δέν θα θελήσγ ποτέ νά ταπεινωθώ μέχρι καταδό- 

σεως προγεγραμμένου.
— "Οχι, άλλ’ί'σως δέν καταδεχθή νά τον συνδράμν).
— Τίς οίδε ;
— Έφάνη προς ημάς εύγενής κατά συνήθειαν καί τίποτε πλέον.
— ’'Εχει περιέργειαν ! 'Οπωσδήποτε ούδεμίαν ί'σως θά ευρωμεν εύκαι- 

ρίαν ϊνα προσπελάσωμεν πρδς άνθρωπον τοιαύτης περιωπής. : "Αψες μέ νά 
ένεργήσω κατά βούλησιν.

Ή αμαξοστοιχία πάλιν έσταμάτησε.
«Κύριε, είπον είς τδν 'Ρώσσον, δέν έπιθυμοϋμεν νά σΆς ένοχλώμεν πε

ρισσότερον διά τής παρουσίας ημών είς τδ όχημα τοϋτο, όπου ί'σως θά 
έπροτιματε νά μείνετε μόνος.

— Δέν μ’ ενοχλείτε διόλου. ... θά λυπηθώ μάλιστα άν με άφίσετε ήδη 
δτε διήλθομεν όμοΰ τόσον δρόμον.

—- Τότε έπιτοέψατέ μοι νά σάς ονομάσω τδν φίλον μου,κόμητα Μαξίνσκην.

— Είσθε Πολωνός! Τδ είχα μαντεύσγ, είπεν.— Ή έθνικότης εινε γε- 
γραμμένη έπι της φυσιογνωμίας έκάστου.

— Σείς δέ είσθέ 'Ρώσος, Κύριε ; ήρώτησεν α Μαξίνσκης.
— Μάλιστα.
— 'Ρωσία καί Πολωνία εινε δύο έθνη ουδόλως άγαπώμενα, ειπον 

εγώ γελών.
— Τδ έθνος πολλάκις δέν ταυτίζεται μέ τδ άτομον ώς πρδς τά αισθή

ματα, παρετηρησεν δ 'Ρώσος.
Ό Μαξίνσκης έφαίνετο καθησυχάσας ολίγον. Έξηκολούθησα :
— ’Εγώ Ονομάζομαι Φράντζ Τίλμαν, γεωπόνος και γαιοκτήμων.
— Αοιπόν, είπεν δ 'Ρώσος, — άφοϋ σείς μοι έφανερώσατε τά όνόματά 

σας πρέπει και εγώ νά σας εί'πω τδ ίδικόν μου.
— Διατί; διέκοψα. — Σας έγνωρίσαμεν άρκετά διά της μεγάλης ευερ

γεσίας, ήν ij.it' έκάμετε. Τί άλλο άπαιτεϊτε ; Ύπάρχουσιν άνθρωποι τών 
δποίων άνέκαθεν γνωρίζει τις τδ όνομα και ουδέποτε λαμβάνει αφορμήν 
νά έκτιμησγ την καρδίαν.

'Η διάκρισίς μου τώ ηρεσε.
— Τ·ί] άληθεί<γ, είμαι πολύ ευχαριστημένος διότι σάς συνήντησα,εϊπε μέ 

όφος προστατευτικόν. Ούδέν τδ μάλλον ενδιαφέρον όσον οί ταξειδιώται 

καί ταξειδιώται μάλιστα χάνοντες τόσον ωραίας φωτογραφίας.
'Η όψις τοΰ Μαξίνσκη πάλιν έπεσκιάσθη.
— Εινε αναμφίβολον, έξηκολούθησα, οτι ή θέσις μας εινε έκ τών περί· 

εργοτέρων..

δέ

την μίαν έξ έρωτος

. — Τδ ήννόησα έξ όλων τών λεπτομερειών. Μία έκ τών δύο εικόνων, άν 
δέν άπατώμαι, άρέσκει εις τδν φίλον σας.

— Είνε μνηστή του, ή μάλλον έκείνη, την οποίαν άγαπ^ καί πρόκειται 
νά νυμφευθ'ρ. Ύπάρχουσιν όμως δυσκολίαι τινές, αί δποϊαι, μάλιστα μάς 
άναγκάζουν νά ταξειδεύωμεν ήδη είς Πολωνίαν.

— Διατί δμως κρατείτε καί τάς δύο εικόνας σείς, δστις δέν εισθε με- 
μνηστευμένος πρδς ούδεμίαν ; Αύτδ δέν εννοώ.

— Εινε άπλούστατον. ’Αγαπώ καί τάς δύο.
— Ευρίσκετε τούτο άπλουν ! . .. Ίσως άγαπάτε 

καί τήν άλλην ώς φίλος.
— Άκ-ριβώς.

— Καί άγαπατθε έπίσης ;
— ’Ώ! Δεν γνωρίζω τίποτε. ’Άν ποτέ έκείνη, 

εστεργε να μόι δωσγ τήν καρδίαν της, ώφειλε νά γείνν) άγοότις, δπως 
έγω, διότι δέν δύναμαι νά μεταβάλω τήν ζωήν μου.

— Αυτό εινε ρωμαντικωτατον. Πιστεύετε δέ δτι ή δεσποινίς αύτη εϊνε 
ικανή νά ένδωσν) είς τοιαύτην τινά άπαίτησιν, νά έκτελέση τοιαύτην 
θυσίαν ;

— Σάς εϊπον δτι δέν πιστεύω ε’ς τίποτε και διά τοϋτο δέν ελπίζω 
τίποτε ακόμη.

την όποιαν άγαπώ,

'Ο 'Ρώσος έμεινε σκεπτικός έπί τινας στιγμάς καί ειτα προσέθηκεν 
ώσεί έξάγων τδ συμπέρασμα της συνομιλίας.

—■ "Ωστε έκ τών δυο τούτων συνοικεσίων κανέν ακόμη δέν άπεφασίσθη. 
Έστράφη ζητών έντδς τοϋ σάκκου του σιγάρα, έξ ών μάς προσέφερεν.
— Άλλά, έξηκολούθησε,— δέν μοι εί'πατε τά ονόματα τών δεσποινίς 

δων τούτων.

— Θά τάς γνωρίζετε άναμφιβόλως.
— Με τάς τοιαύτας ημιτελείς έκφράσεις, έρεθίζετε μεγάλως τήν πε- 

ριεργειάν μου, Τδ νά μοι λεγετε η'δη δτι γνωρίζω τάς δεσποινίδας ταύτας 
με άναγκάζει νά έπιθυμώ σφοδρώς νά μάθω ποΐαι εινε.

Ό Μαξίνσκης μοί ωθεί τδν αγκώνα μετ’ανησυχίας μή διαφΰγούσης τδν 
'Ρώσον.

— Ό κ. κόμης σάς άπαγορεύει νά μοι δμιλήσητε, είπε. Διστάζει ί'σως 
περί τής έχεμυθίας'Ρώσου.

*θΧι> δέν διστάζω, δταν μοί δώσ?) τδν λόγον του νά τηρήσν) τδ 

μυστικόν, ειπεν είλικρινώς δ Μαξίνσκης.
Τότε, σάς υπόσχομαι πάσαν έχεμυθίαν. · - *

— Ή ύπόσχεσις αυτή, κύριε, έπανέλαβον έγώ, δέν εινε δ μόνος λόγος, 
οστις με πείθει νά σχς έκμυστηρευθώ. Νομίζω δτι σάς έμπνέομεν μικρόν 
τι ενδιαφέρον, δταν δέ τις έρχεται είς ξένον τόπον εϊνε ευτυχής εύρίσκων 
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πρόσωπα τά οποία ίσως ή'θελον συγκατανέυσε', νά τδν ύποστηρίξωσιν. . . ϊ 
Ή μίχ τών δεσποινίδων είνε θυγάτηρ’τοϋ δουκδς Β***  γ„νχ ή άλύ.η άνεψιά του.

-—■ Τοϋ Δουκδς Β5***,  τοΰ (£χλοτε πρέσβεως ;
—— ’Ακριβώς τοΰ ίδιου.
— Τδν είδον πολλάκις. Καθ’δσον δμως άφορ^ είς τάς κυρίας, ηκουσα 

μόνον νά γίνεται λόγος περί της καλλονής των.
Έφθάσαμεν είς Βαρσοβίαν.
— ’Ελπίζω δτι θά έπανίδωμεν άλληλους, ειπεν. Έγώ θά μείνω έπί τινας 

ημέρας εδώ. Είς ποιον ξενοδοχεΐον θά καταλύσετε ;
— Εύκόλως δύνασθε νά μάς εύρητε, διότι εδώ έν μόνον ξενοδοχεΐον ύπο- 

φερτόν ύπάρχει, άπεκρίθη δ Μαξίνσκης.
— ’Έχετε δίκαιον. Λοιπόν, θά ίδωθώμεν έκ νέου, κύριοι, ειπεν δ 'Ρώσος 

άπομακρυνόμενος ημών.
— Θά ζητησης νά έπανίδγς τδν άνθρωπον τούτον ; μέ ηρώτησεν δ 

κόγχης, δτ’ έμείναμεν μόνοι.
— ’Εγώ όχι. ’Εκείνος θά μέ ζητηση.
— ΤΑκουσε, φίλε μου. Δέν γνωρίζεις τδν ρωσικόν χαρακτήρα' έγώ τδν 

γνωρίζω καλώς καί τρέμω ώς έκ τοΰ κινηματός σου. Αύτδς δ άνθρωπος 
θά έχγ μίαν ιδέαν διά νά μεταβάλν; τόσον αίφνιδίως τρόπον πρδς ημάς.

— Άναμφιβόλως έχει [χίαν ιδέαν. ”Ανευ τούτου δεν ηδύνατο νά μάς 
χρησιμεύσν). Νομίζω δτι μαντεύω κατά τδ ημισυ τάς σκέψεις.του.

— Και έγώ τάς μαντεύω καθ’ δλοκληρίαν. Μία έκ τών εικόνων μας τφ 
άρέσκει. Κατ’ άρχάς ένόμισεν δτι ·ησαν κυρίαι δευτερευούσής τάξεως, νίδη 

δέ εύρίσκεται πολλώ μάλλον στενοχωρημένος έκ της θέσεώς των η έκ τοΰ 
έ'ρωτός μας.

— Βλέπεις λοιπδν δτι έννοεΐς ; ....
—· "Αν ηνε η 'Ρενέ. ...
— "Αν ηνε ή 'Ρενέ, ητις τφ άρέσκει, δεν θά τδν χρειασθώμεν. ’''Αν 

δμως ηνε ή Αύγούστα έννοώ νά έπωφεληθώ τών κλίσεων τοΰ γεροντίου 
τούτου και νά φέρω την νεάνιδα νά έκλέξνι μεταξύ έμοϋ και εκείνου. Θά 
γνωρίσω τότε άν ή υπεροψία ύπερέχει τοΰ έρωτος έν τη καρδίρε της.

-— ’Ίσως εχεις δίκαιον καθόσον άφορφ είς τδν έρωτά σου' ώς πρδς τάς 
"ένταυθα δμ'ως ύποθέσεις μας, δεν έλπίζω τίποτε. Ιδού άνθρωπος ισχυρός, 
νοημων, πλούσιος, πεπειραμένος’ άξιοΐς λοιπδν σύ, δστις δεν γνωρίζεις είμη 
τούς άγρούς σου, νά τδν μεταχειοισθγς ώς τυφλδν όργανον; . . . . είνε 
άνοησία.

—■ Μάθε τοΰτο: Έν πάσγι πλεκτάνγ ώς και έν τώ έ'ρωτι, οί νέοι φθα- 
νουσι πρδ τών γερόντων είς πέρας. ’Ενώ ουτοι σκέπτονται περί της καλ
λίτερα? δδοϋ, δ νέος ε?νε ηδη μακράν. 'Η πείρα σταθμίζει, ή νεότης ενεργεί. 

‘^Αφεςμε, λοιπόν, νά ένεργησω κατά βούλησιν».

1Δ'

’Η εύτυχία ομοιάζει ένίομα, το δποϊον δίν άρρ,άζει 
ίξώου ε’ς πάντα άνθρωπον.

Την επαύριον έξηλθον μόνος ΐνα μεριμνησω περί τών ύποθέσεων τοΰ 
Μαξίνσκη.

Ένεθυμόύμην τδ ό'νομα τοΰ Ρώσου, έκαλεΐτο Κάσκωφ.Έπληροφορηθην 
ποΰ κατοικεί, και άναζητησας την οικίαν, έτοποθετηθην είς άπόστασίν 
τινα, καιροφυλακτών νά ί'δω τι έξ ού νά οδηγηθώ.

Πολλάκις έν τω μέσω τών παραπετασμάτων διέκρινα επιφαινόμενους 
καί άφανιζομένους τούς μεγάλους αύτοϋ μύστακας και τούς οφθαλμούς 
πλανισμένους μεταξύ τοϋ ούρανοΰ καί της στέγης τών οικιών. Είχεν ύφος 

ανήσυχου. . . . μελαγχολικόν.
Άναμφιβόλως είχεν έμπέσει είς σκέψεις.
Έπανελθών είς τδ ξενοδοχεΐον έμαθον παρά τοϋ Μαξίνσκη δτι κατά 

την απουσίαν μου. ηλθεν υπηρέτης τοϋ κ. Κάσκωφ, ζητοΰντος νά μέ ΐ'δνι 
αυθημερόν.

Έξηλθον άμέσως πάλιν καί έπορεύθην παρά τφ 'Ρωσφ.
Άφοΰ έκεϊνος έστειλε ζητών με, ώφειλε ν’ άρχίσγ πρώτος την συνομι

λίαν. Μετά τούς συνήθεις τυπικούς χαιρετισμούς έκάθισα καί περιέμεινχ 
σιωπών.

— Άπδ χθες πολλάκις έσκέφθην περί ύμών, είπε. Μοί ύπεδείξατε δτι 
■ήδυνάμην νά σας φανώ χρήσιμος, καί ηδη έπί τοΰτο σάς προσεκάλεσα, ϊνα 
μοί φανερώσητε τί δύναμαι νά πράξω ύπέρ ύμών.

—· Τδ πάν !
— Μεγαλύνετε ύπέρ τδ δέον την ίσχύν μου. 'Οπωσδήποτε άς ί'δωμεν.
— Θά σας δμιλησω ηδη μετά πάσης ειλικρίνειας, τοσούτφ μάλλον 

καθόσον δ φίλος μου είνε απών! ’Ιδού έν δυσί λέξεσιν ή αιτία τοΰ ταξειδίου 
μας. Μία παρεννόησις άπεστέρησέ τδν κόμητα πάσης της περιουσίας του 
καί ηλθομεν δπως δι’ δλων τών μέσων άποπειραθώμεν την άνάκτησιν 
αύτης. Ό πατήρ του καί αύτδς έξωρίσθησαν λόγφ της συμμετοχές των 
είς τάς έπιτοπίους πολιτικά; ταραχάς, τά. δέ ύπάρχοντά των έδημεύθη- 
σαν αδίκως. Ό κόμης εύρίσκεται τίδη ενταύθα ύπδ πλαστδν διαβατηριον 
καί θεωρούμενος ώς άδελφός μου. Πιστεύω, κύοιε, νά αίσθάνεσθε δπόσον 
είνε μεγάλη ή πρδς ύμάς έμπιστοσύνη καί ύπόληψις, ώστε νά θέτω, την 
ύπαρξίν μας είς τάς χεϊράς σας.

— ’Εννοώ, έννοώ καλώς. Πρόκειται, λοιπόν, ηδη ν’ άποδοθγ εί'ς τε τδν 
πατέρα καί είς τδν υίδν η έλευθερία καί η περ'ουσίχ. Περί τούτου θά με-

,ριμνησω έγώ. Είπέτε μοι, έν τούτοις, — είσθε βέβαιος δτι καί άν άποτύ-
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χωμεν ή δεσποινίς β*** θά μείνη πίστη είς τδν νεκρόν κόμητα ; Έν γί
νει τίς δύναται νά έγγυηθή περί γυναίκας; ...

— Δύναμαι νά σας βεβαιώσω δτι ή δεσποινίς'Ρενέ ούδέποτε θά μετα- 
βάλη αισθήματα. Δέν εϊνε κόρη άποδίδουσα την ύψίστην σημασίαν της 
ζωής είς μόνον τδν πλούτον, ό δέ πατήρ της θά συγκατανεύσω) είς πάσαν 
περί τούτου άπόφασίν της. 'Η δεσποινίς 'Ρενέ θά γείνγ σύζυγος, τοϋ Μα
ξίνσκη δ',τι καί άν σιμβγ. Περισσότερα δμως έχέγγυα εύτυχίας παρουσιά
ζει ό γάμος δστις άνταποκρίνεται μέ δλας της κοινωνίας τάς. απαιτήσεις.

— 'Έχετε δίκαιον. Ή έρώτησίς μου ήτο πάντη άσχετος. Έπί τούτοις 
δέ σας ύπόσχομαι πασαν συνδρομήν πρδς εύόδωσιν τοϋ σκοποϋ σας.

’Από τινων στιγμών αί κινήσεις του καί ή φωνή του ύπέφαινον έλαφράν 
τινα συγκίνησιν. Έσκέπτετο ΐ'σως δτι δέν ώφειλε νά συντελέσγ) είς ταχύ- 
τέραν έκτέλεσιν τοϋ γάμου άν ή άρέσκουσα αύτφ ήτο ή μνηστή τοΰ 
κόμητος.

— Έπιτρεψατέ μοι, έξηκολούθησε, νά ί'δω πάλιν τάς εικόνας τών δε
σποινίδων τούτων».

Τώ παρουσίασα τάς φωτογραφίας. Έθεώρει άλληλοδιαδόχως άμφοτέρας 
εξίσου, χωρίς νά σταματ^ είς τήν μίαν περισσότερον τής άλλης. — ΎΗτο 
συγκεκινημένος.

— Ποιαν έκ τών δυο άρα ; ποιαν λοιπόν ! Έσκεπτόμην εγώ. 
ί —Δέν ένθυμοΰμαι νά τάς ειδον ποτέ. Εινε δμως χαοιέσταται! ....

ίρ Ποίαν πρόκειται νά νυμφευθή ό κόμης ;
Δέν κατώρθωσε νά κρατήσω) περισσότερον τήν αποφασιστικήν ταύτην 

έρώτησιν.
ι —· Ποίαν ; έπανέλαβον εγώ· — *Ας ί'δωμεν, μαντεύσατε ! . . .

• Τήν προπέτειάν μου ταύτην έδικαιολόγησεν οπωσοΰν ή ίδιότης μου ώς
γεωπόνου.

■ — Αύτή Θά ήνε ή μνηστή του, είπε μετά τινα σιωπήν δεικνύων τήν
εικόνα τής Αύγούστας.

— Πόθεν εικάζετε δτι θά ήνε αύτή;
! — Διότι έχει ύ'φος άριστοκρατικόν, κεφαλήν δημιούργηθεϊσαν διά νά

φέρω) στέμμα. Ή άλλη εϊνε ύψηλοτέρα, λεπτοτέρα, ΐ'σως καί μάλλον ελ
κυστική, ..άλλ’ή πρώτη εϊνε βασίλισσα.

j .----- Έν τούτοις ο κόμης αγαπά τήν άλλην.
ί Μικρδς γέλως τφ διέφυγεν. 'Η Αύγούστα λοιπδν τφ ή'ρεσκε!
; ,Ή άνακάλυψις αύτη, άν καί προέβλεπον τήν περίστασιν, μοί έπέφερε

ψϋχος είς τήν καρδίαν.
— "Α! ’Ά! άνέκραξε, δεικνύων τήν εικόνα τής Αύγούστας. Ή κυρία 

λοιπδν πρόκειται νά μεταβληθή εις χωρικήν ;
■ θ/Λ δέν εϊπον οτι πρόκειται τοιοϋτόν τι. Σάς εϊπον μόνον δτι εγώ

θά έπόθουν τοΰτο άν ήγαπώμην παρ’ αύτής. 'Υποθέσατε, κύριε, δτι, συλ
λαμβάνετε αί'φνης τήν ιδέαν νά νυμφευθήτε κόρην τινά τών άγρών δεν 

θά έπεθυμεΐτε νά μάθητε άν θά ηδύνατο νά ζηση εν τώ ημετερφ κοσμφ 

χωρίς νά γίνηται άντικείμενον έπανειλημμενων δι’ υμάς ταπεινώσεων ; ;
-—’Ίσως.. .. Και έπί πόσον καιρδν θά διαρκέσω) ή δοκιμασία αύτη;:

— Μεχρισοΰ πεισθώ.
— Εϊνε τολμηρά ή άπόφκσίς σας.. . . θά έμμείνετε μ.εχρι τέλους ;

— ’Ώ! ναί !
Γραμμή φωτεινή διέταμεν αίφνης τούς μικρούς οφθαλμούς του.
— Εϊσθε μοναδικός! εϊπεν. ’Ήδη δέ άς τελειώσωμεν. Δότε μοι σημεί- 

ωσ'ιν τοΰ ονόματος καί τών λοιπών λεπτομερειών τής ύποθεσεως τοΰ κό
μητος,. προσέθήκε μετ’ άπροσποιήτου προθυμίας. Σάς υπόσχομαι νά. φέρω., 

είς αίσιον πέρας τήν άπόπειράν σας.
Ένίκησα. ”Ερως θεέ ! Είς ποιας δοκιμασίας δέν υποβάλλεις τούς έγκολ- 

πουμένους τήν λατρείαν σου ! 'Ο υπερήφανος εκείνος 'Ρώσος ήτο ύπδ τάς 

δ.ιαταγάς μου.
— ’Ελπίζω δέ τοσούτφ μάλλον νά έπιτύχωμεν, συνεπέρανεν 5 'Ρώσος, 

καθόσον πρόκειται ν’ άπονεμηθή δικαιοσύνη μάλλον ή χάρις. Οί Μαξιν- 

σκαι εϊνε πατριώται καί ούχί στασιασταί.
Έσήμανε τδν κώδωνα καί έζήτησε τήν άμαξάν του.
— Πιστεύω μετ’ ολίγον νά σάς άναγγείλω εύχάριστον τοΰ ζητήματος 

λύσιν, είπε. Δεν θά σάς έπανίδω πλέον εδώ, άλλά θά έχητε ειδήσεις μου. 
’Αναμείνατε ταύτας χωρίς νά προβήτε είς ούδέν διάβημα, έκτος τοϋ νά. 
συνάξητε δλατά έγγραφα τά άπαιτουμενα διά τδν γάμον τοΰ κόμητος. 
Καί εκείνος δύναται νά φανή, μή φοβήσθε. Έπί τοΰ παρόντος ούδενα δια

τρέχει κίνδυνον, εϊνε ύπδ τήν προστασίαν μου. Πρέπει δμως νά έχετε 
άπόλυτον πρδς έμέ έμπιστοσύνην* μόνον ύπδ τήν α'ίρεσιν ταύτην άναδε-, 

χομάι νά σάς συνδράμω. ... θά έχετε τήν δύναμιν νά περιμένετε; ....
—-Σάς δίδω τδν λόγον μου.
— 'Υπομονή, λοιπόν, πρδς εύκολωτέραν άπόκτησιν τής οποίας, σάς 

συμβουλεύω νά προσπαθήσετε νά διασκεδάσετε. Ή Βαρσοβία εϊνε πόλις 
χαρίεσσα καί φιλάρεσκος. Γελά ύπδ τά δάκρυα τοΰ ούρανοΰ της. Προσπα
θήσατε καί σείς νά γελάσητε, νά εύθυμήσητε. ’Άν λάβετε άνάγκην χρη
μάτων λόγφ τοΰ μακροϋ τής διαμονής σας, ιδού μία έπιταγή πρδς τδν 
τραπεζίτην μου. Έντδς ολίγου θά ήσθε είς θέσιν νά μοί άποδώσητε τά 
χρήματα ταΰτα, διότι ή περιουσία τοΰ κόμητος θά τφ άπόδοθή. 'Υποκι
νήσατε πολύ τήν συμπάθειαν μου καί τοΰτο θά σάς άποδείξν) ή ύπερ ύμών 

μέριμνά μου.
Ουτω λοιπδν άναχωοήσαντες άνευ ούδεμιάς βασίμου έλπίδος περί επι-^ 

τυχίας τών σχεδίων μας, ευρομεν, πριν ή άκόμη φθάσωμεν είς Βαρσοβίαν, 
Τόμος ST' 10.—’Οκτώβριος 188» 47
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Τον άνθρωπον δστις έμελλε νά μετκβάλ’ρ τάς αορίστουςπροσδοκίας ημών·' 
εις πραγματικά γεγονότα. Ή θεία πρόνοια μας έβοηθει.

Ό Μαξίνσκης, μεθ’δλκ όσα τώ ειπον περί των συμβάντων, έδυσπίσπει· 
πάντοτε προς τον Κάσκωφ.

•— Δεν είξεύρω διατί, μοί έλεγεν, μεθ όσα καλά καί άν μάς υπόσχεται, 
δ 'Ρώσος ούτο; μέ φοβίζει. Μόνον τδ μίσος οί εχθροί μάς δίδουσιν άνευ λόγου. 
"Ινα τεθώ λοιπόν εις την ,διάθεσίν μας δ άνθρωπος αυτός πρέπει νά $νε 
πολύ βέβαιος ότι Οά πληρωθώ, επί ζημία ί'σως της ίδικης σου εύτυχίας.

Δηλαδη δ Μαξίνσκης αμφέβαλλε περί της Αύγοόστας. ΤΗτο ούχ’-ηττον 
αλγεινόν δι’έμέ καί τό αίσθημα τοϋτο.

—’Έστω ! είπον. Θά γεννηθώ τουλάχιστον φώς . έν τγ καρδίγ μου. > 
Είκοσαέτις γυνή δεχόμενη τοιοΰτον σύζυγον δεν εινε αξία ν’ άγαπάτχι.

. Δεκαπέντε ημέραι παρηλθον άνευ ουδεμιάς εΐδησεως. Ό Μαξίνσκης 
άπέβαλε βαθμηδόν και την υπομονήν και την ελπίδα, δτε άφίκετο προς 
αυτόν μία επιστολή της 'Ρενέ. '

■ «Είχον αφορμήν δικαίων παραπόνων, έγραφε, διότι, καί τοι γνωρίζοντες 
την άνησυχίαν μου, δεν μέ ειδοποιήσατε ταχύτερον περί της έύτυχοΰς έκ- 
βάσεως του ταξειδίου σας. . . . Άλλ’είμαι ηδη τόσον ευτυχής, ώστε λη

σμονώ τάς παρελθουσας λυπας. Χθές δ κ. Κάσκωφ, είς τών φίλων τοϋ αύτο- 
κράτορος τ^ς 'Ρωσίας έφθασέν εδώ καί άνηγγειλεν ότι δ Μαρκησιος Μ·α- 
ξίνσκης, δ πατηρσκς, τόν είχεν έπιφορτίσει νά ,ζητηστ) την χεϊρά μου διά 

τον υιόν του.
ι>Ό κ. Κάσκωφ, πνιγόμένός από τάς ερωτήσεις ημών, μάς ειπέν ότι η 

παρουσία σας εινε ακόμη απαραίτητος εις Βαρσοβίαν- μέχρι της,ημέραςς- 
καθ’ ην θά λάβετε την επιστολήν ταυτην. ’Απαιτείται, λέγει, η ύπογράφη 
σας διά νά τακτοποιηθούν και λάβουν κύρος τά έγγραφα δι’ών έπανερ-· 
χεσθε εις την ιδιοκτησίαν τών γαιών σας. Είσθε πολύ πλούσιος, κύριε. 
Δι’εμέ, ώς γνωρίζετε, τούτο δεν έχει σπουδαίαν σημασίαν, μόνον δ πατήρ 
μου επαναλαμβάνει ότι δεν βλάπτει ποσώς, καί είμαι εύχάριστημένη βλέ— 

πουσα τό? πατέρα μου ευτυχή. . . . Σάς περιμένομεν».
·. Ό Μαξίνσκης διέκοψε την άνάγνωσιν καί μ’ έθεώρει μετ’ έκπληξεως 

,ώσεί άναμένων άπ’έμοΰ την έξηγησιν τών συμβάντων.
Πράγματι μόνον οί εύφυεΐς άνθρωποι γνωρίζουσι ν’ άποδίδωσιν υπηρεσίας’ 

δ δέ 'Ρώσος αύτός ητο θαυμάσιος.

—· Ό πατήρ μου ζ·ρ λοιπόν! Είν’ελεύθερος, και δύναμαι νά τον ίδω 
και νά τον άσπασθώ ! . . . 'Η 'Ρενέ σύζυγός μου ! . . . ’Ώ ! θά παραφρο
νήσω ! έλεγεν δ φίλος.μου.
, ’Αλλη έπ'.στολη δέν έληγεν έδώ.'Ο κόμης έξηκολούθησεν άναγινώσκών,- 

• « . . . Ό κ. Κάσκωφ, δ άγγελος οδτος πάσης εύτυχίας,.θά.μείνγ.πλη
σίον μας δλίγας ημέρας. Λέγει έπκνειλημμένως ότι δ Φράντζ κατώρθωσεν 

όλα ταϋτα.
«’Αγαπητέ Φράντζ ! ούδέν είδος εύτυχίας υπάρχει δι’ εμέ τό οποίον νά 

μη τοϋ δφείλω, νά μη τοϋ δφείλωμεν. Διά τοϋτο θέλω νά μοί χρεωστίί 
καί αύτος κάτι τι. Ή Αύγούστα, συνεπείς ιδιαιτέρων μας ομιλιών, έδη- 
λωσεν ότι δεν εννοεί νά μείνν) μόνη πλησίον τοϋ πατρός μετά τόν ϊδικόν 

μου γάμον” μ’ επιφορτίζει δέ νά έρωτησω τόν Φράντζ τί σκέπτεται περί 
Ό πατήρ μου άμα το ηκουσεν, έμ.ειδίκσε. Δεν παρεμβάλλει

/

τούτου,
ούδέν πρόσκομμα. . . Δύο λοιπόν γάμ.οι συγχρόνως, τί χαρά !

«Δεν σάς λέγω δτι σάς αγαπώ. Θά σάς τό είποϋν κατόπιν δλαι μ.ου 
πράξεις, δλ,η μου ή ζωη.

αί

•ρενέ Β***»

'Λ.... _ ~ _____'... -?

“Εχεις άποτρόπαιον θάρρος, 
ίνα ί'δγς τί περιέχει. ’Έχεις

’Ολίγον έλειψε νά ύποπέσω έκ νέου εις την μέθην τώς εύτυχίας, εζς την 
παραφοράν τοϋ πάθους,άμα ηκουσα ότι η Αύγούστα έπεζητει τον έρωτά μου,

— Καί σύ, λοιπόν, και σύ εύτυχης ! άνέκραξεν δ κόμης ριπτόμενος εις 

τον τράχηλόν μου.
— ’Όχι άκόμη ! Θ’απαντήσω εις την Αύγούσταν δ,τι άπηντησα και

εις τόν Μοσχοβίτην αύτόν. Τό συνοικέσιον τοϋτο δέν δύναταινά πραγμα
τοποιηθώ, έκτος άν εκείνη συγκα.τανεύτ) νά ζηστ; δπωςέγω.Ή παρουσία δέ 

τοϋ Κάσκωφ θά συντελέση θαυμασίως εις τό νά έξέλθω της άμφιβολίας, 

st; tjv 73073 πχρα τγ οικογενει# Β χχι εγενετο ευ-
πρόσδεκτος, ως εύεργέτης και ώς άνθρωπος μέγα ισχύων. Ιδού αύτός πε- 
φιλημένος, λατρευτός. ’Εν τούτοις νομίζων δτι καλλιεργεί τάς ίδικάς.του 
υποθέσεις, εξυπηρετεί θαυμασίως τάς ίδικάς μ.ου..,. Καταπλήσσει διά τοϋ 

μεγαλείου αύτοϋ, Τόσω καλλίτερου.
—— Θαυμάζω τόν χαρακτηρά σου, Φράντζ. 

Διασχίζεις διά τών ονύχων την καρδίαν σου 
δίκαιον, άλλ’ δπόσας βκσάνους θά ύποστίίς !

"Ηρπασα την χείρα τοϋ Μαξίνσκη.

-— Θά έπεθυμεις λοιπόν ν’ άποκτησω την 
πάσης περιστάσεως τοϋ νά την χάσω ; . . . Σύ θά έννμφεύεσο ποτέ γυ
ναίκα δυναμένην νά δοθώ τόν γέροντα τούτον ;

—’Ώ! όχι !
Ό μαρκησιος Μαξίνσκης έν τγ άρχετόπφ εύθυτητι τοΰ χαρακτΐίρος 

αύτοϋ έθεώρησε πάντα τά γενόμενα ώς αύστηράν άπονομην της δικαιο1- 
σύνης. 'II εξορία είχε καταβάλει την ύγείκν του προς άποκατάστασιν της 
οποίας ητο έπάναγκες νά διαμείνγ) άνκπαυόμενος έν τ-ρ γενεθλίω χώριγ, 
ένθα έμελλεν .εντός δλίγου νά έπανέλθη έκ 'Ρωσίας. Δέν. ηδυνατο επί τοϋ 
παρόντος νά μεταβρ εις Γαλλίαν, επομένως δ υιός του και η 'Ρενέ νίθελον 

Αύγουστού ’λόγφ έΧλείψεως
_2_
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έλθγ νά τον έπισκεφθώσιν εις Πολωνίαν αμέσως μετά τον γάμον. Μη 
θέλων ύτ’ούδεμίαν έποψιν νά έπιβρζδύνγ την έύτυχίζν τοϋ υίοϋ του τον 
διέταξε νά μη άναμείνγ αύτδν έπί πλέον είς Βαρσοβίαν, άλλά νά άναχω- 
ρησγ τδ ταχύτερου, ΐνα καί ταχύτεοον έπανέλθγ.

Έγκατελείψζμεν λοιπδν την Βαρσοβίαν, εύθύς άμα ό Μαξίνσκης έκανό- 
νισε τάς οικογενειακά; του υποθέσεις.

ΙΕ'

■ Πολλανίξυπηρετοΰσχ ξ/να συμφέροντα ^ομ'ζοντες 
οτι προμαχοΰσι τών ιδίων.

Κατά την άπουσίαν μας η οικογένεια Β*** είχεν ηδη έγκαλείψγ τδ 
Βράϊτ, δπως έπανέλθγ είς την πρωτεύουσαν της επαρχίας έ'νθα ηδη εύρί
σκετο και q Κάσκωφ.

Ευθύς άμα τη άφίξει και μόλις έπανορθώσαντες την άταξίαν είς την 
όποιαν ώς είκδς εύρίσκετο η ενδυμασία μας μετά δυο τμερών και δύο νυ
κτών συνεχή δδόίπορίαν, ένεφανίσθημεν παρά τώ 'Ρωσίφ. Εδικαιούτο νά 

έχγ την πρώτην ημών έπίσκεψιν.
Έδέχθη τάς ευχαριστήσεις ημών μετά μεγίστης μετριοφροσύνης. Τδ έρ- 

γον του δέν ηδύνατο νά θεωρηθγ περατωθέν, έλεγε μέ ύφος πανουργον, 
είμη την ημέραν καθ’ ην θά ένυμφευόμην την Αύγούσταν. Προσεπζθει νά 
την πείσγ, τη έξύμνει τά; άρετά; τ-?1ς καρδίας μου, τδ πνεϋμά μου· τγ5 
ώμίλει μετ’ενθουσιασμού περί τ·ης άγροτικης ζωής, περί τοΰ θέλγητρου 
τών δασών, περί τών άνεξαντλητων ηδονών τοϋ οικογενειακού βίου. Τδν 
ευχαρίστησα καί τδν παρεκάλεσα νά μέ άφίσγ νά ένεργησω μόνος. Του
ναντίον, τώ έ'λεγον, έγώ θά τνί επαινέσω τδν κόσμον καί τδν πλούτον, τάς 
ηδονάς τοϋ κόσμου καί την πολυτέλειαν, θά τγ άναμνησω την χαράν, ην 
αισθάνεται θαυμκζομένη, την ευτυχίαν τοϋ άναγνωρ'ιζεσθαι ώς βασίλισσαν 
καί έπιδείκνυσθαι. Ό χειμών είνε σκυθρωπδς είς την έπαυλιν. Ό σύζυγος 
έπί τέλους καθίσταται μονότονος. Ή καλλονή διψγ βλεμμάτων, δπως τδ 
βλέμμα διψ^ καλλονής. Μία γυνή πρέπει νά στηρίζηται είς τδν βραχίονα 
ένδς μόνου άνδρός, αλλά πρέπει νά βαίνγ έπί θαυμασμού αείποτε πρδ τών 
ποδών της άναγεννωμένου. Θά τγ είπώ δλα ταΰτα καί θά τά έπαναλάβω 
μεχρισοϋ τδ πνεΰμά της τά άναγνωρίσγ ώς απαίσια καί άποτραπγ-τούτων.

Ό Κάσκωφ μετά βίας άπέκρυπτε μειδίαμα, δπερ έμάντευον έξ έλαφράς 
ριτιδώσεως, σχηματισθείση; έπί τών παρειών του, αίφνιδίως δέ μετέβαλε 

την συνομιλίαν.
— Έπεσκέφθητε τδ θέατρον τ·ης Βαρσοβίας; Τί παράστασις νίτο ; 

ηρώτησε.

— Γνωστόν τι κωμικόν μελοδραμάτων, ύπέλαβον έγώ, οί δύο τνγ.ΙύΙ. 
Γνωρίζετε την χαριεστάτην έκείνην σκηνην, καθ’ ην οί δύο υποτιθέμενοι 
άόμμχτοι χαρτοπζικτοϋσι καί έν τγ άμοιβαίγ αύτών πονηριά κλέπτουσιν 

έξ ίσου άλληλους τόσω έπιδεξίως ώστε ούδείς ύπερνικ^.
— ’Αριστούργημα! ειπεν ό κόμης, κτύπων με έλαφρώς έπί τοϋ ώμου. 

Καί άν είχον αφορμήν νά σας άποστρέφωμαι δέν θά τδ κατώρθουν. Τού; 

βλάκας μόνον μισώ.
Έςηλθομεν
—- Ιδού εις 'Ρώσος είς τδν οποίον οφείλω πάσαν την εύτυχίκν μου καί 

τοϋ όποιου τδν λαιμδν εύχαρίστως θά έστραγγάλιζα πρδ ολίγου, άνέκρα- 
ξεν δ Μαξίνσκης. ’Ητο καιρός νά έξηγηθγ έπί τέλους. Σε έκτιμ^ πολύ καί 
έξ ετέρου άγαπ^ την Αύγούσταν. Θέλει δμως άναποφεύκτως νά γνωρίσγ 
δπως καί σύ, τά ένδόμυχα τοϋ χζρακτηρος αύτης. ΔΓ άμφοτέρους ή λύσις 
ίσται άποφασιστικη, διότι άν η Αύγούστα. έκπληρώσγ τά; άπαιτησει; 
εκείνου, τετέλεσται διά σε!

Ό Δούξ β*** έπανιδών ημάς έδάζρυσε τούς όφθαλμούς. ΤΙ'Ρενέ δταν 
ένεφκνίσθη. ένώπιον τοϋ Μαξίνσκη έγένετο έρυθρά καί τά βλέφαρά τη; 
έταπεινώθησαν. Άμφότεροι έλάλουν πρδς άλληλους τοσούτφ χαμηλόφω
νος καί μετά τοσαύτης συγκινησεως, ώστε έγώ δέν ή'κουον τίποτε . .... . 
έβλεπαν μόνον καί ήννόουν. Όπόσον ηγαπώντο ’

ΤΙ Αύγούστα δέν έφαίνετο.
Άφοΰ μέ ηύχαρίστησε δι’ ένδς καί μόνου μειδιάματος, αλλά τί μειδιά

ματος ! η 'Ρενέ μέ προσεκάλεσε νά καθίσω πλησίον της.
— Σάς έπεφυλάξαμεν μίαν έκπληξιν, ειπεν. -Η Αύγούστα την οποίαν 

ψ,άτην αναζητείτε διά τών οφθαλμών, εύρίσκεται είς την έπαυλίν σας τοϋ 

Blatie-Blumei!, παρά τγ μητρί σας. Έξασκεϊτζι άπδ τοΰδε είς τά έργα 
της οίκοδεσποίνης ϊνα σάς έξασφαλίσγ κατά πάσης άνησυχίζ; διά τα 
μέλλον. Θελει άπδ τοΰδε νά σάς πείσγ, καί νά πείσγ έαυτην ίσως, δτι η 
αγροτική ζωη ούδέν έχει τδ έπίφοβον. Ό πατήρ μου φοβείται μήπως άλ- 
λάξγ ταχέως γνώμην καί δλα ταΰτα κατζληξωσιν ώς βουκολική κωμφ- 
δία. ΤΙ έξαδέλφη μου εϊνε είκοσαέτις. . . έλ.ευθέρκ . .. Ό πατήρ μου σάς 
άγαπ^ καί συγκατανεύει' έγώ δέ . . . έλπίζω.

—’ ®Χω τ'^ν φιλίαν σας καί τον έρωτα τ<5ς Αύγούστα;, θά έχω πάν
ό,τι δύναται ν’άποτελέσγ την χαράν μου έπί της γν;ς !

—Σιωπή ! ύπελαβεν η 'Ρενέ μέ μικρόν έπιπληκτικδν μορφασμόν. ΤΙ 
Αύγούστα πρδ τεσσάρων ημερών άνεχώρησε καί δέν θά έπανέλθγ είμη 
μόνον διά τούς γάμους μου. ’Έλαβαν δμως έπιστολην της, διά τ^ς οποίας 

μάς προσ .αλεΐ, Θά ύπάγωμεν όλοι όμοΰ.



134k ΠίΡΧΑΣΣΟΣ

IT

’ϋ πρώτη σζέψις ε’νεψαλλον γενναία η βάσιμο?.

Μετά τινας ώρας τι 'Ρενέ δ πατήρ της καί εγώ εύρισκόμεθκ έπί τής: 
άγόύσης πρδς τδ Biaue Blumen όδοΰ. Ό κ. β*** είρωνεύετο ήδέως τάς 
απαιτήσεις μου καί ήμφισβήτει περί τοϋ άριθμοΰ τών ετών δσα θά διηρ- 
χόμην είς τήν έξοχων μετά τδν γάμον μου. Έσκόπευε δέ, ως έλεγε νά 
πειράξν; και τήν άνεψιάν του διά τδ ποιμενικδν μυθιστόρημα τοϋ οποίου 
έγίνετο ηρωίνη, θέλων ουτω νά πληρωθή διά την εύμένειάν του πρδς τάς 

ήμε τέρας αιτήσεις.
Κατέβημεν της άμάξης πριν ή φθάσωμεν είς την έπαυλιν, ΐνα καταλά- 

βωμεν έξαίφνης την Αύγουσταν.
Είσήλθομεν εις την αυλήν άψοφητί.
— ’ίδέ την ! μοί έψιθύρισεν η 'Ρενέ, δεικνυουσα γυναίκα έπιβλέπουσαν 

όμιλόν έργκτίδων.
Κατά τάς δλίγας στιγμάς, κατά τάς οποίας έμείναμεν καί οί τρεις 

έκπληκτοι θεωροΰντες-τήν Αύγουσταν, έπίστευσα οτι ήτο δυνατόν νά γείνρ 
"σύζυγός μου. Είχεν αποκτήσει ύφος άληθοϋς χωρικής, την δέ μεταμόρφω- 
σιν ταύτην καθίστα άληθεστέραν καί μάλλον επαγωγόν, τδ φύσει εύ'σω- 
μον τής νεάνιδος. ’Εγώ κατεγοητεύθην. Συμπασα η κόμη της άπετέλει 
μίαν πλεξίδα, κατά τδ έθιμον τών ήμετέρων άγροτίδων, η δέ άπλότης 
αυτή μάλλον η πάσα βεβιασμένη διευθέτησις καθίστα καταφανέστερου τδ 
λαμπρόν τοΰ χρώματος καί τδν πλούτον αύτής. Βαμβακίνη έσθής ύποδει- 
κνύουσα χαριέστατου της όσφύος σχηματισμόν έπιπτε κάθέτως είς πλα
τείας καί μακράς πτυχάς μέχρι τών ποδών, τών οποίων ή μίκρότής 'ητο 
θαυμασιωτέρα ύπδ τά απλά έκ δέρματος πέδιλα" μάλλινος στηθόδεσμος 
συνείχε τδ στήθος αύτης είθισμένον μέχρι τοΰδε είς τήν επαφήν της με- 
τάζης καί μουσελίνης" λευκαί χειρίδες διανοιγόμεναι βαθμ.ηδδν κατά τά 
άκρα έκάλυπτον μόλις τδ ημισυ τών στρογγυλών αυτής βραχιόνων. Δέν 
ήδυνάμην είμή νά αναγνωρίσω ώς άληθές τδ αξίωμα δτι τοσούτφ μάλλον 

εξωραΐζεται ή γυνή έφ’ δσον ελαττώνει τδ φορτίον τοΰ καλλωπισμού.
Ούδέποτε ήσθάνθην θερμότερου τδν πρδς τήν Αύγουσταν έρωτά μου.
Ή φωνή δι’ής έλάλει πρδς τούς άνθρώπους τής έπαύλε.ως ήτο πρωτο- 

φανώς σταθερά κα'ι επιτακτική. Άκούων τις δέν άμφέβαλλεν δτι έμελλε 
νά ύπακουσθή. Τυχαίως έν δράγμα έξώκειλε μακράν τής ύπδ τών εργα
τών σχηματιζομένης θημωνιάς καί έκυλίσθη πρδ τών ποδών της" δέν έδί- 
στασε νά τδ άρπάσγ διά τφν ίδιων της χειρών καί νά τδ έκσφενδονίστι 
είς ήν ώφειλε νά κατέχγ θέσιν. Ό κ. Β*** καί ή 'Ρενέ έξερράγησαν είς γέ
λωτα" εγώ έμενον κατάπληκτος. 'Ο ζήλος της ύπερέβαινε τάς ελπίδας
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μου, ουδόλως δέ ήδυνάμην νά έπιστήσω τήν προσοχήν μου είς τδ παρκ- 
δό ξως ύπεοβολικδν αύτοϋ.

'Η Αύγούστα έδραμε πρδς ημάς καί μάς ώδήγησεν είς τήν οικίαν ένθα 
ίδιέταξε νά προσενεχθώσι ποτά πρόσφορα είς αναψυχήν ημών έκ τής οδοι
πορίας. Έλάλει διά πονηρού καί ύπονοητικοΰ ύφους, δπερ συνεπλήρου τήν 
άπομίμ.ησιν. θά έλεγέ τις δτι έγεννήθη έν τή έπαύλει.

— Ή δεσποινίς εϊνε τόσον ευφυής, τόσον αυστηρά είς πάσας τάς λε

πτομέρειας των έργασιών, είπεν ή μήτηρ μου, ώστε οί άνθρωποί μας τήν 
θεωροϋσιν άπδ τοΰδε ώς οικοδέσποιναν, καί τοι άγνοοΰντες δτι. . . . Φο- 
βοΰμαι μόνον μήπως άπαύδήσγ ταχέως.

— *Οχι, οχι! δέν θ’άπαυδήσω" τούναντίον μάλιστα αισθάνομαι δτι μέ 
ωφελεί ή κόπωσις αύτη... .έκτδς δέ τούτου μέ διασκεδάζει, καί τδ φό
ρεμά μου μοί άρέσκει πολύ.

Μετά τδ πρόγευμα έπεσκέφθημεν τήν έπαυλιν. Ή Αύγούστα ήτο πλη
σίον τοϋ θείου καί τής εξαδέλφης αύτής, οΐτινες, πιθανώς θά τήν ήρώτω.ν 
περί τών έν,τυπώσεων τοΰ β ου, 8ν έξελεξζτο, έν ώ έγώ έπλησίασα πρδς, 
στιγμήν τήν μητέρα μου.

— Μέ έθεώρησες τρελλδν ΐ'σως δταν έμαθες δτι άγαπώ τήν δεσποινίδα
Β«* ~τγ ελεγον.

— ’θΖ'·> άλλά διατί νά μή ήνε ή άλλη; .... καί ή'γειρεν έπ’ εμέ 
οφθαλμούς ύγοούς. Κρίμα !

Μετ’ολίγον ό Δούξ ήλθε πρδς ημάς λέγων δτι τδ όχημα ήτο έτοιμον. 
'II Αύγούστα προσέδραμε καί έλαβε τδν βραχίονά μου.

— Ποΰ πηγαίνετε, κύριε ; μοί είπεν. Είς ποιον μέρος τοΰ κόσμου άπέρ- 
χεσθε πάλιν ;

Έπεθύμουν τή άληθεία ν’ άπομακρυνθώ, διότι ήσθανόμην δτι έφ’ δσον 
έβλεπα τήν Αύγουσταν, τοσούτφ μάλλον έχανά βαθμηδόν πάσαν έλπίδα 

σωτηρίας, άν αί'φνης μεταβάλλουσα γνώμην μ’έγκατέλειπε.
— Φύγετε ! προσέθηκε διά φωνής μειλιχίου καί συνάμα παρακλητικής. 

Αναχωρήσατε,! Φύγετε λοιπόν ! . . . .
Θά ήδυνάμην ΐ'σως ν’ άντισταθώ κατά τής νεάνιδος, τήν δποίαν είχον 

γνωρίσει είς Βράϊτ, άλλ’ ούχί καί κατά τής ή'δη παρισταμένης. Ή Αύγού
στα ύπδ τδ φόρεμα έκεϊνο τής χωρικής παρθένου, ,μέ τδν έρωτα είς τήν 
καρδίαν, μέ τδ τρυφερόν καί φιλοπαΐγμον ύφος αύτής, είχε θέλγητρου 

άκαταμάχητον. Μόνον τδ πάθος τελεσιουργεΐ τοιαύτας μεταμορφώσεις. 
Εϊνε αληθώς πρόσκαιροι πλήν μαγευτικαί, γοητεύουσι τήν καρδίαν, με- 
θυουσι τδν νοΰν. , ·

— Έφκντάσθητε λοιπόν, δτι θά εί'χατε τήν δυναμιν νά μέ άφήσετε ; 
είπε πλησιάζουσα τδ λαμπρόν της πρόσωπον πρδς τδ ίδικόν μου. Νό- 

,στιμον !
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. Δέν άντέσχον. ’Έτρεξα πρδς τδ όχημα έντδς τοΰ οποίου εύρίσκοντο 
δ κ. Β*** καί Ά 'Ρενέ.

-----Χαίρετε ! τοΐς εϊπον. Δεν δύναμαι νά σάς άκολουθησω.
— Τά προέβλεπον, ειπεν ό Δού; γελών. Σάς περιμένω εις τούς γάμους 

της θυγατρός μου.
'Η άμαξα άπεμακρύνθη.

ΙΖ'

Δεν είνε ?ρως τδ πάδος.

Ή Αύγούστα έθριάμβευσε.
— Πα ! εδώ είσθε ακόμη ; Δεν έφύγατε λοιπόν ; “Ελεγε μετά πονη

ριάς. Τόσον ολίγον θάρρος έχετε ; ’Εγώ άρα έχω περισσότερον βλέπετε 
δτι σας ύπηκουσα, έγεινα χωρική. Ήθέλησα νά σας άποδείξω ότι δσφ 
δύσκολον είνε είς άγρότιδα νά γείνγ] κυρία τοΰ κόσμου, τόσω είνε εύ'κολον 
είς γυναίκα άνωτέραν νά λάβν) τάς συνήθειας σας. ’Επιφυλάσσομαι όμως 
νά ζητησω και άπδ σας απείρους θυσίας. — ’Αμφιβάλλετε τώρα περί τ^ς 
καρδίας μου ; Κατ’ άρχάς είχατε δίκαιον, δέν ύπηρξα ειλικρινής πρδς 
ύμάς· ύπάρχουσι περιστάσεις καθ’ άς δέν επιτρέπεται ειλικρίνεια. Τώρα 
πλέον διαφέρει- θέλετε την αλήθειαν ; ιδού η αλήθεια. Δι’ εμέ οικογέ
νεια, πλούτος, κοινωνία, πάσα ή φύσις, τδ πάν, τδ παν συνεζ.εντρώθη είς 
ύμάς. ’Αν ί'δω νά κρημνίζηται η γ·η θά έρωτησω μόνον σείς ποϋ εύρίσκε- 
σθε, άδιαφορώ διά τδ υπόλοιπον. . . Σάς αγαπώ ! ’Ά ! πόσον ανακουφί
ζεται κάνεις όταν λέγη : Σάς αγαπώ ! . . . Σάς άγαπώ ! . . . Ήκούσατβ 
λοιπόν ; Σάς άγαπώ ! . . . θέλετε νά τδ έπαναλάβω καί πάλιν ;

Έγώ έ'φοισσον όλος.
— Ουδέποτε ούδένα ηγάπησα, έξηκολούθησεν,ούτε τούς συγγενείς μου. 

Είνε κακδν τούτο, άλλ’ είνε βέβαιον. ’Ήδη μέ τιμωρεί δ Θεδς καθιστών 
κύριόν μου άνδρα περιωπής χαμηλοτέρας της ίδικης μου, άνδρα, τδν όποιον 

θά έπεθύμουν νά θεωρώ πάντοτε μεθ’ υπεροψίας. Πόσον έπολέμησα κατ 
άρχάς! μέ μεγάλην επιμονήν, μέ λύσσαν! Τόσον εύρισκόμην κατγσχυμένη, 
τόσον έξηγριωμένη, ώστε σάς έμίσουν.

Κατ’ αύτην άκόμη την στιγμήν ένεθυμεϊτο την ύπάρχουσαν μεταξύ μας 
κοινωνικήν διαφοράν καί μοί την άνέφερε κατά πρόσωπον. Όξεΐα λύπη 
συνέσπασε τδ πρόσωπόν μου. Τδ παρετηρησε.

— Ήδυνάμην νά μεταβάλώ την Θέσιν σας, νά σάς δημιουργήσω λαμπρόν 
μάλλον. Διατί δέν ηθελησατε ; Ό θεΐός μου σάς παρέχει στάδιον, σάς χει
ραγωγεί. ’Αποποιεϊσθε ; ’Έστω, άς μη γείνρ. τίποτε. Πάλιν θά ζησωμεν 
καλά οί δύο μας μέ ό,τι έ'χομεν.

Έπροτίμων νά χάσω την μοναδικήν τκύτην δι’ομέ περίστζσιν τοΰ νά 

ευτυχήσω έν έρωτι παρά νά διακινδυνεύσω κατά μικρόν την ευδαιμονίαν 
της Αύγούστας, άφίνων είς αύτην έλπίδας περί μεταλλαγές βίου.

— Ή άπόφασίς μου είνε διά παντός άμετάκλητος, είπον. Μην προσπα
θείτε νά την κλονίσετε.

Άνηγειρε βιαίως τη/ κεφαλήν,
— Τδ άπεφάσισα πρδ πολλοϋ! ειπεν εύθύμως.. .. Καί ιδού δ άρραβών, 

φιλήσατε με !
“Εφερε, τδ μέτωπον πρδ τών χειλέων μου.
Είχε τοιαΰτα τίνά άπρόοπτα κινήματα, τά όποια κατέπλησσον την 

καρδίαν μου, διεσάλευον τδ λογικόν μου.
— Σέ λατρεύω ! έψιθύρισά.
Ή λέξις αυτή μοί διέφυγεν. 'Ήρπασα την Αύγούσταν καί την έσφιξα 

έπί τοϋ στήθους μου εν ώ τά χείλη μου έπλανώντο έπί τνίς κόμης αύτίίς. 
Αί'φνης έξέφυγε τών βραχιόνων μου καί άπωθοϋσά με έλαφρώς έν ώ έκράτει 
πάντοτε τάς χεΐράς μου,

— Θά πράξω ό,τι θελησετε, είπεν. ’Ακούετε ; Θά φορώ πάντοτε τοι- 
οΰτο φόρεμα καί θά παρασκευάζω μόνη μου γλυκίσματα διά την Κυρια
κήν. ’Αλλά θά είμαι σύζυγός σας καί θά μέ φιλεΐτε, ούτω θά έξοφλώμεν.

Έφαίνετο άσθμαίνουσα ώσεί έπανερχομένη έκ δρόμου,Προσέθηκεν ύψοϋσα 

την φωνήν :
—> Θά μ’ άγαπάτε πολύ, έ! πολύ, πολύ ;
Πόσον εύτυχης υπήρξα κατά τάς ημέρας έκείνας! Ή Αύγούστα μέ 

προσείλκυεν έπί μάλλον καί μάλλον είς έαυτην δι’ άνηκούστων θέλγη
τρων ! Ότέ μέν έρριπτεν έπ’ έμέ τούς λάμποντας όφθαλμούς της, δτέ δέ, 
Εκτεθειμένη είς τά βλέμματά μου, μέ άφινε νά μεθύωμαι διά τ^ς καλ
λονής της. Θά έ'λεγέ τις ότι προσεπάθει έπίτηδες νά μοί άποσπάστ) τδ 
λογικόν. Τδπνεϋμάμου έξηφθη έπί τοσοϋτον, ώστε μετ’ολίγον παράδοξοι 
καί παντοϊαι σκέψεις διεσταύρουν την διάνοιάν μου, η δ’ έ'ξαψις αυτή το
σοϋτον έκορυφώθη παρ’ έμοί ώστε μετετράπη σχεδόν έίς παραφροσύνην καί 
μοί έπροξένησε φόβον. Ήοώτων έμαυτδν άν δέν έγεννηθην μάλλον διά την 
φιλίαν $ διά τδν έρωτα. Έπί μόνν) τη λέξει" μ’ άγαπ^ ! ησθανόμην τδ 
οιΐμάμ,ου κυκλοφορούν διά τιναγμών καί συσσωρευόμενον έπί της καρδίας 
μου· δ άηρ έλειπεν άπδ τδ στηθός μου.

Μίαν νύκτα η μητηο μου, ητις ηκουσεν έπάνειλημμένως τδν θόρυβον 8ν 
άπετέλουν περιπατών έν τφ δωματίφ μου, προσεκάλεσε τδν ιατρόν δστις 

,ε'φθασε την αύγην καί άπφτησε νά μείνω έπί τινκς ημέρας κλινήρης· οτ© 
έξ^λθεν, ώρμησα πρδς τδ παράθυρου ϊνα τδν ί'δω άναχωροϋντα. “Ηθελοννά 
βεβαιωθώ άν η Αύγούστα., άνησυχοΰσα περί έμοΰ, θά τω άπηύθυνεν ερω
τήσεις. ΎΙΙτο είς την αύλην καί περιέμενεν !

Ό. ιατρός έίπε λέξεις τινάς είς την μητέρα μου, τάς οποίας δέν -ηδυνη-
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θην ν’άκούσω, ή δέ μήτηρ μου είσήλθεν είς τήν· οικίαν. παρηγορήμέ'νν). Ή 

Αύγούστα προπέμπουσα τδν ιατρόν έφθασεν ύπδ τδ παράθυρόν μου’ δ ία- 
'τρδς έ'λεγεν : «Ό έρως εϊνε αί'σθημκ έπικίνδυνον. . . . έστέ φρόνιμος. ’Ελ
πίζω. ... θά έπροτίμων. . . . ώς αδελφός. . . .» Ή Αύγούστα έφαίνετο 
άληθώς συγκεκινημένη. ’ΊΓλεγχον έμαυτδν διά τήν δυσπιστίαν [/.ου καί 
ύπεσχέθην ένδομύχως νά θυσιάσω δλας τάς άπαιτήσεις μου μετά τδν γά· 
μον και νά ζήσω δπου καί όπως έπεθύμει. Μέ ήγάπα ή θαυμασία έκείνη 
κόρη ! Τί έζήτουν περισσότερον ; Ένέμενον δμως είς την ιδέαν τοϋ νά διε- 

ξαγάγω μέχρι τέλους τήν δοκιμασίαν.

■ III'

Αι ριητ^ρες £χουσιν οφθαλμούς · ε’ς την χαρδίαν.

’Έφθασεν ή έποχή τοϋ γάμου της 'Ρενέ καί έπρόκειτο νά άναχωρήσωτ 
μεν την έπιοΰσαν.Τήν εσπέραν της προτεραίας εύρισκόμεθκ συναθροισμένοι 

' είς τήν αίθουσαν τοΰ,φαγητοΰ. Τδ δεϊπνον είχε τελειώσει καί ή Αύγούστα 
έκάθητο στηριζομένη νωχελώς έπί τής τραπέζης.

1 — ’Έχω μίαν παράδοξον έπιθυμίανί μοί είπεν. “Ηθελα νά μή υπάγω 
είς τδν γάμον της έξαδέλφης μου. Είξεύρω δλα όσα δύνασθε νά μου είπήτε* 
ή 'Ρενέ, δ θεΐός μου, ό κόσμος. . .’Εν τούτοις δέν έπεθύμουν νά παοευρεθώ.

— Άλλά διατί;
— Θά μέ περιγελάσετε άμα τδ μάθετε.

----- Πώς εϊνε δυνατόν ;
-—Ιδού λοιπόν* έντρέπομαι νά δείξω τάς χεϊράς μου* καί έτοποθέτησεν 

αύτάς πρηνείς έπί τής τραπέζης ένώπιόν μου.
— Τάς χεΐρας αύτάς! άλλ’ έγώ τάς άγαπώ ούτως. . . είπον έγώ άρ— 

πάζων καί φιλών τούς δακτύλους της μετά μέθης.
— ’Ά! έστένάξε. Μετ’ δλίγον όλα πρέπει νά θυσιάζη τις δι’ έν τοι- 

οΰτον φίλημα ! . .. Χωρίς δέ νά πρόσθεση, άλλο τι ήγέρθη βραδέως καί 
άπεχώρησε ρεμβώδης είς τδ δωμάτιόν της.

Ή μήτηρ μου ήγέρθη έπίσης, ώσεί ακολουθούσα τήν Αύγουσταν, άλλ’ 
αίφνης έσταμάτησεν.

-—“Ισως σέ άνησυχώ μέ μηδαμινά πράγματα, είπεν. Έν τούτοις άμ- 
φιβάλλω περί τής Αύγούστας. . . j

— Άφοϋ βλέπεις ότι μένει έδώ, δέν υπάρχει λόγος τοιαύτης δυσπιστίας.
— Σέ άγαπ^, άλλ’ εύρίσκεται ύπδ τδ κράτος τοϋ πυρετού θν εμπνέει

‘δ έρως. Δυστυχώς δέ ή. άσθένεια εϊνε παροδική. - .
■— Άλλ’ άφοϋ δέχεται νά γείνρ σύζυγός μου ! -.

. —τ Ό γάμος ουτος δέν εϊνε τόσφ δυσανάλογος δσω φαίνεται. 'II Αύ-

γούστα ήτο φιλόδοξος καί άπεποιήθη ήδη πολλάς καλάς προτάσεις. Τίς 

οίδε μήπως ό φόβος τοϋ νά μή εύρη δ,τι ζητεί όποβοηθεΐ τήν άπόφασίν 
της τοΰ νά δοθγί είς άπλοΰν ιδιώτην, δστις εϊνε οπωσδήποτε πλούσιος;. .. 
Δέν είμαι βεβαία περί τούτου, άλλά φοβοΰμ,αι. ' ·

— Νομίζεις λοιπδν δτι εϊνε δυνατόν.·..»

Δεν μοί άπεκρίθη.
Είχον εμπιστοσύνην είς τήν μητέρα μου.

-----Εύχαριστώ! τή είπον. Εύχαριστώ, διότι μέ ειδοποίησες. ’Ίσως εύ'ρω 
δυνάμεις νά ύποστώ τήν δυστυχίαν έάν ήδη μοί έπέλθρ· έν ώ άν μέ 

κατελάμβανεν δλως άπαράσκευον, θά μ’ έφόνευεν ΐ'σως.
Ή μήτηρ μου έξέφερε κραυγήν.

Ή τελετή τοΰ γάμου τής 'Ρενέ υπήρξε δι’έμέ μία τών θρησκευτικών 
εκείνων έπισήμων ιεροτελεστιών,' αϊτινες έξαίρουσι, μεταμορφοΰσι τδν άν
θρωπον είς 3ν καθαρώς πνευματικόν. Τδ πάν εξαφανίζεται πέριξ αύτοϋ 
καί εί'τε' ύπδ τοϋ θάμ,βους τών αισθητηρίων εί'τε ύπδ τής ένστικτου τά- 
σεως πρδς άγνωστα στοιχεία, διάκειται είς κατάστασιν δλως ύπερφυσικήν.

Δι’ έμέ δ εξωτερικός κόσμος έξηφανίσθη. .. . Ό Μαξίνσκης καί ή 'Ρενέ 
μόνον έσκιαγραφοΰντο είσέτι παρά τούς πόδας τοϋ βωμού. ’Ήκουσα ύμνους 
ούρανίους. 'Ο καπνός τοΰ λιβανωτού έσχημάτιζε πυκνόν νέφος καί ένό- 
μιζα δτι τδ άγαπητδν εκείνο ζεΰγος ύψοΰτο βαθμηδόν 'ίνα ένωθή είς τδν 
ούρανόν.

(

Οί κεκλημένοι πάντες είχον ήδη έγκαταλείψει τάς έν τώ νάρθηκι θέ
σεις των καί συνωθοϋντο πρδ τής ωραίας πύλης, έν φ έγώ έ'μενον άκόμη 
γονυπετής έν τή άρχική στάσει μου. Δέν είχον έννοήσει δτι δλοι είχον 
έγερθή.

— Έλθέ λοιπόν, ήκουσα αίφνης λέγοντα τδν Μαξίνσκην σέ ζητοΰμεν 

πανταχοΰ. '
Έπρόκειτο νά παρασταθώ ώς μάρτυς μετά τοϋ Κάσκωφ.
Έξελθόντες τής έκκλησίας έπανήλθομεν οίκαδε μετά τών στενοτέρων 

οικείων είτα δέ τδ νέον ζεΰγος ή'ρχισεν άμέσως νά παοασκευάζεται διά 

τήν άναχώρησιν είς Πολωνίαν ένθα 5 γέρων μαρκήσιος Μαξίνσκης τδ πε'- 
ριέμενεν. Άπεφασίσθη ΐνα ό Κόμης καί ή Κόμησα έλθωσι κατόπιν νά έγ- 
κατασταθώσι παρά τφ Δουκί β***.

Ή άναχώρησις τής 'Ρενέ δέν μ’ έλύπησε. Πράγμα παράδοξον! Τοσούτφ 
ή ύπάρξις έκείνης έταυτίζετο μέ τήν ίδικήν μου, ώστ’ ένόμιζον πάντοτε 
οτι εύρίσκετο πλησίον μου.

Ό Δούξ ήθέλησε -νά κρατήσ·/) τήν άνεψιάν^του δύο ή τρεις ημέρας παρ’ 
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οίύτώ. Ή Αύγούστα. ούδεμίαν έδειξε δυσκολίαν. Τούνζντίον έβεβαίωσε καί 
αυτή δτι μετά την άναχώρησιν της 'Ρενέ ητο έπάναγκες νά fxsivyj επί 
τινας ημέρας ΐνα διευθετήστ] τά τής οικίας ήτις έμελλε τοϋ λοιπού νά 
κυβερνάται άνευ γυναικός.

’Αντί τριών ήμερών έμείναμεν δυο εβδομάδας εις την πόλιν. Ό Κάσκωφ 
μάς έπεσκέπτετο καθ’ έκάστην; Ή Αύγούστα ευκόλως ήννόησε τά αισθή
ματα άτινα τώ ένέπνεεν. ’’Ητο ψυχρότερα προς εμέ.Ή γλυκεία οίκειότης 
ή'τις έβασίλευε μεταξύ μας έξηφανίσθη δλοτελώς, καί δταν παρεπονούμην 
έπί τούτω, άπεκρίνετο δτι ενώπιον τοϋ κόσμου, εις την πόλιν, ητο πρεπον 
νά μή φαίνωνται γινόμεναι διακρίνεις υπέρ ουδενός.

Δέν ηδυνάμην νά έχω άφορμήν μίσους κατά τοϋ Κάσκωφ. ΎΙΙτο έτοιμος 
νά μοί άρπάση την Αύγούσταν, αλλά μόνον άν αύτοπροαιρέτως ήθελε τον 
προτίμηση, έστω και λόγω συμφέροντος. Βεβζίως δέν είχε την άξίωσιν ν’ 
άγαπηθτ), είχεν δμως την ελπίδα ν’ άγοράση γυναίκα φιλόδοξον. Εις ποιον 
όμως σημείου βκσιμότητος εύρίσκοντο αί ελπίδες του; Ούδέν περί τούτου 
'ηδυνάμην νά μαντεύσω. Τοσούτω έντέχνως ύπέκρυπτε τήν θεσιν του παρά 
τή Αύγούστ^, ώστε ήτο άδόν5ρτον νά έμβαθύνω εις τά συμβζίνοντα. ‘Γφι- 
στάμην μαρτύρια.

. ’Ανήγγειλα δτι άναχωρώ την έπαύριον. Ή ζωή δέν ή το υποφερτή με
ταξύ τών δύο εκείνων έκτος τούτου ή'λπιζον διά της δηλώσεως τής άπο* 
φάσεώς μου νά πείσω καί τήν Αύγούσταν νά μέ ακολουθηση.

—· Πηγαίνετε, μοί είπε. Μετά οκτώ ημέρας θά ήμκι πλησίον σας.
’Οκτώ ημέρας !
Έπέστοεψα εις τήν έπαυλιν, παρά τή μητρί μου και περιέμεινα..

Ό Κόμης μοί έγραφε συχνά έκ Πολωνίας. Ό τάλας έμαστίζετο υπό 
άκουσίου ζηλοτυπίας, περί ής μόνον εις εμέ έξεμυστηρεύετο.

«Φίλε μου, έν καί μόνον εις τόν κόσμον υπάρχει δν, μετά τοϋ οποίου 
δύναμαι νά συμμερισθώ την αγάπην τής 'Ρενέ' είσαι σύ, ποός τόν όποιον 
μόνον τήν εμπιστεύομαι ώς άδελφήν. ’Εκτός σου ζηλεύω τό πάν. Λυπήσου 
με ! Λόγφ έλλείψεως πάσης άφορμής ή ζηλοτυπία μου καταντά παιδαριώ
δης. Ζηλεύω δταν χορεύουν μαζό της, δταν τ^ δμιλοϋ/, δταν ψάύουν τό 

φόρεμά της, δταν ρίπτουν έπανωφόριον έπί τών ώμων της, δταν δ άνεμος 
θωπεύγ τό πρόσωπόν της. Αισθάνομαι στιγμάς μίσους εναντίον τών φίλων 
οϊτινες μάς επισκέπτονται καί μοί κλέπτουσι τούς λόγους καί τά βλέμ
ματά της, δ πατήρ μου γελη καί μοί απευθύνει μακράς διδαχάς. ’Αλλά 
σύ μ’ εννοείς, δέν έχει ούτως; 'Οπωσδήποτε άφες με νά οίκτείρω έμαυτόν!»

Ό Μαξίνσκης ! . . . ’Εκείνος ό'στις έπρεπε νά ήνε τόσον εύτυχής ! . . . 
'Υπέφερε καί. αύτός λοιπόν ; Εώε άρα πάντη άληθές δτι εύτυχία πλήρης

Ιθ'

Καί Ιν τώ ?£ΐι>τι οι έγωϊσταϊ μόνον έαοτούς άγάπώσί.

Περί τά τέλη τής εβδομάδας εκείνης τής όποιας δέν ένθυμοΰ αι ποτέ 
νά διήλθον άλλην μακροτέραν, έσχομεν μίαν έπίσκεψιν. Ή κυρία Τοκέν, 
έστολισμένη δσον ήτο δυνατόν περισσότερον καί άηδέστερον, ήλθεν έπί 
τοϋ οχήματος της, δπερ ώδήγει ή ιδία καί έπλήρου σχεδόν ολόκληρον. 
’Ητο κάθιδρος καί άσθμαίνουσα ώς άτμομηχανή σιδηροδρόμου.

— ’Ηλθον νά σάς ίδώ καί είχα τόν λόγον μου, είπε μετ’αύταπαρνη- 
σιας. 'Ο κόσμος είνε τόσον κακός, ώστε διέδωκε πολλά πράγματα περί 
τοϋ κ. Φράντζ. Καί ήμ.εΐς αύτοί τά έπιστεύαμεν μή γνωρίζοντες τί νά 
σκεφθώμεν. Ίωρα όμως ετελείωσαν, καί έρχομαι νά γελάσωμεν δλίγον μέ 

τας ανοησίας ταυτας. . . . 'H κυρία 'Ρενέ ύπανδρεύθη καί τοϋτο χάρις εις 
τόν Φράντζα ώστε άπεδείχθη δτι ούδεμίαν άπαίτησιν είχε δι’εαυτόν. Ή 
άλλη, ητις, καθώς ελεγετο, ήλθεν εδώ διά νά ύπανδρευθή, άπεδείχθη δτι 
διέμεινε χάριν ύγείας, άφοϋ τώρα ύπανδρεύεται μέ 'Ρώσον τινά πρίγκηπα, 
Παλιν δέ ο Φράντζ εύρε τό πρόσωπόν. Βλέπετε, λοιπόν, τί ανόητοι ήσαν 

όσοι έλεγον οτι ερωτεύεται τάς δεσποινίδας ταύτας ;
Καί άφοΰ έγέλασε βαρέως, έξηκολούθησεν.
— ”Ω ! είσθε παμπόνηρος σείς 1 Ούδείς ήδυνήθη νά έννοήση τί σκέπτε- 

σθε. Έν τουτοις ώφελήθητε πολύ, διότι άπεκτήσατε φίλους δυναμένους 
νά σάς προαγάγωσιν ύφ’ ολας τάς επόψεις.

— Δεν πρόκειται νά μεταβάλω στάδιον, είπον μετά δυσθυμίας.
— Ιόσφ καλλίτερου ! ’Εγώ έφοβούμην τούναντίον' άφοϋ δέ είσθε τόσον 

φρόνιμος σάς κάμνω μίαν πρόνασιν έκ μέρου τοϋ συζύγου μου. Ή έπαυλις 
ημών είνε μεγάλη, επομένως ή διοίκησις αύτής επίπονος. *Αν θέλετε νά 
έπιστρεψητε εις τό Βρά’ίτ, ό κ. Τοκέν είνε πρόθυμος νά συμμερισθώ μεθ’ 
ύμών τούς κόπους έξ ενός καί τά κέρδη έξ ετέρου.

— Σάς εύχαριστώ πολύ, άπεκρίθην, άλλά δέν προτίθεμαι πλέον νά έγ- 
καταλείψω τό B!aue-Bh)men.

’Ακούσατε με! είπε, προσεγγίζουσα έτι μάλλον προς εμέ. Σάς λέγω 
τή άληθεια ότι δέν ζώμεν πλέον εντελώς εύτυχεϊς άφότού έφύγατε. Εί- 
μέθα πάντοτε μελαγχολικοί. Αδίκως μάς έγκαταλείψάτε.'

Καί μοί έθωπευε τόν ώμον διά τής χειρός,

— Σάς έπείραξαν ί'σως αί υποθέσεις μου περί τών B***‘ δικαίως' είχα 
έγω άδικον να σάς απευθύνω επιπλήξεις! , . . . Γνωρίζετε δμως πόθεν
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προήλθε τοΰτο; .... . Έφοβοόμην δ τι ητο δυνατόν vpc σ&ζ &yx‘nfc<MW·· 
Είσθε άρκετά ωραίος Τώρα λοιπδν σκεφθίτε έπί της προτάσεώς μου . ., 
θά έπανέλθω νά ί'δω άν μετεβάλετε γνώμην.

Μας-άπεχκιρέτησε χωρίς ν’ άκούσγ λέζιν. ΟυδΛως ηννόουν την μετα
βολήν της γυναικδς ταύτης καί την έπιθυμίαν τοϋ νά μέ συνεταιρίσγ μετά 

τοϋ συζύγου της.
— Χαίρω διότι άπεμακρύνθης άπδ τδ Βρά'ίτ, ειπεν η μητηρ μου. Αί 

μοχθηρκί γυναίκες δταν τύχγ νά ηνε έρωτόληπτοι καθίστανται τά έπι- 
κινδυνωδέστερα δντα έζ δσων η φύσις. παράγει. Θά Τ"?ί γράψω δτι αί απο

φάσεις σου είνε άμετάκλητοι.
Ώρισμένως λοιπδν μέ ηγάπα η σύζυγος τοϋ ένοικιαστοϋ ! Ιδού κατά- 

στασις ! . . . . Έν τούτοις τδ ενδιαφέρον μου τοσούτφ όλίγον έξηφθη έκ 
της περιστάσεως ταύτης, ώστε ούδόλως έμερίμνησα περί τών σκέψεων 

καί τών διαβημάτων της μητρός μ.ου.

’Όχημα διασταυρωθέν μέ >τδ της κυρίας Τοκέν είσίλΟεν είς την αυλήν. 
Ή Αύγούστα έξεπηδησε και έρρίφθη είς τάς άγκάλας της μητρός μου, ί 
Αύγούστα πίστη είς την ύπόσχεσίν της ! . . . Τις θά τδ έπίστευε ;

Δέν ηρώτησε περί τών συμβάντων είς την έ'παυλιν και δέν άνηλθεν είς 

τδ δωμάτιόν της'ίνα φορέσγ τδ βαμβακερόν φόρεμα. Ειπεν δτι ίτο κου- 

■ ρασμένη και έμεινε μεθ’ ημών δλην την εσπέραν. ’Έστρεφε πάντοτε καί 
προσηλου τούς οφθαλμούς επ' εμέ, έλάλει όλίγα καί δέν προσεπάθει νά 
κρύψγ την σύννοιάν της. Άπεσυρθη έ/ωρίς.

Και ή μητηρ μου και έγώ προγσθανόμεθα καταιγίδα έπαπειλοΰσαν 
ημάς. Δεν ηδυνάμην ν’ άποφασίσω ϊνα υπάγω καί κατακλιθώ. Κατέβην 
είς τδν κήπον. ΎΠτο περίπου μεσονύκτιον καί δμως υπήρχε φως είς τδ δω_ 

μάτιον της δεσποινίδος β*** τοΰ οποίου τδ παράθυρον ητο ανοικτόν. ’Ώ ! 
πόσον έπεθύμησα νά έγινόμην αόρατος και νά είσηρχόμην είς τδν θάλα
μον εκείνον ! · . . Θά έ'βλεπον την Αύγούσταν μόνην πρδς έαυτην, θά έμάν- 
τευον ί'σως τί έσκέπτετο καί θά έγνώριζον την τύχην μου.

Μεγα τι δένδρον, φυτευθέν ύπδ τοΰ πάππου μου, ύψοΰτο άπέναντι τοϋ 
παραθύρου. Τδ πυκνδν φύλλωμά του ήρεμα ψιθυρίζον, μοί έ'λεγεν: «Έγώ 

ή ιδέα νά άνχ^ω, την οποίαν 
δμως'άπέκρδυσα μετ’άγανακτησεως. Άλλ? έπανηλθεν έκ δευτέρου είς τδ 
πνευμά μου συνοδευομένη ύπδ άπειρίας επιχειρημάτων ύπέρ τοϋ συγγνω
στού τίς τοιαύ.της έπιθυμίας, έν θέσιι εύρισκόμην. ΤΙ Αύγούστα βεβαίως 
δέν θά είχε κατακλιθώ, ηδυνάμην δέ αμέσως ναποσυρθώ άν τδ βλέμμα 
μου ηδύνατο νά προσβάλγ την αίδημοσύνην αύτίς. Έμάχετο άκόμη δ 
νοΰς,μου.κατά τίς έπιθυμίας ταύτης, έν ώ ηδη άνέβαινον έπί τοΰ δένδρου.

Μεγα τι δένδρον, φυτευθέν ύπδ τοϋ παππού μου. 

παραθύρου. Ί 
βλέπω! έγώ βλέπω!» Αί'φνης μοί έπηλθεν
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Δις η τρις έσταμάτήσα, άποφασίσας νά καταβώ, άλλ’ έπί τέλους εύρέθην 
έν τώ μέσω τοΰ φυλλώματος. Ή νύξ ίτο σκοτεινή" ούδείς κίνδυνος νά 
φανώ. ’Ήμην κατγσχυμένος διά την άδυναμίαν μου, άλλ’άνευ. ταύτης 
τά έν τγ καρδίγ τίς Αύγούστας μυστήρια ούδέποτε θά μοί έπεδει- 
κνύοντό έν πάσγ αύτών τγ άληθε'ιγ. ΤΓ στιγμή εκείνη άπεφάσισε περί 

τοΰ παντός..
Αγνοώ άν δ,τι είδον θά φανγ μάλλον πιστευτόν είς τάς γυναίκας ί 

τούς άνδρας, δσοι θ’ άναγνώσωσι τάς γραμμάς ταύτας. Τδ έπ’ έμοί θά διη- 
γηθώ πιστώς ο,τι είδον χωρίς νά έχω την άςίωσιν νά εξηγησω η σχολιάσω 
ούδέν έκτδς εκείνων τά όποια μέ άφορώσι προσωπικώς.

Ή Αύγούστα δπως προφυλάξγ τδ στίθόςτης άπδ της ψυχρότητος της 
εσπερινής δρόσου, είχε περιβληθη ποδήρες ίμάτιον διά πλουσίων τριχά.πτων 
κεκοσμημένον. δπερ δμως άφινε κατά τδ ημισυ γυμνδν τδν τράχηλον καί 
τούς βραχίονας, ’ΐίτο γονυπετής έπί τοΰ πατώματος καί έστηοιζε. τάς 
χεΐρας ηνωμένας έπί θρονιού. Κατ’άρχάς. ένόμισα δτι προσηύχετο, άλλ’ έκ 
της έκφράσεως τοΰ προσώπου της ηννόησα δτι άλλο τι αίσθημα κατεϊχεν 
αύτην καί ούχί 'η πρδς τδ θειον δέησις. Τά χείλη της έκινοΰντο χωρίς νά 
παράγω.σιν ούδένα ήχον, έφαίνοντο προσπαθοΰντα νά ένκρθρώσωσι τάς 
άσ.υναρτητο.υ; έκείνας λέξεις τάς όποιας προφέρομεν δταν εόρισκόμεθα. είς. 

έρημίαν. Προσε.πάθησα ματαίως νά διακρίνω τδ άντικείμενον πρδς τδ όποιον 
άπηίθυνε την παράδοξον ταύτην ομιλίαν. ., ........................

; Την Αύγούσταν έ'βλεπον έκ τοΰ πλαγίου, τδ δέ πράγμα δπερ έθεώρει 
ίτο κεκρυμμένον ύπδ έλαφράς κλίσεως τοΰ θρονιού. ’Έμεινεν έπί μακρδν 
είς την θέσιν τκύτην. έν τγ όποίγ ίδυνηθην νά θαυμάσω τδ πρόσωπόν 
της ύπδ χαριεστάτην στάσιν. Έκίνει την κεφαλήν δεξιά καί άριστερά, 
έ'κλειε κατά τδ ημισυ τούς όφθαλμούς καί έφαίνετο ώς έν μέθη! ... . 
Ειτα ώσεί ύπείκουσα είς άκατανίκητον δύναμιν, ηρπασε τδ άντικείμενον,. 
πρδ τοΰ όποιου ητο γονυπετής, καί τδ έφερε βιαίως είς τά χείλη της. Τίτο 
είκών.Τήν έφίλει μετά μεγαλειτέρας παραφοράς ί δσον έγώ την ίδικην της.

ΤΙ καρδία μου ’ έ'πκλλεν ίσχυρώς, έκαστος δέ παλμός, αύτης παρίγε 
καθ’δλον μου τδ σώμα στεναγμόν, δστις μέ συνέτριβζν,’Ολίγον έ'λειψε νά 
όρμησω πρδς αύτην καί άναφωνησω.:. Είμ’έγώ ; είμ’ έγώ τδν όποιον άγα- 
πάς τόσον ! ... .

Έθεώρει την εικόνα μετ’ευτυχίας, εΐτα πάλίν ησπάζετο ..αύτην, την . 
έθεώρει έκ νέου καί έφαίνετο προφέρουσα πάντοτε μίαν ..καί την αύτην 
λεξιν. Έκ της κινησεως τών χειλέων της έμάντευον δτι. θά. ίτο τδ όνομά' 

μ.Ου. Ή είκών θά ίτο ίδικη μου.
’Έρως! ’Έρως! Τί πόνους, αλλά καί ποίαν χαράν παρέχεις !. Τίς τολμά, 

νά σέ κατακρίνγ ; Τίς παραπονεϊται έναντίον σου ; Μάς βασανίζεις. . . . 
άλλα, τδ παν έδώ δέν . είνε μεμιγμένον μετά θλίψεως ·, ΤΙ λύπη δέν . είνε
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άφευκτος είς πάντας, καί είς άύτούς Ακόμη των όπόίών ή ξηρά καρδιά 
ούδέποτε σ’έγνωρισεν !

Έπί τέλους ή Αύγούστα είσήγκγε τήν εικόνα έντώ στηθοδέσμω αύ-ής 
καί τήν έ'θλιψε τρυφεοώς έπί τοϋ κόλπου της.

Διατί νά μή έγκαταλείψω τότε τήν θέσιν μου ; . . .
Έπλανήθη έπ’δλίγον είς το δωμάτιόν, είτα έκάθησε παρά τη -τραπέζη 

έφ’ής έ'καιεν ή λυχνία. Έθεωρήσε- τάς χεΐρας της πρώτον μετά τίνος φι - 
λαρεσκείζς, κατόπιν μετά πολλής προσοχές, τάς έπλησίασεν είς τό φως 
ΐνα βεβαιωθή οτι ή έπιδερμίς είχεν έπκ''έλθη είς τήν προτέραν λευκότητα 

καί Απαλότητα. Θά έλεγε τις ότι έπρόκειτο περί Αντικειμένου μεγάλης 
σημασίας.

’Έπειτα ήνοιξε μικρόν τι κιβώτιον, περιέχον πολλά καί πολύτιμα κο
σμήματα, περιδέραια, δακτυλίους. . . . Θά ήσαν τά κοσμήματα τής μη- 
τρός της, περί δν ήκουσα πολλάκις νά γίνεται λόγος οτι τά είχε περί 
πολλοΰ καί ούδέποτε Απεχωρίζετο αύτών. Έκόσμησε τοό; βραχίονας, τά 
ώτα τόν λαιμόν καί τοποθετήσασα μικρόν κάτοπτρον ένώπιόν της, έστή- 
ριξε ,τούς Αγκώνας έπί τής> τραπέζης καί κατώπτρίζετο. Ή φυσιογνωμία 
της έλαβεν έκφρασιν ευδαιμονίας υπό τό πυρ τών Αδαμάντιον. "Ελυσε τήν 
κόμην, ήτις έξετάθη έπί τών ώμων αύτ^ς ώς πέπλος χρυσοΰς. Περιετύ- 
λισσε τούς πλοκάμους είς τά δάκτυλά της καί τούς έθώπευε.

Παρηκολούθησα μέχρι τέλους τήν προσωπικήν ταύτην λατρείαν. Ή 
Αύγούστα έκάλυψε τούς δακτύλους δι’ άδάμάντων, πλήν δέν παρετήρει 
τούς λίθους, άλλά τούς δακτύλους. Περιέβαλε τούς βραχίονας διά λαμπρών 
ψελλίων, άλλ’ οί βραχίονες αύτοι έπέσυρον τήν προσοχήν καί τόν θαυμα
σμόν της. Καί ήτο άληθώς ωραία ! . · . Καί όμως έγώ ουδέποτε τήν 
έθεώρησα μετά μεγζλέιτερας ψυχρότητάς Μήπως άρκ ή καλλονή τής γυ- 
ναικός έδημιουργήθη άποκλειστικώς διά τόν Ανδρα; ή ζηλοτυποΰμεν έπί 
τοσοΰτον ώστε ουδέ είς αύτήν ταύτην έπιτρέπομεν τό δικαίωμα τοΰ θαυ·? 
μάζεσθαι; καί μεμφόμεθα τήν φιλαρέσκειαν; 'Οπωσδήποτε ή Αύγούστα 
έν τή έκστάσει έκείνη είχεν δψιν γυναικός έξηχρειωμένης. Ούδέν τό παι
δικόν, τό άθώον ύπεφαίνετο είς τάς κινήσεις της.

Άφοΰ έπί μακρόν έμεινε βεβυθισμένη είς τόν θαυμασμόν έκυτής, έξή- 
γαγεν αίφνης πάλιν τήν εικόνα, τήν παρετήρησε μετά τίνος Αδιαφορίας 
καί έπρόφερε σιγαλά πλήν Αρκετά καθαρώς όπως ή αύρα φέρη είς τά ώτά 
μου, τάς λέξεις:

—- Τόν λατρεύω ! . . . άλλά. . . . νά ζήσω έδώ ! . . . Αδύνατον !
Συνέπτυξε τήν εικόνα μετ’ όργής εντός τών χειρών της, τήν έρριψεν είς 

τούς πόδας της καί είπε μετά μακράν παΰσιν.

— Διατί νά μή 
άδάμαντκ! . . ,

δύναταί τις ν’άγοράση τόν άνθρωπον καθώς Αγοράζει τόν
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’Ογκοι θλί ψεων έπιπτον έπί τής κεφαλής μου καί τήν συνέτριβον.
.' Κατήλθον τοΰ δένδρου’ ότε δμως ή'γγισα τήν γήν οί πόδες δέν ύπεβά- 

®ταζον πλέον τό σώμά μου.
Ύπάρχουσι τοιαΰται στιγμαί καθ’.άς δέν έπαρκεΐ. τις είς εαυτόν. Ή 

ί,υπη ισχυρότερα ουσα ήμών μάς έπιβάλλει τήν ανάγκην τοϋ νά μερισθώ- 
μεν. τό βάρος αυτής μετ’άλλου. Έν τούτοις δέν έφώναξα, δέν είπον.,τί

ποτε. Ποΰ ήτο ή 'Ρενέ ; Τήν μητέρα μου έφοβούμην νά λυπήσω* Έσύρθην 
μόνος μέχρι τοΰ.κοιτώνός μου.

Κ’

'Π ώραία γννή θυσιάζει μάλλον τήν ζωήν ή το κάλλος.

■ Τήν πρωίαν ή Αύγούστα μοί έμήνυσεν ότι μή δυναμένη νά έξέλθη, έπε-
θύμει νά μέ ϊδη είς τό δωμάτιόν της. .

■ Είς τό δωμάτιόν της! Τοΰτο μ’έξέπληξεν.
'Υπήκουσα, άλλά φθάσας μέχρι τής θύρας, έστην μή τολμών νά ύπερβώ 

τό κατώφλιον.
— Είσέλθετε ! μοί είπε. Μή φοβεΐσθε, δέν εϊνε τίποτε. 'Όταν έξέλθητε 

τοΰ δωματίου τούτου ή θά ήμαι μνηστή σας ή δέν θά υπάρχω πλέον διά 
σάς. "Ωστε δέν αξίζει τόν κόπον, προκειμένου περί τής τελευταίας ήαών 
συνεντεύξεως νά μεριμνώμεν περί, τοΰ τόπου, είς 0ν εύρισκόμεθα. Καθί
σατε καί άκούσατέ με. Επανήλθαν είς τήν έ'παυλιν ΐνα εξηγηθώ άπαξ 
διά παντός μαζί σας.
— Γνωρίζω τί θά μοΰ είπήτε: «Θέλω νά γείνω σύζυγός σου, άλλ’άδύ- 

νκτον νά συμμερισθώ τήν ζωήν σου». Καλώς έμάντευσα.;
— Ναί ! Δέν δύναμαι νά δεχθώ τάς προτάσεις σας. Οί σκοποί σας εϊνε 

Ανεφάρμοστοι. Θέλετε νά τούς έγκαταλείψετε ;
— Ούδέποτε θά τούς έγκαταλείψω!

:. Οί λόγοι τούς οποίους είχον ακούσει; τήν προτεραίαν, «ν’ άγοράση άν
θρωπον, καθώς Αγοράζει άδάμαντα», ήσαν είσέτι έ'ναυλοι είς τά ώτά μου.

— Ό έ'ρως σας, άγαπητέ Φράντζ, εϊνε απλοϊκός καί συνάμα δεσποτικός 
μοί Απεκρίθη. Συναντάτε μίαν εύγεν.ή κόρην’ σάς -Αγαπά! Δέν σάς Αρκεί 
τοΰτο, άλλά θέλετε, χάριν τής προς ,ύμας, αγάπης, νά γείνη χωρική! ’Ε
πειδή, δέ τοΰτο. είνε Αδύνατον, δέν πιστεύετε, είς τόν έ'ρωτά της.

—— Έγώ πιστεύω είς τον έ'ρωτά σας. - .
— Τότε λοιπόν, μ’ ευρίσκετε, υπερήφανου ; ... . Άπατάσθε' δέν'είμαι 

υπερήφανος, Αλλ’Ανετράφην εντός κέντρου, τοΰ οποίου-δέν δύναμαι ν’απο
μακρυνθώ. Ή ζωή σας εντός τών Αχανών τούτων καλυβών, γυμνών καί 
πένθιμων, είνε δλως φυσική διά σάς τον μή συνειθίσαντα είς άλλο τι. Δι’ 
έμέ δμως είνε. Αθ.λιότης, εύχάριστος μόνον δταν τήν. όνειροπολη τις ευρι-
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σκόμενος εντός κομψού θαλάμου! . .. Κρυόνω εις τά δωμάτιά σας, πεινώ 
εις την τράπεζαν σας, κλαίω ύπδ τά ελεεινά ταϋτα ενδύματα, υποφέρω, 
και... . θ’άποθάνω άν μείνω!

— ’Αλλά, ύπέλαβον εγώ μετ’ απαθείας, άν σάς έλεγο-ν: *Ας άγοράσω- 
μεν άπομεμακρυσμ,ένον τινά πύργον, κεκρυμμένον έντδς πυκνού δάσους, 
ΐνα ζήσωμεν εκεί μόνοι. Θά φορητέ λαμπρά φορέματα, θά κοιμασθε έπί 
μεταξωτής κλίνης, εις την τράπεζαν θά παρατίθενται τά λεπτότερα φα
γητά, άλλά δέν θά βλέπετε άλλον τινά πλήν εμού καί τών ύπηρετών*; 
θά έδέχεσθε ; ’Όχι* Βλέπετε, λοιπόν, δτι άπατάτε αυτή έαυτήν. Δέν είνε 

ούτε ή ύπερηφάνεια, ούτε ή δίψα τής πολυτελείας, ή'τις σάς άπομακρύνει 
άπ’ έμοΰ.

— Τί λοιπόν ; ήρώτησε μετά τρόμου.
— Ό έρως πρδς τδ άτομόν σας. Τί έστιν ώραιότης ή άσχημία γυνάι- 

κός, δταν ούδείς τήν βλέπφ ; Τίποτε, άπολύτως τίποτε. Σεις έχετε ανάγ
κην τοϋ έρωτας έκ μέρους τοϋ άνδρός, ον έξελέξατε διά σύζυγόν σας, αλλά 
συγχρόνως δέν δύνασθε νά στερηθήτε τοϋ θαυμασμού έκ μέρους τοΰ κό

σμου ολου. Έν συνάψει, μέ αγαπάτε περισσότερον τής κοινωνικής θέσεώς 
σας, δύΐιγώτεοον όμως τής καλλονής σας.

Ή Αύγούστα μέ ή'κουσεν άκίνητος, τούς Οφθαλμούς έχουσα προσηλωμέ
νους έπ’ έμέ μετά τρόμου.

— Αυτό, τδ όποιον λέγετε, είνε. . » .
— Ή αλήθεια ! διέκοψα έγώ.
’Έκλινε τήν κεφαλήν.

• — Σάς είπον άπαξ, δέν δύνασαι νά γείνης άγρότις! και άμέσως ήθελή- 
σατε ν’ άποδείξετε τδ εναντίον. ’Ανάγκη θαυμασμού. Μετ’ ολίγον σείς ή 
ιδία έβαρύνθητε τήν κωμφδίαν ταύτην.

— Έπάλαισα έν τούτοις. Ένθυμεΐσθε, δέν ή'θελον νά υπάγω εις τδν 
γάμον τής 'Ρενέ.

— Διότι αί τρυφεραί σας χεΐρες δέν ήσαν τότε τδ άκρον άωτον τής 
λευκότητος και άπαλότητος ! Άπόδειξις τούτου είνε οτι καθ’ δλον τδ 
διάστημα τής ημέρας έκείνης έμείνατε μέ τά χειρόκτια.

. -Μοί έφαίνετο δτι ή ζωή μου διέρρεε παρασυρομένη ύπδ τών λέξεων τού
των, τάς όποιας άπηύθυνα πρδς τήν Αύγουσταν. Ή πίστις μου, αί ελπίδες 
μου έπιπταν, μία πρδς μίαν, εις τδ κενόν, έντδς τοΰ όποιου έκρημνιζόμην 
κ’ έγώ κατακέφαλα. Έν τούτοις έπεθύμουν νά εξαντλήσω τδ παν μετά 
τής Αύγούστας, ν’ άφίσω τήν καρδίαν μου νά εκχειλίστε.

— Καλά λοιπόν, έστω ! έστέναξεν. Είμαι τοιαύτη. . . . τδ δμολογώ ί 
Αλλά, . .. σάς αγαπώ, Φράντζ ! Συγχωρήσατέ με, δπως συγχωροϋσι τά 
παιδίκ. Αί γυναίκες είνε παιδία. Σεις οί άνδρες επιζητείτε- τδ τέλειον. 
Διατί δέν μέ άγαπάτε δπως είμαι ; Δέν έξαρτάται απ’ έμοΰ νά γείνω διατ 

ψορετική. Ηδυνάμην νά ήμαι καί χειρότερα* διά νά γείνω σύζυγός σας μοί 
ήτο ευκολον νά σάς ύποσχεθώ πάν δ,τι έν συνειδήσει δέν ήτο δυνατόν 
νά έκτελέσω, επομένως νά σάς άπατήσω. "Ο,τι δύναμαι νά πράξω 

είνε τδ νά δοθώ δλη πρδς υμάς. Τδ έπραξα. . . . και σεις μέ άπωθεΐτε, 

μέ μισείτε!
— ’Όχι! Σάς λυπούμαι.
'Η λέξις αύτη προσέβαλε τήν Αύγουσταν.
— Τί ! ευσπλαχνίαν λοιπόν ; Διατί δ'χι καί περιφρόνησιν ·, Δέν μοί λέ

γετε, κύριε, τί έχετε μέσα εις τήν καρδίαν σας ; Καμμίαν πλάστιγγα διά 

νά ζυγίζητε τδ καλδν καί τδ κακόν ; ’Αχάριστε ! "Α ! είνε άνυπόφορον. 
’'Αν ήμην άνήρ θά συνέτριβα διά τών ιδίων μου χειρών τά κόκκαλά σας! * .

Έβύθισε τούς όνυχας εις τδν βραχίονά μου.
-— Δόξα τώ Θεφ ! είπον. Ουτω σάς άγαπώ περισσότερον 'Η δργή σας 

μέ ταράσσει όλιγώτερον τής ταπεινώσεώς σας. Αί'! λοιπόν λέγετε δτι 
άφιεροΰσθε καθ’ δλοκληρίαν, σογκατανεύουσα νά μέ ύπανδρευθήτε ! Αλλά, 
κυρία μου, δέν μοί λέγετε ενδίδετε εις τδν άνδρα, δστις γίνεται σύζυγός 
σας; Τδ δικαίωμα τοΰ νά ήναι πατήρ τών τέκνων σας ’, Κατά τοϋτο καί 
μόνον θά δύναται νά καυχάται δτι υπερτερεί τοΰ άλλου κόσμου ώς πρδς 
ύμάς; ’Αλλά τοϋτο δέν είνε τδ δλον! Είξεύρετε πώς θεωρώ τδν γάμον 
έγώ δ πρότυπος, ό χωριάτης, καθώς λέγετε ; Θεωρώ τδν γάμον ώς μο- 
ναστήριον τοΰ έρωτος! . . . Ή σύζυγος δέν ζή πλέον είμή δι’ έκεΐνον 
δστις τήν έχει. Ού'τε βλέμματα, ού'τε θαυμασμοί, ού'τε θρίαμβοι τής 

χρειάζονται πλέον και ούτε πρέπει νά τήν εύχαριστώσι! Δέν υπάρχει 
είμή διά τδν άνδρα της.· Πριν ή λοιπδν άφεθήτε είς τδ ν’ αγαπήσετε, 
έπρεπε νά προσέξετε άν δ άγαπώμενος ύφ’ υμών έφόρει φράκον ή χι
τώνα εργάτου. Είς τδν ΐδικόν σας κόσμον οί σύζυγοι ποτέ δέν δίδουν τδ 
πάν είς τάς γυναίκας, επομένως ού'τε δικαίωμα έχουν νά ζητήσουν το 
πάν. Άλλ’ ημείς άφοσιούμεθα ψυχή και σώμκτι είς τήν γυναϊκά μας καί 

διά τοϋτο πριν ή τής δώσωμεν τδ όνομά μας, έξετάζομεν καλώς τί περιέ

χει ή ψυχή αυτής. 'Ημείς δέν ζητοΰμεν νά ήνε μόνον σύζυγος, αλλά καί 
ή χαρά τής καρδίας ημών ένθα βασιλεύει μόνη, καί ή σύντροφος τοϋ 
οί'κου ένθα ζώμεν δμοϋ, ένί λόγφ, μήτηρ τοΰ τέκνου μας, τοϋ ίδικοϋ μας 
τέκνου. Πώς θά δυνηθήτε σείς νά διέλθητε νύκτας Ολοκλήρους παρά τήν 
κοιτίδα βρέφους; νά χλωμιάνετε ύπδ τών φροντίδων μεχρισοΰ μεγαλώσουν 
τά τέκνα σας; Σεις θά θυσιάσετε τήν καλλονήν σας! .. . .Τά ίδικά σας 
τέκνα πρέπει νά σάς τά παρουσιάζουν μόνον όταν γελώσι καί νά τάπο- 
μακρύνουν άμέσως άμα πρόκειται νά κλαύσουν. Σεις θέλετε σύζυγον τδν 
όποιον νάγαπάτε είς τδ μεταξύ μιάς συναυλίας καί-ένδς χοροϋ. Ό έρως 
του, ή μέθη τοΰ συζυγικού έρωτος δέν δύναται νά θεωρηθή είμή ώς δευ- 

τερεΰον έπεισόδιον πκρεμπίπτον έν τή συνήθει ζωή. Διά σάς ευτυχία είνε
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ό κόσμος. Μείνατε λοιπδν έν τώ κόσμω, εμέ δέ άρετε με είς τήν ησυχία^ 
τής μονώσεώςμου.

’ .'Η δργή τής Αύγούστας είγε κοπάσει.
-— Φρονείτε λοιπδν δτι δέν άγαπώ παρά την ώοαιότητά μου ; . . . * 

Ιδού! . . . είπε καί ηρπασε ψκλλίδα, λύουσα συνάμα την κόμην της.

-—Μη! . . . άνέκοαξα μόλις προφθάσας νά σταματήσω τήν χεΐρά της. 
Είνε άνωφελές νά κόψετε τά μαλλιά σας. . . . Τδ γνωρίζω, θά μέ αγα

πάτε έ'ως δτου μεγαλώσουν πάλιν, έν ω τουναντίον ύπαρχε», ανάγκη νά μέ 
λησμονήσετε! . . .
. —— "Αχ! Τί πρέπει νά κάμω λοιπόν.! . . . θέλετε νά ύπανδρευθώμεν 

καί ν’άποθάνωμ,εν άμεσως; . . . είμαι ετοιμ-ος. Τδ θέλετε ; . . . Τδ θέ
λετε, λ.οιπόν! . . .

■—: ’Όγι! . . . Δυστυχής κόρη ?
"Επεσε γονυπετής πλησίον μου και έ'λαβεν άμφοτέρας μου τάς χεϊρας. 

■—Θ’.άγαπήσετε άλλην γυναίκα. .
—- Σηκωθήτε ! .
—- ’Όχι! Δεν θέλω νά σάς άφίσω κακήν άνάμνησιν περί έμοϋ ώς καρ

δίας ύπερηφάνου ! Ένώπιόν σάς αισθάνομαι δτι είμαι πολύ μικρά. ’Ώ ! Εί-" 
πέτε μου, δέν θ’αγαπήσετε άλλην τινά;

—-' Κ.’έδώ άκόμη εγωισμός. Δέν θέλετε νά παρηγορηθώ.

1 — Είνε άληθές. Σάς άγαπώ τόσον πολύ. Λοιπόν, ούδέποτε θ’ άγαπή- 
σετε άλλην ;

— Τί μ’ έρωτατε ;
. ’Έλαβα την κεφαλήν της μεταξύ τών χειρών μου καί την έθέώρησα 

άπαξ έ'τι έπί μκκρόν.

Δεν υπάρχει πλέον δι’ εμέ άλλη γυνή είς τδν κόσμον παρά ή μητηρ 
μ.ου, μία αγία, καί ή 'Ρενέ, είς άγγελος. Τδν έ'ρωτκ έγώ δέν έγνώρισα είμη 
έν όνείρω· έξυπνώ γέρων.

Οί δφθαλμοίτης έσπινθηροβόλησαν ύπδ χαράς.
—- Ν’ άγαπώνται δύο ψυχαί τόσον πολύ και νά χωρίζωνται διά παν

τός! . . . είπεν έγειρομένη. Παράφοον ! Σάς δίδουν ρόδα, θέλετε άστρα. 
. Άπεμακρύνθην ταχέως. Έξερχόμενος δέ τοΰ θαλάμου συνήντησα την 
μητέρα μόυ.

;—· Τετέλεσται ! τγ είπον. Ή Αύγούστα άπέθανεν, ή μάλλον ή Αύγου- 
σταμου, ή ίδική μου Αύγούστα δεν ύπήρξε ποτέ! ...

(Τδ τέλος προσεχώς).
I
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ί Αί πρώται ειδήσεις περί τοΰ κομήτου τούτου άνεκοινώθησαν έν Εύρώπγ
I διά δύο τηλεγραφημάτων τοΰ αύτοκράτορος Δδν Πέτρου πρδς την άκαδή-

F μειαν των Παρισίων. Ό Cruls έν 'Ρίιρ Ίανε'ίρφ άνεκάλυψεν αύτδν τγ I I
ρ Σεπτεμβρίου (ν)’ άλλ’όμως βραδύτερου έγένετο γνωστδν ότι δ Common
I έν Καπστάδ είδεν αύτδν ήδη τγ 8 Σεπτεμβρίου. Τγ 18 Σεπτεμβρίου
• έ'λαβον την ποώτην είδοποίησιν διά τηλεγραφήματος τής Βιενναίας άκα-
ϊ δημείας. Κατά τδν χρόνον τοΰτον τγ 17, 18, 19, 20, 21, 22 Σεπτεμβρίου

έγένετο δ κομήτης δρατδς δι’άοπλου οφθαλμού κατά την μεσημβρίαν 

■ παρά τδν ήλιον, έχων μέγαν λαμπρδν πυρήνα καί βραχεΐαν κόμην. Τγ
17 Σεπτεμβρίου κατά την 10 ώραν τής πρωίας καί βραδύτερου έγένετο 
παρά πολλών δρατδς έν Άλγερίρρ' τγ 18 Σεπτεμβρίου είς πολλά μέρη,τήχ 
Ισπανίας καί τής μεσημβρινής Γαλλίας. Περί τής ήμερησίας ταύτης παρα- 
τηρήσεως, (πρδς την οποίαν μόνον ή δμοία τής 26 Φεβρουάριου 1843 
δύναται νά παραβληθγ), έ'λαβον έκ Βιέννης τηλεγραφικήν εί'δησιν μόνον 
κατά την 20 Σεπτεμβρίου κατά την 5 εσπερινήν ώραν, ότε ούδεμία πλέον 

ελπίς υπήρχε νάνευρεθγ δ κομήτη; παρά τδν ήλιον άν καί έπειράθην τοΰτο. 
'11/άνεύρεσις τοϋ κομήτου κατά τήν ημέραν έπετεύχθη τί) 19 Σεπτεμβρίου 
έν Duu-Echt τής Σκωτίας και τγ 22 Σεπτεμβρίου έν Παρισίοις, ύπδ πε
ριστάσεις λίαν αξιοσημείωτους, αΐτινες δέον νά έκτεθώσιν ένταΰθα. Άφοΰ 
διεδόθη ή εί'δησις οτι ό Thollon έν Νίσσγ είδε τδν κομήτην κατά τήν 
μεσημβρίαν τής 18 Σεπτεμβρίου πλησίον τοΰ ήλιου καί δ'τι ήρεύνησεν έπι- 
σταμένως διά τοϋ φασματοσκοπίου τήν ώχράν γραμμήν τοΰ νατρίου (ήν πρδ 
τεσσάρων μηνών παρουσίαζεν ο κομήτης τοΰ Wells) άπεφάσισεν δ Fonvielle 
έν Παρισίοις όπου δ ουρανός ήτο συνεχώς νεφελώδης’νά παρασκευάσγ άερο" 

στατικήν άνάβασιν, όπως διερχόμενος άπαντα τά στρώματα τών νεφών’ 
ί'δγ τδν κομήτην έν έντελιΐς αίθρίφ δρίζοντι, Τήν πρωίαν τής 22 Σεπτεμ
βρίου δ Μαυρίκιος Mallet ύψώθη άπδ τής γής έν άεροστάτφ’ άφοΰ διέβή 
δύο στρώματα νεφών, εύρεν είς ύψος 1500 μέτρων εντελώς αί'θριον ούρανδν 
χωρίς κατ’άρχάς νά δυνηθγ νά ί'δγ τδν κομήτην. Άνήλθεν ύψηλότερον 

, όπως άπομακρυνθή τής ύπ’ αύτδν θαμβούσης άντανακλάσέως τών νεφών·
τότε είδε τδν κομήτην καί έποίησε τοιαύτας παρατηρήσεις, οίαι ήτο δυ
νατόν νά γείνωσιν έν τοσοϋτον άσυνήθει θέσει. Ή περί τής τολμηράς ταύτης 
έπιχειρήσεως έ'κθεσις, τής πρώτης γένομένης πρδς σκΟπδν αστρονομικόν,'εδ- 

[ ρηται έν τοΐς Comptes Rendus άρ. 13 σελ. 558. Αδταί είσιν αί μέχρι τοΰδε

γνωσταί γενόμεναι ειδήσεις άφορώσαι έν γένει είς τδν κομήτην. Έτεραι 
άναφέρονται είς προσδιορισμούς θέσεως καί είς άποπείρας υπολογισμού τής
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τροχιάς του έξ άνεπαρκών είσέτι παρατηρήσεων. Παρετηρηθη έν Βιέννη Sts 
δ κομητης τη 16 Σεπτεμβρίου κατά τδ μεσονύκτιον έφθασεν είς τδ περιη
λίου αύτοϋ σημεϊον, ένταΰθα δέ τοσοΰτον έπλησίασε πρδς τδν ήλιον, ώστε 
σχεδδν έφηπτετο τίς έπιφανείας αύτοϋ. Βεβαίως δμως δι·ηλθε μετά ταχύ

τατος 60-70 γεωγραφικών μιλίων κατά δεύτερον λεπτόν τδν χώρον τδν 
κατεχόμενον ύπδ τών πολλάς χιλιάδας μιλίων ύψηλώνάερίωνέκρηξεων (pro
tuberances) τοϋ ήλίου.Κατάτδν χρόνον τοΰτον περίπου εύρίσκετο καιπρδς τδν 
■ήλιον και πρδς την γην εις τδ πλησιές·ερον σημείου άπέχον 20 εκατομμύρια 
γεωγραφικών μιλίων άπ’ αύτης,άπεμακρύνθη δέ ταχέως και άπδ τοΰ ήλιου 
και άπδ τής γής.Τ?ί 24Σεπτεμβρίου δ κομήτης ήτο ορατός τήν πρω'ίζν κατά 
τδ άνατολικδν μέρος τοϋ ούρανοΰ, άλλ’ δμως έ'τι λίαν επαχθώς άν και μέγας 
καί λαμπρός. Τήν εί'δησιν ταύτην έ'μαθον διά τηλεγραφήματος εκ Βιέννης 
τϋ) έσπερέ τίίς 27 Σεπτεμβρίου, και εντεύθεν άρχονται αί έν Άθηναις πα
ρατηρήσεις, αΐτινες ελάχιστα διεκόπησαν μέχρι- τέλους ’Οκτωβρίου ύπδ 
νεφελώδους άτμοσφαίρας. Αί παρατηρήσεις αυται ηγαγον είς άποτελέσματα,- 

όίτινα, ύπδ τοιαύτην μορφήν, ήσαν άγνωστα μέχρι τουδε έν τί) έπιστημν). 
"Οπως παραστήσω συνοπτικώς δ,τι βεβαίως ειδον, έσχεδίασα και υπολό
γισα, θέΐω πραγματευθγ είς τέσσαρα μέρη τά φαινόμενα. Ή παρατιθέμενη 
είκών έντφπίνακι παριςφτά κυριώτερα φαινόμενα κάλλιον πάσης περιγραφής.

1) Ό πυρηκ. Παρά τοϊς μεγάλοις κομηταις παρατηρεϊται πάντοτε έν 
έπί μάλλον $ ήττον λαμπρδν άστεοοειδές πάντοτε μικρότατον σημεϊον, 
ώς κέντρον άφ’ ού πάντα τά φαινόμενα της περιβαλλούσης αύτδν νεφε
λοειδούς περιβολής ή'τοι.τής κόμης άπορρέουσι. Ταϋτά είσι νεφελοειδή τό,χ 

ή λαμπροί τομείς προϊόντα εκροής, τη; οποίας την κατά δεύτερον λεπτόν 
ταχύτητα προσδιόρισα κατά τδ 1858 είς 2000 πόδας διά τδν κομήτην τοϋ 
Δονάτου.’Ή άλλοτε έκ τοϋ πύρινος εκπορεύεται άκτίς φωτός,λεπτδν ριπίδιον 
ώς έκροή τίίς ύλης πρδς τδν ήλιον, ώς παρετηρηθη κατά τδ 1862 είς τδν 
τότε κομητην. Τδ ριπίδιον έτέλει μεγάλα; δονήσεις περί μέσην τινά θέσιν 
έν χρόνφ δύο η τριών ημερών,ομοίως ώς παρά τφ κομήτη τοϋ Halley κατά τδ 
1835. Νϋν δμως (1882) υπάρχει πάλιν μέγα λαμπρδν ριπίδιον προερχό- 
μενον έξ έκροής της ύλης κάί διευθυνόμενον πλαγίως πρδς τδν ή'λιον, άλλά 
δ κυρίως πυρήν ελλείπει έκ τής θέσεως, δπου κατ’ άναλογίαν έπρεπε νά 
ύπάρχγ, έκτδς κατά την 3 ’Οκτωβρίου, δτε άνεΰρον αύτδν εί; την κανονι
κήν θέσιν αύτοϋ. Άπδ τής 4’Οκτωβρίου ελλείπει εντεύθεν, καί παρετηρή- 
θησαν άνατολικώτερον έν τφ ριπιδίω δύο φωτεινά σημεία έν ασθενέστερου 
καί τδ έτερον πολύ λαμπρότερου, άτινα μέχρι τής 28 ’Οκτωβρίου δέν με- 
τεβληθησαν έπαισθητώς, έκτδς της έν γένει ταχείας έλαττώσεως της 
λαμπρότητος.

2) Ή χόριη δέν είναι καταφανώς διάφορος τής τών άλλων κομητών, 

αν ύπδ τδ όνομα τής κόμ.ης εννοείται τδ λαμπρότατου μέρος τοΰ κυρίως 
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Χωνοειδοϋς, τδ μέρος τοΰτο, δπερ διά μέν γυμνοϋ έφθαλμοϋ φαίνεται 16° 

μαζρδν, διά δέ άσθενοΰς τηλεσκοπίου 20°—23θ είναι λίαν φωτεινόν καί 
κατά τάς κατωτέρας 6—7 μοίρας καλώς ώρισμένον. Ή θέσις τοϋ μεγάλου 
άξονος σημειοϋται διά καταφενεστάτης σκοτεινής γραμμές, ώς τοΰτο καί 
πρότερον παρετηρηθη εις ετέρους κομήτας, τδ μεσημβρινόν μέρος τοΰ κω
νοειδούς είναι καθαρότερου ώρισμένον τοΰ βορείου. "Ολον τδ κωνοειδές εύ- 

ρίσκεται έντδς μεγάλης κωνικής νεφελότητος ή μάλλον έντδς κωνικής νε
φελοειδούς σόριγγος έλάχιστα φωτεινές, ητις άνατολικώς εκτείνεται μοί
ρας τινάς πέραν τοΰ πυρηνος έν τφ χώρφ τδν όποϊον διέδραμεν ηδη δ κο
μήτης. Τϊ θέσις τη; σύριγγος είναι κεκλιμένη ώς πρδς τδν άξονατή; κυ- 
ρίως κόμης, ούτως ώστε πρδς τδ βόρειον μέρος ταύτης ή σύριγξ παρατη
ρεϊται είς μέγα πλάτος πρδς τδ νότιον δέ μέρος είναι στενοτέρα.

Άμφότερα τά μέρη ήτοι τδ κωνοειδές της κόμης καί ή μεγαλειτέρα 
νεφελοειδής σύριγξ περιέχονταϊ έντδς εξωτερικής νεφελοειδούς περιβολής 

άσθενεστάτου φωτός, ητις παρατηρηθεϊσα τδ πρώτον τή 10 ’Οκτω
βρίου, ύπήρξεν έ'κτοτε λίαν σταθερά, άλλ’ όμως τδ φως αύτής ήν τόσον 
άσθενές, ώστε δέν κατωρθώσαμεν νά έξερευνήσωμεν την αληθή σημασίαν 
τοΰ φαινομένου τούτου, ούτινος δμοιον δέν άναφέρεται μέχρι τοΰδε. Ό 
Schiapparelli έν Μεδιολάνοις, κάτοχος έντελεστέρων δργάνων, είδε τή 19 

’Οκτωβρίου ότι ή πλαγία αύτη περιβολη κλείεται καί στρογγυλουται πρδς 
άνατολάς, ούτως ώστε σχηματίζεται νέα κομητική μορφή περικλείουσα 
τάς δύο αλλας. (Τοΰτο ύποδεικνύεται έν τφ Ε τής είκόνος διά της στικτής 

καμπύλης).
3) Τδ παρδ, τδκ χ'ψητην αήρος. Κατά τάς νύκτας τής 9, 10 και 11 ’Ο

κτωβρίου τή 16 ’/2 ώργ (δηλ.τή 4 {/2 της πρωίας) παρετηρουν νοτιοδυτικώς 
εί; άπόστασιν 30 εως 5° άπδ τοΰ πυρηνος παράδοξον νεφελοειδή μορφήν, 
κατ’άρχάς δρεπανοειδή, έπειτα ώς .νέφος μετά πέντε εξοχών, τέλος ώς 

διπλοΰν νέφος μετά συνδέσμου άσθενώς μαρμαίροντος. Αί γενόμεναι κατα
μετρήσεις απέδειξαν οτι τδ νέφος ήκολούθει μέν έν συνόλφ την κίνησιν 
τοΰ κομ,ητου, άλλ’ ούτως ώστε καθ’ έκάστην άπεμακρύνετο έπί μάλλον καί 

μάλλον πρδς νότον τοΰ πύρινος.
Την σημασίαν τοΰ φαινομένου τούτου ούδ’ έγώ κατενόησα ούτε πιθανώς 

οί πλεΐστοι τών αστρονόμων. "Οσοι δέν είδον τδ φαινόμενον τοΰτο καί 
άγνοοΰσι τάς άπεικονίσεις μου δέν θ’ άμφιβάλλωσιν (ώς ή'δη έγένετο) ότι 
συνέβη ένταΰθα έπανάληψις τής κατά τδ έτος 1846 περίφημου διχοτομίας 
τοΰ κομήτου τοΰ Βιέλα. Άλλ’ όμως κατά τδ 1846 τδ χωρισθέν μέρος άπδ 
τοΰ κομήτου παρουσιάσθη ώς ανεξάρτητος κομήτης μετ’ ίδιου πυρήνος καί 
ιδίας κόμης, ενώ τδ φαινόμενου τοΰ 1882 ούδέν κομητοειδές παρουσιάζει 
καί ηδη άπδ τής τετάρτης νυκτδς δέν έφαίνετο πλέου. Ό δέ συνοδός τοΰ 
κομήτου τοϋ Βιέλα κατά τδ 1846 επανήλθε κατά τά έτη 1852 καί
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1858 καί έγένετο παρά πολλών δρατδς, εως ου άπεδείχθη κατά τδ 1866 
δτι άμφότερα τά σώματα ταΰτα διελύθησαν έξ δλ.οκλήρου. Πιθανώς θέ* 
λουσιν άρκέσει αί τρεις έν Άθήναις γενόμενκι παρατηρήσεις προς ύπολο·* 
γισμδν της τροχιάς τοΰ έν λόγφ νεφελοειδούς σώματος καί κατά συνέ
πειαν πρδς λύσιν τοΰ ζητήματος άν άπ’ αύτοϋ τοϋ κομήτου τδ νεφελοειδές 
σώμα παρήχθη,ή άπήγκγε αύτδ μεθ’έαυτοΰ δ κομήτης κατά τήν περιήλιον 
διάβασιν ώς τμημά τίνος τών υψηλών έξοχων (protuberances) τοϋ ήλιου 
δι’ ών διήλθεν.

Οί γενικοί χαρακτήρες τής τροχιάς καθ’ οσον αύτη μέχρι τοΰδε προσ- 
διωρίσθη δεικνύουσι μεγάλην ομοιότητα μετά τής τροχιάς τοΰ μεγάλου 

κομήτου τοΰ 1668, 1843 καί 1880 καί δίδουσι χώραν είς τδ συμπέρασμα 
δτι δυο κομήται κινούνται σχεδόν έπί τής αυτής καμπύλης περί τδν ήλιον. 
"Ομοιον παράδειγμα παρουσιάζει ό κομήτης τοΰ 1881, δστις σχεδδν τήν 
αύτήν τροχιάν τοϋ κομήτου τοΰ 1807 περιγράφει άλλ’ όμως δέν είναι δ 
αύτδς μετά τούτου.

”Av παραδεχθώμεν κατά προσέγγιση» τήν άπόστασιν τοϋ ήμετέρου κο
μήτου άπδ τοϋ ήλιου = 1 ή ί'σην πρδς 20 εκατομμύρια γεωγραφικά μι
λιά, δ πυρήν κατείχε 20 μίλια περίπου, τδ ριπίδιον 2000, ή διάμετρος τής 
κόμης=105000 μίλια, ίση πρδς τήν διάμετρον τής τροχιάς τής σελήνης, 
ή παρά τήν κόμην νεφελοειδής συριγξ=3 50000 μίλια—3 φοράς τήν
διάμετρον τής τροχιάς τής σελήνης- ή εξωτερική περιβολή 8730-90 μί- 

λια=8-9κις τήν διάμετρον τής τροχιάς τής σελήνης. Τδ μήκος τής κό- 
μης=7 J]2 εκατομμύρια μιλίων κατ’ έλάχιστον. - . -

Σημ. Ή γραμμή ΑΒ έν τφ πίναζι δεικνύει τήν διεύΟονσιν τής φαινομενης κινή- 
σεως τβΰ κομήτου., ή γραμμή ΒΔ τήν κίνησιν τοΰ συνοδεύοντος νεφελοειδούς σώματος* 
έκ τών παρατιθέμενων χρονολογιών δείκνυται είς ποιας θέσεις τοϋ κομήτου άνήκουσιν 
al άντίστοιχοι τοΰ νεφελοειδούς- αα είνε ή κυρία κόμη, ββ ή νεφελοειδής σύριγξ, γδ ή 
έςωτερική περιβολή’, τής οποίας τδ πρδς άνάτολας τέρμα Ε εϊδεν ό Schiaparelli.

Έν Άθήναις τή 20(1 Νοεμβρίου 1882.

Dr J. F. JULIUS SHMIDT.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ

ΟΛΙΓΑΙ ΛΕΞΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΕΛΕΚΟΥ

Άπόκλεεδον τό, λάχανόν τι φυόμενον είς, υδατώδη μέρη.
Άρνάρε τό, ρίνη.
Άρναρέξω, ρινίζω, ρινώ. - ■

.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΆΝΆ'ΑΕΚΤΑ

Άβπρ0λα«ας Ο, πτηνδν δμοιόν πώς άλκυόνι. Δι’αύτοϋ έκτελοΰσίν{αί 
χελιδόνες, ώς λέγεται, τήν έκ τής Αίγυπτου άνοδον καί κάθοδον. ·

’ΑΛ^νάρε τό, ί'χνος.Βαλτόνω, σταματώ πως δδεύων έπί εδάφους ελώδους, έπί ύπηρεσίάς 
άπειρου, 'ΈβάΛτωσβ xec ρεσα, dir πα,ρα,-πάει πέρα, dir παρα~6γή λέγει δ 

λαός.
Βαρκάνα ή, έσχάρα.
Βααταγος ό, κάνθων, κανθήλιος, όνος.

Βοϊδόγλωββον τό, βούγλωσσον.
Γαλόχανδρα η, ύαλος έσθλή, λευκή, χυτή καί τρητή, ήν φέρουσι 

μετά τδν τοκετδν αί γυναίκες, αί έχουσαι δλίγον γάλα, πιστεύουσαι δτι 

συντείνει είς αύ'ξησιν αύτοϋ. Διά τοϋτο λέγεται καί γαΛόχαχύρα.

&άμ.αλος ο, ταΰρος εύτραφής, ισχυρός, ώραϊος.
Λόσμ,α τό» δόσις, έφ’ ώ καί παροιμία:

Δόσμα τοΰ χεριού, 
σώσμα τής ψυχής.

Λρυρ.όνε τό, κόσκινον μέγα πλεκόμενόν ποτέ έκ λωρίων στρεπτών 
καί δασέων, νϋν όμως άποκατεστάθη τδ είδος εκείνο διά τοϋ λευκοϋ 

σιδήρου,
Έλατόπεββα ή, τά σταλάγματα τής.έλάτης,
Έπανωζεύγλε τό, οβελίσκος, δστις συνέχει τήν ζεύγλην μετά τοΰ 

ζυγοϋ. ό, θερμορρόη, δι’ ής οί νεωκόροι θερμαίνουσι τδ ύδωρ, δπερ ρί-· 

πτεται μετά τοϋ οίνου είς τδ άγιον ποτήριον.
ύΕυγορράχε τό, ή μακρά ράχες, ή κορυφή τών όρέων. 

θαρρετά, θαρραλέως, εύτόλμως.
Καθέστρα ή, κοττάναθρον, 
Α£αμ.ατεύω, καματόω, καλλιεργώ.
Κ,άρκανον τό, πάν σώμα κεκαυμένον, ξηρόν.

Κάρμια τό, κυρμα, έλωρ.
Κατάνακρα, κατ’άκρας, είς τήν άκραν. Κατάγατ,ρα ’ς τότ χήπο εΐ>ε 

μιά τγιαατακρυάάιά, χα,τάναχρα θά πλαγιάσω γω απόψε κτλ. λέγει ό λαός.

Ιέ,ατάρραχα, κατά είς τήν ράχιν, τήν κορυφήν τοΰ όρους. Έβγηχα 
χατάρραχα χα,ι άγνάχτεψα τριγύρω λέγουσιν οί πολλοί.

Καταρράχεα τά, αί ράχεις, αί άκρώρειαι τών όρέων.
Μάψαλον τό, πάν ξυλον κεκαυμ.ένον, καί μεταφορικώς δ ύπόμελας, 

δ ισχνός, δ αδύνατος άνθρωπος. Σαν το χάψαΛο ΐίγεικε, έιιανρισ’ ό τα.Ιαί- 

πωρος άπό τη φτώχεια, άίιύ την αρρώστια φησίν ή συνήθεια. .
Κ,άψαλος ό, πάν κεκαυμένον δάσος. '
Κ,ρκκόροβαξ ό, χάλαζα παρεμφερής δρόβφ.
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Κ.αιιμ.άβε “ό, κουμκσιον — δνομάζουσιν οί χωρικοί τδν μικρόν οίκον, 
έν ώ καθεύδουσιν οι χοίροι, καί τδν πολύσαρκον άνθρωπον. Τήρα, τήρα, λέ

γουσι, δεν παρα-σαΛέψ’ από τόν τόπο τον τό κουμάσι.
Κούτουλας ό, κότυλος.
Κρατ^τί^ρα vj, λίθος εύμορφος, ερυθρά, τρητη τε και άτρητος, -ητις 

έχει την δύναμιν κατά την δοξασίαν τοΰ κοινού τοΰ σταμκτκν, τοΰ κρα

τεί; την αιμορραγίαν. Διά τοΰτο κέκληται και κρατητήρα. . ·
Κωλόκουγ>κ τά, κεζαρμένα έρια. Οί ποιμένες είώθασι κείρειν τδ 

έαρ τά περί την κωλην τών προβάτων έρια χάριν εύχεροΰς άμέλξεως αυ
τών. Τά έρια εκείνα καλούνται κωλόκουρα.

Λ,αγουδεύω, λαγωθηρώ. ;
Μακωνόΐΐτ. η, μηκών.
Μανδραγούρα ή, τδ καλλιότερον τών μυκήτων είδος. 
Μερμ-ηιγκότρουπα τών μυρμηκων η τρύπα, ά μυρμηκιά.
Εκ λ δ τό, ξυάλη, έργαλεϊον δρεπανοειδές, & χρωντζι πρδς ξυλείαν. 
Εέρα ή, ξηρασία, αύχμός.
Εεράελα ή, κρυμός, παγετός.
1Ιαγων£λα η, ί'δε ξεραΐλα.
Καρασΐονίδκ. ί), έξοίδησις, ητις έγγίνεται τοϊς βουβώσι καί ταΐς μα- 

σχώλαις δταν άλγί) τίνος ό ποΰς $ ή χειρ.-

ΙΙολάλα ή, σπουδή, ταχύτης.
Ιίλάοτ^ς ό, κανών, δι’ ου πλάσσονται τά φύλλα τίίς πηττας.
Μΐρωε’μ.άδε τό, δ πρώτος ώριμάζων βότρυς.
Χάλμ.η ή, άχυρμιά κρίθινη. .
3εζαβμ.άδα. XJ, ρνίγμα, ραγάς.
ίΕπεΰέβτρα vj, θάμνος έχων τδν φλοιδν ροδόχρουν καί τδ φύλλον 

στρογγυλόν.

2£ταμ.ατ£να ή, σταμίν, ξύλον τι, είς οδ τδ μέσον σχεδόν υπάρχει 
προσηλωμένου πλάγιον σανίδιον καί δι’ ου σταματώσιν οί μυλωθροί τδν 
μύλον άλοΰντα τιθέμενοι πρδ τοΰ στομίου τοϋ σίφωνος αύτοϋ.

ίΧφελέδα ij, ή κοπτομένη μερίς έκ τίίς άκρωβελίας.
5Εφηγκρελ£δα. ή, χερμάς.
Τηγανόπ»]ττα ή, πλακοΰς, δν ποιοΰσι τδν τρόπον τόνδε:
Ζυμοϋσιν επίτηδες η κόπτουσιν έξ έζυμωμένου άρτου μέρος, δπερ φυ-> 

ρουσι μετά τυροΰ % καί άνευ αύτοϋ· εΐτα τιθέασιν άνά τδ πΰρ τρίποδα, 
έπ’ αύτοϋ δέ τηγανον μετ’ ελαίου, βουτύρου, στέατος, δ,τι τύχη, καί 
πλάττουσιν έντδς αύτοϋ τδ ζυμωθέν η κοπέν εκείνο μέρος, οπερ όπτώ-? 
μενον^έκβάλλεται καί κάπτεται.

Τενςάχτρα καί τενάκτρα vj, η μεγάλη καί καμαρωτή τρύπα παρά τίί 
έστίβρ τ·ης οικίας, έν § τινάσσουσι τδν βκμβακκ τών Ορεσιβίων, αί δρειάδες.
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5 ■ Τορός ό, Γχνος, ιχνηλασία, έρευνα. ’Επήρε τορό δω μέσα ή ΦΛοζ,
; ψάχει, Λαγως είνε περασμένος, % έπήρε τόν τορό τοΰ Λαγόν λέγουσιν οί

κυνηγοί, δ έστι τά Γχνη.
i Τουρλέδα ij, πτηνδν δνομασθέν ούτως έκ τ^ς φωνίίς αύτοϋ,ητίς έστίν
j ή'δε τονρΛί, τονρΛί, τονρΛί, καί έξ έπλάσθηκαί τδ λεγόμενον περίαύ-
’ τοϋ : ’Έγασε τό Λουρί του καί φωνάζει τό Λουρί μ, τό Λουρί μ, τό Λουρί μ'

μεταφορικώς δ υψηλός ίσχνδς άνθρωπος.
Τραγανότοπος ό, λεπτός τόπος, λεπτή γη, λεπτόγεως.
Φτεροχόρτε, πτέρις, δπερ μεταχειρίζονται οί χωρικοί πρδς Γασιν 

νόσου τινός, ην δνομάζουσι φτέρι.’ΈδγαΛε τό φτέρι δ δείνα, λέγουσι, μόν 

I άιντε φέρτε φτεροχύρτι·
'Χ.αλόνωμ.α τό. Ούτω λέγουσι τδν λύκον οί λοφιίίται, διότι & πρώ- 

* τον όρων κατ’ αύτούς αύτδν χαλινοΰται τρόπον τινά καί μένει άκίνητος,

άναυδος.
. Χ,λασέρα ή, δενδρύφιον έχον τδν φλοιδν καί τδ φύλλον λεϊον.

j '®*αρ£6ρα ή, λάχανόν τι φυόμενου έν κηποις, έν έρειπίοις.
^Ρωμιάνδϊίλον τό, τδ ύφασμα, έν φ τίθεται δ έζυμωμένος άρτος.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΝΑίΚΑΦΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΟ2
Άπδ πολλοΰ χρόνου η Κυβέρνησις καί η ’Αρχαιολογική εταιρία προσ- 

επάθουν νά έλευθερώσωσιν άπδ τών οικιών τών κατοίκων τοΰ χωρίου τδν 
ιερόν χώρον, ένθα πάλαι ποτέ δ περικαλλής τίίς Δημητρος καί Κόρης ναός 
ΐστατο καί τά μυστήρια έτελοΰντο τά Έλευσίνια, δπως έρευνηθώσι διά 
σκαφης χάριν τίίς επιστήμης καί τίίς εθνικές τιμίίς τά έναπολειφθέντα έν 
τοϊς ίεροϊς τόποις λείψανα. Έάν δέ αί προσπάθειαι έβράδυναν νά τύχωσ1 
καί μέχρι σήμερον Ακόμη δέν έτυχον καθ’ ολοκληρίαν τοΰ σκοπουμένου, 
πολλά και ποικίλα υπήρξαν τάαΐ'τια, περί ών περιττός είναι ένταΰθα πας 
λόγος.1’Αλλά καί ούτως η ’Αρχαιολογική Εταιρία άπεφάσισε νά άρξηται τοϋ 

έργου, έπ’ έλπίδι δτι τά ολίγα έτι έπιπροσθοϋντα εις την δλοσχερίί τοΰ 
άνασκαπτέου χώρου άπελευθέρωσιν κωλύματα θέλουσιν άρθίί, τά δέ έξα- 
γόμενα τίίς τετράμηνου -ηδη εκεί σκαφίίς έκθέτομεν ώδε ώς συντομότατα.

Γνωστόν είναι ότι περί τά τέλη τίίς παρελθούσης έκατονταετηρίδος έπε· 
χειρίσθη η έρευνα διά σκαφης τών ιερών τίίς Έλευσΐνος τόπων υπό τινο>ν 
τών εταίρων τίίς Φιλάρχαιου 'Εταιρίας τών Dilettanti καί κατωρθώθη έκ- 
τοτε δ καθορισμός τοΰ Μεγάλου Ναοΰ (τοΰ Μεγάρου), έξητάσθησαν δέ καί 

δι’-εμπείρων Αρχιτεκτόνων έσχεδιογραφηθησαν τούτου τε καί τών άλλων
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οικοδομημάτων, δσα $ έφαίνοντο ή ή σκάφη αυτών Ανεύρισκε, τά λείψανα. 

Όποια τινα ύπΐρξαν τά εξαγόμενα τών ερευνών τών Dilettanti δέν είναι 
τοϋ παρόντος τόπου καί χρόνου δια [/.ακρών νά εί'πωμεν- άρκετδν νά ση- 
μειώσωμεν έν μόνον δτι ή σκάφη αύτή ύπήρξεν ενεκα διαφόρων κωλυμά- 
των λίαν περιωρισμένη, τά ανώτατα μόνον έρευνήσασα της έπιχώσεως 
στρώματα ώς έπι τδ πολύ, αί δέ τοϋ Γάλλου Lenormant Ανασκαφαί (1 860- 

61) ολίγα προσέθηκαν είς τά ύπδ τών Dilettanti γνωστά γενόμενα. Όχι 
άνευ λόγου λοιπδν δύναται τις νά διϊσχυρισθί) δτι κατά την αληθη της 
λέξεως έννοιαν μόνον νυν σκοπεϊται και δύναται νά γίνη ύπδ τίίς ’Αρ

χαιολογικές εταιρίας Ανασκαφή, ής τά μέχρι τοΰδε (άπδ 2α?’ίουνίου μέχρι 
μέσων ’Οκτωβρίου) εξαγόμενα είναι τάδε’

Καί πρώτον μέν Ανευρέθησαν καί αύθις τά λείψανα τέ; Προνάου Στοάς 

τές κατά Βιτρούβιον ύπδ Φίλωνος τοϋ Αρχιτέκτονος κτισθείσης καί έβε- 
βαιώθη ό,τι περί αύτης και οί Dilettanti σημειοϋσι, δτι δηλ. δ μέν στερεό- 
βά της της είναι, ώς συνήθως έκ πωρίνων κανονικών πλίνθων έκτισμένος, 
«ί δέ τρεϊς βαθμίδες καί ή τοϋ δαπέδου έπίστρωσις έκ τετραγώνων έξ 
έλευσινίου ύπομέλανος ασβεστόλιθου πλακών, έως δέ τοϋ στυλοβάτου 
ϊσταντο έ'μπροσθεν (ώς, η τεμάχια τοϋ κατωτάτου σπονδύλου, ή μόνον 
αί τίίς γομώσεως σωζόμεναι δπαί δεικνύουσϊ) δώδεκα κίονες δωρικοϋ 
ρυθμού, ο'ίτινες. ούδέποτε είχον δλως Αποτελειωθή, διότι δέν φέρουσιν 
είμη κατά τδ κατώτατον άκρον τών σωζομένων σπονδύλων ραβδώσεις. 
Άτυχώς δέν κατωρθώθη είσέτι νά εξακριβωθ-ρ άν καί δευτέρα ύπ'ηρχεν 
δμοία σειρά κιόνων πρδς τά έ'σω τίίς πρώτης παράλληλος πρδς ύποστη- 
ριξιν της στέγης, αιρόμενου δμως δσονούπω διά τ*ης καταδαφίσεως οικιών 

τινών κατ’ έκεϊνο τδ μέρος ηδη έξηγορασθεισών τοΰ κωλυματατος, έλπί-· 

ζεται έν τί) νΰν περιόδφ ' τών Ανασκαφών πρδ της διακοπής αύτών δη
λαδή κατά τδν χειμώνα, η έξακρίβωσις τοϋ ζητήματος-εύρέθη δμως ό με

ταξύ τοίχος ό την Στοάν μέ τδν Σηκόν, ήτοι τδν κυρίως Ναόν, ένώνων 
και κατεδείχθη ώσαύτως Ακριβής η τών Dilettanti σημείωσις δτι και τού
του δ Στερεοβάτης ήν έκ πωρίνων πλίνθων έκτισμένος, δ δέ τοίχος άπε- 
τελεϊτο έξ έλευσινίων τετραγώνων πλακών έν διπλ-ρ σειργ τεθειμένων, άνευ 

παραγεμίσματος πιθανώς, και είχε πάχος1,00-1,20γαλλ. μέτρων- όποϊόν τι 
δμως ήτο τδ δάπεδον τοϋ Ναοϋ είσέτι δέν δύναται νά ρηθίί, διότι η σκάφη 

περιορισθεΐσα ώς πρδς τδν Σηκδν είς έλάχιστον μέρος είς τδ προσήκον βά
θος άπέδειξε μόνον χώματα καί εύλογος είναι ή ύπόνοια δτι κατ’ έκεϊνο 
τδ μέρος ή έπίστρωσις τοΰ δαπέδου έξέλιπεν. ’Έξω δέ τοϋ Σηκού και τίίς 

Στοάς κατά την ’Ανατολικήν και Μεσημβρινήν πλευράν τοΰ Στερεοβάτου 

•η νΰν σκάφη προεχώρησεν είς μεγαλείτερον, η η τών Dilettanti, βάθος καγ 
έδειξε τά λείψανα και άλλων τινών μικρών οικοδομημάτων καί τοίχων,ών 

δ .σκοπδ^ καί ή σχέσις πρδς τδ μέγα οικοδόμημα ακόμη δέν είναι ευνόητα.
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*Ετι δέ μάλλον Ακατάληπτα είναι δσα ή νΰν σκάφη έ'φερεν είς φώς Αρ
χαίων οικοδομημάτων λείψανα κατά τάβορειοανατολικά τοΰ περιβόλου ποο- 
χωρήσασα έκεΐ είς βάθος έξ μέτρων περίπου άπδ της επιφάνειας του ση
μερινού έδάφους. Έάν δέ, δπως έκ πολλών τεκμηρίων εικάζεται, Αποδει- 
χθ·ρ όχι ψευδές και τδ παρά τών Dilettanti λεγόμενον δτι ή Ασβεστόλι
θος στρώσις, ην και η νΰν σκάφη καθ’ δλον τδν πρδ τοΰ μετώπου τής 
Στοάς πρδς Άνατολάς μ.έχρι τοΰ τοίχου σχεδδν του Περιβόλου χώρον έ'φε- 
ρεν είς φώς, είναι τδ της αυλής, ούτως είπεϊν τοϋ Ναοϋ, έδαφος (εί'τε τών 

'Ρωμαϊκών χρόνων ύποτεθη η στρώσις αυτή κτίσμα, εί'τε τών 'Ελληνικών 
έν 'Ρωμαϊκοϊς χρόνοις έπισκευασθεΐσα), τά κατά τά Βορειοανατολικά τοΰ 
Περιβόλου έκεϊνα λείψανα τών οικοδομημάτων έπικεχώσμένα ύπδ τεχνη
τής έπιχώσεως και πολλά ύπδ την Ασβεστόκτιστο.ν στρώσιν εύρισκόμενα, 
ώς ή σκάφη έ'δειξε, καθίστανται έ'τι μάλλον άκατάληπτα καί έπί τοΰ πα
ρόντος είς μίαν μόνην δύνανται νά μάς φέρωσιν εικασίαν, δτι ήταν Αρ
χαιότερα τής Στοάς τούλάχιστον τοϋ Φίλωνος οικοδομήματα καταστρα- 
φέντα πρδ τής οίκοδομήσεως αυτής και σκεπασθέντα ώς άχρηστα· Νά 
πρόχωρηση η σκάφη κατ’έκεϊνο τδ μέρος, έ'τι μάλλον έφέτος έκρίθη Ασύμ
φορου- έτράπη λοιπδν έπι τά άνω, καί ηρξατο’ καθαρίζουσα τδν κατά την 
δυτικήν πλευράν τοΰ Ναού βράχον καί μέχρι τοΰδε ούδέν άλλο έκεΐ άνευ- 
ρέθη η αί και ύπδ τών Dilettanti σημειούμεναι βαθμίδες, έν τφ βράχφ λε- 

λαξευμένης κλίμακος.
Τοιαΰτα και τοσαΰτα έν συνόψει τά έξαγόμενα ώς πρδς τά τών οικοδο

μημάτων λείψανα. Τά δέ εύρημάτα ού'τε πολλά ούτε παρά πολλοϋ λόγου 
άξια υπήρξαν, τούτων δέ άναντιρρητως προέχει η άοχαϊκη ή άρχαΐζουσα 
κεφαλή ή έν τφ Μουσείφ νΰν της εταιρίας έν Άθηναις κατατεθειμένη και 
τά πολλά ενεπίγραφα Αναθηματικά βάθρα, εί καί πάντα σχεδδν είναι 
τών 'Ρωμαϊκών χρόνων . Έκ τών Ελληνικών ή μάλλον Μακεδονικών χρό

νων εύρημα, άξιον λόγου είναι τδ είς ιεροφάντην Χαιρήτιον ψήφισμα τών 
γενών τών Εύμολπιδών καί Κηρύκων- τών νομισμάτων άξια μνήμης είναι 

μόνον δύο χρυσά Βυζαντιακά τών αύτοκρατόρων ’Ιουστίνου καί Ιουστινια
νού- αλλά καί έλπ'ιδες μεγάλαι περί εύρέσεως άξιων λόγου γλυπτικώνέ'ργων 
άλλων μνημείων δέν ύπάρχουσι, τδ μέν διότι ή καταστροφή έν Έλευσϊνι 
ύπήρξε μεγάλη τότε καί διότι κατά τά φαινόμενα δ Ναδς δέν είχε διά- 

ζωμα η

ΑΝΑ’ίΚΑΦΑΙ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Ύπδ τήν έπίβλεψιν τοΰ έφορου τών αρχαιοτήτων κ. Π. Καββάδία ήρ- 

ξάντο και έξακολουθοΰσιν Ανασκαφαί ώς γνωστδν παρά τδ ίερδν τοΰ ’Α
σκληπιού έν Έπιδαυρφ δαπάναις της Αρχαιολογικής Εταιρίας. Άνευρέθη- 
σαν δ’ έπ’ εσχάτων αί βάσεις τοΰ ναοϋ της Άρτέμιδος και μέγα πρωτο<-
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:i φανές οικοδόμημα περιφερές περιβαλλόμενου ύπδ τόιών σειρών κιόνων, ών

Ύ) [/.έν πρώτη είναι δωρικοί! ρυθμοΰ, η.δεύτερα ιωνικού και η τρίτη άρ-
< χαϊκοϋ κορινθιακού. Τδ μαρμάρινον τοϋτο οικοδόμημα ουτινος τά άρχιτε-
> κτονικά μέρη άμιλλώνται κατά την λεπτότητα τνίς εργασίας και τδ κάλ

λος τοϋ περιγράμματος πρδς τά τοΰ Έρεχθείου, εικάζει δ κ. Καββαδίας 
δτι εϊνε η περίφημος ©όλος τοϋ Πολυκλείτου περί ης ιδού τί λέγει δ Παυ- 

' σανίας (ϊϊ, 27,3).
ί «Οίκημα δέ περιφερές λίθου λευκοϋ καλούμενον ©όλος,ώκοδόμηται πλη

σίον θέας άξιου. Έν δέ αύτφ Παυσίου γράψαντοςβέλη μέν καί τόξου έστίν 
άφεικώς ’Έρως, λύραν δ’ άντ’ αυτών άράμενος φέρει. Γέγραπται δέ ενταύθα 

ΐ καί Μέθη, Παυσίου καί τοϋτο έργον, έξ ύαλίνης φιάλης πίνουσα’ ί'δοις δέ
κάν έν τγ γραφγ φιάλην τε ύάλου καί δι’ αύτίίς γυναικδς πρόσωπόν. Στη- 

λαι δε είστηκεσαν έντδς του περιβόλου, τδ μέν άρχαϊον καί πλέονες, επ 
έμοϋ δέ έξ λοιπαί. Ταύταις εγγεγραμμένα καί άνδρών καί γυναικών έστιν 
ονόματα άκεσθέντων ύπδ του ’Ασκληπιού προσέτι δέ και νόσημα ο,τι έκα
στος ένόσησε και δπως ίάθη" γέγραπται δέ φωνγ τγ Δωρίδι.

Ά,νευρέθησαν δ’ έν ταϊς άνασκαφαΐς διάφορα γλυπτικά έ'ργα έξ ών ιδίως 
μνημονευτέα τρία κολοσσιαία άγάλματα, δύο γυναικεία ών τδ έν ομοιά
ζει πρδς άγαλμα τ^ς αύτοκρατείρας Αυβίας καί έν άνδρικδν παριστάν ρω- 
μαϊον αύτοκράτορα φέροντα θώρακα, έπί τοΰ δποίου είσ'ιν ώραϊαι έγγε- 
γλυμμεναι γλυφαί, olov κεφαλή γοργόνος, γρυπές, τρόπαια καί τά τοιαΰτα. 
Άνευρεθησαν δ’ δμοίως καί διάφοροι έπιγραφαί έξ ών γίνεται γνωστδς ’Α
θηναίος ποιητης Διομήδης άγνωστος τέως.

Μετά τάς άνασκαφάς ταύτας δ κ. Καββαδίας ήρεύνησε τδν πέριξ χώ
ρον καί ούτως άπεκαλύφθη πλησίον της ©όλου περίπτερος δωρικός ναδς, 
δ ναδς τοΰ ’Ασκληπιού, ώς εικάζεται. Πρδ τ·ης άνατολικης δ’αύτοΰ πλευράς 
εύρέθησαν κορμοί καθημένων καί έγονατισμένων γυναικών, κεφαλή πωγω- 
νοφόρου άνδρός, ην έχθρική χειρ έ'χει ηρπαγμένην έκ τ^ς κόμης. Έκ τού

των φαίνεται ότι τδ άνατολικδν τοΰ ναοϋ άέτωμα έκοσμεϊτο πιθανώς διά 
Κενταυρομαχίας. Πρδ τ·ης δυτικής δέ πλευράς εύρέθησαν την 22 Οκτω
βρίου κατά στίχον κείμεναι, ώσπερ έκ τοΰ άετώματος κατέπεσαν, έξ Νη- 
ρη’ίδες, ών αί μέν δύο πλέουσιν έπί τών κυμάτων τ·ης θαλάσσης, αί δέ 
τέσσαρες δχοΰνται έπί ίπποποτάμων, χαριέντως διά ποϋ ένδς βραχίονος 
περιπτύσσουσαι τδν αύχένα τοΰ εύγενοΰς αύτών ζώου. Διατηρούνται δέ αί 
τρεις έκ τών τελευταίων έν καλ-ρ καταστάσει- μόνον αί κεφαλαί .αύτών 
έλλείπουσιν, άλλ’εύτυχώς ή τίς μιάς αύτών εύρέθη ώραιότατον όντως έ'ο- 
γον. Είνε δέ αί μορφαί αδται χαρίέσταται καί έξαιρέτου καλλονής, αναμ
φιβόλων έργα της κατά τά τελευταία έ'τη της Ε'. έκατονταετηρίδος ’Ατ

τικές Σχολής. Πρδς τούτοις δέ εύρέθη μέγα άνάγλυφον είκονίζον τδν Α
σκληπιόν έπί μεγαλοπρεπούς καθημενον θρόνου καί πρδ αύτοϋ την Ύγι-

®ίαν, εκατέρωθεν δέ βαδίζουσαν γυναικείαν μορφήν καί Νίκην καί ύπερ- 
μέγεθες ίματιοφόρον άνδρικδν άγαλμα, τδ κάλλιστον τών έν ταϊς άνα
σκαφαΐς εύρεθέντων ρωμαϊκών άγαλμάτων.

ΑΝΑίΚΑΦΑΙ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩί

Ή Αρχαιολογική Εταιρία έπεληφθη σκαφης έπί τίίς Άκροπόλεως πρδ 
τοΰ ιδρύματος τοΰ Μουσείου πρδς κάθαρσιν τοΰ χώρου. Έν τγ σκάφη ταύτη 
εύρέθησαν πολλά καί διάφορα άξια λόγου αρχαία, πλην άλλων δ’ έπιγρα
φαί, τεμάχια γλυπτών καί αγγεία ών τινά έξαιρέτου λεπτότητος, καί 
χάλκινα άγαλμάτια ών έν ίδίγ ώραιοτάτης- τέχνης. Τάς τελευταίας δέ 
ταύτας ημέρας εύρέθη έν τώ πρδς βορράν τοΰ μουσείου χώρφ έ'νθα καί τά 
χώματα πλειότερα, μαρμάρινου άγαλμα τεθραυσμένον είς τέσσαρα τεμά
χια καί έ'χον ύψος 81 εκατοστών τοϋ γαλλικοΰ μέτρου. 'Υποτίθεται δτι 
είναι "Ηρα -η ’Αφροδίτη, ίσταται δέ κατά μέτωπον. 'Η βάσις, έφ’ ης ΐστα- 
ται είναι τριών εκατοστών κάί σώζει προσκεκολλημένα φύλλα μολύβδου, 
δι’ού ητο προσηρμοσμένον είς τδ βάθρον. Ή δεξιά χειρ έλλείπει, η δέ 
αριστερά έκράτει έλλιπές ί'σως πτηνόν, έπί της κεφαλές δέ φορεϊ στε
φάνην. Τέχνην έ'χει αρχαϊκήν καί σώζει λείψανα ίκανώς ζωηρών χρωμάτων 
είς διάφορα μέρη τοϋ ίματισμοΰ καί τών κοσμημάτων, έ'τι δέ τών Οφθαλ
μών καί της κόμης καί τών πέδιλων. Ίδί^ι έπί τ·ης μεσαίας πλατείας 
πτυχής τοϋ χιτώνος διακρίνεται κόσμος μαιάνδρου γραπτός. Ή έ'κφρασις 
της μορφής έ'χει τραχύτητα αρχαϊκήν. Πλην τούτου εύρέθη καί έτερον 
μικρδν γυναικείου άγαλμάτιον έκ λίθου παρίου, ύψους ώς 20 εκατοστών 
γαλλικοΰ μέτρου. Άνευρέθη δ’ δμοίως καί χειρ μεγάλη έκ λίθου παρίου 
ή'τις σώζει ζωηρότατον τδν χρωματισμόν.

ΝΕΩΤΕΡΑ ΠΕΡΓΑΜΗΝΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Περί τών νεωτέρων εύρημάτων τών έν Περγάμφ άνασκαφών αίΓερμα- 

νικαί εφημερίδες άνακοινοϋσιν εύχάριστα νέα. Αί τελευταΐαι άνασκαφαί 
ύπηρξαν λίαν γόνιμοι. Κολοσσιαίου γυναικείου άγαλμα ελκύει τδ βλέμμα 
τοΰ εισερχομένου είς την Άσσυριακην αί'θουσαν τοΰ έν Βερολίνο» μουσείου. 
Παριστ^ Άθηνάν ώ; δυστυχώς έλλείπουσιν η κεφαλή, δ λαιμδς καί οί 
βραχίονες· καί έν τούτοις έπιβλητικην έντύπωσιν έμποιεΐ δ κορμδς μετά 
τοΰ λαμπρώς έξειργασμένου ίματισμοΰ, τοΰ λεπιδωτού θώρακος έν τ<ξ> μέσω 
φέροντος την κεφαλήν τ·ης Γοργόνος. Τδ καλλιτέχνημα τοϋτο φέρει άπαντα 
τά σημεία τοΰ μεγαλείου έν τη άπλότητι αύτοϋ. Ή βάσίς τοΰ άγάλματος 
φέρει εύδιάκριτα ίχνη ζωφόρου καί άναγλύφων. "Ετερον άγαλμα, μικρό
τερου μεγέθους, παριστ^ έπίσης Άθηνάν, είναι δέ άριστα διατετηρημένον
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καί θαυμασίας έργασίας. Τδ πρόσωπον της θεάς καί πέρ ούσης νεωτάτίξ 

: . έχει- έ'κφρκσιν τραχεΐαν καί αύστηράν. Τοΰ άγχλμχτος έλλέίπουσι μόνον
'* bi δάκτυλοι τίς άριστεράς χειρδς καί δ δεξιός βραχίων. Αί πτυχαί πί-
j πτουσι μετά χάριτος καί έλευθερως, λίαν δέ πρωτότυποί είσίν οί σταυρό-

ειδώς ύπέρ τούς ώμους συμπλεκόμενοι καί πρδς τά κάτω κυρτώς έκκεκομ- 
j μένοι αορτήρες, οΐτινες καταληγουσιν είς κρικοειδείς ό'φε'ς. Τδ μ,άρμαρον

έξ ού τδ λαμπρδν τοΰτο της θεάς άγαλμα είναι λεπτόκοκκον, ύποκι- 
ϊ τοίνου χροιάς, ύπενθυμιζούσης τδ ■ πεντελησιον. Τδ τρίτον άγαλμα, δπερ

·| · περιγράφεται,. πκρισ.τ^ . ΐ'σως Δημητ-pavj ώς δυστυχώς λείπουσιν . η. κε-
ί φζλη κα'ι οί βραχίονες. Αί πτυχαί πίπτουσι χαριέντως καί πλουσίως, η δε
| εργασία έστίν άρίστη. Καί τά τρία ,ταυτα αγάλματα εύρέθησαν έν τώ

j : ίερώ της ’Αθήνας έν Περγάμφ. Έκτδς τούτων είσίν έκτεθειμένοι σηκδς δω-
! ; ρικοΟ ρυθμοί» καλώς διατετηρήμένος, έν ώ έτοποθετηθη ποοσωρινώς κορ-

μδς ΤΙρακλέους, καί έτερος σηκδς ιωνικού ρυθμού. Έκ τών δύο άνηκόντων 
αύτώ κιόνων διετηρηθη καλώς μόνον δ εις, έν δ άπ’ έναντίας τδ λεπτό
τατα έξειργασμένον γεΐσον διετηρηθη σχεδδν έντελώς άνέπαφον. Έν τώ 
σηκώ' τούτω έτέθη προσωρίνώς χαριέστατον καί, έν τί) στάσει δδευούσης, 
λίαν έπαγωγδν άγαλμα γυναικός. Καί κίων τις καλώς διατετηρημένος 
μετά κιονόκρανου ενθυμίζοντας ινδικόν τινα ρυθμόν,έξετέθη έν τί) μεγάλγ 
τοϋ Βερολινιαίου μουσείου αιθούση.

ΟΕΡΜΗίΤΟΥΡΡΑΞΙΤΕΛΟΥί

Ή συμ,πληρωσις τοΰ Έρμου τοϋ Πραξιτέλους ύπδ τοΰ καθηγητοΰ κυρίου 
Σχάπερ έπεραιώθη ηδη έν Βερολίνω καί θέλει έκτεθ·η προσεχώς είς. τών 
θέαν εύρυτέρου κύκλου, άφοϋ ληφθη τδ έξ άργίλλου εκμαγείου. Ό καλ
λιτέχνης παρεδέχθη τδν τρόπον τοΰ σκέπτεσθαι τοΰ ζ. Χίρσφελδ, τοΰ 

πρώτου διευθυντοΰ τών έν ’Ολυμπίάς άνασκαφών, καί τοΰ κ. Τροϋ. *Ο Έρ
μης, νεανίας γυμνός, ΐσταται έπί τοΰ δεξιοΰ ποδδς στηριζόμενος, τδν δ’ αρι
στερόν ελεύθερον έ'χων, έν ησύχφ καί έλευθερ'ιφ στάσει παρά κορμδν δέν
δρου, έφ’ ου έ'ρριψε την έλαφράν αύτοϋχλαμύδα καί έφ’ού στηρίζεται, έλα- 
φρώς διά τοΰ άριστεροΰ βραχίονος. Ό δεξιός αύτοϋ βραχίων ύψοΰται ύπέρ 
τδν ώμον πλαγίως, άλλά διευ.θυνόμενος καί τι πρδς τά πρόσω. Ή χειρ 
κρατεί β,ότρυν.'Ο άριστερώς άνω βραχίων κρέμχται σχεδόν καθέτως παρά 
τδ σώμα, έν ω □ στηριζόμενος κάτω βραχίων έκτείνεται όριζοντίως όπως 
χρησιμεύσν] ώς κάθισμα διά τδν μικρόν Διόνυσον, ον ύποχρεοΰται νά φέρτ) 
δ Έρμ·ης πρδς τάς τροφούς νύμφας. Τδ παιδίον ού τδ κάτω μέρος άπδ τών 
ισχίων καλύπτει ίμάτίον, στηρίζει τδν δεξιόν μικρόν πόδα έπί κλάδου τοΰ 

κορμοΰ, έν ω ό άριστερδς κρέμαται έλευθερος. Διά τ·ης δεξιάς χειρός κρα
τείται άπδ τοΰ άριστεροΰ ώμου τοΰ Θεοΰ, η δέ άριστερά έκτείνεται άπλη-
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&τως ' πρδς τδν βότρύν, 8ν δ Έρμΐίς προτείνει. 'Η όλη στάσις' είναι ποϊύ 
φυσικώτέρα vj άν παραδεχθώ τις την άλλην γνώμην ότι δ Έρμώς έκοάτέι 
Ιν τ·?ί ύψωμένρ δεξί^ θύρσον, στηριζόμενον έπ’ άύτοϋ ώς η .Είρηνή τοΰ Κη- 
φισοδότόυ.'Η συμπληρωσυς πρέπει νά ητο λίαν δύσκολος διότι δ δεξιός βρά- 
χίών καί τδ κάτω μέρος τών κνημών τοΰ Έρμοΰ καί τοΰ σώματος τοΰ παι
διού δέν άνευρέθησάν $ είσί τεθραυσμέναι εις μικρά τεμάχια* '

ΠΕΙΡΑΙΚΑΤ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕί

’Ολίγα, ολίγιστα κατά μακρά χρόνου διαστήματα ποοσερχόμενα κατα
τίθενται έν τη τοϋ Πειραιώς συλλογή ευρήματα Πειραϊκην συνήθως την 
προέλευσιν έ'χοντα, καί ούτω βράδέώς λίαν αναπτύσσεται τδάρχαιολογι- 
κδν τοϋ δήμου Μουσέΐον. Τά αί'τια τούτου πολλά' καί ποικίλα μεθ’ ολην 
τών ικανών · έργων συχνήν άνακοίνώσιν,· μεθ’ δλήν την προθυμίαν ·ην δεί- 
κνυσιν δ δήμος είς πλουτισμόν της σύλλογος δι’ άγοράς αντί άδράς άμοι- 
β’ίίς τών έκάστοτε παρουσιαζομένων πρδς τοΰτο. ΈΓς τη'ν άνάπτυξίν τ^ς 
συλλογ-ης, έν κατά πολύ θά συνεβάλλετο.Άφ’ ού έθεωρηθη άνάγκη νά ύ- 
πάρχη Μουσέΐον έν Πειραιεΐ, άφ’ ού ίδρύθη τοιοΰτον έν Σπάρτφ διά τάς 
εκεί άρχαιότητας, άφ’ ού η Μύκονος έδέχθη τάς έκ Δήλου, άφ’ού της’Ο
λυμπίας οί θησαυροί άπεφασίσθη νά μένωσιν ύπδ την έπίβλεψιν τοϋ Διδς 
άποφεύγοντες την διά τοΰ Ποσειδώνος μετάβασιν αυτών παρά τγ Άθηνά, 
διατί δ τών Πειραιέων δήμος νά: μη ζητηστ) έν πληρει δικάίω την άπόδο- 

σιν ών τδ άστυ τάς έαύτοϋ συλλογάς έπληρωσε, τών προελθόντων έξ αύ- 
τοΰ τοΰ Πειραιώς ; Ιδού τδ μέσον δι’ ού θά άποκτησωμεν Μουσέΐον, άλλ’ 
άληθως Μουσέΐον τοπικόν κάλλιστον έν φ νά διαγράφηταί κάλλιστα όσον 
ηδυνηθημεν νά παρακολουθησωμεν σήμερον σχετικόν πρδς την τοπογρα
φίαν τ-ης πόλεως. Σήμερον ώς έ'χουσι τά πράγματα δυσχερεστάτη άπο- 
βαίνει η μελέτη πάντων τών κατά καιρούς άνακαλυφθέντων έν σχέσει 
πρδς τά τγδε κάκεΐσε κείμενα σημεία τ^ςΓτοπ’ογράφία;. Τοΰτο διότι άλ- 
λαχοΰ τά άνακαλυφθέντα άνάκεινται, μακράν δέ τούτων τά άξια: μελέ
της σημεία της πόλεως, είς έξέτασιν δ’ άμφοτέρων ού μικρά ή δυσχέρεια 
αναπτύσσεται,' έάν μη' είπ*ρ τίς ότι δλως άδύνάτον ένίοτε καθίσταται. 
’Άς φροντίση έπί τούτου δ δώμος καί εις'την διακόσμησιν έαυτοϋ. άποβλέ-- 
πών καί εύκολίαν μεγίστην είς σπουδήν τών κατ’ αύτδν τοϊς'περί τάϋτα 
άσχολουμενοίς παρέχων. " ' ■

Πλην ταϋτα άλλου χρόνου, άλλης ζητησεως. Τών δ’ έν τ-ρ συλλογγ ά- 
νατεθεντων εκτός τών μ,ικρών τεμαχίων και λαβών άμφορέών έκ καθημε
ρινές περισυναγώγ^ς προερχόμενων άξια λόγου είσί
' Ά'·. ·.χβφάλοεε λεΒεναε» Έκ κατασχέσεως τί, έν Πειραιεΐ α
στυνομίας άπεστάλησαν κατά τούς ,παρελθόντας μίνας δύο κεφαλαΐ η 
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μέν όλογλύφου ή δ’ άναγλύφου παραστάσεως. ΤΙ έτέρα τούτων γενειοφό- 
ρου άνδρός, μετά μακράς κόμης, ρυτίδων έπι τοΰ μετώπου άπδ άκρου τοΰ 
λαιμού άποκεκομμένη, ποιητοϋ εικόνα παρέχει, ώς έκ της ταινίας γε, ν> 
•η κόμη άναδέδεται, δηλον, καί δη τοϋ Όμηρου, παρεμφερεστάτή ούσα 
τφ κοινώς φερομένφ Όμηρου, άπεικάσματι. Διατηρείται ευτυχώς σώα, δ- 
λίγον άποτριβείσης της ρινδς άκρας., "Γψος τίς κεφαλίς μετά τοϋ τράχη

λου περί τά 0,30
Ή δ’ έτέρα νεανίου κεφαλή έξ άναγλύφου άπεκεκομμένη, ώς δηλοΐ το 

δεξι^ ταύτης προεξέχον λείψανον τίς πλακδς έφ’νίς τδ άνάγλυφον, έν πολ- 
λοΐς άποτετριμμένη καί ί'χνη χρωμάτων ένιαχοϋ φέρουσα. Τδ ύψος είνε’ τδ 
αύτδ περίπον τνί προειρημένν].

Ιδ'. Άγαλμάτιον Κ. οβελός. Καί τούτο έκ της αύτίς κατασχέ- 
σεως προίλθεν. Είνε τών συνήθων παραστάσεων. Ή κεφαλή άποκεχωρι- 
σμένη τοϋ σώματος, άποκεκομμένη δέ καί η άκρα άριστερά άπδ τοϋ κάμ
που. Ό θρόνος όπισθεν έσχηματισμένος κατά τδ περίγραμμα τοϋ σώμα
τος. Tvj δέξι^ έ'χει φιάλην. ’Αναπαύεται δ’ή χειρ χύτη έπί τοΰ δεξιοϋ ά
κρου τοϋ θρόνου, οπερ φέρει έ'μπροσθεν λέοντα έν έλαφρφ άναγλύφφ.

ϊ?1'. Μέτρον άγορανομ-ϊκόν. Τοΰτο είνε δώρον τοϋ έν τώ Πανε- 
πιστημίφ σπουδαστοϋ Πέτρου Κ. Άποστολίδου, προσενεχθέν μετά της 
τραπέζης έφ’ ^ς είνε ήρμόσμένον έν έπί τούτφ έπ’ αύτίς θηκγ, καθ’ όσον 
τεθοαυσμένον άνευρέθη είς εί'κοσι καί τρία τεμάχια. Είνε τεμάχιον μαρμά
ρου φαιοΰ καλώς είργασμένον πάχους 0,15, μήκους ένδς μέτρου καί 0,09, 
πλάτους 0,46. Κατά μήκος, ώς φαίνεται έκ τίς είργασμενης- έπιριετ 
λέστερον άνω επιφάνειας καί τίς. διαθέσεως αύτης, άπεκόπη ού σμικρόν. 
’Ητο δ’ ούτω τδ δλον άνω είς δύο ί'σα μέρη ύπδ άνχγεγλυμμένου διαχω- 
ρίσματος διπλού διηρημένον, ών μερών σώζεται τδ έν πλίρες,τοΰ ετέρου ά- 
ποκεκομμένου τά δύο τρίτα. Τδ πλήρες τοΰτο είνε διγρημένον δι’ όμοιας; 
ταινίας κατά μίκος είς δύο άνισα μέρη* έπί τοϋ πλατυτέρου τών δύο 
τούτων ύπάρχουσιν έξ κοιλότητες άπδ μείζονος πρδς μικροτέραν κωνικοί 
μετά χειλέων ύψηλών έ'χουσαι κάτωθεν οπήν, τά δέ έ'σω ούχί τελείως 
είργασμέναι. ’Επί τόϋ σωζομένου μέρους τοϋ ετέρου ημίσεως σώζονται τρεις 
δμοιαι κοιλότητες άλλ’άντιθέτως χωροΰσαι άπδ στενωτέρας εις εύρυτέραν 
καί άοχη τετάρτης μείζονος διαμέτρου τών άλλων.

Ή δλη επιφάνεια είνε λείως άποτετριμμένη σφοδρά, καί πού καί άλλ ας 
κοιλότητας άκανονίστους σχηματίζουσα οίονεί έκ τίς προστριβίς ύγροϋ η 
τίνος τοιούτου.

ΛΖ. Επιτύμβιος λ£6ος ένεπ£γραφος. Στηλη μαρμάρου λίθου 
λευκοϋ υψους ί,07, πλάτους 0,45 φέρουσά άνω άκράνθεμον μέγα, τών συ
νήθων, πλην λίαν κατεστραμμένον, ύπδ τοΰτο ταινίαν μετά κυματίου,
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δφ’ ^ν την επιγραφήν τηνδε, ης άποκεκομμένα τά πρώτα γράμματα μεθ’ 

ίλης τϋς άριστερά τφ όρώντι γωνίας :

KJTHSI ΚΛΕΗί 
CTH£ I Β Ο Λ Ο 
ΑίΑΜΠΤΡΕΥζ

,Ένάρχη τοϋ β', στίχου φαίνεται τδ κάτω σκέλος τοϋ £. Ύπδ την ε
πιγραφήν σώζονται δυο έν συμμέτρφ άποστάσει ρόδακες διπλοί μετά διά- 
κεκοσμημένων τών φύλλων άμφοτέρων τών στίχων.

Ε'. Έπεγραφή ναυτεκή. Πρδ έτών έκειτο έξω έν τν! αύλ^ τοϋ 
Γυμνασίου λίθος εξαχθείς έκ τές θαλάσσης, πληρης άπολιθώσεων χρησι- 
μευσας ως έδείκνυεν άπδ παλαιοτέρας χρησεως είς νεώτερον οικοδόμημα, 
ώς ένέφαινε τδ έπί της έτέρας πλευράς γεΐσον καί αί έπί της έτέρας έγ- 
γομφώσεις. Τυχαίως δλως άποξέων την άκραν τοΰ λίθου άπεκάλυψα. ύ~ 
παρξιν γραμμάτων ύπδ την άπολίθωσιν. "Εκτοτε δι’ έπιμόνου έργασίας 
η'χθη είς φώς έπιγραφη 9ί στίχων λίαν έφθαρμένη ύπδ της νέας χρησεως, 
καί κατ’ άκολουθίαν έλλιπης ώς παρατίθεται έν ίδικιτέρφ πίνάκι.

Αί γομφώσεις, ών η έτέρα καί τδν μόλυβδον διατηρεί, κατέστρεψαν τδ 

πλεϊστ.ον της έπιγραφης, ης τά γράμματα χρόνων καλών, καλώς άλλως 
διατηρούνται.

’Εν Πεφαιεΐ τη 24 ’Οκτωβρίου 4882.
Ίάκ. X. Δραγάτσης.

Η ΑΚΡΟΓΌΛΙ4 THS ΠΕΡΓΑΜΟΥ

Έν τνί Άσσυριακίί αιθούση τοϋ έν Βερολίνφ Βασιλικού Μουσείου, τη 
περιεχούση, ώς γνωστόν, μέρος τών έν Περγάμφ άνευρεθέντων άγαλμά- 
των καί άναγλύφων τοΰ βωμοϋ, άνηρτηθη έσχάτως μεγίστη είκών έν ύδα- 
τογραφίιη παριστώσα την Άκρόπολιν της Περγάριου συμπεπληρωμένην κατά 
τάς καταμετρήσεις τοΰ Thiersch. Έ έξόχως γεγραμ.μένη είκών αυτή δίδει 
σαφή ιδέαν της έν γένε·. τοποθεσίας καί της άρχιτεκτονικές τών αρχαίων 
κτιρίων τών ύπδ τών άνασκαφών άποκαλυφθέντων.

Πρδς άριστεράν μέν κεϊται ή βαθεΐα κοιλάς τοΰ Σελινοΰντος ποταριοΰ ην 
ύποκαλύπτει ύποκυανόχρους ομίχλη,πρδς δεξιάν δέ καί έν τφ μέσφ ύψοΰται, 
βαθμηδόν μέχρι τών νεφελών έν τοισί μεγάλοις όροπεδίοις, έστεμμένοις διά 

μεγαλοπρεπών κτιρίων, μέρος της άκροπόλεως τές Περγάμου. Έπί τοϋ κα- 
τωτάτου Οροπεδίου, δπερ, ώς γνωστόν εύρίσκεται είς ύψος 262 μέτρων 
ύπέρ την θάλασσαν, κεΐται δ χώρος τοϋ βωμοϋ, μετά τοϋ γιγαντιαίου βω- 
μ.οΰ, τοϋ άφιερωμένου τφ Διί. Έντεΰθεν δύναται τδ βλέμμα νά περιέλθη 
άπασαν την πεδιάδα τοϋ Κα’ίκου μέχρι τοΰ έλαιατικοϋ κόλπου. Ό Βωμδς 
παρίσταται έν τη είκόνι ώς έξές. Ύπέρ την ταπεινήν έκ βαθμιδών κρη
πίδα, την βαίνουσαν περί άπαν τδ κτίριον, ύψοΰται, ώς κύριον μέρος τοϋ
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όλουοικοδομήματος, ή.βκσις έν μεγίστφ τετραγώνω, ο5 ή κάθετος έξω* 

τερικη. έπιφάνεια καλύπτεται ύπδ\τοϋ έν Αναγλύφφ. συμπλέγματος τοϋ 
άγώνος τών θεών πρδς τούς γίγαντας, τοϋ έ'χοντος 2,30 μέτρα ύψος.'Γψη- 
λδν γεΐσον έν τφ κοίλφ μέρει τοϋ δποίου είσί γεγοαμμένα τά δνόματα 
τών έν Αναγλύφφ παριστανομένων θεών συμπληροΐ προς τά άνω τήν βά- 
σιν. Προς το μέρος τοΰ βωμού τδ πρδς τδν θεατήν της είκόνος τετραμμένον, 
κλίμαξ, ύπεισερχομένη εις την βάσιν, άγει πρδς τδ άνώτερον όροπέδιον.. 
Τδ έροπέδιον τοϋτο φέρει έ'τι κυκλικήν έν εί'δει κορωνίδος στοάν ιωνικού 
ρυθμοϋ εν μικρφ μετρφ. Έν τώ έλευθέρφ χώρφ τφ κειμένφ έν μέσφ τής 
στοάς ταύτης ύψοΰται νΰν δ κυρίως βωμός, δστις φέρει κύκλωθεν Δευτέραν 
σειράν Αναγλύφων μικροτέρου ύψους. Τοϋτο τδ ιδίως θυσιαστήριον δπερ 
αποτελεί τδ κέντρον τοΰ δλου κτιρίου, κατεσκευάσθη ί'σως, δμοίως τφ ύπδ 
τοϋ Παυσανία περιγραφομένφ έν Όλυμπί<η βωμώ, έκ της τέφρας τών θυ-, 
μάτων. Έ έν γένει Αρχιτεκτονική τοϋ κατωτέρου τούτου οροπεδίου, προ
σέτι δε τά εν τή περιοχή τοϋ βωμοϋ υπάρχοντα Χτίσματα, .δ ανδριάντας 
ύποβκστάζων καί τήν. περιοχήν ταύτην περιφράττων τοίχος καί πλεΐστα 
άλλα Αγάλματα, έμποιοΰσιν ‘όντως μεγαλοπρεπή έντύπωσιν.

Έπί τοΰ. δευτέρου οροπεδίου ϊστατο δ Ναδς. τής Άθηνάς, περιορισμέ
νος πρδς· βορράν καί άνατολάς ύπδ διαφόρων ανοικτών στοών. Ό ναδς 
κεϊται έγγυτατα τής δυτικής κατωφερείας, 288 μέτρα ύπέρ τήν θάλασ
σαν, είναι δέ περίπτερος δωρικού ρυθμοϋ, ύψούμενος διά δύο βαθμιδών ύπέρ 
τήν επιφάνειαν τοΰ περιστοιχίζοντος αύτδν περιβόλου, καί έ'χει άνά έξ 
κίονας έπί τών δύο προσώπων καί δέκα έπί τών πλευρών. Αί δέ διόροφοι 
στοαί αί περιστοιχίζου.σαι πρδς βορράν καί άνατολάς τήν περιοχήν τοϋ 
ναοΰ είσίν φκοδομημέναι έπί τριών βαθμιδών έκ μαρμάρου, καί έπί μέν 
τοΰ. στερεοβάτου έ'χουσι κίονας δωρικοΰ ρυθμοϋ, έν δέ τή άνωτέοφ οροφή 
εχουσι. κίονας ιωνικού ρυθμοϋ, μεταξύ δέ τών ιωνικών κιόνων τής ανωτέρας 
ταυτης οροφής είσίν έν εί'δει δρυφφάκτου τά ανάγλυφα τών όπλων τά έν 
τοσουτφ πλήθει. έκτεθέντα έν τώ μουσείφ. ’Όπισθεν τής βόρειας στοάς 
φαίνονται έξέχοντα τά αετώματα τών δωματίων καί κατοικιών έν οΐς 
«νευρεθησαν, ως γνωστόν, τά δύο αγάλματα τής Άθηνάς καί τδ κληθέν 
Ήρώη (;) τά νεωστί έν τώ μουσείφ έκτεθέντα.

Τέλος επι. τοΰ τρίτου καί ,άνωτάτου οροπεδίου ύψοΰται τδ εγγύς τής 
δυτικής κατωφερείας κείμενον κτίριον έκ κιόνων «τδ Αύγουσταΐον» καί 

άνατολικώτερον ή σ.τοά. τοϋ βασιλέως Άττάλου τοΰ Β'.. Διά τούτου συμ- 
πληροϋται ή όλη είκών.

Ή είκών αυτή παριστη μετά μεγίστης κατά τδ φκινόμενον ακρίβειας 
τήν όλην τοποθεσίαν, όπως ποτέ ύπερηφάνως έ'στεφε τά όψη εκείνα. Κατέ
στη δέ τοϋτο δυνατδν. έκ. τών Ακριβέστατων ειδήσεων περί τής θέσεως καί 
.τοΰ μεγέθους τών. διαφόρων κτιρίων των πορισθεισών έκ τών Ανασκαφών 
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πάί διότι σχεδόν πάντων τών κτιρίων α·/ευρέθήσαν’τά"σπουδαιότερα πρδς 
Ανοικοδόμησιν Αρχιτεκτονικά μέλη. “Αξιόν προσέτι μνείας εστιν οτι ο ζω
γράφος, όπως' δώσή ζωήν είς τήν εικόνα, παρέστησε τδ-ν Ελληνικόν λαδν 
περιερχόμενον κατά μεγάλας ομάδας έκείνην τήν περιοχήν.

Λ. A. Ρ.

ΤΟ ΕΝ ίΆΜΩ< ΎΔΡΑΓΩΓΕΊΟΝ

Πεοί τοϋ έν Σάμφ άνακαλύφθέντδςυδραγωγείου τοϋ Ευπαλίνου περί θύ 
«γράψαμεν τινά έν προηγουμένφ τεύχει έρανίζόμεθα καί τά εξής έκ τοϋ 

ίίίβκος κατ’ Αλληλογραφίαν έκ Σάμου. ' ' .
«Ή τέως γενική τών Σκμίων Συνέλευσις έψηφίσατο τδ ποσδν έξακο- 

σίων λιρών οθωμανικών, όπως διόχετέυθώσιν ύδατα είς Τηγάνιον,τήν άρ- 
χαίκν τής Σάμου πρωτεύουσαν. Ή Απόφασίς άύτ’ή τής σαμιακής Συνελεύ- 
σεως, καί ή. ύπδ τής ήγεμόνίκής Κϋβερνήσέως έπιτέλ,εσις τοϋ έ'ργου, έ'σχον 
έύτυχές, ιδίως διά τούς Αρ^άιοδίφάς, τδ Αποτέλεσμα Τδ ύπδ τοϋ 'Ηροδό
του μνημονευόμενου Α/ίφώτο/νορ (μ.ύγμα τοΰ Ευπαλίνου, ήτοι τδ Αρχαίου 
ύδραγώγεΐον Εύπαλινου Νζυστρόφου τοϋ Μεγζρέως, Αρχιτέκτονος Ακμά- 
σαντος κατά τδν ς' πρδ Χριστού αιώνα, Ανεκαλύφθη σχεδδν ήδη, καί δλό- 
κληρον Ανακαλυφθήσετ'αι προσεχώς, τής εργασίας βαινούσης. ’Ήδη ϊδ τρό- 
tor καθ’ Ηρόδοτον, τής Σάμου θαϋμα πρόκειται Αψευδές έ'τι μαρτύρϊόν 
τής τε μεγαλοφυ’ία; καί τής έπιχέιρηματικότητΟς τών Αρχαίων 'Ελλήνων.

Πλεΐστοι τών διαπρεπών Αρχαιολόγων καί περιηγητών, δ τε ’Ιωσήφ 
Τουρνεφόρτιος, 'Ριχάρδος ΙΙοκώκ, ’Ιάκωβός Δάλληβάης, Σοαζέλ Γουφφιέ' 
καί Λουδοβίκος 'Ρδς απεπειράθησαν Ανωφελώς καί έπί ματαίφ, δπως Ανευ- 
ρωσι τδ ύπδ τήν Άστυπαλαίκν τής Σάμου ύδραγώγεΐον τοΰ Ευπαλίνου. 
Ό Guerrin, έν έτει 1854, ευτυχέστερος τών-προμνησθέντων, έν τή περί 
Πάτριου καί Σάμου συγγραφή αύτοϋ Αναφέρει, ότι έπί τοΰ τοποτηρητοϋ 
τής Σάμου, κ. Γεωργίου Κονεμένου, τυχών τής έπί τούτω άδειας του, έπε- 
χείρησεν Ανασκαφάς πρδς άνεύρεσιν τοΰ ύδραγώγείου τούτου, κειμένου ύπδ 
τδ δοος ή μάλλον έν τφ δρει «Κάστρων, τής αρχαίας τής Σάμου άκρο- 
πόλεως, παρεκβολή τοΰ ορούς ’Αμπέλου, καί παρά τήν πηγήν τής κοιλά- 
δος τοΰ Αγίου Ίωάννου, 'Λγιάδες ή Ναγιάόες κοινώς κάλουμένην. Ό filler— 
rin, άρξάμενος τών Ανασκαφών αύτόΰ έκ τοΰ ναϊδίου τοϋ Αγίου Ίωάννου 
τών Ναγιάδων, Ανεκάλυψεν είσοδόν τινα τοΰ ύδραγώγείου Εύπαλινου τοϋ 
Μεγαρέως, ή μάλλον άνώρυξε νεωτέρας έπιχώσεις οπών τοΰ όρους, πρδς 
φύλαξιν τών ποιμνίων κατ’ έποχάς διαφόρους γενομένας. Δικαίφ επομέ
νως τφ λόγφ ή δόξα τής έν γένει Ανακαλύψεως καί άποκαλύψεως τοΰ 
μεγάλου καί δντος θαυμασίου τούτου τής Αρχαιότητάς μεγαλούργήματος 
έπεφύλάσσετο, τή σαμιακή Κυβερνήσει, Αρξαμένη τών ανασκαφών αυτής 
έκ τοΰ ολως Ανιιθέτου μέρους τών ύπδ τοΰ Guerrin επιχειρηθησών, ήτοι
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άπδ τής πρδς τδν ορμον τής αρχαίας . Σάμου, τά νΰν Τηγανιού, κλίσεώς 
του ορούς Κάστρου και παρά τδ ελληνικόν μετόχιον Παναγίας τής Πολυ- 
αρμενίτισσας ή Σκολιανής, άτε δη έκτισμένου έν μέσφ βαθέος και μεγά- 
λου σπηλαίου, πλήρους Αποκρυσταλλώσεων. Ούτως έν τοΐς σπλάγχνοις τοϋ 
ορούς Κάστρου $ μάλλον Boirov τοϋ Άμπελου, πρδ έτών ακριβώς δισχιλίων 
πεντακοσιων, δ άνθρωπος, υπερνικων τάς Ανυπέρβλητους της εποχής εκείνης 
δυσκολίας, διά τής σφυράς καί τής σμίλης τοϋ εργάτου Ανέωξεν ό'ρυγμα 

(galerie soutcrraine) Αμφίστομον, επτά μέν καί επέκεινα σταδίων μήκους 
ί'σης τουτέστιν άποστάσεως Απ’ ’Αθηνών είς Πειραιά, ύψους δέ και πλά- 
το.υς δεκαεξ ποδών. Όποιον ριεγαλοπρεπές δντως έργον, Αντιμετωπίζόν, 
τήν διά τρησιν τών ’Άλπεων, Αν ούχί ώς πρδς τήν έκτασιν, τουλάχιστον 

ώς πρδς τήν έντελειαν και τήν ακρίβειαν της έργασίας ! Κάτωθεν τής συ- 
ριγγος ταύτης θαυμασίως καί κανονικώς λελαξευμένης έν τοΐς έγκάτοις 
τοΰ ρηθεντος βουνοΰ Κάστρου, και διά ποικίλων ήδη σταλακτιτών ύπε- 
ράνωθεν κεκοσμημένης, είς βάθος είκοσι καί έπέκεινα πήχεων έν τώ βοάχφ 
Αναλόγως τής έδαφικής Ανωμαλίας, χάριν τής χωροσταθμίσεως καί τής 
ίσοσταθμίσεως τής πηγής, Απαντ^ τις έτερον όρυγμα, ύπδ τδ όρυγμα κυ
ρίως είπεΐν, έν τώ μέσφ ακριβώς πλάτους τριών ποδών, δι’ού τδ ύδωρ διφ- 
χετεόετο διά σωλήνων έκ τής πηγης τών Ναγιάδων είς τήν πόλιν τής 
Σάμου, διερχόμενον και έκ τής άκροπόλεως αυτής. Ή πηγή αύτη τών 
Ναγιάδων σχηματίζεται, φαίνεται, έκ τοϋ χειμάρρου Ίμβράσου, παραρρέ- 

οντος, κατά τδν Άθήναιον, τήν πόλιν τής Σάμου, και ίσως οντος τοΰ Αρ
χαίου ποταμοΰ τής νήσου Παρθενίου, καθ’ ύπόθεσιν τοϋ Στράβωνος. "Οθεν 

η γνώμη τοΰ Πλινίου, δτι έκ τής χρήι-ης τών Μιτυληνών διφχετευετο τδ 
ύδωρ είς την πολιν τής Σάμου, καθίσταται ήδη απίθανος, καθότι μέχρι 

τής πηγής τών Ναγιάδων φθάνει τδ ύπδ τδ ό'ρυγμα είς τδ βάθος έτερον 
όρυγμα και οί σωλήνες αύτοΰ είσΐ κατεσκευασμένοι έξ δπτής γής, κατά 
πολύ δέδμοιάζουσι πρδς τούς παρ’ ήμΐν έν χρήσει. Άν δέ οί Αρχαιοδΐφαι 
άσχοληθώσιν είς τήν έξέτασιν αύτών, ίσως Αρθή και ή πρόληψις, δτι οί 
Ρωμαίοι πρώτοι είς ύδραυλικά έ'ργα μετεχειρίσθησαν πλίνθους δπτάς ώς 
έν τφ ύδραγωγείφ τοΰ Άδριανοϋ έν Άθήναις, επικυρωθώ δέ ούτως ή γνώ

μη τοΰ Άσυλλα Γελλίου, δτι οί Σάμιοι πρώτοι έφεΰρον τήν κερααικήν. Αί 
εργασιαι τής Ανερευσεως ολοκλήρου τοΰ ύδραγωγείου Εύπαλίνου τοΰ Με- 
γαρέως περατοΰνται τάχιστα κατ’ εύχήν Απδ τής μιας είς ,τήν έτέραν 
τών εισόδων αύτοΰ.» ■

ΡΩΜΑΪΚΑ ΑΡΧ Α ΙΟΛΟΓΗΜΑΤΑ
■Ανασχαφαχ εν τβ> ριομ.(χ£χω «ϊ^ορω·—’Ήρξατο έπ’ εσχάτων έν 

Ρωμγ ευρεΐα ανασκαφη επι του χώρου έν φ ^έκειτο τδ Forum Romanum, 
ητοί η τών Ρωμαίων αγορα. Τα ερείπια τοΰ μεγαλοπρεπούς τούτου ίδρύ-
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ματος τής Αρχαίας'Ρώμης αναφαίνονται καθ’έκάστην σπουδαιότατα, ύπδ 
δε τούς Φαρνεσίους κήπους έ'νθα κυρίως διενεργεΐται ή Ανασκαφή, έφάνη- 
σαν ώραΐα οικοδομήματα και σειρά κτισμάτων κάλλιστα διατηρούμενων. j
’Εν ταΐς τελευταίαις ταύταις ήμέραις άπεκαλύφθη σχεδόν δλόκληρος ή 
γωνία τής ’Ιουλίας Βασιλικής ύπδ τδ Καπιτώλιον. Κατά τδν μέσον αιώνα 
είχεν ,ίδρυθή αύτόθι μικρά Εκκλησία αφιερωμένη είς τήν αγίαν Μαρίαν 
τήν έν τω Φόρφ, είς τής δποίας τήν οικοδομήν δφείλεται ή διάσωσις τών 

θεμελίων τής ’Ιουλίας Βασιλικής, ήτις άλλως θά είχεν Απολεσθή ώς τόσα 
άλλα μνημεία τής ρωμαϊκής αρχαιότητας.

* ¥
: - *

ϋορ.Λϊμα.νή βρύσες. —Έν ΙΙομπηί^ Ανεκαλύφθη κατ’ αύτάς ώραιο- 
τάτη βρύσις έκ μωσαϊκού μετά πλαισίου έκ κογχυλίων είς τήν αύλήν 
πολυτελούς οικίας. Ώς πΑσαι αί έν Πομπηί^ Ανακαλυφθεΐσαι βρύσεις έχει 
τδ σχήαα ωοειδές, Αλλ’ύπερέχει πασών κατά τάς εικόνας δι’ών κοσμεί
ται. Τδ κοΐλον τής βρύσεως παριστ^ τήν θάλασσαν καί τήν Άφροδίτην 

Αναδυομένην καί έξερχομένην έκ τής κόγχης. Ή θεά κρατεί Απδ τοϋ βρα- 
χίονος μικρόν έρωτιδέα Αναδόοντα τοΰ ύδατος. Τήδε κάκεΐσε παίζουσιν 
Αλλοι έρωτιδεΐς. ’Εδώ μικρός έρως έναγκαλίζεται δελφΐνα ού προηγείται » 
νηρη’ίς, έπί τής Ακτής δέ πρδς άριστεράν ΐστανται όρθιαι δύο γυναίκες, έν 

δέ τφ κέντρφ έτέρα γυνή στρέφει τά νώτα πρδς τδν θεατήν καί γονυ
κλινής ενώπιον κιβωτιδίου, προσβλέπει τήν θάλασσαν.

¥ *
*

Άνεύρεσος ρουρ-αϊκ^ς πόλεως.—Παρά τήν Γαλλικήν πόλιν Ποα- 
τιέ καί Ακριβώς πρδ τής κώμης Σανξέ άνευρέθη έπ’ εσχάτων ολόκληρος 
γαλλορωμαϊκή πόλις δι’ Ανασκαφών, Ας έπεχείρησεν δ ’Ιησουίτης πατήρ 
Δελακροά. Μεταξύ τών Ανασκαφέντων μέχρι τοΰδε οικοδομών διακρίνεται 
τδ θέατρον τοΰ οποίου αί βαθμίδες ήσαν γεγλυμμέναι έν τφ πρανεΐ λόφφ 
και περιενδεδυμέναι μέ ξύλα ώς καταφαίνεται έκ τών απειραρίθμων ή'λων 
οίτινες έκεΐ Ανευρέθησαν.Ώς έκ τής θέσεως καί τής διασκευής τής σκηνής 
εξάγεται, τδ θέατρον τοΰτο διπλοΰν είχε σκοπόν, έδιδάσκοντο δηλαδή 
Απδ τής σκηνής αύτοΰ δράματα, έχρησίμευε δέ συνάμα καί είς ιππικού? 
αγώνας. Ίΐδύνατο δέ νά περιλάβγ) μέχρις. δκτακισχιλίων θεατών. Πλήν 
τοϋ θεάτρου Ανευρέθη καί δ λουτρών περιέχων Ικανά ύπόκαυστα καί τά 
συνήθη έν τοΐς ρωμαϊκοΐς λουτροΐς τοΐς καί έν Πομπη’ίςρ εύρεθεΐσι συγκε- 
κερασμένα ή καί θερμά δωμάτια τά καλούμενα δηλαδή tepidarium καί 
Caldarium, άνευρέθησαν δέ καί άλλα οικοδομήματα καί έν ιδία, δπερ πε-
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ριεΐχε καί σειράν κιόνων, ων τά κιονόκρανα διακρίνει τέχνη άχΚτ,. Ύπό·*. 
τίθεται δ’ οτι είναι ναός. Αί άνασκαφαί έξακολουθοΰσι καί ή γαλλική,κυ-ι 
βέρνησις έξηγόρασε τδν χώρον έν φ εύρέθησαν τά περίεργα ταΰτα ερείπια 

τοϋ γαλλόρωμα’ίκοΰ πολιτισμοΰ.
* *

; »

Ανάγλυφοι παρεβτάν ΊΡωμ&£ου§ · μιεταλλουργούξ. — Έν 
’Ανδαλουσία τής.'Ισπανίας παρά τήν πόλιν Αιναρές είς την. ανατολικήν 

σειράν της Σιέρρα-Μορένα ύπάρχουσι μεταλλεία πλούσια άργυρούχου μο- 
λύβδου γνωστά καί είς τούς αρχαίους 'Ρωμαίους,οΐτινες έξηκολούθησαν την 

ύπδ τών Φοινίκων καί τών Καρχηδονίων άρξαμένην εκεί έκμετάλλευσιν. 
“Εν τών φρεάτων μάλιστα έκτοτε φέρει τδ δνομα φρέαρ, τοϋ Άννίβου, 
καί είς τά πέριξ τούτου, διακρίνονται πολλά ί’χνη άρχαίων εργασιών. Είς 
τδ μέρος τοΰτο άνεκαλυφθη περιεργότατου ανάγλυφου παριστάν αρχαίους- 
μεταλλουργούς. Είναι εννέα άνδρ,ες ό'ρθιοι. ών πέντε, οί έν τφ έμπροσθεν, 
μέρει τοϋ άνκγλύφόυ φαίνονται βαδίζο.ντες πρδς οπήν ητις πιθανώς είναι 
η είσοδος τοϋ μεταλλείου. > Καθά δύναται τις είκάσαι φέρουσι βράχον χι
τώνα έκ χονδρού ύφάσματος, είδος βλούζας, οποίαν καί μέχρι σήμερον φο-ι·. 

ρ,οϋσιν ;οί Γερμανοί έργάται τών έν Σαξωνίφ καί άλλαχοΰ μεταλλείων. Είς 
τδ μέσον τοΰ. σώματος έχουσιν έμπροσθέλλαν έκ δέρματος, φοροϋσι δ’ εις 
τούς πόδας στενόν πανταλονιού. Ό πρώτος τών εργατών τούτων, δστις 
φαίνεται καί άρχηγδς αύτών, κρατεί είδος λοστοΰ, δ δέ δεύτερος κοντόν. 
Πλήν δέ τοΰ λοστοΰ δ πρώτος κρατεί καί αγγείου. πιθανώς χρησιμεΰον 
δι’ έναπόθεσιν τοΰ ελαίου, οπερ 'ητο άναγκαΐον πρδς φωτισμόν του μεταλ
λείου. 'Οπωσδήποτε τδ άνάγλυφου τοΰτο είναι αξιοπερίεργου καί παρέχει 
ήμΐυ ποιαν τινα ιδέαν τών παρά 'Ρωμαίοις μεταλλουργών.

• «
*

.■. ΌργανοΟήκη χςερουργοϋ 'Ι*ωμα£ου. — Έν. τη Revue Ar- 
cLeologique δημοσιεύεται ή περιγραφή διαφόρων, χειρουργικών οργάνων 
άνευρεθέντων έμοΰ έν δρειχαλκίνφ άγγείφ έν τινι τών παρά τά οχυρώ

ματα τών Παρισίων τάφρων. 'Η έργαν-οθήκη αύτη περιείχε δεκαεπτά ερ
γαλεία έξ. Ορειχάλκου ένέχοντος πολύν έν τώ κράματι άργυρον. Αί λαβαί 
τών έργκλείων τούτων συνεστρκμμέναι’ποικιλοτρόπως καί διαφόρων σχη- 
μάτων εϊνοοι κομψόταται, άπέκτησαν δ’έκ τοϋ χρόνου κατίωσιν έπαυξά- 
νουσαν τήν ωραιότητα αύτών. Τά χειρουργικά ταΰτα έργαλεΐκ είναι κο
χλιάρια, άτινα έχρησίμευον· πρδ.ς θέρμανσιν αλοιφών, λαβίδες άπλαΐ, λα
βίδες όδοντωταί, οδοντωτόν έργαλειον χρήσιμον διά τομάς, δύο καθετήρες, 
μία σπαθίς μέ. λέπτοτάτην λαβήν,..είδος μαχαιριού λεπτοτάτης εργασίας,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

τρεΤς μάχαιραι, είδος περόνης μέ λαβήν συνεστραμμένην. καί κατκλήγου- 

σαν είς τδ άκρον είς κόσμημα τριφ,υλλοειδέςν Πλήν δέ τούτων περιεΐχεν ή 
δργανοθήκη καί πέντε ή έξ άγγεΐα έξ ορειχάλκου έπιχρύσου άτινα θά 
περιεΐχον ιατρικά καί άλοιφάς, καθά φαίνεται έκ τών σωζομένων έτι 
υπολειμμάτων, Έντδς δέτοΰ, άγγε.ίο.υ άνευρέθη έτι καί μικρά δρειχαλκίνη 

θήκη έπηργυρωμένη, άνοίγουσα είς δύο ί'σα μέρη καί παρομοιάζουσα . πολύ 
πρδς τάς ήμετέρας ταμβακοθήκας. 'Η θήκη ώς φαίνεται θά έχρησίμευε 
πρδς προσωρινήν έναπόθεσιν τών εργαλείων ών είχεν άνάγκην δ χειρουργός 
διά τήν έγχείρισιν, άνευρέθη δ’ Ομοίως καί πλάξ έκ λευκού μαρμάρου 

λεία καί κανονική εκατέρωθεν, ήτις θά έχρησίμευε πρδς λείανσιν τών ερ
γαλείων καί είς τήν, άνάμιξιν. τών άλοιφών. Έκ δέ νομισμάτων άτινα εύ
ρέθησαν όμαϋ έν .τφ ,.δρειχαλκίνφ τούτφ άγγείφ. δυνάμεθα νά προσδιορί- 

σωμεν τήν έποχήν καθ’ήν έ'ζη δ 'Ρωμαίος χειρουργός είς 0ν άνήκεν ή δρ- 
γανοθήκη,αύτη. Τά νομίσματα δηλαδή ταΰτα εξήκοντα πέντε τδν άριθ- 
μόν μικρά χάλκινα, άνήκον είς τδν Τέτρικον Α'. τή πλεΐστα, καί τινα δέ
εις τδν Τέτρικον Β' τδν υιόν του, δστις συνεβασίλευσε μετ’ αύτοϋ, ώστε 
περί τά-μέσα τοΰ δ' αίώνος μ. X. δυνάμεθα νά άναγάγωμεν τδ περίεργον? 
τούτο.εύρημα δπερ κατετέθη εις-τδ παρά, τούς Παρισίους- ιστορικόν μο.υπ 

σεΐον τδ έν άγίφ Γερμανφ, ,

ΕΙΔΗ^ΕΙ? ' ■·-
, Τ.δ μ,ουσεϊον τής·’Αρχαιολογικής: Εταιρίας άπέκτησε- τελευταίως πε-ί 

ρίεργον. χάλκινον -. αντικείμενου, σικύαν δηλονότι ιατρικήν.. Τδ . πρώτον 
νϋν παρ’ ήμΐν άνευρίσκεται. τοιοΰτον ιατρικόν, σκεΰος, υπήρχον δέ.τοιαΰτα 
έν τφ,μουσείφ, τής Νεαπόλεως άνευρεθέντα έν Πομπη'ί'^:. Πρό τινων έτών. 

άνευρέθη. κατά τάς .άνασκαφάς τοΰ ένταΰθα ’Ασκληπιείου ιατρικόν, άνά- 
γλυφόν παριστάν σικύζς καί θήκην χειρουργικών έργαλείων, έδημοσιεύθη 

δ! άπειζόνι.σμα αύτοϋ έν τφ. Πα^ναβαω και δύο διατριβαί ή μέν τοϋ 
κ. Α. Άναγνώστάκη διαφωτίζουσα τά χειρουργικά εργαλεία, ή δέ τοΰ 
κ. Π. Αάμπρου έξηγοΰσα τάς σικυας (δρα Παρνασσόν τόμ. Α'σ. 307 πΐ- 
νάξ Β').'Η ύπδ τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρίας άποκτηθεΐσα νΰν χαλκή σικύα 
είναι όμοια τδ σχήμα πρδς >τάς έν τώ άναγλύφφ έκείνφ τοΰ ’Ασκληπιείου 
γεγλυμμένας καί πρδς τδ σύμβολου τδ άπεικονισμένον έπί των νομισμάτων 

τής νήσου Άμοργοΰ, δπερ- πρώτος δ παρ’-ήμϊν νομισματολόγος κ.· Π. Λάμ·* 
προς διεφώτισεν ώς σικύαν (δρα Π., Αάμπρου, νομίσματα τής νήσου Ά
μοργοΰ, Άθήνησι 1870)· έ'κτοτε, δέ καθ’ έκάστην έπίβεβαιοΰται ή γνώμη 

αύτοϋ. ' .
— Προσεχώς άποπερατοϋται ή κατάταξις έν τφ πολυτδχνείφ τών έκ 

τοΰ Βαρβακείου μετακομ.ισθέντων έκεΐ άρχαίων άντιΖ'ειμένων τών άπότε* 
λουντωχ. τδ μουσέΐον τής αρχαιολογικής εταιρίας. Μέχρι τοΰ προσεχούς
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Δεκεμβρίου έλπίζεται ότι θά παραδοθγ είς κοινήν θέαν μία τών διάσκευα» 

σθεισών αιθουσών μέλλουσα νά πεοιλάβη τά άγγεϊα καί τά μ,ικρά πήλινα- 
αντικείμενα, αργότερα δέ θέλουσιν άνοιχθή και αί άλλαι δύο αί'θουσαι.

— Γινομένων άνασκαφών πρδς ενθεσιν θεμελίων έν τνί παρά τήν Καπνι- 
καρέαν οίκίγ Β. Μελά πρφην Κόνιαρη, άνευρέθη στήλη έξ 'Γμηττείου μαρ
μάρου φέαουσα την επιγραφήν

ΝΥΜΦΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 
Κ I A ΝΗ

— Γινομένων άνασκαφών πρδς άνόρυξιν φρεάτων έν Κυψέλη άνευρέθη 

σειρά τάφων άρχαίων. Έν πολλοϊς. των τάφων τούτων εύρέθη σαν αγγεία 
καί άλλα αντικείμενα.

— Ώς γνωστόν ή ήμετέρα Βουλή έπεψήφισε τήν είς τήν Γερμα
νικήν κυβέρνησήν δωρεάν τών διπλών ευρημάτων έκ των έν Όλυμπίη 

ι άνασκαφών. Τά διπλά ταΰτα ανέρχονται είς δισχίλια περίπου μικρά 
καί μεγάλα άντικείμενα τέχνης. Τά μικρότερα άντικείμενα άπεστά- 
λησαν'ήδη, άλλα τά μεγαλήτερα συνεσκευάσθησαν μ.έν έν κιβωτίοις 
έν Όλυμπίη, άναμένεταί όμως ό κατάπλους έν Κατακώλφ πλοίου γερ

μανικού όπως άποκομισθώσιν. Έν τούτοις μέγας λόγος γίνεται έν Γερ
μανίά που θά τοποθετηθώσιν αί έξ ’Ολυμπίας αύται άρχαιότητες, 
καθόσον είς τάς έν Όλυμπίφ άνασκαφάς μετέσχεν ολόκληρον τδ γερμανι- 

: κδν κράτος καί τά χρήματα έλήφθησαν έκ τοϋ παγγερμανικοΰ προϋπολο
γισμού. 'Ώστε δέν θά κατατεθώσιν είς το έν Βερολίνφ βασιλικόν πρωσσι- 
κδν μουσεϊον, άλλά φαίνεται ότι θά άνιδρυθή ίδιον δι’ αύτά γερμανικόν 
μουσεϊον έν ώ θά περιλαμ.βάνωνται καί πάντα τά ευρήματα έξ άνασκαφών 
έπιχειρουμένων δαπάναις τής Γερμανικής κυβερνήσεως.

— Έν Ταρσφ Οθωμανός άνασκάπτων φρέαρ ευρε λείψανα άρχαίου οικο
δομήματος, έξ ού έφαντάσθη ότι θά άνευρη έκεΐ θησαυρόν. ’Έσπευσε δ’είς 

Κωνσταντινούπολή όπως συμβληθή μετά τής κυ.βερνήσεως πρδς δια
νομήν τοΰ θησαυροΰ. Καί θησαυρός μέν ώς είκδς δέν εύρέθη, άλλά μετά 
τάς γενομένας άνασκαφάς άνευρέθη μωσαϊκδν ώραιότατον, μήκους 10 μέ

τρων καί πλάτους 8.Έν τω κέντρφ,έν τετραγωνφ τεσσάρων περίπου μέτρων, ' 
ΐστχται άνήρ ον περικυκλοΰσι δεζατέσσαρες ιχθύς. Είς έκάστην δέ γωνίαν 
τοΰ τετραγώνου εύρίσκεται ή είκών γυναικδς προσκλινούσης έπί βράχου. 

Ή μία φέρει τήν επιγραφήν Σάμος, ή άλλη Σς.Ιος ή τρίτη "Λνδμος καί ή 
’ , τετάρτη καίτοι κατεστραμμένη φαίνεται ότι είναι ή Χίος. Υποτίθεται ότι

. ή είκών παριστ^ τδ ελληνικόν άρχιπέλαγος καί ότι ο Πόσειδών είναι δ έν
έν τφ κέντρφ περικυκλούμενος άπδ τάς νύμφας του άρχιπελάγους. Τδ 

5 λυπηρόν είναι ότι άφοΰ ή οθωμανική κυβέρνησις έπείσθη. ότι δέν πρόκειται
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περί θησαυροΰ έγκατέλιπε τάς άνασκαφάς, - τδ δέ μωσαϊκδν' κατεστράφη 

ύπδ τών παίδων.
— 'ίδρύθη δριστικώς ή έν Άθήναις ’Αμερικανική Σχολή τής κλασικής 

φιλολογίας, τής τέχνης καί τής άρχαιολογίας, έγκαταστάσα έν τή παρά 
τήν πύλην τοΰ Άδριανοΰ οίκίη Ν'. Μακά πρφην 'Ρώτα. Άφίκόντο δ’ δ τ’ 

διευθυντής καί τά μέλη αύτής. Καί διευθυντής μέν ώς καί άλλοτε εί'πομεν 
είναι δ κ. Ούί'λλιαμ Γοΰδβιν καθηγητής τής ελληνικής γραμματολογίας 
έν τφ Πανεπιστημίφ Χάβαρδ, μαθηται δέγτακτικοί οί κκ. Harold Fowler, 
James Weler, F. Taylor καί Paul Schorey, καί έκτακτοι οί κκ. F. Ε. 
Woodruff καί G. Μ. Crow. Πλήν τούτων δμως θέλουσιν έτι άφιχθή καί 

έτεροι μαθηταί, έν οίς καί δ γνωστός ελληνιστής κ. Φέλτων. Ή ’Αμε
ρικανική σχολή θέλει εκδίδει περιοδικόν σύγγραμμα μετά πινάκων καί 

εικόνων άγγλιστί. ' =
— Ό μέχρις έπ’ εσχάτων διευθυνας τάς έν ’Ολυμπία άνασκαφάς κ. Γε

ώργιος Τρόϋ διωρίσθη διευθυντής τοΰ έν Δρέσδη άρχαιολογικοΰ μουσείου 
καί καθηγητής συνάμα τής άρχαίας τέχνης έν τζό Πολυτεχνείφ τής αύτής 
πόλεως. Είς τήν θέσιν δ’ήν κατείχε τέως βοηθού παρά τφ άρχαιολογικφ 
τμήμάτι τοΰ μουσείου τοΰ Βερολίνου έκλήθη δ κ. Φουρτφαϊγγλερ εταίρος 

τής έν Άθήναις Γερμανικής σχολής.
. ·■—Τδ έκμαγεϊον τοΰ ύπδ . τοΰ γλύπτου κ. Γρύττνερ έν μικρφ συμπλη- 

ρωθέντος ’Ανατολικού άετώματος τοΰ ναοϋ τοΰ έν Όλυμπίιη Διδς άποτυ- 
ποΰται κατ’ αύτάς είς πολλά άντίτυπα έν τφ άποτυπώτηρίφ τών βασι
λικών μουσείων τοΰ Βερολίνου. Τά αντίτυπα ταΰτα είσί προωρισμένα διά 

διάφορα μουσεία καί σχολεία. Τδ σύμπλεγμα τοΰ άετώματος τδ παρι- 
στάνον, ώς γνωστόν, τδν δι’αρμάτων άγώνα τοΰ νέου Πελοπος πρδς τδν 
Οίνόμααν βασιλέα τής ’Ήλιδος καί ύπδ τοΰ Παιωνίου τοΰ έκ Μένδης 

ποιηθέν συνεπληρώθη λαμπρώς καί θέλει κινήσει εις τδ έξης τδ ενδιαφέρον 

τοΰ κοινοϋ. Μετ’ ολίγον θέλει βεβαίως περατωθή καί ή ^συμπλήρωσις τοΰ 
δυτικού άετώματος τοΰ παριστάνοντος τήν μάχην τών Ααπιθών πρδς τούς 
Κενταύρους. Μετά τδ τέλος τής έργασίας ταύτης δ κ. Γρύττνερ σκέπτεται 
νά έτοιμάση σχέδιον πρδς συμπλήρωσιν τής Νίκης τοΰ Παιωνίου, καί έάν 
αί δυσκολίαι δέν είναι ύπερβολικαι, νά άποδώση νέαν λαμπρότητα είς τδ 
έξοχον τοΰτο άριστούργημα ελληνικής γλυπτικής, όπερ δυστυχώς είναι 

τοσοϋτον ήκρωτηριασμένον.
— Έξεδόθησαν γερμανιστί ύπδ τοΰ καθηγητοΰ κ. Έρ. Κουρτίαυ καί τοΰ 

άρχιτέκτονος κ. Φ.Άδλερ τρεϊς πίνακες τής ’Ολυμπίας καί τών πέριξ 
αυτής. Τά άποτελψσματα τών έν ’Ολυμπία ύπδ τής γερμανικής κυβέρνή- 

σεως έπιχειρηθεισών άνασκαφών έδημοσιεόθησαν ήδη πρδ ένδς έτους, οί 
προκείμενοι-δέ πίνακες διαφωτίζουσι τήν τοπογραφίαν τής’Ολυμπίας καί 

καταδεικνύουσι σαφώς τήν θέσιν τών άνασκαφών καί τά πορίσματα αυτών.
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>’ -ς-· Μετ’ου ιςόλύ έκδίδοτκΐ-δ ζατάλ.ογος τού μουσείου. τ-?Β/γλυϊίτιά,Τίς 
τοΰ Λούβρου, συντκχθείς οσον μέν άφορ^ τά αγάλματα καί τάς πρΟτομάς 
ύπδ τοϋ κ. Καρόλου 'Ραβαίσσών τοΰ καί διευθυντοΰ αύτοϋ, όσον άφόρφ δέ 

τά λοιπά μαρμάρινα αντικείμενα ύπδ τοϋ βοηθού αύτοϋ ζ. Φηλικος 'Ρα- 
βαισσών. Μετ’.όλίγΟν δμοίως έκδίδοται καί <5 κατάλογος ίων ανατολικών 

πήλινων αντικειμένων συνταχθείς ύπδ τού κ. Έζέ.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣϊΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Συνεκροτηθησαν αί τακτικαί συνεδρίαι των μηνών Σεπτεμβρίου καί 
Όκτωβοίου.λ

■ Έξεδόθη δ πϊναξ των Αναγνωσμάτων άτινα δρχονταί την ΙΙαρα- 
σκευήν 5 Νοεμβρίου. 'Ωρίσθησαν δέ δίά τδ έ^έστδς τοϋ Συλλόγου ίτος 
£πάξ μέν της έβδόμάδος κατά τούς μ-^νας Νοέμβριον, Δεκέμβριον καί Φε
βρουάριον, δΐς κατά τδν ’Ιανουάριον και τρις κατά τούς μ^νας Μάρτιον καί 

Απρίλιον. Πλην δέ τ'ης τακτικής δι’ αυτά «ορισμένης ίμέρας της Παρά- 
δκευνίς ώρίσθή και ή τρίτη μέν διά τδν Ιανουάριον, ή Δευτέρα δέ καί Τε- 
ΐάρτη διά τούς μίίνας Μάρτιον καί’Απρίλιον. Τδ όλον τών Αναγνωσμάτων 

ίων προκήρυχθέντων είναι τεσσαράκοντα, επειδή όμως καί άλλα τών 
μελών έδηλώσαν δτι θέλουσιν δμιλησει, αλλά δέν όρισαν έ'τι τδ θέμα,' 
θέλδΰσί κανονισθ·ρ δι’ ειδικών προκηρύξεων καί άλλοι άμέραι εκτάκτων 
Αναγνωσμάτων.

Έψηφίσθη δ προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους καθ' 8ν τά μέν έσοδα 
άροΰπελογίσθησαν είς δρ. 21599.08, τά δ’έξοδα είς δρ. 20325 μένοντας 
περισευματος έκ δρ. 1274.08.

Έψηφίσθη δπως δοθ'/j έκ τοϋ ταμείου τοϋ Συλλόγου βοηθημά έΐς την 
- έν Μπραχαμίιρ τοΰ δήμου Αθηνών δημοτικήν σχολήν, ύπέρ ·ης καί άλλοτέ 
έμερίμνησεν δ Σύλλογος, έψηφίσθη δ’ η αποστολή βιβλίων και γεωγραφι
κών πινάκων εις την δημοτικήν σχολήν’Ανδραβίδας τίίς ΊΙλείας,'αίτησε* 
τών κατοίκων αύ Γό5ς.

Διεκόπησαν προσωρινώς τά μαθήματα της πρακτική; δημο'τικης σχολάς 
τοΰ Συλλόγου, ένεκά δέ της μεγάλης συρροές μαθητών δίγρέθη είς δυο 
τμήματα η α' τάξις της σχολάς τών ’Απόρων ίΐάίδών. Οί μέχρι τοϋδε 
είς τάς τρεις τάξεις της σχόλης έγγ’ραφέντες- παϊδες, ανέρχονται είς 356 
ν[τοι είς μέν την γ' τάξιν 14, έίς την β' 41 καί είς τά δυο τμήματα της 
πρώτης 301. Πέρυσιν οι κατ’αύτδ τδ διάστημα έγγραφέντες παϊδες άνηρ- 

χοντο είς 297, ήτοι εφέτος ένεγράφησαν πλείονες 53. '

Παρεχωρηθησαν είς την διευθυνσιν τοϋ τηλεγραφείου ’Αθηνών είκοσι· 
παϊδες έκ τών τ·55ς Ανώτατης τάξεως της σχολάς τών απόρων, ο'ίτινες συμ- 
φώνως μέ τδν νέον νόμον έκτελοΰσιν έν τ·ρ πόλει την ύπηρεσίαν τ-ης δια
νομής τών τηλεγραφημάτων. Καί η γενική δέ διευθυνσις τών ταχυδρο

μείων έξγτησατό. έκ τών Αποφοιτησάντων. παίδων της Σχολάς·,. ρπως?κα- 

τατάξγι τούτους ως μκθητευρμένους διανομεϊς. . ,r
. Συνηφθησαν. σχέσεις τ·ρ·. αιτήσει· αύτοϋ μετά τού.·.έν,Καλλιπόλει συλτ

λόγου δ ΦοΙνιζ,: - ;
Έξελέχθησαν μέλη της...έπιτροπης τοΰ περιοδικού οί κκ. Σπ, Π. Λάμ

προς, Π. I. Φέρμπος, Ν. Γ, Πολίτης καί Στ. Βάλβης, ,· ,
Κομισθείσης επιμελείς. τοΰ προεδρείου εκλεκτές δαμαλίδος έξωθεν, εμ? 

βολιάσθησαν ύπδ την .έπίβλεψιν τοϋ ιατρού- καί κοσμητορος τ?1ς σχολάς 
τών άπορων κ. Κ· Διγενη οί άνεμβολίαστοι έκ τών φοιτώντων μαθητών.

- Κατά τούς δύο παρελθόντα; μήνας Σεπτέμβριον καί ’Οκτώβριον κάτεγ- 

τέθησαν ύπδ τών Απόρων παίδων είςτδ ταμιευτήριου. τ$ς σχολάς αυτών,, 
τδν μέν. Σεπτέμβριον δραχμαί 848,30 ύπδ καταθετών παίδοιν 81, τδν δέ 
’Οκτώβριον δρ. 708.50 ύπδ παίδων καταθετών 100, ·ητοι έν συνόλιρ τούς 

δύο μήνας δρ. 1556.80.
'Υπεβλήθη τ<ρ Συλλόγω η λογοδοσία τών κατά τδ λ^ξαν έ'τος γενο- 

μένων, ητίς καί. δημοσιευθησεται έν τφ προσεχεϊ τεύχει τοΰ περιοδικού.

Έξελέχθησαν τακτικά ενεργά μέλη. οί κκ. Χρ$ίστος:Λόντος, Νικόλαος 
Ζηλημων, Α. ,Παπαπάνος; Ν. Γαξ^ς, Ν. Κουράς, Ν. Άποστολίδης, Λεω-ν 
Μηλιώτης, Ν. Δαμβέργης, Δ. Ήλιόπουλος καί Α; Ποττέν’ πάρεδρα οί κκ. 
Ίω. Καρύδας καί Θ. Α. Σολομός* επίτιμα, δ άγιος Πλαταμώνος κύρ Άμ- 
βοόσιος καί δ ζ. Π. Σοΰτσος ενταύθα, καί δ κ. Ζ . Consiglieri Peedroso έ-ν 

Λισσαβώνι, άντεπιστέλλον. δ’έν Παρισίοις §.κ. Ν, Μπαλάνος. , ,
Άπεβίωσ,ε μέλος Αγαπητόν καί προσφιλές δ· Κωνσταντίνος Λαμ.τ 

παδάρεος άπδ τοϋ 1871 καταλεχθείς είς τούς τακτικούς τοΰ Συλλόγου 

εταίρους. Ό Λαμπαδάριος καί πολλάκις ωμίλησεν άπδ τού βήματος τοΰ 
Συλλόγου διάφορα πραγματευθείς θέματα καί άκαμάτως είργάσθη πρδς 

προκοπήν τ$ς σχολής τών απόρων παίδων, $ς έπί.έ'τη έχρημάτισε; ν.ρ- 
σμητωρ καί γραμματευς.'Η εφορεία τοΰ Συλλόγου τιμώσα τδν μεταστάντά 
έταϊρον, παρηκολούθησεν έν σώματι την κηδείαν, δ δέ προεδρεύων Αντι
πρόεδρος τοΰ Συλλόγου κ. Τιμ. Άμπελάς έπί τού τάφου άπεχαιρέτησε τδν 

νεκρόν, ■ : \ ό . .?
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SYMMIKTA

'Ιβτορίχή καί έθνολογοκή εταιρία τή$ Ελλάδος. Ή .αρτίως, 

συςάσα'Εταιρία αύτη έξέδωκεπ ροκηρυξιν,δι’ώς έπικαλεΐται την συνδρομήν 
ΉχϊσύμπραξινΆπάντων τών έλληνων πρδς εύόδωσιν τοϋ έργου αύτές.Τές 
εταιρίας ταύτης σκοπός, ώς διατυποΰται έν τδ κανονισμφ, είναι «η περισυ- 

«ναγωγη ιστορικές καί εθνολογικές ύλης καί παντοειδών Αντικειμένων, 
«συντελούντων εί; διαφώτισιν της μέσης και νέας ιστορίας και φιλολογί- 
«ας, τοϋ βίου και τές γλώσσης τοϋ ελληνικού λαοΰ, καί η σύστ.ασις μου- 
«σείου, περιλαμβάνοντος τά τοιαΰτα μνημεία τοΰ έθνικοΰ βίου». Συνωδκ 

τφ σκοπφ αυτές, ή εταιρία έργασθησεται, καθ’ ά δηλοΰται έν τ$ προ
κηρύξει, πρδς συλλογήν μνημείων τές ελληνικής γλώσσης καί φιλολογίας 
καί πρδς ΐδρυσιν μουσείου καί αρχείου. Και εις τοΰτο μέν θά κατατιθών- 
ται έγγραφα δημόσια και ιδιωτικά, συμβάλλοντα εις γνώσιν τές ιστορίας 
τοϋ’ημετέρου έθνους, πιστδϋντα η διευκρινοΰντα ιστορικά γεγονότα και 
τάς πρδς Αλληλους σχέσεις τών ιδιωτών έκτιθέντα. Τδ δέ μουσέΐον θά πε>· 
ριλαμβάνη σκεύη, ενδυμασίας, όπλα, έργα τέχνης και τοιαΰτα, δι’ ών θά 
κατασταθέ δυνατόν νά παρέχηται ζώσα είκών τοΰ βίου τοΰ ελληνικού 
λαού καί τές κοινωνικής καταστάσεως αύτοϋ έν ταΐς διαφόροις περιόδοις 
τές πατρίου ιστορίας, και νά διαφωτισθγ η ιστορία τές ελληνικές τέχνης 
έν χρόνοις μάλιστα, καθ’ ούς ευτελής τις καί έκπτωτος τέ; ποτέ δόξης 
θεωρούμενη δέν έ^ιώθη ιδιαιτέρας προσοχές καί μελέτης. Διά τές συλλο
γές τέλος μνημείων της ελληνικές γλώσσης και φιλολογίας, έτοι δημω 
δών ασμάτων, παραμυθιών, παροιμιών, γλωσσάριων, έντύπων η χειρογρά

φων έργων δμοεθνών λογίων, θά έξακριβωθγί καί θαύξηθνϊ δ γλωσσικός 
πλούτος καί θά χορηγηθώσιν άμα Ασφαλέστατα βοηθήματα πρδς γνώσιν 
τές διανοητικές καταστάσεως τοΰ έμετέροΰ έθνους κατά τούς μέσους καί 
νέους χρόνους. Διά πασαν Ανακοίνωσιν άπευθυντέον πρδς τδν πρόεδρον τές 
εταιρίας κ. Τιμ. I. Φιλημονα, ένταΰθα.

< ...

ΣΥΜΜΙΚΤΑ Λ'5

μ,έχρι τοΰδε έγένοντο Αναγνώσματα ύπδ τών μελών αυτές, τδ μέν τοϋ 

καθηγητοΰ κ. Κ. Δηλιγιάννη περί τής νοσογόνου αιτίας της ΙΛαρ&ς χα,ι της 
αρσιως αύτης καί τοΰ καθηγητοΰ κ. Α. Ζίννη περί τώζ προφυλαχτικό)»·· 
γιετρωα κατά τής παθήσεως των άναΛνευστικων οργάνων των Λαίδών. 'Η 
'Εταιρία έφρόντισε συγχρόνως όπως άναλάβη την καλλιέργειαν, καί τδν 
σχηματισμόν ταμείου δαμαλίδος, έπί τοΰ παρόντος δέ συνέστη έκ τών με
λών της εταιρίας τμήμα έμβολιασμοΰ, οπερ πλην άλλων θά Αναλάβη καί 
τδν έμβολιασμδν αυτόν. Μέλη τοΰ τμήματος τούτου έξελέχθησαν ό καθη
γητής κ. Α. Ζίννης δ καί προεδρεύω? αύτοϋ καί οί ιατροί κ. κ. Ν. Μακ- 
κας, 1. Λογοθέτης, Δ. ΚαλλιβωκΑς, Θ. Κούσκουρης καί Γρηγορά/.ης. Τδ 
δέ προεδρεϊον τές εταιρίας συνέστη δριστικώς έκ τών κ κ. Γ1, Σούτσου, 
προέδρου, Μ. Βενιζέλου καί Α. Ζίννη Αντιπροέδρων, Δ. Χασιώτου γεν. γραμ- 
ματέως, Δ. Κατερινοπούλου καί Κ Διγενέ ειδικών γραμματέων καί I. Λο 
γοθέτου ταμίου.

* *

* '

Έταερία τ5)ς '1ί·γίεεν55ς. 'Ως γνωστόν συνέστη κατά τδ θέρος, έν
ταΰθα εταιρία τές Υγιεινές '?<ς σκοπός η θεωρητική καί πειραματική με
λέτη παντός σχετικοΰ τγ υγιεινή ζητήματος, πρδς πρακτικήν αύτοϋ έν 
'Ε 7,λάδι έφαρμογην καί τακτικήν καί έγκαιρον διάδοσιν τών κοινοί Αναγ
καίων διδαγμάτων τές επιστήμης ταύτης·

Της-Εταιρίας ταύτης τίρξαντο ηδη αί τακτικαί συνεδριάσεις καί δύο

■ *

Το θέρος τοΰ 1885S. Τδ θέρος ώς γνωστόν κατά τάς μετεωρο- 
λογικάς παρατηρήσεις περιλαμβάνει τούς μένας ’Ιούνιον, ’Ιούλιον καί Αύ
γουστον. Ιδού δέ κατά τάς παρατηρήσεις τοΰ Αστεροκοπείου ’Αθηνών εύ- 
μενώς άνακοινωθείσας ημϊν ύπδ τοΰ βοηθοΰ κ. Ά. Βούρλη τίνα φαινόμενα 
παρουσίασε τδ θέρος τοΰ έτους τούτου έν Άθηναις.

Ή μέση αύτοϋ βαρομετρική θλΐψις $ν 749, 8 χμ. Απέναντι 750,56 
χμ. τοΰ θέρους τοΰ παρελθόντος έτους και μεγίστη, μέν την 28 ’Ιουνίου 
(756.18) έλαχίστη δέ την 13 Ιουλίου (742.38). 'Η μέση θλΐψις τών τριών 

μηνών ην
’Ιούνιος. . . . ..... . . 751.83
’Ιούλιος. . . . . . . ... . 748.15
Αύγουστος. . .... . . . . . 749.50

' Ή μέση θερμοκρασία τών τριών μηνών είς βαθμούς τές εκατοντάβαθ
μου διαιρέσεως (Κελσίου) ην 27,02 Απέναντι 26,98 τοϋ μέσου όρου τές 
θερμοκρασίας τοΰ θέρους τοΰ 1881 ήτοι σχεδόν η αύτη. Καί μεγίστη 
μέν νίν την 10 ’Ιουλίου (37,1) έλαχίστη δέ την 5 ’Ιουνίου (13,7). Ώς συ
νήθως θερμότερος μην τοΰ θέρους δ ’Ιούλιος, ιδού δέ καί η μέση θερτ- 

μοκρασία τών τριών μηνών.
Ιούνιος. · . * · · . · . 24,60.

’Ιούλιος. . . , . . . . , , ., 29,06.
Αύγουστος. . . . . . .. . . . 27,41.

'Ημέρας βροχές έσχομεν 12 καί τδ ,ποσδν τοϋ καταπεσόντος . ύδατος 
Ανέρχεται είς 57,41 χμ. Πέρυσι κατά τδ θέρος έσχομεν έμέρας βροχές 
έξ μόνον καί τδ.ποσόν του καταπεσόντος ύδατοφ ανηρχετο εί^ 35,48,χμ.
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Έπικράτήσαντες άνεμοι κατά το πκρελθδν θέρος ήσαν οί ΝΔ.' πνεύσάν* 
τες κατά 45 ημέρας, ενώ οί δμοίως έπικρατοϋντες ΒΑ. έπνευσαν μόνον 
κατά 31 ημέρας. "Επνευσαν δέ καί 13 ημέρας'Ν, καί εφάπαξ'Α, Δ, καί 
ΝΑ, Β. δέ καί ΒΔ. ούδ* άπαξ. Μέσον τής έντάσεως τών άνεμων ■& 1,28 
καί είδικώτερον τδν μέν ’Ιούνιόν 1,49 τδν ’Ιούλιον 1,33κάί τδν Αύγου

στον 1,03.

ΧΡΟΝΙΚΑ

- *0&ελθΧογέα. Ή βασιλική βιβλιοθήκη τών Βρυξελλών φωτίζεται νΰν 
δί’ ηλεκτρικού φωτδς'καί μένει ανοικτή τδ εσπέρας άπδ τής έβδόμής ώρας 
μέχρι τής δεκάτης καί ήμισείας.

— Ό Γερμανός δραματοποιδς Παύλος Χά'ίζε, ού τδν 'Λντίΐοον μετέ- , 
φρασεν ελληνιστί δ κ. Α. Βλάχος, συνέγραψε τελευταίως ’’Λ.Ιχιβιάδηκ δστις 
έπιτυχώς έδιδάχθη άπδ του θεάτρου τοΰ Βάϊμαρ.

•—Ό μαρκήσιος Queux de St. Hilaire έδημοσίευσε τελευταίο ν περ'ιερ- 
γοτάτην μετάφρασιν τών Αίσωπείων μύθων, ήτις έδημοσιεύθη τδ πρώτον 
τώ 1542. Ό μεταφράσας τούς μύθους, τούτους και έκδώσας. τδ πρώτον 
Gorrozef, μετεχειρίσθη μεγάλήν περί, τήν μετάφρασιν έλευθερίαό, αύτδς 
πολλάκις τιθέμενος έπί τής σκηνής καί ομίλων μετά τών ζώων, συμπτύσ- 
σων δέ ή καί άναπτύσσων κατά βούλήσιν τούς μύθους. Ώς πρόχειρον πα
ράδειγμα έ'στω τοΰτο, δτι τούς μύθους «λύκος καί άρνίον» καί «λύκος κχί 
γέρανος» συνήνωσεν εις ένα, καθ’ ον τδ κόκκαλον τοϋ κατασπαραχθέντος 
άρνίου έμεινεν εις τδν λαιμδν του λύκου καί τοΰτο έξέβαλεν δ γερανός.·

— Έν Γερμανίγ συζητεΐται μεγάλως τδ ζήτημα τής έν τοΐς ελληνικοί; 
σχολείοις καί γυμνασίοις έπισωρεύσεως πολλών μαθημάτων είς τούς μα- 
θητάς δι’ ών επισκοτίζεται τδ πνεύμα καί αμβλύνεται δ νους. Καθηγητής 
τις τοΰ έν Μανχάϊμ πραγματικό ΰ γυμνασίου, έξέδοτο πρδς τοΰτο τελευ
ταίως πραγματείαν, έν ή ύποβάλλει διάφορα μέτρα πρδς. σωτηρίαν τώ>ν 
μαθητών, ίδί<γ δ’ άναπτύσσει τδ θέμα δτι ή έκπαίδευσις δέον αργά νά 

προχωργ κατ’άρχάς κατά τά πρώτα έ'τη καί νά έπιταχύνηται καί επι
σπεύδεται κατά τά τελευταία τοϋ μαθητικού βίου. *0 μαθητής δέ νά 
μανθάνγι κατ’ άρχάς ασφαλείς καί στεριάς γνώσεις καταργουμένης τής 
κατ’ έπιφάνειαν καί επιπόλαιας μαθήσεως, ήτις καταστρέφει τούς νέους. 
’Ομοίως δ’ ύποστηρίζει δτι κατά τά πρώτα έ'τη τοΰ μαθητικόΰ βίου δέον . 

νά καταργηθώσι τά γραπτά καί δ-μαθητής πρέπει νά άπαλλαχθή τής έν 
τ?ί οίκί^ι γραφής καί αντιγραφής κειμένων καί ρημάτων καί ονομάτων. 
Κατά τήν μέθοδον δέ τοΰ καθηγητοΰ τούτου ή διδασκαλία τοϋ μκθητόϋ 

δέον νά περιορισθ^ έν τρ.κλάσει καί μόνη.


