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. Είναι αδύνατον οι άναγνώσται του Όρχτίου νά μη ίχωσιν έπιθυμίαν 
νά γνωρίσωσι την έπαυλιν εκείνην, έν η δ ποιητης ύπ·ηρξε τόσον ευ
δαίμων. ’Αλλά δυνάμεθχ τάχα νά μάθωμεν που άκριβώς έ'κειτο ; Βε
βαίως εύκολον δεν είναι νά άνευρεθώσι τώρα τά ερείπια αύτ·?5ς καί οί 
λίθοι, ούς οί αιώνες οί μακροί θά έ'χωσι διασκορπίσει, άλλ’ ή τερπνή 
τοποθεσία, ήν τοσάκις περιέγραψε, τά ύψηλά ορη, ατά δπόΐχ άπεμά- 
κρυνον άπο των αιγών του τό καϋμκ τό θερινόν,» ή πηγη παρ’ ην άνε- 
παύετο κατά τάς θερμοτάτας της ημέρας ώρας, τά δάση, οί ρύακες, αί 
κοιλάδες, η όλη τέλος εκείνη φύσις, ην κατά τό μακρότκτον και κάλ- 
λιστον τοϋ βίου του μέρος είχεν ενώπιον του δ ποιητης, ταϋτα πάντα δεν/ 
Θά ητο άδύνατον νά προσδιορισθώσι. Και τω ό'ντι άπό των χρόνων τ·ης 
’Αναγεννήσεως έγενενο προσπάθεια νά εύρεθί) τό μέρος, όπου $το τό πά
λαι ή έ'παυλις τοϋ Όρατίου, εύτυχώς δέ τό ζητημα λίαν εγκαίρως φαί
νεται ότι έλύθη. ’Ήδη περί τά τέλη τοϋ ις·' αίώνος, τινές των τότε λο
γιών έπιχεφησαντες προς τοϋτο έρευνας, ύπώπτευσαν μέν τό μέρος, όπου 
άπρεπε νά: άναζητηθρ ή έ'παυλις, άλλ’ επειδή αί βάσις, έφ’ ών έστηριζον' 
τάς εργασίας των δεν ησκν πολύ άκριβεΐς, δεν κατώρθωσαν νά πείσωσι 
τούς πάντας περί της άληθείας των άποτελεσμάτων, εις ά εΐχον φθάσει. 
’Άλλως δέ ησαν και πολλοί, οϊτινες δεν ή'θελον νά πεισθώσι εις την επι
τυχίαν άλλοτρίων ερευνών. 'Όθεν έν πάσγ τ·ης Σαβίνης γωνίιγ εύρίσκοντο 
λόγιοι, οΐτινες μετ’ άπιστεύτου πείσματος έπέμενον διεκδικοϋντες έκα
στος ύπέρ τοϋ χωρίου του την τιμήν, τοϋ ότι άλλοτε είχε δήθεν φιλοζε- 
νησ-ρ ποτέ τόν Όράτιον. Ούτω δέ μετετίθετο, η έ'παυλις, κατά τάς έκά-· 
στοτε γνώμας άπό τών 'Γιβούρων εις τάς Κύρεις και έκεΐθεν εις τό 'Ρέά* 
ττον η άλλκχοϋ της χώρας εκείνης έτίθετο, πλην μόνον ί'σως τοϋ μέρους, 
όπου τώ οντι έπρεπε νά τοποθετηθνί.

! Κατά τό δεύτερον ημισυ τοϋ παρελθόντος αίώνος δ Γάλλος άββκς 
Capmartin de Chaupy ηύτόχησε νά έπιτύχη μκλλον τών άλλων. Ό άββκς 
ητο έκ τών άνδρών έκείνων, οΐτινες κατείχοντο άπό άπεράντου ένθουσικ-

r * Την ώραίαν ταύτην Βιαστριβήν περί τής έπ.αύλεως τοΟ ποιητοδ Όρατΐον ?χει δημοσιεύ
σει ό G. Boissier έν τή Revue des deux Mondes τής 15 Ιούνιον 1883 προαθείς χαϊ την γε- 
νικωτέραν έπιγραφην Ά ρ χ α ι ολ ο γ ι χ οί περίπατοι. Οί άναγνώσται το<5 «Παρνασ
σού» ένΟνμοϋντκι και άλλας όμοιας διατριβας τοϋ αύτοί αογγραφέως έξελληνιοόείσας έν τοΐς 
νίροηγοιμένοις τόμοι; τοδ περιοόιχοδ τούτον. 2. Κ. 2.
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βμοΰ ύπερ τής ρωμαϊκής άρχαιότητος. Πορευθύς δ’ είς τήν Ρώμην ίν® 
διατριψγ εκεί δλιγους μόνον μ,ήνας, κατόρθωσε νά διαμείνη έπί δλον τον 

βίαν. Ό άνήρ ούτος άποφασίσας νά έπιχειοήση και αυτός τήν άνε’ύρεσιν 

τής περίφημου έπκύλεως διέτρεζε πάσαν σχεδόν τήν ’Ιταλίαν μελετών 
τά αρχαία μνημεία, άναγινώσκων τάς έπιγραφάς, ζητών πληροφορίας παρά 

τών έγχωρίων καί προσπαθών καί δ βιος νά άνευρη τίνες τάχα τόπο& 
έφαίνοντο μάλιστα συμφωνοϋντες πρδς τάς περιγραφής τοϋ ποιητοΰ. Τά 
ταξείδιά του έγίνοντο λοιπόν έν πάση ησυχία, ούδέποτε έσπευδεν, ούδέν 
άφινεν άνεξέταστον, ώς τε, ώς δ βιος λέγει, καί αύτδς δ 'ίππος του είχε 

ί. συνειθίσει άκέλευστος καί οίονεί έζ δρμεμφύτου νά πορεύηται κατ’ εύθείαν
πρδς τά. μέρη, οπού ήταν αρχαία έρείπια, ένόμιζες δέ δτι κατέπαυεν ή 
κόπωσις του ευθύς ώς ήσθάνετο δτι έβάδιζεν έπί τοΰ λιθοστρώτου εδάφους 
άρχαίας δδοΰ. Τρεις δγκώδεις τόμοι έκ πεντακοσίων έκαστος σελίδων άπο- 

τελούμενοι, ύπήρξαν τδ προϊόν τών τόσων ταξειδίων καί τών τόσων έρευ- 
ί . νών του. Βεβαίως τδ σύγγραμμα φαίνεται πολύ μείζον ή δσων τδ θέμα έ-

χρειάζετο, άλλά πρέπει νά προσθέσωμεν δ'τι ό άββάς δέν περιωρίσθη είς. 
ρ μόνον τδ στενόν του θέμα, άλλ’ είς παντοειδείς έξετάθη παρεκβάσεις. Ή
r έ'παυλις τοϋ Όρατίου ύπήρ,ξε κυρίως ή άφορμή μόνον, άφορμή, ήτις τφ

έδιδε λαβήν νά κώμη λόγον περί παντός πράγματος. Γράφει δέ δπως καί 
; έταξείδευε, σταματ^ άνά παν βήμα, καθ’ έκάστην στιγμήν άφίνει τήν

πλατείαν δδδν καί χώνεται είς τάς ατραπούς. Δεν χαρίζει τίποτε, διαλευ- 
ί καίνει έν παρόδφ διάφορα παρεμπίπτοντα σκοτεινά ζητημάτιά γεωγρα-

’ φικά ή ιστορικά, αντιγράφει έ τιγραφάς, άνευρίσκει πόλεις άπδ αιώνων
άπολεσθείσας, καθορίζει τάς διευθύνσεις άρχαίων δδών καί τά παρόμοια. 
Είναι δ’ άλλως γνωστόν ότι ουτω περίπου είργάζοντο πάντες σχεδόν οί 
λόγιοι τοϋ καιροϋ έκείνου. Άλλ’ δ τρόπος ουτος τοΰ έργάζεσθαι παρ’ δλί- 
γον άπέβαινεν είς τδν Chaupy λίαν επιζήμιος. Έν ώ δηλαδή έκεΐνος έ'χανε 
καθ’ δδδν τδν καιρόν του, άλλος λόγιος, δ έκ 'Ρώμης de Sanctis άκούσας 
νά γίνηται λόγος περί τών εργασιών τοΰ Chaupy, ή'ρχισε νά βαβίζη καί 
αύτδς ποδς τά ίχνη του καί προφθάσας έδημοσίευσε μικράν περί τοϋ ζη
τήματος πραγματείαν, ήτις έ'τυχε καλής ύποδοχής. Τδ πράγμα τοΰτο· 
έλύπησε κατάκαρδα τδν ελλόγιμον Άββάν, δστις καί δημοσία: έξέφρασε τά 
παράπονά του. Ευτυχώς οί τρείς τόμοι, οΰς έξέδωκε μετ’ ού πολύ έ'πεισαν 
πάντας νά τδν δικαιώσωσι, τώρα δέ ούδεϊς τφ άρνεϊται τήν δόξαν, δι* 
ήν τόσον ύπερηφανεύετο, τοΰ δτι άνευρε τήν έ'παυλιν τοΰ Όρατίου.

Έκθέτομεν έν δλίγοις τδν τρόπον, δι’ ού Υποδεικνύει καί εις τούς μάλι

στα άπιστους δτι τφ δντι εΐχεν επιτύχει εις τάς έρεύνας των. Καί πρώ
τον μέν θέτει ώς βάσιν τδ δτι μίαν μόνην εΐχεν έ'παυλιν δ Όράτιος, διότι 
ό ίδιος λέγει δτι ήτο satis beatns unicis Sabinis. Έκ τούτου άκολουθεΐ δτι 
πάσαι αί ύπδ τοΰ ποιητοΰ γενόμεναι περιγραφαί· εΐς τήν μόνην εκείνην

•713Η ΕΠΑΥΑΙΧ ΤΟΥ ΟΡΑΤΙΟΥ
Ιπαυλιν άναφέρονται και πρδς αύτήν πρέπει νά συμφωνώσιν. Όθεν πο
ρεύεται δ Chaupy είς πάντα τά μέρη, ένθα εΐχεν ύποτεθή ότι έ'κειτό ποτέ 
ή έ'παυλις και άνευ πολλοϋ κόπου . Υποδεικνύει δτι ούδεμία τών θέσεων 

εκείνων άνταποκρίνεται πληρέστατα πρδς τάς περιγραφάς τοΰ ποιητοΰ. 
Μόνον πρδς άνατολάς τών Τιβούρων καί είς τά περίχωρα τοΰ Βικοβάρου 
δύναται νά τεθή ή κτοικία τοϋ Όρατίου, διότι μόνον είς εκείνο τό μέρος , 
δύναται έξ ολοκλήρου νά έφαρμοσθώσιν αί ποιητικαί περιγραφαί. ΤΙειθό- . 
μέθα δέ περί τοϋ πράγματος έντελώς καί έκ τοϋ έξης άκόμη σπουδαιο- 

τάτου τεκμηρίου, δτι δηλαδή τά κατά τά μέρη εκείνα νεώτερα ονόματα 
ύπενθυμίζουσι κατά τρόπον εκπληκτικόν τά άρχαΐα, ούδέν,άλλο όντα ή 

μόνον παραφθοραί έκείνων. Ήξεύρομεν έξ αύτοΰ τοΰ ποιητοΰ δτι ή πλη- 
σιεστάτ.η πρδς τδν οίκόν του πόλις καί σημαντικωτάτη, δπου οί έπιστά· 
ται αύτοΰ έπορεύοντο κατά τάς ημέρας, καθ’άς έτελεΐτα άγοοά, ώνομά- 

ζετο Βαρία. Ό γνωστδςέκείνος παλαιός γεωγραφικός πίναξ τοΰ Πευτιγ- 
γέρου αναφέρει ώσαύτως τήν Βαρίαν καί τήν θέτει είς οκτώ μιλλίων άπό- 

στάσιν άπδ τών Τιβούρων, άκριβώς δ’ οκτώ μίλλια μακράν τοΰ σημερινό® 
f. · Τίβολι, τών άρχαίων δηλαδή Τιβούρων, εύρίσκομεν τά νΰν τδ Βικοβάρον,

ί δπερ όνομα προφανώς είναι παραφθορά τοΰ Vicus Varia, Κάτω τοΰ Βίκο-
| βάρου ρέει μικρός ρυαξ, 8ν όνομάζουσι Licenza καί τοΰτο δέ τδ όνομα
Ι ούδέν άλλο είναι ή ή Digentia τοΰ Όρατίου. Λέγει δέ δ ποιητής περί τής

Διγεντίας, «rivus quem Mandela bibit»· δχι μόνον δέ ή Mandela ούδέν 

δύναται νά είναι ή ή σημερινή Bardela, άλλά καί έπιγραφή παλαιά έκεΐ 
άνευρεθεΐσα ούδεμίαν άφίνει περί τοϋ πράγματος άμφιβολίαν. Τέλος δ 
Λουκρήτιλις, τδ όρος, δπερ παρείχε σκιάν είς τοϋ ποιητοΰ τδν οίκον, εί
ναι τδ σημερινόν Corgnaleto, τοΰτο δέ τό Corgnaleto Ονομάζεται είς τά 

; μεσαιωνικά διπλώματα Mons Lucretii. Βεβαίως δέν είναι δυνατόν νά ρπο-
Οεσωμεν οτι τυχαίως συνεσωρεύθησαν εΐς ένα τόπον παρεφθαρμένα πάντα . 

τά γεωγραφικά ονόματα, τά ύπδ τοϋ ποιητοΰ άναφερόμενα, ούτε τυχαίως 
συνέβη τό μέρος έκείνο τής Σαβίνης νά άνταποκρίνηταί τόσον άκριβώς εΐς 

τάς περιγραφάς, άς ό Όράτιος έφιλοτέχνησεν. Είναι λοιπόν βέβαιον ότι 
τοϋ Όρατίου ή έ'παυλις έ'κειτο έν τή πεδιάδι, ήν άρδεύει ή Λιτσέντζα, 

ί έπί τών κλιτύων τοΰ Κορνιαλέτου, ού μκκρκν τοϋ Βικοβάρου καί τής Βαρ-
’ δέλας. ’Εκεί άς πΟρεύωνται οί λάτρεις τοΰ Όρατίου — δ Θεός δ’ ήξεύρ.εϊ

πόσοι άκόμη είναι !—όταν θέλωσι νά κάμωσιν εύσεβή αποδημίαν.

Α'
Άλλά πριν ή τούς όδηγήσωμεν είς τδ μέρος έκείνο, άς ύπενθυμίσωμεν 

πρώτον διά βραχέων, κατά τίνα τρόπον έ'γεινεν ιδιοκτήτης τής έπαύλεως 

b ποιητής· είναι ή άφήγησις αυτή έν έκ τών ένδιαφερόντων κεφαλαίων 

τής βιογραφίας του.
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,Ούδείς αγνοεί δτι άφ’ ού δ 'Οράπος έπολέμησεν έν Φιλίπποις ώς χιλίαρ
χος εις τάς τάξεις τοϋ δημοκρατικού στρατεύματος, έπανήλθεν έπειτα 

ι. είς τήν'Ρώιιην, ής αί πύλαι τώ ήνοίνθησαν διά τής άμνηστίας. Ή έπάνο-
οός αυτή .ττρέπβι νά ύπ^ζε πο>ύ λυπηρά είς τδν ποιητην* είχε χάσει' τον 
πατέρα του, 8ν ήγάτα περιπαθώς και ειχεν άποστερηθή τών κτημάτων 
του. Αί μεγάλα', ελπίδες, ών ειχεν έμφορηθή ίδών αίφνης έαυτδν έν ήλι- 
κίρί εί'κοσιν ετών διακρινόμενον ύπδ τοϋ Βρούτου καί άναδεικνύμενον χι
λίαρχον λεγεώνας, εϊχον άποτόμως διασκεδασθή" τώ είχαν κόψει, ώς ελε* 
γε, τά πτερά. Άπδ τοϋ ύψους τών φιλοδόξων ονείρων του κατέπιπτεν έν 

; τφ μέσω παντοίων δυσχερείων καί δ πρωγν χιλίαρχος ήναγκάσθη νά γεί-
•ι; V7) ταμιακός γραφεύς. 'Η πενία τότε είσήγαγεν αύτδν εις τήν ποίησιν,

τά δέ ποιήματά του έ'τυχον ύποδοχής άρίστης. "ΐνα δέ προσέλκυση πρδξ 
ί; έαυτδν τήν προσοχήν τοϋ κοινοϋ ή'ρχισε νά σανυρογραφή κακολόγων τους

ισχυρούς έν χοόνοις, καθ’ ούς ούδεΐς έτόλμα έλευθέοως νά ομιλή. 'Ο Μαι- 
V χήνας, άνθρωπος περίεργος, ήθέλησε νά γνωρίση τδν τολμηρόν ποιητήν

>ί· καί παρεκάλεσε τδν Βάριον και τδν Βεργίλιον νά συνεργήσωσιν εις τδ νά
σχετισθγ πρδς αυτόν. — Τά γεγονότα ταϋτα είναι είς πάντζς γνωστά 

1 καί περιττόν νομίζω νά έπιμείνω πλειότερον. '
Ό Μαικήνας ήτο τότε έκ τών σημαντικωτάτων τής 'Ρώμης· άνδρών, 

ι ήτο δέ τφ Αύγούστφ ί'σά προσφιλής πρδς τδν Άγρίππαν, άλλά πολύ διά-
> φορος ήτο έκατέρου τών δύο τούτων εύνοουμένων ό χαρακτήρ. Έν ω ο
,ρ ’Αγρίπ'πας, στρατιώτης ών ύπδ τής τύχης βοηθηθείς καί έκ ταπεινού γέ-
< , νους, ήρεσκετο νά περιβάλληται διά τών ύψίστων τής πολιτείας αξίωμά"
ί των,δ Μαικήνας τουναντίον, άνήκων είς εύγενέστατον τής Τυρρηνίας γένος,

έπροτίμα νά ίδιωτεύγ, δις μόνον καθ’ ολον τδν βίον δεχθείς δημόσιον 
{, ύπούργημα,.τφ 71 7 ά. Ρ., δτε ό έν Σικελίγ πρδς τδν Σέξτον Πομπήϊον π04

■ λεμος παρείχε πράγματα καί τφ 723, δτε ό Όκτάβιος ειχεν έπιχειρήσεί 
:■ τδν πρδς τδν ’Αντώνιον πόλεμον. Καί κατά τάς δύο δ’ έκείνας πεοιστά-

σεις είχε προσλάβει τίτλον νέον, δστις τδν άφινεν ούτως είπεΐν έξω τή<ί 
κανονικής τών έν τέλει ιεραρχίας.’ Καί είς τήν σύγκλητον δέ βουλήν ου
δέποτε ήθέλησε νά καταγραφή, άλλ’ έκουσίως έτήρησε μέχρι τέλους τήν' 
θέσιν του έν τή τάξει τών ιππέων. 'Η τόση μετριοφροσύνη, ητις καί κατ’ 
έκείνους τούς χρόνους ήτο τόσον σπανία όσον καί τώρα, είναι τώ ον τι δυ-Γ 
σκολον νά νοηθή, οί δέ σύγχρονοι τοϋ Μαικήνα άν και έπεδαψίλευσαν’ 
αύτφ άφειδώς επαίνους καί εγκώμια δέν έφρόντισαν καί νά διασώσωσιν 
είς ήμάς τούς μεταγενεστέρους τούς λόγους τής τόσης του μετριοφροσύνης.

1 Νομίζεται συνήθως οτι δ Μαικήνας είχε τότε χατσσταΟη praefectus xirbi. άλλ’δ Οδη- 
,ρώνιος τοΟ Βεργιλίου σχολιαστής καλεΐ αότδν κρ α !φ ε κ τ ο ν τ ο 0 πραιτωρίον, τού
τον δί τφ οντι τδν τίτλον £λα6ε ζατ’α την γνώμην τοΟ Μόμσεν δ άνήρ, ώστε ε’ς τδ νόον 
δπούργηρια τδ Ιπΐτηδες διά τδν Μαικήναν δημιουργηδεν ε’χε δοΟ^ και νία προσηγορία.
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*£σως τδ πράγμα ήτο καί είς τούς τότε ζώντας δυσνόήτον, διότι πολι
τικός άνήρ οίος δ Μαικήνας δέν άφίνει νά δίαγνώσωσιν ευκόλως οί άν
θρωποι τά αιτίασής οίασδήποτε αύτοΰ διαγωγής. Πολλοί άπέδωκαν τήν 
άπδ τών άξιωμάτων έπίμονον ταύτην άποχήν είς φυσικήν τινα οκνη
ρίαν και ραθυμίαν, ητις τδν κατείχε, ίσως δέ ή σκέψις αύτη δέν είναι 
;άμοιρος άληθείας, άφ’ ού μάλιστα έχομεν καί μαρτυρίαν παλαιάν, καθ’ 
ήν ό άνήρ έγίνετο δραστήριος καί προνοητικός ubi res vigilantiam exigeret. 
Φαίνεται δ’ ότι δέν έθεώρει δ Μαικήνας πάσαν οίανδήποτε ύπόθεσιν άξίκν 
τής ίδικής του ένεργείας, τής επισήμου τουλάχιστον, διότι άλλως ήξευ- 
ρομεν ότι καί ήγάπα τά πολιτικά πράγματα καί ουδέποτε ήτο έντελώς 
ελεύθερος τής άπδ τών πολετικών φροντίδος. Διαρρήδην μάλιστα προτρέ- 
πει που τδν έαυτοϋ προστάτην δ Όράτιος νά μή ταράττη τήν ησυχίαν 

■του διά τής "φροντίδος τών δημοσίων πραγμάτων και τδν συμβουλεύει άφ’ 
ού έχει τήν ευτυχίαν νά ήναι άπλοϋς ιδιώτης, όπως καί ό ποιητής, νά 
μή πολυασχολήται μέ τούς κινδύνους, οΐτινες ήθελον απειλεί τήν πολι
τείαν. Αί φροντίδες δ’ αί πολιτικαί τοΰ Μαικήνα, τοΰ ούδέν έχοντος επί
σημον έν τή πολιτείγ αξίωμα, ήσαν νά επιβλέπει τήν διαγωγήν των κομ
μάτων ή· τάς άπειλητικάς παρασκευάς τών βαρβάρων, νά ύποβάλλη τήν 
γνώμην του περί τών μεγάλων πολιτικών ζητημάτων, έξ ών έκρέματο 
τοΰ κόσμου ή ειρήνη" γνώμην όμως μόνον ύπέβαλλε καί έπειτα γενόμε- 
νος αύτδς αφανής, άφινεν είς άλλους τήν φροντίδα τής έκτελέσεως .... 
Είναι δέ, φκίνεκαι τόσον μεγάλη ή έκ τής τοιαυτης χατά όλογ/nr πολι
τικής ηδονή, ώστε νομίζουσιν οί έζ αυτής τερπόμενοι ότι άν προβώσι καί 
είς τδ πρα%ΐΐχώτ^>ον μέρος τής έκτελέσεως τών δεδογμένων, καταβιβά- 
ζονται καί ταπεινοΰνται. Ή έκτέλεσις μεγάλων σχεδίων άπαιτεΐ προφυ
λάξεις τινάς ύχληράς καί παρακολουθεϊται ύπδ πλείστων φροντίδων μι- 
κοοτέρας σημασίας. Άλλ’ δ πολιτικός άνήρ δέν δύναται νά θεωρηθή τέ
λειος παρά μόνον όταν έχγ τήν ικανότητα καί νά έπινοήσγ καί νά έκτε- 
λέσγ, όταν έξευρίσκγ τδ μέσον νά πραγματώσγι τάς θεωρίας του, όταν 
δέν άρκήται είς τδ νά άντιλαμβάνηται ένδς ζητήματος κατά τδ σύνολόνγ 
άλλά δύναται νά κατέλθν) καί είς τάς λεπτομέρειας. "Οθεν πιστεύομεν ότι 
οί φίλοι τοΰ Μαικήνα έπαινοΰντες αύτδν διότι δήθεν είχε κατορθώσει νά 
ήναι άπηλλαγμένος παρομοίων μικρών φροντίδων καί είχε περιορισθή είς 
τδ έργον τοΰ νά δίδγ γενικωτέρας συμβουλάς είς τδν Αύ'γουστον, άνέγρ'α- 
φον αύτφ ως άρετήν μίαν φυσικήν ατέλειαν.

Ούτε πάλιν έ'χουσι δίκαιον όταν θέλωσι νά παραστήσωσιν αύτδν ώς 
τινα σοφόν άνδρα, οστις φοβείται τδν θόρυβον καί άγαπφ τήν ησυχίαν 
προσπαθών νά άποκλέπτγ έαυτδν άπδ τών άνευφημιών καί άπδ τής δόξης 
τής πολλής. Ήμεϊς νομίζομεν ότι ό Μαικήνας ήτο ίσως άλαζών μάλλον, 
ή μετριόφρων. Δέν τφ ή'ρεσκεν δ δχλος, εύρισκε δέ αύθάδη τινά ηδονήν.
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άντιτκσσόμενος. πρδς. τάς γνώμας τοϋ κοινοΰ καί σκεπτάμενος άλλως ή 
όπως οί πολλοί τών άνθρώπων. Ούδαμώς έφρόντιζεν άν οί φίλοι του κα- 

τηγοντο εκ γένους έπιφα,οϋς κατά την παλαιόθεν έρριζωμένην παρά τοΐς 
Ρωμαωις πρόληψιν ούτε ήσχύνετο τδ παράπαν νά δμολογή δτι ήτο φι- 
ό,ωος και εφοβεϊτο τδν θάνατον, τούναντίον δέ παρά τάς δοξασίας τών 

συγχρόνων αύτοϋ ούδεμία τδν κατείχε μέριμνα περί τοϋ ζητήματος τής 

τκφ'/ίς ως μαρτυρεί δ διασωθείς στίχος του εκείνος.

Non tum-jlum euro ; sepelit Datura relictos.

Έχ παρόμοιας λοιπδν τάσεω; τοΰ νά διαφωνή πρδς τάς συνήθεις γνώ- 
μας των άλλων, έπεδείκνυε περιφρόνησιν πρδς τάς τιμάς καί τά άξιώμα- 
C? άτινα πάντες τότε έπεδίωκον, * δέ τοιαύτη διαγωγή του ούδαμώς 

χπτε πην παρα τφ ζοινφ ύπόληψίν του. Διότι ούτως οί άνθρωποι έ'γου- ■ 
σιν εκ φυσεως· δέν άγαπώσι μέν τούς ίδιοτρόπως σκεπτομένους, άλλ’ όμως 
κκι θαύμα ουσι συγχρόνως αύτούς καί τούτου ένεκα ύπάρχουσιν άνδρε5 

οίτινες λανθανουσι βιοϋντες πρδς τδν σκοπδν τοΰ νά έπιζητώνται καί νο- ' 

μι,ουσιν οτι γίνονται έπιφανέστεροι ίδιωτεύοντες μάλλον ά κατέχοντες 
τα,ύπατα των άζιωμάτων. Τοιοϋτος δ’ ήτο δ Μαικήνας· άνελογίζετο δτι
7) αφανεια, είς ήν ειχεν έκουσίως καταδικάσει έκυτδν έ'μελλέ ποτέ νά 
υπηρέτηση τα συμφέροντα της δόξης του πολύ πλέον ή οίονδήποτε έπί- 
σημον ά,ιωμα. Τοΰτο δέ καί συνέβη τώ ό'ντι· διότι δύο μετά ταϋτα αίώ- - 
να; δ Διών δ Κάσσιος άποδίδει είς τδν Μαικήναν λόγον μακρόν, δι’ ού ' 
^εινος υποδεικνύει είς τδν Αύγουστον πάσας έκείνας τάς μεταρρυθμίσεις, ’ 

τας οποίας ύστερον πραγματικώς δ αύτοκράτωρ έφήρμοσεν είς τήν διοί- 
κησιν της πολιτείας, ώστε, κατά τδ λέγειν τοϋ Δίωνος, πάντα έκεΐνα τά 
κατασκευάσματα, καθ’ & έπί τόσους αιώνας διφκήθη δ κόσμος πρέπει 
μάλλον να αποδοθώσιν είς τοΰ. Μαικήνα τήν επίνοιαν ή είς τήν τοϋ Αύ-
γουστου.

'Οπωσδήποτε δέ καί S· 
Χοουεν δ Μαικήνας τάς τ 
σκοπον τοϋ νά ύποβάλη έκυτδν εί<

' εχγ τδ πράγμα, βέβαιον είναι ότι Sv κα'ι άπέ-- 
ιμας,καί τά άξιώμκτα δέν ειχεν όμως καί του 

„ λ< Τ · εις βρεγματικήν έν τή πολιτεία άπου.ό-
νωσιν δεν ητο,ομοιος πρδς τδν σοφδν έκεϊνον τοΰ Αουκρητίου, δστις άπδ 

υψους του ερημητηριου του κατοπτεύει άμέριμνος τούς άνθρώπους προ

σχωμένους την οδον τής ζωής, άλλ’ άπ’ έναντίας έπεθύμει βίον εύθυμου 
κ«ι φίλους εκλεκτούς περί αύτόν, δ δέ τοιοϋτος βίος δέν θά τώ ήτο εύ- 

άν αμέσως μετείχε τής διοικήσεως τών πολιτικών πραγμάτων, 

πολίτικος ανηρ δέν δύναται κατά τδ δοκοΰν αύτώ νά διαλέγη τούς 
. φι ους του ούτε να κλείη τήν θΰραν του είς πρόσωπα σημαίνοντα μέν έν 

τή ™λιτειφ, εν $ δ Μαικήνας, ένεκα τοΰ ιδιάζοντας βίου,
Ον είχε δια τον εαυτόν του προτιμήσει, είχε τδ έλεύθερον νά συναναστρέ-
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φηται μόνον πρδς άνδρας τής έκλογής του. ”Οθεν συνείρχοντο περί Μ* 
Li ποιητα'ι καί πολιτικοί, ποιηταί μέν έκ πασών τών κοινωνικών τάξεων, 
πολιτικοί δέ έκ πάντων τών κομμάτων. Παρά τδν ’Αρίστων Φο^ον^Ι 

τούς δύο Βίσκους, οίτινες ήσαν φίλοι τοΰ Όκταοιου, έβλεπε τις τδν -ερ 
€ιον Σουλπίκιον τδν υίδν τοΰ μεγάλου νομομαθούς, δν τόσον εΐ^ εγκω
μιάσει δ Κικέρων καί τδν Βίβουλον τδν έγγονον πιθανώς τοΰ Κατωνος. 
Lv θά ήτο'δέ άπίθκνον νά είκάση τις δτι ή συγχώνευσις εκείνη, «λιτι- 
κών άνδρών καί κομμάτων ποικίλα φρον.ούντων οίονεί έπί ουδέτερου 
έδάφους, ήτις συγχώνευσις ύπήρξεν ή τιμή καί ή ισχύς της κυβερνησεως 

τοΰ Αύγουστου, είς τδν Μαικήναν κυρίως οφείλεται. Μεταξύ δε των ποιη
τών τών συνερχόμενων είς τδν οίκόν του εύρίσκει τις τους δυο μεγίστους 

τοΰ αίδνος, ούς' μάλιστα είχεν έλκύσει πρδ; έαυτδν δ πανσθενης, Μαι

κήνας ποίν ή άκόμη παρκγάγωσι τά άριστουργήματά των* τους μαντέυ
σε τρόπον τινά άμα ίδών τά πρώτα των δοκίμια. ’Εκ των ΒουκοΛ,.^ 
τοΰ Βεργιλίου προησθάνθη τά Γ^ραά καί τήν ΑΐιειΜα κακ δια των 
άτελειών τών Έχφό&κ τοΰ Όρατίου διείδε τάς ’Ωδας, ουτω δε ο οίκος, 

εκείνος δ ζηλευτός, δστις έμεινε κεκλεισμένος είς τοσαυς σημαντικούς 
άνδρας, εγκαίρως είχεν άνοίξει τάς θύρας του είς τδν νεαρδν χωρικόν της 

Μαντούης κα'ι είς τδν υίδν τοΰ άπελευθέρου τής Βενουσιας.· ■ ,.
\ Οί λόγιοι εκείνοι καί οί μεγιστάνες οί δμοΰ συνερχόμενοι πρεπει, να 

διήγον λίαν εύχάριστον βίον, διότι ή κοινωνική Οέσις τοΰ Μαικήνα επε- 
τρεπεν είς αύτδν νά ίκανοποιή πάσας του τάς δρέξεις καί να παρεχη πολ- 
λήν τήν εύζωικν είς τούς περί αύτόν.. Οί περίεργοι έν 'Ρώμη πολύ επε- 
θυμουν νά μάθωσι τί έγίνετο έν τή έκλεκτή έκείνη συντρόφι?, οπού δεν 

ήτο εύκολον νά εισχώρηση τις καί ήμεϊς δέ τήν αύτήν άκριοως εχομεν 
έπιθυιιίαν καί ούχί σπανίως μάς έρχεται ή δρεξις νά μιμηθδμεν ,εκεινυν. 

τδν δχληρόν, δστις είΖέ ποτέ καθ’ δλην τήν Ίεράν Όδον βασανίσει τον 
Όράτιον διά νά τδν κάμη νά δμιλήση. Πολύ θά έπεθυμοΰμεν να μαθω- 
μεν παρά τοΰ ποίητοϋ λεπτομέρειας τινάς περί τών εύφυών έκείνων αν- 
δρών τών συνερχόμενων είς τοΰ Μαικήνα καί διά τοΰτο συχνά φυλλρμε- 
τροΰαεν τά ποιήματά του ’ίνα ί'δωμεν μήπως λέγεται τι έν αύτοϊς περί του. 
τρόπου καθ’ 8ν έζη ή συντροφιά έκείνη. Αλλά δυστυχώς είναι πολύ 

στεγανδς δ 'Οράτιος καί μόλις ένίοτε τφ διαφεύγει άπορρητου τίνος η;. 
άνακοίνωσις, ήν μετά χαράς σπεύδομεν νά περισυλλέξωμεν. Μία τών β?α- 
γυτάτων καί τών μάλιστα άδυνάτων αύτοϋ σατυρών, ή δγδόη,τοϋ πρώ
του βιβλίου, είναι ώς πρδς τοΰτο κατ’ έξοχήν ένδιαφέρουσα, διότι εποιη- 
θη δτε δ Μαικήνας έ'λαβε κατοχήν τής έπί τοΰ Ήσκυλίνου οικίας του, 
ήτο δ’ αύτη σπουδαία περίστασις διά τε τδν οίκοδεσπότην^και δια.τους, 

φίλους του. Ό Μαικήνας ήθελε νά οίκοδομήση οίκον άντάξιον τή^κα- 
ταστάσεώς του καί συνάμκ>νά μή έξοδεύση πολλά χρήματα’ τδ προβλη- 

4.7 Τόμος Ζ". 9. — Σεπτέμβριος 1883.
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'' μα ήτο δύσκολου ζζί όμως τδ έλυσε θαυμασίως. Ό Ήσκυλΐνος ήτο τότε

λόφος έρημος και άγριος, δπου έ'θαπτον τούς δούλους και άπεκεφάλιζον 

τούς καταδίκους, ούδείς δέ 'Ρωμαίος θά άπεφάσιζε νά ΰπχγγ νά κατοί
κησή έπί τοΰ καταράτου τόπου. Άλλ’ δ Μαικήνας, δστις, ώς εί'πομεν, ού
δέν έ'πρζττεν δπως οί άλλοι, ήγόρασεν εκεί εκτεταμένα γήπεδα εΐς τι

μήν λίαν συμφέρου-αν, έφύτευσε κήπου; λαμπρούς, ών ή φήμη διηρκεσεν: 
όσον και ή αυτοκρατορία και έ'κτισεν έπειτα πύργον ύπερέχοντα, άφ’ ού 
είχε τις έλευθέραν κυκλφ την θέαν πρδς δλον τδν ορίζοντα. Πάντες έν

, 'Ρώμη έζεπλάγησαν όταν είδον νά εγείρονται αί πολυτελέσταται έκεϊναι 

'■ οικοδομά! έπί τόπου, δστις ητο ά μάλιστα διαβόητος καθ’δλην τήν πό-
λιν καί δμως δ Ήσκυλΐνος καθαρισθεϊς κατέστη μετ’ ού πολύ ή ύγιείνο- 
τέρα συνοικία της 'Ρώμης, ούτως ώστε οσάκις δ Αύ'γουστος έπειράζετο’ 
ύπδ πυρετών έπί τοϋ Παλατίνου έπορευετο πρδς θεραπείαν νά διατριβή 
όλίγας ημέρας έν τφ πύργφ τοΰ Μαικήνα και η άλλαγή έκείνη τοϋ άέ- 
ρος ώφέλει πάντοτε τόν αύτοκράτορα. "Οθεν λέγει και δ Όράτιος έν τ^ 
μνημονευθείση όγδοη σατύρα’

' , Nunc licet EsquHliis liabitare salubribus, atque
Aggere in aprioo spatiari. ;

Κα! ινα τις κάλλιον νόηση όποιος ήτο δ λόφος πριν ή γείνη κτήμα τοϋ
Μαικήνα και όποιος άπέβη έ'πειτα, υπενθυμίζει δ ποιητής τάς σκηνάς, αΐ
τινες αύτοΰ συνέβκινον όταν ητο δ Ήσκυλΐνος τδ έντευκτήριον τών κλεπτών 

γ καί τών μαγισσών. Υποθέτω οτι ή βραχεία έκείνη σάτυρα θά άνεγνώσθη.
;ί ενώπιον τών φίλων δτε έώρτασεν δ Μαικήνας τοϋ οί'κου του τά έγκαί-,

via κα! επειδή εΐχεν επίτηδες ποιηθή θά εύχαρίστησε βεβαίως τάς άκού- 

σάντας. Έκ τής δγδόης λοιπδν σατυρας δυνάμεθα νά λάβωμεν έ'ννοιαν 
στέρ! τοϋ τί ήγάπα κα! τί έχειροκρότει ή κομψή έκείνη συντροφιά. ’Ίσως 
οί άναρνώσκοντες τώρα αύτών μέχρι τέλους, ένθυμ-ούμενοι μάλιστα τήν, 
περίστασιν, δι’ ήν είχε ποιηθή και τά πρόσωπα, τά δποϊα έμελλον νά 

« τήν άκούσωσι, ί'σως, λέγομεν, άπορήσωσι, διότι καταλήγει είς άστεϊσμδν
βάναυσότερον' τοιαϋτα λοιπδν άστεΐα εύχαρίστουν τούς συμπολίτας τοϋ 
Μαικήνα ; ' Ούδόλως πρέπει νά άπορώμεν* οί μεγάλοι κλασικοί λεγόμε

νοι αιώνες, οΰς τόσον θαυμάζομεν, προήλθαν γενικώς μετά έποχάς άγροι-^ 
κοτέρου καί φυσικωτέρου βίου, συνήθως δέ κατά τά πρώτα έτη αύτών, 
διατηοοΰσιν έν τινι μέτρφ τδν χαρακτήρα τών προγενεστέρων τούτων 

έποχών, έν τφ μέσφ δέ τής ήμβρώσεως, ήν έκπροσώποΰσι, μένει πάντο

τε κατά βάθος εΐς αυτούς βαναυσοτέρα τις δύναμις, ή'τις πάντοτε εύχε-

1 Ή οΛτή συντροφιά ΐν τώ περιφήιιω ίχείνω ταξειδίψ εΐς Βρεντίσιον εΐχεν εδχαριβτηθή 
πολύ, ώς λέγει ό Όράτιος. ?χ τής Αηδούς τών δύο βωμολόχων φιλονικίας, απορεί δε δ Ανα
γνώστης πώς δ ποιητής Αφ’ ον δειπνών μετά τών άλλων δπήρξεν Ακροατής τών βαναύσων ίχϊίνων Ασιε'ίσρ,ών,Ίπιλέγεί'. prorsus jucunde coeuatn produximus ilium. ■ 

φώς επανέρχεται είς τήν επιφάνειαν. Καθ’δμοιον'τρόπον έν ταϊς συνόμίλ 
λίκις τών άνδρών τοΰ δέκατου εβδόμου αίώνος, πόσαι τραχυτεράι έκφρά-ί 
σεις δέν· άπζντώσιν, αΐτινες τότε μέν ούδεμίαν έ'καμνον άί'σθησιν, άς δμως 
τά νΰν ούδείς θά έτόλμκ νά μεταχειρισθη και πόσαι συνήθειαι μάς φαί
νονται τώρα βάναυσοι καί πρόστυχοι, αΐτινες τότε ένομίζοντο φυσικώτα- 
τζ’.. Βραδύτερου τά ή'θη δριστικώς ημερώνονται καί ή γλώσσα καθίστα
ται λεπτοτέρα καί κομψοτέρα, δυστυχώς δμως ή πρόοδος αυτή έχει ώς 
επακολούθημα τήν παρακμήν, διότι δσφ μάλλον τδ πνεΰμα γίνεται λεΐον 
καί ομαλόν, τόσφ πλειότερον κινδυνεύει νά χάση τήν δύναμίν του και νά 
άμβλυνθί};. Άς μή λοιπδν παραζενευώμεθα άν άπαντώμεν εκφράσεις τινας 
δχι τόσον κανονικής, διότι μαρτυροΰσιν έκεϊναι άνδρικήν τινα ούτως εί- 
πεϊν ρώμην παραμένουσαν είς τδ βάθος τών χαρακτήρων, ήτις δέν είναι 
άνευ ώφελείας διά τά γράμματα. Οί χρόνοι οί παράγοντες Όβιδίοφς δέύ 

βρζδυνουσι νά φθάσωσι.
Κατ’έχ^ίνην τήν περίοδον τοϋ βίου τοΰ Μαικήνα δ Όράτιος κατεϊχεν 

ώς βλέπομον σπουδαιοτάτην θέσιν έν τή συντροφίςρ, αύτδς δ’ δ'ποιητής 
μας λέγει δτι τήν θέσιν ταύτην δεν τήν κατέλαβεν εύθύς καί διά μιας, 
5Ότε τδ πρώτον είσήγαγεν αύτδν είς τδν Μαικήνα δ Βεργίλως, μάς διη
γείται ότι έξετεράχθη καί δτι δέν ήδυνήθη παρά μόνον όλίγας. λεζεΐς 
άσυναρτήτους νά προφέρη, διότι δέν ώμοίαζε πρδς εκείνους τούς λαλεΐύ 
άρίστους τούς έχαντάς τι πάντοτε πρόχειρον νά εί'πωσι, δέν εΐχενευφυΐαν 
παρ’ δτάν συνωμίλει πρδς άνδρας άπδ πολλοΰ ήδη γνωστούς. Άλλά καί 
ο Μαικήνας πάλιν ήτο σιγηλδς καί δι’ δλιγίστων καί αύτδς άπεκρίθη πρδς 
τδν Όράτιον, είναι δέ πιθανδν δτι άπεχωρίσθησαν οί δύο ό'χι πολύ ευχα
ριστημένοι δ έτερος άπδ τοΰ ετέρου, διότι έννέα έκτοτε εΐχον παρέλθεί 

μήνες χωρίς νά αίσθανθώσι τήν άνάγκην νά έπανίδωσεΐ» άλλήλους, Άλλ’ 
δταν ή πρώτη εκείνη ψυχρότης παρήλθε, τότε έφάνη όποιος τφ δντι ήτο ' 
© ποιητής καί έν τή οίκειότητι έ'καμε τδν προστάτην του νά θαυμάσητ 

τήν λαμπρότητα τοΰ πνεύματός του καί τήν λεπτότητα τοΰ χαρακτή
ρας του. "Οθεν έπεδαψίλευσεν είς αύτδν πάσαν περιποίησιν καί πάσαν 
εύεργεσίαν δ Μαικήνας, έν έ'τος δέ μετά τήν γνωριμίαν των, τφ 7 17 ά. Ρ. 
τδν συμπαρέλαβεν είς τδ είς Βρεντέσιον ταξείδιον, δπου έπορεύετο νά συ-' 
νομολογήση τήν μεταξύ Αντωνίου καί Όκταβίου ειρήνην^ όλίγα δέ έτη 
μετά τάϋτα καί πιθανώς περί τδ 729, τφ έχάρισε τδ έν τή Σχβίνη- 

κτήμα.
; : \ λ ' '

Δεν ήξεύρομεν άκριβώς τάς περιστάσεις, αΐτινες πάρεκίνησαντδν Mat- 
κήναν:νά δώρήση εις. τδν. ποιητήν τήύ ώραίαν εκείνην έπαυλιν- άλλ’ ό 
Μάικήνας τόσας· έχων άρετάς, ζίχε βεβάίώ; κάί; εκείνην τήν καλήν ·$$**
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ΛΤητα, ήν λέγεκ j Σένεκας ώς κυριωτάτην, ίτο.' δηλαδή εύφυής; ευεργέτη; 

καί ήξευρε πρεπόντως νά γχρ'ϊζγ. Έτκέφθη λοιπόν δτι έκείνο τό κτήμα 
θά ευχαριστεί πολύ τόν 'Οράτων, τοδτο δέ ό'χι διότι δ 'Οράτιος ώμοίκζε 

τυχόν προς τόν φίλον και ομότεχνόν του τόν Βεργίλιον, περί ού λέγεται 

<δτι δεν ήδύνατο νά ύποφέρη την έν 'Ρώμη διαμονήν καί δεν έθεώρει εχ\ι· 
τόν εύδαίμονκ.παρά μόνον, δταν διέτριβεν έν τοΐς άγροϊς. Βεβαίως καί δ 
’Οράτιος ευχαριστείτο έν τοίς αγροίς, οΰς καί ήγάπησε καί έξαισ.ίως πε.- 
ριέγραψε’ αί τής φόσεως περιγραφζί, Ας έν μέτρφ έφιλοτέχνησεν δ ποιη
τής,, είναι σπουδαίου των ποιημάτων του μέρος. Κάμνει δέ χρήσιν. τών 

περιγραφών τής φύσεω; δ'Οράτιος, οΐχν καί δ Λουκοήτιος, διά νάδώση 
δηλαδή πλειοτέρπν δύναμιν καί σαφήνειαν εις την έκθεσιν των φιλοσοφι
κών του, ιδεών. 'Η τώ.ν ωρών τοΰ έτους άνανέωσις τφ δεικνύει δτι ούδ.έν 
είναι έν τώ κόσμω σταθερόν καί μόνιμον καί δτι δέν ποέπει νά βόσκηταί 

τις ύπό πολύ μακρών έλπίδων. Αί ύψηλαί δρ5ς αί καμπτόμεναι ύπό των 
χειμερινών, άνεμων, τά δρη ά πλήττει δ κεραυνός τόν βοηθοΰσι νά Από
δειξη δτι αί υψισται εύτυχίαι ούδαμώς εύρίσκονται έν Ασφαλείς, ώστε νά 
μή πάθωσιν έξ απροόπτων συμβάντων. Ή τού έαρος έπάνο.δος, τού φρίσ- 

σοντος έν τόΐς ύπό του ζέφυρου κινούμενοι; φύλλοις, παρέχει εις αυτόν, πα
ράδειγμα ΐνα δίδη θάρρος εις’τούς Απέλπιδας, εις οΰς υπενθυμίζει δτι αί 
ρτονηραί ήμέραι δεν είναι αιώνιοι. "Οταν θέλη νά συμβουλεύση τινά ύπό 
λύπης καί Ανίας κατεχόμενον., τήν λήθην τών Αθλιοτήτων του βίου, τόν 

. Αγει εις τούς αγρούς παρά τήν πηγήν ίεροΰ υδατος, δ.που ή πίτυς καί ή 
αΐ'γειρος άναμιγνύουσιν δ.μου τήν φιλόξενου σκιάν των. Είναι τερπν.αί αί 
εικόνες αύται καί δεν ύπάρχει λόγιος, δ.στις νά μή τά: ένθυμήται καί 
δμως δεν έχουσι τό βάθος έκείνων, Ας έφιλοτέχνησεν δ Βεογίλιος ή δ Τί- 
β,ουλλος, ούδέ είναι δυνατόν νά θεωρηθή ποτέ δ Οράτιος ώς εις έκ τών 
ποιητών, τών έξόχως Αγαπώννων τήν φύσιν καί θεωρουντων εύδαιμονίαν 
αυτών τό νά συνταυτισθώσι τρόπον τινά. προς έκείνην. Προς, τοδτο . άντε* 
κειτο δ χαρακτήρ του’ διότι δ 'Οράτιος ήτο. πολύ εύφυής, πολύ Αδιάφο
ρος, ηπί πολύ συνετός, προσθέτω δέ δτι μέχρι τίνος τόν Απέτρεπε καί ή, 
φιλοσοφία, ήν ήκολούθει. Αυτός πολλάκις έπανίσταται προς τούς έχοντας· 
νοσοδσαν τήν καρδίαν καί άνενδότως έπιδιώκοντας τήν ησυχίαν εκείνην καί 
τήν Αταραξίαν τής ψυχής, ήν ούδαμοϋ κατορθοΰσι νά εδρωσι, διότι, κατ’ 

αύτύν, ή πνευματική ειρήνη, ούτε έν τή ήσυχίρι τών Αγρών, εύρίσκεται,.. 
ούτε έν τή ταραχή τών ταξειδίων, Αλλά παντού, δταν έχη τις ήρεμ,ον το. 
πνεύμα καί τήν καρδίαν ύγιαίνουσαν. 'Ημείς λοιπόν έν έαυτοίς φέρομεν 
τήν ευδαιμονίαν καί δταν κατοικώμεν έν τή πόλει δεν είναι Ανάγκη νά 
Αναζητώμεν αυτήν εις τούς Αγρούς.
; Τ,φ έφαίνετο λοιπόν δτι οί διατεινόμενοι δτι είναι εμπαθείς φίλοι τής. 

Αγροτικής διαίτη; καί Αρεσκόμενοι, νά λέγωσιν δτι μόνον, έν τοϊς· Αγροίς·: 
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δύνανται νά’είναΓεύδάίμονες, ύπερεπήδων τά έσκαμμέύα, μετά πολλής* 
μάλιστα λεπτότητος καί κκτεγέλασεν αΰτών έν τίνι τών ποιημάτων τού." 

ΕΊς έκ τών ώραιοτάτών αύτοϋ έπφδών, δστις είναι έργον τής νεανικής του 
■ηλικίας, περιέχει τό ζωηρότατον καί ίσως τό πληρέστατων έγκώμιον τοδ· 
αγροτικού βίου, έξ δσων ποτέ έποιήθησαν’ «’Όλβιος, λέγει, έκεΐνος, δστις 
μακράν τών πραγμάτων καλλιεργεί ώς οί παλαιοί θνητοί μέ τούς ίδίους 
β.όάς τούς πατρικούς Αγρούς!» Ούτω δ’ άρχίσας τό ποίημά του προβαίνει' 
εις τήν περιγραφήν τών τέρψεων τοΰ κατ’ Αγρούς βίου χωρίς ούδεμίάν νά5 
παραλείψη, ούτε το κυνήγιον, ούτε τήν Αλιείαν, ούτε τήν σποράν, ούτε: 
τόν θερισμόν, ούτε τήν βοσκήν τών ποιμνίων, ούτε τόν επί τής χλόης 
ύπνον «έν φ κελαρύζει τό ύδωρ έν τώ ρυάκι καί τά πτηνά μινυρίζουσιν 
επί τών δένδρων». Νομίζεις οτι ήθέλησε νά Ανκποιήση κατά τρόπου; 
Γδιον, Αλλά μετά τής αυτής Αφελείας τό κάλλιστον έκέϊνο χωρίον τθδ’ 

Βεργιλίου-
Ο fortunatos nimium, sua Bi bona norinl, 
Agricolas! ■

Αλλά τό τέλος δμως τοδ ποιήματος έχει τι τό δλως Απροσδόκητου. Ό 
τόσον ωραία περιγράψας τήν φύσιν δεν είναι δ ‘Οράτιος· τό ποίημα τε
λειώνει ώς εξής: «Άφ’ οδ ούτως ώμίλησεν δ τοκογλύφος "Αλφιος, μέλ^ 
λων ήδη νά γείνη τών Αγρών κάτοικος, είσέπραξε κατά τά μέσα τοΰ μή-’ 
νός όλα του τά χρήματα καί ζητεί νά τά τοποθετήση ΑλλαχοΟ κατά 

ΐάς προσεχείς καλάνδας». Ό ποιητής μάς έγέλα καί τό σκώμμά του- 
καθίσταται σκληρότερον διότι δ Αναγνώστης μόνΰν εις τό τέλσς τοϋ έπφ- 
δοΰ εννοεί δτι Απ’ Αρχής τόν είχε φενακίσει δ 'Οράτιος. Κατά διαφόρους" 

τρόπους ίχουσιν οί έρμηνευταί πειραθή νά έξηγήσωσι τό μικρόν εκείνο 
ποίημα,’ άλλ’ ήμείς ένα μόνον τρόπον εύρίσκομεν φυσικόν καί πιθανόν, 
καθ’ 8ν είναι δυνατόν νά δοθή ή προσήκουσα έξήγησις. Ήνωχλεϊτο δηλα-" 
δή δ 'Οράτιος βλέπων τόσους Ανθρώπους νά θαιιμάζωσι ψυχρώς τούς Αγρούς 

καί ήθέλησε νά γελάσγ μέ εκείνους, οΐτινες ούδεμίάν έχοντες αυτοί προ* 
σωπικήν γνώμην, νομίζουσίν δτι πρέπει έξ άπαντος νά ένστερνίζωνται, 
έκάστοτε τάς έρέξεις το3 συρμού καί μάλιστα έπί τό ύπερβολικώτερον.· 

Κ-αί εις ημάς τούς νεωτέρους δεν είναι Αγνωστοι οί δχληροί έκείνοι τής 
ωραίας φύσ’εως έπαινέται οί πάντοτε πορευόμενοι προς έπίσκεψιν τών πά·4 
γετώνων καί τών έρέων μόνον καί μόνον διότι θεωρείται ώς πράγμα τοδ 
συρμοϋ τό νά τά έχη τις ί'δει καί κάλλιστκ έννοοδμεν τήν δυσθυμίαν, ήν 
θά ήσθένετο κατά τών έξ έπαγγέλματος ενθουσιαστών δ δρθός καί υγιής

1 ΊΜέληβάν 5ι**ί·Α· ιϋκωβιν ότι δ ίσοιδοΰς ΙχιΧνος tlv»t οίονεί καρφδίβ τών Γΐω ρ- 
,γ ι κ ών. ΉμεΓς δίν τό -πιστεύομΒν, τό πολύ πολύ το σχδμμα τοΟ Όριτίον δύναται vi 
άφορΑ ίίς Uitvou;, οίτ.νϊς irtiSsixvuo? ύπιρβολιχιότιρον τού δέοντος ?νβοοσιασμόν ύπίρ τ&ν. 
ίίεών το5 Βιργιλίον. ' ' . * 
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νους τοΰ Όρατίου, δστις άπεστρέφέτο -πάσαν έπιτήδέυσιν καί μόνην τήν% 

κκθκράν και Ά3ο"λον άλήθεικν ήγώπα.
Άλλ’ Άν καί δέν είχεν δ Όρώτιος τδν υπέρ τοΰ έν άγροϊς βίου δικαή 

ζήλον τοϋ τοκογλύφου Άλφίου καί προθύμως κατφκει έν τή πόλει, ή'θε- 

λεν δμως κα'ι να καταλέίπη ενίοτε τδν έν 'Ρώμη οίκόν του. Διότι καί 
τότε δ πώς καί νϋν δέν ήτο πρΧγμκ εύχώριστον νά διατριβή τις έκεϊ κατά 
τους καυστικούς του θέρους μήνας, «οΐτινες τόσον, παρέχουσιν εργασίαν 
είς τους εργολάβους τών νεκρικών ποφ.πών καί είς τούς μαύρους ίων ύπ'η- 
ρέτκς.» *Οθεν εύθύς άμα ή'ρχιζε νά πνέη δ νότος δ «βαρύς ώς μόλιβος 
δσοι ήδυναντο νά άπέλθωσιν είς τάς-έξρχάς, άπήρχοντο. Καί έν φ έ'συ- 

ρον όπισθεν των οί πλούσιοι πολυπληθείς σκευάς καί έ'πεμπον εμπρός νο
μάδας άγγελιαφόρου; καί συμπαρελώμβκνον ξιφομάχους 'ίνα τούς ύπερα- 
σπίζωσιν. $ φιλοσόφους ΐνα τούς διασκεδάζωσιν, δ ποιητής, πένης ών, 
έπήδα έπί τών νώτων βραχυούρου ήμιόνου, έτοποθέτει δπισθέν τήν μικρών 

του άποσκευήν καί χαίρων έπορεύετο άλλοτε είς άλλα δροσερότερα μέ
ρη. Ύπώρχουσιν έν Ιταλία ούκ δλίγοι τόποι τερπνοί καί υγιεινοί, τά όρη 
το'ϋ Ακτίου ή τής Σαβίνης, αί κλιτύες τών Άπεννίνων, τής θαλάσσης at 
άκταί, όπου δηλαδή και οί σημερινοί 'Ρωμαίοι πορεύονται ΐνα ώποφύγωσι 
τήν malaria. Ό Όρώτιος πάντας έκείνους τούς τόπους θά τούς έπεσκεφθη 
βεβαίως, άλλ’ ήσαν καί τινες, ούς έπροτίμα καί τήν προτίμησίν του μάλι- 

στα τήν εκφράζει μετά πολλής ζέσεως* πρδ πάντων ήοέσκετο είς τά Τί* 
βουοα και είς τδν Τάραντα. Τούς δυο τούτους τόπους πολύ μακράν απ’ 
άλλήλων κειμένους καί πολύ διαφόρους κατά τήν φύσιν, έξ ί'σου ήγώπα δ 

ποιητής . . ι »
. ’Άν καί κατ’ έ'τος έ'καμνέ τοιαυτας έκδρομάς δ Όρώτιος, αΐτινες τδν 

ήγ'ον έως είς τά άκρα τής Ιταλίας,'φαντάζομαι όμως ότι πολύν χρόνον 
ή πρδς τούς άγρούς άγάπη του ήτο πολύ χλιαρά· Δεν είχεν άκόμη ίδικήν 
του έ'παυλιν, ί'σως δέ ούδε ένεποίει είς αύτδν πολύν πόθον ή άπόκτησις 
έπαυλεως. Μετά χαρας μετείχε τοϋ έν 'Ρώμη βίου και μόνον, ώς είπομεν^ 
έξήργετο τής πόλεως κατά τούς μήνας, καθ’ ούς είναι δυσχερής ή έκεϊ 
διατριβή. Άίλθεν όμως και καιρός, δτε τά ταξείδια εκείνα, τά όποια έως 

τότε έπεγείρει πρδς διασκέδασιν καί παροδικήν αναψυχήν, είχον καταν
τήσει επιτακτική ούτως είπεΐν ανάγκη είς τον ποιητήν, δτε δ έν 'Ρώμη 
βίος είχεν άποβή τόσον οχληρός, ώστε ησθάνετο καί αύτός, όπως δ φί
λος του Βουλλώτιος, τήν άνάγκην νά κρυφθη είς έ'ρημόν τι χωρίογ, «έ'νθα 
νά λησμονήση’τδν κόσμον δλον καί νά λησμονηθή καί αύτός®. Τοΰτο δε 
τδ αίσθημα τοΰ Όρατίου γίνεται καταφανές εί'ς τινα χωρία τών ποιη
μάτων του καί δέν είναι δύσκολον νά διακρίνη τις δπόθεν τώ προήλθεν.

Ό φρόνιμος άνθρωπος αντί νά κάθηται νά γόγγύζη διά τάς ατυχίας, 
αΐτινες τφ συηβαίνουσιν, δπερ είς ούδέν ωφελεί, προσπαθεί μάλλον νά
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[ δίορθώσηκώτά τδ δυνατόν τά κακώς έχοντα καί είς τδ μέλλον φροντί-
[ ζει τά παθήματα νά τφ γείνωσι μαθήματα. Οντω νομίζω -ότι έπραξεν

|, α Όρώτιος. Τά πρώτα δηλαδή έτη τά μετά τήν έκ τών Φιλίππων επά
νοδόν του πρέπει νά ήσαν δι’ αύτδν μεστά σκέψεων καί αποφάσεων παν- 
τοίων .... τούτων δέ τών σκέψεων καί τών άποφώσεων τδ συμπέρασμα 
θά ήτο νά μή ύποπέση καί πάλιν εις .τδ πρώτον του άτυχημα. -Ή έν 

i Φιλίπποις ’καταστροφή τδν είχε πολλά διδάξει, ήτο δέ πλέον απαλλαγ
μένος φιλοδοξίας. Άνέγνώριζεν οτι πολλοϋ τιμώνται τά αξιώματα, οτι δ 
επιχειρών νά καταστήση εύδαίμονας τούς συμπολίτας του κινδυνεύει νά 

γείνη αύτδς κακοδαίμων καί δτι άριστον είναι τδ νά άπέχη τις τών πο
λιτικών πραγμάτων. Ταύτην λοιπδν τήν δδδν άπεφκσισέν είς τδ εξής νά 
βαδίση καί ταύτην συνεβοόλευε καί τούς άλλους νά βαδίζωσιν. ’Επειδή 
δέ πολλοί έκ τών φίλων του τών μεγάλων δέν ήδυναντο παντάπασι νά 

> άποχαιρετίσωσι τά πολιτικά καί διά παντδς νά άπομακρυνθώσι τοϋ φό-

ί pot', συνεβούλευεν αυτούς νά λαμβάνωσι τούλώχιστον ένίοτε άναψυχήν"
πρδς τδν Κοΐντιον, πρδς τδν Μαικήναν, πρδς τδν Τορκουάτον λέγει νά 

, άγωσι σχολήν, νά διαφεόγωσι διά τής όπισθεν θόρας τούς περιμένοντας
πελάτας .των, νά λησμονώσι τούς Κανταβρούς καί τούς Δακούς καί νά μή 
μεριμνώσιν αιωνίως περί τών πραγμάτων τής πολιτείας. Αύτδς δέ ό ί'διος 
εννοείται ότι πάντοτε ούτως έ'ποαττε καί διά τοΰτο όχι μόνον ούδόλως 
έλυπεΐτο διότι δέν μετείχε πλέον τών φροντίδων τοϋ πολιτικού βίου, άλλ’ 

ί άπ’ έναντίας έθεώρει έκυτδν εύτυχή, διότι είχεν αποβάλλει πασκν περί
αύτοϋ μέριμναν. ’Άλλοι κατηγόρουν τδν Αύγουστον διότι είχε στερήσει 
τούς 'Ρωμαίους τής έλευθερίκς' ό Όρώτιος όμως ένόμιζεν δτι δ αύτοκρώ- 

■τωρ άπ.αλλώξκς αύτούς άπδ τής ταραχής τών άσχολιών είχεν ΐ'σα ίσα κα
ταστήσει αύτούς τφ όντι ελευθέρους. Μίαν δέ μόνην είχεν εις τδ εξής 

φροντίδα δ ποιητής νά άνήκη εις εαυτόν, νά σπουδάζη περί έαυτδν κά'ι 
νά παρασκευώζη δι’έαυτδν οίονεί ένδότατον άναχώρημκ έν τφ μέσφ τοϋ 

πλήθους, νά ζή τέλος δι’ έκυτδν καί μόνον.
’Αλλά δέν είναι εύκολον νά ρ.θμίζη έκαστος τά τοΰ βίου όπως αύτδς 

■θέλει καί έν τούτφ δέ όπως καί έν τοΐς άλλοις ώπασιν ή τύχη βαρύνει 
Γ ένίοτε πολύ, τκ δέ έκάστοτε Ανθρώπινα συμβάντα έρχονται όχι σπανίως

ί νά διαταράξωσι πάσαν έκ τών προτέρων είλημμένην άπόφκσιν. 'Η φιλία
,π. χ. τοΰ Μαικήνα, ή'τις άναντιρρήτως είχε καταστήσει εύτυχή τδν Όρώ* 
τιον, τφ παρέσχεν ούδέν ήτταν ούκ. όλίγας δυσχερείας. Διότι ένεκα τής 
φιλίας εκείνης ήναγκάσθή νά σχετισθή πρδς πολλούς τών μεγιστάνων, 
ούς δέν ήγώπα καί δέν έξετίμκ πολύ" ήναγκώζετο νά τά έ'χη καλά μ"έ 
:τδν Δέλλιον, τδν όποιον διά τήν θκυμκσίαν εύκολίαν, δι’ ής μετεπήδά 

j ;άπδ τοΰ ένδς κόμματος εις τδ άλλο, ώνόμκζον desultorem bellorum civi-
[ -liu-m, μέ fov Αικίνιον Μουρήναν, κουφότατον άνθρωπον, δστις έπι τέλους
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συνώμνυε κατά τοϋ Αύγουστου, μέ τον Μουνάτιον Πλάγκον τδν ποτέκό
λακα τοΰ-’Αντωνίου κκί γελωτοποιόν τής Κλεοπάτρας, δν έκάλοβν εζ 

. Μκ>σν)·χρασίά<: προδότην,mor ho proditorem. Πάντες έπεδείκνυον τήν πρδς 
τδν ποιητήν φιλικήν δήθεν σχέσιν των, τω έζήτουν νά τοϊς έπιστείλρ 
ποιημάτιόν τι ές εκείνων, τά όποια έ'καμνον μεγάλην τιμήν είς τους λαμ- 
βάνοντας, έπόθουν νά ί'δωσι τδ όνομά τών είς τά έ'ργα του, άτινα έ'μελ- 
λον βεβαιότατα νά ήναι αθάνατα· ταΰτα πάντα δέν εύχαρίστουν. τδν 
Όράτιον, οστις έδυσχέραινε νά φαίνηται οΐονεί κοινός τις έγκωμιαστής 

τών πέρί.τδν, αύτοκράτορα. "Οθεν δσάκις ήτο ήναγκασμένος νά ένδώσ·ρ, τδ 
έκαμνε πάντοτε μετά τίνος δυσαρέσκειας. "Απαξ μόνον γράφει πρδς τδν 
’Αγρίππαν 'ίνα τφ εΓπγ οτι δέν θά ψάλη αύτδς τδ έγκώμιόν του, διότι 
μόνος πρδς τούτο Αρμόδιος είναι ό επικός ποιητής Βάριος. Άλλ’ ού'τε καί 
τδν Αύγουστον δέν θέλει νά εγκωμιάσει, φοβούμενος, λέγει, μήπως ή'θε- 
λεν ύποτιμηθή ή δόξα τοΰ ή'ρωός του ένεκα τής ποιητικής τουμετριότη- 
τος. Άλλ’ δ Αύγουστος μή πειθόμενος είς ταΰτα, έπέμενεν. «.’Ήξευρε, 
τφ λέγει, δτι δι’ οργής σέ έχω διότι'δέν Αναφέρεις καί εμέ είς έκείνας 
σου τάς έπιστολάς. ’Ή φοβείσαι μήπως παρά τοϊς μεταγενεστέρους δυσφη* 
μισθής άν φ.κν$ οτι ύπήρξας φίλος μου» ; Εις τόσον κολακευτικούς λόγους 
δέν ήτο δυνατόν νά άντισταθή ό Όράτιος καί ένδίδων κατά μικρόν είς 

τοΰ αύτοκράτο.ρος τήν άπαίτησιν, κατήντησε χωρίς νά τδ θέλει νά γείνγ, 
6 επίσημός τής δυναστείας τοΰ Αύγουστου ποιητής.

Α’όσκολον ήτο νά μή θεωρηθώ ό Όράτιος ώς άνήρ σημζίνων έν τή τότε 
κοινωνίφ, άφ’. οΰ πρδς τόσου; μεγιστάνας είχε σχέσει:, ήτο δέ οικείος τοΰ 
Μαικήνα καί φίλος τοϋ. Αύγουστου. Ναι μέν ούδέν ή'σκει επίσημον υπούρ
γημα κ,αί δέν εΐχεν άλλο τιμητικόν σημεΐον παρά μόνον τοΰ ίππέως τδν 
δακτύλιον, ·8ν κατά τούς εμφυλίους πολέμους είχεν Αποκτήσει, άλλά δέν 

ήτο Ανάγκη νά είναι τήν περιπόρφυρον περιβεβλημένος διά νά έ'χη καί τινα 
δύναμιν έν τφ κράτει. Ό Μαικήνας, δστις ωσαύτως ούδέν είχεν ύπουρ- 

γημα, έθεωρεϊτο ώ; δ σύμβουλος τοΰ αύτοκράτορος, πώς νά μή ύποληφθή 
καί. δ Όράτιος ώς δ έμπιστος τρόπον τινα τοΰ Μαικήνα ; . . . Μάτην δ 
ποιητής διέμαρτύρετο δμνύων δτι ούδέν έκ τών Απορρήτων λέγει πρδς 
αύ τδν δ Μαικήνας καί δτι αί συνομιλίαι των ήσαν δλως τυχαϊαι και Αδιά^· 
φόρ'οι, ούδείς τόν έπίστευε. Τούτου ένεκα δέν είχε πλέοντα ελεύθερον νά 
περιδικβάζγ, δπως άλλοτε, έν τή άγορζ ή έν τφ πεδίφ τοϋ "Αρεως, νά 
άκούη το,ύς ,άγύρτας καί τούς μάντεις, νά έρωτα τούς εμπόρους περί τής 
τιμής τών πωλουμένων πραγμάτων, διότι πάντες τδν κατεσκόπευον, τδν 
ήκολούθουν, καθ’ έκάστην δέ. στιγμήν προσήρχοντο πρδς αύτδν δυσχε- 
ραίνογτα οί Απαιτηταί ή καί οί περίεργοί. Οί θέλοντες νά μάθωσι τά νέα 
περί τής καναστάσεως τών στρατευμάτων, οί έπιθυμοϋντες νά γν,ωρίδώσι 

τα πολιτικά τοΰ Αύγουστου σχέδια πρδς αυτόν Απετείνοντο καί &ταν «ύ-
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τός άπεκρίνετρ, ή'τι. δέν ή'ξευρϊ τίποτε, τδν συνέχαιρον διά τήν είς πολι
τικόν Αληθώς Ανδρα ίδιάζουσαν έχεμυθίαν του ή έθαύμαζον τήν διπλω
ματικήν του σιγήν. "Αλλοτε μέν Απήντα πολυπράγμονά τινα εις τήν Τε- 

| ράν Όδόν, δστις είχε τήν επιθυμίαν νά τόν συστήση δ ποιητής είς τδν
[ Μαικήναν, Αλλοτε δέ ήνωχλεΐτο ύπδ τών ύποβαλλόντων είς αύτόν Ανά-
ί φοράς ή τών ζητούντων τήν συνδρομήν ή τήν προστασίαν του. Οί φθονε
ί ροι τδν κατηγορούν ώς φίλαυτον θέλοντα νά. έ'χγ αύτδς μόνος τά έκ τής
I εύνοιας τών, ισχυρών ωφελήματα, οί εχθροί του τώ ύπενθύμιζον τδ ταπει-
Ε νδν τοϋ γένους του και μετά πολλής τής εύκ.ρεσκείκς έπανελάμβανον παν-
I ταχοϋ δτι ήτο υιός δούλου. Ή κατηγορία, αύτη βεβαίως ούδόλως τδν έλύ*

Γ πει, διότι αύτδ,ς. μάλιστα έθεώρει τιμήν του δτι κατήγετο έκ μικρών,·
f άλλ’ οπωσδήποτε πάσαί αύται αί ενοχλήσεις δέν τίρ ήσαν ευχάριστοι»;
f. Είχε χάσει τήν έλευθερίαν του, δέν ήδύνατο πλέον νά ζή όπως ήθελε*
f πρδς τί τότε είχεν Απομακρύνει εαυτόν άπδ τών δημοσίων πραγμάτων ;
| ; Διά νά έ'χη τά ενοχλήματα χωρίς νά έ'χγ τάς ώφε λείας και τάς τιμάς ; . .
ί ’ΉρχιΟε λοιπόν νά τφ φαίνηται ανυπόφορος ή έν ’Ρώμη διατριβή καί έζή-

τει βεβαίως καθ’ εαυτόν νά εύρη τρόπον νά διαφυγή τάς όχληρίας καί νά 

Ανάκτηση τήν άπολέσθεΐσαν ησυχίαν καί έλευθερίαν. ; -
Τότε προσήνεγζεν είς .αύτδ ό Μαικήνας τήν έν τή Σαβίνγ έπζυλιν, 

αληθές δηλαδή καί Ασφαλές Ασυλον, δπου ήδύνατο νά ζήση δι’ έαυτόν» 
Είς καλλιτέραν στιγμήν δέν ήτο δυνατόν νά γείνγ) τδ δώρον, ούδέποτε δέ 

δώρον έγένετο μετά μείζονος χαράς δεκτόν. ..

Γ. ■

Μαθόντε; πώς δ Όράτιος έγένετο κύριος τής έπαύλεώς του, καιρός εί
ναι τώρα νά γνωρίσωμεν τδν τόπον, δπου έ'κειτο καί νά ί'δωμεν άν ή το

ποθεσία έκείνη είναι τφ δντι Αξία των όσων περί αύτής λέγει & ποιητής 
και τίνων ένεκα ιδιοτήτων ευχαριστείτο τόσον έκεϊ διατριβών»

"Εκειτο, ώς εί'πομεν, παρά τά Τίβουρά. 'Η οδός δι’ ής έπορεύοντο πρδς 
τήν έπαυλιν είναι ή παλαιά via Valeria, μία τών σημαντικωτάτων τής 

f ’Ιταλίας, Αγουσα είς τήν χώραν τών Μάρσων* ήκολουθει ή έδδς έκείνη

k τδν ροΰν τοΰ ποταμού Άνίωνος καί διήρχετο διά τόπων ευφόρων περί*
| κυκλουμένων ύπδ υψηλών βουνών, επί τής κορυφής τών όποιων ύψοΰνται
| μικραί κώμοι, δμοιαι πρδς φωλεάς Αετών, φαινόμεναι μακρόθεν δλως

Απροσπέλαστοι. Έδώ καί εκεί διακρίνεις παλαιών μνημείων έρείπιά, ένια1· 
χοδ δέ. πατεϊ δ περιηγητής αύτά τά λείψανα τοϋ εδάφους τής Αρχαίας 
όδοϋ, δι’ ής τόσοι δ’.ήλΟον λαοί χωρίς νά δυνηθώσιν δλοσχερώς νά τήν έξα- 

φανίσωσιν» Μετά τρεις, ή πέ'σσαρας ώρας· φθάνεις είς τδ Βικοβάρον, δπερ· 
ώ;’Ανωτέρω έδείξαμεν, είναι ή. Αρχαία Βαρία, ή .σημαντικωτάτη τής χώ- 
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ρ«$· πόλις. ’Εκεί πρέπει τις νά παρατραπή'πή; λεωφόρου κχ! νά βαδίσ-η'πρδ/ 
τά Αριστερά άλλην δδόν Ακολουθούσαν τάς έχθας της Αι-τσέντζας, πέραν· 
τή; οποία;, δλίγον ύψηλότερον τοΰ Βικοβάρου, διακρίνεναι ή Βαρδέλα, 
χώμη μεγάλη έχουσα φρούριον εύπρεπέ; την δψιν, περί ής· λέγει δ Όρχ~ 
τιος δτι ήτο rugosus frigore pagtis. Ό Capmartin de Chaupy Αναφέρει δτι τώ> 
δντι τού; εκεί Αγρούς κατέχει ενίοτε πυκνά, ομίχλη, κχτχζχίνοισχ Απδ·'· 
τώ? ύπερκε’.μενων δρέων και δτι μάλιστα έν φ έκάθητό ποτέ ,έκεΐ ζω- 
γραφίζων ήσθάνθη ώς νά κατελάμβανεν αύτδν αι'ρνης έκ τών νώτων κρύο£- 
δριμύ* άλλ’ έπειδή υπάρχει ύποψίκ δτι δ περιηγητής εκείνος προσωπολη
πτεί κκ’ι προσπαθεί μέχρι κεραίας νά άποδεικνόη αληθή πάσαν ρήσιν τοΰ 
προσφιλούς ποιητοΰ, ενδεχόμενον είναι νά χαρίζηται καί ώς προς τοϋτο 
καί τδ κουος, δπερ δήθεν ήσθάνθη, νά έχη προέλθη έκ τοΰ υπερβολικοί 
του ενθουσιασμού ύπέρ τοΰ Όρατίου. Έγώ διήλθον έκεϊθεν κοιτά μήνα 
’Απρίλιον, περί την μεσημβρίαν καί ομολογώ δτι ήσθάνθην πολλήν ζέστην. 
Άφ’ού ύπερβή; τήν Βαρ^έλαν βλέπεις έπ’Αριστερήν, έν άγκώνι τής δδοΰ,- 
τδ 'Ροκζαγιόβινε, κώμην γρκφικωτάτην, ίδρυμένην δέ έπ'ι βράχου εις δςύ 
λήγοντος, δστις'θά νομίσγς δτι έχει άποσπασθή Ατό τοΰ ολου ό'γκου τών 
εκεί δρέων,’ Six νά φθάσρς δέ εκεί έχεις τρκχεϊκν οδόν νά διανύσης. Έν δ 
κκτεπονουμην έν τη δυσχερεΐ εκείνη Αναβάσει άνεμνήσθην -οΰ Όρκτίου 
λέγοντας* ubi me in montes et in arcem ex urbe removi καί θαυμασίως τότε 
μάλιστα κχτενόησα πάσαν την δυναμιν καί την σημασίαν της ρήσεως τοΰ 
ποιητοΰ.

Ενταύθα υπάρχει σημείάν, οπερ θά χρησιμεύση πρδ; οδηγίαν μας. Έν 
τώ τελεί δηλαδή τή; δεκάτης επιστολής τοΰ πρώτου βιβλίου, ήν ο Όρά- 
τιος επιγράφει τφ’Αριστίφ Φούσκω, λέγει τάδε* «Ταΰτκ σο'ί γράφω παρά 
τόν ετοιμόρροπου ναόν της Βκκούνης (post fanum putre Vacunae)». Ή Va- 
cuna ήτο θεά τις τών Σκβίνων, η αυτά, κατά Βάρρωνα, ήν οί 'Ρωμαίοι 
ώνόμαζον Βικτωρίαν ήτοι Νίκην. Εύρέθη λοιπόν παρά την κώμην επιγρα
φή σπουδαία, ή'τις μας διδάσκει δτι δ αύτοκράτωρ Βεσπασιανδ; άνίδρυ- 
σέν ίδ.ίοις άναλώμασι τον τής Βικτωρίας ναόν τον ύπδ της πκλαιότήτος 
καταρρεόσαντα* Aedetn Victoriae vetustate dihpsam sua impensa restituit. 
Προφανώς δ ναός, θν δ Βεσπασιανδ; άνίδρυσεν είναι εκείνος, ον ώς ετοι
μόρροπου Αναφέρει δ ποιητής, μέ μόνην την διαφοράν οτι δ αύτο-κράτώρ 
,κατά τήν Ανακαίνισιν ήθέλησε νά δώσγι εις τήν θεάν τδ σύνηθες'παρά 
-τοίς 'Ρωμαίοι; ονομα της Βικτωρίας: Αντί τοΰ άλλου τοΰ παλαιοΰ, δπερ 
-εις ούδένα πλέον θά ήτο καταληπτόν.Ή ρηθεΐσα έπιγραφή είναι τώρα έν- 
τετοιχισμένη εις τδ παλαιόν φρούριον, ή δ έ παρακείμενη πλατεία ώνο- 

-μάσθη ύπδ τών έγχωρίων Piazza Vacuna, ούτω δέ δέν έχει δλως λησμα- 
τνηθή.5 'Οράτιος έν τφ τόπφ, δπου πρδ δεκαοκτώ αιώνων διέτριβεν.

’Άν θέλη τις Ακριβώς νά γνωρίση τήν φύσιν τών χωρίων τής Σαβίνης 
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δρέπει νά αναβή έίς τδ 'Ροκκαγιόβινε. Μακρόθεν δηλαδή τά χωρία έκεΐνα 
είναι: Αληθώς γραφικότατα καί τέρπεταί τις διακρίνων Α’πδ τής κοιλάδος 
αυτά κορυφοΰντα υψηλόν τι δρος. καί έκτεινόμενα εις κύκλον περί τήν εκ
κλησίαν ή περί τδ φρούριον, άλλ’ δταν τις είσέλθρ έϊς αύτά ή σκηνογρα
φία δλοτελώς μεταβάλλεται, Αντί οικιών βλέπει ερείπια και Αντί οδών 
ρυπαρά; Ατραπούς, τών οποίων τδ έδαφος κατακαλύπτει κοπρία. Άνά 
παν βήμα άπκντ|δ περιηγητής χοίρου; ελευθέριος περιδιαβαζοντας διότι 
οί χοίροι είναι άπόλυτοι κύριοι πκσης τής Σαβίνης και τόσην έχουσι συ- 
ν.αίσθησιν τής αξίας των, ώστε προς ούδενδς χάοιν παραμερίζουσι. Πάσα ή 
οδός, ενίοτε δέ καί ή οικία είναι εις τήν διάθέσιν τών χοίρων, φαίνεται δέ 
οτι ούτω θά συνέβαινε καί κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους, διότι καί τότε ή 
χοιροτροφία άπετέλει τήν κυρίαν πηγήν τοΰ πλουτισμού τής χώρας, γνωσ 
στον δ’ είναι δτι περί τών ζφων έκείνων μετά πολλής πάντοτε εύλαβείας 
κάμνει λόγον δ Βάρρων. Βλέπω ένώπιόν μου χοίρον, έν μικρ^ τινι πλατείγ, 
κυλινδούμενον μετά θαυμάσιας ηδονής έν βορβόρφ ύπομέλανος τενάγους, 
και άμέσως Αναλαμβάνω εις τήν μνήμην τήν γνωστήν εκείνην φράσιν τοΰ 
μεγάλου γεωπόνου' « Κυλινδοΰνται έν τφ πηλώ, ούτω δ’ εκείνοι δίδουσιν 
εις τδ σώμα ανάπαυλαν, όπως όί άνθρωποι όταν λοόωνται.» Άλλως δέ 
έν τώ τόπφ τούτφ πανταχοΰ Ανευρίσκεις τδν αρχαίου βίον. Αί γυναίκες, 
τάς οποίας άπαντώμεν είναι πάσαι σχεδόν ώραΐκι, άλλά ρωμαλέας καί 
σχεδόν είπεϊν Ανδρικής ώραιότητος, εύχερώς δέ δικβλέπομ,εν έν αύτάΐς 
®·αϊς ήλιοκαεΐς έκείνας παλαιάς Σαβινίδας, αΐτινες ήσαν συνειθισμέναι καί 
εις τά βαρύτατα τών έργων, Ακόμη δέ και τώρα βοηθοΰσι τούς άνδρκς 
των έν ταΐς άγροτικαίς χρείαις. Εις τδ βάθος τή; κοιλάδος διέκρινα γυ
ναίκας Αναμίζ μετ’ Ανδρών έργαζομένας έν τοίς έργοις τοίς γινομένοις 
.προς, κατασκευήν σιδηροδρόμου καί κοψιιζούσας, δπως και οί άνδρες, ογ
κώδεις λίθους έπ'ι τής κεφαλής. Καθ’ ήν ώραν δςερχόμεθα διά τοΰ χω
ρίου ούδείς σχεδόν ύπήρχεν έκεί Ανήρ, άλλά περικυκλούμεθα ύπδ στίφους 
εύρώστων παιδιών, ών οΐ οφθαλμοί έμαρτύρουν πολλην ευφυΐαν καί ζωη
ρότητα. Τά παιδία έκείνα είναι μέν περίεργα καί έχληρά, άλλά τούλά- 
χιστον δέν τείνουσιν αίωνίως τήν χεΐρκ όπως τά τ,β.ν Τ.ιβούρων, οπού 
πάντες, μικροί καί μεγάλοι, είναι έπαΐται. Φαίνεται ότι έν τοίς άποκέν- 
τροις τούτοι; τόποι; τδ παλαιόν αίμα διετηρήθη Αμιγές, διότι βλέπει τις 
.καί τώρα δφθαλμοφανώς τά λείψανα ρωμαλέας καί ύπερηφάνου φυλής,ήτις 
βχι δλίγον συνετέλεσεν εις τδ νά φθάση ή 'Ρώμη εις ήν έφθασε περιωπήν.

Άν τδ 'Ροκκαγιόβινέ κεϊται όπως είναι πιθανόν, δπου τδ πάλαι έζειτο 
,τδ Fanuin Vacunae, έκεϊθεν βεβαίως θά ήτο ή εις τδ κτήμα τοΰ 'θρανίου 
•.εί'σοδος. "Οθεν έξακολουθοΰμεν τήν άνάβασιν, κλίνοντες πρδ; τά δεζιά, 
άδιά λιθώδους δδοΰ σκιαζομένης κατά διαστήματα ύπδ δρυών καί καρύων, 
Ένώπιόν μας έπ’ι τών κλιτύων τοΰ όρους εκτείνονται Αγροί καλλιεργη-
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.και τινες άγροικιαι, καθ' δλον δέ τδν δρίζονταούδέ έν δυνάμεθα νά 

διακρινωμεν έρείπιον παλ-αιάς Οικίας καί άποροδμεν τδ κατ’ άρχάς περί 

τ-οϋ μέρους, πρδς 8 πρεπει νά πορευθώμέν. Άλλ* άνκμιμνησζ,όμεΟζ οτι ο 
Οράτιος λεγει δτι ύπήρχε παρά τδν οίκόν του πηγή αέναος, σπκνιώτκ- 

τον πράγμα είς τά μεσημβρινά κλίματα, ήτις ήτο τόσον σημαντική, ώστε 
ίδιδέ τδ όνομά της και είς τδ ποτάμιον, έίς 8 έζέβκλλευ.’ Έσκέφθημεν 

λοίπον δτι καί άν παντάπασιν έξηφανίσθη ό οίκος, ύ> πηγή τούλάχιστον 
θα υπάρχγ καί δίαν άνεύρωμεν τήν πηγήν, εύ'κολον θά είναι νά προσδιο- 

ρισωμεν τά λοιπά σημεία. 'Όθεν εισερχόμενα είς· μικράν δδόν,-ητις διέρ
χεται πλησίον παλαιός καί έτοιμορρόπου εκκλησίας, της Madonna delie 
Case καί όλίγον κατωτέρω φθάνομεν τφ δντι είς την πηγήν, ήν άνεζη- 
τοϋμεν καί ήν οί εγχώριοι όνομάζουσι Forile dell’ Oratini. Δεν ήξεύρω Sv 
ολως κατά τύχην ή πηγή έχει τώρα όνομα τοσοϋτον παρεμφερές πρδς τδ' 
τοδ 'Ορατίου, ήξεύρω δμως δτι δύσκολον είναι νά πιστευτή τις δτι δέν 
είναι άκριβώς έκείνη, ήν άναφέρει δ ποιητής. Δεν ύπαρχεί άλλη, άξιωτέ- 
ρα λ,όγου είς τά περίχωρα” τδ ΰδωρ αυτής καταβαίνει άπδ του κοιλώμα
τος ένδς βράχου, τήν σκιάζει δή παλαιά συκή.2 Ό 'Οράτιος πλήν άλλων 
έπαίνων λέγει δτι τδ ύδωρ αύτής ήτο ωφέλιμον κατά τής κεφαλαλγίας" 

καί των κοιλιακών παθημάτων, εγώ βεβκιώ μόνον δτι τά νάματα αύτής 
είναι άληθώς ψυχρά και διαυγή, δτι πέριξ είναι τερπνοτάτη ή τοποθε
σία καί άρμοδιωτάτη είς ρεμβασμόν καί δέχομαι δτι δίκαιον είχ_εν δ ποιη
τής νά θεωοή ώς εύτυχεστάτας τής ημέρας στιγμάς έκείνας, καθ’ άς ή'ρ- 

χετο έκεϊ νά άναταυθή : prope rivum somnus in herba.
’Αφ’ ου άνευρέθη ή πηγή, εύ'κολον ήτο νά μκντεύσωμεν και ποΰ έ'κειτο 

ή οικία. Ό 'Οράτιος λέγει δτι ή πηγή ήτο πλησίον τής οικίας, άρκ εκεί 
πού πρέπει νά άναζητηθή. Ό Capmartin de Chaupy έ'θετε τήν οικίαν κα- 
τωτέρώ τής πηγής, πρδς τδ βάθος τής κοιλάδος, εκεί όπου καί τώρα εί- 
ναι δρατά λείψανά τινα παλαιών τοίχων. Άλλα τά λείψανά εκείνα φαί
νεται ότι είναι μεταγενέστερα τών χρόνων ταυ Αύγουστου· άλλως δέ 
αύτδς δ'Οράτιος μάς λέγει δτι κατφκει είς ύψωμα καί δμιλεΐ περί τής 
οικίας του ώς εί έπρόκειτο περί φρουρίου. Δίκαιον λοιπδν έχει ό κ. Π.

1 Ό κ. Πέτρος Rosa παρχτηριϊ ότι καί τώρα ή Αιτοέντζα δεν λαμβάνει τοΰτο τδ όνομα 
παρά άπό τοΰ μίρους όπου δέχεται εις ίανιήν τδ ΰδωρ τής μιζρϊ; πηγής. Πρδ τθύτου ονο
μάζεται άπλώς ΐΙ Rivo. Ίδ. και τήν άξιόλογον προσημείωσιν, ήν δ Nod Des Vergers προέ- 
γαξε τής παρά τώ Διδότω κομψότατης μικρδς ίκδόσεως τοΰ 'Ορατίοι». . _ .

2 Οδτω περιγράφει δ "Οράτιος τήν πλησίον τής πατρίδος .το» Βενοοσίας (?ν Άποολίφ) πη
γήν Βανδουσίαν (ΐδ. τήν ιγ' ώδήν τοΰ γ' β·.6λ.). Άλλ’ είναι πιθανόν ότι δ ποιητής ίδωκεν 
είς τήν παρά τήν ίπαυλίν το» πηγήν τδ όνομα ίκείνης, ήν κάλλιοτα κατά τήν νεότητά ίου 
Ιγίνωσκεν, όταν δέν είχεν άκόμη κάταλίπή τδν τόπον τής γεννήσεώς τού. Ή ύπάρχούσ» 
όμοιότης τής παρά τφ ‘Ορατίφ περιγραφής πρδς τήν πραγματικήν τοποθεσίαν τής πηγής 
dell’ Oratini καβιστφ μάλιστα πιθανωτάτην τήν δπόθεσιν ταύτην. Τήν παρά την έπαθλό» 
τβο πηγήν περιγράφει δ "Οράτιος εις τήν ις' ’Επιστολήν τού α' βιβλίου.
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’ρόζας τοπαθετών, άύΐ'λν ύψήλότερομ Υποθέτει hnlxS'k δτι θά έκειτο δλί- 
γον. άνωτέρω. τής Madonna delle ease" έχει δ’ άκριβώς διακρίνεται τεχνή- 
τόν τι επίχωμα, δπερ φαίνεται δτι έχρησίμευέ ποτέ ώς κρηπίς οικοδομή
ματος, 'Ο χώρος εκείνος είναι μέν άπδ μκκροϋ χρόνου, καλλιεργημένος, 
άλλα τδ άροτρο* έχει πολλάκις άποκαλόψει κομμάτια πλίνθωνή συντε
τριμμένα κεραμίδια έκ παλαιάς οικοδομής προερχόμενα. Έκεϊ λοιπδν ήτ» 
ή οικία τοϋ 'Ορατίου ; Ουτω νομίζει δ κ. 'Ρόζας καί η γνώμη του είναι 
έξόχως πιθανή' δπωσδήποτε εκεί που πλησίον θά ήτο άν δχι έκεϊ άκριβώς.

Άπδ τοϋ ύψώμ.ατος εκείνου, άς παρατηρήσώμ.εν τά πέριξ. Πρδ τών πο- 
δών ημών έχομεν κοιλάδα στενήν καί μακράν, είς τής δποίας τδ βάθος 
ψέ,ει ή Αι.τσέν,τζα,.ταύτης.δέ τής κοιλάδάς ύπέρκεινται όρη, άπερ παντ-α- 
χόθεν νομίζεις δτι συνάπτονται πρδς άλλ.ηλα. Πρδς τά άριστερά δ ψηθείς 
χείμαρρος κάμνει τόσον άποτόμως καμπήν, ώστε δέν είναι δυνατόν νά 
διακρίνεις τά στενά, εντός τών οποίων εισχωρεί' δεξιά, ό βράχος, έφ’ ου 
είναι ίδρυμένον τδ 'Ροκκαγιόβίνε φαίνεται ώς νά είχε κυλίσγ είς την κοι
λάδα επίτηδες διά νά τ··9ί κλείσνι τήν είσοδον, ώστε ούδαμοϋ βλέπει τις 
πόθεν είναι δυνατόν νά έξέλθγ. Άνεγνώρισα την γνωστήν τοποθεσίαν, ήν 

περιγράφει δ ποιητής’
Continui monies, nisi dissocienlur opaca
Valle.

’Αφ’ ου έρριψα λοιπόν έν βλέμμα έπί τοϋ ώραίου εκείνου συνόλου τών 
έρέων, έσκέφθην περί του ζητήματος τοϋ ιδίως ενδιαφέροντος ημάς. Έξ 

§λης τής έκτάσεως ταυτης τών γαιών, εις -ήν φθάνουσιν οί δφθαλμοί μου, 
όποιον τάχα μέρος, είπον, άνήκεν είς τδν Όράτιον ; Ό ποιητής ούδεποτέ 
σαφώς μάς είπε τά άληθη. καί πραγματικά όρια τής ιδιοκτησίας του.' 
’Ενίοτε τί|. δίδει πολύ μικράς διαστάσεις, έπαύλιον (villulam) λέγων τήν 
έπαυλίν του και άγρίδιον (agellum) τδν άγρδν καί προσθέτων οτι καί αύ
τδς ό επιστάτης του μετά περιφρονησεως ώμίλει περί τοϋ κτήματος. Άλλ’· 
είναι., συνετός δ 'Οράτιος καί φαίνεται δτι γίνεται έκουσίως μικρός ίνα άφο-' 
πλίσν) τδν φθόνον, διότι έχω πεποίθησιν έγώ δτι τδ έν Σάβίνρ κτήμα του 

πρέπει νά ήτο ίκαν&ς εύμέγεθες. «Μέ έκαμες πλούσιον1», έλεγε, ποτέ τφ 
Μαικήνγ, πλούσιον όχι βεβαίως ώς οί μεγιστάνες έκεϊνοι χχΐ οί ιππείς, 
οΐτινες εΐχον κτήσεις αληθώς άπεράντο.υς, άλλά βεβαίως όμως πολύ πλέον 
ή όσον αύτός ποτέ ηύχήθη ή καί ώνειρεύθη νά γείνγ. "Οσον καί άν είναι 
τις έκ φύσ,εως μέτριος, είναι σπάνιον νά μή φθάνη πως είς υπερβολήν δταν’ 
ύνειρεύηται τήν άπόκτησιν πραγμάτων, τά όποια δέν ΙχεΓ μάς λέγει δέ 
δ, 'Οράτιος ότι ή πραγματοποίησις τών όνείρων τής νεότητός του ύπερέβη 

τά όσα ηύχετο"
Audios tlque

Di melius fecere. .
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'Οπωσδήποτε έ'χομέν τινα διδόμενα, δι’ ών λαμβάνομ.εν δπωσόΰν άκρι- 
βή έννοιαν τής άξίας τοΰ; κτήματος τοΰ Όρατίου. Ό ποιητής δέν είχε 

κρατήσει τδ δ'λον τών γαιών διά λογαριασμόν του, Θά ητο πολύ- οχληρά 
δι’ αύτδν τόσον μεγάλου κτήματος η άπ’ ευθείας καλλιέργεια. Όθεν έμίλ 

σθωνεν έν μέρος είς πέντε ένοικιαστάς, άνθρώπους ελευθέρους, οΐτινες 
εΐχον έκαστος την οικίαν του, έπορεύοντο δέ είς την Βαρίαν δι’ ένατης 
:ήμέρας ένεκα τής τελούμενη; αγοράς, εί'τε διά τά ίδια αυτών συμφέροντα 
είτε διά τά τής μικράς κοινότητος. ΓΙεντε δέ ένοικιαστάί προΰποθέτουσί 
βεβαίως κτήμα ικανές έκτάσεως, έκτδς του δτι τδ μέρος, δπερ είχε κρα

τήσει δι’ έαυτδν ό ιδιόκτητης δέν ήτο και αύτδ ανάξιον λόγου, άφ’ου 
δκτώ δοΰλοι τφ έχρειάζοντο διά την καλλιέργειαν τού. Και λοιπδν φαν
τάζομαι ότι μέγα μέρος τών γαιών, αΐτινες μέ περικυκλώνουσιν, άπδτής 

κορυφής τοΰ όρους μέχρι τής Λιτσέντζας, πρέπει νά ήσαν τοΰ ποιητοΰ. 
!Η δέ μεγάλη έκείνη έ'κτασις περιελάμβανε διαφόρους ζώνας ούτως είπέϊν'^ 

αΐτινες ήσαν άρμόδιαι άλλη δι’ άλλην καλλιέργειαν, παρείχαν τφ ιδιό
κτητη ποικιλίαν θερμοκρασίας και κατ’ ακολουθίαν διαφόρους τέρψεις καί 
διασκεδάσεις. Έν τφ κέντρω τρΰ κτήματος, πρδς τά μέσα τής κλιτύος', 

έ'κειτο ή οικία μετά τών περί αύτήν. Περί της οικίας ούδέν άλλο. ήξευρυλ 
μεν παρά μόνον ότι ήτο άπλη, δτι ού'τε χρυσδν ού'τέ ελέφαντα ούτε μάρ
μαρα τοϋ Ύμηττοΰ ή της ’Αφρικής έ'βλεπέ τις έν αύτή" ή πολυτέλεια δέν 
είχε τδν τόπον της είς τά βάθη τ'ης Σαβίνης. Παρά δέ την οικίαν ήτο 

κήπος, δστις βεβαίως θά περιελάμβανε πρασιάς κανονικώς τετμημένας καί 
εύθυτάτας δενδροστοιχίας κατά την τότε συνήθειαν. Και ναι μέν ψέγει πού 
δ Όράτιος την άκάθεκτον τάσιν, ήν εΐχον οί σύγχρονοι είς τδ νά άντι- 
καθιστώσι τάς πτελέας, πρδς τάς οποίας συζευγνύονται αί άμπελοι διά’ 
τής άζεύκτού πλατάνου καί είς τδ νά πληρώσι τούς κήπους των δι’ ί'ων 
η διά μύρτων, δέν πιστευομεν δμως νά μη έθυε καί αύτδς είς τήν άνάγ- 
κην τής τέρψεως και αδύνατον είναι νά ύποθέσωμεν δτι ώμοίαζε: πρδς τδν 

κήπον τοΰ Κάτωνος ο ίδικός του. "Αλλως δέ πλέον $ άπαξ συνέβη είς 
τδν ήμέτερον ποιητήν νά μη εφάρμόζη άκριβώς είς έαυτδν δσα περί τών' 
άλλων παραγγέλλει καί νά είναι έν τοϊς ποιημασιν άκριβέστερος ή έν τφ 
βίφ. Κατωτέρω τϋς οικίας καί τοΰ κήπου ήσαν εύφοροι αί γάϊαι; ΈκεΤ 
έφύοντο εκείνα τά σπαρτά, τά όποια, ώς λέγει ό ποιητής, ούδέποτε διέ- 
ψευδον τάς προσδοκίας του, έκεΐθεν ΐ'σως είχε καί τδν οίνον εκείνον, δν 
παρέθετεν είς την τράπεζάν του έντδς ευτελών αμφορέων * καί §ν ούδα-

, t Ζήτημα είναι αν τδ κτήμα τοϋ Όρατίου παρήγεν οίνον, διότι ύπάρχει περί τούτου άν-, 
τιλογία παρά τφ ποιητή. Έν τή πρδί τδν έαυτοϋ villicum ίπιστολή λόγει ότι τδ μιαρόν1"’ 
τόυ κτήμα Οα παρήγε μάλλον λιβανωτόν και πιπέρι παρα σταφολάς, άλλον όμως προτζαλεϊ1 
τον Μαικήναν εΐς γεϋμα καί τφ προαναγγέλλει ότι δέν δύναται να τφ προοφέρη παρα εύ-. 
τελή οίνον τής Σαόίνης, δν· αύτδς ε’χεν ?ν έλληνικοΐς κεραμ'νοις άγγείοις πωματίσει, έξ ου 
φαίνεται ότι Ιν τφ κτήματί του παρήγε-το ό οίνο;. Τδ βέβαιον είναι ότι τα νϋν ύπάρχόυσιν 

μώςέγκωμιάζει γραφών πρδς τδν Μαικήναν. ’Ακόμη κατωτέρω πρδς τάς 
«χθκς της Αιτσέντ.ζας, αί γαΐαι άπέβαινον ύγρότεραι καί τά λιβάδια άν- 
τικαθίστων τούς αγρούς. Συνέβαινε δέ καί κατά τού; χρόνους εκείνους 
όπως καί τώρα νά έξέρχηται ενίοτε ένεκα τών πολλών βροχών ορμητικός 
δ χείμαρρος της κοίτης του καί νά έκχέηται είς τούς παρακειμένου; άγοούς 
καί ή'ρχιζε τότε δ επιστάτης νά καταναθεματίζη προβλέπω* μετά λύπης 
οτι θά έχρει’άζετο νά κατασκευασ-η άποχώσεις ίνα έμποδίση την εμβολήν 
τών ύδάτων. Καί πρδς μέν τά κάτω τή; κοιλάδος ήτο τερπνδν καί χά- 
ριεν τδ τοπεΐον, ανωτέρω,όμως τ'ης οικίας καθίστατο άγριώτερον τήν όψινς 
ύπήρχον δέ καί θάμνοι εκεί «άφθονα παράγοντες προϋνα καί ,έρυθρίζοντα 
κρανα», προσέτι δέ καί δρυς καί πρίνοι σκιάζουσαι τοΰ όρου; τάς κλιτύας; 
Είς τά όνειρα τής νεότητάς του, περί ών έ'λεγον άνωτέρω, άλλο δέν ηυ- 
χετο παρά τών θεών δ ποίησης νά άποκτήσγ παρ’ ολίγα δένδρα νά στέ- 
φωσι τδ άγρίδιόν του, άλλ’. δ Μαικήνας είχε κάμει πολύ πλέον, διότι τδ’ 
κτήμα τοΰ Όρατίου κατελάμβανεν ούκ ολίγα Ιούγερα, πάντως δέ ικανά 

"*εϊνα τρέφωσι διά βαλάνων τδ ποιμνίου καί παρέχωσι σκιάν πυκνήν είς τδν 

ιδιοκτήτην».
, Δέν είχε λοιπδν λ,άβει μόνον άγρίδιόν άρμόζον είς λόγιον άνδρα δ Όρχ- 
τιρς παρά τοΰ προστάτου του, σαύρας φωλεάν, ως λέγει δ Ίουβενάλιος, 
άλλ’ αληθινήν καί πραγματικήν ιδιοκτησίαν μετά λιβαδίων καί αγρών: 
καί δασών, ή'τις παρεΐχεν αύτώ όχι μόνον ενδιαίτημα τερπνόν, άλλά καί 
πρόσοδον άξιόλογον. ”Αγνωστον είναι πόθεν είχε αποκτήσει τδν τόπον 
εκείνον δ Μαικήνας" ύπέθεσάν τινες κχκονόως ότι ΐ'σως δ ίσχυρδ; φίλος, 
τοϋ Αύγούστου είχε κατάσχει τήν έπαυλιν δημευθεΐσαν άπδ πολίτικου’ 
τίνος έχθροϋ καί έ'πειτα τήν είχε δώσει εί; τδν ποιητήν. Τφ όντι δέ αί. 
άληθώς όλιγοδάπανοι αύται μεγαλοδωρίαι δέν ήσαν κατά τούς τότε χρό-; 
νους σπάνιαι καί ανήκουστοι. Λέγουσιν ότι δ Αύ'γουστος εϊχέ ποτέ προσ
φέρει είς τδν Βεργίλιον τήν περιουσίαν έξορίστου τινδς κκί ότι δ ποιητής? 
ήρνήθη νά δεχθή τδ δώρον, ούδεμίκν δ’ εγώ έ'χω αμφιβολίαν δ'τι τδ αύτδ;> 
θά έ'πραττε καί δ Όράτιος, άλλ’είναι αΰτη ύπόθεσις μόνον καί εικασία, εφ’. 
ής ούδέν δύναται τις νά στηρίξγι άληθές καί βέβαιον. .Τδ μόνον άκριβώς 
γνωστδν είναι ότι τδ κτήμα,, οτε τδ έ'λαβεν δ Όράτιος, ήτο είς κακήν 
κ.ατ,άστασιν, βάτοι καί άκανθαι έκάλυπτον πανταχοΰ τδ έ'δαφος και ήτο.’ 
καιρός πολύς, έξ ου τδ άροτρου, δέυ είχε διασχίσει τήν γήν. Είχε δέ κά
μει τδ κατ’ άρχάς τήν ανοησίαν δ ποιητής άμα λαβών είς τήν κατοχήν 
του τήν έπαυλιν, νά στείλη εκεί ινα διευθύνη τά έργα ένα έξ εκείνων τών 
άστικών δούλων, οΐτινες, κατά τδν Κολουμέλλαν, είναι socors et somni-, 
culosum genus. Ό ταλαίπωρος εκείνος .δένήξευρε φαίνεται παρά τούς τερ- , 

αμκελοι ίν τξ χοιλχδι Λιτσΐντζχς καί δτι οί ίν-’ΐ>ο«ιιγιύβινε πίνουσιν ίγχώμ.ον ο’νον, ’ 
osxij όένΐίναι Χ^κός. , , . ’·. <■ ■
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Ί^νούζ plOVOV ΧηΤί.ουή Τ&ν περίχωρων· τής 'Ρώμης νχ καλλιεργ·?!, Sts δέ 
έφθβύσεν είζ την Σββοίvyjv. καί ε?Λε τούς άνεςσργάστους εκείνους άγοούς, τούς 
δπο.ίους τφ είχον άναθέσε'. νά γεωργηση ένόμισεν δτι εύρέθη έν χώρ<£ 
αγρίων καί ίκέτευσβ νά άφησωσιν αυτόν νά άπέλθη δσον τάχιστα έκεϊθεν. 
*Ο 'Οράτιος αυτός μέ δλην την άγάπην, ·ην είχε προς το κτήμα του ου
δόλως έμεγάλυνε τήν αξίαν αύτοΰ’ ή γή, λέγει, δέν είναι έκεϊ τόσον εύ

φορος όσον έν τγ Σικελία ή τίί Σαρ^ηνί^, τά ποίμνια δέν εύδοκιμοΰσιν ώς 

έν τη Καλαβρίφ, αί άμπελοι μάλιστα εΐνατ πολύ κατώτεραι τών τής Καμ
πανιάς. Το κλίμα τοΰ τόπου επαινεί άνεπιφυλάκτως, διότι καί τόν χει· 
μ,ώνα καί τό θέρος ήτο εκεί μετρία ή θερμοκρασία, ώ; πρός τοΟτο δέ με- 
γάλως εγκωμιάζει τήν έπαυλίν του καί δικαίως, διότι τί μάλλον ευχά
ριστου όταν έξέρχηταί τις τής έν 'Ρώμη καμίνου παρά νά εύρίσκτ) εις τό 
ίδιον κτήμα τερπνόν καταφύγιου, οπού ή σκιά τών μ,εγάλων δένδρων καί 
η αύρα η δροσερά τών όρέων έπιτρέπουσι τουλάχιστον τήν έλευθέραν άνα- 
πνοήν ;

Παρετηρησα ωσαύτως οτι καί τής περί τό κτήμα το,υ χώρας ουδέποτε 
καθ’ ύπερβολήν έπήνεσε τάς καλλονάς. Ουδέποτε ή προκατάληψις ήγαγε 
αυτόν μέχρι τοΰ νά παραβάλγ αυτήν πρός περιφήμους τότε έν Τταλίςρ το
ποθεσίας, τάς Βζ'ί'ζς δηλονότι η τά Τίβουρα- ή τήν Πραίνεστον. Αί Καΐκι, 
κατά τόν ποιητην,, είναι έκ τών θαυμάτων τοΰ κόσμου’

Nullus in orbe locus Baiis praelucet amoeuis.
Καί ή Πραίνεστος δέ είναι τόπος θαυμάσιος, όπόθεν έχει τις θέαν έκ τών 

ποικοιλωτάτων καί τερπνότατων, έξ όσων είναι δυνατόν νά φκντκσθή. 
Ήγάπα δέ τό μέρος έκεϊνο δ 'Οράτιος καί συχνάκις έπορεύετο εκεί. Πρέ
πει δέ νά δμολογήσν) τις δτι ή κοιλάς τής Αιτσέντζας υπολείπεται κατά 

πολύ,——άν δέ δ κατά πρώτον εκεί πορευόμενος νομίσγ εαυτόν άπατηθέν- 
τα ώς πρός τήν ιδέαν, ήν είχε συλλάβει περί τής 'Ορατίου πρίν ί'δνι αυ
τήν, δέν πταίει δ ποιητής, δστις ούδαμοΰ, ώς έλέγομεν άνωτέρω έπήνε

σε τό κτήμά του πέρα τής αληθινής του άξίας, ούδ’ είπεν οτι είνε 5 
κάλλιστος τοΰ κόσμου τόπος ώς είπε τοΰτο διά τάς Βζίας, απλώς μόνον 
μ3ίς λέγει δτι ήτο ευδαίμων έκεϊ διατριβών, διά νά είναι δέ τις εύδαίμων 
δέν είναι άπαοαιτητως έπάναγκες νά έχη πάντοτε ένώπιόν του άτελεύ- 

Τητον ορίζοντα καί νά ζη έν αΐωνίιρ έκστάσει. *Αν δέ ή κοιλάς τής Σα
βίνης δέν δύναται νά συγκρ.ιθή πρός τά τερπνότατα μέρη, τά όποϊα ανω
τέρω κατελέξαμεν, είναι ούδέν ήττον τόπος διαμονής ίκανώς ευάρεστος, 
δι’ έκείνους τουλάχιστον, οΐτινες δέν είναι ύπερβολικοί εις τάς κρίσεις καί 

εις τάς έπιθυμίας των’ άφίνω δέ δτι πολλά πράγματα πρέπει νά έχωσιν 
εκεί μετκβληθή άπό τών παλαιών χρόνων. Τά άλλοτε βαθόδενδρα όρη 
είναι τώρα δλόγ,υμνα καί ξηρά,'ίνα δέ διά τής φαντασίας λάβω swotav1 

περί, τοΰ δποϊά ποτέ θά ήσαν, φαντάζομαι έκεϊ τό μικρόν έκεϊνο δάσος '
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τών πρασίνων δρυών, το όποιον διέρχεται τις πορευόμενΟς εις τό sacrd 

speco τοΰ Σόυβιάκου’ ού'τε ή κοιλάς ομοιάζει τώρα πρός δ,τι ήτο τό πάλαι* 
έ'χασε τό σκίασμα, δπερ τόσον ήγάπα δ 'Οράτιος καί δπερ τώ ύπενθύμί- 

ζε τδ ποώδες τοΰ Τάραντος·

Credas adductum propius trondere Tarentum.

Έκεϊνο δ’ δμως, τό όποιον δέν μετεβληθη καί τδ όποιον καί τό πάλαι 
άπετέλει καί νϋν αποτελεί τδ κύριον χαρακτηριστικόν τής χαριέσσης 
εκείνης θέσεως, είναι ή έπικρατοΰσά ησυχία καί σιγή καί ηρεμία. Άπό 
τής Madonna delle case, κατά τήν μεσημβρίαν, δέν ακούεις άλλο παρά τήν 
εξησθενωμένην βοήν τοΰ χειμάρρου άναβαίνουσαν άπό τοΰ βάθους τής άοι- 
λάδος. Ταύτην δ’ άκ,ριβώς τήν ησυχίαν έπορεύετο νά άνεύργ εκεί δ 'Ορά

τιος. Διότι Ιτά έκτακτα θεάματα ρίπτουσι τήν ψυχήν τοΰ ανθρώπου είς 
είδός τι έκστάσεως,. ήτις τήν έξεγείρει καί τήν ταράσσει, ή δέ τοιαύτή 
ταραχή καί έξέγερσις έπιφέρει έπι τέλους, άν συχνά έπαναλαμβάνήται1, 
κόπωσιν, τήν οποίαν άδυνατεϊ ή ψυχή νά ύπομ.είνη. Δέν ήθελε λοιπόν δ 
ποιητής νά τόν έλκύη πολύ πρός έαυτήν ή φύσις και νά τον έμποδίζή 

άπό τοΰ νά άνηκτ) είς εαυτόν, διά τούτο δέ ήρέσκετο είς τόν ήσυχου 
εκείνον όοίζοντα, δπου ευρισκε σύννοιαν καί άνάπαυσιν. "Αν καί εύρίσκετο 
πλησίον τής 'Ρώμης, δπου έν άνάγκγ δ βραχίουρός του ήμίονος ήδύνατό 

έν μι^ ημέρφ1 νά τόν μεταφέρη, ένόμιζεν δτι απείχε χίλια μίλια τής πό-' 

λεως, τοιαύτην δέ άπομόνωσιν ουδαμοϋ ήδύνατο άλλαχοΰ νά ευργ. Έν 
Πραινέστφ,. οσάκις έπορεύετο νά καθίση έπϊ τών βαθμιδών τοΰ ναοϋ τής 
Τύχης ίνα, έκεϊ άναγνώση τόν "Ομηρον, διέκρινε μακράν εις τόν ορίζοντα 
σκιαγραφούμενα τής μεγάλης πόλεως τά τείχη. Έν Βαΐαις συνήντα παν

ί 'Ο 'Οράτιος 1ν τη σατυρφ, ίν η διηγείται τδ ε’ς Βριντίσιον ταξιίδιόν του, λέγει ότι οί 
ταχύποδες και οί βιαστικοί ήδύναντο νά διανύσωσι 43 μίλια ε’ς μίαν ήμίραν, αδτό,ς όμως, 
ϊπιθυμών την ησυχίαν του, εκαμε τδν δρόμον ε’ς δύο ημέρας. Τήν δευτίραν ήμίραν διήνυσε 
27 μίλια 'H άπόστασις άπδ της 'Ρώμης ε’ς τήν επαυλιν τής Σαβίνης πρέπει να ήτο άπδ 30 
εως 32 μίλια, όθεν τδ ταζείδιον ήδύνατο νά γείνη εις μίαν ήμίραν. Τϊναι όμως πιθανόν ότι 
ό 'Οράτιος. όστις δέν ήγάπα νά κουράζηται έκοιματο συχνά ε’ς τά Τίβουρα. Ένομίσθη δέ 
ότι δ ποιητής "να μή καταλύη ε’ς πανδοχεΐον είχεν άγοράσει ή μισθώσει εκεί μικράν οικίαν 
κατά τήν συνήθειαν τών πλουσίων 'Ρωμαίων. Διατείνεται μάλιστα ό Σουητώνιος ότι κατά 
τούς χρόνους αδτοΟ έδείκνυον οΐ έν Τιβούροις οικίαν, ήτις δήθεν άνήκί ποτέ εις τδν 
'Ο,ράτιον. Άλλ’ ή ύπαρξη, οικίας τού 'Ορατίου ίν Τιβούροις έπ'ι ούδενδς χωρίου τών ποιη
μάτων αύτοΰ δρείδεται, όταν δέ λίγη ότι επανέρχεται-ε’ς . τά Τίβουρα ή ότι τώ άρίσκει ή 
ϊκεΐ διατριβή, πιθανόν είναι ότι λαμβάνει τδ όνομα τής πόλεως πρδς δήλωσιν τής όλης πε
ριοχής. 'Ο κ. Camille Jullian άπίδειξεν έν τοίς Melanges d’ archeologie et d’histoire, τά 
όποια δημοσιεύει ή έν 'Ρώμη Γαλλική Σχολή, ότι τ'α Τίβουρα, αν καί λατινικής αρχής, ήσαν 
ή πρωτεύουσα πόλις σαβινικοθ διαμερίσματος, έξ ής ίξηρτατο ή περί τήν Βαρίαν χώρα, 'Όταν 

, λοιπόν δ 'Οράτιος λίγει Τίβουρα, δυνατόν είναι νά ύποθίσωμεν ότι έννοεϊ τήν έπαυλίν, του 
τήν ίν τή Σαβίνη. ■’..··’■

Τόμο? V. 9. — Σεπτέμόρςο? 1883. '48'
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παχοϋ τούς γνωστούς τής 'Ρώμης νέους πολυτελώς εύθυμοΰντας’ οπουδή
ποτε άλλοϋ τέλος πάντων, ή διέβλεπε τήν 'Ρώμην η ένόμιζεν οτι ευρί- 
.σκέτο αυτόθι. Μόνον άπδ της ,Σαβίνης ήτο άποΰσα ή μεγάλη πόλις, διότι 
τίς έκ τών κομψών αυτής νέων ειχεν δρεξιν νά κλεισθγ είς ερημητηρίου 
πέραν των Τιβούρων ; Έκεϊ λοιπδν εύρίσκετο τωόντι μόνος ό ποιητής* 

«’Ενταύθα, λέγει, δέν ανήκω πλέον είς τούς οχληρούς, άφήκα τάς φρον
τίδας καί τάς ενοχλήσεις τής πόλεως, ζώ καί βασιλεύω, vivo et regno».

Δ\

'Η έ'πζυλις της Σζβίνης, ήτις τόσον κατέχει τόπον έν τφ βίφ τοΰ 
'Ορατίου, έχει όχι δλιγωτέραν σπουδαιότητα διά τήν ιστορίαν τών γραμ

μάτων. Άφ’ ής ημέρας έδώρησεν αύτήν είς τον φίλον του ό Μαικήνας, ή 
ήσυχος έκείνη οίκία, μέ τδν κήπον της, μέ τήν πλησίον αύτής πηγήν καί 
τδ μικρόν της δάσος, είχε κατασταθή οίονεί τδ ίνδαλμα, πρδς β έ'σχον 
πάντοτε έστραμμένους τούς οφθαλμούς πάντων τών αιώνων οί ποιηταί. 
Οί τής 'Ρώμης προσεπάθουν ν’ άποκτήσωσιν δμοιόν τι καταφύγιου, καθ’ 

■ 8ν τρόπον άπέκτησεν αύτδ δ 'Οράτιος* άπευθύνοντο δηλαδή πρδς τήν 

ελευθεριότητα πλουσίων άνδρών καί έπειρώντο νά διεγείρωσι διά ποιημά
των τήν φιλοτιμίαν των. Ούδείς έδυσχέραινε τούτο καί αύτδζ δέ δ αυ
στηρός Ίουβενάλιος έκήρυττε μεγάλη τό) φωνή ότι το μόνον μέλλον τής 
ποιήσεως εις τδ εξής είναι ή τοΰ ήγεμόνος προστασία. Τήν γνώμην ταύ

την έχει καί δ φίλος του Μαρτιάλιος, οστις μάλιστα διατυπώνει αυτήν 
είς γενικήν θεωρίαν, τήν όποιαν εκθέτει έν τοΐς ποιήμασί του μετά μο
ναδικής άφελείας. Είς καί μόνος, κατ’ αύτόν, είναι δ τρόπος καθ’ ον δύ- 

νανται νά άναφανώσι μεγάλοι ποιηταί, ή εύμένεια τών ισχυρών"

Sint Maecenates: non deerunt, Flacce Maroney

’Άν είχε μείνει πτωχδς δ Βεργίλιος, ούδέν άλλο θά παρήγε πλήν τών 

ΒονκοΛικωκ, άλλ’ εύτυχώς έσχε προστάτην έλευθέριον, οστις δούς είς 
αύτδν τά ύλικά μέσα τοϋ άνέτως ζγν, τφ έπέτρεψε νά έπιδοθή είς τήν 

έποποι’ιαν καί δή έποίησε τήν Atruaia. ’Αλάνθαστος είναι ή μέθοδος και 
τδ αποτέλεσμα άσφαλές. Ό πτωχδς Μαρτιάλιος ηυχετο νά έφαρμοσθή 
καί είς τδν έαυτόν του ή μέθοδος έκείνη τοϋ παράγειν ποιητάς καί διά 
τοΰτο κατέτριψε τδν βίον άλληλοδιαδόχως προσφερόμενος είς πάντας 
τούς δυνατούς προστάτας, άλλ’ ούδείς ήθελε νά δοκιμάσν) τδ πείραμα, 
διότι δ καιρός τών Μαικηνών άνεπιστρεπτε'ι είχε παρέλθει.

Ύπάρχουσιν άνθρωποι, οίτινες άγανακτοΰσι· διά τήν τοιαότην τκπεί-
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νωσιν τών γραμμάτων* όθεν ψέγουσι τδν Μαρτιάλιον καί καταντώσι νά 
προσβάλώσι καί αύτδν τδν Όράτιον. Κατ’ έπανάληψιν έδόθη είς' αυτούς' 
ή άπόκρισις ότι ή ύπ’ αύτών καλουμένη ταπείνωσις άλλο δέν ήτο ή άνάγ- 
κη', ύπεδείχθη δ’ είς αύτούς οτι κατ’ εκείνους τούς χρόνους τά γράμμα
τα δέν παρεΐχον άρτον είς τούς καλλιεργούντας αύτκ. Μέχρι δηλαδή τής 

έφευρέσεως τής τυπογραφίας δέν ήτο δυνατόν νά έχωσιν οί άνθρωποι κα- 
θαράν έννοιαν περί τοϋ τ,ί είναι τδ ύφ’ ημών καλούμενου δικαίωμα δια,- 

νοητικής ιδιοκτησίας, εύθύς δέ ώς έν βιβλίου έδημοσιευετο, έγίνετο κτή
μα κοινόν καί ούδέν έκώλυε τούς κατέχοντας αύτδ νά τδ άντίγράψωσιν 
είς όσα αντίγραφα ήθελον και νά δίδωσιν έπειτα αύτά είς πώλησιν. Ήδό- 
νατο μέν δ βιβλιοπώλης νά άγοράση παρά τοΰ συγγραφέως τδ δικαίωμα 

τοΰ νά έκδώσή πρώτος αύτός .τδ βιβλίου, άλλ’ έπειδή ούδεμίαν είχεν. έγ· 
γύησιν περί τής διηνεκοΰς ιδιοκτησίας τοΰ συγγράμματος, άφ’ ού, ώς εί'- 

πομεν, πας τις είχε τδ δικαίωμα νά τδ πολλαπλασιάζω καί νά τδ δια
δίδω, δλίγιστα έπλήρωνε διά τήν πρώτην έκδοσιν καί τόσα, όσα βεβαίως 
κατ’ ούδένα τρόπον έξήρκουν είς τάς βιωτικάς άνάγκας ποΰ συγγραφέως.2· 

”Αλλο λοιπδν καταφυγίου δέν είχον οί λόγιοι, άν δέν ήθελον νά άποθά* 

νωσι τής ,πείνης, ή νά άποτείνωνται πρός τινα τών ίσχυοών καί τρόπον 

τινά νά έπαιτώσι. ■ -
Παρετηρήθη ώσαυτως ότι ή είς ημάς τώρα φαινομένη έν τούτφ ταπεί- 

νωσις, έκαμνεν είς τούς τότε πολύ δλιγωτέραν αί'σθησιν ένεκα τοϋ ύπάρ- 

χοντος τότε θεσμοΰ τής πελατείας, οστις θεσμός ήτο άρχαιότατος, έντι
μος, σύμφωνος πρδς τάς έθνικάς παραδόσεις καί τρόπον τινά προστατευό-· 
μένος καί ύπδ τής θρησκείας καί ύπδ τών νόμων. Ό πελάτης ούδόλως/ 

ήτιμάζετο ύπηρέτών τδν πάτρωνα του καί άμειβόμενος διά τοΰτο ύπ’ι 
. αύτοϋ, είς ούδένα δέ έφαίνετο παράξενου πράγμα τδ νά μισθοδοτγ δ με-;. 
γιστάν ή νά βοηθό; διά τής έν τό) πολιτείγ δυνάμεώς του ή νά τρέφη έν 
τφ οίκφ του τόσους καί τόσους άνθρώπους, οΐτινές προσήοχοντο καθ’ έκά- 
στην πρω’ίαν νά τδν χαιρετίσωσίν, τδν συνώδευον κατά τήν έκ τή; οι
κίας έξοδόν του, τδν ύπεστήριζον ζητοϋντα έν ταϊς άρχαιρεσίαις τάς ψή- ' 

φους τών πολιτών, τδν έχειροκρότουν άγορεόοντα ή ύβριζον τούς άντιπά- 
λους του. Τί λοιπδν τδ παράδοξον άν μεταξύ τοσούτων πελατών άμει-· 
βομένων εύρισκον θέσιν καί ποιηταί ύμνοϋντες 'τά κατορθώματα τοΰ πά- . 
τρωνος ή ιστορικοί έγκωμιάζοντες τούς προγόνους του ή γραμματικοί είς

1 Βλέπε μάλιστα ο,τι περί τούτου λέγει ό Friedlaender έν τη Τ α το ρ ί φ τών p ω- 
μ α ϊ κ ώ ν ή 9 ώ ν (τόμ. Α' τής γαλλίκί|ς μεταφράσεως).

.2 Παραπονεΐται ό Μαρτιάλιος ότι δέν τώ ήτο δονατδν διά τών έκ τής πωλήσεως τών 
ποιημάτων του κερδών να άγοράση άγρίδιον, όπου νά δύνηταινά κοιμάται ή-τυχος (X, 8 ί). 
’Αλλαχού δέ λέγει ότι τά πο.ήματά του έπωλοΟντο καί άνεγινώσκονίο έν Βρεττανίςι, αλλά 
προσθέτει ότι το βαλάντιο'ν του οδδέμίάν ησΟάνετο έκ τούτου ώφέλειαν- ό9εν φαίνεται ότι. οί’ 
ώιεΐ-βιόλιοπώλαι δίν τόν ίπλήρωνον- . ■ ■ , , ■ \ · . 
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αυτόν προσφωνοϋντες τά έργα των ; Ή γραμματειακή αυτή πελατεία ήτιτ 
λοιπόν λίαν φυσική καί συνετέλει ούκ ολίγον εις τήν στερέωσιν τής δ·/)- 
μοτικότητος, ής άπήλαυεν ο πάτρων. Εις ταϋτα πρέπει νά προστεθή άκό- 

μ·/] ’ δτι οί ούτως εισερχόμενοι είς τούς οί'κους τών πλουσίων συγγραφείς 
ήσαν συνήθως ταπεινής τάξεως άνθρωποι ούδέν έ'χοντες κοινωνικόν ούτως' 
είπεΐν δικαίωμα νά ύψηλοφρονώσι καί νά δεικνύωνται άκατάδεκτοι. Τι- 
νές έξ αύτών, ώς δ Μαρτιάλιος, έπορευοντο είς τήν 'Ρώμην έ,ξ άπομεμά- 
κρυσμένης επαρχίας, δπου άθλίως έ'ζων, διά νά έπιδιώξωσι τύχην,άλλοι δέ 
ήσαν απελεύθεροι, διότι γνωστόν είναι δτι έν 'Ρώμη οί λόγιοι καί οί καλ- 

λιτεχναι έκ τών απελεύθερων καί τών δούλων συνήθως κατελέγοντο. Οί 
εχοντες δουλους, εκ κερδοσκοπίας μάλιστα αγόμενοι, έφρόντιζον εί'ς τινας 
εξ αυτών να διδωσιν άνωτεραν αγωγήν καί μόρφωσιν ίνα τούς πωλώσιν 

επειτα αντί μεγαλύτερου τιμήματος· έγίνοντο δέ οί τοιοϋτοι διακεκρι
μένοι πολλάκις άνδρες, διδάσκαλοι μέν συνηθέστερον ή γραμματείς, οχι 
σπανίως δμως καί συγγραφείς καί ποιηταί άξιόλογοι. 'Όταν δ’ούτοι ανε
κτών την ελευθερίαν των, ήτις άνάκτησις δέν συνεπέφεοε πάντοτε καί 

την απρκτησιν περιουσίας, εζηκολουθουν θεραπεύοντες τούς παλαιούς των 
κυρίους ή καί άλλους δαψιλείς πάτρωνας, οίτινες προσεφέροντο νά τούς- 
προστατεύωσι, ταπεινήν δ’ έ'χοντες τήν καταγωγήν, ούδόλως έξέπιπτον 
ούτω πράττοντες, άπ’ εναντίας δέ μάλιστα ή πελατεία ήτο κοινωνικός 
προβιβασμός δι’ αυτούς έκ τής δουλ είας έξερχομένους. Ουτώ λοιπόν οί 

λόγιοι επι χρόνον μακρδν ύπήρξαν οί πελάται τών πλουσίων χωρίς τοϋτο 
νά φαίνηται είς ούδένα δ'χι μόνον άπρεπες, άλλ’ ούτε καί παράξενου. 'Ότε 
δέ βραδύτερου ωργανωθη έ'ν τε τή 'Ρώμη καί ταΐς έπαρχίαις ή δημοσία 
εκπαιδευσις, οί άπελεύθεροι εγένοντο δημόσιοι διδάσκαλοι, επί τρεις δέ 

αιώνας, οί γραμματικοί, οί φιλόσοφοι καί οί ρήτορες οί διδάσκοντες έν 
ταΐς μεγάλαις τής αύτοκρατορίας σχολάς, ήσαν συγχρόνως ιστορικοί καί 
ποιηταί άφιεροΰντες είς τήν γραμματείαν τάς ώρας, ας άφινεν· είς αύτούς 
ελευθερας τό δημόσιον αυτών υπούργημα. 'Η κατάστασις δ’ αυτή ήτο- 
βεβαίως πολύ προτιμότερα καί διά τήν αξιοπρέπειαν καί διά τήν ανεξαρ

τησίαν αυτών, άλλ’ είχευ άλλα κακά, περί ών δέν είναι τώρα έδώ δ τό
πος νά εί'πωμεν.

Ευ'κολον είναι νά νοήση τις δτι πάντες έκεϊνοι οί πτωχοί λόγιοι οί άνα- 
ζητοΰντες δυσεύρετου Μαικήναν, δέν ήτο δυνατόν νά φαντασθώσιν εύδαι- 

μονιαν μεγαλγτεραν τής τοΰ 'Ορατίου. ’Όχι μόνον τόν έζήλευον διά τό 
δώρου, το όποιον είχε λάβει έν τή Σαβίνη, άλλά καί ήπόρουν μεγάλως. 

βλεποντες αύτόν έν τόση οίκειότητι πρός τόν προστάτην του, έν ω έκέΐ- 
νοι ουδέ κατ’ οναρ είχόν ποτέ ί'δει τοιαύτην τύχην. "Οταν έπορευοντο ” 

τήν πρωίαν νά χαιρετίσωσι τόν προστάτην, εκείνος μόλις κατεδέχετο νά 
τούς άναγνωρίση καί νά προσμειδιάσρ πρός αυτούς. Τούς,άφινε νά συνδια-* 
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λέγωντάι πρός τον οικονόμου του, δστις μετά πολλάς παρακλήσεις διένε

με πρός αύτούς τούς έξ ή επτά σηστερτίούς τούς άποτελοΰντας τό πενι
χρόν των επίδομα, τήν sportulam. *Αν ποτέ κατεδέχετο ό μεγιστάν νά 
τούς καλέση είς τό γεϋμα, έ'πραττε τοϋτο μόνον καί μόνον 'ίνα ταπεινώση 
αύτούς παντοιοτρόπως, διότι τούς έκάθιζεν εις γωνίαν άτιμοτάτήν, δπου 
άδιακόπως ύπό τών δούλων έστυφελίζοντο. Έν ω δε εβλεπον να διερχών- 

ται προ αυτών διά τούς έντιμοτέρους άί καρΐδες καί αί μύραιναι καί αί 
όρνιθες αί παχεϊαι καί πιμελεΐς. μόλις καί μετά βίας προσεφέροντο πρός 
αύτούς καρκίνοι τινές ή κωβιοί άλιευθέντες παρά τούς οχετούς καί παχυν- 
θέντες ύπό τών ακαθαρσιών του Τιβέρεως. ’Επειδή δέ οί άνθρωποι εκεί
νοι ήσαν ταπεινοί μέν έξ άνάγκής, τό δέ ήθος μεγαλόφρονες, έδυσχεραι- 
νον διά τάς ύβρεις ταύτας, είς άς δμως κατ’έπανάληψιν ήσαν έτοιμοι νά 
ύποβάλλωνται. Όσάκις δ’ εύρίσκοντο είς τήν άνάγκην ταύτην δέν ήδύ
ναντο οί ταλαίπωροι νά μή ένθυμώνται τόνΌράτιον, δστις λόγιος μέν 
ών καί αύτός, άλλ’ δμως υιός άπελευθέρου, οχι μόνον παρεκάθητο είς τήν 
τράπεζαν τοΰ πανισχύρου φίλου του αύτοκράτορος μετά καί τών άλλων 
μεγιστάνων, άλλά καί κατά τάς λοιπάς τοΰ βίου σχέσεις διήγε πρός τόν 

Μαικήναν’σχεδόν ώς ί'σος πρός ί'σον. Τοϋτο διήγειρε τόν θαυμασμόν αυ
τών έπί τοσοϋτον, ώστε βαθμηδόν είχε μεταξύ τών λογίων διαμορφωθώ 

οίόνεί τις μυθική,παράδοσις περί τών σχέσεων τοΰ Όρατίου πρός τδν Μαι
κήναν καί έλέγετο δτι ούδέποτε είχέ τι διαταράξει τδν ή'ρεμον έκεΐνον 
βίον, δτι ήγωνίζοντο πρός άλλήλους άδιαλείπτως δ ύπουργδς τοΰ Αύγού- 
στόυ καί δ ποιητής αγώνα έλευθεριότητος καί ευγνωμοσύνης, τοΰ μέν 

άκαταπαύστως δίδοντος, του δέ αιωνίως εύγνωμονοΰντος, εν ω περί αυ
τούς πάσα τής 'Ρώμης ή κοινωνία έξίστατο ένώπιον τής συγκινητικής 

εκείνης είκόνος.
. ' Καί δμως ή πραγματικότης δέν είναι κατά πάντα δμοία πρός τήν πα- 
ράδοσιν· ή πραγματικότης είναι ί'σώς δλιγώτερον άμώμητος, είναι δμως 
διδακτικωτέρα, πάντως δέ έντιμοτέρα διά τόν Όράτιον. 'Όταν οί σύγ
χρονοι συνέχαιραν αύτφ διά τήν τύχην, ήν είχε λάβει τοΰ νά είσδύση είς 
τήν φιλίαν τοΰ Μαικήνα, άπεκρίνετο δτι τδ πράγμα δέν είχε συμβή έκ 
τύχης. Τήν αυτήν άπόκρισιν θά ήδύνατο δ ποιητής νά δώσν) καί είς τούς 
λογίους τοΰ έπομένου αίώνος, οίτινες άπέδιδον τήν θεσιν, ήν δ 'Οράτιος 
είχε καταλάβει έν τάξει κοινωνική πολύ άνωτέριη έκείνης, έν ή είχε γεν- 
νηθή, μόνον καί μόνον είς τύχην ήν έ'σχε τοΰ νά βιώσγ έν τφ μέσφ αν
θρώπων εύνοϊκώς διακειμένων πρός τά γράμματα καί τιμώντων αυτά τε 
καί τούς λογίους. Διότι οί ταΰτά νομίζοντες ήπατώντο* ή θεσις έκέίνη 
κατελήφθη καί κατεκτήθη διά μεγάλων αγώνων, διετηρήθη δ’ έν αύτή 

έντίμως δ ήμέτερος ποιητής χάρις είς τήν εύστάθειαν τοΰ χαρακτήρας 

του, τήν έχρεώστει λοιπόν όχι είς τήν τυφλήν τύχην, άλλ’ είς εαυτόν καί
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μόνον καί ήδύνατο διά ;τοΰτο νά εί’ττγ, κατά τό περίφημον λόγιον τοΰ 
πκλαιοΰ Άππίου Κλαυδίου, δτι αύτδς %το ο δημιουργός τής τύχης του* 
’Ήκουσα πολλάκις αυστηρούς ηθικολόγους νά ψέγωσι τδν Όράτιον καί νά 
λέγωσι περί αύτοΰ δτι ητο εύτελής τις καί δουλικός άνθρωπος, δ Βωθΐό 
μάλιστα εκηρυζε ποτέ οτι επρεπε να εξορίσωμεν εκ των ήμετέρων σκο
λείων τον πόιητην διότι εζ αύτοΰ μόνον πονηρά μαθήμ,ατα διδάσκεται 
ή· νεότης. Άλλά δέν έ'χει άρα πλέον άνάγκην ή νεότης νά διδαχθή τδ 
πώς είναι δυνατδν ό άνθρωπος εύσχήμως νά άπαλλάσσηται άπδ δυσχε
ρούς θέσεως, νά ζή μετά τών άνωτέρων του χωρίς νά έξευτελίζηται, νά 
καθιστά εύπρόσδεκτον εις πάντας την ιδίαν του έλευθερίαν, νά εκλέγω 
τέλος, μεταξύ της σκαικς τραχύτητος και της άτιμωτικής ύπείξεως, 
την πρέπουσαν εκείνην δδδν της έπιδεξίου φιλοφροσύνης, ής πάντες έ'χου- 
σιν άνάγκην έν τώ βίφ ;

Δέν είναι δυνατδν νά δεχθή τις δτι η μεταξύ Μαικήνα καί Όρατίου 
σχεσις ήτο δλως γαληνιαία και άπηλλαγμένη τρικυμιών. Αί τρυφερότα
τα! καί έγκαρδιώτζται φιλίαι είναι συγχρόνως καί αί λεπτότατα',, έν αύ- 
τζΐς δε και η ελάχιστη άφορθ,η παράγει έπαισθητότάτα αποτελέσματα. 
Αί ψυχαι όταν μάλιστα πλησιάζωσι πρδς άλλήλας τότε καί εύκολώτε- 
φον συγκρούονται, μόνον οί άδιάφοροι δέν λαμβάνουσιν αιτίας νά έοίζωσιν* 
άπαράβατος δ’ είναι ό ψυχολογικός ούτος νόμος. "Οσον μεγάλη λοιπόν καί 
άν ήτο ή συμπάθεια ή συνδέουσα πρδς τδν Όράτιοντδν Μαικήναν, άφορ- 
μαι ερίδων δέν είναι δυνατδν νά έ'λειπον μεταξύ των. Καί πρώτον μέν ο 
.Μαικήνας ήτο ποιητής καί κακός ποιητής μάλιστα* οί στίχοι του άτε
χνοι, σκοτεινοί καί βεβιασμένοι δντες ήσαν άρμοδιώτατοι νά φέρωσιν είς 
δργήν άνθρωπον έ'χοντα την έγνωσμένην τοΰ Όρατίου καλαισθησίαν. 
"Οταν λοιπόν δ Μαικήνας έ'καμνεν είς τδν Όράτιον την τιμήν νά τδν κα
λοί είς άκρόασιν τών ποιημάτων του, τί έ'πρεπε νά πράττγ δ Όράτιος ; 
Κίνδυνος ήτο άν ή'θελεν έλευθέοως νά έκφράση την γνώμην του, ταπέί- 
νωσις δέ καί μάλιστα πρδς τούς έχθρούς του, άν έφαίνετο δτι έπαινε! τά 
άθλια έκεϊ;α ποιήματα. Δέν ηξεύοομεν τίνι τρόπο) άπέφευγε τδν διπλοΰν 
έκεΐνον σκόπελον, τδ μόνον βέβαιον είναι δτι ούδαμοΰ τών ποιημάτων 
άναφέρει τά στιχουργήματα τοΰ Μαικήνα, τδν ονομάζει δ’ απλώς do- 
ctam καί κάμνει μνείαν μιας του έν πεζφ λόγφ ιστορίας, ήν άκόμη δ Μαι
κήνας δέν είχεν άρχίσει καί ην ούδέποτε πιθανώς έπεράτωσεν, δθεν ήδύ- 
,νίκτο χωρίς πολύ νά έκτεθγ νά τήν έπαινή. Ή συνετή δ’ αυτή επιφύλαξις 
.φαίνεται δτι δέν προσέκρουσεν είς- τάς άπαιτήσεις τοΰ Μαικήνα, τοΰτο δ’ 
άποδεικνύει οτι’ητο εύφυης άνθρωπος καί άπηλλαγμένος της συνήθους μι- 
κρολογίας τών έξ επαγγέλματος συγγραφέων, κάμνει δέ καί τιμήν εις 
άμφοτέρους τούς φίλους. ’Έπειτα πλειότερος διά τδν Όράτιον κίνδυνος 
,ητο η άνάμικτος έκείνη έκ μεγιστάτων καί λογίων συντροφιά, ή'τις συ-
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νήρχετο είς τδν Ίΐσκυλϊνον. Αί δυο δηλαδή έκεϊναι τάξεις δέν είναι πάν
τοτε σύμφωνοι πρδς άλληλας καί συχνάκις έ'ρχονται είς σύγκρουσιν όταν 
γείνν) άνάγκη νά συμβιώσι. Παρά τφ Μαικήνςι οί λεγόμενοι άνθρωποι τοΰ 
κόσμου άνηκον είς τήν ύψηλήν τής 'Ρώμης άριστοκρατίαν, είχον ,έξαίρε- 
τον καλαισθησίαν, έγνώριζον καί εύλαβοΰντο πάσας τάς συνήθειάς, ήσαν 
δέ δοΰλοι τοΰ έκάστοτε συρμοΰ καί ενίοτε μάλιστα έξ αύτών προήρχετο 
δ συρμός. Εΐς τούς τοιόυτους λοιπόν άνθρώπουςφυσικά έπήρχετο νά άστεΐ- 
ζωνται δταν έ'βλεπον πλησίον των τούς λογίους μή ύποβαλλομένους είς 
τάς καθιερωμένας συνήθειας, αΐτινες έπικρατοΰσιν αυστηρότητα έπί τινας 
μήνας καί άποβαίνουσιν έ'πειται γελοιωδέσταται άρχαιοτροπίαι, άφ’ ού 
παύσωσιν άπδ τοΰ νά είναι τοΰ συρμοΰ, Τοΰτο δέ τδ άσυγχώρητόν παρά
πτωμα τδ έ'πραττον οί ταλαίπωροι ποιηταί, ένίοτε μάλιστα καί χωρίς νά 
τδ θέλωσι. Δέν ύπήκουον πάντοτε είς τούς κανόνας, οΰς δ Μαικήνας εί
χε διαγράψει, έν τφ βιβλίφ του περί τί/c έαντοϋ (de cultu stio) κάί
έπορεύοντο πρδς αύτδν κακώς έκτενισμένοι, κακώς ύποδεδεμένοι, άναρμό- 
στως ένδεδυμένοι’έφόρουν τετριμμένα τά έσωτερικά ίμάτια υπό καινουρ
γή χιτώνα, ούδαμώς δ’ έφρόντιζον περί τής καταλλήλου διατάξεως τών 
πτυχών τής τηβέννου. Βλέποντες αύτους είς τοιαύτην κατάστασίν έγε- 
λων οί άλλοι καί μετ’ αύτών βέβαια καί δ Μαικήνας. Δέν πιστεύω οί γέ
λωτες εκείνοι νά ήσαν πολλοί έπαισθητοί είς τούς διεγείροντας αύτούς* δ' 
Βεργίλιος, οστις ήτο φύσει άπρόσεκτος πρδς τά τοιαΰτα, πιθανόν έίνατ 
οτι ούδέ κάν έννόει τά συμβαίνοντα, δ Όράτιος δέν έ'διδε μέν πολλήν ση
μασίαν, άλλ’ επειδή ήτο πανουργότερος τοΰ φίλου του, έξεδικεϊτο όταν 
τώ ή'οχετο ή περίστασις. Άλλά καί οί μεγιστάνες εκείνοι πάλιν είχον τά 
ίδικά των, άτινα δέν διέφευγον τδ πνεΰμα τδ τόσον δξύ καί παρατηρη
τικόν τοΰ Όρατίου. Ό κοινωνικός δηλαδή βίος είχε καταντήσει τότε, τό
σον απαιτητικός καί περίεργος, ώστε τά κατ’ αύτδν ήσαν οίονεί άναγε- 
γραμμένα έν ίδίοις κώδιξι καί νόμους, τά γεύματα μάλιστα εΐχον προσ- 
λάβει μεγίστην σημασίαν καί σπουδαιότητα καί ή παράθεσις γεύματος 
έθεωρεΐτο ώς τδ υψιστον τών έργων τοΰ βίου έκείνου. Ό Βάρρων, δστις 
ήτο πάντοτε βαρύς καί σοβαρός καί είς αύτά τά κουφότατα τών πραγ
μάτων, έπεχείρησε νά έκθέστ) διδακτικώς τούς ορούς, υφ’ οΰς δύναται εν 
γεΰμά νά θεωρηθή τέλειον. Τφ ό'ντι δέ ή τοιαύτη έργασία είχεν υψωθ.ή 
είς περιωπήν πολυπλόκου έπιστήμης, ής τά διδάγματα οί περί τδν Μαι 
κήναν έννόουν μ,έχοι κεραίας νά εύλαβώνται. Τά τοιαΰτα λοιπόν μικρρ- 
λογήματα τά διέσυρεν δ Όράτιος έν δυσί σατυρκις* καί έν μ.έν τή πρώτν) 
έξ αύτών μας δεικνύει τδν Έπικούρειον Κάτιον άσχολούμενον περί τήν συ
ναγωγήν τών διδαγμάτων εκείνων τής μαγειρικής, έν δέ τή δευτέρα μάς 
περιγράφει τδ γεΰμα τοΰ Νάσιηδινοΰ, δστις ήτο έ'ξοχος γνώστης περί τήν τέ
χνην τοΰ έστιάν, .Είναι άστειότκτ,αι καί αί δύο ..εικόνες, διότι δ μέν’Επικού-,

,ι·
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ρ£ίθς μάς τέρπει.διά τ·ης. σοβαρότητος, μεθ’ ής άνακηρύττει τά πάραγγέλ-' 
μκτα του, ο δε άλλος, ο beatus, ως τον άποκαλεϊ, μ,χς διεγείρει τήν ιλαρό. 
Τ7]τοε ενεκκ ττ)ς [Μκοολόγου [χερ^νν^ς*: γρ .'λοε'χβχνεχ ίνα ^αττψηττ) είς τον- 
προσήκοντα βαθμόν την άποκτηθεϊσαν ή'δη ύπόληψίν του και τών κωμικών 
εμποδίων, άτινα άκαίρως έ'ρχονται νά διαταράξωσι τά σχέδιά τόυ. Είναι δε 
προφανές οτι εκεϊνα του Ορατίου τα σκώμματα άπέβλεπον είς ποόσωπβ 
γνωστά, είς φίλους τοΰ Μαικήνα, άν όχι καί είς αύτόν τόν Μαικήναν ενίο
τε. Μνιτνως αυτός δεν ενεψυχωνε τοΰ Νασιδιηνοΰ τάς άσυνεσίας πορευόμενος 
εϊςτά γεύματά του ή μήπως δέν είχεν εφεύρει δ ίδιος, απαράλλακτα όπως 
ό. Κάτιος, νέου είδους φαγητά, τά όποια, κατά τόν Πλίνιον, ενεκα τοΰ' 
άξιώματος τοΰ εφευρέτου ήσαν μέν τοϋ συρμοϋ έφ’ δσον αυτός έζη, δέν 
ήδυνήθησαν δμως νά τφ έπιζήσωσιν ;

Μικρά καί ασήμαντα, το ομολογώ, είναι ταϋτα τά άμφισβητήματα, 
βραδύτερου δμως έπήλθον καί μεγαλήτεραι δυσχέρειαι καί έπνίλθον ακρι
βώς έκ τής έλευθεριότητος τοϋ Μαικήνα, διότι τών μεγάλων αί εύεργε- 
σίαι ξΐναι άλύσεις. Δέν ήγνόει. τοϋτο δ 'Οράτιος καί τούτου ενεκα προσε- 
πάθησε» νά καταστήση τάς ‘ίδικάς του όσον τό δυνατόν έλαφροτέρας. 
Πρώτον μέν δέν έδέχετο -δ,τι τφ προσεφέρετο. Έν τή ζέσει της φιλίας 
του, δ Μαικήνας έπεθύμει νά τω δίδει έκάστοτε πλειότερα, άλλ’ ό ποι
ητής μόνον την έ'παυλιν τής Σαβίνης έδεχθη λέγών δτι ικανόν δώρον ήτα 
έκεϊνο καί ί'σως καί πλέον τοΰ δέοντος·

Satis superque me benignitas tua
Ditavil.

Έδηλωνε μάλιστα καθαρά oTt καί έκεϊνο τό κτήμα 'ήδύνατο έν άνάγκρ 
νά τΰ λείψη. ιι’Άν η τύχη μοί μείνη πίστη, την εύχαριστώ’ άλλ’ ευθύς 
άμα κίνηση τά πτερά της διά νά φύγη άπ’έμοΰ, θά τη άποδώσω δ,τι μοι 
έδωκε Θά περιστείλω έμαυτόν τη ίδίφ άοετη καί θά προσπαθήσω νά 
άρκεσθώ είς έ'ντιμον πενίαν». Οι λόγοι ούτοι είναι ώς τις έκ τών προτέ- 
ρων γνωστοποίησις πρός τόν Μαικήναν δτι δ ποιητής δέν έχει- σκοπόν νά 
ύποτάξη είς τό κτήμα την έλευθερίαν του, ήν ύπέρ παν άλλο έν τφ κόσμφ 
άγαπη· Καί εύρέθη μάλιστά ποτέ είς την άνάγκην νά εί'πη-τά πράγματα 
καθαρώτερα. Είχεν άπέλθει τής Ρώμης περί τάς άρχάς τοϋ μήνός Αύγού- 
στου, υποσχόμενος νά μείνη μόνον τέσσαρας η πέντε ημέρας είς τό κτήμα 
του, άλλά φθάσας έκεϊ, τόσον εύχαριστηθη, ώςτε δέν έτήρησέ την ύπό- 
σχεσίν του. "Ολος δ αύγουστος είχε παρέλθει καί δ Όράτιος ήτο άκόμη 
άπών. Ό Μαικήνας, δστις δέν ήδύνατο νά ζήση άνευ αύτοΰ, έ'καμε τά 
σταράπονά του μετά τίνος πικρίας, ί'σως δέ έν τή έπιστολή ύπεδείκνυέν 
δτι περιέμενε πλειοτέραν ευγνωμοσύνην άπό τοΰ 'Ορατίου. Διεσώθη εύτυ- 
χώς ή άπόκρισις τοΰ ποιητοΰ’ βϊν«ι άναντιρρήτως έν έκ τών άριστων το»

■$·
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Ιργων., Είναι άδύνατον νά περικαλόψη τις πλειοτέραν ευστάθειαν διά 
πλειοτέρας πρηότητος. Διά μέσου εύαρέστων διηγήσεων καί τερπνών άπο- 
φθεγμάτων, ή άπόφασίς του διαφαίνεται δσον ένδέχεται καθαρά καί 
άμετάτρεπτος.. Δέν θά έπανέλθη έντός ολίγων ημερών, ώς έζήτει δ Μαι
κήνας, δέν θέλει νά έκτεθη είς τούς πυρετούς, έφ’ δσον διαρκεϊ τό φθινό
πωρου, πρός τούτοις δέ άν φανη δτι θά είναι όριμύς δ χειμών, άν ή χιών 
κάλυψη τό "’Αλβανόν όρος, θά καταβη μάλλον πρός την θάλασσαν καί θά 
κλεισθη εί'ς τι θεομόν καταφύγιου ίνα έκεϊ έργασθη έν άνέσει. Μόνον κατά 
τό έ'αρ, «μέ την πρώτην χελιδόνα», θά έπανέλθη είς την Ρώμην. Θετει 
λοιπόν τό δρων δσον τό δυνατόν μακράν καί ί'σως επίτηδες, ίνα άναγκάση 
μέν τούς άλλους, διά της οριστικής εκείνης δοκιμασίας, νά εύλαβώνται 
την έλευθερίαν του, πεισθη δέ καί αυτός δτι θά είναι είς τό έξης έξησφα- 
λισμένος. 'Ίνα δέ την διατηρηση άλώβητον είναι έτοιμος νά άποδώση τά 
πάντα, Cuncta resigno . . . .'Ο Μαικήνας εννόησε τό πράγμα καί δέν έπέ- 
μεινε πλέον. Ή διαγωγή καθ’ δλου τοΰ ποιητοΰ υπήρξε κατά την περί- 
στάσιν έκείνην καί έπιδεξία καί έ'ντιμος’ ήξευοεν δτι ή άληθης φιλία προϋ
ποθέτει ισότητά Ttva μεταξύ έκείνων, ους συνδέει, προφυλάττων λοιπόν 
εαυτόν άπό ύπερβολικών άπαιτησεων καί διασώζων ούτω καί την έλευ
θερίαν καί την άξιοπρέπειάν του, ύψοΰτο τρόπον τινά μέχρις έκείνου, δστις 
τοσαύτας τφ είχεν έπιδαψιλεύσει εύεργεσίας. Ούτω δέ μετέβαλεν δ 'Ορά
τιος την φύσιν τών σχέσεων, αίτινες τόν ,συνέδεον πρός τόν ύπουργόν τόΰ 
Αύγουστου καί άπό προστατευομένου τοϋ Μαικήνα έγένετο φίλος αύτοΰ. 
Πρέπει νά δμολογήσωμεν δτι οί τοΰ έ'πειτα αίώνος ποιηταί δέν έμιμηθη- 
σαν τό παοάδειγμά του, άπ’ εναντίας δέ έκολάκευον μέχρι φορτικότητος 
τούς ισχυρούς των προστάτας.καί έταπεινοΰντοδσον ήδύναντο προ αύτών· 
Τί τό παράδοξον άν εκείνοι βλέποντες εαυτούς θεωρουμένους ώς δέσποτας, 
μετεχειρίζοντο τούς λογίους ώς δουλους;

Ε'

■ λυπηρόν είναι ότι δ 'Οράτιος δέν μάς περιέγοαψε λεπτομερώς έν τοϊς 
ποιήμασί του πώς διήγεν δτε διέτριβεν έν τή έπαύλει του, έν φ έν πάση 
άκριβείη ήξεύρομεν έξ αύτοΰ πώς διηρχετο τάς ημέρας του έν 'Ρώμη. 
Γνωρίζομεν μόνον δτι εύτυχέστατος ήτο έν τη έπαύλει του. Εύχαριστεϊτο 
άπολαύων της ηδονές τοΰ νά είναι ιδιόκτητης’ «σιτοϋμαι, έλεγέν, έν ·ΐή 
ΐδίφ μου έστίη’ ante Larem proprium vescor». To νά έχη δέ δ 'Ρωμαϊο< 
εστίαν ιδίαν καί θεούς έφεστίους, τό νά έχη σταθεράν διαμονήν έν ίδίάρ 
οίκίιρ, ήτο τό μέγιστον εύτύχημα, τό δ ποιον ήδύνατο νά τφ συμβή. Ταυ- 
την λοιπόν τήν ηδονήν ήτο πλέον ή τριακοντούτης δτε τό πρώτον τήν
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γίσθζνθή δ Οράτιος. Είδομεν ανωτέρω δτι τδ κτήμα, δτε τδ απέκτησε'# 
ο. Οράτιος, ήτο πολύ ήμβλημένον καί κατέρρεεν ύπδ της, πολυκαιρίας -fc 
οικία, έπρεπε λοιπον και οικοδομήν κα'ι φυτείαν νά έπιχειρήσν), αΐτινες 
θ|Λως ασχολιαι έχουσιν ευτυχώς τήν τέρψιν των- πλειότέρον άγαπά τις 
τδν οίκόν του δταν δ ί'διος τδν έ'κτισεν ή. τδν έπεσκεύκσε καί μάλλον 
ποοσκολλάται πρδς τδν αγρόν, 8ν ί'διος έχει καλλιεργήσει. 'Όθεν μετά' 
χαρας πάντοτε και οσον το δυνατδν συχνότερον έπορεύετο- είς τδ κτήμά 
του, παντοίζς λαμβζνων πρδ; τοΰτο προφάσεις, άλλοτε μέν τδ πολύ 
ζαΰμα, άλλοτε δε το πολύ ψύχος, εί'τε διότι έπλησίαζον τά σκτουρνάλιά 
και εμελλεν η πόλις πάσα να γεινγ ανάστατος, εΓσε διότι καιρδς ήτο νά 
περατώση ποίημά τι, δπερ άνυπομόνως περιέμενεν δ Μαικήνας. Και πως; 
ίτο δυνατδν έν άνέσει νά έργασθή έν 'Ρώμη, όπου δ θόρυβος τών οδών,; 
αί ένοχλησεις τών κοινωνικών σχέσεων, αί καθημεριναί επισκέψεις οχλη
ρών φίλων, αι συχναι ακροάσεις ελεεινών στιχουργημάτων άφήρόυν πάντα 
τδν πρδς έργασίαν αρμόδιον χρόνον ; ’Έθετε λοιπδν έν τφ κιβωτίφ του τδν 
Ομηρον και τον Μένανδρον, παρελάμβανε τδ ημιτελές του ποίημα καί 

απηρχετο εις τα Τιβουρα. Άλλ’ δταν έ'φθανεν είς τδήσυχόν του κατάλυμα: 
ευρισκεν αλλας πάλιν εργασίας, αΐτινες τδν άπησχόλουν άπδ τής μελέτης 
καί απο τοΰ σκοπού, δν είχεν έρχόμενος. ’Έπρεπε δηλαδή νά συνεννοήται 
προς τον επιστάτην του, νά έπιβλεπτ) τούς έργάτας, ένίοτε καί νά έργά— 
ζηται ο ιύιος. Άνεσκαπτε λοιπδν την γην ή μετετόπιζε τούς λίθους, έν 
ω εγελων οι γείτονες και έθαυμαζον τδν ζήλον του άμα καί την άνεπ,τη- 
δειότητά του*

Bident vicini glebas el saxa meveniem.

>Γδ εσπέρας είχε κεκλημενους είς την τράπεζάν του τινάς έκ τών πέριξ 
γαιοκτημόνων, άνδρας αγαθούς, απέχοντας άπδ τή; κακολογίας και ού- 
δεμίαν έχοντας τάσιν νά δμιλώσιν αιωνίως, ώς οί ζομψευόμενοι της 'Ρώ
μης, περί ιπποδρομίων καί περί θεάτρου. Διελέγοντο περί σοβαρωτέρων 
πραγμάτων και ή αγροτική των σοφία εύαρέστως έξεδηλοΰτο είς απο
φθέγματα και παροιμίας. Εις τά τοιαΰτα λιτά γεύματα ευχαριστείτο πρδ 
πάντων q 'Οράτιος διότι ησαν απλά καί πάσης εθιμοτυπίας άπηλλάγ- 
μένα, ούδόλως δ’έλαμ,βάνοντο έν αύτοϊς ύπ’ό'ψιν οί γελοίοι εκείνοι κα
νόνες, οΰς είχε συντάξει δ Βάρρων καί ούς τόσον ευλαβείτο η ύψηλη κοι
νωνία της'Ρώμης. Έκεϊ ούδείς έξελέγετο συμποσίαρχός ΐνα έπιβάλη είς 
τούς άλλους πόσα ποτήρια έ'πρέπε νά πίωσιν, άλλ’έκαστος έ'τρωγε κατά, 
την δρεξιν ήν είχε και έ'πίνεν δσον έδίψα καί-ησαν θεϊζι, λέγει, αί νύκτες 
έκεϊναι καί τά δείπνα’ Ο nodes coenaeque Deum !

Δεν έ'μενεν δμως πάντοτε οί'κοι, οση καί άν -ήτο ή εύχαρίστησις, ήν εν· 
ρισκεν έκεϊ. Ό τακτικότατο; έκεϊνος άνθρωπος ένόμιζεν δτι έ'πρεπεν ένίοτ®

II ΕΙΙΑΓΛΙΣ ΊΌΓ ΟΡΑΤΙΟΥ 743

νά διακόπτη-ίκι ή κανονικότης καί μονοτονία τοΰ βίου, συμφωνως πρδς'τδ 
παράγγελμα παλαιού τίνος φιλοσόφου, τοϋ ΆρίστΟτελους, νομιζώ, όστις ,
έπίστευεν δτι η ύγεία άπαιτεϊ άπαξ το,ΰ μ.ηνδς νά φερηται τις εξω τής 
συνήθους τάξεως. ’Αποδεχόμενος λοιπδν την γνώμην ταύτην καί δ 'Ορά
τιος, άν. καί συνετότατος, έσκέπτετο δτι είναι ήδύ πράγμα νά παρεκ- ό
τρέπηταί τις ένίοτε, δταν τώ έδίδετο περίστασις, dulce est desipere in ,
loco. Προχωρούσης βέβαια της ηλικίας, αί παρεκτροπαΐ αύται άπέβησαν 
μ.έν σπανιότερα! καί δλιγότερον ζωηραί, άλλα καί δεν έπαυσαν ολοτελώς* 
Πρδς τοΰτο δέ έπορεύετο δ 'Οράτιος είς την ΙΙραίνεστον ή τάς Βκίας ή 
τδν.Τάραντα, τούς τόπους δηλαδη, ούς τόσον είχεν άγαπησει καί τοσά
κις έπισκεφθη δταν ήτο νέος. ''Απαξ μόνον ήπίστησε πρδς τάς παλαιάς 
του συνήθειας καί έπεχείρησε ταξείδιον είς τόπους, οίτινες τφ ήσαν άγνω- 
στοι εως τότε. Τής άλλαγής δέ ταύτης η αιτία ητο η έζής. Ιατρό; τις s:
Έλλην, δ Αντώνιος Μούσας, είχε θεραπεύσει τδν Αύγουστον άπδ βαρείας, < ι#
χύσου καί λίαν επικινδύνου, διά τών ψυχρών λουτρών, ευθύς δε η υδροθε- >;
ραπευτικη έ'γεινε τοΰ συρμοΰ. ’Αντί δέ νά πορεύωνται οί άνθρωποι δπως 
πρότερον είς τά θερμ,ά λουτρά, έ'σπευδον τώρα είς τδ Κλουσιον και εις ■ 
τούς Γαβίόυς, εί; τούς τόπους δηλαδη έκείνους, δπόυ κρύσταλλον άνεβλυ- 1 
ζεν άπδ τών δρέων τδ ύδωρ. Κατά τδν χειμώνα λοιπδν τοΰ έ'τους 730 ’ J
άπδ κτίσεως 'Ρώμης έμιμήθη τούς άλλους καί δ 'Οράτιος^ καί άντί, ώς ;
συνήθως, νά ύπάγγ είς τάς Βαίας, άπέστρεψε τδ ίππάριόν του πρδς τδ . 
Σάλερνον καί τήν Ούελίαν. Τδ επόμενον έ'τος δ γαμβρδς καί έπίδοςος διά
δοχος τοΰ Αύγούστου, ο Μάρκελλος, ένόσησε καί αύτδς καί έκλήθη φυσικά ;
πρδ; θεραπείαν του δ Μούσας, δστις διέταξε καί πάλιν τήν εφαρμογήν τής 
ψδροθεραπευτικ-ης μεθόδου, αλλά δυστυχώς ή χρήσι.ς τοΰ ψυχροΰ υδατος 
ή σώσασα τδν Αύγουστον ούδαμώς έφάνη σωστική είς τδν Μάρκελλον 
άποθανόντα έκ τής νόσου έκείνης. "Εκτοτε πάντες ή'ρχισαν νά καταλί- 
πωσι πάλιν τάς ψυχρολουσίας καί νά έπανέρχωνται ώς καί πρότερον είς 
τάς Βα’ίας. 'Οσάκις έ'καμνε τά τοιαΰτα ταξείδια δ ’Οράτιος, έννόει καί νά 
μεταβζλν) δίαιταν. «'Όταν, έ'λεγεν, είμαι είς τδν οίκόνμου τά πάντα μέ .
εύχαριστοΰσιν, δ ευτελής μ,ου οίνος τής Σαβίνης μοί φαίνεται έζαίρετος, 
τρώγω δέ τά λαχανίδια τοΰ κήπου μου ήλειμμένα μέ χοίρινον λίπος.
Άλλ’ευθύς άμα έξέλθώ τοΰ οί'κου μου γίνομαι δυσκολότερος καί τά '
κουκκία μέ δλην τήν σχέσιν, τήν δποίαν έ'χουσι πρδς τδν Πυθαγόραν δέν „ ,
μΟν άρκοΰσι πλέον». "Οθεν πριν ή τραπή πρδς τδ Σάλερνον, όπου δμως 
δέν ήτο ή συνήθειά του νά πορεύηται, φροντίζει νά μάθ-/} παρά τίνος τών 
φίλων δποϊός τις είναι δ τόπος ύπδ τήν έποψιν τών τροφίμων, άν είναι· εύ
κολου νά ευρίσκει τις έκεϊ ίχθΰς, λαγωούς, κάπρους ΐνα δυνηθή νά έπανέλθνι 
έκεϊθεν οί'καδε παχύς καί λιπαρδς ώςπερ Φαίαξ, πρδ πάντων δέ έπιθυμεΐ 
γά μάθσι τί πίνουσιν είς τδ Σάλερνον, διότι έχ?ι. άνάγκην γενναίου οίνου
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ινα τον καταστηση φιλόλογον, «τφ δώση δυνάμεις καί τον Ανάδειξη νεώ* 
τερον παρά τη εν Αευκανίγ νεαρ$ έροιμένη του». Έφρόντιζε, βλέπετε; 
περί πάντων. Έν Βαΐας, έν Πραινεστω καί έν Σαλέρνφ, δπου έσύχναζον os- 
τής υψηλής τάζεως άνθρωποι, εις τον Όράτιον δεν έπέτρεπο.ν τά μέσα 
του να εχη ίδιαν ε'παυλιν, κατελυε λοιπόν εις τά συνήθη καταλυτήρια^ 
deversoria nota, τα όποια δεν ήσαν πάντοτε άνετα καί αναπαυτικά, O’ 
Σενεκας, πολύ πλαυσιωτερος ών του Όρατίου, κατώκει, δταν έπορεύετο- 
εις τας Βαΐας, τδ επάνω πάτωμα ενός δημοσίου βκλανείου καί μ.ας περιέ
γραψε μάλιστα λίαν χαριέντως τούς παντοειδείς θορύβους, οΐτινες έκεϊ έτά- 
ρΑττον την ησυχίαν του. Ό Όρατιος λοιπόν, έπειδή περί πολλοϋ έποιεΐτο' 
την εν τφ βιφ ευμάρειαν καί ησυχίαν, δεν θά παρέτεινε βεβαίως επί πολύ? 
την έν τοί; καταλύμασιν έκείνοις διαμονήν του, ευθύ; δ’άμα ή'θελε κορε- 
σθή η περιεργειά του πιθανόν είναι δτι έν τάχει έπανήρχετο εις την ή'ρε— 
μον και ειρηνικήν του κατοικίαν την έν άγροΐς, την οποίαν θά ευρισκεν 
ετι μάλλον θελκτικήν μετά τάς ένοχλήσεις καί τού; κόπου;, ους έπί τινας. 
εβδομάδας είχε δοκιμάσει.

, : Ο πρ’οσεκτικώς άνκγινώσκων τά ποιήματά του παρατηρεί δτι ή προς 
τους Αγρού; Αγάπη του έβαινε βαθμηδόν αύξανομένη. Καί κατ’ Αρχάς μέν' 
μετ’ ολίγων εβδομάδων διαμονήν έν αύτοϊς, αφυπνίζετο έν τοϊς λογισμοϊς 
του ή Ανάμνησις τής 'Ρώμης, διότι βαρύνεται μέν τις τήν έν ταΐς μεγά- 
λαις πόλεσι διατριβήν, δταν είναι ήναγκασμένος νά διαμένη έν αύταϊς, 
Αλλά μετά μικράν απ’αύτών Απουσίαν Αρχίζει καί πάλιν νά τήν έπιθυ- 
μεϊ! -—Ό δούλος του Όρατίου, τήν ημέραν, καθ’ ήν καταχρώμενος τή-ί 
ελευθεροστομίαν των σατουρναλίων, λέγει τόσα; δυσάρεστους Αλήθειας 
είς τον κύριόν του, δεν λησμονεί και τοϋτό του τό έλάττωμα- νά ψέξη, 
οτι ούδέποτε εύχαριστεϊτο εις τό μέρος, δπου εύρίσκετο·

Romae rus optas, absentem villicus urbem 
Tollis ad astra levis.

x
Kott αυτός δέ Ανεγνώριζε τήν ιδίαν του Αστάθειαν περί τουτό και προ·· 

θύμως ώμολόγει δτι «δεν ,ήγάπα την 'Ρώμην είμή δταν εύρίσκετο εις τά 
Τίβουρα και ώνειρεύετο τά Τίβουρα ευθύς άμα έπανήοχετο εις, την 'Ρώ- 
μην».’Επί τέλους δμως έθεραπεύθη Από τής κουφότητος ταύτης, -ήτις τό
σον τον ήνώχλει, τοϋτο δέ μας το λέγει έν εκείνη τη. επιστολή, ην 
Απευθύνει πρός τον επιστάτην του και έν η προσπαθεί νά πείση αύτον δτκ 
δέν είναι έπάναγκες νά έ'χη τις καπηλεϊον εις την γειτονίαν του διά νά 
είναι ευδαίμων. «Τό κατ’ έμέ, τφ λέγει, ήζέύρεις δτι τώρα- είμαι συνεπής 
πρδς έμαυτόν και δτι μετά λύπης Απομακρύνομαι εντεύθεν δσάκις Απεχθείς 
"υποθέσεις με καλοΰσιν εις την ’Ρώμην». Είναι δέ πιθανόν δτι ουτω πως 
διεθετε τά πράγματά του, ώςτε επί πλέον νά διατριβή έν τ$ έπαυλει του,
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•ήλπιζε δέ δτι θά ή'ρχετό ποτέ ήμερα, καθ’ήν θά τφ ήτο δυνατόν διαρ
κώς νά διαμένη έν α’·>τ$ί καί δτι ή έκεϊσε διαμονή θά καθίστανέν εις , ■
αυτόν έλαφρότερον τό άχθος τής γεροντικής του ηλικίας.

Διότι δμολογουμένως είναι οπωσδήποτε βαρύ τό γήρας καί δέν έ'ρχεται 
μόνον. Πρώτον μέν δταν επί πολύ παραταθή ή ζωή έ'χει τις τήν λύπην 
νά βλέπη πφοαποθνήσκοντας πολλούς έκ των φίλων, οΰς έ'χει έν τφ στα- 
δίφ τοϋ βίου Αγαπήσει καί ό Όράτιος Απώλεσε τφ όντι τινάς, πρό; ους 
ήτο στενότατα συνδεδεμένος, έ'σχε μάλιστα τό ατύχημα δέκα δλα έτή 
νά έπιζήση εις τόν Βεργίλιον καί τόν Τίβουλλον. Πολύ δέ βεβαίως θά. 
έθοήνησεν έπί τφ θανάτφ τοϋ μεγάλου ποιητοΰ, περί ού έ'λεγεν δτι «δέν 
έγνώρισε ψυχήν Αγαθωτέραν, τής ίδικής του ού'τε έ'σχε ποτέ καλλίτερον 
φίλον!» Ή μεγάλη δέ έπιτυχία ή στέψασα τό μετά τόν θάνατόν του δη* 
μοσιευθέν έ'πος κατά τό ή'μισυ μόνον θά παρηγόρησε τόν Όράτιον, διότι 
τόν άνθρωπον θανόντα έπόθει ούδέν ήττον ή τόν ποιητήν. Καί ο Μαική
νας δέ, ον τόσον ήγάπα ούκ δλίγας τφ παρέσχε λύπης Αφορμάς, διότι- 
πανίσχυρος Ανήρ, ου πάντες έζήλευον τήν τύχην έδυστύχησε καί αύτός έπί 
τέλους. "Οσον καί άν μέριμνα τις νά έξασφαλίση εις εαυτόν τήν ευδαιμο
νίαν, Αποφεύγων τάς δυσχερείας των υποθέσεων, έπιζητών τάς τέρψεις 
τοϋ βίου, συναθροίζων πλούτη, περικυκλούμενος ύπό Ανδρών εύφυών, καθι- 
©των εύ'χαριν περί εαυτόν τόν βίον διά παντοίων τρόπων, ή λύπη καί τά 
Ατυχήματα, δ,τι καί Αν πράξη διά νά κλείση εις αυτά τήν εί'σοδον, εύρί* 
σκουσι τό μέσον, νά ύπεισδύσωσι. Τό δέ λυπηρότατον είναι δτι αύτός J 
Μαικήνας υπήρξε τό πρώτον ό αί'τιος τής δυστυχίας του. Διότι αύτός;δ 
τόσον συνετός καί τόσον προνοητικός, έ'σχε τήν Ανοησίαν νά νυμφευθή έν’ 
προκεχωρήμένη ηλικία γυναίκα φιλάρεσκον καί έλαφράν καί νά έρασθή' 
μάλιστα ..αυτής έμμανώς. ’Έσχε λοιπόν φυσικά Αντεραστάς καί άλλους 
καί αυτόν τόν αύτοκοάτορα, προς 8ν δέν έτόλμα νά απόδειξη τήν ζηλο
τυπίαν του. Καί έ'γεινε λοιπόν πέρίγελως των 'Ρωμαίων ό Ανήρ, δστις τό
σον είχε γελάσει έν τφ βίφ του διά τά κωμικά, ώς ένόμιζεν, Ατυχήματα- 
των .άλλων καί διήρχετο τό λοιπόν τοϋ βίου πότε μέν Αποπέμπων πότε 
δέ πάλιν Αναλαμβάνων τήν Τερεντίαν εις τρόπον, ώστε ήδυνήθη νά εί'πη, 
περί αύτοϋ ό Σενέκας δτι έκατοντάκις ένυμφεύθη Αν καί μίαν μόνην έ'σχε: 
γυναίκα. Είς τούς οικιακούς τούτους περισπασμούς προσετέθησαν καί τά 
σωματικά νοσήματα. Ή υγεία τοϋ Μαικήνα δέν ύπήρξέ ποτέ έξαίρετος,’ 
Αλλ’αί λύπαι καί. ή ηλικία τήν κατέστησαν έ'τι χείρονα, Αναφέρει δέ δ’ 
Πλίνιος δτι τρία δλα έ'τη είχόν ποτέ παρέλθει χωρίς νά δυνηθή νά κοι- 
μηθή. ’Επειδή δέ δέν ύπέμενίε γενναίως τάς συμφοράς, Απηλπίζοντο ο.ί φί
λοι του καί δ Όοάτιος,. πρός 3ν συχνά έ'καμνε λόγον περί τοϋ προσεχούς 
του θανάτου, τφ Απεκρίνετο δι’ωραίων στίχων* «Σύ, Μαικήνα, νά Απο- 
®«νης πρώτος! σύ^ τό έρεισμα τής τύχης μου καί τό κόσμημα τοϋ βίου,. ,γ .

ι
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μου ! Ούτε οί Θεοί Θά τδ έπιτρέψωσιν ούτε εγώ shxi δυνατόν νά συγκα
τατεθώ. ’Αν ή μοίρα έπισπεύδουσα ή'θελεν άφαιρέσει άπδ τή; άγάπης 
μου σέ, τδ ή'μισυ τή; ύπάρξεώς μου, τί Θά έγίνετο τδ άλλο ή'μισυ ; Τί θά 
πράζω εγώ τότε μισητός ών εις εμέ τδν ίδιον καί κατά τδ ή'μισυ μόνον 
έπιζών είς έμαυτόνβ;

Έν τώ μέσω δέ τών συγκινήσεων τούτων ήσθάνετο δ 'Οράτιος δτι καί 
■αύτδς έγήρασκε και είναι δεινή ή στιγμή εκείνη τοΰ βίου, καθ’ήν δ άν
θρωπος αισθάνεται κατά πρώτον οτι εύρίσκεται αντιμέτωπος ποδς τδ γή
ρας. Ό Κικέοων, πλησιάζων προς αύτό, ήθέλησεν έκ τών προτέρων νά 
δώσγ θάρρος είς τδν εαυτόν του και έπειδή εύρισκεν έν παντί πράγματι 
παρηγοριάν συγγραφών, συνέταζε τδ de Senectute άζιόλογον εκείνο βιβλίον, 
έν $ προσπαθεί νά περιβάλη διά τίνος χάριτος τά έ'σχατα τοΰ βίου. Αί 
παρηγορίαι, άς είχε συντάξει δέν τφ έχρειάσθησαν, άμτίβολον δ’ είναι άν 
θά τφ έφαίνοντο επαρκείς έπιστάσης τής ώρας. ’Εγώ τουλάχιστον νομίζω 
δτι ή πάντοτε νεάζουσα καί ζωηρά έκείνη διάνοια μετά πολλοΰ κόπου 
ήθελεν ύπαχθή είς τάς άναποφεύκτους καταπτώσεις τοϋ γήρατος. Καί δ 
Όράτιο’ς ωσαύτως δέν ήγάπα'τδ γήρας καί δύσκολον τδ περιέγραψεν έν τή 
Ποιητική τον T^‘ry. Τόσον δέ μάλλον νομίζω οτι θά τδ άπηχθάνετο δ 
ποιητής, δσον είχεν έπέλθει πολύ πρόωρον είς αυτόν. Είς έν έκ τών χω
ρίων εκείνων έν οίς όμιλεΐ περί έαυτοϋ, λέγει δτι ταχέως έλευκάνθησαν 
αί τρίχες του, OTt, κατά δυστυχίαν, είχε πολύ παχυνθή καί δτι, έπειδή 
ήτο μικροϋ άναστήματος, ούδαμώς τώ ήρμοζεν ή εύσαρκία. Ό Αύγουστος 
έν τινι επιστολή του τδν παραβάλλει πρός τι μέτρον τών ρευστών* ήσαν 
δέ τά μέτρα έκείνα πολύ μάλλον πλατέα ή υψηλά. Άν δέ τυχόν δ ποιτ 
ητής άμβλυωπών πρδς τά σημεία ταϋτα τά φανερά, ή'θελε τυχόν νά άπα- 
τήσγ εαυτόν ώς πρδς τδ ζήτημα τής ηλικίας, ύπήρχον πολλοί, ο'ίτινες 
προθύμως άνελάμβανον νά τδν άπαλλάξωσι τής άπάτης καί έν πρώτοις δ 
θυρωρός τής Νεαίρας, δστις δέν άφινε πλέον τδν δοϋλ.όν του νά είσέλθν) 
είς τήν οικίαν. Ό ταλαίπωρος 'Οράτιος ύπέμενεν άγογγύστως τήν ύβριν. 
«Αί τρίχες μου, λέγει, ή'ρχισαν νά λευκαίνωνται καί μέ διδάσκουσι νά μή* 
έρχωμαι είς έριδας. Δέν θά είχον τόσην ύπομονήν κατά τούς χρόνου; τής 
ορμητικής μου νεότητος, έπί τής ύπατείας τοϋ Πλάγκου». ’Έπειτα αυτή, 
η Νέαιρα δέν ύπήκουεν οσάκις τήν προσεκάλει καί ήναγκάζετο καί πάλιν· 
νά ύπείκη δ γηράσκων ποιητής, διότι έννόει έπί τέλους δτι είχε δίκαιον 
έκείνη καί δτι φυσικόν είναι νά προτιμά δ έρως τήν νεότητα. 

γίλιος καί Τίβουλλος και μάλιστα’ ώς πρδς τοϋτο είχε γνώμα; ολως δια
φόρους τών ήμετέρων. Έν ώ δηλαδή ημείς έχομεν συνειθίσει, άπδ τοϋ 
Ααμαρτίνου κυρίως, νά θεωρώμεν τήν μελαγχολίαν ώς απαραίτητον στοι- 
χεϊον ποιήσεως, εκείνος άπ έναντίάς έπίστευεν οτι ή ποίησις έχει ακριβώς 
;τδ πλεονέκτημά τουνά άποτρέπη άφ’ ημών τήν μελαγχολίαν. «Όύπδ τών 

■ Μουσών προστατευόμενος, έλεγε, ρίπτει είς τούς ανέμους τάς φροντίδας 
καί τάς λύπαςι. Ή φιλοσοφία του τδν είχε διδάζγ νά μή έπανίσταται 
κατά τών άναποφεύκτων τοΰ βίου άτυχημάτων. «'Όσον λυπηρά καί άν 
είναι, τά καθιστά τις έλαφρότερα διά τής ύπομονής». "Οθεν ύπέμενε καρ- 
,τερικώς καί τδ γήρας, διότι ού'τε νά τδ άποφύγγι δυναταί τις ούτε μακρδν 
χρόνον νά ζήσγ χωρίς νά γηοάστ). Καί δ θάνατος αύτδς δέν τδν έφόοε- 
ζεν άν καί δέν ώμοίαζε πρδς τούς άποφεύγοντας νά τδν σκέπτωνται* εκεί
νος άπ’ εναντίας συνεβούλευσεν δτι συχνάκις πρέπει οί άνθρωποι νά άνα- 
καλώσιν αύτδν είς τήν μνήμην. «Μή έχετε πεποίθησή είς τδ μέλλ.ον. Πι
στεύετε δτι ή ημέρα ή καταγαύζουσα υμάς είναι ή έσχάτη τής ζωής σας. 
'Η έπαύριον θά έπέλθη μάλλον εύχάριστος άν έπέλθή άνέλπιστος».

Τώ οντι δέ ούδαμοΰ δ Όράτιος φαίνεται ηρεμότερος καί δραστηοιώτε- 
ρος καί μάλλον έαυτοϋ κρατών ή έν τοίς ποιήμασιν τής ώριμου ηλικίας 
του* οί σωζόμενοι τελευταίοι του στίχοι είναι έζ δσων έχει γράψει οί έύ-· 
τονώτα,τοι καί ίλαρώτατοι

Τότε κατ’ έςοχήν θά ήτο είς αύτδν εύχάριστος ή μικρά έκείνη κοι
τάς τής Σαβίνης. 'Όταν δέ τις έπεσκέπτηται τούς ώραίους έκείνους καί 
ήσυχους τόπους κατανοεί δτι καταλληλότατοι ήσαν διά νά στεγάσωσι 
τδ γήρας τοιούτου άνδρός. Έκεϊ, έν τώ μέσφ ολίγων άρχαίων υπηρετών, 
πιστών τίνων φίλων καί εκλεκτών βιβλίων πόσον ώραϊος καί άλυπος θά 
διήγετο δ βίος! ’Αλλά πρέπει νά παυσω* έπειδή ούδέν κατέλιπεν ήμ,ΐν 
δ Όράτιος περί τών τελευταίων του ετών ούτε άλλος ούδείς. έγραψέ τι 
περί τούτου, θά ήναγκαζόμην νά είκοτολογώ καί ποέπει δσον τδ δυ- 
φδν δλιγώτερον νά είκοτολογώ τις περί τών άφοοώντων" είς τδν Όράτιον, 
δστις τήν άλήθειαν κατ’ έζοχήν ήγάπησεν-

Abi
Quo blandae juvenum te revocant preces.

v Ευτυχώς ό'μως δέν fro δ Όράτιος μελαγχολιχδς δπως οί φίλοι του Ββ^··'
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Μετά τά έκατδν εκείνα βήματα, ή δδδς καθίστατο επίπεδος' δυο δέ 
τοιχίσκοι περιέκλειον αύτήν, οιον ώς χείμαρρος έκ βράχων διά περιφραγ
μάτων κεκλεισμενος' άλλ’ έκ τών τοιχίσκων εκείνων κατέπιπτον εύοσμοι 
θάμνοι ηλιοτροπίων, άμυδροΰ ίοχρώματος, τοσούτων ωραίων, ώστε αί 
χεϊρες μου ανήσυχοι προύτίθεντο πρδς λαφυραγωγίαν. Συ δμως γιγνούσκεις 
τάς έζεις μου- ουδέποτε δρέπω τδ άνθος πεδιάδος, τδν κλαδίσκον κήπου 
πρίν ή αιτήσω άδειαν παρά τοϋ ιδιοκτήτου τής τε πεδιάδος καί τοϋ κή
που. Δεν είνε άρά γε καί τοΰτο ήμέτερον καθήκον ;

Ένόμισα οτι δ κτήτωρ δέν θ’άπεϊχε' διδ βαδίσασα δλίγον είσέτι, εί- 
δον δτι δ τοιχίσκος ήνοιγε διά πρασίνων χαμηλών ημίκλειστων κιγκλίδων, 
δι’ου είσηρχετό τις εις πεδιάδα διοσκουρείων και άραβοσίτου. Διάδρομος 

. οριζόμενος υπο βανανεών ώδήγει είς λιτδν καί κομψδν οίκίσκον μετά πρά
σινης κυγκλιδωτής θυρίδος καί λευκόφαιων τοίχων.

Πρδ τνίς οικίας εΐδον μικράν αύλήν, έν γ όρνιθες τινες άπλήστω; έτρω- 
γον την τροφήν αύτών, και είς άπόστασίν τινα παλαιάν συκήν, πυκνήν καί 
δροσεράν σκιάν παρέχουσαν τφ εύπρεπώς έκείνφ καθαρώ χώρφ. Στηριζο- 
μενη έπι τΟΰ τοιχίσκου ύψώθην έπί τών άκρων δακτύλων ΐνα παρατη
ρήσω, έάν έν δλγ) έκείνγ τγ χλόη υπήρχε ζών τις, ον πράγματι πάραυτα 
άνεκάλυψα.

Ύπδ τήν συκήν έκάθητο έπί άχυρίνης έδρας, εύρωστος άνήρ, τδν κόλ
πον μόνον διά ύποκαμίσου περιβεβλημένον έχων, καί πρός με τά νώτόί 
εστραμμενα. Έφαίνετο άπαύστως άτενίζων εί'ς τι έπί τών γονάτων αύτοϋ, 
οπερ δεν ήδυνάμην νά διακρίνω. Έάν είχον ί'δγ αύτδν κατά πρόσωπον, 
ήθελον πάραυτα έννοήστ), έάν ήδυνάμην νά αιτήσω αύτώ άνθος* άλλ’ ούτε 
εκ τών νωτων αύτοϋ, ού'τε έκ.τοΰ χρώματος τών περισκελίδων του, ού'τε 
εκ τής μορφής τών ύποδημάτων αύτοϋ ήδυνήθην νά κρίνω περί τής φιλο- 

• φροσύνης αύτοϋ’ καί σημειοϋσα διά τής άκμής τοϋ άλεξηλίου μου έπί τής 
άμμου τών δενδροστοιχιών' πολλά Ο, δτέ μέν μεγάλα, δτέ δέ μικρά, ή'λ- 
πιζον δτι τδ όν εκείνο, δσον ού'πω ή'θελε μοί δείξγ τδ πρόσωπον αύτοϋ καί 
επομένως ήθελε μ.έ ΐ'δη.

’Αλλά τά ηλιοτρόπια έκεΐνα ήσαν πολύ ωραία· καί έγώ ήμην περιχα
ρής καί ανήσυχος ώς κορασίς, τοσοϋτον δ πρω’ίνδς άήρ καί ή άνωφε- 
ρής άνάβασις μέ είχον φαιδρύνγ. Ψελλίζουσα κακώς πορτογαλλικά καί 
διά τρεμούσης φωνής, έτόλμησα ν’ άπευθύνω είς τά επίμονα έκεϊνα νώτα 
τδν λόγον.

* Ίδε σελ. 49, 129, 229, 357, 453, 526.
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— Κύριε, συγχωρήσατε .... '
— Τίς είσθε ; ήρώτησεν δ άνήρ τών επιμόνων νώτων κάί στραφείς μέ 

παρετήρησε. Είχεν έπί τών γονάτων μικρδν δεκαετές κοράσιον, δπερ έφαί
νετο κοιμώμενον.

--- Κύριε, ύμεϊς έχετε έπί τοϋ τοιχίσκου τοϋ κήπου σας, τοσοϋτον εύ'ο- 
σμα καί ώραΐα ηλιοτρόπια, άτινα μέ προσείλκυσαν καί ήλθον αίτήσουσα 
παρ’υμών τήν άδειαν, όπως συλλέξω τινά έξ αύτών.

:— Κυρία μου είνε δλα ίδικά σας, ήγνόουν δτι ήνθησαν* συλλέξατε δσα 
επιθυμείτε.

Έν τοσούτφ παρετήρουν τόν τε ,άνδρα έκεΐνον καί τδ μικρδν κοράσιον 
καί ή έμή άνήσυχος φαιδρότης ταχέως μετεβάλλετο είς μεγίστην λύπην. 
Άναμφιβόλως είχον ένώπιόν μου <τήν εικόνα μεγάλης δυστυχίας. Ό τών 
ηλιοτροπίων κτήτωρ ήτο χωρικδς τής Μαδέρας, εύτραφεϊς τούς ώμους έχων 
καί. τράχηλον πολλφ φαιότερον τοϋ φαιοϋ προσώπου του. Δεν έφερε λαι
μοδέτην, καί τδ λίαν άνοικτδν αύτοϋ ύποκάμισον έδείκνυεν δτι δ λαιμ.δς 
εκείνος ούδέποτε έφοβήθη τδν ήλιον.. Τδ πρόσωπον αύτοϋ ήτο έπίμηκες, 

k «χον μελανήν γενειάδα. Είχε δέ καμπυλόρρινα αγνήν καί άγροΐκον δψιν, 
έπί δέ τοϋ ’προσώπου καί δή, έπί τοΰ μετώπου πλειοτέρας ρυτίδας τών 
τριχών τής λευκής αύτοϋ κόμης. Έφαίνετο άνήρ ειλικρινούς εύφροσύνης 
,καί εύαισθήτου καρδίας, φέρων έν αύτώ τά ίχνη σφοδροϋ καί δεινοΰ άλ
γους. Άλλ’ ού'τε δ άνθρωπος έκεϊνΟς ηδύνατο ν’ άναχαιτίσγ τάς ρυτίδας^ 
αΐτινες έκ τών δύο δφούων άνερριχώντο κατά τδ μήκος βαθείας αύλακος 
ευρισκόμενης έν τφ μέσφ τοϋ μετώπου, έκεϊ ένθα χωρίζεται άπ’ αύτής ή 
■ρίς, ού'τε ή αύλαξ δμως έκείνη, όύτε αί θυελλώδεις έκεϊναι ρυτίδες έμπό- 
διζον αύτδν τοϋ νά είνε φιλόφρων. . ·

. —■ Καθίσατε, κυρία, έπί τής έδρας ταύτης, άπηυδήσατε, αίσθμαίνετε· 
δέν έχετε άσθενές στήθος;
-' Καί έφαίνετο δτι ή'ρχιζε νά έννοεϊ, δτι έπασχον* έπράυνε τδ ύφος αύ
τοϋ καί ηύ'ξκνε τήν ύπέρ έμοΰ εύγένειάν του. Αύτδς δ ί'διος μοί προσέφερε 
κενήν έδραν πλησίον τής ίδικής του, χωρίς δμως νά καταθέσγ τήν μικράν 
κόρην, ήν οί εύρωστοι καί τριχώδεις αύτοϋ. βραχίονες, έκράτουν ώς άχυ- 
ρον. ‘Όπου βλέπω πάσχοντα, δπου ύποπτεύω άλγος, καί τοι τοΰτο άγνο-τ 
οϋσα,'άκουσίως μένω καταλαμβανόμενη ύπδ άκάταμαχήτου έλξεως.

— Ναί, καλέ μου κύριε, πάσχω τδ στήθος’ ήλθον είς Μαδέραν νά ίαθώ" 
είμαι ενταύθα πρδς ένδς έτους καί έβελτιώθήν πολύ.
k ——Ό άνθρωπος έκεϊνος βεβαίως δέν θά ήκουσε τάς τελευταίας έμοΰ- 
λέξεις. Διά τής παλάμης τής άριστεράς χειρδς πλήξας τδ μέτωπο,ν αύφοϋ, 
καί εντελώς καλύψας, αύτδ έφώνησε.,

—"Αχ! κατηραμένη, κατηραμένη νόσος! Πάντοτε καί πανταχοϋ φθισι» 
κοί. Διατί άρά γε δ παντοδύναμος καί πάνσοφος Θεός έπλασε πνεύμονας 

-■ Τόμος Ζ'. 9.—ϊεπτέμβριος 1883.
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ευθραυστοτέρους τοϋ άπορροφητικοΰ χάρτου.Ύμεϊς, κυρία μου, Θά ίαθήτε, 
θά Ικθήτε βεβαίως, άλλ’ εγώ . . . άλλ’έγώ ...

Άναστενάζων παρετήρει το μικρόν κοράσιον, οττερ καί εγώ τότε παρα
τήρησα.—Τίτο μέ τδ ύποκάμισον, ωχρόν, ισχνόν, είχε λευκήν κατάλευκον 
έπί τοϋ στήθους χεϊρπ άνυψουμένην καί καταβιβαζομένην διά των έπαλ- 
λήλων κινήσεων έπωδύνου αναπνοής.

Είχεν άγγέλου πρόσωπον, περικλεϊον την καλλονήν τής λατινικής καί 
άγγλικής φυλής, ολως ώοειδή μικρόν κ.αι στρογγυλοειδή πώγωνα, ώς ποά- 
σινον έτι λεπτοκάρυον, ροδόχροα χείλη, άλλά ξηρά και ημίκλειστα, λε
πτήν καί κομψήν ρίνα, μελανάς και πυκνοτάτας όφρϋς, μακρά καί μελανά 
.βλέφαρα, .καλύπτο.ντα καί άποκαλύπτοντα μελανούς οφθαλμούς, πεοιπλα- 
νωμένδυς μεταξύ τοϋ λυκαυγούς πυρετώδους ύπνου. "Οπισθεν τοϋ κεκλι
μένου μετώπου έπιπτε ξανθή πυκνή κόμη, μετά πίνων καστανών κεχρυ- 
-σωμένων καί ερυθρών πλοκάμων, σχηματίζουσα ολόκληρον πυξίδα, χρωμά
των, αιτινες ένεκα τής σπανίας καί .ωραίας συγχύσεως επί μακρδν προσή- 
λουν τά βλέμματα.

-—Βλέπετε ή Δολορές μου αύτη είνε ή τελευταία έναπομένουσά μοι 

καί ώνόμασα αυτήν Dolores, διότι έγεννήθη έν θλίψει ολίγας ημέρας πρδ 
τοϋ θανάτου τής μητρδς κύτής. Ναί, κυρία μου, άπώλεσα τήν σύζυγον, 
τρία όέρρενα καί δύο θήλεα έκ φθίσεως. Καί εγώ, προσέθηκε, μειδιών μετά 
«κλήρου ύφους δέν δύναμαι ν’άποστείλω τά τέκνα μου είς Μαδέραν, ίνα 

ίαδώσιν ήμείΐς γεννώμεθα έν Μαδέρφ, άλλά καί άποθνήσκομεν έπ’ ίσης 
έν αύτή.

'Τότε αίφνης ή Δολορές άφυπνισθεϊσα έκάθισεν έπί των γονάτων τοϋ πα- 
τρδς καί ήρχισε νά βήχγΓ τοσοΰτον όμως ίσχυρώς έβηχεν, ώστε αί μέν 
παρειαί της κάθιδροι καί πορφυρόεσσαι κατέστησαν, οί δέ οφθαλμοί δα- 

κρυρροοΰντες.
— 'Βλέπετε, βλέπετε καί αύτή θά ύποστή τήν αύτήν τύχην,'Φεϋ ! α

τυχία, ώ ατυχία !
Τδ άλγος όμως εκείνο ήτο σφοδρόν, μή δυνάμενον ουδέ είς άγανάκτη- 

σιν νά τρκπή, καί ό άτυχής εκείνος άνήρ, κύπτων τήν κεφαλήν έπί τοϋ 
άγγελικοΰ εκείνου προσώπου, έφίλει καί έκατοντάκις καπεφίλ,ει αύτύ· ·ότε 
όμως άνήγειρε τήν κεφαλήν, οι οφθαλμοί αύτοϋ ήσαν έρυθρόί καί έ ξω γ- 
κωμέ-νοι έκ των δακρύων.

— Είμαι αγροίκος χωρικός, άνατραφείς ya φυτεύω άμπέλους καί γεώ
μηλα' πρδ εί'κοσιν όμως ετών δέν έ'χω έ,ν τή oixXqc μου είμή πάσχοντας καί 
θνήσκοντας, άλλά τή άληθείρρ ή καρδία (έχων τήν τριχώδη πυγμήν λίαν 
συνεσφιγμένην έπληττε τήν καρδίκν, ώστε άντήχει τδ στήθος) δέν μοί 
άπελιθώθη, κλαίω καί έγώ άκόμη.

—Φίλτατε κύριε, είσθε άτυχής, άλλ" ή Δολορές θά ίαθή. ’Ey οίκογε· 
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νεί^ φθισικών, δέν άποθνήσκουσιν όλοι. Καίζέγώ είχον αδελφές καί άδελ- 
φούς τδν άριθμδν ένδεκα καί άπαντες έτελεύτησαν φθισικοί’· άλλ’ έγώ άγω 
τδ εικοστόν πέμπτον έτος καί έτι ζώ, καί διανοούμαι νά ίαθώ. Ή Δολορές 
θά είνε πάντοτε λεπτοφυής, έχουσα συχνάκις βήχα, άλλά θά ίαθή, βε
βαίως θά ίαθή.

— 'Γούτοι ελπίζω καί έγώ. Θά ή το μεγάλη' σκληρό της νά μέ άφήσν]
μόνον. Έάν έμελλον νά ενταφιάσω καί αύτήν, ή'θελον πυρπολήσγ τήν οι
κίαν μου καί ήθελον έπιβιβασθ.ή ώς ναύτης τοϋ πρώτου άναχωροϋντος 
πλοίου διά τήν Αμερικήν, διά τήν Πορτογαλλίαν, διά τδν διάβολον".... 

συγχωρήσατέ με, κυρία. ’ · . 1
- —’Αλλά πώς τοΰτο ; έγεννήθητε έν χώρορ, έν ή ή φθίσις είνε σπανία,
καί ιδίως μεταξύ των εύπορων, καί δμως είσθε τοσοΰτον άτυχής; t . . t

— Είνε αλγεινή ή ιστορία μου, καί διηγούμαι αύτήν τοϊς πκσιν, ίνα - 11
διδαχθή ό δυνάμενος έτι νά έπωφεληθή τοϋ μαθήματος τούτου. Είσθε ; ;·
νυμφευμένη ; , ι

— Αοιπδν καί είς υμάς ή ιστορία μου δύναται ν’ άποβή ωφέλιμος.— 5
Υμείς έχετε ασθενές στήθος, καί τοσοΰτον έράσμιον ήθος, ώστε πάραυτα , J
ήνοίξατε τάς πύλας τής καρδίκς, αιτινες διαμένουσιν έν έμοί κεκλεισμέτ J
ναι έπί ημέρας, έβδομάδας κα! μήνας. Συχνάκις διαμένω οίκοι μόνος, »
πάντη μόνος, περίλυπος" περιπατώ έπί των μεμονωμένων δωματίων κρα- 'ι<
τών τήν Δολορές μου διά τής χειρός, άλλά συχνότερον έν ταΐς άγκάλαις. ' /
ΤΙ οίκία άποτελεϊται έξ είκοσι δωματίων, όντων άπάντων κενών, πλήν ;

ενός, έν φ κοιμώμαι, ζώ, καί τρώγω μετά τής θυγατρός μου,’Εννοείτε , ;·ϊ
λοιπόν έν ποία έρήμφ ζώ. Καί μεγάλως άνακουφίζομαι, οσάκις ευρίσκω ϊ
άνθρωπον, ώς υμείς, πρδς ον νά λέγω τά δεινά μου.

Είμαι τεσσαρακοντούτης, μόλις τεσσαρακοντούτης, καί δμως ή μέν κόμη 
μου είνε κατάλέυκος, τδ δέ πρόσωπον κατερρυτιδωμένον καί άπαντες μέ ’
θεωροΰσι πεντηκοντούτην ή καί τι πλειότερον. Δέν άπυρώ, άλλά μάλλον-. '
έκπλήττομαι ότι ζώ είσέτι-' βεβαίως ή Δολορές μου δένμέ άφίνει ν’άπο-. ,
θάνω. Καί έγώ έπ’ίσης υπήρξα είκοσαέτης καί έγώ έπ’ίσης ίππευαν έπί. 
τ'οϋ άρμητικωτέρου των τής Μαδέρας ίππων, καί χωρίς νά τδν έπισάττώ,- '' ■ ιι
άσμενως όρμων καλπάζων έπί τών μάλλον δυσβάτων οδών, ταχέως τάς ’(

κατωφερείς κάτερχόμενος, τήν μέν μίαν ρωμαλέα? χεϊρα έπί .τής χαίτης - 
ίχων,τήν δέ έτέραν έπί τής ούράς, πάντοτε όμως βέβαιος ών, ότι ουδέποτε >,
ή'θελον άποσπασθή τοϋ ίππου μου, εύηρεστούμην αισθανόμενος ΐλλιγίών, ι
περί έμέ άέρα, 8ς ήνώρθου τάς τρίχας τής κεφαλής μου καί έσύριζεν εις τά, 
ωτά μου. Είχον τοσοΰτον ρωμαλέους βραχίονας, ώστε πλέον ή άπαξ άπέ- η

σπων τήν σκαπάνην έκ τών χειρών των γεωργών τοϋ πατρός μου καί ή'ρ-? η

χιζο-ν βαθέως καί ίσχυρώς σκάπτων,.μέχρις ού ήσθανόμην τδν ιδρώτα ρέονται,, * - "
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ποταμηδδν κατά μήκος τών ώμων μέχρι τοΰ θερμότατου στήθους. ‘Ηγί^* 
πών καί εγώ, ώς δ πατήρ μου, έμπαθώς τάς πεδιάδας" πόθος μου ήτο νά 

μένω μεταξύ τών άγρών τοϋ άραβοσίτσυ καί της σκιάς τών δαφνών. Ου
δέποτε ένητένιζον εις τάς γυναίκας, διότι τδ έράν, έφαίνετό μοι κω
μικόν. Οί μΰς μου έπύρεσσον προς άδιάκοπον κίνησιν, το στήθος μ.ου έφλε- 
γετο ν’άναπνεύση τδν καθαρώτερονάέρα καί δή έν ύπαίθρω’ άπαντα τά 
ύψηλότερα όρη της νήσου είδον τούς πόδας μου" έναπομένουσι δέ καί κρη
μνοί τινες, οΰς εγώ μόνον καί δ άετδς έπατήσαμεν. Ό έρως μοί έπέπεσεν 
ώς κεραυνός, ώς τηλεβόλου σφαίρα, πλήττουσα έν τφ μέσφ τοΰ στήθους.

’Ημέραν τινά μετέβην εις Φουγκάλην και περιεπάτων έπί της προκυ
μαίας τοϋ λιμένος περιμένων φίλον, μεθ" ού έμελλον νά έπιβιβκσθώ διά 
Πόρτο-Σάντο. Ποούτιθέμην νά Θηρεύσω κονίκλους. Άδημόνως περιέμενον 
τδν βραδύνοντά με φίλον, δτε αίφνης ένώπιόν μου βλέπω άμαξίδιον, έν φ 
<κειτο ώχροτάτη κυρία, ήν έάν δέν είχε τούς οφθαλμούς άνοικτοός, ηθε- 
λον έκλάβ·/) ώς νέκραν. ’Όπισθεν τοϋ άμαξιδίου ϊστατο εύειδεστάτή 

νεάνις, ώθοΰσα αυτό, καί ήτις συχνάκις φιλοστόργως έκλινε την κεφαλήν, 
ϊνα ερώτηση την άτυχή ημιθανή κυρίαν τί έπεθύμει.

Ή νεάνις αύτη ήτο θαλαμηπόλος, άλλά περί τούτου ούδόλως έφρόν- 
τιζον" έκεϊνο δπερ ένθυμοΰμαι είνε οτι ήσθάνθην έμαυτδν ευτυχέστατου 
ένατενίσας μόνον είς αύτήν" καί τοσοϋτον κατεθέλχθην ύπδ τών γλαυκών 
δφθαλμών, της πυκνής ξανθής κόμης καί της ρόδινης χροιάς αυτής, ώστε" 
δταν δ φίλος ήλθεν έκ της άντιθέτου πλευράς, άνά χεϊρας τδ πυροβόλου 
εχων, ειπον αύτφ δτι δέν άνεχώρουν διά Πόρτο Σάντο.

Καί αυτή ήτο ή πρώτη γυνή, ήν ποτέ κατά πρόσωπον ειδον, άλλά πά· 
ραυτα μοί έφάνη, δτι δέν ήδυνάμην νά ζήσω άνευ αυτό?;, δ δέ έρως μου 
τοσοϋτον σφοδρδς καί μεταδοτικός άπέβη, ώστε μετά οκτώ ημέρας καί 
η Γεσή ήσθάνετο τδν αύτδν πρδς εμέ έρωτα.

Ναίμέν αυτή ήτο θαλαμηπόλος, άλλ’ έλάλει τρεις γλώσσας, άνέγίνω-' 
σκε πολύ, καί έγραφεν' είχεν τρυφερωτάτην καρδίαν καί υπερβαλλόντως 
ήγάπα την συνδιάγουσαν αύτ^ κυρίαν. Ένταΰθα λέγεται δτι ή φθίσις δέν 

έίνε μολυσματική, άλλ’έγώ γινώσκω δτι η Γεση μου ή τοσοϋτον εύμορ
φος καί ώς ρόδου άνθηρά έλαβε την νόσον παρά τής κυρίας.αυτής" δτε δέ 

μετά τδν θάνατον αύτής έμελλον νά νυμφεϋθώ την Γεσην, άυτη κατελη- 
φθη ύπδ νόσου, κληθείσης βρογχίτιδος ύπδ τών ιατρών τής Φουγκάλης, 
άλλ’ητις έπί τέλους δέν ητο είμή καθαρά φθίσις. Έπί δύο μήνας διετέ-' 
λεσε πάσχουσα, άλλ’ουδέποτε άνερρώνυε" έτρωγε, περ.ιεπάτει, άλλ’ήτο ■ 
άδύνατος, ουδέποτε άπηλλαγμένη βηχός, ισχνή, κάτισχνος.
' Καί δμως ή Γεση ήτο εύθυμος καί μοί έλεγε δτι ήτο ισχνή ένεκα τοϋ' 

πρδς εμέ έρωτος αυτής, καί δτι μετά τδν γάμον ή'θελεν ίαθγ. Ό πατήρ 
μου συνεχώς μοί eAgye : «Σδβκστιχνέ,..Σεβαστιανέ, ή.γυνή αύτη δέν εΐνε, 
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διά σε" εϊνε λίαν άδύνατοςψ ταχέως θ’ άπολέσγς αύτήν κάί θά άποκτή- 
σης άσθενή τέκνα. Σεβαστιανέ, ύπαγε είς τδν έν Λισβώνρ θεϊόν σου, λη- 
σμόνησον τήν Γεσην" έγώ δεκάκις ήράσθην πριν ή νυμφευθώ τήν μητέραί 
σου και σύ νά νυμφευθής τήν πρώτην τυχοϋσαν γυναϊκα;

. Ό πατήρ μου δρθώς έφρόνει, άλλ’ ούδείς ιατρός μέ άπέτρεψεποΰ γάμου 

εκείνου" άλλά κατά τί ώφελοΰσιν όί ιατροί; Χρησιμεύουσιν ϊνα βασανί- 
ζωσι τούς άσθενεΐς, άλλ’ούχί καί νά διατηρήσωσιν έν ύγείη τούς ύγιεϊς.; ■ 

, Ήγαπώμεν τοσοϋτον άλλήλους ! Ένυμφεύθημεν" ή Γεσή μετ’ δλίγον- 
ήτο έγκυος καί διαρκούσης τής καταστάσεως ταύτης, ή βήξ έπαυσε καί 
μικρόν έπάχυνε" έγώ έθεώρουν έμαυτδν ώς τδν εύτυχέτατον απάντων" άλλ’ 
έπελθόντος τοϋ τοκετού δ βίος της έκτοτε κατέστη βραδεία άγωνία, καί 
έγώ άμαθής ώς κτήνος, κατά πάσαν κύησιν ύπελάμβανον αύτήν βελτιω- 
θεϊσαν καί ειχον νέα τέκνα. Ούδείς ποτέ ιατρός, μοί είπεν, δτι έν έκάστωι 
τοκετφ ή σύζυγός μου ήτο άσθενεστέοα ή πρότερον, καί δτι έκαστον τ.έ? 
κνον ώθει αυτήν πρδς τδν τάφον.

Τδ καλδν τής Μαδέρας κλίμα έτήρησεν αύτήν ζώσαν έπί οκταετίαν" έν 
Άγγλί^ε ή'θελεν άποθάνγ έν διαστήματι μηνών τινων. Ό οθρανδς τής ήμε- 
τέρας νήσου παρέσχεν αύτνί μακράν καί άλγεινήν άγωνίαν.

Καί ου μόνον άπώλεσα τήν Γεσην μου, άλλά καί άπαντα τά τέκνα μου. 
“Απαντα ώμοίαζον πρδς τήν μητέρα των" ούδέν τούτων παρέλαβε τούς 
ώμους μου, τούς έκ σιδήρου πνεύμονας μόυ. Έάν τά εί'χατε έδη ! Όπόσον 

ήσαν εύμορφα ! ’Ησαν άίπχντχ, ώς ή Δολορές καί τινα έτι εύμορφότερα, 
ξανθά, ρόδινα, εδφυέστατα καί άξιέραστα. Πρδ εί'κοσι ήδη ετών ένυμφεύγ 

θην, καί έπί είκ,οσαετίκν ολόκληρον ή οικία μου διβτέλεσε νοσοκομείου καί 

νεκροταφείου. Έχρησίμευσα ώς νοσοκόμος τή Γεσή, τφ Μιχαήλ, τφ Σε&χ- 
στιανφ, τώ Άντωνίφ, τή Έλίζγ, τή Ρουβίνή, καί άπαντας, κυρία μου, 
.έθαψα. . -

Καί έννοεϊτε τί εινε, νά έχη τις ημιθανή κλινήρη υιόν, και έτερον πτύ· 
οντα αίμα ύπδ τά δένδρα τοΰ κήπου κατακλινόμενον, διότι στερεϊται δυ- 
,νάμεως νά κινηθή ; ’Εννοείτε όπόσον είνε δεινόν νά μεταβαίνη τις εις τήν 
..τράπεζαν καί περίφοβος νά διακρίνη έπί τοϋ προσώπου τών τέκνων αύτοΰ 
τά πρώτα ΐ'χνη τής άπαισίου νόσου ; Καί έννοεϊτε τί έστί νά έξυπνη τις 

τήν νύκτα, καί αΐ'φνης ν’άκούγ βήχοντα τδν εύρωστότερον τών υιών σας, 
(έκεϊνον, δστις έφαίνετό, δτι ή'θελε διαφύγη τήν κοινήν τύχην; Έννοεϊτε 
τί έστίν νά περιφέρεται τις τήν πρωίαν άπδ κλίνης είς κλίνην καί νά βλέπη 
τάς έρυθράς κηλϊδα.ς, άς· δ αίμκτόφυρτδς σίελος τέκνου.σας κατέλιπεν.-έπί 

, τοϋ πρΟσκεφαλάίου κατά τήν δυσχερή ^ής«κτ^ς ;άναπνυή[ν * 
τί έστί νά ζή τις μεταξύ τής άγωνίας τών ζώντων καί τής άγωνίας τών 
ημιθανών, καί ν’ άναγκάζηται νά μειδι^ πρδς καθησύχάσιν τών έντρομων 
τέκνων, καί νά ψευδητάι ού? μόνον σήμερον, άλλά καί αύριον, αΐω- 
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νιως, καί νά έπινοή νέα καί σκληρά ψεύδη χάριν των άσθενούντων καί 
τών καλώς έχόντων, φοβούμενων ήδη, ότι προσεβλήθησαν υπδ τΐίς νόσου;;

’Εννοείτε λοιπόν πάντα ταΰτα, άνεγνώσατε έν τοϊς άρχαίοις βιβλίαις 
βκσανον σκληοοτέραν ταυτης;.

’Ενθυμούμαι έ'τι και νυν, ότι ημέραν τινά τοϋ Δεκεμβρίου ραγδαίώς 
έβρεχε καί ύγρδν ψϋχος εισέδυε μέχρι των οστών. Έπανεργόμεθα έκ τοϋ 
νεκροταφείου μετά ίων τέκνων μου, άφοΰ συνωδεύσαμεν την εύειδεστά"- 
την δεκαπενταετή Έλίζαν μου. ’Ήμεθα τότε τέσσαρες είσέτι, έγώ, η Ρου- 

βίνη,; η Δολορές καί δ Μιχαήλ. Τά ενδύματα ημών ήσαν κάθυγρα καί ού- 
δε'ις ώμ.ιλει· ’Ενώ άνεβχίνομέν την άνωφερή δδόν, ην προ στιγμών τινων 
άνεβητε, σ Μιχαήλ αίφνης καταλαμβάνεται ύπδ ξηροϋ, σκληρού καί άπο- 
τροπαίοο βηχός* είτα δέ πλησιάζει είς τδ στόμα του- τδ μικρόν ρινόμα·· 
κτρον, παρατηρεί αυτό, ώχριων δέ καί μειδιών συνάμα τδ δεικνύει τή 
'Ρουβίνφ, καί πράγματι ήτο πλήρες αίματος.

.’Εγώ έβάδ ιζον όπισθεν των τέκνων μου καί έβλεπον τά πάντα. Αί'φνης 
ή 'Ρουβίνη έστράφη πρός με, κλαίουσα δέ και τραυλίζουσα μ,οί έφώνει «πα
τέρα, πατέρα θ’άποθάνωμεν άρκ γε όλοι, όλοι ;»

Έκάθησα έκ λύπης επί τοϋ τοιχίσκου. της δδοΰ* η 'Ρουβίνη, δ Μιχαήλ 

καί ν[ μικρά Δολορές μέ ένηγκαλίσθησαν. Ή μικρά έκλαιεν αγνοούσα την 
αιτίαν, καί δ. Μιχαήλ μέ- έθώπευε λέγων «πατέρα πατέρα, δέν θά εινε τί- 
ποτε, έχω πληγωμένου τδ ουλον καί τοΰτο εινε αίμα προελθδν έκ των 
ούλων» άλλα μετά έν έτος, καλή κυρία μου, έτάφη καί δ Μιχαήλ καί 
Επανερχόμενοι οί'καδε ήμεθα τρεις μόνον.

Οΐμοι τφ έπαράτφ! Οίμοι τφ έπαράτφ! Νυν δεν έχω είμή την Δολορές 
καί θά θάψω καί αυτήν πλησίον τής Γεσής καί τότε θέλω παραγγείλγ· νά 
μέ .ένταφιάσωσι ζώντα πλησίον των τέκνων μου. Οί'μοι τφ έπαράτφ, ούδέίς 

δικαιούται νά δώση ημιθανή βίον εί'ς τά ί'δια τέκνα* όχι, ό'χι, δέν δΐκαι- 
οϋτάί-τις νά πλάσφ άνθρώπους, καταδικασμένους ν’άποθάνωσιν παϊδες 

‘έτι δντες, ν’άποθάνωσιν νεαάκι έν τή ήλικίφ τής χαρΧς καί των ελπίδων.
-Οχι! είμαι κατηραμένος, δ βίος εινε άχθος* πρέπει νά χορηγή τις αύτφ 

ρώμην καί υγείαν, όπως άνεχθή αυτόν. 'Ο-βίος δέν εινε δώρον, εινε φορ- 
τίον, εινε μαρτύριον. · .

Δέν εισθε καί ημείς, καλή κυρία μου, θυγάτηρ πατρδς ή μητρδς φθισικής;
Μόλις είπε τάς λέξεις τα-ύτας, Ού’ίλιέλμε μου, καί ήγέρθην ως παράφρων 

κραυγάζουσα.
—’’Αρκεί, αρκεί, μέ φονεύετε, δμρΰ μετά τών τέκνων σάς».
Άναχώρησασα έκείθεν-έδοκμον πάραυτ'α είς την-οικίαν·μου καί έρρίφθήν' 

'κλαίουσα καί τραυλίζουσα είς τάς άγκάλας τής θείας έρχομένης εις 
άπάντησίν μ.ου. '

■ * Ούΐλιέλμε, πάντα ταϋτα· σο'ί έγραψα, θεωρήσκσά τοϋτό κάθήκόνμου.
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Ή θεία *Ar'ra τω Ο'νίΛιεΛμφ

Έν Ασνίίνφ νή· 3; Αύγουστου»

Ούΐλιέλμε ή "Εμμα μας άπέθανε* δέν ευρίσκω· άλλην ταυτης λέξιν, 
καί άδυνατώ- νά ύποκριθώ,. ν’άπ,οσιωπήσω. "Αχ ! Ούΐλιέλμε, σύ δ το- 
σοϋτον άγκπήσας αυτήν, σύ οστις αιωνίως θά ζήσγς μετά τής,μνήμης· 
τοϋ άπολεσθέντος άγγέλου μας, θά έννοήσφς την σκληρότητά-μου. ’Αλλά 
τίνος ένεκεν ώφειλον νά σοί- άποκρυψω- την. άπαισίαν εί'δησιν διά μακρών 
περιόδων, τίνος ένεκεν. ήθελον άποπειραθή. νά σοί. άποκρύψω αυτήν μάχρκ· 
τής τελευταίας σελίδδς τής έπιστολής μου; Είμί βεβκία, ότι σύ· άνοίςκς 
τδ φύλλον τοΰτο ήθελες αίσθανθή: τήν τοϋ τάφου, δσμήν,. ώστε; δέν θά ήδυ* 
νάμην νά σέ άπατήσω. ’Επί μήνα θά ήδονάμην είσέτι.ν’αποσιωπήσω τήν 
φρικτήν έκείνην λέξιν, άλλ’ ή σιωπή μου θά ήτο έ'τι σκληροτέρα. Ή ’Έμμα 
δι’ όρκου ύπεσχέθη ότι θά σοί γράφ-ρ, άν.ά παν ταχυδρομεϊον, καί σύ δέν 
ήθελες πλέον λάβρ περί αυτής ειδήσεις. 'Υπάρχει τι χείρον τοϋ. θανάτους 

τοΰτο- δ’ε,στίν ή άγων,ία. ΕΓρδ δεκαπέντε ήδη ημερών ή-"Εμμα .άναπαύε- 
ται έν τω άλσει των πιτύων, έν τφ δενδρώνι τής μικράς γέφυρας:* κα& 
επειδή σήμερον άνκχωρεΐ δ ταχυδρόμος,, μετά μακράν βκσανον ήδυνήθην 
νά λάβω τδν κάλαμον, ΐνα σοί γράψω. Ούΐλιέλμε, πώς εινε λοιπόν δυναπ 

τδν νά ύπομείνωσι τήν ζωήν οί μή πιστεύοντες είς. τδν θεόν, καί πώς πά
λιν είναι δυνατόν νά αίσθκνώμεθα τήν ήμετέραν καρδίαν ζώσαν έ'τι, Εν
ώ κατά τεμάχια σπαράσσεται, μή πιστεύοντες οτι- ημέραν· τινά θά έπα- 
νίδωμεν τους προσφιλείς ημών ; Άνέγνωσα ότι οί. τής. Άβυσσυνίας κάτοιτ 
κοι σπαράττουσιν έκ των βοών πάλλοντα τεμάχια κρέατος, άτινα είτα 

μαγειρεύουσι πρδς.τροφήν των* καί ούτω· καθ’έκάστην σφάττουσι* καί σπ.α- 
ράττουσι. .τά. άτυχή εκείνα ζώα, μέχρις ού· δέν έναπομένουσιν αύτοϊς: είμυή 
δστόί καί έντόσθ.',α. ’Αλλά καί ήμεϊς άρα γε δέν δμοιάζομεν κατά τδν βίαν 
τοϊς βουσί. τής Άβυσσυνίας; Δέν χανομεν ημείς αυτοί ολίγον κατ’ δλί’· 
γον τούς ίερωτέρους ημών δεσμούς άγάπης, καί δ μακροβιώσας δέν· καθί?· 
σταται έπί τέλους σκελετός, άλλ’ δστις. βαδίζει έκμανής καί έξαιμος ζή- 

σας τοσαϋ,τον ;■ . ■ .· ■
Σκέφθητι, Ούΐλιέλμε, ότι ή σή “Εμμα άπεβίωσε πεποιθυϊα νά σέ, έπα^ 

νίδη έν καλλιτέρφ κόσμφ, έκλεισεν. ήσύχως καί άφροντίστως τούςΑφθαλ’· 
μους, εύελπις,ούσα ότι θά ά.νθέξ^ς τφ σίράλγεί καί. ότι δέν. θά βραχύ»ρς 

ουδέ κατά στιγμήν τήν ζωήν σου. ·
Έγώ καθ’ όλον* τδν<έμδν· βίον θά θρηνήσω τήν “Εμμαν μου^ ή.ν ήγάπησα 

,ώς θυγατέρα,, άλλ’ αύχ ήτταν έν τφ έμφ κλαυθμφ θά έ'χω πάντοτε, τήν 
προσφιλή ελπίδα, ότι θέλω: έπανίδνι αύτήν. Ούτω κλαϋσον· καί σύ, Ούΐλνδλμε 
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αυτήν. ’Επάνελθε εις ’Αγγλίαν, ίνα φιλήσης τδν τάφον αυτής, έπάνελθ® 

πρός με. Έγώ έναπέμεινα μόνη, πάντη μόνη, υστάτου λείψανου πολυα
ρίθμου δίκογενείας, σβεσθείσης έν δλίγαις έ'τεσι. Συ, δστις είσαι υίοθετη- 
θεν τεκ.νον μου, έλθέ νά κατοικήσης μετ’έμοΰ. Έλθέ νά παρηγόρησης επ’ 
ολίγον τάλαινα γραίαν σιωπήλώς βαδίζουσαν έν εύρεΐ μεγάρφ και φοβαυ- 

μενην ν’ άκουση τδν θόρυβον τών βημάτων της.
■ Πρδ πολλών ή'δη έτών δέν ηκουοντο πλέον δ φαιδρός πάταγος τών τε

κνών, αί.κραυγαι τών αθώων κλαυθμών, αί εκφωνήσεις προς την θείαν 
’Άνναν, άλλά πρδ ενιαυτοί», η ’Έμμα ένέπλησε την οικίαν νέας φαιδρότη- 
τος. Πανταχοΰ δπου καί άν έκινεΐτο δ άγγελος εκείνος, όπου καί άν άνέ- 
πνεεν έσχηματίζετο εύθαλής κήπος. Πάσαλέξις έκ τοΰ στόματος αύτής 
έςερχομένη δέν ήτο είμή ιλαρά ποίησις καί τδ μειδίαμα αύτής θωπεία. 
Καίτοι μελ αγχολική, νοσούσα, πάσχουσα, πάντοτε μετά χαράς εδγνωμδ- 
νβι τούς, περί αυτήν.

Όποιον κενόν καταλείπει ήμϊν πλάσμα, δπερ άγαπώμεν ! Έλθέ, Ούϊ- 
λιέλμε, νά συλλέξης πάσαν την κληρονομιάν ταύτην εύωδίας καί πάθους. 
Είνε ίδική σου, άπολώτως ίδικη σου, ούδείς πρδ σαΰ θά βεβήλωσή αύτήν. 

Έκλεισα την οικίαν τοϊς περιέργοις, τοϊς συγγενέσι, τοϊς ,φίλοις. *Η οικία, 
έν ή έζησε κατά τάς τελευταίας ημέρας η ση Έμμα είνε άπασα ίδική 
σου, άπολύτως ίδικη σου. Έμοί μόνον επίτρεψαν νά γείνω φύλαξ τοϋ σοδ 

κοιμητηρίου. ■ ·
" Θέλεις εύρη τδ κλειδοκύμβαλού έτι άνοικτόν, καί έπί τοϋ άναλογίου 

την τελευταίκν μουσικήν, ην έπί τοϋ κλειδοκύμβαλού έκρουσε. Θά εδρης 
έν τφ ποτηρίφ αύτής πλησίον τής νεκρικής κλίνης τά μαραθέντα αυτής 
άνθη, άλλ’ έτι εύοσμα, θελεις ?δη τδ ώρολόγιον αυτής, δπερ έβάδισεν έπί 
επτά έτι ώρας μετά τδν θάνατον αύτνίς, θέλεις εύρη έτι ζωντανόν τδ 
κανάριόν της. Θέλεις ΐδη έπί τοϋ άκρίβαντος άτελές σχεδιαγράφημα, θέ
λεις εδρη τά ένδυματα, τά προσφιλή βιβλία, πληθύν ωραίων άντικειμέ- 
νων, δι’ών έφίλει νά περικυκλοΰται’ θέλεις εδρη τά πάντα, πλην τής 
ήμετέρας Έμμας, κοιμωμένης έν ειρήνη έν τώ δενδρώνι πλησίον τοϋ 

πκτρός.
Έλθέ, Ούϊλιέλμε, μή άποθάνης έν άπεχουσαις χώραις,. μεταξύ ξένων 

μη έννοουντων σε, μεταξύ άνθρώπων μη γνωρισάντων αυτήν’ έλθέ νά σολ- 
λέξης τήν ύστάτην πνοήν τής ψυχής εκείνης, της διά σέ και μόνον διά σέ 
ζησάσης. Έλθέ ν’ άσπασθής τδ την εστίαν ταυτην περϊίπτάμενον αύτνίς 
πνεΰμκ ώς χρυσκλίδκ κρούουσαν τάς άβράς αύτής πτέρυγας έπί τών ύά* 

λών τών παραθύρων, ΐν’άνευρη τάς άκτϊνας ηλίου, ούδέποτε δόαντος.
'Π ’Έμμά μας ήδη ήσθάνετο τδν θάνατον πλησιάζοντα καίτοι δέ θαρ

ραλέα ούσα, εφοβεϊτο. Πρδ πολλών 'ημερών δέν ήθελε νά μένη πλέον μόνη 
•ικαί δσάκις θαλαμηπόλος ή φίλη εύρίσκετο πλησίον αύτής, άνευ; τής ^έλα- 
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^θίστης αίτιας παρωργίζετο, άντέλεγε κατά οίουδήποτε άντικειμένου καί 
ηγανάκτει. *Η τοσοΰτον άλλοτε υπομονητική, νΰν αύστηοώς έπέπληττε 

τάς θαλαμηπόλους αύτνίς, άλλα πάραυτα μετενόει καί first παρ’ αύτών 
συγγνώμην.

Έλεγεν δτι είχε καλώς, άλλ’ έβηχε περισσότερον η συνήθως καί δέν 
είχεν δρεξιν νά φάγη* μόλις δέ δλίγας λέξεις είποϋσα άπηυδα, καί δλίγαι 
βαθμίδες της κλίμακος ήνάγκαζον αύτήν φρικτώς ν’ άσθμαίνη. Προέτεινον 
αύτή νά προσκαλέσω τδν ιατρόν άλλ’έπί τή προτάσει ταύτη ήγανάκτησε 
καί τδ πρόσωπον αύτής κατέστη τοσοΰτον ερυθρόν, ώστε μικρδν έδει νά 
πεισθώ δτι έν έκπληκτική ταχύτητι ύπδ ΐσχυροΰ πυρετοΰ κατελήφθη.— 
’Οργίλη, άεικίνητος, άπεχθανομένη τδ πάν έπλαγίαζεν έπί τής κλίνης' 
είτα δέ έκάθιζε καί αδθις κεκμηκυϊα έστήριζε τήν κεφαλήν έπί τών προσ- 
κεφαλαίων. Έν μια μόνη ώρα έπραττε μυρία’ άνεγίνωσκε, έ'γραφε, έκρουεν 
έπί τοϋ κλειδοκυμβάλου, έπειράτο νά ζωγραφήση, έζήτει τάς έφημερίδας, 

διηρεύνα τήν βιβλιοθήκην καί τό πάν ένώχλει αύτήν.
- Κατά τάς θερμοτέρας τής ημέρας ώρας, έξησθένει τοσοΰτον, ώστε ούδέ 
τοϋ δωματίου έξήρχετο. Έγώ έ'βλεπον αύτήν πάσχουσαν, άλλά δέν ήδυ- 
νάμην νά παρηγορήσω αύτήν. Ούχ ήττον δμως άπεπειράθην νά πράξώ 
τοΰτο,: άλλ’έπρόκειτο περί σφοδροτάτου, άνιάτου άλγους κατατρώγοντος 
τά σπλάγχνα αυτής, ώστε ήναγκάσθην νά ενδωσω, ίνα μη ενοχλήσω 
αύτήν διά τών έρωτήσεων καί συμβο υλών μου. Αυτή η γνοΰσα πάντοτε 
τάς καρδίκς τών περί αύτήν, καίτοι μη δμιλοϋντων, μοι ευγνωμόνει επί 

τή εύσεβάστφ σιωπή μου.
Πρωίαν τινά, καί αυτή ύπήρξεν ή τελευταία τοΰ αύτής βίου, ήγέρθην 

άργά, διότι ήσθανόμην έμαυτήν πάσχουσαν’ ούχ ήττον δμως πάραυτα 
ήρώτησα περί τής Έμμας καί μοί άπήντησαν, δτι έγερθεϊσα ένωρίς καί 
περιβαλοΰσκ τόν έαυτής μανδύαν έξήλθε προσειπόΰσα τή θαλαμηπόλφ 
«Είπατε τή έμή θείγ, δτι διά τοΰ πρώτου ταχυδρομείου μετέβην εις 
Βάθην, ίνα έπισκεφθώ τδν τάφον τοΰ πκτρός μου καί δτι θά έπανελθω οΐ'- 
καδε κατά τήν ώραν τοΰ γεύματος. Έφ’ δλην τήν ημέραν άδημόνως οί 
ύφθαλμοί μου έζήτουν τδ ώρολόγιον καί πλέον ή άπαξ μοί έπήρχετο ή 
ιδέα νά πλησιάσω αύτδ είς τδ ούς μου, νομίζουσα δτι άνεχαίτισε τήν πο

ρείαν του, τοσοΰτον δ χρόνος έφαίνετό μοι βραδύς.
• . Έπί τέλους αυτή άφίκετο περί τήν τετάρτην ώραν’ έδρκμον προς αυ
τήν’ ήτο ωχρά ώς δ θάνατος, δέν ήδύνατο νά δμιλήση’ τοσοΰτον βκρέως 
ήσθμαινεν άναβάσα τήν κλίμακα. Έπεθύμει νά μοί άπευθύνη μειδίαμα, 
ηίονεί θέλουσα διά τών άφώνων χειλέων ν’ άπαντήση ταΐς πολυαρίθμοις 
έν τή έμή διανοίη έπελθούσαις έρωτήσεσι, καί τοΰτο έξέφραζε διά τε τοΰ 
-τεταραγμένου αύτής προσώπου καί τών σπασμωδικών αύτής χειρονομιών. 

,’Έδραμε προς τδν κοιτώνα καί έπιμήκης κατέπεσεν έπί τοΰ ανακλίντρου 
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μή λαβοϋσα ούτε χρόνον ούτε ίσχύν νάέκβάλγ τον μανδύαν, τον πίλον, 
τάς χειρίδας. Αί χεΐρες αύτής ήσαν παγετώδεις· τήνδ’ έν αύταϊς άπομέ- 

μόνον οί φρικτοί έπαναλαμβανόμενοι βαθεΐςνουσαν ζωήν έδείκνυον 
στεναγμοί.

“Εαροοσα τον κώδωνα τοσοϋτον ίσχορώς, ώστε άπέσπασα το σειράδειον’ 
έφώναζα νά προσκαλέσω πάραυτα τον ιατρό? μας' εΐτα δέ ώς παράρρων 
στηριζομένη έπί τών. εδρών και των τοίχων, καί άνά παν βήμα, νομίζουσα 
οτι έ'μελλον νά πέσω έκ νέου λιπόθυμος και πάλιν άναλχμβάνουσα· πά
σαν τήν τής έμής θελήσεως δύναμιν, έξήλιθον τοϋ δωματίου ίνα ζητήσω, 

άγνοώ καΐ εγώ τΐι .-. . .
"Ηθελον έν· μι^ μόντι φορά νά ποιήσω πλεΐστα όσα’, έπεθύμουν νάειχον 

σινάπι,, πϋρ, υδώρ τής Κολωνίας, έπεθυμουν νά ειχον μετ’έμοϋ πάντας; 
τούς ιατρούς, πάντας τούς φαρμακοποιούς τοϋ Λονδίνου· αλλά προ πάν
των έζήτων τον Ούϊλιέλμον, Μοί έφκίνετο. ότι κατά τήν στιγμήν έκείνην, 
σύ Οά ήσο το άναγκαιότατον πάντων τνή’Έμμ^ι.

.· Μετά τινας στιγμάς είσελθοϋσ,α εις τό δωμάτιον,ή'κουσα τήν. Γεσήν σπα- 
ραζικαρδίως κραυγάζουσαν βή κυρία μου άπέθανεν,. ή. δεσποινίς ’Έμμα α
ποθνήσκει’) καί απέσπα τάς τρίχας τής κεφαλής. — Πλησιάσασα εις, τήν 
κλίνην εΐδον τήν έμήν θυγατέρα, έ'χουσαν τήν τοϋ κηροΰ. χροιάν’ τά πε
λιδνά καί αίματόεντα αυτής χείλη ήσαν κεκαλυμμένα ύπό άφθονου αίμα

τος, πλημμυρήσαντος. ού μόνον τό τε προσκεφάλαιον καί τήν κλίνην,πά
σαν, άλλά καί έπί τοϋ τάπητος καταπεσόντος. Καί τά χείλη εκείνα ή'νοι- 
γον καί έ'κλειον καί ή τελευταία πνοή έψιθύριζεν έν τω αΐματι. . Έρρίφθήν 
επί τής θυγατρός μου, κατέσφιγξα αύτήν εις τάς άγκάλας μου, καί τή 
έφώνησα «’Έμμα, ’Έμμα", τοσοϋτον μεγαλοφώνως, ώστε καί εγώ αύτή 
έφοβήθην ύπό τής κραυγής μου. ’Άνοιξε τούς οφθαλμούς, ήθέλησε νά δμι- 
λήστ), ύψωσε τήν χεΐρα καί νεύσασα μοί υπέδειξε το γραφεϊον καί είτα 
πειρωμένη ν’άναλάβ-ρ δυνάμεις έπλησίασε τά χείλη, αύτής εις τό: ους μου 
καί εύκρινώς. προεφερε το σον όνομα, ώ Ούϊλιέλμε’ είταέστράφη έκ τοϋ 
,άντ,ιθέτου μέρους καί έγώ έλιποθύμησα.

Ούϊλιέλμε μου, επί δύο. ημέρας καί νύκτας διετέλεσα ώςπαράφρων’ δέ/ 
ήνοιξα τούς Οφθαλμούς είμή ινα κλαύσω καθ’ δλον τον έναπομένοντάμο.ι 
βίον’ δεν ήνέωξα τούς οφθαλμούς είμή ίνα αισθανθώ έμαυτήν άτυχή καί 

μόνην. Μετά τινας ημέρας άπό τοϋ θανάτου τής ήμετέρας ’Έμμας, ενεθυ- 
μήθην τοϋ ύστάτου εκείνου νεύματος, δι’ού μοί εί/εν ύποδείξ-ρ το γρα- 
,φεΐον καί εύλαβώς έκεϊ μεταβάσα ήνέωξα τό» συρτάρισν. Πάραυτα εϊδον 
επιστολήν έσφραγισμέ.νην καί πρός σέ άπευθυναμένην. Σοί άποστέλλω..αυ
τήν,. ώ; Ούϊλιέλμε, έκατοντάκις πρώτον, φιλήσασα αύτήν.

< Προαισθάνομάι ότι έν ταυταις ταΐς. σελίσιν; ό άγγελος εκείνος, θά περιέτ 
■κλεισεν ιεράν ακεψιν, ήτις βάλσαμον Ισεταί σοι,.τφ τοσοϋτον άγάπήσαν.τι 
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αύτήν. Φρονώ δτιέν ταϊς σελίσιν έκείναις εύρήσγις τύ θάρρος τοΰ ζ·ί!ν καί 
τήν ίσχύν τοϋ έλπίζειν, καί άδυνατώ-ν’ άποσπασθώ. τοϋ ύστατου εκείνου:' 

θησαυρού άνευ δεινού άλγους καί φόβου, μήπως αυτή, κατά τοσοϋτον μα- 

κρόν ταξείδιον άπολεσθή.
• Είθε άγγελος νά συνοδεύση το' φύλλον εκείνο κατά τον ωκεανόν’ εΐ'θε 

νά σοί έλθή σώον καί αβλαβές. . . ,
-Ούϊλιέλμε, γιγνώσκω καλώς ότι διά τής επιστολής μου τούτης παρέ- 

σχον σσι τον σκληρότατον σπαραγμόν, δν-ποτε άνθρωπίνη καρδία δύναται 
νά ύποσττ)·. άλλά καί έγώ- κλαίω, πάσχω- καί ζώ, επειδή σέ περιμένω·' καί 
θ'άριθμήσω καί τάς ημέρας καί τάς ώρας, διότι είμί βέβαια ότι διά τοϋ 
πρώτου ταχυδρομείου τοϋ Παναμά θά είσαι παρ’έμοί. Μέχρι τής στιγ
μής έκείνης θ’ άπομακρύνω τής οικίας, έν ή ή ήμετέρα ’Έμμα· έζησεν-, συ 
μόνον πάντα περίεργον- άλλά καί τούς φίλους. Ούδείς θά έγγίσγ) τά βι

βλία αυτής, τό κλειδοκύμβαλου αύτής, πάν δ,τι αυτή ανήκε.
Ούδείς θα μολύνγ διά τών βημάτων αύτοϋ τον ύπό; τάς πίτυς εκείνον 

τόπον, έν ώ-αύ τη πλησίον τοϋ πατρος αναπαύεται. Πλέον ή άπαξ μο'ί εί
πε·?, ότι έκεΐ έπεθυμει νά κοιμηθή τον ύστατον ύπνον, καί έκεΐέπλαγίασπ 
αύτήν.. Έλθέ νά κλαύσγς μετά τής γηραιάς θείας, έπί τοϋ τάφου εκείνου.

Έλθέ, Ούϊλιέλμε, πάραυτα έλθέ σέ περιμένω.

’Ιδού αί- τελευταϊκι λέξεις πλάσματος, έκ των ωραιότατων καί άγνο- 
τάτων, τών ποτέ ύπό τάς άκτΐνας τοϋ ήλιου μειδιασάντων καί κλαυσάν» 
των. Ή τελευταία τής ’Έμμας επιστολή έ'φερεν ημερομηνίαν. ί4 Ιουλίου^ 

παραμονήν τοϋ θανάτου αύτής.

Έν Αονδίνφ τη 14 ’Ιουλίου <8.. .

Ούϊλιέλμε άποθνήσκω. Δεν τό είπαν τϋ) έμή κα-λ·^· θείγ. ’Άννα,; δεν τθ 

βϊπον τώίάτ-ρφ, διότι αισθάνομαι ότι τό πάν ήθελεν άποβή άνωφελές. Τ0 
γλυκύ τής Μαδέρας κλίμα έθεσε λεπτόν έπί τής πληγής μου πέπλον·, 
άλλ’ αί τοϋ Λονδίνου- δμίχλαι εΐπερ ποτέ σκληρότερου μοί ήνέφξαν’ αύτήν 
εκ νέου. Δεν δύναμαι πλέον νά ζήσω καί μόνον- λυποΰμαι, ότι θ’ άποθάνώ 
μή ίδόϋσά σε. Άνά πάσαν ώραν, άνά πάσαν στιγμήν παρατηρώ τήν σήύ 
εικόνα, καί μετά τοσαύτης προσηλώσεως σέ ένατενίζωί, ώστε φαίνεται μοι, 
δτι- θά μοί· άπαντήστις, καί- θά έλθ.γς' τελευταίαν. φοράν νά μέ άπο- 

( χάιρετίσ·ρς.-—’Αλλά σύ· δεν πρέπει ν’άποθάνγς.— Βασανίζομαι πρός τού*· 

τοις ύπό τής σκέψεως μήπως άΐφνκδίως άποθάνω-. Αισθάνομαι έν τφ έμφ 
στηθεί- φλογερόν πϋρ’ καί μοί- φαίνεται δτι έν· τούτφ άπο- στιγμήν, εις 
στιγμήν θά θραυσθη τι. Αλλά τό'τοιοϋτον είνέ τι ούτιδάνόν, Ούϊλιέλμε 

•μου, άπαντες θνήσ-κουσΐ!’ τό; άπ,οθνήσκέιν πρέπει νά είνέ τί λίαν- εΰ'κολον;
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Κατέχομκι ύπδ θείας χαράς, ήτις μοί παρέχει· θάρρος, με καθιστά με- 

γαλόφρονα, ότι έ'ζησα, καί εύδαίμονα διότι σέ έγνώρισά, σέ ’ηγχπτίΰχ καί 

τοσοϋτον παρά σοϋ ήγαπήθην !
Όπόσον εί'μεθα έγωϊσταί, δ θάνατος ήδη άγγιζε καί έγώ ώς νήπιου, 

άγάλλομαι έπί τή μακαρία βιεβαιότητι ότι ούδέποτε θά δώσης εαυτόν ούδε- 
μι^ γυναικί, ότι δεν ύπήρξας, ούδέ θά είσαι Αλλης τίνος ή τής ’Έμμας σου!. 
Με ^γάπητκς υπερβαλλόντως ! Σοί καταλείπω μεστότατων θησαυρόν (Ανα

μνήσεων, λαμπροτάτην κληρονομιάν αισθημάτων, ώστε δεν θά δυνηθήφ. 
ποτέ νά γείνης κτήμα έτέρας. Τοϋτο σκεπτομένη παραφρονώ έκ χαράς. 
’Αναγκάζομαι νά θέσω τάς δυο χεϊρα; έπί τοϋ ασθενούς στήθους μου καΐί 
ϊσχυρώς νά σφίγξω αυτό, διότι καρδία μου πάλλει τοσοϋτον, ώστε φαί
νεται μοι, ότι θά μέ Αποπνίξη. Ή προς τον σδν έρωτα πίστις μου e.Ivfc 

τοσοϋτον Ασφαλής, όσον η πρδς τον θεόν πίστις μου.
"Αχ ! Πάτερ μου, έξετέλεσα τδ καθήκον μου. Αύ'ριον θά έπίσκεφθώ-- 

τδν τάφον σου, θά ψιθυρίσω είς τδ ούς σου, ότι η σή "Εμμα διετήρησε τήν 
έαυτής ύπόσχεσιν, ότι είδε Αξία σου, ότι Αποθνήσκει μη Αναδείζασα·· 
ετέρους'δυστυχείς, οΐτινες ωσαύτως ήθελον Απαθάνη, Α-λλ’ οϊτινες ήθελον- 

ί'σως καταρασθή τδν βίαν‘και τον χορηγήσαντα αύτοϊ; τούτον.. Συ, πάτερ. 
μου, ούδόλως ημαρτες πλάττων με’ ήγνόεις ότι ένόσεις.

Δεν βλέπεις λοιπόν, Ούϊλιέλμε μου ; “Οτι δικαίως Ανθιστάμ.ην εις τδν· 
σδν έρωτα, δικαίως Ανθιστάμην εις τάς ελπίδας σου; Τδ της Μαδέρας 
κλίμα είχεν έπουλώση πληγήν, Αλλά δεν μέ είχε θεραπεόση. Έάν ήθέ.- 
λομεν συζευχθή θά Απελαμβάνομεν κατηραμένα τέκνα. Α ιωνία τύψις συ- 
νειδότος ήθελε δηλητηριάση τδν ήμέτερον έ'ρωτα, καί εγώ δεν θά ηδυπ 

νάμημ πλέον ν’ Αναλογισθώ τδν πατέρα μ.ου. Τδ τοιοϋτον ήθελεν Αποβή, 
κόλασις,

’Αλλά συ πρέπει νά ζήσης, Ούϊλιέλμε μου, θά μοι τδ όμόσης, Ούϊλιέλ
με μ.ου, έπί τοΰ φύλλου τούτου, έφ’ ού ή Έμμα σου έπί ύστάτην· φοράν 
έθεσε την ώχράν καί ίσχήν αυτής χεϊρα, ναι σύ έγγράφως θά μοί τδ 
δμόσης. Θά ομόσης st δνόματι του λευκανθέμου τούτου, του πρώτου 
τούτου Ανθους; οπερ δι’εμέ συνέλεξας έν τή βπαύλει της Βάθης, καθ’3ν 
χρόνον σύ καίτοι μη όμιλών μοί εξέφραζες την σην πρδς εμέ Αγάπην. Θά 
μοί τδ όμόσης έπί τοϋ βοστρύχου τούτου, έφ' ού ποτέ έν παραφορφ έρω
τος κατέθεσας φίλημα. Ταϋτα είνε τά λείψανα τής σης ’Έμμας. "Οταν 
,έπέλθη η σή ύστάτη ημέρα, παράγγειλον νά σέ ένταφιάσωσι μετ’ αύτών·’ 
διαφύλαξόν μοι λοιπόν ταϋτα μέχρι; ού έν τφούρανφ έπανίδωμεν Αλληλους.

Ούϊλιέλμε μου, ού μόνον πρέπει νά ζήσης, Αλλά καί νά γονιμοποίησης 
τον βίον σου διά γενναίων πράξεων και μεγάλων κατορθωμάτων. 'Η ση 
λαμ.πρά δεξιά φύσις δύναται πανταχοϋ νά έργασθή. Έν τή έπιστημη, έν 
επικίνδυνοι; καί νέοι; ταξειδίοις,., έν τφ φλογερφ τή; πολιτικής έδάφεϊ;
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«δύνασαι, καί πρέπει ν’ Αναδείχθής μέγας, έπωφελης, ισχυρός Ανηρ.. Πρά- 
ξον πάν τδ Αγαθόν, όπερ ού'τε έγώ μόνη, ούτε μετά σου ήδυνήθην νά 
πράζω. Ουτω και έγώ δέν θά έζησα Ανωφελώ;, Αφ’ ού ή μνήμη μου θά 
σέ συνοδεύση εί; τούς Αγώνα; σου, τού; κόπους σου καί τού; στεναγμούς 
σου. ’Αποθνήσκω μεγαλοφοονοΰσα, οτι σοί ένέπνευσα γενναία αισθήματα; 

έπωφελεϊ; .καί μεγάλα; πράξεις.
“Οταν έν μεγίστη σιωπή μελετών καί ύπδ τής σής άγχινοίας έμπνεό- 

μ.ενος γράψης σελίδας, διδασκούσας τούς Ανθρώπους την τιμιότητα, ένθυ- 
μήθητι ότι ή τής σής "Εμμας σκιά ευρηται πλησίον, σοϋ’ ότι αύτη δια- 
σταυροί τάς λεπτά; καί ωχρά; αύτής χεϊρα; έπί τοΰ κόλπου αυτής· γί- 
γνωσκε οτι αύτη σέ παρατηρεί καί μειδιφ έπί τή λαμπρά σου μεγαλο- 
φυίη. Καί όταν έν τή πάλη των πολιτικών παθών θ’ Αγωνισθής υπέρ τής 
ελευθερίας’ όταν έν τφ στροβίλφ τών ύποθέσεων οί μαχηταί καί λαμπροί 
έφθαλμοί σου σπινθηροβολήσωσι, ένθυμήθητι ότι αύτη μετ’ έπαίνων έπι- 
δοκιμάζει τούς θριάμβου; σου, ότι ύπδ άφάτου χαρά; κλαίει, Αγαπηθεί·? 
σα ύπδ εύγενοΰς, μεγάλου καί γενναίου Ανδρος.

Καί όταν έπισκεφθής τδν πένητα έν τή καλύβη αύτοϋ, καί όταν σπογ
γίσης δάκου, καί όταν μελετήσης τά λυπηρά προβλήματα τής πολυπτω- 
χίας καί τοΰ Αλγους, ένθυμήθητι ότι έγώ σέ βλέπω, ότι σοϋ Ακροώμαι, 

ότι κλαίω καί χαίρω μετά σοϋ.
Καί όταν παρατήρησης τάς τής φύσε ως καλλονάς, Ας δμοϋ τοσάκις 

4λατρεύσαμ.εν, ώς δύο πιστοί τοϋ καλοΰ ίερεϊς, έν τφ κυανφ αίθριου ού- 
ρκνοϋ, έν τφ Αμυδρφ τής σελήνης φωτί, έν τή μυστηριώδη σιωπή τών 
πυκνών δασών, μεταξύ τής χλόης τών εύόσμων πεδιάδων, έν τοϊς γοεροϊς 
κύμασι ■ τών λιμνών καί έν τφ ψιθυρισμφ τής θαλάσσης, ένθυμήθητι οτι 
έγώ εύρίσκομαι μετά σοϋ, κεκρυμμένη, Αλλά ύ,τδ έρωτος τρέμουσα, Αφω
νος, Αλλά στενάζουσα καί ευδαίμων πανταχοϋ συνοδεύουσά σε, ζώσα έ'τι 
μετά τών σών ελπίδων, καί τής σής μνήμης.

Έμοί Αφιέρωσον πάσαν Αγαθήν πράξιν σου, πάσαν ίεράν Απόφασιν, πά
σαν γενναίαν έπιχείρησιν, καί ή σή ’Έμμα θά μεγαλοφρονήση έπί τή Αγ- 
χινοίιρ σου καί παντός ύπδ σοϋ μεγάλου διαπρζττομένου κατορθώματος. 
Σε περιμένει, ναι σέ περιμένει πεποιθυϊα ότι θά σέ σφίγξη έπί τής καρ
διάς δι’ αιώνιου ασπασμού, Απηλλαγμένου μεριμνών καί στεναγμών.

Ή σή ’Έμμα Απέρχεται καί σέ περιμένει έκεϊ όπου έπ’ί'σης θά έ'λθης.
Χαϊρε, ζήθι καί έ'σο μέγας’ ζήθι καί έ'σο επωφελής Ανηρ· ζήθι καί 

μή προξενήσης μηδενϊ λύπην’ ζήθι καί αγάπα με ώς έγώ αιωνίως θά σε 

Αγαπήσω.

Ύπδ τήν αύτήν σελίδα Ανεγίνωσκέ ,τι; τάς Ακολούθους γραμμάς, γέ- 
γραμμένα; διά σπμσμωδικών καί .: τρεμόντων γραμμάτων.
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« Σοί έμνύω ότι Ο’ άποβώ έπωφελής καί δραστήριος άνηρ, σοί τδ:-ομνύ& 
»δι' αγάπην σου.

»Τή 27 ’Οκτωβρίου.
βΟυϊλιέλμος»

Άφ.οΰ χρόνου έλαβον τά λείψανα τής Έμμκς καί τοΰ Ούίλιέλμου πε- 
ριέμεινα πάντοτε εύλαβώς καί σιωπηλώς επιστολήν τινα, άναγγέλουσάν 

μοι τι. περί τοΰ άτυχούς φίλου μου, αλλά πάντοτε εις μάτην περιέμεινα.

Παρήλθον ή'δη δέκα έτσι »αΙ επομένως δικαιούμαι νά δημοσιεύσω τάς 
θερμά; αύτάς σελίδας δυο των εύγενεστάτων πλασμάτων, ά ποτέ έγνώ· 
ρ·.σα. ■

. Καίτοι κτησάμενος τδ δικαίωμα, ούχ ήττον έγραψα έπανειλημμένως 
εις 'Αγγλίαν τφ Ούίλιέλμφ, τή θείγ ’Άννορ, άλλ’ ούδεμίαν έσχον άπάν- 
τησιν.

Περιμείνας πρώτον μέχρι τής ύστατες στιγμής λέξιν παρά τοΰ φίλου 
μου, ,άΐϊεφάσισα νά δημοσιεύσω τά φύλλα, άτινα μοί είχεν άπόστείλν).

Πέποιθα δτι δ τάΰτα άναγνούς δέν θά βλαφθή, άλλ’ δτι τουναντίον 
πολλοί θά ώφεληθώσι.

Τέλος.

ΟΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΪΡΜΗΚΕΣ

Ο.ί μύρμηκες καίτοι έντομα σαρκοβόρα-είναι γνωστόν δτι τρέφονται επί

σης και έκ της σακχαρώδους ούσίας τής ύπδ των φυτοφθειρών έ·κκριν.ομέ-ι. 
νης,. ήγναεΐτο όμως μέχρι τοΰδε .οτι είίδη τίνα - αύτών,.έθίζουσι νά συνάγω- 
σι μέλι καί .άποταμιεύωσιν αυτό... .

Οί μελιφόροι μύρμηκες οί υπό τοΰ κ. Mac Cook καθορισθέντες άνήκου- 

σι εις τδ γένος Μορμηκόχυσΐος ένδιαιτώντ.αι δ’ εις τάς πεδιάδας τού .Με-', 
ξικού καί τού νοτίου μέρους των Ηνωμένων πολιτειών τής' Αμερικής. 

Πρώτος δ μεξικανδς de Llave κατά τδ 1832 έδημοσίευσέ τινα περί τών 
ήθών των μυρμήκων τούτων, καίτοι δέ εις τάς σημειώσεις τούτου άλλοι 
τινες ταζειδιώται προσέθεντό τινα, εις τον κ. Mac Cook δφείλομεν τάς 

μάλλον σαφείς καί άληθεΐς πληροφορίας περί τοΰ τρόπου τοΰ βίου των έν-ι 
τόμων τούτων. Οί μελιφόροι μύρμηκες οίκοδομοΰσι πάντοτε έπί των φυ
σικών τοΰ εδάφους υψωμάτων μυρμηκιάς σχήματος μαστίων, χρώμενοι 

προς τοϋτο μικρών λί9ων. Έκαστη μυρμηκιά φέρει άκριβώ.ς έν τφ μέσω 
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πή; κορυφής δπή.ν φέρουσαν πρδς κάθετον είσοδον. Ή οπή. αυτή εισχω
ρούσα ολίγους μόνον, δακτύλους εις τδ βάθος τής μυρμηκιάς συναντ^ δρι- 
.ζόντιον στοάν διακλαδουμένην κατά διαφόρους διευθύνσεις καί προεκτει- 
νομένην επί πέντε καί έξ πόδας κατά μίαν καί μόνην συνήθως διεύθυν- 

σιν φέρουσαν εις τά διάφορα δωμάτια.
Έν ταΐς μυρμηκιαΐς έ .διαίτώνται πλήν τής βασιλίσσης τών παρθένων 

θηλειών καί των μεγάλων καί μικρών .εργατών καί άτομα άλλης τίνος 
κατηγορίας τά όποια φαίνονται έχοντα ώς εντολήν ν’ άποταμιεύωσι ■ τδ 
μέλι· έχουσι δηλαδή σχήμα άσκών έν οίς εναποθηκεύεται ή θρεπτική 
ουσία ή μέλλουσα νά χρησιμευση διά τάς άνάγκας τοΰ συνοικισμού. Ή 
βασίλισσα καταλύει εις τδ τελευταίου δωμάτων τδ κείμενον εις τδ άκρου 
τής μεγάλης στοάς. Περικυκλοΰται δ’ αυτή διαρκώς ύπδ δεκαπεντάδος 
.εργατών έκπληρούντων χρέη σωματοφυλάκων, οΐτινες την ψήχουσι, την 
τρέφουσι, παρίστα-νται κατά τήν στιγμήν τής ωοτοκίας, φαίνονται δέ μάλ-, 

λον ώς νά τηρώσι ταύτην αιχμάλωτον.
Τά φατνώματα πάντων τών άλλων δωματίων τών κατά μήκος τών 

.στοών κειμένων είναι οότω-γεγλυμμένα ώστε παρουσιάζουσι σειράν μι- 
,κρών ρυτίδων έφ’ ών συγκρατούμενοι οί μύρμηκες διατελοΰσι κρεμάμενοι. 
'Υπδ τά φατνώματα ένδιαιτώνται εκείνοι οί μύρμηκες οΐτινες δύναντάί 

ν’ άποκληθώσι μ.ύ(ψηκε<,-ταιι.ΐΐντή[>(<', διότι πάσα ή εργασία αύτών πε
ριορίζεται εις τοΰτο καί μόνον, νά χρησιμεύωσι δηλαδή ώς άπλοι άμφορεϊς 

μέλιτος Ή γαστήρ τών μυρμηκων τούτων πληροΰται εις τοσοδτον βαθ
μόν μέλιτος ώστε έξογκοϋται έν σχήματι σφαίρας έχούσης μέγεθος πίσ- 
σο.υ, ούσης δ’έντελώς δυσαναλόγου τοΰ Αναστήματος τοΰ εντόμου. Πράγ
ματι δέ ή ποσότης τοΰ μέλιτος ή έν τή γαστέρι του ζώου έμπεριεχομέ- 
νη έχει βάρος οκταπλάσιον τοΰ βάρους αύτοΰ τοΰ εντόμου. Διά τοΰτο οί 
μύρμηκες οδτοι εϊσίν Ανίκανοι νά βαδίσωσι, καταδεδικασμένοι δ’ οντες εις 
κατ’ ανάγκην Ακινησίαν όπως μή πκρεμποδίζωσι την κυκλοφορίαν κρε- 
μώσιν εαυτούς έκ τών ρυτίδων τών φατνωμάτων. — Οί μύρμηκες ούτοί 
άνίκανοι οντες νά βαδίσωσι κατά γής, επί τών φατνωμάτων κατορθοΰσι 
νά μεταλλάζωσι. θέσιν βραδέως μετ.αβαίνοντες αριστερά ή δεξιά διά μι-* 
κρών συνεχών κινήσεων. — *Αν όμ.ως εις έξ αυτών κατά δυστυχίαν του 

καταπέση, Αδύνατοννά φθάσνι όπως έκ νέου κρεμασθή- δι’ αυτό ’ τδ συμ-' 
β,άν τ.οΰτο-είναι φρικτδν λίαν δ’ Απελπιστική ή θέσις του· 'δ δυστυχής 

καταδικάζεται νά διατελή ,κατακείμενο.ς. έν τή θέσει έν ή πεσών ευοέθη, 
έπαναπαυόμενος έπί τοΰ ασκού του, τδ σώμα καί την κεφαλήν αύτοΰέ'χων 
έναέρια .κινών έν τφ κενφ τούς, πόδας του, μέχρι; δτου μετά τινας’έβδο- 

μάδα; άποβιώσει.
* *
*. '
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"Ο,τι όμως δύναταί νά θεωρηθώ ώς άρκετά περίεργον δεικνύειδέ προς 
τούτοις ελαττώματα τινα τής φύσεως, είναι ότι οί έργάται άγνοοϋσι νά 

προσέλθωσιν είς βοήθειαν τών δυστυχούντων μυρμήκωΓ-ταμιευτήρωκ, δεί- 
κνυνται μάλιστα έντελώς άδιάφοροι προς αυτούς.

Έ άδιαφορία μάλιστα των εργατών προς τούς άσκοϊις τούτους είναι 
τοιαύτη ώστε έν περιπτώσει καταπτώσεως τής φωλεας έγκαταλείπουσιν 
αυτούς κατακειμένους τήδε κάκεΐσε ήμιτεθαμμένους, ούδόλως μεριμνώντες 
περί αυτών. Έν τοιούτφ συμβζντι ένασχολοϋνται μόνον εις τήν άνοικο- 
δόμησιν των στοών, συνήθως δέ καί θάπτουσιν έντελώς τούς δυστυχείς 
διά των δεξιά καί άριστερά ριπτομένων περισσευμάτων των χωμάτων. 

"Ολως δμως φυσικόν θά ήτο άν περιεποιοϋντο τούς συναδέλφους τούτους 
καθότι άν μη ιδιαιτέραν τινά έ'τρεφον συμπάθειαν προς τούς δυστυχείς 
τούτους ταμιευτήοας, τούλάχιστον δεν ώφειλον ν’ άγνοώσι πόσον πολύ
τιμος είναι η ύλη ή έν τοΐς άσκοΐς αύτών έναποτατεμιευμένη. Πράγματι 
δέ άν τυχαίως θλασθή είς τών άμφορέων τούτων, άμέσως ώς μανιώδεις 
σπεύδουσι μετά μεγίστου ζήλου περισυνάγοντες. το διαχϋνόμενον μέλι. 
Μόλις τοιαύτη τις εί'δησις διαδοθή έν τή μυρμηκι^, πλήρης άναρχία κα
ταλαμβάνει τον συνοικισμόν, πάντες δ’ οί μύρμηκές φαίνονται ώς κατα- 
ληφθέντες ύπ’ αληθούς μανίας νά έγκαταλείπωσι τάς έργασίας των καί 
σπεύδουσι προς τον κατακερματισθέντα κάδον έκ φόβου μη άπολέσωσί 
την μερίδα τής εύωχίας των.

Οί έργάται έν τούτοις φαίνονται άγνοοϋντες δτι οί ασκοί ούτοι περι- 
κλείουσι τόσον άγαπητήν ουσίαν, διότι δταν άποθνήσκγ εις τοιουτος 

μύρμηζ-ταμιευτήρ, οί ούδέτεροι μεθ’ δλην την προς το μέλι άγάπην, δεν 
σκέπτονται ούδόλως νά διατρησωσι την κοιλίαν, άλλα ρίπτουσιν έ'ξω τής 
φωλεός τδ πτώμα τοϋ θανόντος. Δεν δύναταί τις δέ νά ίσχυρισθγ δτι 
άγνοοϋσι νά μεταχειρισθώσι τάς χηλάς αύτών, δι’ ών ευκολότατα θά 
ήδύναντο νά διατρησωσι τά τοιχώματα τοΰ άσκοϋ, διότι δπώς μεταφέ-^ 

ρωσιν εύκολώτερον τδ πτώμα, τέμνουσι τδν νεκρδν είς δύο άποκόπτοντες 
τδν ποδίσκον τδν ένοΰντα την γαστέρα - προς τδν θώρακα. Μετά την 
διαίρεσιν ταύτην, μεταφέρουσι τδ σώμα καί κυλίουσι την πλήρη μέ- 

λιτος γαστέρα έκτδς τής φωλεας, ώστε τδ σύνολον ρίπτεται εις τδ; 

νεκροταφείου δπερ κεΐται είς μικράν τινα άπόστασιν άπδ της μυρμη- 
κιάς. ΠΧσαι αί τοιαύτης φύσεως παρατηρήσεις άποδεικνύουσιν oti τδ' 
ένστικτον είναι άποτέλεσμα μάλλον της πείρας παρά πλεονέκτημα 
τής τυφλής φύσεως, καθότι αδτη έν τή παρούση περιπτώσει δεν προδίδέέ 
έξοχον ευφυΐαν άμελησασα νά διδάξη είς τούς μύρμηκας πόσας ώφελείας- 
θά παρεΐχεν είς αυτούς τδ περιεχόμενον τών άσκών, άς έντελώς χάνουσιν 
άγνοοΰντες ν’ άνοίξωσι τούτους. Ό τρόπος τής περισυναγωγής τοϋ μέλι- 
τος πολλά τά παράγοντα εκπληξιν ένέχει καθώς και τά προηγηθέντα.

*Εχαστος. βεβαίως‘ήθελε παραδεχθή ότι οί μύρμηκές λαμβάνουσι τδ μέλι 

έκ τών <pvro<j>0itpar τών χορηγουσών καί είς τόσα άλλα εί'δη σακχαρώ
δη τινά ούσίαν» Έν ΐούτόις ούδέν τοιοϋτον συμβαίνει, Περισυνάγουσι τδ 
μέλι καθώς καί αί μέλιβσαι έκ τών φυτών. Άρχομένης της νυκτδς οί έρ
γάται επιλαμβάνονται τοδ έργου. Εισέρχονται έντδς τών έκ δρυών δασών 

άνέρχονται ‘επί τών δένδρων καί προσβάλλουσι τά κάρυα) των φύλλων τοϋ 
είδους τής δρυδς Quercus undulata. Tij βοηθείγ τών χηλών των άπό- 
ξέουσι πρώτον την επιφάνειαν τών εξογκωμάτων μέχρις ού διατρησωσι 

την έπιδεραίδα' μετά τινας στιγμάς έκ τών ούτω παραχθεισων πληγών 
έπί τών καρύων άναβλύζουσι σταγόνες σακχαρώδους τίνος ύλης την 
δποίαν άποροοφώσιν άμέσως οί μύρμηκές καί. έναποταμιεύοντες έν τώ 
προλάβω τοϋ πεπτικού αυτών σωλήνας την μεταφέρουσιν έίς την μυρμη

κιάν.
Διαρκοόσης της νυκτδς οί μύρμηκές μεταβαίνουσιν είς τδ δάσος καί 

έπανέρχονται είς την μυρμηκιάν των, την δέ πρω'ίαν άποσύρονται έν τώ 
κοινφ οί'κω όπως προφυλαχθώσιν έκ τής κατά την ημέραν έπικρατούσης 
θερμότητος ήν φαίνονται λίαν φοβούμενοι. 'Ο συγγραφεύς είδε τούς θη- 
ρευτάς τούτους μύρμηκας μετά τήν επάνοδον τής εκστρατείας, δτι έτρε
φαν τούς ακίνητους μύρμηκας άποπτυοντές την σακχαρώδη ύλην την 
οποίαν οί άκίνητόι μύρμηκές κατέπινον μετ’ απληστίας. ΙΙαρετήρησεν 
επίσης ούδετέοου; μικρούς καί μεγάλους αίτοΰντας τδ σιτηρέσιόν των έ'κ 

τίνος μύρμηκας ταμιευτηρας, δστις έδείκνυτο μεταδίδων κατά βούλησήν 
μέλι είς πλείστους πεινώντας. Ουδέποτε δμως είδε τούς μύρμηκας προσ-* 

βάλλοντας τήν έναποτεθηκευμένην εσοδείαν έντδς τών άσκών τών έκ τοϋ 
φατνώματος κρεμαμένων. Έκ τούτου γεννΰόται ή έρώτήσις προς τί χρη- 
σιμεύουσιν αί άποθήκαι αυται τοΰ μέλιτος, άφοϋ ούδείς έπωφελεΐται αυ
τών. "Οπως, γνωρίσγ τδ μυστήριον τοϋτο ό συγγραφεύς ύπέβαλεν είς πεί
ναν επί τέσσαρας δλους μήνας μίαν μυρμηκιάν. Κατά τδ διάστημα τοϋ-' 
το ή υγεία τών μυρμήκων δέν ύπέφερε κατ’ ούδέν, αί δέ εξογκώσεις τών 
άσκών ούδόλως ήλαττώθησαν έξ Ου ύποτίθεται ότι ή' ποσότης τοϋ μέλκ- 
τος δέν έχρησιμοποιήθη. Δύναταί τις όμως νά υπόθεση ι'σως ότι τδ ύπδ 

τών ΐαμιευτήρωκ περιεχόμενον μέλι χρησιμεύει κατά τήν έποχήν εκείνην 
τοϋ έτους καθ’ ήν τά κάρυα τών δρυών μή ό'ντα νωπά δέν έπιτρεπουσι 
τήν προμήθειαν άνεζήτησεν δ συγγραφεύς επίσης νά διαλευκάνη τδ ζή

τημα Sv δηλαδή οί μύρμηκες-ταμιευτηρες άποτελοϋσι φυλήν ιδιαιτέραν ' 
ή εκλέγονται μεταξύ τών εργατών. Κατά τάς παρατηρήσεις τούτου πρέ-

1. Κάρυα καλοΟνΜΐ διάφορα μικρά Ιξογκώματα τοιν φυτών παραγόμενα ίγζίντι$<πων 
διαφόρων Ιντύμων, Ιντΰ; τώυ οποίων τοποδετοΰοι τα ώά των. ΤοιοΟτόν τι είδος είναι τδ 
γνωστόν ίν τοΐς φαρμαζείοις Ιμετιζόν ζάρυον —Σ. Μ.
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πει νά παραδεχθώμεν την δευτέραν γνώμην. Πράγματι δ’ έν τινι μυρ- 
μηκιίρ Ανευρίσκει τις πάντας τούς βαθμούς μεταξύ των εργατών καί τών 
Ατόμων εκείνων των μετασχημκτισθέντων εις Ασκούς. Ό συγγραφεύς πχ- 
ρετηρησεν, ότι πολλοί μύρμηκες θηρευταί έπανηρχόντο έκ των εκστρα
τειών τόσον έξογκωμένην έ'χοντες την γαστέρα ώστε έφαίνοντο ώς ήμι~ 
άσκοί, είδε δέ τούς μύρμηκας τούτους δτι μετέβαινον και έπεκρέμαντο 
εις τά φατνώματα τών δωματίων, αναμιγνυόμενοι μετά των έκεϊ εύρι- 
σκομένων μιμμήκωτ-ταμιτντνμωτ καί ύποβαλλόμενοι εις τάς αύτάς έ'κτο- 
τε ύποχρεώσεις. Κατόρθωσε δέ νά βεβαιόση ούτως δτι ού μόνον οί με
γάλοι έργάται μύρμηκες πράττουσι τοιοΰτόν τι, αλλά και οί μεσαίου 
Αναστήματος προς δέ και αύτοΐ οί μικροί.

ΊΙ Ανατομική επίσης μελέτη Αφ’ ετέρου δεικνύει δτι εις τούς μίμμη- 
κας-τα μιεντηοαι: ούδέν ί'διον ό'ργανον ύπάρχει πρός έναπόθεσιν τοϋ μέλι
τος, Αλλ’ δτι ή ουσία αύτη πληροί τον πρόλοβον, δστις ύπάρχει όμοιος 
καί εις τούς έργάτας, ούτος δέ έπεκτείνεται τόσον εκτάκτως ώστε κα
ταλαμβάνει ολόκληρον τον λοιπόν πεπτικόν σωλήνα.

Έπί τέλους αύτο το γεγονός δτι οί έργάται Αγνοοϋσι νά προσέλθωσιν 
εις βοήθειαν τών άσκων δεν Αποδεικνύει έ/αργώς δτι οί τελευταίοι ουτοι 
δέν άποτελοϋσιν ιδίαν φυλήν, αλλ’δτι είναι μύρμηκες παρόμοιοι τών Αλ
λων* διότι Αν πράγματι τοιαύτη τις ύπαρχε διάκρισις, ή φόσις δέν θά 
έπηρχετο Αρωγός τών μελών της φυλής, μερίς δέ τις εργατών δέν θά εί- 
χεν ώς κύριον σκοπόν την φροντίδα τούτων ;

Έκ τούτων επιτρέπεται νά εΐ'πωμεν έν έπιλόγω, δτι η έναποθηκευσις 
της τροφές δέν ανταποκρίνεται εις ούδέν ί'διον δργανον. Κατά συνέπειαν 
ότι δέν είναι προνόμιον ιδίας τίνος κατηγορίας ατόμων, αλλ’δτι είναι Απο
τέλεσμα συναρμογ^ς, ητις τυχαίως πως έθεωρηθη ώς ένστικτον.

Τελευταία τις ανακάλεψις έπιβαιοϊ τά προηγούμενα. Έν. Αυστραλία 
εύρέθη μελιφόρος τις μ,ύρμηξ 1 τάς αύτάς έ'χων σχεδόν συνήθειας μετά τοϋ 
Αμερικανικού μύρμηκος, έν τούτοις όμως τδ είδος τούτο, ανήκει εις δλως 
διάφορον γένος έχον ηθη δλως διάφορα επίσης, διότι ουτος σκάπτει αύ'λα- 
κας έν ταϊς ρίζαις τών δένδρων.

'Π παρουσία λοιπόν μυμμήκωτ-ταμιτντήμων Ιί ταϊς μυρμηκιαϊς δέν εί
ναι ί'διος χαρακτηρ ιδιαιτέρου δλως γένους μυρμηκων, ώστε δυνάαεθκ νά 
ύποθεσωμεν δτι τό ένστικτον εις § οφείλεται η παρουσία τοιούτων τι- 
νών ύντων έν ταϊς μυρμηκιαϊς, δύναται έκ τών'έργατών νά παραγάγητα- 
μιευτηρας μύρμηκας, άρκεϊ νά έπιτρέπωσι καί εύνοώσι τούτο αί έξωτε- 
ρικαί περιστάσεις.

Ό συγγραφεύς Απέδειξεν ημϊν πώς οί μύρμηκες μετά την έκ τών εκ
στρατειών έπάνοδον καθίστανται έξ απλών εργατών, μύμμμκες-ταμι,ιντη·

4 Ό Camponatus inflatus, περιγράφεις ΰπο τοϋ κ. J. Lubbock.
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‘Έιΐι'Φορτίζοντα'ι ‘οδτοι εν τω δάσει ποσότητά τινα μέλιτος τόσην 
ώστε νά έξογκωθη έπ’ όλίγον η γα&τηρ Αύτών, νά δύνανται όμως νά Βπα- 
ύέλθωσιν εις τάν μύρμηκιάν διά της δυνάμεως τών ποδών των. Πώς όμως 
όί μύρμηκές οδτοι ημιπεπληρωμένοι δυΐές, Αφοϋ άπαξ κρεμασθώσι συμ- 
πληροΰσι την προμηθεϊάν των καί καθίστανται ολοστρόγγυλοι ; Τοΰτο δέν 
ΑατώρθώΟ'εν δ παρατηρητής ν’ Ανακάλυψη. ’Εάν οί μύρμηκες οί προωρι- 
σμένοι νά χρησιμέύσωσιν ώς ταμιευτηρες έλάμβανον έν τώ δάσει δλον το 
Αναγκαϊοϋν αύτοΐς ποσόν, θά καθίσταντο Ανίκανοι νά έπανέλθωσιν εις την 
μ,υομηκιάν, και θά ηναγκάζοντο προς Αποφυγήν τοϋ θανάτου εις δν θάσ- 
σον Α βράδιον θά ύπεβάλλοντο κκταπίπτοντες νά κοεμασθώσιν Από τών 
φύλλων τών δένδρων. ’Εάν όμως Αφ’έτέρου όπως κατορθώσωσι νά έπανέλ- 
θώσιν είς την μυομηκιάν, ουτοι δέν δύνανται νά πληρωθώσιν η κατά το 
άίμισυ, πώς έπί τέλους πληροϋσιν εαυτούς ; Ό παρατηρητής δέν παρετη- 
ρησε ποτέ ούδένα θηρευτήν φέροντα μέλι εις τά Ατομα τά κατασταθέντκ 
ταμιευτηρας. Πρέπει άρά γε νά ύποθεσωμεν δτι ό ταμιευθείς χυμός ύπο- 
βάλλεται εις ζύμωσίν τινα αύξάνουσαν τόν ό'γκον αύτοΰ καί εξογκώνει 
ουτω την γαστέρα τοϋ κρεμαμένου μύρμηκος ;— Τό ζητημ.α διατελεΐ Α- 
λυτον. ' ■ ' -

Οί μελιφόροι μύρμηκες είσΐν είρηνικωτέρου χαρακτηρος τών ίταρκοβόρων 
μυρμηκων* αντί νά φονεύωσι τούς ξένους τούς εισερχόμενους έν ταϊς μυρ- 
μηκιαϊς, ύποδέχονται αύτούς Ανευ έξωτερικών δειγμάτων έχθρας, ώστε 
έπί τέλους ουτοι Αποτελοϋσι μέρος τοϋ συνοικισμού.

Τά έντομα ταϋτα δύνανται νά δικτραιρώσι διά σακχάρεως καί κόινοϋ 
μέλιτος’ είσίν όμως λίαν λαίμαργοι ώς προς την έκλογην τών τροφών, καί 
επιφυλακτικοί προς ξένας ούσίας έπί σκοπώ Αναμιγνυομένας τη τροφή αυ
τών."Παραδείγματος χάριν αποποιούνται νά φάγωσι σιρόπιον μεμιγμένού 
καρμινίω, δι’ ου ωφέλιμα πειράματα θά κατωρθοϋντο, πάοαυτα δ’ ώς 
Αναγνωρίσωσι ξένην τινα ουσίαν είς τάς τοοφάς, έξαφκνίζουσι τό ύποπτον 
φαγητόν θάπτοντες αυτό η καλύπτοντας διά μικρών πετρών απεσπασμένων · 
έκ τοϋ βυθού τοϋ εδάφους, ώσάν νά ηθελον νά προφυλάξωτιν ολόκληρον 
τόν συνοικισμόν έκ τίνος δηλητηρίου.

’Εναπομένει ημϊν νά διαπραγματευθώμεν περί τών παρασίτων, ών 
πασχουσιν οί μελιφόροι μύρμηκες.

Έν τγ φύσει έκαστος ·φύ.ΙΛος Ιχει ror if-vJJvr τον: οί μύρμηκες καθώς 
καί τά λοιπά θνητά όντα ύπάγονταί εις τόν αύτόν γενικόν κανόνα, ο δέ 
κ. Mac Cook μετά λύπης εΐδεν δτι η πκρασιτικη έπιδημία Αλληλοδιαδό
χους προσέβαλε καταστρέφουσα πάσας ταύτας τάς αιχμαλώτους αποικίας. 
Τό σύνηθες παράσιταν τοϋ Μυμμηκνκύστου slvat Ακαρί τι, Αναπτυσσόμε
νου Αφθονότατα έν ταϊς μυρμηκιαΐς, ύποθέτει δ’ ό συγγραφεύς ότι τοΰτο 
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προέρχεται έξ ώών μεμιγμένων τΐί γ·η τών μυρμηκιών και μετ’ αύτ'^ς εί- 

σαχθέντων έν αύτη.
Τά μικρά ταΰτα άκάρια πολλαπλασιάζοντας. μετά μεγίστης ταχύτητα; 

καταλαμβάνοντα τδ σώμα απάντων τών μυρμηχων. Μεθ’ δλους δέ τούς 
κόπους τών μυρμηκων περί άπαλλαγη’ς έξ αυτών τδ τοιοϋτον ητον άδύ- 
νατον, ιδίως πέριξ τοΰ στόματός των ένθα πάσαι αί προσπάθειας αυτών 

καθίσταντο ανίσχυροι.
Μυρμηκιά προσβληθεϊσα ύπδ τών παρασίτων τούτων ομοιάζει πόλιν έν 

η είσηλασεν έπιδημίκ τις. Οί μύρμηκες άποθνησκουσιν δ εις μετά τδν 
έτερον, έπί δέ τίίς δδοΰ τοϋ κοιμητηρίου δέν παρατηρεί τις άλλο τι η 
πτώματα άτινα μεταφέρουσιν εις τδν κοινδν τάφον. Αί στοαί έρημοΰνται· 
οί ασθενείς μύρμηκες δέν δύνανται νά έπαρκέσωσι πλέον εις την ύπηρε- 
σίαν τοΰ ένταφιασμοΰ τών νεκρών, τά δέ πτώματα μένουσι κατακείμενα 
έν τοϊς δωματίοις καί ταϊς στοαΐς μέχρις ού άποθάνωσι και οί τελευ
ταίοι κάτοικοι τοΰ οίκου. Καίτοι οί μύρμηκες μετ’ άγάπης άλληλοβοη- 
θοϋνται κατά "δν καλλωπισμόν των, καίτοι συνειθίζουσι νά ψηχωσιν αλ
λωλούς, άγνοοΰσιν όμως νά άπαλλάζωσιν άμοιβαίως εαυτούς έκ τών 
κατηραμένων αυτών μικρών παρασίτων τά όποια τού; ταλαιπωρούσε. Και 
έν τη περιπτώσει ταύτη τδ. έ'νστικτον φαίνεται σφάλλον, άναμφιβόλως, 
διότι τδ τοιοϋτον συμβάν είναι δλως τυχαϊον εις τούς μύρμηκας, διαφεύ
γει δέ την τακτικήν έργασίαν τοΰ συνοικισμού. Άφ’ ετέρου μετ’ έκπλη- 
ξεως παρατηρεί τις δτι συνηθέστατα τά ζώα είναι ανίκανα νά παλαίσωσι 
κατά τών παρασίτων, μηδέ ζητοΰσι σχεδόν τρόπον τινά δπως καταβά- 
λωσι ταΰτα. Τά συνοικοΰντα ύμενόπτερα, αί μέλισσαι, αί σφήκες, τά τό
σον καλώς ώπλισμένα έντομα ταΰτα άγνοοΰσιν ού μόνον νά καταστρέψωσι 
τά παράσιτα, άλλά μήτε κάν γνωρίζουσι νά παρατηρησωσι ταΰτα. ‘Πα
ρόντων τών παρασίτων τά τόσον εύφυη ταυτα έ'ντομα φαίνονται ώς νά 
προσεβληθησαν ύπδ τυφλώσεως.

Προσθέσωμεν δτι οί ’Ινδοί γνωρίζουσι κάλλιστα τού; Μυρμηκοκύστον?, 
δτι άναζητοΰσι τάς κατοικίας αυτών έκχώνουσι ταύτας, λαμβάνουσι τούς 

μύρμηκας-ταμιευτήρας καί κατεσθίουσι τδ έν αύταΐς έγκλειόμενον μέλι.
(Άνάλυσις ύπδ Μ. Η. de Saussure τοΰ συγγράμματος : The honey ants 

and the Occident ants ύπδ Μ. H. Mac Cook. Philadelphia 1882).

Μετάφρασες

Νικολ. Χρ. ’Αποστολίδου.
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Ο ΑΑΧΚΑΛΟΓΙΑΧΝΙΙΧ

. · δημοτικά ασματα Κρήτης^.

Ά πού'χει νοΰ κάι λοϊσμδ καί γνώσι ’ς τδ κεφάλι, 
ά; κάθση νά τοΰ δηγηθώ γιά τδ Δασκαλογιάννη, 
πούτονε πρώτος τώ Σφακιώ καί μπάχης νοικοκύρης, 
καί ηλπιζέν το νά γένη ’ς την Κρητη 'Ρωμνιοσύνη.
Κάθα λαμπρή —Χριστόγεννα ηβανε τδ καπέλλο 
κ’ ηλεγε τοΰ Πρωτόπαπα, τδ Μόσκοβο δά φέρω.
—Μά κάθσε Δάσκαλε — Γιαννιδ καθώ; ποΰ μασέ πρέπει 
νά μη τδ ’κούσ’ δ Βασιλιάς καί την Τουρκιά θά πέψη.
—*Ας πέψη Τούρκους ό Παχιά; κι’ ά; πέψη μπαχιαλίδες 
μά έχουν άντρες τά Σφακιά σαφή ντελικανίδες.
’Άς σίέψη τούρκους δ Παχιά; κι’ άς πέψη μπαϊράκια 
μά έ'χουν άντρες τά Σφακιά σαφή παλληκαράκια.
Μά δ Παχιά; ώς τδκουσε πολύ τοΰ βαροφάνη, 
Κάστρος, Χανιά καί 'Ρέθεμνο μάζωξι τωσέ κάνει. 
Κάστρος, Χανιά καί ‘Ρέθεμνος ·ητανε μαζωμένα 
νά πάν’ νά κάψουν’ τά Σφακιά τά κακοποδομένα 
—Γιά τδ θεό, άφέντη μου, καί πέ μου τί νά κάνω 
νά πά νά κάψω τά Σφακιά γη νά τά ρεφουδάρώ ;
—’Άμ.ε καί ρώτηξέ τσ’ δμπρός ηνταν’ η γιζφορμη τως 
μπάν έκουζουλαθηκανε νά φαν’ την κεφαλή τως.
Νά δίδουν τά δοσίματα, νά δίδουν τά χαράτσα 
νά μην τφς πέψω την Τουρκιά κΓ όλα τά μπαϊράκια.
Νά δίδουν τά δοσίματα σάν καί τδν πάσα χρόνο
νά μην τφς πέψω την Τουρκιά νά τρέμ* η γης κΓ δ κόσμος.
’Άς πέψη τούρκους δ Παχιάς κΓ άς πέψη μπαϊράκια 
μά έχουν άντρες τά Σφακιά σαφή παλληκαράκια.
’Άς πέψη τούρκους δ Παχιάς κΓ άς πέψη μπαχιαλίδες 
Μά έ'χουν άντρες τά Σφακιά σαφή ντελικανίδες.
Μιάν Παρασκη, μιάν ταχωνη, μιαν Κυριακήν ημέρα
’ς τ’ Άσκύφου ξεβαρκάρανε μέ τδ σπαθί ’ς τη χέρα.
’Σ τ’ Άσκύφου ξεβαρκάρανε εις την καινούρια βρύση 

καί τδ θεδ παρακαλοϋν νερδ νά τούς ποτίση.

1 Έκ της ανεκδότου συλλογής δημοτικών προϊόντων της Κρήτης το5 ίν ΊΙρακλείφ διδα
σκάλου κ. Ίωάννου Ν. Ζωγρκφάκη.
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’Απάνω ’ς την Άράδαινα τά ’στέσαν τά τσαντίρια, 
και κάτω ’ς τά Αειβαδιανά τά ’κάμαν τά παιγνίδια. 
Κι’ άποκειδά σηκώνουνται νά .πάνε ’ς τήν Μαδάρα 
νά πάν'
Στη στράτα τως έπάντηξε ό Δάσκαλος δ Γιάννης, 
δ Καπετάνιος τω
Συρνει τδ μαχαιοάκι
καί |
Στο
καί '
Και
μιάν
?Λ

>’ ν’ άνεμαζώςουνε τά Σφακιανά κουράδια* 
Στη στράτα τως

έκάθουντ’ η γυναΐκά του και 
Κι’ δντέ τον έπερνούσανε 
τον ηκλαιγεν ή μάνα του 
Κι’ δντέ τον έπερνούσανε 
εζητηςε

Σφζκιώ, της Κρητης τδ λιοντάρι* 
του άπ’ άργυρο φουκάοι 

μέσα τως έμπηκενε, γιουρούσι τφσέ κάνει, 
έρωτα χίλιους ηκοψε, ’ς το έβγα δυο χιλιάδες, 

’ς τώμορφόν του γύρισμα έξηνταδυδ πασάδες, 
δντες έσοπάτηζε νά βγγ άπδ τδ δέτη

' παλοτιά τοϋ παίξανε και ’ς τδ λακκοϋδι πέφτει, 
,’ άράσουν καί μποδιάζουν τον σαράντα μπαχιαλίδες 

κι’ δλη ’ς τη στράτα τσ’ εί'χενε δ ξένος ριτζατζίδες.
— Θέλετε άσπρα, δίδω σας, σά θέλετε παράδες
κι’ άμοναχός μου τσ’ ηκοβγα τσγ μεγαλοβδομάδες. 
—Δεν θέυιεν άπού τάσπρζ σου μηδ’ άπού τδ φλουρίσαυ^ 
μόνο νά πάμε τοϋ Παχιά, ρωμνιέ, την κεφαλή σου. 
ΚΓ δντέ τδν έπερνούσανε ’ς τδ σπητίν του ποκάτω

;ι τδν ’μυρολογάτο. 
κάτω ’ς τη γειτονιά του 
μέ τά πεθερικάν του. 

’ς τοϋ Μπαμπαλ-zj τδ χάνι, 
κουγιδ νερδ νά πιγ για ν’ άποθάνν;.

Κι’ δντέ τδν έπερνούσανε είς τοϋ Παχιά την πόρτα 
ησυρ’ δ ξένος μιά φωνή κ’ έμάρανε τά χόρτα.
Κι’ δντέ τδν ένεβάζανε εις τοϋ Παχιά τη σκάλα 
ζερβά δεξιά έξάνοιξε κι’ έφώνιαξε μεγάλα. 
—Καλώς νά σ’ ευρώ, Βασιλιά, πατέρες καί δασκάλσι. 
•—-Καλώς τδ δάσκαλο Γιαννιδ τδν πρώτο μας κρουσάρη* 
Καί δίδουν του ένα γκαβέ σέ φαρφουρί φλιτζάνι 
κ’ ένα τζιμποΰ/.ι γιασεμί, χίλια φλουράκια κάνει. 
ΚΓ #πεί τις-ήπιε τδ γκαβέ, ήπιε καί τδν καπνό του 
καί στέκοντας τδ γδάρανε τάργυροπρόσωπόν του. 
ΚΓ δντέ τδν έπογδαίρνανε είς την δεξάν του χέρα, 
ηπαιρνε τοϋ βεζύρ’ δ γυιδς τη μιάν του θυγατέρα. 
ΚΓ άπείτις την τουρκέψανε.καί τδν κιννά της βάλα, 
έφώνιαξεν η ορφανή τδν κύρη τς ηντα κάμαν.
— Είς τον γκαβέ τδν έχομεν μέ κιάλλα παλληκάρια 
κ’ εκείνο τδν έτοώγανε της θάλασσας τά ψάρια.

Ο ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΧΗΣ

ΙΙαιδιά κ’ ηντάχουν τά πουλιά κ’ είνε ξαγριεμμένα 
καί κηλαδοϋσι θλιβερά καί παραπονεμένα !
Γη κυνηγδς, τά κυνηγά γη χιόνι τά πλακώνει, 
γη άκούσαν πώς άπέθανε δ Δχσ&χΚος Άντώνης.
Σαββάτο έβαρίστησε κάτω ’ς τδ γυρογιάλι, 
καί παρευθύς τδ λόγιασε δ ξένος θ’ άποθάνη.
Καθίζει γράφει μιά γραφή ’ς τδ σπητί του την πέμπει, 
νά καταβ’ η γυναΐκά του νά τονέ παραβλέπη.
Γυναΐκά του σάν τώμαθε πιάνει καί συνοδεύει 
μουδέ σκλάβαις έρώτηξε, μουδέ κα.ί βάγιαις παίρνει. 
Παίρνει καί την κουνιάδα τζη τη βασαομολουσμένη, 
κ’ έβάστα κ’ είς τά χέρια της μωρδ παιδ’ η καημένη. 
Κλουθγ κ’ η θυγατέρα τζη η γ’Άντωνολεοΰσα, 
καί τών άνθρώπω της καρδιαίς, ·ηκανε κ’ έροαοϋσα. 
Κ’ έπηγε κ’ ηύρηκέν τόνε ’ς την κλίνη κ’ έκοιμάτο, 
κ’έτρέχανε τά.μάτια της καί τά μαλλιά της κάτω.
—Σώπα, γυναίκα κουζουλή, πλέξε τα τά μαλλιά σου, 
καί πλϋνε καί τά μάτιά σου ν’ άντισταθ’ ή καρδιά σου.
—Πώς μοϋ τδ λες, Άντώνη μου, νά πλέξοι τά μαλλιά μου, 
νά πλυνω καί τά μάτια μου ν’ άντισταθ’ η καρδιά μου, 
άπού θωρώ τά μάτια σου καί παίζουν τοϋ θανάτου 
κ’ έχεις καί θηλυκά παιδιά κ’ είνε τοϋ παντρεμάτου ;
Μ’ δντέ τδν έσήκώνανε άπού τδ γυρογιάλι, 
η θάλασσα μουγγρίστηκε κ’ η γ’ άμμο δάκρυα βγάνει. 
Κι’ δντέ τδν έπερνούσανε άντίκρυτα ’ς τσ’ Άρμένους, 
έκατεβηκαν τά χωριά καί τονέ συνεπαίρνουν. 
—*Ας τάξωμε πώς ή'τονε κολώνα ’ς τδ χωριό μας 
κ’ έβούλησε κ’ έρράησε κ’ έχάθηκ’ άπδ ’μπρος μας.

II ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ

Μιάν Κυριακή ξημέρωμα—μην είχε ξημερώσν) 
κι’ δ ήλιος δ παντοτεινδς μην είχε βγη νά δώση — 
Γρηκώ τδν Κόρφο κ’ έ'μπαζε κάτεργα καί καράβια 
Δέν είνε αύτάνα Σφακιανά μήτε καί τοϋ 'Ρεθέμνου, 
.μάνε τοϋ καπετάν-Πασά ’πομέσα που την Πόλι.
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Παίρνουν μανάδες άχ'. παιδιά, αδέρφια κι’ άξαδέρφιας 
παίρνουν καί τοΰ παπα - Βαρδη τή.μιάν του θυγατέρα, 
την πρώτη καί την ύστερη, την μεσακην κοπέλα. 
Χίλοι κρατούν’ την γκούδ,α τζη, τρακόσοι τσ’ ακλουθοΰσι, 
έκλουθαν κι’ ο παπα-Βαρδης κ’ έδερνε τση μέρους του. 
—Ποΰ πάς, άίτίίμϊ, νά χαθης,ποΰ πάς σταυρέ νά λυώσης, 
ποϋ πας 'Αγιοκωστάντινο, ν’ άλλάξης τόνομά σου ;
—Στη Σμύρνη πάω νά χαθώ, ’ς τοΰ Γαλατά νά λυώσω, 
κ’ εις την Κωστκντινόπολι ν’ αλλάξω τόώομά μου.. 
Κι’ δ.ντέ την άνεβάζκ'σιν εϊ.ς τοΰ πασζ τη σκάλα 
έτρέχασιν τά μάτια της ωσάν την κου,τσουνάοα.
’Άμ’, άφεντάκη, ’ς το καλό καί ’ς την καλή την ώρα, 
και νά γεμί.σ’ ή στράτα σου ν.τραντάφυλλκ καί ρόδα. 
Κι’ άμε χαιρέτηξέ μου τση δλαις μου τσ’ αδερφάδες, 
την αδερφή μου τδ Άενιδ μη μοΰ την χαιρετησης, 
γιατί μοΰ καταρτίστηκε Τούρκος νά μέ φιληση, 
Τούρκο νά κάμω πεθερό, άαί τδν Καδη κουνιάδο, 
καί τοΰ Βεζάρη τον υίγιδ άντρα νά τονέ πάρω.
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την ώς πρδς τδν καθορισμόν ένδς τών έξοχων τοΰ Πειραιώς οικοδομημά

των, τοΰ ναού τ^ς Εύπλοίας ’Αφροδίτης.

Ή πρώτη· έχει ώδε:
ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΝΑ.....

ΑΡΓΕΙΟΝ ΑΡΓΕΙΟΥ ΤΡ,ΚΟΡΥΣΙΟΝ
. ΑΡΕΤΗ* ΕΝΕΚΕΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ήτοι
Οί έμποροι να[υαρχοΰντα

’Αργείον ’Αργείου Τρικορυσιον 
αρετής ένεκεν καί δικαιοσύνης.

Ή δ’ έτέρα έπιγραφη ή έντετοιχισμένη έν οΐκίη Δ. Σεφερλ-η πρώην 
Γλαράκη, κατά την άκτην Μιαούλη, έχούση είσοδον έπί τ·ης παρόδου τ?!ς 
μεταξύ δδοΰ Φίλωνος καί της είρημένης δδοΰ καί δεξιά τφ άνιόντι έπί 
τοΰ ύποστηρίγματος της κλίμακος της οικίας, είνε κεχκραγμένη έπί λίθου 
φαιοΰ πλάτους 1,10 καί ύψους 0,30 περίπου εις τέσσαρζς στίχους φε- 
ρουσα τάδε :

ΑΡΓΕΙΟ* ΑΡΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚ[ΟΡΥ*ΙΟ*
’ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣΑΣ,ΕΠΙ ΤΟΜ ΠΕ!ΡΑ[ΙΑ

ΑΦΡΟΔΙΤΕΙ ΕΥΠΛΟΙΑΙ
ΑΝ1ΕΘΗΚΕΝ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΠΕΙΡΑ I ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Τΐέρυσιν έν τφ Ilapracvcj) (τόμ. Τ' σελ. 250) μετ’ άλλων επιγρα

φών έδημοσίευσα καί τινα έπί τίνος τεμαχίου λίθου φαιοΰ άνευοεθεϊ- 
σαν τιμητικήν εις ’Αργείον ’Αργείου Τρικορυσιον, ητις άπδ τ·ης παλαιο- 
τέρας χρησεως μετετέθη ώς επικάλυμμα ενός τών τάφων τών ύπισθεν 
τοΰ κατά την Ζεαν θεάτρου άοευρεθέντων. Μετά τινα χρόνον άπδ της 
δημοσιιύσεως αύνης ό σεβαστός τμηματάρχης έν τφ τ^ς Παιδείας ύπουρ- 
γείφ ύπεμνησέ μοι δτι έν τινι οϊκίγ Γλαράκη κατά την παραλίαν κείμενη 
είχεν ί'δη άλλοτε καί ενθυμείτο δμοιον ονομα έν επιγραφή έντετοιχισμένη 
που τ^ίς εισόδου της είρημ.ένης οικίας. ’Έκτοτε μόλις εσχάτως χάρις 
τφ φίλφ Γ. Ζαννέτφ εύρον την οικίαν καί την επιγραφήν. Μόλις ύπε- 
φαίνετο αυτή ύπδ τδ τ-^ς άσβεστου ούκ εύκαταφρόνητον επίχρισμα δπερ 
έφερε. Καί ύπδ δλον τδ επίχρισμα όμως τοΰτο εύθύς ήδύνατό τις άμυδρώς 
πως νά διακρίνη τδ αύτδ άύηθώς ό'νομα τΰίς πρώτης επιγραφής. Άγνοω 
αν που εςεδοθη αύτη ουδέ αφεθη μοι δ κατάλληλος εις έρευναν τούτου 
χρόνος. Μόνον δέ διά την αντιπαραβολήν τούτων παρατίθημι άμφοτέρας 
ενταύθα, την δευτεραν δ’ ιδίγ διά την θέσιν, έν νί άνευρέθη, σπουδαιοτά"

•ηιοι
’Αργείος ’Αργείου Τρικ[ορύσιος 
Στρατηγησας έπί τδμ Πεΐρα[ιά 

’Αφροδίτη εύπλοίγ 
άν]έθηκεν.

Τά γράμματα ρωμαϊκών χρόνων ώς καί έν τη πρώτη. Προφανέστατου 
δ’ δτι περί τοΰ αύτοΰ πρόκειται προσώπου. Δυσχερές πως φαίνεται έν τη 
δευτέρα τδ ΕΠΙ ΤΟΜ ΠΕΙΡΑΙΑ. Πώς πρέπει νά έκληφθίί η πρόθεσις 
ε,τΐ; Ή δέ θεότης εις ην τδ ανάθημα, η ’Αφροδίτη η Εύ'πλοια έν σχέσει 
πρδς τδν Αργείον τοΰτον άριστα δικαιολογεί την συμπληρωσιν τοΰ πρώ
του στίχου της έτέρας τών έπιγραφών διά τοΰ ΝΑΥΑΡΧΗΣΑΝΤΑ.

Σπουδαία καί αξία παρατηρησεως ή θέσις έφ’ ης άνευρέθη η έπιγραφη 
ώς ειπον, διά την τοποθέτησιν τοΰ ναοϋ τ-ης Εύπλοίας ’Αφροδίτης, έάν 
άληθώς άνεύρέθη εκεί έν γ κεΐται οίκίίη, καί έάν μη άλλοθεν έκπαλαι 
μετενηνεγμένος ην, τίς οΐδε πώς.

Β'

Εις τδ μουσείον τοΰ δήμου έγένετο άρίστη συμπληρωσις ένδς τών έξε- 
χόντων έν ταύτη αναγλύφων, τών άναγομένων εις τδ είδος τών νεκροδεί* 
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πνων.’Επί τοϋ αναγλύφου τούτου τδ κυριώτερον πρόσωπον, άνήρ. έπί 
κλίνης κατακεκλιμένος, εϋμελής, έν φ σχεδόν πάντα τάλλα ήν πλήρης, 
άποκεκομμένην είχε την κεφαλήν. Ταυτήν έκράτήσε παρ’ έαυτφ άπδ τοΰ 
χρόνου,, καθ’ 8ν προσηνέχθη τδ ανάγλυφον εις τήν συλλογήν, ο άνευρων, 
έπί τώ σκοπώ κερδοσκοπίας. ’Ήδη απέκτησε ταύτην τδ μουσεϊον δεικνύ- 
ουσαν ό'ψιν νεκνίου εΰειδοϋς προς δεξιάν τοϋ όρώντός έστραμμένην καί ύπδ> 
πλούσιας κόμης κεκοσμημενην.

Γ’
Πρδ μηνός που εγγύς τοϋ νεόδμητου ναοϋ τοϋ άγιου Κωνσταντίνου,, 

έρυσσομένων λάκκων εις θεμελίωσιν οικίας τινός, μεταξύ άλλων συντριμ
μάτων άνευρέθη πίθος σφαιρικός βεβλαμμένος τά κάτω μόνον, ον δυστυ
χώς είς τεμάχια συνέτριψαν οί παϊδες άφεθέντα επί ημέρας δλας προ τοϋ 
Γυμνάσιου. Έντδς τοΰ πίθου έν τοϊς χώμασιν ύπήρχεν άγγεϊον 0,15 
δ ρους τών άποτελούντων έν συνόλω μορφήν άνθρωπίνην. Τδ άγγεϊον δια
τηρείται καλώς, πλήν τών άποτριβέντων χειλέων καί τής λαβής αύτοϋ» 
Είκονίζει'δέ τούτο γυναίκα οοΟίαν ποδήρη άναβεβλημένην χιτώνα έζωσμένον 
τήνόσφύν καί διπλο'ί'διον έπιμελώς πορπούμενον έπί έκατέρου τών ώμων. 
Έπί τής κεφαλής φέρει διάδημα και κάτωθεν τούτου στέφανον, παχεϊς δ5' 
άπδ ταύτης επί τών ώμων καταπίπτουσιν οί βόστρυχοι. Αί χεϊρες άπδ 
τών ώμων γυμναί- τή δεξιγ έχει τι, οίονεί φιάλην, τγ, δ’ εύωνύμφ άνέχει 
πως τδν άπδ τής κεφαλής καί τών ώμων υπέρ τήν κεφαλήν δυο δίκην· 
ώτων πτυχάς άφίνοντα.

Τδ δλον σώμα στηρίζεται έπί τοΰ δεξιού ποδος ύπεγειρομένου τοϋ άρι- 
ριστεροϋ. Καθ’ δλον τδ σώμα τής γυναικδς άπέμειναν ίχνη τοϋ παλαιοί» 
χρωματισμού. Τά όπισθεν κατά τδ σύνηθες μέλαν είνε τδ άγγεΐον.

Έν Πειραιεΐ τή 22 Αίιγούατου 1883.
Ίακ. X. Δραγάτσης

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΤΕΤΡΑΔΡΑΧΜΟΝ

’Όντως ή σειρά τών (αθηναϊκών νομισμάτων είναι άνεξάντλητος. Καθ* 
έκάστην νέοι τύποι προστίθενται καί πολλά τής ιστορία; καί μυθολογίας 
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ζητήματα εύχερώςλύονται, άλλα δέ έντελώς άγνωστα παρουσιάζονται 
προκαλοΰντα τήν μελέτην τών . περί τά τοιαΰτα εΐδικώς άσχολουμένων. 
Τις τών νομισματολόγων. έφαντάζετό ποτέ νάναγνωσγ έπί άθηναϊκοΰ νομίσ
ματος τδ σεπτόν καί ίερδν τοΰ Δήμου όνομα ; Τόσοι αιώνες παρήλθον καί 
τά μέχρι τοΰδε άνακαλυφθέντα έ'φερον προτομάς καί σώματα θεοτήτων, 
γράμματα, μονογράμματα, ναούς, αγάλματα, θέατρα, ονόματα αρχόντων 
καί τήν άτελεύτητον πληθύν τών μυθολογικών παραστάσεων, άλλ’ ούδέν 
άνευρέθη φέρον μεγάλοι; γράμμασιν αύτδ τοϋτο τδ όνομα τοϋ Δήμου τών 
’Αθηναίων.

Έν τοϊς περιχώροις τής έν Εύβοίγ Καρύστου, πλησίον βράχου σχηματί- 
ζοντο; γωνίαν τεχνικήν οικίας ιδιωτικής ή άλλου οικοδομήματος, άνευ- 
ρέθησαν έντδς άγγείου πηλίνου ύπό τίνος χωρικού, κατά τάς πληροφορίας 
άξιοτίμου μάρτυρος, τδν παρελθόντα ’Απρίλιον, υπέρ τά έβδομήκοντα 
αθηναϊκά τετράδραχμα τής τών αρχόντων εποχής, τρεις άθηναϊκαι δραχ·» 
μαί καί τριάκοντα περίπου δραχμαϊ τής πόλεως Καρύστου.

Είκοσι. καί επτά νομίσματα τοΰ εύοήματος τούτου άγορασθέντα κατε- 
τέθησαν έν τή έμή συλλογή. Εΐσί δέ ταϋτα:

Α'·) Είκοσι τετράδραχμα φέροντα άφ’ ένδς τήν κεφαλήν τής παρθένου 
Άθηνάς καί άφ’ ετέρου τά εξής ονόματα αρχόντων:

Β' Τεσσαρα τετράδραχμα τοϋ αύτοϋ τύπου, πλήν φέροντα όπισθεν 
μονογράμματα ώς τά έν σέλίσιν 168, 173 καί 177 άπεικονιζόμενα έν τφ 
περισπουδάστφ συγράμματι τοΰ Ε. Beul6, (les monnaies d’Ath6nes), καί

Γ'Έν τετράδραχμον άθηναϊκόν, γραμμαρίων 16,225, φέρον άφ’ένδς

ΑΔΕΙ[ΜΑΝΤΟ*] ΗΛΙΟ[ΔΩΡΟ*
ΑΠΕΛΙΚΩ[Ν] ΓΟΡΓΙΑ*
ΑΡ1*ΤΙΩΝ ΦΙΛΩΝ
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟ*] ΔΙΟΓΕίΝΗ*
ΔΗΜΗΤΡίΟ* ΑΓΑΘΙΠΠΟ*
ΔΙΟΤΙΜΟ* ΜΑΓΑ*
ΕΥΜΗΛΟ* ΚΑΛΛΙΦΩΝ
ΖΩΙΛΟ* ΕΥΑΝΔΡΟ*
ΗΡΑΚΛΕΙΔΗ* ΕΥΚΛΗ*
OEMl*TO[KAH*j ΘΕΟΠΟΜΠΟ*
ΘΕΟΔΟΤΟ* ΚΛΕΟΦΑΝΗ*
ΙΚΕ*ΙΟ* Α*ΚλΗΠΙΑΔΗ*
ΚΤΗ*ΙΑ* ΕΥΜΑΕΡΕΙΔΗ*
ΝΙΚΗΤΗ* ΔΙΟΝΥ*ΙΟ*
ΞΕΝΟΚΛΗ* ΑΡΜΟΞΕΝΟ* (νομίσματα 4)
ΦΑΝΟΚΛΗ* ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ*
ΧΑΡΙΑ* ΗΡΑΚΛΕΙΔΗ*
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την κεφαλήν τής Άθηνάς έστραμμένην προς δεζιά μετά περικεφαλαία^ 
εντός κυκλου εκ σφαιριδίων και άφ’ ετερου γλαύκα προς δεξιά επί άμ.φο- 
ρεως ενθεν και ενθεν της κεφαλής τά αρχικά γράμματα τοΰ όνόμ.ατος τής 
πόλεως ’Αθηνών, Α και θ,έν τώ πεδίω δέ τά γράμματα Ο—ΔΕ—Μ [OCI 
κατα τύπον αρχαϊκόν και άνδρα γυμνόν ίστάμενον καί κρατούντα δεξι^ 
μεν χειρί ύπεράνω τής κεφαλής ξίφος, αριστερά δέ θηκην. Τδ ολον εντός 
στεφάνου ελαίας μ,ετά καρπού.

Ουδαμοϋ όμοιος τύπος άναγράφεται υπό τών συγγραφέων. Τδ μονα
δικόν τοϋτο νόμισμα κατέχει την σπουδαιοτάτην καθ’ήμας θέσιν μεταξύ 
τών αθηναϊκών νομισμάτων, καθότι φέρει ούχί πλέον τούς κοινούς τόπους 
καί τα συ^ηθη ονόματα τών άρχόντων, άλλα τδ όνομα τοϋ Λήμ.οι>·

Επιφυλασσόμενοι να δμιλησωμεν έν έκτάσει περί αύτοΰ έν τφ ύφ’ 
ημών εκδοθησομενω συγγράμματι, περιοριζόμεθα εις ολίγα τινά χάριν τών 
αναγνωστών τοΰ «Παρνασσού».

Ίο περί ού δ λόγος νόμισμα έκόπη περί τά τέλη τής δευτέρας έκα- 
τονταετηρίδος καί ύπάγεται εις την πέμπτην κατηγορίαν τών αθηναϊκών 
νομισμάτων, ή'τοι, εις την από τοϋ ’Αλεξάνδρου τοϋ μεγάλου μέχρι τών· 
ρωμαϊκών χρόνων εποχήν. Κατά την εποχήν ταύτην δ Δήμος τών Άθη- 
θηναιων έπεφάρτιζεν εντίμους πολίτας εις την επιστασίαν της κοπής τών 
νομισμάτων, τά δέ νομίσματα έ'φερον, έκτος τών ίερών συμβόλων της 
πολεως, τά ονόματα τών επιστατών ή αρχόντων καλουμένων επί τοϋ άρ- 
γυροκοπείου. ’Αλλά τδ σήμερον δημοσιευόμενου νόμισμα καθιστγ ημΐ.ν 
γνωστόν, δτι δ Δήμος τών ’Αθηναίων ηναγκάσθη, εί'τε ένεκεν έλλείψεως 
καταλλήλων άνδρών, εί'τε ένεκα καταχρήσεων, εί'τε ένεκεν άλλων πολι
τικών λόγων νκναλάβγ προσκαίρως την επιστασίαν τής κοπής τών νομι
σμάτων καί νά κόψν) νομίσματα φέροντα τδ ί'διο.ν αύτοΰ όνομα.

Έν τέλει παρακαλοϋμεν τούς είδικώτερον καταγινομένους περί την 
άρχκίαν νομισματικήν νάποφανθώσι περί τοϋ ίστορικοΰ τούτου μνημείου 
της ’Αθηναϊκής Δημ.οκρατίας.

Αλέξανδρος Ν. Μελετύπουλος.

ΑΝΑ5ΚΑΦΑΙ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Έπανεληφθησαν ύπδ την διεύθυνσιν τοΰ εφόρου τών άρχαιοτητων 
κ. Π. Καββαδία αί έν Έπιδαύρφ άνασκαφαί. Έν διαστηματι ολίγων ημε
ρών εύρέθησαν πλέον τών τριάκοντα επιγραφών καί πέντε αγάλματα, 
τουτέστι, 'Ρωμαίος χλαμυδοφόρος άνηρ, Σάτυρος, τρίμορφος Εκάτη, καί 
δύο γυναικεία αγάλματα είκονίζοντα θεάς. Τούτων η μέν φέρει ποδηρη 
χιτώνα καί ίμάτιον, η δέ έτέρα ποδηρη χιτώνα μετά διπλοϊδίου καί έ'χει 
την μορφήν άρχάίζουσαν. Άνευρέθη δ’ ομοίως καί μικρά χρυσή εϊκών έκ
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λεπτοΰ ελάσματος κάλλιστα διατηρούμενη καί έχουσα δύο άρχαϊκάς σφυ- 
ρηλάτόυς μορφάς, άνδρα πωγωνοφόρον καί γυναίκα κρατούσαν κλάδον φοί- 
νικοςι Έκ τών εύρεθεισών επιγραφών δ κ. Καββζδίκς συναρμολογησας 
μετά πολλοϋ κόπου εί'κοσι τεμάχια ένεπιγρκφων πλακών, κατώρθωσε νά 
άποτελέσγ δύο τών περίφημων έκείνων στηλών άς άναφέρει ό Παυσανίας 
(11,27, 3), καί έν ταΐς δποίαις ησαν άναγεγραμμένα τά ονόματα τών 
θεοαπευθέντων ύπδ τοΰ ’Ασκληπιού, η άσθένεικ αυτών καί ύ τρόπος της 
θεραπείας. Ή μία τών επιγραφών τούτων είναι σχεδόν πληοης καί σύγ- 
κειται έξ 125 στίχων, έκαστος δέ στίχος έκ 50 γραμμάτων. Άπεκαλύ- 
φθη δ’ έν Έπιδαύρφ καί μέγα άρχαϊον οικοδόμημα πλησίον τοϋ ναοΰ τοΰ 
’Ασκληπιού· έκεϊ δέ πλησίον άπεκαλύφθη καί φρέαρ 25 περίπου μέτρων 
βάθους, περιέχον άφθονον ύδωρ, καί παρά τδ φρέαρ εύρέθησαν αί έπιγρα- 
φαί. Ό κ. Καββκδίας ύποθέτει μήπως τδ οικοδόμημα τοϋτο εΐνε εκείνο 
έν φ έκοιμώντο οί άσθενεΐς καί έ'βλεπον, ώς έλέγετο, καθ’ ύπνους τον 
’Ασκληπιόν. ’Έκ τινων δ’ οικημάτων πενιχρών δλως καί εύτελών εύρεθέν- 
των περί τδν νκδν τοΰ Άσκληπιοϋ, εικάζεται δτι τδ ιερόν κατφκεϊτο 
κατά τούς μέσους αιώνας ύπδ λαοΰ πτωχού άγνωστου καταγωγής.

2 Υ ΙνΙ Μ IΚ Τ A

ΤΓο βέρος τοΰ 1883. — Τδ θέρος ώς γνωστόν κατά τάς μετεω- 
ρολογικάς παρατηρήσεις περιλαμβάνει τούς μήνας Ιούνιον, ’Ιούλιον καί 
Αύγουστον Ιδού δέ κατά τάς παρατηρήσεις τοϋ άστεοοσκοπείου’Αθηνών^ 
εύγενώς άνακοινωθείσας ημϊν ύπδ τοΰ βοηθοΰ κ. Α. Βούολη^ τίνα φαινό
μενα έπαρουσίασε τδ θέρος τοΰ έ'τους τούτου έν Άθηναις.

Ή μέση αύτοΰ βαρομετρική θλϊψις ήν 7 50,05 απέναντι 749,8 της 
μέσης βαρομετρικής θλίψεως τοϋ θέρους τοϋ παρελθόντος έ'τους καί μ.έ- 
γίστη μέν τήν.1 3 ’Ιουνίου (754,54) έλαχίστη δέ την 17 Ιουλίου (743,59). 
Τδ μηνιαΐον μέσον τοΰ βαρομέτρου ην

κατά τδν ’Ιούνιον . . . 7 50.24
» ’Ιούλιον . . . 749.56
» Αύ'γουστον. .750.36

Ή μ,έση θερμοκρασία τών τριών μηνών εί; βαθμούς τής έκατονταβάθ- 
μου διαιρέσεως (Κελσίου) ·ην 26,26 άπέναντι 27,02 τοΰ μέσου δρου της 
θερμοκρασίας τοΰ θέρους τοΰ 1882. Καί μεγίστη μέν ην τήν 20 ’Ιουλίου 
(35,5) έλαχίστη δέ την 13 ’Ιουνίου (16,8). Ώς συνήθως θερμότερος μ. .ν 
τοϋ θέρους ήν δ Ιούλιος άλλ’ η έφετινη μέση θερμοκρασία αύτοΰ η. 
πολλφ κατωτέρα τής περυσινής ώς ομοίως καί ή τοΰ Αύγουστου. ’Ιδού
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δ’έν παραβολή η μέση θερμοκρασία άμφοτέρων τών έτών και διά ΐού| 
τρεις μ·ηνας. * " 188»

’Ιούνιος . . . 24,60 24,7 5
Ιούλιος . . . 29,06 ^7,44
Αύγουστος ι 27,4 1 26,60

Σημειωτέου όμως δτι θραυσθέντος κατά μήνα Αύγουστον τοΰ θερμομέ
τρου δΓ ού έγένετο ή κζταμέτρησις τ^ς ελάχιστης θερμοκρασίας διέκόπη 
αύτη, και η μηνιαία μέση θερμοκρασία έσημειώθή έκ τών τριών καθημερι
νών παρατηρήσεων κα'ι ούχί ώς πρότερον έκ τοϋ ελάχιστου καί μεγίστου 
της θερμοκρασίας.

'Ημέρας βροχής έ'σχομεν 1 3 και τδ ποσδν τοϋ κατάπεσόντο-ς ΰδατος 
άν·ηλθεν είς χμ. 66,07. Περυσιν ημέρας βροχής έ'σχομεν 12 καί τδ πο
σδν τοΰ καταπεσόντος ΰδατος άνηλθεν είς 57,41 χμ.

Έπικρατησαντες άνεμοι κατά τδ παρελθδν θέρος ησαν οί Ν πνέύσαν- 
τες κατά 30 ημέρας, και οί ΒΑ πνεύσαντες ημέρας 31. "Επνευσαν δέ καί 
14 ημέρας ΝΑ 12 ημέρας A 2 ημέρας ΒΔ 2 ημέρας Δ καί άπαξ Α 
ΝΑ ούδ’άπαξ έπνευσαν.

Μέσον της έντώσεως τών ανέμων ην 1,30 καί ειδικότερου τδν μέν 
’Ιούνιον 1,42 τδν ’Ιούλιον 1,24 καί τδν Αύγουστον 1,26.

* *
' *

Μίετεωρολογεζά Πάρου —. Τδ έν Άθηναις ποσδν της πιπτούσης 
έτησίως κατά μέσον δρον βροχής φθάνει είς 0. μ. 4141 (είς ύψος 105 
μ. ύπέρ την θάλασσαν). Τδ ποσδν τοϋτο αναλογεί διά τδν μήνα σεπτέμ.- 
βρίον είς 0,0141, έκ παρατηρήσεων 16 ετών ύπδ τοϋ ζ. Σμιθ, διευθυν- 
τοϋ τοϋ ’Αστεροσκοπείου (δρα «Αί’Αθηναι ύπδ ύδρ. έ'ποψιν, Α. Κορδέλλα, 
σελ, 30). Μεγάλαι βροχαί θεωρούνται διά τάς’Αθήνας, δταν έν μιγ ημ^ρρε 
(24 ώοών) τδ ποσδν τοϋ πίπτοντος ΰδατος φθάση εις'μ. 40 χιλιοστά. 
Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, τάς τελευταίας βροχάς τοϋ άρχιπελά- 
γους δυνάμεθα νά θεωρησωμεν ώς μεγάλας. Κατά τάς παρατηρήσεις τοϋ 
έν Πάρφ μετεωρολογικοϋ σταθμοϋ τοΰ ημετέρου Συλλόγου κειμένου είς 
ύψος 190 μ. ύπέρ την θάλασσαν, τδ ποσδν τοϋ άρτι πεσόντος ΰδατος έν
τδς 3 ώοών την 14ην σεπτεμβρίου (άπδ της 8 1)2 μέχρι της 11 1)2 
π. μ.) έφθασεν είς 4 χμ, 7. Την 15 τοΰ αύτοΰ μηνδς τδ ποσδν τοΰ ΰδατος, 
δπερ έπεσε δι’ δλης της ημέρας (έντδς 24 ωρών) ητο μ.όνον 1 χμ, 2.

Μίση στάσις
θαρμομίτρου Βαρομέτρου

10 σεπτεμβρίου 23.76 748.73
13 » 22.68 746.58
14 a 20.83 745.83
15 £0.12 748.36
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Καί τκϋτα έκ τών δελτίων τοϋ μετεωρολογικού σταθμοϋ. Έκ'δέ τώ"/ 
έπιστολών τοΰ ίατροϋ κ. Α. Παππαβασιλείου την 19 σεπτεμβρίου ημέραν 
δευτεραν και ώραν ΙΟ 1)2 π.μ., (καθ’ ην ώραν καί έδώ ησθάνθημεν) έγέ
νετο έν Πάρω σεισμός μέτριας έ?τάσεως διαρκέσας 3"—4" της ώρας. 
'Η φορά τίίς κινησεως τοϋ εδάφους $ν οριζόντια, η διεύθυνσις δ’αύτ'ης απ’ 
ανατολών πρδς δυσμάς.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΡΝΛΣΣΟΣ

Έπανεληφθησαν αί έργασίαι τοϋ Συλλόγου και συνεκιοτηθη ή τακτι
κή συνεδρία τοΰ μηνδς Σεπτεμβρίου.

Έψηφίσθη δ προϋπολογισμός τοΰ τρέχοντος έτους καθ’ 8ν τά μέν έσο
δα προΰπελογίσθησαν είς δρ. 20,308.80* τά δ’έξοδα είς δρ. 19,890 
άπομείναντος περισσεύματος έκ δρ. 418.80.

Έψηφίσθη όπως συσταθγ σχολή απόρων παίδων έν τφ χωρίω Θολδ τοϋ 
δήμου Γαυρίου της ’Άνδρου, άπεφασίσθη δ’ϊνα δ Σύλΰογος προσέλθγ άρ- 
ρωγδς πέμπων τά άπαιτούμενα βιβλία τνί έν Κερκύργ. σύσταση Σχολή 
άπορων παίδων.

'Υπεβλήθη αΐτησις τών κατοίκων τοϋ χωρίου Σιμνιάδου του δήμου Μκν- 
τινειας, δπως δ Σύλλογος συστησγ αυτόθι Σχολήν απόρων παίδων.'Ομοίως 
τοϋ κατά την επαρχίαν ’Άρτης δήμου 'Ηράκλειας, δπως προσέλθγ άορω- 
γδς είς τά δημοτικά σχολεία δι’ άποστολης β.βλίων.

Υπεοληθη προτασις τώ Συλλόγιρ δπως παρά τοϊς ύπδ της Κυβεονη- 
σεως συστάσι πληρεσι δημοτικοΐς σχολείοις καταρτισθώσι νυκτεριναί σχο- 
λαι δια τους έφηβους επιμελειγ τών διδασκάλων καί άναλώμασι τοϋ 
Συλλόγου. Ό Σύλλογος συνέστησεν έπιτροπήν έκ τών κκ. Σπ. Π. Λάμ
πρου, Ν. Γ. Πολίτου, Ίγν. Μοσχάκη, Στεφ. Ίωα.ννίδου καί Γ. Δροσίνη 
όπως μελετηση τδ ζητημα καί ύποβάλγ είς πρώτην συνεδρίαν τά πορί
σματα της μελέτης.

Τα της Σχολής των άπορων Παιδών’Αθηνών διετάχθησαν διά τδ έτος 
τοϋτο ως εζης : ΊΤσχολή διγρέθη είς τέσσαρας τάξεις πλήρεις. Και δι
δάσκαλος μεν της δ ταξεως διωοίσθη δ κ. Θωμ.άς Ίωαννίδης διευθυντής 
του προτύπου δημοτικού σχολείου ’Αθηνών, είς 8ν άνετέθη καί η έν γέ~ 
νει επιμελεια τών έν τη Σχολά; διδασκομένων μαθημάτων. Διδάσκαλος 
•τίίς γ' ταζεως διωρίσθη δ τέως διδάσκαλος τ·ης' β' τάξεως κ. Σ. Κολο- 
κοτσάς διευθυντής τ·ης εν Άθηναις γ' δημ,οτικης Σχολής. Διδάσκαλος τ·ης 
β' ταξεως δ κ. Καλορροίζικος πτυχιοΰχος δημοδιδάσκαλος τοΰ διδασκα
λείου ’Αθηνών, διδάσκαλος δέ τ^ς α' τάξεως δ κ. Σ. Καραβάς παλαιός- 
μαθητης τ·ης Σχολής τών απόρων και βοηθός άπδ ετών έν τγ Σχολά)·
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ένεγράφη^αν δ’έν tij σχδ λγί μέχρι τέλους Σεπτέμβρίρυ έν συνόλω μαθή^αΐ 
254, ήτοι έν τή δ' τάξει 13, έν τ^ γ' 30, έν τή β' 98 και έν τγ ρ? 113.

Τδ μ8τά τής ’Εθνικής 'Γρκπέζης δάνειον τοϋ Συλλόγου έπ'ι ύποθήκτ) 
του καταστήματος τοϋ χρησιμευοντος αύτώ τε και τη Σχολή, έξωφλήθη 
εντελώς, ουτω δέ τδ Κατάστημα άπέμεινεν έλεύθέοον παντδς χρέους άπδ 
1 Σεπτεμβρίου ε. ε.

Συνέστάθησαν δριστικώς κομισθέντων τών οργάνων οί ύπδ τοϋ Φυσιογνω- 
στικοϋ τμήματος τοΰ Συλλόγου ψηφισθέντες μετεωρολογικοί σταθμοί, έν 
Λαρίσσγ, Τριπόλει, Καλάμκις, Λαυρίω, Πάρφ καί Πειραιεΐ. Καί τών μεν 
έν Λαρίσσν) και Τριπόλει σταθμών ή διεύθυνσις άνετέθη τοΐς διευθυνταΐς 
τών αυτόθι διδασκαλείων, τοϋ έν Καλάμαις τφ κ, Κ. Χρυσοσπάθη, τοϋ 
έν Λαυρίφ τή Έταιρίο: τών Μεταλλουργείων,τοΰ έν Πάρω τή 'Εταιρεία τών 
μαρμάρων καί τοϋ έν Πειραιεΐ τή Στρατιωτική Σχολή τών Εύελπίδων. 
Τά δργανα διωρθώθησαν τή έπιμελεία και φοοντίδι τοϋ διευθυντοϋ τοΰ 
’Αστεροσκοπείου κ. ’Ιουλίου Σμίθ, οστις συνέταζε και τάς δδηγίας. Οί 
σταθμοί πάντες άρχονται έπισήμως λειτουργοΰντες άπδ 1 Νοεμβρίου (ν), 
ήδη όμως ήρξαντο έν τισι γινόμεναι παρατηρήσεις.

Συνήφθησαν σχέσεις τή αιτήσει αύτοΰ μετά τοΰ άρτι συστάντος έν- 
ταϋθα Τεγεατικοΰ συνδέσμου.

Τδ ύπουργεΐον τών Εξωτερικών τοϋ Μεγάλου Δουκάτου της Βάδης 
προσεκάλεσε διά τοϋ υπουργείου τών Εξωτερικών τής Γερμανικές αυτο
κρατορίας τδν ήμέτερον Σύλλογον όπως άποστείλν) αντιπρόσωπον αύτοΰ 
έν τή 56*1 συνόδω τών Γερμανών έπιστημόνων, ήτις έγένετο έν Φρειβούργφ 
την 6/18, 7/19, 8/20 καί 9/21 Σεπτεμβρίου. Ή ’Εφορεία τοΰ Συλλόγου 
ώρισεν αντιπρόσωπον αυτές τδν καθηγητήν κ. Α. Χρηστομάνον οστις καί 
μετέβη εις Φρειβοϋργον. Έξελέχθη δέ καί ως αντιπρόσωπος τοϋ Συλλό
γου παμψηφεί πρόεδρος τοΰ τές χημείας τμήματος.

Άπέστειλαν δωρεάς τω Συλλόγω δ κ Μ. 'Ροδοκανάκης δρ. 500, ο έν 
Βενετίγ πρόξενος της 'Ελλάδος κ. Π. Τυπάλδος Φορέστης δρ. 248,50 ύπέρ 
τών μετεωρολογικών σταθμών και η κ.Έλένη Λαμπρόλλου δρ. 100. Ύπέρ 
δε τές Σχολές’Αθηνών ή »· Αίκατ. Αασκαρίδου δρ. 100 καί η κυρία 
Κλεαοέτη Σκεαδαρέση δρ. 100.

Άπεβίωσαν κατά τδ διάστημα τοΰ θέρους έκ τών έπιτίμων μελών τοϋ 
Συλλόγου δ έν Μονάχφ καθηγητής ϋορράδος Οουρσιανός, δ δι
κηγόρος καί καθηγητής Γεώργιος Γάλλης καί δ ποιητής ’Ιούλιος 
Τυπάλδος έν Ιίερκύογ. Έκ δέ τών άντεπιστελλόντων μελών δ Γεώρ
γιος Ξάνθος έν Βαρνγ καί δ Αλέξανδρος Μάνος έν Βιέννη.

Τά άναγνώσματα τοΰ Συλλόγου ώς και αί έργασίαι τών τμημάτων 
άρχονται τδν ’Οκτώβριον.


