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ΨΕΥΔΗ Ω Ν ΟΥΚ ΑΝ ΕΥ' “ : ’

' Ό ήμέτερος Σύλλόγός'διήρήτάΐ είς τμήματά·~έίς' φιλολογικόν; :νο'^ 
μικόν, αρχαιολογικόν καί φυσιογνωστικόν τμήμα; Έν τόίς --ίτμήμάθΐ. 
τούτοις τελείται καθαρός · έπιστημονική έργασίά;' ‘άνάπτύσ'δόντάΐ δέ· 
καί άνακοινώνται αί μελέται 'καί γνώμαι τών ειδικών ίέΛίιίτημ'ό’νών^' 
οίτινες' συνιστώσιν αΰτά.ν! Διά τούτο έφρόνουν’'πάντότέ καί φρονώ; 
oTt οί ‘άνερχ0μενΰι\τύ'βήμά 'τής' αιθούδης^τΚυτής δ^όν1 ν’νάΛ,όμάκρΰ- 
νωνται ώς οίόν τέ'τών’ξήρών'τής έ·ίίΐστήμ.η·ς3κέφάλάίω’ν; ντίραγματέυό- 
μενοι θέματα γενικωτέρου χαρακτήρος ;κάί· άοινου'νέ’νδίά:φέρό9τό'ς. 
Διότι ·&νίγ<δ; λόγου χάριν, ά'πησχόλουν ύμάς .·τή’ν'’έσ''ίίέρ&ν’ί!·'ταθ,τη'ν 
περί.· τών έλαττώματικών τής Πολιτικής ήμών Δικό9όμίάς δία'τάζέών 
λαλών ή ■άναπτύσσωήΛέύ'ρύτερό<9'τι τή< Νομικήςτήμή'ς'' ζήτ'ήμ 
ήθελον αποδείξει δτι λησμονώ■'■ττίν δπαρξι9^τ'ο’ΰχέν τφ'Ψ'Ηάμνάδσών·· 
Νομικοΰ τμήματος και δτι άδίάψόρώ ά.9 άπέλθητε οί πλεϊστόιέντεΰ- 
θεν'·'άπ'οκομίζοντες'άντΕεδάρέστόύ τίνος έκ τών λόγων [Λού· έντυπώ- 
σ'έως,· χάσμήματά'-άκάτάσ'χετά'κάί'' πόθον θερμόν ,τής;λκλι\ης-σας;:

' ’Τό: θέμα : μου εΐνε άιίλαύστατόν. Δέν-θέλώ έκΐκαλεσθή-τήν συν
δρομήν' συγγραφέων; ουδέ υμάς θέλώ^αραπέμψει ?είς βιβλίων σελί
δας, ώς συνήθως πράττουσιν οί'έάίστημόνικοί-συγγράφεις καί ψήτόρες-, 
αημειοΰντες έν τόΐς ·κατ'ωγέίοίς τών ?ργώ'Ϋ! τωΥ τήν-δΐ'ϊύθό9δίν~'τών 
αποθηκών; · έξ ών τήν'δληνλ'·τώ"ν''άερίήθν'έλέξάν. ‘-ΈΛώφέλ'όύμενός:'τήί 
ευμενούς 'άρόσοχής σας, θά- τόλμήόώ V ανακοινώσω δμϊν 'τάς' σκέ
ψεις μου έπΐ κοινωνικού φαινομένου, τό όποιον είς πάντων ύμών τήν 
άντίληψίν έίμί βέβαιος, δτνπροσπίπτεί· ούδαμώς^δέ διστάζω νά πι- 
στεόσώ,' ότι αί σκέψεις μου αύτάι τάΰτίζόνταί τελείως μ'ετά τών ύμέ- 
τέρών. Διότι έπί τών ζητημάτων; άτίνά έν τώΛ κοινώ.νιάφ βίφ γενκ 
νώνταί άπαντές τάς αΰτάς περίπου έχομ'εν γνώμας·;- έκεϊνο-ς δέ -μόγον 
άράττει τι 'νέό'ν'' όσΐνς άποφαίώίσέι'· ν'ά συναρμολόγησή'·τάς}-Ιδέας 4x6" 
τας ·κόί'ί τάνέξάγ'άγ'ή' είς τής' δημόσιδτήτο'ςτό φ,ώς. ··

Ό 'άνθρωπος' ώς- ζΐϊ καί "άναστρέφέται έν ττί κόιχωνίφ είναι ολως 
διάφορός τ'όίλ έδώτερικόδ άνθρώάόύ: Τά χείλη καί^αίΛάράξείς' τόΟ 
κόίνώνίκου άνθρώπού 1 δέ9< έ’κφράζόυσ'ΐν'ί'Όύδέ' - δήλοϋσί' πάντότε -τα

.4 ’Απήγγίλ&ή έν χω ΣΜλάγωί ΠαρΥασαφτη 22 Μαρτίου; ,ε.-..ί». v>J s. .·.Τ6μ»ε ·Β’ · Άαρίλιος Μάιος καί Ιούνιος 1889 95
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πραγματικά αύτοΰ διανοήματα, ούδέ τϋς καρδίας του τά αληθή αι
σθήματα. Ποσάκις δέν έναγκαλιζόμεθα άνθρωπον, τόν όποιον βδε- 
λυσσόμεθα και ποσάκις δέν έγκωμιάζομέν τινα, δν ένδομύχως θεω- 
ροΰμεν ανάξιον παντός λόγου; ΓΙοσάκις δέν διδάσκομεν, ο,τι ήμεΐς 
ουδέποτε έτηρήσαμεν, ποσάκις δέν άγανακτοΰμεν έναντίον έκείνου, 
δστις ούδέν έτερον έπραξεν ,ή άτοπόν .τι,, .τό όποιον καί ήμεΐς; πολ- 
λάκις έπράξαμεν καί έν τφ μέλλοντι, κινδυνεύομεν νά έπαναλάβωμεν; 
ΙΙοσάκις, δέν δειηνύομεν ένδιαφ.έρρν,πρός. ό,τι τελείως άδιαφορούμεν, 
ποσάκις-δέν φαινόμεθα, πλήρεις, θάρρους, ,ένφ φοβερά μάς ταράττιμ 
δειλία, ποσάκις.δέν έντρεπόμεθα.τήν,.μίαν στιγμήν δι’ δ,τι τήν έτέ-, 
ραν εύφραινόμεθα; Μόνον δέ ύπό τόν πέπλον αύτόν τής. ψευδούς αλή
θειας, τής ανειλικρινούς ειλικρίνειας, τής ανευλαβούς εύλαβείας, τής 
έχθρικής ά.γάπης, τ.όν όποιον έξυφα.ίνουσι κα'ισυγκρατούσιν αί κοινω- 
νικα’ι συνθήκαι, κατορθούται νά παραμένη ’ισχυρός δ τών ανθρώπων 
σύνδεσμος, καί ακλόνητος ή μεταξύ αύτών άρμονία. ’Εάν έπί μίαν 
μόνην ώραν, παρίσταντο κοινωνίας τίνος τά μέλη όποια αληθώς είσ'ι 
και ώς· πράγματι διανοούνται, ή κοινωνία αύτη ήθελε δεινήν ύπο- 
στή σύγκρουσιν καί τελείως άποσυντεθή. -
, . Ή αλήθεια-είνε· θεότης, τής όποιας,γό,μεγ.ΐξλεϊαν.. καί τό κύρος, 
άπαντες , άνομολογούμεν, άλλ’ ούδεΐς ήμών δύναται νά φωτίζηται 
διαρκώς άπό τό;ιερόν ,αύτής,φώς. "Οσφ προάγεται μάλιστα δκοινω- 
νικός άνθρωπος, τόσφ πληθύνονται τά αίτια τά παρασύροντα αυτόν 
βιαίως-είς τό ψεύδος. Μία δέ μόνη διαφορά ύπάρχει μεταξύ αγροίκου 
καί πεπολιτισμένΟυ ανθρώπου, οτι έκεϊνος ψεύδεται .όλιγώγερον,, αλλ’ 
άγροίκως, έν ω ούτος ψεύδεται συχνότερον, αλλά συμφώνως προς τάς 
απαιτήσεις τού πολιτισμού. ’Εκείνον ψευδόμενον έννοούμεν αμέσως, 
ένφ τούτον εϊμεθα ήναγκασμένοι νά μ.ή έννοώμεν ποτέ.
.... Αύτό εινε τό..παράδοξον, φαινόμενου,.,έφ’ού θά πειραθώ νά έλκύσω 
τήν' προσοχήν, υμών τήν Εσπέραν ταύτην. Εϊμεθα όλοι φιλαλήθεις 
καί δλο,ι ψεύσται, Ή ύπολανθάνουσα, αυτη.έν ήμϊν συνύπ.αρξις δύω 
μεγάλων καί δλως άντιθέτων ιδιοτήτων, ,εινέ τι δυνάμενον παντός 
νά διερεθίση. τήν περιεργίαν και κατακτήση τό ένδιαφέρον. ’Αλλά 
βεβαίως δ έμός λόγος, ασθενής καί άτεχνος, άμυδρώς καί άτάκτ,ως 
θέλει δυνηθή νά χαράξη πθό υμών τήν έπαγγελλομένην εικόνα, έν- 
τός τού βραχέως χρονικού διαστήματος, τό όποιον καιτά έν τφ 
ΙΙαρνασσφ εΐθισμένα καΙ?ή-ύμετέρα ανοχή μοί παρέχουσ·.. Θέλω άναγ- 
κασθή νά μή θίξω δλην τού θέματός μου τήν έ'κτασιν, πολλά αύτής 
σημεία θά παρέλθω έν σιγή, έρευνών τάμάλλονέναύτή έξέχοντα.
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’Ελπίζω δέ,< δτι.·, ή ύμετέρα :έπιείκεια θά· μέ παρακολρυθ.ήση; μ,έχριτΐής 
τελευταίας-μα'υ φράσεως, αμείωτος. , ■: ■,,> .?

• γ'Η. πρώτη.. σελίς.;.τής·.,άνθρωπίνής· ''ιστορίας ' συνεπλήρώθη. διά. τού,, 
ψεύδους.. Ό’ πρώτος, άνθρωπος ,είχ·εν;1'έν. έαυτφ.: τό,ένστικτον, τού ^ψεύ-; 
δεσθαι ώς άπαντες οί απόγονοί τού. Έν τφ,νφ καΐ.τή .καρδιά αύτοΰ 
ύπήρχε.τό σπέρμα, τής άπατης,-Λ.το.ΰ δ;όλου,ν,τ.ού: ψεύδους. 'Ο-όφις*  
έκεϊνος. τής. άγιας. Γραφής,., οστις παρέσυρεν αύτόν: ν’ άσεβήση πρός.: 
τήν θέλησιν τού δημιουργού του, οστις έπεισεν αύτόν, ότι δολίως τφ 
άπεκρύπτετο παρ’ έκείνόυ δ ,ήδύτερος?. τφν·?κ.αρπώ.ν,,-<· οστις τόν είσή- 
γαγεν ,.είς-τό χάος τής. άμαρπίας,.'όύδέν ..άλλο είνε ή ,είκονιαή παράτ. 
στάσις τής έμφύτου, αύτφ, κακίας,.-.τής;-έμφύτοιυ.,αύτφ.. ροπής·- οπώς 
ε’ισδύη είς τό άγνωστον, τήςέμφύτου αύτφ απληστίας. Άλλ’ έάν έκ 
τών μύθων ύτής Γραφής. μεταβώμεν. ΧέΙς.:ΤΡ ένεστώς τού ανθρώπινου 
βίου, Ιάν< παρατρέχοντας, τούς, άπελθόντας ■ αιώνας έρερνήσωμεν μόνον 
τόπαρόν τών άνθρωπίνων κοινωνιών, έάν παρακολουθήσωμεν κατά 
βήμα τήν δράσιν τθΰ· ατόμου-ίέν.τφ,πάρόντιαΐώνι,;έν /ίφ-ό.ποίφό πολι ■ 
τισμός είς ΰψιστον ήρθη σημείον, θέλομεν, .πολλ'αχόσε,άν.εύρ,ει.τό συμ- 
πέρασμα, οτι δ άνθρωπος ψεύδεται ΐνα ζήσηάαΓζή ϊνα ψεύδηται.

■ .,· φρηβκεόα·.

. Ή θρησκεία εινε ανάγκη παρακολουθούσα πανταχοΰ τον άνθρωπον. 
Καί άν ΰπάρχη τι δυνάμενον ακριβέστερου νά δρίση τήν διαφοράν τοΰ 
άνθρώπΰυ!;πρΰς>.. τά,λοιπά .ζ-ώα,. εινε τό .αίσθημα- τής θρησκείας, το 
ένυπάρχον τή ψυχή: αύτοΰ. Ό άνθρώπιν,ος,νούς,μή..δυνάμενος ν’,άνευρη 
τήν·παραγωγόν τοΰ σύμπαντος αιτίαν, ήρκέσθη ν’ άποδώση τήν δη
μιουργίαν τού κόσμου είς αόρατόν τι καί υπερφυσικόν δν. Προ τού,δν- 
τος δέ τούτου έ'κυψε πάντοτε εύλαβώς δ άνθρωπος καί έξ αύτοΰ ήρ· 
τησε.;,τήν συμπλήρώσιν τής έν τφ-βίφ εύδαιμονίας τορ. Ούτω παρή· 
χθη ή ί.δέα τής θεότητος, κρατούσα έν παντί άνθρώπφ,; ούτινος τό 
νευρικόν σύστημα δέν έτάραξαν· μελέται και παρατηρήσεις· έπι τών 
υλικών τής δημιουργίας νόμων. : , . . Λ

: ‘Η, θρησκεία λοιπόν, ή μετάγουσα ήμάς ένώπιου τού 'Υψίστου/δν- 
τος,. ή,Ιλκουσα τά.δμματαήμών.προς τό γαλανόν, και άπειρον ένδι- 
αίτημα τού αθανάτου δημιουργού, εινε τό: κύριον κεφάλαιον τής -μν- 
θρωπίνης ,ζωής, έν τφ δποίφ. .οφείλει τις,ν’, άναζητήση τήν ε’ιήικρΘ 
νεια,νί: καί τήν αλήθειαν, ’Αλλ’ -έν τφ κεφαλαίφ τούτφ ακριβώς 
ήαμβάνονται τά πλειότερα ψεύδη καί. ή·άπεχθεστέρα,..ύποκρισία. 
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... ίΒάσις πάσής''’ θρησκείας ύπήρξεκπάντοτέ αγάπη καί λατρεία, προς 
την δπέροχον δύναμιν, %τ»ς «Κρχβε τοΰ·παντός,φόροςαίώνιοςεύγνώ.· 
μοσύνής' πρός αύτήν · δι’ ΰσα ;έπέδαψί·λευσε·τφάνθρώπφ αγαθά; άψο- 
σίώσίς πρός· το- καλόν:· κ'α'κάπέχθεια πρός; τόνπονηρόν.: Οδτω. μόνον 
προαγγέλλεται,; δτι;»δ. άνθρωποςr ευαρεστεί ,·τφ θέίφ,ίδτι τούτεστιν δ; 
άνθρωπός έσεται εύδαίμων; διότι;μόνονδιά τον βιο,ΰντα συμφφν'ως 
προς-'τούς νόριόυς τής θεότητος, 'ήτοι. πρός.τούς ,νόμούς παν αγαθού, 
ύπάρχουόιν άλήθοΰς ευδαιμονίας ήμέραι. έν τφ κόσμφ,■’.·■.· .· ; X

’Άλλ’-δ άνθρωπος σπανίως ήκολούθησε τό πνεύμα αύτό τής θρη-;. 
σκείας; 'Οτέ μέν πολέμαρχον τόν θεόν άνακηρύττων προύκάλει τήν 
χύσιν ποταμών αιμάτων έ’ιςίπεδ ία μαχών, δτέ δέ έν όνόματι τορ θεοΰ 
άπέβθελ^έν; είς'-τά.'φρικωδέστερα<τών μαρτυρίων άθφ'α αύτοΰ γπλά-; 
σματα 'μόνόν'χαΐ μόνον διότι άλλως- άντελμμβάνοντο ;ταΰταΥής έν- 
νόίάς5 τής.■θεότητας,-μόνον καί 'μόνον .ϊνα προσηλυτίσω)· δπαδούς ,τών 
ιδίων αύτοΰ περί θεότητος ιδεών. - ' ,

Πόσάςμυριάδας θυμάτων αριθμεί δ θρησκευτικός φανατισμός καί 
πόσάι μυριάδες νεκρών έπεσΟν έν όνόματι τοΰ θελήματος Ακείνου; $σ- 
τις μόνόύ 'τήν ζώίήν έμπνέεί πανταχοΰ κάί μόνον τήν άγάπην και τήν 
δμόνοιαν απαιτεί παρά τών πλασμάτων του. Άλλά καί όπου δ φανα
τισμός δέν έξήγειρε τά ανθρώπινα πάθη καί ό’ταν δ Θεός δέν παοί- 
στατο διψών άνθρωπίνου αί'ματος, τάς καρδίας τών ανθρώπων φόβος 
μόνόν- άάτέΐχε ι πρός 'τό θειον, τό δπΟΐΟν τιμώρεϊ τάς κάκάς πράξεις 
ώς;αμείβει τάς άγαθάς. Οί ναοί ήσανπάντοτε και ε’ισί τόποι, ένθα 
μέτά’δέους’εισέρχονταν οί θνητοί 'ίνα προσφέρώσι θυσίας καί άναπέμ> 
ψώσι', δεήσεις; πρός την δύναμιν· εκείνην,' ητις κρατεί σημείωσι,ν όλων 
τών άνθρώ·Λίνών; πράξεων καί σκέψεων ?καί κολάζει άπηνώς τούς άδια*  
φόρους’προς τάς’έπίθυμί.άςπηςί Τά βασανιστήρια τής Κολάσεως καί 
&1>·άπόλαύσεις'τ<όΰ· Παραδείσου δδηγοΰσΐ τούς πλείστους τών άνθρώ- 
π’ώνΓ7έΐι;;·τόύ’ς ναούς}■■‘•'ώθοΰσιν !:όέύτ0ύς >έίς τήν έπίτέλεσιν τοΰ καθή- 
κόντό·ς^?έπιβάλλ·ουσίν' άύτδΐς τήν-τήρησίν τών θείων παράγγελμά" ών. 
Καί διά τοΰτο δσόι'.δέν π'ιστέύοΰσιν; είς.-τήν ΰπαρξιν· τοΰ Παραδείσου 
καί τής Κολάσεως, λησμονοΰσι συνήθως καί τήν ύπαρξιν τοΰ Θεοΰ.

• -Τίϊ·*έν  ·τόυτοίς άνθρωπος;·ϊ’σχέ-ιίο·τ'ε"τό· θάρρος· νά ομολογήσω), ό’τι 
έκ- φόβουεινε ευλαβής, ότι έκ φόβου τήρεΐ τούς τύπους τοΰ θρησκεύ- 
μά'τοό,·' έίς; θ'άνήκεί, δτι έ» φόβόυ-άΰάπέμπ’ει ‘δεήσεις καϊ προσφέρει 
θυσίας πρός' τόν Θεόν; Ηάντές πρόσάόίούμεθά, οτι έξ αγάπης καί ευ
γνωμοσύνης λατρεύομε ν τήν θεότητα; πάντες ύποκρινόμεθα,' δτι έξ 
ένβτίκτοϋ άγαθότητος" έπιτελ'οΰμεν το αγαθόν, πάντες έπιθυμοΰμεν
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νά φαινώμέθά άγιον έν τοΐς αίσθήμασίν, άγιον έν ταΐς πράξεσινννένφ 
τίποτε άλλο - δέ7 κατέχει ήμάς είμή δ“φόβος'· πρός την δυσμένειαν 
τοΰ-’Θ'εοΰ,' δ φόβος πρός τάς ποινάς:*τής  δικαιοσύνης ΐάύτοΰ'. \ ?
Ά Άλλά πλήν τοΰ άλήθοΰς πρός τή'ν Οργήν τοΰ- Θεοΰ φόβου- κινεί 

ήρ.άς ένίότε κάί ίέτέρα τις άδυναμία, ή φιλοδοξία όπως έπισύρωμεν 
τόν ίπαινον 'καί θαύμασμόν τής κοινωνίας διά τής εύλαβείας καί τής 
έύπ'οιίας. -Ύπάρχο'ύσι πολλοί'ευσεβείς ·καϊ ευεργετικοί άνθρωποί;-οΐ*  
τίνες, πριν' ή προσφέρωσι τόν’οβολόν των είς τόν-’πεινώντά καί γυ- 
μνήτεύοντα, διάσάλπίζουσιτήν μέγάλήν τάύτην πράξΐν-διά τών σΐή^ 
λών τών έφημερίδών καί'τών πνευμόνων τών ;φίλών:'τ<όν,·'’φϊλθδ'οξοΰν- 
τές" νά κάταταχθώΟιν εις τήύ ένδοξον τ'ών ευεργετών τής -άνθρώπό- 
τητος χορείαν. :·λ^;·> · ··■ ■' ·’’■■ ν   
• - '’ϊ’εύδόμέθα λοιπόν. Άλλ’ έν τή’λείτουργίφ τής θρησκείας ■ έκεΐνόί, 
οΐτίνες? μάλλον· παντός*'  άλλου ψεύδονται, είσίύ οί έτΐαγγέλλ.όμενόί 
τ'όν λέίτόυργόν' τοΰ' Ύψίστόυ και έτι πλειότερον αύτών εκείνοι, ο'ίτϊ*·  
νές^κάταλέίποντέ'ς''·;πάταν;;έν- τφ κόσμφ δράσΐν φέύγόό'όιν είς τά’ς 'έρη
μους, 'ίνα έκεϊ έκπλήρώσώσίν άκρίβέστερόν τήν έντόλήν αυτών έύ-τφ 
κόσμφ καί έξασφαλίσωσι γωνίαν έν τφ παραδείσω. Τίνέξ έισθέ^σέϊς; 
οϊτινες πλημμυρεΐτε τάς πόλεις, άς τινάςή φιλοπονία έκείνών,' οϊ- 
τινες δέν'φέρούσι τήν πέριβολήν 'σας 'άνήγειρέ και έκάλυνε καί συν
τηρεί;' Τίς άφήρέσεν άπό· τήν σάρκα υμών δλά έκεΐνά τά' δάίμόνιά; 
άτίνά ενόχλοΰσί τούς μή συναδέλφους'σας κάΐ δύνασθέ νά βτώτέ μό- 
νόιφάνεύ’ οϊκόγένείάς', άνευ συζύγου; άνεύ τεκνών κάΐ δύνάσθε 'νά στέ^ 
ρήσθέ τών, ήδονών; τάς δπόίάς δ κοινωνικός βίος' παρέχει aoiXδύνά- 
σθέ νά μη ήσθε’ άνθρωποι χάρίν τών άνθρώπώύγ · "■

Πόθεν καί ποΰ κάτήλθόν','έ'φ’ υμών τά χάρίσμάτα τής 'θεότητός, 
πόθεν καί ποΰ1 έκτήσάσθε τό δικαίωμά νά διδάσκητε τήν ηθικήν, 
τήν μετάνοιαν, τήν εύποίιαν πρίν ή άπόδείξητε, οτι σείς κατέχετε 
τάς- άρετάς, τάς οποίας διδάσκετε είς τάτίοίμνιά σας ή τσύλάχί- 
στον όφείλετέ νά διδάσκητε ; Τίς έξ ύμών δρών έν τφ κόσμφ; ζών 
μέσφ τών θελγήτρων καί δελεασμάτών τής κοινώνίάς, γευόμένός τών 
πικριών καί ήδυτήτων τοΰ κοινωνικού βίου*  άνεδείχθή ηθικώς ίσχύρό- 
τέρός τών πολλών ανθρώπων κά'ί έπί τούτφ έκλήθη διδάσκαλος αύ
τών καί σωτήρ άπό τής άμαρτίας; Όί κόμμάτάρχαι, οί πολιτικοί, όί 
διπλώμάται σάς ύποδέίκνύουσιν, οί συνάδελφοι ύμών σάς έκλέγόυσι 
καί είς ήμάς ούδέν άλλο σάς γνώριζέί ’είμή ή μέλαιναπ’εριβολή σας. 
Καί προσέρχόμεθά-ένώπιόν σαςεύλάβώς, άνοίγομέν πρός υμάς τάς' κάρ- 
δίας μάς, άίτούμέθα παρ’ υμών τήν δίκην κα'ι συγγνώμηύ τών πρά-
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ξεώνμ.ας, .ακούαμε? άνευ.άντιρρήσεως; τών λόγων σας··καΙάσπαζόμεθα 
μετά κατανύξεως.την ^εϊρα ή-τόν πόδα σας. ’Αλλά τήν στιγμήν 
ταύτην καίσεϊς καί ήμείς. ψευδόμεθα. Σείς,- δ;ιότι ΰπόκρίνεσθε πρόσω- 
π.ον .πλήρες αρετών •καί-χαρίτω-ν,·. ών ουδεμία:: συνήθως· σάς. κ.οίίμεϊ, 
ήμείς διότι κατά τύπους μόνον .σάς άναγνωρίζομεν ηθικώς άνωτέραυς 
ήμών, διότι, τυπικόν -είνετό πρ.ός υμάς. σέβας-, τυπική,, ή,πρός~ύμά? 
έμπιστοσύνη .καί άφοσίωσις καί ΰπακοή. Έάν παρίστασθε ενώπιον 
ήμών άπηλλαγμένοι του ράσου σας, ήθέλετε ευρει- καί: ήμάς- άπηλ- 
λαγμένους ,αψτής -«τής ’ φαινομενικής , ,τα.πειν,ότητος καί έτοιμους, νά 
σάς παρέξωμεν διδάγματα-έν παντί τής ηθικής νόμφ, διότι ημείς 
τουλάχιστον, οί,μή ,έξ επαγγέλματος: άγιοι, έχομεν υπέρ, ημών την 
παρρησίαν, έ'χομεν ύπέρ ήμών την κοινωνικήν ελευθερίαν, όπως πράτ- 
τωμεν; πάν τό-. άρέσκον ήμ.ΐν καί δ,τι κακύν^πράττομεν,. τα; πράττο- 
μεν έν τ$ φωτί, έν φ. υμείς-κρύπτετε τάς κακίας.σας, κρύπτετε, έαυ- 
τούς.ύπό τάς έπιβαλλ.ούσας πτυχάς του ράσου, σας. Διότι ρπως οί συν
ταγματικοί βασιλείς είσίν έξ επαγγέλματος ανεύθυνοι διά τάς· ιδίας 
αυτών , πράξεις, ούτω καί σείς είσθε έξ έπαγγέλματος ηθικώς τέλειοι 
καί άναμάρτητοι. ... ■;·. . '

Είνε μεγάλη, είνε σημαντική ή αποστολή έκείνων, οϊτινες ,άνα- 
λαμβάνουσι την διδασκαλίαν τόύ θείου νόμου μέσω τών ύπό τοσού- 
των πειρασμών σκανδαλιζομένων κοινωνιών.-Τό μέγμ. δέ τούτο κα
θήκον. δέν δύνανται , εύσυνειδήτως νά έκπληρώσωσιν είμή πρόσωπα, 
άτινα: έν πάση έλευθερίμ έν τή κοινωνίμ βιώ.σαντα,-άνέδειξαν ήαυτά 
υπέροχα ηθικώς, παρέ,σχον. δείγματα αρετής, άνεξικακίας, εντιμότη
τας, φιλανθρωπίας, ύψώθησαν άνω τών κοινών παθών καί αδυναμιών. 
Οΰτω μόνον άν άνεδείκνυντο οί λειτουργοί,τής θρησκείας, ουδέ opTot 
θά έψεύδοντο, ουδέ αί κοινωνίαι αί ανθρώπινοι, τηρούσαι ώς πατρο- 
παράδοτον άπλώς συνήθειαν τά πρός μύτούς καί τόν θεόν όφειλό- 
μενα. Τότε μόνον ή τελική τών θρησκειών έννοια, ή ηθική τούτέστι 
διάπλαρις,τών λαών, ήθελεν. άποφέρει αληθείς καί άγλαούς καρπούς, 
τότε μόνον αί ανθρώπινοι συνειδήσεις θά άνεκουφίζοντο καί αί καρ- 
δίαι ημών θά ήδύναντο πράγματι νά ύψώνται μέχρι.τού ΰψίστου ον- 
τος. /Τότε μόνον ήμείς οί. είς θρησκείαν,.τινα ,,άνήκαντες θά ήαεθα 
ολιγωτερον ψεΰσται έκείνων, οϊτινες οΰδεμίαν έχουσι θρησκείαν.

Τι δέ να ,ειπη τις περί εκείνων, οϊτινες την σωτηρίαν τής ψυχής 
αυτών άναζητούσιν έν τφ μοναχικώ ,βίω · Ό άνθρωπος μόνον έν τη 
κοινωνία ζή, εν αυτή δέ εχει το καθήκον νά παραμ.ενη μ.έχρι τελευ
ταίας πνοής και έν αυτή ν αναδείξη ,έαυτόν άξιον τής αΐωνιότητος.
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Ό φεύγών τον κόσμίόν, δ *όύδέν  προσθέτων εις την κ.ό’ίνήν συντήρη- 
ρησιν καί ευημερίαν^ άρνεϊτάι την θέίάΫ άύ'τόύ επί τής γή’ς έήτολήν, 
άύτοκτΟνεϊ. -Μίαν 'μόνην διαφοράν'δύνατάί' τις’ ν’ άνεύρή μεταξύ έκεί- 
νων,- οϊτινες ΐδί£ χειρ'ί.άφ'άιρούόί-'τήν ζωήν τών καί έκέίνών,’ οϊτινες 
ϊδίμ βουλήσεί άφάιρούσιν έάύτούς 'από τής' κοινωνίας- δτι“ οί μέν 
κλείονται εις ύπόγείους, οί δέ εις άνώγείους τάφόϋς. Καί ή ’Εκκλη
σία δέν πράττει δικαιοσύνης έργον άναθεματίζουσα τούς μέν καί γε-

, - , ... f - ■ ·■ ν ■■ ■ " '■· *·  ■' ‘V-■ ■ ’’*■ραιρουσα τους έτερους. .

Λεχαεοσύνη. ’

- Μετά τήν θρησκείαν τών ανθρώπων έ'ρχέτάι ή δικαιοσύνη αυτών. 
Μετ’ έκείνους, οϊτινες τάσσονται δπως κρατώσί τόν άνθρωπον έν έπι- 
κοινωνίμ προς τον Θεόν, έρχονται έκεΐνοι, οϊτινες δρίζονταί ύπό τής 
πολιτείας, δπώς άνάκαλύπτωσι καί άπονέμωσι τό δίκαιον. ’II θρη
σκεία διδάάκεϊ ντδ; δίκαιόν, ή δικαιοσύνη έπιβάλλει αυτό. Είναι 
λοιπόν καί ή δικαιοσύνη δύναμίς μεγάλη καί ίερά, ήτις ϊσταταί 
ύπεράνώ τής άνθρωπίνης κοινωνίας, έξάσφαλίζούσα αυτήν άπό παν 
τός αδικήματος, οί λειτουργοί δέ τής δικαιοσύνης μόνον την φωνήν 
τής σύνέιδήσεως δέον νά έ'χωσιν οδηγόν, καταπνίγοντες πάν τής καρ
διάς αίσθημα έν τή ασκήσει τού καθήκοντος των καί^άπόβάλλοντες 
τόν ζυγόν παντός προσωπικού συμφέροντος. ’Αλλά τις δύναται νά 
ίσχυρισθή σοβαρώς, δτι δ δρίσμός ούτός τής δικαιοσύνης, τον οποίον 
ή κοινή άπάντων τών λαών συνείδήάις δίέτύήωσε καί άνέγνώρισε, 
παρέμεινεν άμολύντος καί φωτέινός^Εάν-'άρξήτάί τις' τής έρεύνής άπό 
τών νόμων, οϊτινες παριστώσι τό δίκαιον διατέτύπωμένον, θέλει ευ
κόλως διακρίνει, δτι ή άνεύρεσις άύτού είνε δυσχερεστάτη καί έ'στιν 
δτε προβληματική. Τό απόλυτον δίκαιον διά τών νόμων ύποβάλλε- 
ται εις τόσούτους περιορισμούς ώστε πόλλάκις καταπνίγεται καί εξα
φανίζεται. Τό άπόλυτον δίκαιον πηγάζει άπό τής κοινής τών αν
θρώπων σύνέιδήσεως, άλλ’ όί νόμοι, οϊτινες διαμόρφούσιν αυτό καί 
τό δρίζουσιν ε’ισί προϊόντα τών σκέψεων, τών διαθέσεων, πόλλάκις δέ 
καί τού συμφέροντος ώριάμένης καί άραιοτάτης τάξέώς, είς ήν ανή
κει τό δικαίωμά τού νομοθετείν. Ή κοινή βόύλησις ύποκύπτεί όδτως 
έ’ις τήν βούλήσιν ώρίσμένων ατόμων.

Καί έν αίς χώραις νομοθέτης είνε είς καί μόνος άνήρ διά τόν ,ενα 
καί μόνον λόγον, δτι συνδέεται διά συγγένειας προς τόν προκάτοχον 
νόμόθέτήν' άαί έν άίς χώράίς δ λαός έκλεγει το νομοθετικόν σώμα,
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Τάς χάριταςάπονεμει πάντοτε όυπουργός, συνήθως δέ έπί τάύτή ή 
έκείνγ τή 'άνάγκή τής·'πολιτικής πελατέίας·/του·; Γ . < ;:· .·

Ούτως ή Δικαιοσύνη δέν βαδίζει πάντοτε μέ άνημμένον'τόν φανόν 
αυτής- πολλάκις-εινε σκοτεινή ή πορεία της κα'ι προσκόπτει κάΐ κλο
νίζεται. ' ■ ·"■

Οικογένεια- ...

Μεταπηδώ εις έτερον ουσιώδες κεφάλαιον τοΰ ανθρωπίνου βίου, 
είς τήν οικογένειαν.· ·.

Ή οικογένεια ύπήρξέν ή βάσις τής κοινωνίας, ουχί μόνον έν τή 
πρώτή-αύτής μορφή, αλλά κα'ι. έφόσον ή έξέλιξι-ς τήννέκραταίου κα'ι 
έμεγάλυνεν,' Ή έν τή οίκ'ογενέίςρ κρατούσα·· τάζΐς,· ·ή·: αναπτύζις και 
μόρφωσις αυτήςγ δήλούσι τόν βαθμόν -τής προόδου;·· τον- όποιον κοι
νωνία τις έπετέλεσεν. ΊΙ οικογένεια τουτεστιν εινε το αληθές κα- 
τοπτοον τής κοινωνίας. ·■ _ '

Καί αληθώς, έάν φέρωμεν τό βλέμμα σήμερον είς τάς κοινωνίας, 
τάς έν πολίτισμώλίαν προηγμένας, Οέλορ,εν ανευρει άπαντα τα έν 
αύταΐς κρατούντα ψεύδη αυτούσια καί έν τή οικογένεια ύπάρχοντα.

Αί κοινωνίαι τής σήμερον παριστώσιν έπιφάνειαν πλήρη ακμήςκα; 
καλλονών, άλλ’ ύπό τήν έπιφάνειαν ταύτην υπάρχει σκότος βαθύ, 
άθλιότης οίκτρά, δυσμορφία καταπλήσσουσκ τόν ανθρώπινον οφθαλ
μόν. Ουτω καί ή οικογένεια παρουσιάζει ήμΐν προσωπεΐον μονον ευ
δαιμονίας, ύπό τό όποιον ή πραγματικότης κρύπτεται συνήθως πλή
ρης πικριών και άπογοητεύσεως. ■

Ή οικογένεια κατ’ έζαιρετικάς πλέον περιστάσεις Οεμελιοΰται έπι 
τοΰ άνήκοντος αυτή έδάφους. Ή ηθική καί άληθης αυτής αποστολή 
κατά κανόνα παροράται. Ό άνήρ καί ή γυνή δέν ένοΰσι τόν βίον ϊνα 
συντελέσώσι τήν κοινήν ευδαιμονίαν καί δώσωσι νέαν εις το κοινω
νικόν σώμα δύναμιν, άλλ’ έκαστος τούτων άφορή εις το ίδιον συμ
φέρον, είς τήν ιδίαν τύχην.·· .·■:-·■■.:.■

Ό γάμος συνάπτεται ώς έπί τό πολύ μέ πρόγγραμμα ύλικής του 
βίου βελτιώσεως; 'Ο τκνήρ άφοΰ διέλθγ] τά κρείττονα τής ζωής του έτη 
άπλήστως γευόμενος τών έγκοσμίων ηδονών, αποφασίζει νά συναψν) 
γάμον μόνον καί μόνον διότι· αισθάνεται εαυτόν ερειπιον πλέον και 
τήν καρδιάν καί/τό σώμα, έστιν ότε, καί τό βαλάντιον καί εισέρχε
ται είς τόν έγγαμον βίον, μέ ο'ίας προθέσεις καί έλπίδας εισέρχονται 
έν τφ νοσοκομείφ; Ή γυνή άφζ έτέρουμ νηπιόθεν πλάττουσα το ιν- 

δαλμα τοΰ μέλλοντος «συμβίου,ίέλπ,ίζει δ;’ όύτοΰ μέγαρά κάΐ οχήματα 
καί,πμλυ.τελεστέρας άμφιέσει,ς,,χορούς καί θεάματα-καί· περιηγήσεις, 
άπόκ.τησιν μείζονος ελευθερίας όπως, περιέρχητα,νμ,'ύνή.τάς όδούς·:καί 
τά:δημόσια; κέντρα·. Καί βλέπομεν. μό,λις,έζανθονσάς -κόράς·, έρχομένας 
είς/γάμον μετά τοΰ χρυσόν βαλαντίου.·ή· .τοΰ'ύψηλον,τίτλον έρωτο- 
λήπτου γέρς-ντος. καί βλέπομεν?άνδρας, ·καυ.χωμένους έπί ί.σχύ'ί χάρο.· 
κτήρος καί εΰγενείφ αισθημάτων,/ διώκοντας, έκ συστήματος τά,Ιχνη 
ιΐαντός.προτκομόρφου γυναικείου φάσματος-.,/. ...

., .. Άραιά,.λίαν φαινόμενα,· εΐσίν οί. γάμοι ,?έκεϊνοι·,· ,οΐ δυναμένοι νά 
πληρώσωσι.,τόν σκοπόν τή,ς,ίερ,άς ταύτης; σχέ'σεως/,Δΐότι,'.μ'όνοΥ,,έν·, τή 
άκμή τής νεότητάς, μόνον έν- τή. ά,κμή, τοΰ ψυχικού,; κάΚσωμάτικού 
σθένους δύναται τις νά θέσω) ,ασφαλή-τής-; οΐκ-ογενέίαίς···βάσιν.,-τότε 
μόνον -δύναται ν’: άγα-πήρ-ή,.. κμί άγαπηθή., τότε. μόνον .δύ.ν.αάαί νά 
ονειροπολήσω) καί. άπολαύσγι τών απείρων ήθικών.ήδονών^ τάς όποιας 
4 έγγαμος;, βίος «παρέχει, / όπ.όταν μύν -τή νεότητι/ύπάρχφ1 ή.άρμονία 
τως χαρακτήρων, καί αισθημάτων, ή συνταύτισις τών ηθικών ένστι
κτων. .'V.;.,; . .·.«■ ://;.. . ·.· / :, ■ ν ,:.;■;· - ' -./·, ·; ·/.',·

Ποιος ε’ρως τών άγυιών καί τών αχρείων θριάμβων δύναται νά συγ- 
άριθή πρός την θείαν άγάπην, τήν όποιαν έμπνέει έκλεκτή κα'ι.πεφι- 
λημενη σύζυγος ; Ποϊα φιλοδο’ζία δύναται νάχ φθάση , τόύψος.τού 
ώραιοτερου τών ανθρωπίνων-ονείρων, το· όποιον; τρέφει ό νέο.ς καί έν
τιμος άνθρωπος, ό είς γάμον έρχόμενος^ · όπως μορφώσω) ’t-δίαν - οικο
γένειαν, -άξίαν. τής-κοινής ύπολήψεως·; καί. τιμής, δπως.ϊπροσφέργ,^ί  ̂
-τήν πατρίδα πολίτας ..διακεκριμένους- καί χρησίμ0υ.ς.>ΐ'μη;τέφας.ΐκαν.άς 
να ζωογονησωσι το,οικογενειακόν γρητρον ,-κα'ι. συντελέσωσιν είς τήν 
ευδαιμονίαν τής κοινωνίας; ΙΙόΐος πλοΰτος ή εΰγενείας τίτλος δύνα
ται νά θερμάνγ) καί καταστήσω) ευτυχή καί ύπερήφάνον μίαν γυναίκα-, 
οσον ή αγάπη νεαρού καί άφοσιωμένου συζύγου; Ποϊα.ι ύλικα'ι καί 
χιμαιρικαι απολαύσεις δύνανται νά εΰφράνωσι τήν.καρδίαν καί ήδύ- 
νωσι/τόν βίον νέας -καί έναρέπου γυναικός, όσον ή ανεπίληπτος .έπι? 
τέλεσις τών ιερών αυτής έν τή ο’ικογεγέίφ καθηκόντων,-όσον .ή παρά 
το. πλευρό^/τού άνδρός; αυτής νίκη έν- τφ. άγώνίγτού; βίου^ -όσον ή 
υγιής μ-ορφωσις και ευτυχής άποκατάστασις τών τέκνων αυτής έντή 
κοινωνία; , · ,/... - ,.,, ;/. /.,. ,.. π1

Αλλ ατυχώς το μέγα τών οικογενειών πλήθος-«δέν, άργανί.ζεται 
υπό τοιαυτάς ,μυνθήκας. Τό -ψεύδος θεμέλιοί αύτάς ,καί -τόψεΰδος/τάς 
^^Χρέει.· Ουδ ; υπάρχει ελπίς, · δτι αί ,μέλλουσάι, γενεατ θ’ ΐάιΐαλλά- 
ζωσι-την-οικογένειαν, απο τΟΰ ψεύδους, διότι ψευδής .εινε ,κάί ή δίδο- 
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μένη/ε’ις τά: τέκνα'.ήμών άνάτροφή. ΗαρέχΟμεν/αδτόϊς τά μέσα όπως 
μ,άθωσιν ολίγα γράμμμτά, ’όπως δύνανται νάψελλίζωσι μερικάς7φρά
σεις-ξένων δίαλβκγων,"' δπώς στρεβλώσΐ' μουσικά ;τίνα τεμάχιά διά 
τής φωνής ή · οργάνου‘·κάί τά···ρίπτομέ·ν''έίτα εις τον κοινωνικόν βίον 
φρονορντεςν' ’δτι έπεΨέλέσάμεν ·έπά·ρκ©ς:!το πρός αΰ’τά- καθήάόν.’Αλλ’ 
ή αληθής /μόρφωσις,'’ ή άλήθής τόύ "νεαρού ανθρώπου άνάπτυξίς εινε 
πρ'ώτίστως.ή,κάλλιέργεια τής ήθίάής'άύτόΰυπόστάσεώς^ ·% μόρφωσις 
του χαρακτήρος, τών αισθημάτων, τών ’ιδεών αύτού. Τό έ'ργον δέ 
τούτονάυήκεν είς μόνόυς/τούς-γ'ρνεϊς. Μόνοό όί λόγοι καί ό βίος τών 
γονέων δυναντάί 4ά ?έπιδράθώσ1ν Ηί τύύ? παίδός,τού' όπόίού if καρδιά 
καί τά πνέύμα'··μΰρφούνταΐύπό 'το κράτος τών’ καθημερινών άαί άδίά^· 
■λείπτων~'έν!τ$ όίκογενέίι^'.έντύπώσέών.·’· ■ Λ ' '-7

■ "Ελθωμεν έν τφ σΕκφ' οίκόγέΫείας-’ άνηκούσής^ε'Ις τόν-μεγάλον^·λί- 
γόμενον/- ;κόομ'ο^κβΗι>>ίάλέξώμή^*' ,ίή*'-'δράν,''' (κάθ’:''ή^ άάάντα -’αυτής 
τά μέλη , εΐσί.συνήθροισρ.ένα περί τήν τράπεζαν '-τού^προγεύματος; Ή 
μήτηρ, · φέρθυσα·:έπΙ τώνπαρειών τά ωχρά τής αγρυπνίας ίχνη, διη
γείται τάς έκ του χορού τής παρελθοόσης νυκτός έντυπώσεις, ύπσ'- 
δεικνυουσα δι’ έντεχνων περιφράσεων, δτι διέκρίθη έν αΰτφ, λαβϋύσα 
•πολλάς καί συμπαθείς θαυμασμού εκδηλώσεις:, άλλά «συγχρόνώς φα
νερά; έκδηλοΐ την χαράν ;της, δτι ήθύγάτήρ αυτής ειχον έλκύσει την 
κοινήν- προσοχήν,: · προτιμώμένη ιδίως; άπό τόν ·;εύγενή δείνα ή τόν 
μυρίόπλουΜον 'τάδε; Ό πατήρ κάτάστρόνέι.'τά· ποσά, .άτινα έν Λτφ 
.χαρτοπαιγνίφ τού χορού άπώλεσέν, άλλ’ έκφράξεΐ,'τήν έλπίδα, οτι’έν 
τφ χορφ τής επομένης εσπέρας θά έχγ μεγάλα κέρδη. Ή' μικρότερα 
θυγάτηρ διακόπτουσα ?τήν μονοτονίαν τής συνομιλίας,"-ισχυρίζεται 
δτι··ό χορός-ουδέποτε παρέχει τήν" τέρψιν, ήν έν τφ θέάτρφ· ευρίσκει 
τις καί μάλιστα δταν τόσον συμπαθή ίχγ τήν φυσιογνωμίαν ό πρώ
τος οξύφωνος.^1!: . ·'■ '■" ·■ >·■· '·; η·
' Μικρά καί' άτεχνος εινε ή- είκών αυτή, άλλά δόνατάι οπωσδήποτε 
νά?’ καταδείξγ πόσον νοσηρά άτμόσφαιρα· πληρΛ-συνήθως τούς 'οΓάους 
τών άνωτέρών' κοινωνικών τάξεων καί 5ύπό πόίας- έντυπώσέϊς το τέ- 
κνον καταλείπει τήν πατρικήν στέγην, ΐνα θεμέλιώσγιδίαν οικογέ
νειαν.';·? νί-κ:;.,: ■■·?” -ί

Ή μεσαία τάξις προσπαθεί παντί σθένει νά τηρ'7! τήν αυτήν κοι
νωνικήν πρός τήν άνωτέραν δίαιταν. Θόρυβος καί παρ’ αύτ·7| καί 
έπίδειξις. Τάσις ακατάσχετος πρός τάς κοινωνικάςάπ'όλαύσεΐς, θρίαμ
βοι καί άτοχίαι έν αύταϊς^ διαρκής παρέλάσις >λόγαριασμών άνεξό- 
φλή^ων, έλλείμματα καί καταχρήσεις, αυτοκτονίαι καί μέθη, στρα- 

τιαΐ .δλό.κληρόιΛ.άπό.γεροντ.οκόρ.ας,; καί λιμοκοντόρους 'καί ’έπί'τΐέλούς 
έπεισόδικ βίου ■ πλουτίζονται .τάς.·;σημειώσεις κτών μυθιστοριογράφΐών.

■ Ό κάτω C-δέ. .λαός, .· άλλαχούγΛέν. έν μεγίσ-τγ-άθλιότητι' τόν βίον 
διανύων, αλλαχού δέ τέίνων νά έξέλθγ τής ιδίας αΰτφ; ατμόσφαιρας^ 
σ.τερεϊταΐ:.ποϋ;ζωόγόνο»τής- οικογενειακής ίέστίας θάλπους,; .τό οποίον, 
αδυνατεί, νά συγκράτηση καί ·παρα'τέίνγ) έπί μακρόν. :Λ? ;

’Αλλί έν' ποιάύτφ,πζύ.βίουί; δίαίτή .<όπανίως:άπαντώσι ,στιγμαί 
ληθούς εύφροσύκής,/Χωήτάνής ευδαιμονίας·;'. 'Υποκρισία, καί / .ψεύδος 
ένώπιον; τών ξένων οφθαλμών^ Ιναί δρώσιύ ούτοι δτι ουδόλως ’ύπάρχεί ·. 
δυσχέρειαι, πικρίαί, τύψεις ,-συνειδότος,. έν .τυΐςάδυτοις τής .οίκογε*·  
νείας. ·;.·: ,> .> ■ ·■ -vi;

. . 'Ομιλώ περί πασών τών κοινωνιών,, δσαί έπί πόλιτίσμφ Χαυχώνταί 
καί συμπεραίνω, δτι αύταί καταπληκτικώςπρός τά έμπρος χώρου·*·  
σαΐ κατά' τό φαινόμενον, .διατρέχουσι, πολλούς κα'ΐ μεγάλους κινδύ- 
νόυς^ ;δι0;τι ;ήί βάσις αύτών; είνε σαθρά κάί έταίμη.νά;κύψγ όλοτελώς 
ύπό τό βάρος τής διαφθοράς. .·. ;

; <.,·.Ι1θλ«βία» BKi, <Ύ .vox/·,-;·-

Έλθώμεν είς τήν πολιτείαν. 'II πολιτεία εινε απαραίτητος πάσης 
κοινωνίας δρος. ύΤά άτΟμα; ΐά' συνιστώντα τήν..κοινωνίαν:·. ·διαφύρως 
αντιλαμβάν.0μενα-’εκάστον: τών κοινών. αναγκών καί .όυμφέροντων? 
αντίθετα πόλλάκις. έ'χοντα συμφέροντα,^ άλλοίαν „ έπί των κοινού ,έν*  
δίαφέραντος' :,ζητημ.άτών.. γνώμην^’αΐσθάνονταϊσίευ'θύςίέξ άρχ^ςϊ τήν 
άνάγκτην: κέντρου: ίινος,; ,έξ όν ,νά άιποδέχωνταε^γνς^εας/ καΜνε^γείας 
κεκυρωμένας ύπο τής. ·κόίνής άνόχής-καί άναγνωρίσεως;. Οδτωςίουδέ- 
ποτε ;υπήρξε- κοινωνική όμάς άνευ κέφμλής, -άνευ. κεντρικής διοική- 
σεως, άνευ πολιτείας. "Εχει ΰψιστον δέ έν,τή κοινωνίγ. προορισμόν ή 
πολιτεία. Έκ τής-έρρυθμου καί λελογισμένης αυτής πορείας ,ήρτηται 
ή ευημερία; καί πρόοδος.· τής κοινωνίας. ’Αλλ’. έν τούτ.οιΥ ·σπανίωςνό 
άνθρωπος διαχέιριζόμενος τήν ίέμπιστευομένην. αυτφ -,έξουσίάν δέν 
έκβαίνεν τών; τεταγμ.ένων ορίων· καί δέν διαστρέφει··ύπέρ ύαυτού τήν 
έννοιαν τής έντολής του. γ ν?:;—

. ·,Έν έκαστη τής ιστορίας.·:,σελίδι ' άνευρίσκομεν πάράπτωματα τών 
•άρχόντων, παραπτώματα τής^έξουσίας, παρπσύραντα-ίπολλάκιςήτόύ'ς 
•λπούς είς συγκρούσεις/καί·, αγώνας σταματώντας τήν ηθικήν κα'ι ύλίτ 
κήν αυτών πρόοδον. Καί βλέπομεν ^αλλεπαλλήλους έναντίόνΛτώνΐ,κά- 
θε'στνίιτών .;πολιτευμάτων·, έξεγέρσείς^ διότιπολλάως ίάί.καπάχρήόεις 
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τής,εξουσίας.αποδίδονται είς τήν κακήν: της πολιτείας &:οργάνωσιν.-
Ή. μετά πολλάς πεοιπετείας γενικώτερον άποδεδεγμένη σήμερον 

μορφή : .τής:·πολιτείας,,εινε. :ή συνταγματική· βασιλεία. . ‘Ο λαός, διά 
τών, άντιπροσώπων του,; και- δ 'βασιλεύς άπο: κοινού μετέχουσι τών: 
έργων τής.πολιτείας και ·έν ’«ή. συμπράξει ΐτωύτή 'ό είς = παρακωλύει 
τάς καταχρήσεις τόΰ’ έτερού;. ;\Άλλά · τό; σονταγματικόν· -πολίτευμά 
αυτό - καθΤ ΐέαυτό ·,-:στήρίζεται έπί τοδζ· ψεόδους··καί~ διά τοΰ: ψεύδους 
προσπαθεί,νά κάμπτή; τούς σκοπέλους, έφ’ ών τό άκρατον μοναρχι
κόν ιπολίτςυμά προσκρούει. Διότι. δέν δύνανται όπακριβώς νά δρίσθώ- 
σι τά ορια\ δύω δυνάμεων ίσων, -κοινήν έχουσών τήν άνέργειαν. Που 
εινε ή δύναμις τοΰ λαοΰ, άν τούς παρ’ αύτοΰ συντασσομένους νομούς 
άρνήτα.ινά κυρώσγ· δ βαάιλεύς καί ποΰ ή δύναμις ·τοΰ βασιλέως,-άν 
ύπογράφη τυφλοϊς όμμασι πάν δ,τι - οί.ύπ»υργοι αύτοΰ τφύποβάλ- 
λούσιν. Ή-’ρίία ■ή ή ’ίέτέρα δύναμις- θά έπικρατήσ'ρ καί· τότε ψεύδονται 
απέναντι τοΰ θεμελιώδους νόμου καί ή ύπερέχουσα εξουσία κα'ι ή 
έξουδετερουμένη. ΐ· :·:<'■'

Έν Άγγλίρι, έν Ίταλίγ έν Βελγίφ, έν Έλλάδι ή τύχη ηύνόησε 
τόν λαόν. 'Ο βασιλεύς εινε-τυπική έξόύσία, εινε δργανον τό όποιον 
κινοΰσι πρός ο'ΐαν διεύθυνσιν βούλονται οί αντιπρόσωποι τοΰ λαοΰ,. 
εινε σφραγίς-τήν δποίαν θέτουσι παρά τήν ύπογραφήν των οί ύπόυρ - 
γοί έπι.άαντός .έγγραφου δεόμενου-τοΰ βπσιλικοΰ-κύρους. Καί ψεύ*  
δεται ό: βασιλεύς: κηρύττων^ δτι- δμοφώνως μετά τής Βουλής νομοθε· 
τεΐ, διότι οί νόμοι εΐσΐν έργα μόνης τής Βουλής: καί τον έσχατον 
ήθελε, δίατρέξει κίνδυνον- δ βασιλεύς έκεϊνος, δστίς θάνήρνεΐτο τό κύ 
ρος :.τής ύπογραφής αύτοΰ είς- νόμον ύπό τής βουλευτικής; πλειοψητ 
φίάς έγκριθέντα. Ψεύδεται δ-βασιλεύς έκδίδων έν ίδιφ όνόματι καί 
ώς.Ιδίαν θέλησιν διατάγματα^διότι ταΰτα συντάσσουσιν ΰί“ύπουργοΐ 
καί τήνγνώμην κα’ΐΛθέλησίν αύτών άντιπρϋόωπεύουσΰνψηύδβται δ 
βασιλεύς έν ΐδίφ όνόματι δμιλών κατά τήν ένάρξιν.του; Κοινοβουλίου 
καί έπαγγελλόμενος ταύτάς ή έκείνας τάς-νομοθετικά; ,έργασίας. ή 
βελτιώσεις, έπί τών δημοσίων πραγμάτων, διότι τόν .λόγον, ον άπάγΐ· 
γέλλει συντάσσουσιν οί ύπουργοΐ καί οφείλει ούδέ τό έλάχιστον λε
κτικόν μόριον νά παραλείπν) ή μεταβάλη έξ όσων φράσεων καί έν- 
νοιών περιέχει- :ό;έγχειριζόμενος. αύτφ. παρά τοΰ:πρωθυπουργού χάρτης. 
Ψεύδεται! δ βασιλεύς παριστάμενος'! ·-ώς ·;ή άνωτάτη-, έν, τφ - κρατεί 
εξουσία, .ένφ ούδέν ΙτερΟν έν: αύτφ. πράγματι :·κέκτηται είμήί τόν 
ύψηλόν καίμεγαλειότατον τίτλον. -·. :

Ψεύδον δέ ;κ«ί οί - ύπουργοΐ. έν.· όνόματι τοΰ β.ασνλέως ένεργοΰ.ν4· 

τε; τάς κυβερνητικά; πράξεις, διότι δ βασιλεύς! εινε ολως ξένος πρός! 
αΰτάς καί άν^ύβυνος κατά τόν:νόμον εινε καί αληθώς άνέύ,θυνος» 
διότι ούδαμοΰ καί < όύδέποτε έχει πρωτοβουλίαν ή κάν βρύλησιν,. · ,

Είς έτερα δέ πάλιν συνταγματικά κράτη, ώς έν. Γερμανία λόγου 
χάριν, δ βασιλεύς εινε .ή\κρατοΰσα έξουσία, ,·δ λαός: μετέχει ίτυπικώς· 
μόνον τών δημοσίων πραγμάτων καί κύπτει πάντοτε πρρ.ί.τή; ίύχυ- 
ράς τοΰ ήγεμόνος θελήσεως. Ψεύδεται δ’ έκεϊ δ βασιλεύς καλών τόν 
λαόν?νά έκλέξν)' τούς- αντιπροσώπους του, ψεύδεται ύποβάλλωναύ- 
τοϊς διά τών υπουργών, του σχέδια νόμων όπως τά-κυρώσωσν διά τή; 
αποδοχής των,< διότι κατ’ οΰδέν δύναται νά ίσχύσγ] ή γνώμη καί θέ- 
λησις αυτών άπέναντι τής; γνώμης κα'ι θελήσεως τής βασιλείας. ;i

Άλλά τό κοινοβουλευτικόν πολίτευμα δέν χαράττει; ψερδεϊς. κντ 
κλους μόνον - περί τήν διπρόσωπου νομοθετικήν καί. νομοτελεστικήν 
εξουσίαν, άλλά. καί έν τή καταρτίσει τοΰ νομοθετικού σώματος :αί 
διατάξεις.·.αύτο.ΰ<-πολλάκις παρωδούνται. Είς -άπαντα τά κοινοβου·ί 
λευτικά κράτη ποΰ 'μέν πλειότερον ποΰ δέ ολιγώτερον, ■ οί έκλογε?; 
δδηγοΰνται είς τήν έπιτέλεσιν τοΰ μεγάλου αύτών. άαθήκ,ρντος ούχί 
ύπό τών γενικών συνήθως τής πολιτείας συμφερόντων, άλλ’ ύπό τής 
τεχνικωτέρας έκλογικής ένεργείας τούτου ή έκείνου τών ύποψηφίων. 
Ουτω δέ οί εις τό κοινοβούλιον τών άντιπροσώπων τοΰ.λαοΰ είσερτ 
χάμενοι δέν άντιπροσωπεύουσι κατά, κανό να είμή τάς μεγάλα; δα
πάνα; καί τούς’ κ.όπους,. ούς κατέβαλον ύπέρ τής έπιτυχία; των. .

Καί ψεύδονται οί πατέρες, τοΰ "Εθνους δηλοΰντες,,.οτι τήν πορείαν 
αύτών κανονίξουσίΓσυμφώνω; πρός · τάς άνάγκας καί τά .συμφέροντα 
τοΰ- τέκνου,,,ένφ.π^ό παντός άλλου τ.ό., ίδιον αύτών- •■πόλΐ'ξΐΊόν,.-,στά’· 
διον έξομαλύνουσι καί τήν κομματικήν αύτών. ίσχύν ύπηρε,τοΰσι, ,- 
- Ψεύδονται οί εκλογείς, οτι έν συνειδήσει δίδουσι τήν λευκήν των 
ψήφον είς έκείνους, ο'ύς κρείττονας λογίζονται πρός έξυπηρέτησιν τοΰ 
έθνους, ένφ μόνον τούς πλέίονας ύποσχέσεις καί έγγυήσει; πρός θερα
πείαν τών προσωπικών αύτών συμφερόντων παρέχοντας τιμώσι διά 
τής εύνοιας, των. . ·■ — ,- . - . ..

; -Λ- Λ:· ;. , ■ »■■■·*.,.  !;·'<-·' :

♦ *

Έν τή μοναρχία, συνδεομένγ πάντοτε άρρήκτως μετά τής θρή*·  
σκείας καί άποδεχομένη παρ’ αύτής μυστηριώδη τινα καί θείαν ύπό- 
στασιν, δ λαός διατελεϊ ύπό τήν πίεσιν δυνάμεως, ήν ουδέποτε 
έδημιούργησέν. Οί μονάρχαί τόν θρόνον αύτών . στηρίζουσιν. ιέπί’τοΰ 
ξίφους τοΰ στρατού των καί τών πτερύγων τοΰ! άγιου .πνεύματός. 
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Κοινοί tov νούν συνήθως * άνθρωποι, :ώς μόνον.;ύπέροχής;ίέ'φόδιο-ν;·φέ- 
ροντες,ί 5w ε ισί •τέάνα- -.τών. πατέρων τωνγ κρατούσι ν <εκς .χεΤρας-ίπ^σάν; 
Αρχήν*'  καΥέξουσίαν 6καέ.'διέπόυσι-;;?τάς ντύχας;-; %&ν ;·Λαών.*  των - -κπτ-ά·- 
τάς/'έιίπνεύσεΑ^ΐτν^ς Εστεμμένης όοεφαλής-ΐτων^ ’Ιδίαν ίμέα<μ;τώγΐΑν- 
θρώ’ίίίνων Ιέαινωνίών άποτελοΰντες τάξΐιν,-ίαΐβθάνανται'Βίςϊτάς ’φλέβας 
των -ρίέόύ’αιμα· δλως δτάφομσν.'άκέίνου^.’τθ.-δ,παϊοννζώογρ,νέϊ τών.κοί? 
νών θνητών τόσώμα.· ’Αλλά- w αίμάί^ων··: τούτοι, ίτόΥβΰγένές-; καί 
βασιλικόν-' Αποκάλούμένον^ δέν-προφυλάττε'ΐ'.'κότούς- Απρί τάς αδυήα-' 
μίΑς,''αίτ·ι·νες·μ^στέξ'θυ®ΐ'"τό'βάρβαρούϊτών-.(ύπηκ·θ’ωνπώννπλήθ&^ καί 
πέρΐόίάτΟυήΐν- είς πλείσνα' οδτον συνήθως - παραπτώματα»-ή ;δ?κοινό ·,- 
τερος τών: Ανθρώπων. . ΤΑ .όργια,1 αί.·καταχρήσειςρ··αί;.προαβιολαΙ·.πού 
οΐάθγ<έΰειαά0ύ ;'δεσμού, ·τά χρέη'σΐσί:?σχεδόν».ίΑναπόσπαστα άπό/πήν 
ί'έρΑν·'·κάί μεγάλέϊοτάτην'' Αυτών ι-προσωπικότητα.·». 'Ύπάρχουσιν'.έν 
τβύτΟίς έκατομμύριΑ Ανθρωπίνων-δντων τυφλώς ‘>άύ»το?ςίύπεϊκοντα καί 
δίάγόντα: δλον τόνβίον έν άπαύστφ' έργασίγ, ίνκ-'παρέχ.ώσιτΑ μέσα- 
τής μεγαλοπρέπειας και σπατάλης'άτόμούγ τόηδποϊον»κατερχομενον 
τρύ θρόνδύ'θά έξηφανίζετο μέσφ » τού' πλήθους τών1 Αχρήστων άν*

• Ψεύδονται 'ήt μονάργαο’ έν όνόματι τρΰ· βεού-Ασκούντες πήν -έξρυ*  
σίάν 'τών'ϊ- -διότι" δ'Θ'εός δέν-διδάσκει »'είμή»’τήν.- ισότητά, τήνΰέγκρά·*  
τέΓιάν,-1'τή:ηλ·ΐπότήτα-τού βίου1, δ θεός δέν τυραννεϊγ“άλλί ευεργετεί,.· ό 
θεός δέν π&ι'εΤτατδιάάριόιν μετάξδ'-τών: Ανθρωπίνων- όντων. "Απκντας 
πρ'όσδέχετ'αΐ ■’ένώπιον αύτόύ-δ-θέός!,:· ένφί'^λάχ·ισταΐ'ι“εΐσίν;.'ρί θνητοί 
έκεϊνοί,·? οί’τ'ινες ίχόυσι -τό δικαίωμα νά παρίστανται ένώπιον τού μου 
νάρχόυΐ ·' -·ψέύδϋνΐ'άι*  ‘ο’ί μονάρχάι ■φέύγυντές·' · τά · όμμ'ατα ·: τού.λαού 
έπ'ι τφ”δψήλφ - πρθ'φάσέι»,&δπτ έπΐβάλλετ-αύτοΐς τούτο--τ-ούί γένους *κάι  
¥WT Αξιώματος'ή-ΆξίΟπρέπείά,»-διότι δέν κρύπτονται·1 Από• τ-όύ-πλή
θους ‘· έίμή όπως- -τηρώσι-ν·. Αμείωτόν του "θρόνου των - τό-γόητρον,: τό 
δπΰϊου -παντελώς·' θα κ’άτέπίπτεν »δ;ν δ': λαός -τούς - έβλεπενί Εγγύτερο ν 
κάί έπαρέ-'φάνταζόμενΟς μόνον αυτούς μακρόθεν.·τψέύδοντα-ι οί μο- 
νάρχαι Ασκούντες εξουσίαν, ήτις ούδαμόθεν Ανήκει αύτοΐς, ψεύδονται 
οί λαοί Αποκαλυπτόριενοι ένώπιον -τών μοναρχών καί δουλεύοντες τάς 
Ιδιοτροπίας των, ένφ ένδομύχως έπαχθεστάτην κρίνουσι την ΰπαρξιν 
αδΐώ-ΐύ» '•·τ: ίί γνί, - ■<x< ;\:jj y? [

vjihij .,;■(»»!. »!.»V-■P.-.j- j.£ ^ί'>' ί'.
• . ·.-ΓΤ; Λ--ο ./V . , ύ c.<:· ; ■'-=> ϊ'ΐ/. ; ~ . ·.■■<·-·. /■ :-· c-■■.■
<< Ε’ίδομεν. λοιπόν,δτβ'-ή,θρησκεία, ή δικαιοσύνη, ή οικογένεια, ή 
πολιτεία πλεϊστράέη,τ,φ-.'ψεύ.δει,- εύρίσκουσι στηρίγματα, απαραίτητα 

προς την συντήρησιν αυτών έν τοίς παρρύσι καιροϊς.'Υπάρχουσιν δ'μως 
πάμπολλα έτι ψεύδη έν τφ βίφ των κοινωνιών ώς διά συμβάσεως παρ’ 
αυτών Αποδεδεγμένα. Καί τούτων δείγματά τινα θέλω Ανακαλέσει 
εις την μνήμην ύμών, μη τηρών ώρισμένην σειράν καί κατάταξιν.

* **
'Υπάρχει έπιστήμη τις, ήτις μεγάλως συνδέεται προς την μαντείαν. 

Έπί εικασιών στηριζομένη καί δε*  εικασιών ένεργούσα έχει καί τόσα 
θύματα, οσας διαψεύσεις ΰφίστανται αί είκασίαι της. "Ολοι έννοεϊτε, 
OTt πρόκειται περί τής Ιατρικής.

Ό ιατρός αισθάνεται τό καθήκον νά μαντεύγ πάντοτε νόσον τινα 
καλούμενος παρά τφ πάσχοντι, δπως δ δικηγόρος οφείλει νά εύρίσκη 
στερεάν την βάσιν τών Αξιώσεων του πελάτου του. Μετά λεπτομερή 
δέ του ασθενούς έξέτασιν, λαμβάνων έκτάκτου σοβαρότητος ύφος, 
συντάσσει την προς τον φαρμακοποιόν παραγγελίαν, Αδιάφορον Αν μετά 
τινας στιγμάς καλούμενος έτερος συνάδελφος του ήθελεν άλλως 
μαντεύσει τό νόσημα καί Αντίθετον δλως κανονίσει θεραπείαν. Καί 
δ είς καί δ έτερος έπιτελούσι τό καθήκον των έπί τ^ βάσει τών δε
δομένων τής έπιστήμης αυτών. Ό ιατρός ϊνα διακρίνηται μέσφ τών 
συναδέλφων του δέον πρό παντός νά γ τυχηρός είς τάς εικασίας του, 
έτι δέ νά φαίνηται σκυθρωπός καί σοβαρός άνθρωπος, Αποκλειστι- 
κώς ε’ις τό έργον του άφωσιωμένος, νά διασχίζτ) τάς οδούς έπαχού- 
μενος καί δσάκις δέν έννοεΐ καί πολύ πολύ τί βασανίζει τον Ασθε
νή νά δίδν) ευθύς έξ Αρχής τοϊς οίκείοις αυτού ύπονοίας περί τού 
σοβαρού χαρακτήρας τής νόσου, ϊνα φανφ άριστος μέν έπιστήμων έν 
περιπτώσει τυχαίας τού πάσχοντος διασώσεως, Απηλλαγμένος δέ 
πάσης προσωπικής ευθύνης άν συμπέσγ νά καταλίπγ οΰτος τόν πρόσ
καιρου έπί τής γής βίον.

"Απαντες γινώσκομεν, δτι τού ιατρού ή έπιστήμη, στηρίζεται έπί 
αινιγμάτων, ών την λύσιν διαφόρως πολλάκις δίδει έκαστος άύτής 
μύστης, δτι πολλάκις τά ύπό τού ιατρού παρεχόμενα ιαματικά μέσα 
έπιταχύνουσι τόν θάνατον Αντί νά πολεμήσωσιν αυτόν, δτι δ ιατρός 
εινε έξ ίσου ευεργέτης καί τής ζωής καί τού θανάτου, άλλά τούτο 
δέν έμποδίζει ήμάς νά πιστεύωμεν κατά συνθήκην είς την διασωστι- 
κήν τού ιατρού δύναμιν καί ν’ άντλώμεν ζωογόνον θάρρος Από την 
έμφάνισιν αυτού παρά τήν κλίνην μας.

* *

'Η κοινή Ανάγκη τού ψεύδεσθκι παρακολουθεί καί τήν ποίησιν ήΤόμος IR*-  ’Απρίλιος ΜάΙ'ος xal ’Ιούνιος 1889 24 
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μάλλον Ψυχή άΰτής εινε τό ψεύδος. "Ολάί αί γραμμαί και δλοι οί 
στίχοιγ τούς όποιους χαράσσεϊ δ ποιητής, εισίν έμπνευσις μιάς στιγ- . 
μής καί άπέχουσι πολύ μακράν τών πραγματικών αυτού αισθημάτων 
καί Ιδεών. Ή καρδία του ποιητοΰ είνε κάτοπτρον άναπαριστάν πά
σαν του καλού μορφήν. "Οταν ή μία μορφή παρέλθν) προσπίπτει έν 
αύτώ ή έτέρα. Τό φώς παράγει έν τώ κατόπτρφ δ,τι έν αΰτφ βλέ- 
πομεν καί ή φαντασία άποτυπόνει έν τή καρδίφ του ποιητοΰ δ,τι είς 
τούς φλογερούς αΰτοΰ στίχους αποκαλύπτεται, Ουδέποτε άγαπφ, οΰ- 
οΰδέποτε πονεϊ, ουδέποτε κλαίει ό ποιητής, φαντάζεται μόνον δτι 
άγαπι^ καί πονεϊ καί κλαίει. Ή αληθής αγάπη, ό αληθής πόνος 
κλείουσν τά χείλη, άπονεκροΰσι τήν φαντασίαν, καθιστώσι θετικόν 
πολύ θετικόν τόν άνθρωπον καί φονεύουσι τόν ποιητήν. Ή φαντασία 
μέτάγει τόν ποιητήν εις τήν σφαίραν Ιδανικού κόσμου, άφ’ οΰ παν
τελώς ελλείπει τό δυσειδές καί άσεμνον. Τό πάν μειδι^ έκεϊ πλήρες 
καλλονής καί άγνότητος. Άλλ’ δταν ό ποιητής συμπτύσσων τής 
φαντασίας τάς πτέρυγας άνοίγγ τούς οφθαλμούς μέσφ τού πραγ
ματικού κόσμου, λησμονεί τί ήσθάνθη, τί απεικόνισε καί.παραδίδε
ται ακόρεστος είς. τοΰ ύλικοΰ βίου τάς κακίας. Ούτως όί γράψαντες 
τά ψυχαγωγικώτερα καί διδακτικότερα τών δραμάτων διέπραξαν τά· 
παραδοξότερα τών οργίων καί έκυλίσθησαν έν τή κτηνωδεστέρα κραι
πάλη., οί μετά ζωηροτέρου πυρός ύμνήσαντες τής αγάπης ;τό αίσθημα, 
έκορέσθησαν έν αΰτφ ταχύτερον παντός άφώνου αυτής θαυμαστού.

Τό ψεύδεσθαι, άλλά τό ψεύδεσθαι συμφώνως π’ρός τούς νόμους τοΰ 
καλού καί τής τέχνης, τό άπεικονίζειν δ,τι δέν υπάρχει καί λησμο- 
νεΐν δ,τι υπάρχει, αυτό ακριβώς είνε ή ’ιδιοφυία καί τό έργον τοΰ 
ποιητοΰ. "Οταν είς γραμμάς ποιήσεως αξιώσεις έχούσας, βλέπομεν 
εικόνας τοΰ καθημερινού ήμών βίου ή δείγματα τής κόπρου, ήτις ύπό 
τήν έπιφάνειαν τής κοινωνίας άπόζει, δέν άποδεχόμεθα. ποιητήν τόν 
γράψαντα, ώς δέν άποδεχόμεθα καλλιτέχνην τόν φωτογράφον. ’Εφό
σον τό ψεύδος αποχωρίζεται τής ποιήσεως τοσοΰτον αυτή ώχρι^ καί 
έκλείπει. Τούτο δέ συμβαίνει ε’ις δλας τάς καλάς τέχνας. Ζωή αυ
τών είνε τό ψεύδος. Ό καλλιτέχνης δέον νά φέργ ημάς ε’ις τόν άγνω
στον τού καλού κόσμον, ε’ις τόν όποιον εΐσήγαγεν αυτόν ή μεγα
λουργός φαντασία του. ’Εάν ήτο καλλιτέχνης δ Φειδίας, δέν δύνα- 
ται ν’ άποκληθή καλλιτέχνης ό δίδων ύμΐν πιστόν τόν ανδριάντα 
τής Τρελλοκατερίνας, έάν ήτο καλλιτέχνης ό Ραφαήλ δέν εινε καλ
λιτέχνης δ γραφών τήν εικόνα τοΰ πλανοδίου Καραβίδα.

*
¥ ¥

Υψηλόν λίαν είνε δημόσιόν τι αξίωμα, το δποϊον ή κοινή κρίσις 
κατέστησε συνώνυμον πρός τό ψεύδος. Λέγουσιν: είσαι πολύ διπλω
μάτης, δταν θέλωσι νά μή ποιήσωνται χρήσιν τής τραχείας έκφρά- 
σεως: είσαι έπιτήδειος ψεύστης.

Ό διπλωμάτης γεννάται, δέν γίνεται. Ή ιδιοφυία αΰτου εινε 
θαυμαστή, περιβάλλουσα μέ άληθείας ένδυμα τό γυμνότερον ψεύδος 
καί έπιδρώσα πόλλάκις έπί τής τύχης τών λαών, δσον οΰδεμία έτέρα 
δυναμις· άν μοι έπιτρέπητε τάς εικόνας, θά θέσω τήν διπλωματικήν 
εις τό πλευρόν τής ταχυδακτυλουργίας. Ό ταχυδακτυλουργός διά 
τής ταχύτητος τών δακτύλων σάς άφαιρεϊ, χωρίς νά τό έννοήσητε 
πώς, τό ώρολόγιον άπό τοΰ θυλακίου καί δ διπλωμάτης διά τής 
τέχνης καί εύστροφίας τού λόγου σάς άποσπφ τό μυστικόν τό ασφα
λέστατα έν τή καρδία σας έγκαθειργμένον.'Ο ταχυδακτυλουργός εξάγει, 
άπό τού πίλου σας άνθη καί άκάνθας καί δ διπλωμάτης έκβάλλει 
άπό τού στόματος τών έ^τεμμένων τόν πόλεμον ή τήν ειρήνην, άνα- 
λόγως πρός τό συμφέρον τής έπικρατείας του.

'Η διπλωματική φαίνεται παρακολουθούσα τό δημόσιον δίκαιον 
καί σημειοΰσά διαφόρους σταθμούς έν τή προόδφ αΰτού. Καί έφόσον 
μέν τά διεθνή νόμιμα άσφαλίζουσιν οΐαι σήμερον έγγυήσεις, μόνον 
ύπέρ τών ίσχυροτέρων καί δταν τό συμφέρον αΰτών ύπαγορεύη τη
ρούμενα, τά ψεύδη τών διπλωματών είσίν απαραίτητα δπως κρα- 
τώσι φαινομενικήν τινα τοΰλάχιστον μεταξύ τών λαών άρμονίαν.

Άλλ’ έάν ποτέ τοΰ Διεθνούς Δικαίου αί διατάξεις κυρωθώσι διά 
πραγματικής ισχύος, τό έργον τών διπλωματών θά έκλίπτ) καί μό
νον έν τοϊς άρχείοις τών έθνών θά άνευρίσκγ τις τά ίχνη τού πρού- 
πάρξαντος ανθρωπίνου τούτου είδους. "Οταν αί σχέσεις καί τά'συμ
φέροντα τών κρατών θά κανονίζονται είλεκρινώς έπί τή βάσει τών 
άρχών τοΰ δικαίου, θά ήνε δλως περιττός δ διπλωμάτης, δστις φαί
νεται γινώσκων δ,τι άγνοεΐ καί άγνοών δ,τι γινώσκει, δστις ύπό τό 
γλυκύ μειδίαμα κρύπτει τά καταχθονιώτερα τών σχεδίων, δστις κι
νεί πάν άνθρωπίνης άδυναμίας έλατήριον μή παραλείπων οΰδέ τόν 
έρωτα, οΰδέ τών γυναικών τήν άκριτομυθίαν καί άνιχνευτικήν οσφρη- 
σιν, οΰδέ τοΰ χρυσίου τήν σαγηνευτικήν ιδιότητα, δστις καί φονεύει 
ακόμη ύπέρ τοΰ σκοπού, δν έπιδιώκει.

Αληθές εινε δτι άπό τοϋδε οί τοιοΰτοι διπλωμάται έξέλιπον χω
ρίς νά έκλίπή δλοτελώς καί ή χρησιμότης αΰτών. Σήμερον ώς έπί 
τό πολύ οί κοινώς διπλωμάται καλούμενοι δηλονότι οί πρέσβεις, εΐσΐ 
τυπικοί έκτελεσταί τών διδομένων αΰτοϊς ύπό τών προϊσταμένων, 
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τοΰτέστι τοΰ· βασιλέως καί ύπουργοΰ, διαταγών καί οδηγιών καί 
διάγουσι μακάριον βίου έν διάρκεϊ αεργία καί τιμαΐς καί άπολαύσεσιν, 
άλλ’ όΰδέν ίχνος τής διαβάσεώς των άφίνουσιν είμή το πολύ πολύ 
την άνάμνησιν καλών τινων γευμάτων καί έσπερίδων, ών έθαυμάσθη 
-fj έπιτυχία ύπό την στέγην τοΰ μεγάρου των.

Καί έν τόΐς χρόνοις ήμών έν τούτοις ύπάρχουσι περιστάσεις, καθ’ 
άς ή έντεχνος ψευδολογία καί ή έπιτηδειότης τοΰ διπλωμάτου μεγί- 
βτας δύνανται νά παράσχωσι τφ έθνει αΰτοΰ έκδουλέύσεις καί έπαι*  
σθητή λίαν τυγχάνει ή όσημέραι αυξόυσα έλλειψις διπλωματών 
έχόντων πράγματι τής άποστολής των τά προσόντα, διότι ήδη κατά 
τοΰτο κυρίως ψεύδονται οΐ διπλωματικοί τών εθνών υπάλληλοί, δτι 
ύπάρχουσιν, έν ω, όποιοι εισίν, ήδύναντο καί νά μη υπάρχουν.

' * /
* * *

Ό τύπος μεγάλη καί εύεργετική τοϊς λαοϊς δύναμις δέν παρέχει 
πάντοτε σελίδας άγνάς ψεύδους. Κατά θεωρίαν δ τύπος εινε τό άνα- 
παραστατικόν τής κοινές γνώμης δργανον, άλλά πράγματι ή κοινή 
γνώμη εινε τό δργανον τοΰ τύπου, διότι αυτή μορφοΰταικαί ρυθμί 
ζεται ύπό την επήρειαν τών δημοσιογραφικών φύλλων, έκάστου τών. 
οποίων ή πορεία κανονίζεται συνήθως συμφώνως πρός τάς ιδέας καί 
τά συμφέροντα τοΰ ιδιοκτήτου αΰτοΰ. ’Εφόσον δέ δ τύπος άναπτύσ- 
σεται καί προοδεύει, έφ’ δσον τό μέγεθος καί ή κυκλοφορία αΰτοΰ 
αΰξάνουσι καί οί ρέπορτερ πολλαπλασιάζονται,τοσοΰτον καί τό ψεΰδος 
εκτείνεται έν ταϊς στήλαις αΰτοΰ καί άν ή πρόοδος αυτή έπιταχύντ) 
τό βήμα, αί διά τοΰ τύπου διδόμεναι είς τό κοινόν ειδήσεις θά έχωσε 
πάντοτε άνάγκην άποδείξεων.

♦
* *

"Απαντα τά έθνη, δσα ό χρόνος καί ή τύχη άνύψωσεν ε’ις περι
φανές ισχύος σημεΐον, σκανδαλίζει ή άπληστία, 'ίνα έκτείνωσι τό 
κράτος αΰτών καί πέραν τών φυσικών τής χώρας των ορίων. Καί ού
τως έπί τή προφάσει έκπολιτισμοΰ καί εΰεργεσίας πρός τήν άγρίαν 
τής άνθρωπότητος μερίδα, καταβροχθίζουσιν ολοκλήρους λαούς, άφ’ 
ών βαθμηδόν άφαιροΰσι καί αΰτό τό δικαίωμα τοΰ σκέπτεσθαι.

*
* *

’Αλλά μή δέν είνε ψεΰδος τό θαμβοΰν ήμάς μεγαλείουτόσων λαών, 
τών οποίων ή εΰημερία είς ώρισμένας φιόνον τάξεις περιορίζεται; Μή 
δέν είνε ψευδές πόλλάκις τό πολιτικόν αΰτών'φρόνημα, έφ’ φ τοσοΰ- 

τον καυχώνται; Έν Αγγλία λ. χ. ήν έσυνειθήσαμεν νά θεωρώμεν ώς 
τό εΰδαιμονέστερον τών κρατών, έν τφ δποίω ή έλευθερία έχει σπείρει 
δλα αΰτ;ής τά: άγαθά καί δ. πλούτος εινε άνεξάντλητος, δ λαός δει
κνύει διαρκώς τούς δδόντας αΰτου πρός τούς εΰγενεΐς.καί μυριοπλούτ 
τους διεκδικών δικαίαν έν. τφ κεφαλαίφ καί τφ έδάφεί μερίδα. Ό 
κλήρος καί οί εΰγενεΐς συνδέονται δι’ισχυρών δεσμών, ή δέ τάζις τών 
διά τοΰ έμπορίου . πλουτιζομένων άστών παρακολουθεί κατά βήμα 
τήν άριστοκρατίαν, ώς άγέλη πιθήκων πάσαν αΰτής κίνησιν καί έζιν 
άπομιμουμένη, άποθαυμάζουσα πάν δτι παρ’ αΰτη συμβαίνει καί ώς 
προσφιλέστερου Ιδανικόν τρέφρυσα νά είσέλθγ είς τάς αίθούσας αΰτής 
καί άποκτήση, ,ώτινι δήποτε μέσφ, τίτλον τινα εΰγενείας·. Άλλ’ δ 
πολύς λαός καταπονείται καί συντρίβεται, πεινά καί ριγεί, φθονεί καί 
μισεί τούς προ τής δυστυχίας αΰτοΰ εύωχαυμένους.

Έν Αΰστρία καί Οΰγγαρίφ δέκα ολόκληροι έθνικότητες συζώσιν 
έν διαρκεϊ άγώνι όπως ή μία έζοντώστ) τήν έτέραν.

Έν ’Ιταλία τά μεγάλα τών κυβερνώντων σχέδια τείνουσι ν’ άφαι- 
ρέσωσι καί αΰτό τό έσχατον μακαρόνιον άπό τοΰ στόματος τοΰ λαοΰ 
μόνον καί μόνον ίνα έξασφαλίσωσιν ισχυρότερου τφ Γερμα.υίφ ’.σύμ
μαχου.

Έν Γερμαυίφ ή πολεμική αΰτής δάφυη μεγάλως έπί τής κεφαλής 
της βαρύνει καί αί οίκονομικαί της δυνάμεις τεραστίως όσημέραι έξ- 
αντλοΰνται μόνον καί μόνον Ινα κρατήται άμείωτον τής στρατιω
τικής αΰτής υπεροχής τό γοήτρου. · . . ;

Οί Γάλλοι άφ’ έτέρου π«λ<κίουσι διαρκώς . μέ. τάς μεγάλας.'περί 
πολιτευμάτων ιδέας των,; μέ .τούς ένθονσιασμούς . καί τάς; ζήτω- 
κραυγάς, τάς άποθεφοεις καί -πανηγύρεις των. Είς διαρκή διατε- 
λοΰντες παροξυσμόν, διώκουσι σκιάς καί φάσματα ένφ άπειλητικοί 
κρούουσι τήν θύραν των κίνδυνοι. Δημοκρατικοί τό πολίτευμα καί 
τό φρόνημα κοσμοΰσιν έν τούτοις μεθ’ ύπερηφανείας. τάς κομβιοδόχας 
των διά ταινιών παντός χρώματος καί πάσης άςίας καί ύψίστην 
λογίζονται ευδαιμονίαν άν τύχωσί τής τιμής νά Ολίψωσι τήν χειρ α 
ενός μαρκησίου.

Άλλά τής άδυναμίας ταύτης δέν φαίνονται ανώτεροι οί ’Αμερι
κανοί,; τούς όποιους νεΰμα ή φιλοφρόνησες ,Μεγαλειότητός τίνος ή 
'Υψηλότητας ένθουσιφ καί εΰφραίνςι δσον οΰδέν τής Δημοκρατίας των 
άγαθόν οΰδέ τών δολαρίων των οί άπειροι σωροί.

Ήμείς δέ οί 'Έλληνες άληθές εινε, δτι περιφρονοΰμεν και τούς 
τίτλους καί τά παράσημα .καί τάς παρ’ άξίαν τιμάς. Οΰχ ήτταν
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ευκαιρίας τυχούσης κολλώμεν είς τό έπισκεπτηριόν μας ύψηλόν τινα 
τίτλον, δν ούδαμόθεν έχομεν, και θεωροΰμεν μεγίστην διά τόν οίκον 
μας τιμήν άν διέρχεται έν αύτφ ευάρεστους ώρας αλλοδαπός τις, 
’έστω καί αγνώστου δλως προσελεύσεως; Δΐότί παρ’ ήμϊν αρκεί νά μ.η 
Ύ]νέ τις Έλλην, ϊνα θεώρηται εύγενης και ύψίστης περιωπής ύπο- 
κείμενον.

* '
* * ■

Άλλά μΤ) δέν ψεύδεται ή πολιτεία κολάζουσα αύστηρώς τόν πα- 
ραβιάζοντα τό δικαίωμα τής ζωής, ένφ άδτ'η μισθοδοτεί δημίους 
καί έγείρει καθ’ έκάστην την λαιμητόμον ; Μη δέν ψεύδεται η πολι
τεία εις έγκλημα αισχρόν την πολιτείαν άναγουσα, ένφ άφ’ ετέρου 
θεσπίζει την γενικήν στρατολογίαν καί άφαιρεΐ άκοντας τούς πολί- 
τας άπό τά έργα καί τάς οικογένειας των καί δίάτάσσει αυτούς, 
έν δεδομένη στιγμή, νά φονεύωσι καί φονεύωνται'

* 

* *
’Έλθωμεν έν ταΐς συναναστροφαΐς, έν ταΐς έπισκέψεσιν, έν τοΐς 

περιπάτοις. Έν τη αιθούση τοΰ χοροΰ ολοι ψεύδονται. ‘Ο οικοδε
σπότης καί ή οικοδέσποινα μέ διαρκές έίς τά χείλη μειδίαμα άποτεί- 
νουσι λόγους φιλόφρονας πρός τούς τιμήσαντας την έσπερίδα των καί 
δείκνυνται μετέχοντες τής κοινής ευθυμίας. Άλλ’ έν τούτοις σπα
νιότατα ί) ευτυχής αυτή διάθεσίς των εινε πραγματική. Συνήθως 
έξ ύποχρεώσεως κοινωνικής, ήν βαρυτάτην θεωροΰσι καί μετά μακράν 
τοΰ'θέματος συζήτησιν, άποφασίζουσι νά ύποστώσι τούς κόπους καί 
τάς δαπάνας καί την ανησυχίαν, στοιχεία απαραίτητα πάσης έν 
οίκφ χορευτικές συναθροίσεως. Καί βλέπουσι βαρυθύμως δλον αυτόν 
τόν άγαλλόμενον κόσμον μέγα του οποίου μέρος βδελύσσονται. Οί 
πλειότεροι δ’ άφ’ έτέρου τών κεκλημένων ουδέποτε θά ήσθάνοντο 
την έπιθυμίαν νά συγκαταρρυθμισθώσι μεταξύ τών σχέσεων τοΰ οίκου, 
είς δν χορεύουσιν> άν δέν προέβλεπον ασφαλώς την χαρμόσυνόν ταύ- 
την έσπέραν. Άρχονται δ’ ευθύς τών κρίσεων έπί τής διοργανώσέως 
της έσπερίδος, έπί τών τρόπων τών οικοδεσποτών, έπί τοΰ ποσοΰ καί 
είδους τών είς την διάκρισιν ή αδιακρισίαν αύτών προσιτών αναψυ
κτικών καί εδεσμάτων. Καί κατά .κανόνα εύρίσκουσι τά αιχμηρότερα 
της είρωνίας βέλη έναντίον δλων αΰτώς. Έν τούτοις άποχωροΰντες 
έκφράζουσι καί τάς εύχαριστίας των καί τόν θαυμασμόν πρός τούς 
κυρίους τοΰ οίκου διά την λαμπράν αύτών έσπερίδα.

“ " ’I «·» »··»·<« - ον καταπληκτικήν παρασκευάζουσι την άλλοίωσιν, δπως 
i,„s ,-, ίξ„,y,To.

Τ’ "·»»*  ““‘‘Μ™™ »««« τ«ί i,
Λ,

w Surap.,;, Λλά χχ1 4 zdn........

t ,Τ*  aiiΚν τη αιθούση του χόροΰΆΧ^^' .Γ ■■■■■,■■ · ρυθοιάστω " ’^ά^αλλην στιγμήν καταπορφυροι' ές' αιοόυς
_ Οαεσπευδον^νά' κκλύψωσι πρό ξένου οφθαλμού. Τάς βλέπομεν κατα- 

κόσμους πολυτίμων λίθων καί άνθέων καί άναδιδούσας τά ήδύτερα 
τών άρωμ.άτών. Τάς πλείστας αύτών βλέπομεν άκκιζομένας καί μετ 
εύγνώμονος μειδιάματος άποδεχομένάς πάσαν βλακώδη ήμών φιλο- 
φρόνησίν, τής όποιας πάντοτε ΰποπτεύουσι τήν άνειλΐκρίνέιαν, έν τόύ- 
τοις την σημ.ειοΰσι φιλαρέσκως έν' τή μνήμη των. Εάν παράδοξος τις 
άνθρωπος έφαντάζετο νά καλέση εις χορόν πάσαν κυρίαν, ήτις θά 
έκρινεν έαυτην δυσειδή, ούδεΐς γυναικείος ποΰς, όσων ένιαυτών καί άν 
είχε διέλθει τό κατώφλιον, θά έπάτει τό δάπεδον τής αιθούσης τοΰ 
άνοήτου έλέίνόυ, δστις ήδυνήθη νά πιστεύση, δτι έχει γόητρον διά 
μίαν γυναίκα ό χορός, έν τφ όποίφ εινε βεβαία, δτι δέν θά κριθή 
εύμενώς ·/) τόση ή τόση καλλονή της. Έάν άφαιρέσητε άπό την, γυ
ναίκα'την έλπίδα, οτι θά άρέση έν τώ χορφ, καταργείτε διά παντός 

την ώραιοτέραν τών κοινωνικών τέρψεων.
Οί άνδρες πάλιν'έν τοΐς χόρευτικοΐς κέντροις γίνονται ολίγον γυ

ναίκες. Έπιτηδεύουσι καί ούτοι την περιβολήν των καί το ΰφος των 
καί τό πνεΰαα των. Μειδιώσι καί ευφραίνονται μακαρίως όπόταν 
φαντασθώσιν, δτι εΐσίν ευάρεστοι παρά τινι κυρίη καί τρϊβουσι τάς 
χέΐρας ασφαλείς περί τού μέλλοντος άν είς τό στήθος των προσθέση 
μίαν ταινίαν ή κόρη τών οικονομολογικών ονείρων των. Άποστηθί- 
ζουσιν έπψ,ελώς τάς ,αύτάς πάντοτε καί στερεοτύπους χαριτολογίας 
καί έκλαμβάνουσι πολλάκις ώς εύμένειαν την βαρυτέραν είρωνίαν μιάς 

γυναικός.Αί έπισκέψεις είσί τύπος, τόν όποιον τηροΰμεν καί πρός οσους συμ- 
παθοΰαεν καί πρός δσους άντιπαθουμεν, καί πρός οσους ύποληπτό- 
μεθα καί πρός δσους βδελυσσόμ.εθα. Ο έχων τάς πλείονας έν Ttvi 
κοινωνίιη σχέσεις δέν εινε πάντοτε δ προσφιλέστατος αυτή. Του
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ναντίον. σχολιάζεται καί κακολογεϊται πλειότερον παντός άλλου.
Ή μ,εγάλη κοινωνικότης άτοκου τίνος, τό όποιον ούτε έπί βλακίφ 

ούτε έπί κωμικότητι διακρίνεται, δηλοϊ ή ότι έχει συμφέροντα μετά 
τής φιλίας πολ'λών συνδεόμενα ή ότι πολλοί έξαρτώσι τήν τύχην 
διαφόρων συμφερόντων των άπό του ατόμου τούτου.

Έν ταϊς έπισκέψεσι θλίβομεν την χεϊρα καί άποτείνομεν φιλόφρο- 
νας λόγους προς πρόσωπα, τών όποιων ολίγον πρότερον ή ολίγον 
χχν-Ατ-ρ φάλλομεν όσα καί όποια έχθρός μόνον δύναται νά έχστομήση. 
πάσαν συνάντησίν των^*̂?® 1 πλειότερον, άσπαζόμεναι άλλήλας είς 
δυσπεπτότερον προϊόν τής. άνθρωπίνη^δηοίου εό^σκ* ™ τό 

1 * » Γ*  ·X λ., :

Έν τή δδώ ύπό τό φώς τής ήμ.έρας δλαι καί ολοι εΐσίν ί’σοι. Ούδέν 
διακρίνει την έντιμον κυρίαν άπό την έμ-πορευομένην έαυτήν, ούδέν 
διακρίνει τόν ένάρετον πολίτην από τόν έπιτηδειότερον λωποδύτην.

*
Ψευδόμεθα λοιπόν πάντοτε και έν παντί, αλλά τά ψεύδη ημών 

ταΰτα εισίν απαραίτητοι του κοινωνικού συναλλάγματος οοοι. Ψεύ
δος άντί ψεύδους ΐνα έχωμεν άρμονίαν, ψεύδος αντί ψεύδους 'ίνα γε- 
νώμεθα εύπρόσδεκτοι παρά τή κοινωνί^. "Οσοι καί άν παρελθωσιν 
αιώνες, δσαι καί άν έπέλθωσιν έν τώ κόσμο» μεταβολαί, ουδέποτε 
τό ψεύδος Θά παύση δν ή Οεμελιωδεστέρα τού κοινωνικού συνδέσμου 
δύναμις. Ή έσχάτη τών ανθρωπίνων κοινωνιών ήμερα Ισεται έκείνη, 
καθ’ ήν καί τούς λόγους ήμών καί τάς πράξεις θά φωτίζη διαρκώς 
ή αλήθεια. Δέν θά παρατείνω τόν έπίλογόν μου. ’Αντί παντός έπι- 
λόγου μοί άρκεϊ τό μέγα ψεύδος, δπερ μετά μίαν στιγμήν θ' άντη- 
χήση έν τή αιθούση ταύτη. Κατερχόμενον τού βήματος όλοι θά μέ 
χειροκροτήσητε κα'ι συγχαρήτε, θά ύπάρξωσιν έν τούτοις μέσφ ΰμ,ών 
οί διά τού ψόγου πάσαν μου σκέψιν καί φράσιν άναλύοντες.

Αη;χ. Ε. Ήλεόπουλος.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ1

- - β’ : ■ ■

Καλαισθητίκώς έξεταζομένη ή Ιερά Βίβλος άποΐελεΐ §ν'τών με
γάλων έκείνων νεωτέρων μελετημάτων, άτινάπέιρώντάΐ·-νά',ήρθσέγ- 
γίσωσι τήν άνθρωπίνην 'διάνοιαν πρός τό’ύψηλόν καί το θέ'ϊόν, διότι 
καί φιλολοήικώς ό λόγος -τού Θεού προσελκύει- τήν' πί'σΐΐν· ·κάΐ'’τήν 
αγάπην τών προς τά εύγενή αισθήματα’ ρεπουσ-ώ'ν ψυχών. ’Έ4 ταΐς 
θείαις σέλίσι τού Ιερού έκείνου Τόμου ήντλησαν τάς έμπνεύσέίς"’αυ
τών πάντές.οί μεγάλοι ,ποιηταί τής Δύσεως, λέγει δ Κόρτες, κατά 
τον έναρκτήριΟν αύτού λόγον έν τν5 Άκαδημίφ τής Μαδρίτης έν ετέι 
18A&j. καί . έν-· αΰταϊς έμαθαν τήν μυστηριώδη δύναμιν'· ‘τής;·&νυί|ιώ· 
σεως τών καρδιών καί τήν θεοποίησιν ’τών ψυχών; δι’ ύπέρόχών καί 
μυστηριωδών άρμονιών. ’■

Παρά τής ίεράς έκείνης βίβλου έδιδάχθη δ μέγας Λυρικός, δςτις 
δν ένός λευκοτάτου πέπλου έκόσμει τόν ’Έρωτα, γυμνόν έν Έλλάδι 
καί γυμνόν έν'Ρώμη, νά μετριάζη τάς ο’ιμωγάς αυτού· έν έκείνη δ 
θείος Ποιητής διωκόμενος είδε τάς μεγίστας αυτού οπτασίας, έξ 
έκείνης ένεπνεύσθη δ μέγας ραψωδός τής Ιερουσαλήμ καί δι’ έκείνης 
δ Βαράνος$ διδάσκαλος άναδέικνύόμενος νέας ποιήσεως καί κρούων 
τάς ποίητικάς χορδάς τών μυστηρίων τής-' χριστιανική^' πίστέώς, 
διέψευσε τόν φιλόσοφον Βολταϊρον, δστις έίχεν αύθεντικώς διαβεβαιώ- 
σει ότι «μέγα λάθος αποτελεί ή πεποίθησις ότι τά αντικείμενα τής 
χριστιανικής πίστεως δύνανται νά χρησιμεύσωσι τή ποιήσει ώς, τά 
τής Εθνικής, ών ή μυθολογία όσον ηδονική τόσούτον καί ψευδής ένε- 
ψύχου τήν φύσιν άπασαν». Διό ή μελέτη καί αΐ περί τής Βίβλου 
σκέψεις έπησχόλησαν αείποτε τάς έξοχους διανοίας τού χριστιανι- 
σμού, αΐτινες πρός ιδίαν καύχησιν καί δόξαν είχαν τό σχολιάζειν 
τήν Βίβλον ταύτην, ήτις άρχομένη άπο τής Γενέσεως καί αποτε
λούσα λαμπροφανές είδύλλιον, περατούται διά τού θαυαασέου έπικη- 
δείου ύμνου τής Άποκαλύψεως.

Ό Σατωβριάνδος έν τώ πνεύματι τού Χριστιανισμού-παραλληλίζει

1 Συνέχεια, Περιοδ. Σύγγραμμα «Παρνασσός» Τεύχη η’ θ'. ’Απρίλιος κ$( 
Μάιος 1888.
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την Βίβλον πρός τά 'Ομηρικά Ποιήματα παρρμοιάζων τά δύω ταύ.τα 
μνημεία, άτινα ώς δύω αδιάσειστοι στύλοι ίστάμενόι παρά τφ οΰδφ 
τοΰ Ναού τής εΰφυίας σχηματίζουσι τό άπλοΰν περίστυλον αΰτοΰ, 
κα'. συμπεραίνων έκ τών εξ κεφαλαίων την υπεροχήν τής'Ιεράς Βίβλου 
υπό φιλολογικήν έποψιν πρός τά έξαίσια έπη τοΰ "ΕλληνΟς ‘Ραψφδοΰ.

Καταγοητευθείς, έν τούτοις, έκ τών μυστηριωδών καλλονών τής 
ίερ,άς γραφής ό προσφιλής ήμών Ουγγραφεύς συλλαμβάνει τήν ιδέαν 
καί βουλεύεται τήν μεγάλην βουλήν νά συνοψίσν) είς Πίνακας αναλυ
τικούς καί·. συνθετικούς τήν Παλαιάν καί Νέαν Διαθήκην', ή δέ 
Εφημερίς τών-’Αποκαλύψεων τής Γενεύης έν τφ άριθμφ 21 τοΰ ’Ιου

νίου 1863 δημοσιεύει τόν πρόλογον προταχθέντα τοΰ λίαν επιπόνου 
τουτου πονήματος παρά του πολυμαθούς συγγραφέως. ’Εκτενές έργον 
θά ήτο βεβαίως τό μεταφράζειν καθ’ ολοκληρίαν τό μνησθέν προοί- 
μιον, διό άρκούμεθα άναφ,έροντες τό πρώτον μέρος τό διαλαμβάνον 
περί τών διαφόρων σκοπών τών όρισθέντων παρά τοΰ Συγγραφέως 
έν τοιαύτη -έκθέσει δπως οι εΰγενεΐς ήμών άναγνώσται δυνηθώσι νά 
λάβωσιν ιδέαν τινά κατάλληλον.

Σκοπός τοΰ συγγράμματος τούτου είναι τό νά περισυνάγω έφ’ έκά
στου αντικειμένου πάν δ,τι εύρίσκεται σποράδην καί ύπό μακρών 
κεχωρισμένον διαλειμμάτων έν τφ Παλαιφ καί Νέα Διαθήκτ), ώστε 
οΰδέν άλλο νά άποτελέση, ή έν ολον.

Το νά θέτη ύπό τά δμματα του αναγνώστου . αΰτούσια τά κείμενα 
τών 'Ιερών Γραφών, οΰδενός έξαιρουμένου, έφ’ έκάστου Βιβλικού 
αντικειμένου, όπως δυνήθφ τις νά άντιληφθφ. τής ιστορικής άπό- 
■ψεως,'τής προφητικής τε καί διδακτικής, χωρίς: νά -διακόψτ) τήν 
προσοχήν αΰτού, καί χωρίς νά περισπάσω τούτην έπί! άλλων αντι
κειμένων άλλοτρίων.

Τό νά παρέχω τά μέσα τοΰ παραλληλίζείν καί σπόυδάζειν τά 
άρμόδια: κείμενα καί κατανοεϊν αΰτά διά τυΰ άρύεσθαι έκ τής πη
γής πάντοτε, έφ’ δσον τό δύσκολον τοΰ πρωτοτύπου κειμένου επι
τρέπει· λαμβανομένων ύπ’ δψιν τών διαφόρων αντιλογιών καί τών 
κρίσεων τών πατέρων τής Εκκλησίας άνευ τής ανάγκης τού προσ- 
τρέχειν εις τά σχόλια καί τάς επεξηγήσεις.

Τό νά παρουσιάσφ· συνδεδεμένην τήν όίλυσιν τής άποκαλύψεως, 
ήτις ήρξατο -άπό τήν κοσμογονίαν καί θέλει διαρκέσει μέχρι συντέ
λειας τοΰ αίώνος.

1 Το έν λόγω πόνημα συνετάχθη Γαλλιστί.

Τό νά υποδειχθώ ή κοινωνία τών μέσων τών παρά τής θείας Πρό
νοιας ένεργηθέντων δπως σχηματισθφ ή άλυσις αύτη καί ή αναλο
γία τών αποτελεσμάτων μετά τών επαγγελιών.

Τό νάκαταστφ γνωστόν διά τίνος άναίυτικής μεθόδου τών κε'ί-· 
μένων, δτι άπαντες οί κρίκοι τής ψήθείσης άλύσεώς συνέχονται τφ 
πρώτφ, διότι, κυρίως είπεϊν, μία μόνον άποκάλυψις ύπάρχεί, ή τών 
Εβραίων, οΰσα έξ άνάγκης ή αΰτή, ήτις έδόθη τοΐς ΙΙατριάρχαις, 
τού Εΰαγ γελίου βασιζόμένου έπί τού Μωσαϊκού ΝόμΟύ.' ' ' '"·

Σκοπός τού πονήματος έτι είναι δτι αί άποκάλυφθεϊσαί άλήθειαι 
είναι πάντοτε αί αΰταί.· "Οτι νέαι πρόσετέθησαν έφ*  δσόό άΰτ'αι 
άπέβησαν άναγκαΐαι πρός τήν άνθρ'ωπότήτα, άναλόγως τών- περι
στάσεων, είς Ίάς αύτη διετέλει, καί άναλόγως τών εικόνων^ τών 
παριστάνουσφν πραγματικώς τό έκτυπούμενον αντικείμενού, χωρίς 
νά άντείπή τις είς οΰδέν τών δογμάτων οΰδ’ είς οΰδένα τών ηθικών 
νόμων τών άπ’ αρχής ύποδειχθέντων, άλλά μόνον έπεξηγουμένων 
αΰτών δπως καταστφ ή θεωρία μάλλον βέβαιά διά τών συμβουλών
τής τελειοποιήσεως.

αΰτόν πεπτωκότα

άφ' ού

"Οτι άπ’ αρχής τού Κόσμου ό Θεός έσχε σκοπόν τήν σωτηρίαν 
τού ανθρώπου καί δτι καταδικάζων αΰτόν πεπτωκότα έπεφύλαξεν 
εις τόν άνθρωπον νά ανακτήσω τήν σωτηρίαν αΰτοΰ διά Ιησού Χρι
στού τού θείου ήμών λυτρωτοϋ.

"Οτι ό Χριστιανισμός είναι συνεπώς ή πραγματοποίησις ένός σχε
δίου διαρκώς παρά τής Θείας Προνοίας ένεργουμένου καί ένός μέτρου 
ού πρός έκτέλεσιν δ Θεός τά πάντα ύπέταξεν. . .....υ.' . ”

Ούτω πώς έκθέτοντες μετά τού πολυμαθέστατου συγγραφέως τά 
πολλαπλά αποτελέσματα τοιούτόυ συγγράμματος, άφ’ ού έλάβομεν 
εΰκαιρίαν κατόπιν εΰγενούς προσκλήσεως τού υιού τού έζόχου πολί- 

τούτους πίνακας, θέλομεν 
δε παράσχω έπιτομήν τινα αΰτών λαμβάνοντες πρός 'παράδειγμα 
τούς δύο πίνακας τούς πραγματευομένους περί τής λέξεώς «Θεός». 
Άμφότεραί παντού διαιρούνται έίς προσόκτα καί Κράζεις: ’Επί τών 
πρώτων διαιρέσεων πρόκειται περί Θεού δημιουργού τού' παντός— 
περί Προνοίας αΰτού—Ένσαρκώσεως τού Σωτήρος—Μέσων—Απο
τελεσμάτων τής έντελούς καί. ΰπερεπαρκοΰς περατώσεως τής Άπόλυ· 
τρώσεως. Έν τφ δευτέρφ διαιρέσει λογίζεται ή λατρεία τού Θεού 

του, δπως έξετάσωμεν τούς συνοπτικούς

στηριζομένη έπί τού ονόματος Αΰτοΰ καί έπιθεωρούνται Οί διάφοροί 
λαοί οΐτίνες ύπό διάφορα ονόματα άπέδιδον αΰτφ τό δέον θρήσκευμα' 
Εβραίοι, ’Άραβες, ’Οθωμανοί, Πέρσαι, ’Αρμένιοι, "Ελληνες, Λατϊ-
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vot καί οί έξ αυτών καταγόμενοι, Κέλται, Άλεμάνοι, Σΐναι, Λά- 
πωνες;

Έν τφ δευτέρφ πίνακι, ώσαύτως διαιρεθέντι, πρόκειται περί τής' 
ένωσεως τοΰ Θεού χχι τής. αγάπης Αύτοΰ προς την Εκκλησίαν καί 
περί τής Λατρείας κπϊ.τής θεραπείας Αύτοΰ έν τφ Υίφ .παρά τών 
Εθνικών, τών Εβραίων, ,λτλ. . ?

Επιστήσαντες τήν. προσοχήν ήμών έπί τίνος άλλου πίνακος, βλέ
πομεν έν αύτφ εμπεριεχόμενους τούς Βωμούς—τό .’Έλαιον—τά μνη
μεία^—(τάς ,Τελετάς τϋς καθιερώσεως αύτών) -«· τάς Σπονδάς τά 
Αναθήματα—τούς Εξαγνισμούς (τελετάς αύτών) ?—την δεκάτην, 

ε’ιδωλολατρείαν, απιστίαν, άγάπην, έλεημοσύνην, σωφροσύνην, δυσ- 
ΤΡχέαχ, Αγνότητα, ασπασμόν, ειρήνην, ξενίαν, άσθ.ενεϊς, ευλογίαν, 
γενναιότητα, φιλοξενίαν, χειροτονίαν,ταπεινότητα—καλά ήθη, πλύ*  
σιν ποδών, .οικιακά, ζώα, ενταφιασμόν, πένθος (χρήσιν. αύτοΰ, ύπό 
τίνων πράξεων συνοδεύεται καϊ ύπό τίνων εξωτερικών σημείων έκδη- 
λοΰται), κηδείαν (άναλόγους τελετάς αύτής), ταριχεύσεις, πιστούς 
καί δικαίους.

Διερχόμενοι τούς διαφόρους πίνακας στρέφομεν. τήν προσοχήν μας 
έπί . τοΰ.τετάρτου, περιγράφοντος τά Έθνη καί τούς Λαούς, τήν 
Ήλιδα, ’Ακαρνανίαν, ’’Ιωνάς, Καπαδόκας, Δωδώνην, Έδέμ, ’Αρμε
νίαν, Μακεδονίαν, Πόντον, Εύφράτην, Μέσην (πόλιν τής Μεσοπο
ταμίας), Γαλατίαν, Μήδους, Έβιλάθ ή κατά τήν Εβραϊκήν προφο
ράν Κεβιλάχ, ήτις φαίνεται δτι ήτον ή Κολχίς, ’Ίβηρας, Θρφκας, 
Κιμμερίους, Άσκαντας, Τουρκομανίαν, Σαρμάζαν, Σκύθας, Ταρτά- 
ρους, Μοσκοβίτας κτλ.

Τοιοΰ τον άπεραντ.ον καί πολυσήμαντον εργον δέν ήδύνατο βε
βαίως,ώς αύτός. ό συγγραφεύς διαβεβαιοΐ,νά περατωθή εύκόλως παρ’ 
αύτοΰ μόνου άνευ άλλων συνεργατών, άν καϊ είχε θέσει τάς βάσεις 
κα'ι περισυνάξ^ι ικανήν ύλην. Συμπεραίνων δέ λέγει έν τοΐς προλε- 
γομένοις αύτοΰ δ σοφός συγγραφεύς «άρκοΰσαν αμοιβήν.τών κόπων 
μου ήθελον έχει, έάν διά τής προσωπικής εργασίας ήδυνάμην νά συν
τείνω δπως εύκολωτέραν καταστήσω τήν έρευναν τών θεμελίων τής 
Χριστιανικής πίστεως καϊ ήττον κοπιώδες τοΐς. εύσεβέσι τό μέσον 
προς έξεύρεσιν.τοΰ Φωτός φής σωτηρίας, ού δύνανται νά λάβωσιν 
ανάγκην κατά τάς παρουσιαζομ.ένας περιστάσεις ή έάν διά τοΰ προ- 
κειμένου έργου ήθελον δυνηθή τούλάχιστον νά παράσχω εύκαιρίαν 
τοΐς σοφοϊς δπως ίδρύσωσιν -έ^ελές σύστημα πρός έπιτέλεσιν τοΰ 
μύτοΰ σκοποΰ».

Έκ τών ολίγων τούτων νύξεων εύκόλως δύνανται οι άναγνώσται 
νά έννοήσωσιν οΐους ύπέστη μόχθους ό σοφός συγγραφεύς εϊς τήν 
συναρμολόγησή, έστω και τήν ύλικήν, τών έν λόγφ Πινάκων, ένεκα 
τών άναριθμήτων διαιρέσεων μετά πάσης ϊχνογραφικής έντελείας συν- 
τεθέντων παρά τοΰ άρίστου άρχιτέκτονος Φραγγίσκου' ΊΡιβέλη, δςτις 
τό πλεϊστον αύτών έξετέλεσε καθ’ ύπόδειξιν τοΰ συγγραφέως.

"Οθεν πολύ δικαίως ό λόγιος καθηγητής Φλαμ. Λόλκη, έν πολ- 
λοΐς άλλοις, άφιερόνων τά ποιητικά αύτοΰ έργα τφ σοφφ ήμετέρφ 
συμπολίτη μετά καλλιεπούς υφους φδέ πως έκφράζεται : «ήθέλησα 
νά αφιερώσω ύμΐν τήν συλλογήν τών ποιημάτων μου μή έχων άξίω- 
σιν συγγραφέως, άλλ’ ΐνα δ κόσμος μάθη δτι ύμεΐς εϊσθε φίλος μου 
και έκ τούτου προσγένηταί μοι τιμή. Τής άγιας δέ ταύτης φιλίας 
πολλάς και διαφόρους μοϊ παρέσχετε άποδείξεις πάνυ μεγατίμους 
καϊ εύγενεστάτας. Εϊτα δέ άντάξιον μέ ένομίσατε όπως κρίνω το 
ύμέτερον νομικόν πόνημα τό διαρρυθμίζον τους Ίονίους Νομούς ϊ και

1 Ό σοφός τής * Ελλάδος βασιλεύς έπί τή παραλαβή τοΰ έν . λόγφ πονήματος 
ιδού πώς έκχράζεται :

«’Ασμένως έκόμισάμην τήν βίβλον ήν έπί κοινή τών Σεαυτοΰ συμπολιτών ωφε- 
φελεία φιλοπονήσας καί τύποις έκδούς άρτίως μοί πέπομφας, έλεγχον ευκρινή καϊ 
ευσύνοπτου ούσαν τών νόμων, οις νΰν ή Ίόνιος πολιτεία ιθύνεται*  πάσι γαρ τοι,ς 
περί νόμους άσχολουμένοις Ίονίοις εύχερεστέραν πολλώ τήν μελέτην αύτών απειρ- 
γάσω καί γνώσιν, οίον μίτον τινά’Αριάδνης τήν Σεαυτοΰ Βίβλον αύτοΐς παρασχό- 
μενος, ή ράστ’ άν τις έχοι τάς διεξιτήτους τών νόμων διεξοδεύειν στροφάλιγγας 
καί τούς κΰρος έχοντας άνευρίσκειν. Διό τής φεροπονίας καί τής εις τό κοινωφελές 
έργον προθυμίας προσηκόντως Σε έπαινών χάριτάς Σοι γινώ.σκω τής προσφοράς 
καί πεπεϊσθαί Σε βούλομαι ότι ειμί ευμενής Σοί.

Άθήνηθεν τή 43 Αύγούστου 1848.
(ύπ ) ΟθΩΝ

Τώ Ενγετεστάτω Κυρίω Κνρίω Άτδρε'α θεοτόχρ
Κερχνρατ

Ό δέ συγγραφεύς μή ευρών τήν δέουσαν ύποστήριξιν τών νομικών αύτοΰ πονη
μάτων έν τή ιδιαιτέρά Πατρίδι καί ύπό φιλοπατρίας άκρατήτου φλέγόμενος ιδού 
πώς άποδείνεται τώ μεγαθύμω Βασιλεΐ:

Τ& ΜεγαΛειοεάτω χαι ΣεπτίΆ ΒασιΛεΈ της 'ΕΛΛαδος
Οθωνι Πρωτω 

Τήν όφειλομένην προσκύνησιν 
Μεγαλειότατε!

Θαρρών έπί τή Εύμενεία, μεθ’ής ή ’ Υμετέρα Μεγαλειότης έδέξατο δ πρότερον 
έπείζώα σύγγραμμα, ιδού νΰν καί έτεβον Αύτή ταπεΐνώς προσάγω κάί το'ιτόν 
έυ,όν τοϋτΟν πόνον, ού σμικρόν τινα, ενταύθα όλωςάπώλεσα, οός από τών ςίδεέιγ
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τό άλλο ίτι μεϊζον τούτου, τών συνοπτικών βιβλικών πινάκων, περί 
δ οί μεταγενέστεροι θέλουβι θαυμάσει τούς άτρύτους κόπους και τό 
μέγεθος τής πολυμαθεστάτης μελέτης».

Ουδέ είς τό έξοχον τούτο έργον ,περιωρίσθησαν αί σπούδαί του 
Θεοτόκη, δςτις έν τη πρώτη νεότητι αυτού Γ καί μόλις άγων τό 
15 έτος έδημοσίευσε συλλογήν περί Θεολογίας καί Ηθικής κατά 
γράμμα έκ τής Παλαιάς καί Νέας Διαθήκης, ού πρός ανταμοιβήν 
ή Ίόνιος Γερουσία έν τή άπό 16 Μαίου 1817 άποφάσει αυτής, δη- 
μοσιευθείση έν τη Ίονίφ ’Εφημερίδι έθέσπιζεν όπως δοθή αΰτφ χρυ- 
σούν μετάλλιον έπί τόύτφ έν Παρισίοις κοπέν. ”Εχει δέ τό θέσπισμα 
φδε πώς. «Τό άντίτυπον του πονήματος ’Ηθικής καί Θεολογίας 
έπιγραφόμενον «έρανος πολλών ωφελίμων Θεολογίας τε και Ηθικής 
ύπό Άνδρέου Θεοτόκη Κερκυραίου, μέλους τής ’Ακαδημίας τών ’Α
θηνών, ύποβληθέν τη Γερουσία τη 8 Μαίου 1817 θέλει τοποθετηθώ 
έν τοΐς άρχείοις αυτής, τώ δέ εύγενεϊ νεανίιη συγγράφει, άριστων 
ηθών καί έξαιρέτου ευφυΐας, θέλει άπονεμηθη είς δείγμα τής άγα- 
θοεργίας καί ίκανοποιήσεως τής Γερουσίας, μετάλλιον χρυσοΰν πα- 
ριστάνον τόν άνατέλλοντα "Ηλιον μετά τής έξής έπιγραφής :

τής ‘Αρχής έκδοθέντων εγγράφων δήλον γίνεται, εάν τό τής νομικής τάξεως και
νόν σχέδιον, τό δι’ εκείνου προβαλλόμενον ού δυσάρεστον τη Ύμετέρα Σοφωτάτη 
Μεγαλειότητι, ή καί χρήσιμον δόξη πρός εφαρμογήν τοΐς ύπό. τήν Φιλόστοργον 
Αυτής αιγίδα όμογενέσι μου, οΰκ ολίγη Έμοί έσται ή ίκανοποίησις. Εΐ δε ουδέ 
ώφελείας πρόξενον, ουδέ λόγου άξιον καί αυτή δόξη, ούχ ήττον πέποιθα, δτι ή 
Ύμετέρα Μεγαλείότης, ώς λιμήν εΰδιος, ετι καί τά ενταύθα λείψανα τής ναυα- 
γησάσης μητρός περισώσαι έπιμελουμένη, πάντα τε Έλληνα έπισπεύδουσα ε’ις 
τόν αγώνα τής τών επιστημών δόξης, καθάπερ ύπό τών Αυτής μεμαρτύρηται έρ
γων, άποδέξεται τήν έμήν προσφοράν, βασιλική χρωμένη συγκαταβάσει, καί ένα- 
τενίζουσα πρός μόνον τό έμοί σχοπούμενον.
Έν τοσούτφ δέ τήν βασιλικήν αυτής πορφυρίδα μετά βαθυτάτου σεβασμού ά- 

σπαζόμενος, άξιοΰμαι ύποφαίνεσθαι. ■
Τής Ύμετέρας Σεπτής Μεγαλειότητος 

Ταπεινότατος, ευπειθέστατος ύποκλινέστατος δούλος
Ανδρεας Θεοτοκης.

'Er Κιρκνρα ,

Τφ γ’ Έκατονβαιώνος μφμη'.
1 Καί πάντοτε έδημοσιευε μελετάς φιλολογικός, ώς περί τοϋ ονόματος τής Βα- 

σιλίσσης *Όλγας  (Κλείω άρ. 727 9 Αύγούστου 1869), περί Τραπεζών έν τή πρώτη 
καταναγκαστική κυκλοφορία («'Ημέρα» άριθ. 712) καί άλλας διαφόρους.

«Κερκυραία Βουλή ’Ηθικής ’Εράνου ’Ανταμοιβή 
«Τω Ά,νδρέα Οεοτόκτ]

αωιζ'.
Διά τοιούτου τρόπου ή Ίόνιος Γερουσία παρέχουσα ανταμοιβήν 

τινα εις τήν άξίαν εΰελπιστεϊ δτι θέλει έγείρει τήν άμιλλαν τών 
Κερκυραίων νέων, οΐτινες έπί τά ί'χνη τοϋ νεαρού συγγραφέώς βαί
νοντας θέλόυσιν μετ’ ίσου δικαιώματος άναδειχθν) άντάξιοι τοϋ σε
βασμού τών συμπολιτών αυτών καί τής επιδοκιμασίας τής Κυβερ- 
νήσεωςί.

(*Ϋπ.)  Κομ. Σορδινας 
(αντιπρόεδρος)

Τής ώς άνω άποφάσεως τής Ίονίου Γερουσίας όλόκληρον παρα- 
φέρομεν τό κείμενον πρός διττόν σκοπόν.

α') "Οπιος ύπενθυμίσωμέν ε’ις τόν νύν πονηρόν αιώνα δτι τό ψεύδος 
ώς ιήδει ό Φραγγΐσκος Μάσης έν ταΐς νυζί τού Βατικανού,

Αϊ grandi, al volgo, delta comune e
Sull’are inalza, e si prosterna all’empia 
Ipocrisia

καί ύποδείξωμεν έ’τι μάλλον τίνι τρόπω οΐ πρόγονοι ήμών παρεθάρ- 
ρυνον πρός τά καλά τήν νεολαίαν, έν ω νύν βλέπομεν

1 ’Ιδού καί ή σχετική έπιστολή τής τότε Ιονίου Γερουσίας :
«'Ο 'Υπουργός τής Διοικήσεως

Άνδρέα τφ Θεοτόκη πάση στοργή καί έφετώ πόθφ, τήν.εγκάρδιον πρόσρησιν 
διά τής συγχαρητικής ταύτης έπιστολής.απονέμει. .

Έδοξε τή τών Κερκυραίων Βουλή νόμισμα σοί χρυσοΰν διά τής έμής παραδου- 
vat χειρός, φέρον μέν έκ μιας άνατέλλοντος Ήλιου τήν-έμφέρειαν, έξ έτέρας δέ 
επιγραφήν, δηλοϋσαν τήν αυτής εύνοιαν ένεκεν τοϋ σου προσφωνηθέντος «Ερά
νου»· Τούτο σοί τό βραβεΐον άφώρισται, ώ νέων άριστε, καί έπί τώ κάλλε: τοϋ 
πονήματος καί έπί τή συνέσε: ή αί ασφαλείς μαρτυρίαι, έκ πάσης τής Θείας 
άπείρφ πόνφ συνερανίσθησαν, καί τή ώφελείμ πάσι τοΐς φιλολόγοις καί φιλομα- 
θέσι παρεχόμενη τοϋ γένους, καί πρό πάντων έπί τή βεβαίμ καί άτρέπτω έλπίδι 
σέ τόν τίμιον καί ύπέρ τήν σήν ήλικίαν σοφόν νεανίαν άξιον γενέσθαι προγόνων 
τών σών, Στεφάνου δηλονότι καί Νικηφόρου τοϋ Έρωος,·καί δή καί τοϋ φύσαντος 
δστις ώς φαεινέστατος άστήρ τηλαυγεΐ έπί τόν πολιτικόν τής πατρίδος όρίζοντα, 
Έλθέ ουν, φίλτατέ μοι, αυριον πρός με, μεσημβρίας εγγύς, καί σέ’έτιάνηβον 
πρσσήβοις έφήβοις τε πασι ύπογραμμόν άναδείξω τής πατρίδος δέ καλλονήν καί 
ευπρέπειαν. Χαΐρε.

(Ύπ.) Βααςςογιοϊδοχ
,ιωιζ' Μαΐου 14.
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.... Baida ignoranza in aureo carro 
Sprezzatrice sedersi, e i chiari ingegni 
passar pet· vie spinose di deserto 
o derisi o compianti.

β') ’Όπως έ'τι παραινέσώμεν τήν νυν νεολαίαν, παρ’ ής. ή Π,ατρΐς 
προσδόκφ την μέλλουσαν αΰτής εύκλειαν καί ευπραγίαν ϊνα θεραπεύγι 
τοιαύτας μελέτα;, ών χοέριν περιορίζουσα τά; γηίνου; έπιθυμίας, 
θέλει Θεραπεύει το άγαθόν έκεΐνο δπερ ούδεμία ατυχία ν’ άφαιρέσν) 
δύναται, ούδεμία Ηλικία νά έλαττώση τής άρετής τό ύπέρτατον άγα
θόν. Διό δικαίω; γιδεν ό Πέλλικο; :

, . . Fida a virtfi la mente 
Golui perche terria che Iddio non sente ? 
Anco in eta pagane i veri forti, 
Ghe opraron per la Patria atti mirandi, 
Ghiedeano al Giel le sorti, 
E per religion divenian grandi.

Άλλά μνείαν ποιησάμενο; τής τιμητική; πράξεω; τής Ίονίου 
Γερουσία; προ; τόν νέον Θεοτόκην, ύπενθυμίζομεν πρός τούτοις ό'τι 
καί έτερον έργον έπιγραφόμενον «Αυτοσχέδιον πόνημα τής ‘Ελλη
νικές γλώττης» ήξιώθη τοΰ χρυσού βραβείου της πρός έμ.ψύχωσιν 
των γραμμάτων Επιτροπή; Winnock, έτι δέ και τρίτου έκρίθη 
άξιο; δ νέο; συγγραφεΰ; μετ’ έπιγραφής «Πόνω κτάτάι» διά την 
Ελληνικήν μετάφοασιν τη; τραγφδία; Μάκβεθ I.

Έν ώ δέ έν τφ πρώτφ ήμών άρθρφ έμνήσθημεν ό'τι δ Θεοτόκης 
άπέσχε τών δημοσίων, πεποιθώ; δτι, ώς δ ΐερεύ; Βεντούρας διαβε- 
βαιοϊ δηλαδή « αί δημοσίως άπονεμόμεναι τιμαΐ δέν είναι πάντοτε 
ανταμοιβή τής αξίας, ή δέ αρετή δέν άγει πάντοτε τοΰ; πολίτας 
ε’ις τά δημόσια αξιώματα»· οΰχ ήττον δμως ή ΠατρΙς τοΰ συγγρα
φέως, την άρίστην έχουσα δόξαν περί τής μεγαλοφυΐα; καί άκεραι-

1 Και πάλιν δ σοφό; της ‘Ελλάδος Βασιλεύς διευθύνει τφ συγγραφεΓ τήν έξης 
επιστολήν:

« Βαρών Άνδρέα Θεοτόκη. ΛΗν έκ τής Άγγλίδος εις τήν 'Ελλάδα φωνήν 
μεθερμηνεύσας προσενεγκείν Μοι προτεθύμησαι Τραγωδίαν τοΰ Σακεσπήρου, ταύ- 
την άσμενος έδεξάμην ,κα'ι Σέ τής περί τούς λόγους φιλοτιμίας ήναγκάσθην, 
χρήσιμον καν τούτοις σεαυτ'ον τοϊς όμογενέσι σπουδάζοντα παράσχείν, χάριν ούν 
σοι γιγνώσκων τοΰ προσθυμΐου Mot τοϋδε δωρήματος, πεπεΐσθαί Σε βούλομαι 
δτι είμ'ι εΰνούστατςος Σοι.

Άθήνησιν τή 22/4 Δεκεμβρίου 1842. < ■
ΟθίΙΝ

Τω Πανευγεστάτω Βαρωνι Κυρίω Άνδρέα Θεοτέχρ εις Κέρχυριν.

365: 

οΐητος ,/αότον. 'διαφόρους τφ άνέ.θηλε φροντίδάς τής. Πολιτείας έν 
αίς δ. τότε -Έπαρχος καίά τόν ’Απρίλιον πού: 1,858· διώρισεν αυτόν 
δπως άποτελέσγι μέρος ■ τής Επιτροπής πρός πιστήν έκτέλεσιν καί 
έφαρμογήν τής Διαθήκης τοΰ Κομ. Μοτζενίγου, λίαν εΰεργετησάση; 
τήν ’Ιόνιρν.,^ρλαίαν, και τό καθήκον τούτο έξετέλεσε μετ’ ακαμά
του ζήλου και παραδειγματικής λεπτότητος. "Οτι δέ θαυμαστόν 
είνε δτι ό Θεοτόκης άπέφευγε πάντοτε νά κόλακεύότ) τόΰς’έν υπερ
οχή όντας, έπαιτών διακρίσεις καί τιμητικούς τίτλου; παρ’ αΰτών 
δι’ ΰποκλίσεφν καί κολακευτικών Ικεσιών, ταπεινωτικών πάντοτε 
καί όταν έΐσάκόύώντοά, έν ώ άπεναντία; άναγνωρισθείσης πασιδή- 
λως τής άξια; αΰτοΰ πολλαϊ φιλοσοφικά! καί έπιστημονικαί Άκα- 
δημίαι τής Εΰρώπης μετά τιμής αΰτών μεγίστης άνηγόρευσαν έκεΐ- 
νόν έν τοΐ; διάσημότέροΐς μέλεσιν αΰτών.

Συμπληροΰντε; διά τών όλίγών τούτων λέξεων τό περί τοΰ έξό- 
χου ήμών συμπολίτου καί φίλου Άνδρέα Θεοτόκη, έν τφ 3φ τεύχει 
τοΰ Περιοδικού τής‘Ρώμης «Διδασκαλική Έπιθεώρησις» δημοσΐευ- 
θέν ήμέτερον βιογραφικόν άρθρον, ό'περ μεταφρασθέν έδημοσιεύθη έν 
Άθήναι; έν τφ έγκρίτφ πέριοδικφ συγγράμματι «Παρνασσός», άίρ*  
ένός μέν δι’ έλπίδος έχομεν ότι ή Κερκυρά'ίκή νεολαία πρός ήν προ 
εϊκοσιν όλων ένιαυτών άφιερώσαμεν τους μόχθου; ήμών, λαβόντες 
τήν εΰφρόσυνον ίκανοποίησιν όπως,ίδωμεν πολλούς πολλά έκ τής ήμε- 
τέρας διδασκαλίας καρπώθέντας, θέλει ακολουθήσει τό άριστον ύπό- 
δειγμα οπέρ έκληροδότησεν αΰτή δ διαπρεπής άνήρ, δςτί; έν έαυτφ 
συνήνου διά σπανίου συνδέσμου τοσοΰτον πολύμαθεία; πλούτον μετ*  
άμέτρου μετριοφροσύνης, άφ*  έτέρου δέ πιστεύόμεν'δτι προσφιλές έρ
γον πρός τήν λόγιαν κάι εΰγενή αδελφήν ’Ιταλίαν πράττομεν ένθυ- 
μούμενοι δτι ό Θεοτόκη; έδήλωσεν άπειρον συμπάθειαν προ; τόν 
ιταλικόν λαόν και ήν έν ήμέραις συμφορών φίλο; ακραιφνή; τών 
προσφύγων’ τέκνων τή; Ιταλία;, Οϊτινες έν τφ κλασικφ τούτφ έλλή- 
νίκφ έδάφεί εύρον νέάν πατρίδα, ξενίαν) ’ ευπραγίαν καί πολιτικά 
δικαιώματα, άτινά οΰδέ έν τή ίδίιρ αΰτών πατρίδι, ήδύνάντο νά 
προσδοκώσι, βέβαιο; ών περί τή; έξ ίσου τών ’Ιταλών συμπάθειας

1 ‘Ως έν τοις πρόσθεν είρηται δ Θεοτόκη; έξελέγη Βουλευτής τής Ίονίου Πολι
τείας, κατά δέ τήν έποχήν τής Β'των ‘Ελλήνων *Εθνοσυνελεύσεως προύτάθη 
πληρεξούσιος, άλλά παρητήθη διά τοΰ άπο 22 ’Ιουνίου 1864 εγγράφου, δικαιολο
γούμενος έντύπως προς τούς έκλβγείς δι*  έπί τούτφ δημοσιευθείσης ’Απολογίας 
(«Κλείω» 1/13 ’Απριλίου 1866, άριθ. 250, έτος Ε', «Ήμερα» άρ. 553,έτ. ΙΑ').Τόμος IB'- ’Απρίλιος, ΜάΙος καί 'Ιούνιος 1889 28
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υπέρ τής έλληνικής αύτου πατρίδος, ήν έγκαρδίως ήγάπησε καί ύπέρ 
Ύίζ άρκούντως έμόχθησε, πεποιθώς δτι τό άγαπάν τήν Πατρίδα

Voce fe'di carita, voce e di Dio.

Έν, Κέρκυρά, κατά ’Ιούνιον 1888. ,
" ■ Καθ. Λε·>1έντος

(Έκ της έν 'Ρώμη έκδιδομένης έφημερίδος-
«La Riscossa» άριύ. 5 καί 6) :

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗ Μ ΑΤΑ1

Δέν είναι 
τού Ιίερραιβ 
δείξω δτι ή

κοινοτήτων και

I

βεβαίως έμόν έρ,γον ή ύπεράσπισις ένός έκα'στου τών ύπό 
ερραιβού συκοφαντουμένων άνδρών. Σκοπός, μου είναι νά κατα-

Ιστορία αυτού στερείται όλοτελώς. τών της αξιοπιστίας 
προσόντων,, ώς ούσα άποκύημα ψυχής κακεντρεχούς διαστρ.εψά.σης 
τών γεγονότων τήν άλήθειαν. ’Αλλά καί αυτός τού συγγραφέως ό 
βίος, εΐ καί εμφαίνει πολλήν φιλοπατρίαν, έν πολλοϊς δυστυχώς βλά- 
ψασαν, οΰχ ήτ.τον ,ομως απεικονίζει τό έπιπόλ,αιον καί ^τυχοδιωκτι
κόν τού άνδρός, καθ’ ρσον διήγαγεν ώς παράσιτος κοινοτήτων καί 
.προσώπων. Είς την αυτήνδέ έκτίμησιν τού ποιου τής 'Ιστορίας αυ
τού; συμπεριλαμβάνω καί τάλλα πονήματα αυτού, ήτοι τά ΠοΛε- ' 
μιχά Απομνημονεύματα καί τηνΣύκτο/ιοζ ΒιογραφίανΡήγα τοϋ Φε- 
ραίου, ί'ΐ·ιζ αυτοβιογραφίας ?δει μάλλον νά ονομάση.

’Εχολώθη ό , Περραιβός, κατά
Φραντζή ,γράψας έπίκρισιν κατά της 'Ιστορίας αυτού ούτως έπιγρα- 
φομένην,: «’Επίκρισις είς .τήν 'Ιστορίαν τοϋ πρώτοσυγχέΛΛου Κ. 
’.Αμβροσίου Φραντζή, ύπο τοϋ συνταγματάρχου Κ. Περραιβού. Έχ 
τής τυπογραφίας τοϋ χορίου Κ. ΚαρποΛα. ’Μήναι -18ύ0.». Τό βι- 
βλίον, τούτο δέν εϊδον. Άλλ’ ό Φράντζας ελέγχει αυτόν έν τή 'Ιστο
ρία αυτού (τόμ. Δ’, σελ, 241 —9, έν Άθήναι< 1841) άναδημοσιεύων 
(αύτόθ. σελ. 247—250) Άαϊ.Έπίχρισιν X. Σακελλαρίου τινός κατά 

τού πρωτοσυγκέλλου ’Αμβροσίου

της Έπιχρίσεως τού Περραιβού, δημοσιευθεϊσαν έν τώ ύπ’ αυτού
τότε έκδιδομένφ περιοδική (άρ. 12, Ίανουαρίου α\ 1841). ’Επίσης 
δέ’ ε’ις τά περί της 'Ιστορίας τής Ώ&ργας έλέγχέι αυτόν Πάργιό’ς τις 
Καλούδης Τζίγκανος, δν έλεγχον δέν εϊδον, περί ού όμως λέγει ό

' .Συνέχεια καί τέλος' R" .προηγούμενοι» ,φυλλαδιον σελ. 311 

Φραντζής δτι τάς άπαδείξεις τού Καλούδη Τζίγκανρυ κατέπιεν ά 
Περραιβός ώς καταπότια (τόμ. Δ\ σελ. 244). Ωσαύτως έλεγχε·, 
αυτόν καί ό X. Βυζάντιος έν τή 'Ιστορία τοϋ ταχτιχοΰ στρατού τής 
Έ-ΕΙάβος ώς ,παραμορφούντα τήν αλήθειαν τών ιστορούμενων (σελ. 
90—99, σημ.). ’Εχολώθη δέ δ Περραιβός, ώς φαίνεται, κατά τού 
Φραντζή, διότι έν. ,τή ’Ιστορία αυτού άναγράφει δτι ό Περραιβός 
έπέοτελλε τφ Άλή Πασφ,λαβών μάλιστα καί ποσότητά τινα χρη
μάτων παρ’ αυτού (τόμ. Α\ σελ. 68). Ό δέ Π. Σέκερης έν τινι πρός 
τόν’Εμ. Ξάνθον έπιστολή αυτού καλεϊ τόν Περραιβόν άχάριστον 
(’Εμ. Ξάνθου Απομνημονεύματα περί τής ΦιΛιχής Εταιρείας,. σελ. 
219, έν Άθήναις 1845.

Περί ένός ιδίως έκ τών ύπό τού Περραιβού συκοφαντηθέντων προ
σώπων περιεστράφη ό λόγος, τού μητροπολίτου ’Άρτης καί Ναυπά- 
κτου ’Ιγνατίου, ώς έν τφ έκδοθησομένφ βίφ αυτού άποδείζω, ψεύδη 
αυτόχρημα καί σατανικάς διαβολάς τά κατ’ αυτού ίστορηθέντα ώς 
πρός τήν όίλωσιν τής Πρεβέζης καί τήν ύποδούλωσιν τής Πάργας. 
Όπόταν δέ δημοσιευθώσι τά ευτυχώς διασωθέντα έγγραφα τής ύπό 
τών Γάλλων κατοχής τής Πρεβέζης, καί τά κατά τήν διοίκησιν 
αυτής παρά τού άγαθωτάτου Άπτουλλάχ-μπέη, τότε δειχθήσεται 
ή ιστορική γυμνότης καί ή κακοβουλία τον Περραιβού.

Έπιχειρήσας μακρόν μέχρι Πρεβέζης πλούν κατά τόν παρελθόντα 
’Απρίλιον καί Μάϊον, δπως εξετάσω τάς πεποιθήσεις τής πόλεως κατά 
τής ύπό τού Περραιβού άποδιδομένης τφ Ίγνατίφ κατηγορίας, εύρον 
τούς πάντας ζωηράν διασώζοντας άνάμνησιν τού σεπτού ιεράρχου, 
καί μακαρίζοντας καί εΰλογούντας αυτόν, δτι ε’ις τοσούτον δεινάς 
περιστάσεις έτυχε τοιούτου άληθούς καί γνησίου ποιμένος, ώς πολυ- 
τρόπως μαλάξαντος καί έξευμενίσαντος τήν άγρίαν τού σατράπου 
ψυχήν κατά τάς μεγάλας αυτής συμφοράς. Λαμπράν έπίσης τού άοι- 
δίμου ’Ιγνατίου μνείαν διετήρησαν και οί μετά τόν άγώνα ζήσαντες ’ 
Σουλιώται, τήν τού άνδρός έπαινούντες πολιτείαν κατά τάς τότε 
καί μετά ταύτα ποικίλας περιπετείας τής πατρίδος αυτών. Τήν αυ
τήν δέ μνείαν διατηρεί καί ή έπιζώσα αδελφή τού ένδοξου ήρωος 
Μάρκου Μπότσαρη ’Αγγελική, καί έν ’Ηπείρφ καί έν Ίταλίιρ γνωρί- 
σασα τόν άνδρα. Τελευταϊον δέ καί ώς έν έπιμέτρφ παρατίθημι τήν 
τού ύποστρατήγου I, Γούση περί τών. Σουλιωτών κρίσιν, ήν πάς δι
καίως περί αυτών,κρίνων άποδέχεται : «Δύναται ν’ άποδώσή τις είς 
τούς άνδρας έκείνους ύπερβάλλουσαν φιλαρχίάν καί πολλην ευ- 
πιστίαν, άλλ’ οΰδενί έπιτρέπεταν νά διαμφισβητήση τήν φιλοπατρίαν
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Καταπαύων τόν λόγον έν τούτοι; νομίζω δτι άποχρώντως παρέ- 
δειξα τά έλαττώματα 'τής προκειμένη; συγγραφής τού'-Πέρράιβόύ, 
ώ; έκ των δπΰίων άπόλλυσί τό κύρος τής άξιόπΐστίαί, κάί ώς τοι- 
αύτή άναξία νά συγκαταλέγηται μεταξύ τών είλικρινώ; καί άπροσω· 
πολήπτως γεγραμμένων Ιστοριών του ήμετέρου έθνους. Καί τερί τής 
προσηρτημενη; δέΕπιτομής τής τών Αθηνών Πόΐιτεΐας ’ija δι*  
σταγμού; αν δ όυγγραφεύ; Ιστορεί πιστώ; τοί πράγματα. Άλλ*  η 
περί τούτου κρίσις ανήκει μάλλον τω συγγράφει τής ΙπΙ Τουρκοκρα
τίας ’Ιστορίας των Αθηναίων ή έμοί.

Β·. V'.

1ΙΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΖΑΛΟΓΓΟ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Κατά την 29 ’Απριλίου του 1888 έπεσκέφθην τήν Πρέβεζαν όπως 
εξετάσω τά κατά τον μητροπολίτην Άρτης καί Ναυπάκτου ’Ιγνά
τιον καί δσα άφορώσιν είς τά τή; άλώσεως αυτή; ύπό τού Άλή 
Πασά τήν 12 ’Οκτωβρίου πού 1798. ’Εν αΰτν! λοιπόν έ'μαθον δτι 
ε»ς τό χωρίον Καμαρίναν εζη ε’ισέτι ή αδελφή τού Μάρκού Μπότζαρη 
Αγγελική Κώτση Γεωργίτζα Σαφάκα, γνωστή υπό τδ όνομα Κα- 
ρετάνισσα,απο τού 1828 κατοικούσα έν αύτώ, καί προσέτι ότι πλη- 
βίον τού χωρίου αυτού κεΐταιτό περίδοξον Ζάλογγον. Μετά τάς έν 
Πφεβέζτ) ερεύνα; μου άπεφάσισα νά έπίσκεφθώ τό-χωρίονΚαμαρίναν. 
ΐΟθεν λαβών συνοδοιπόρους έφιππόν τινα χωροφύλακα, ύπό τού διοι- 
κυρτού τής πόλεω; δοθέντα μοι κατά σύστασιντού ήμετέρου προξέ
νου, καί Νάκον τινά Σουλιώτην ώ; δδηγόν, τήν κυριακήν τού Θωμά 
πΐρί τήν όγδόην πρωινήν ώραν, έχων καί τον έμόν' φίλον Δημήτριον 
Γ%ιόντου, έτράπην τήν προς τήν Καμαρίναν άγουσαν. Διελθόντες δέ 
πάστες δμού τον λαμπρόν έλαιώνα τής Πρεβέζης καί τά; άπεράντους 
πανάδα; καί- τά έρείπια τής ■ Νικοπόλεως, ένθα σήμερον μόνον ποί- 
ρΛΡκ βόσκουσι, μετά τρεις καί ήμίσειαν περίπου ώρας έφθάσαμεν εις 
Κ&μάρίναν, καί φίλοφρόνως δεξιωθέντες ύπό τών κατοίκων τού χω- 
ρίΟιΡάνέπαύθημεν ύπό μεγαλοπρεπή3· πλάτανον3 έν τω μέσω σχεδόν 
Ί*όύ  χ<ώρίοϋ κειμένην,,παρ’νρ ψέέι άφθονον καί ϊκάλλιστονύδώρ. Περί 
‘Ρή^ύΡίαν μετά μέσημβρίαν έπεσκέφθην τήν αδελφήν ’τούΜάρκου,άριστα
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δεξιωθείς ύπο τής σεβάσμιας γραίας. Ούχί ολίγον δέσυνετρίβη ή 
καρδία μου δτε εΐσελθών είς εύτελέστατόν καί πενιχρώς διεσκευασμέ- 
νον οίκημα, καί ίδίοις δμμασιν ίδών τήν οίκτράν κατάστασιν τή; αδελ
φής τού Μάρκου, έδάκρυσα διά τό τής τύχης άστατον καί εύμετά- 
βολον, άναμνησθείς τήν προτέραν δόξαν τού οίκου άύτής. Σκληρόν 
δ’ δτΐ ούδεμία φρόντίς έλήφθη πότέ περί αυτής ύφ’ ών άνήκεν ά- 
πέζη δέ μόλις ή άναξιοπαθούσα γραία έξ ευτελούς τίνος συντάξεως 
χορηγούμενης αυτή υπό τού ρωσικού κράτους3 άφ’ ού αί κατά καιρόν 
κυβερνήσεις τού έθνους έλησμόνησαν αυτήν. Μίαν ώραν περίπου έμεινα 
παρά τή σεβάσμια γραίκ, πολλζ άνεοευνών αυτήν καί πολλά διηγου- 
μένην μοι περί τού πολυταράχου αυτή; βίου. ■

Ή Καμαρίνα κεΐται έν τφ τμήματι τής Λάμαρη; έπί τώνυψω
μάτων τού βουνού τού όνομαζομένου Κιτέτι, καί έχει άποψιν τών 
πέριξ λαμπράν. Σύγκειτάι δέ έξ έκατόν περίπου οικιών, οίκουμένων 
υπό, ψυχών πεντακοσίων καί έπέκεινά. Τό χώρίον καί at γαΐαι αύ- 
τόΰ άνήκόυσίν εί£ τήν γυναικείάν μονήν τών Ταξιαρχών, κέιμένήν 
ήμίσειαν περίπου ώραν μακράν αύτού είς τούς πρόποδά; Ίου βόΰνού 
Ζαλόγγου. “Εχει δέ σχολήν συντηρούμένήν κατά μέγα μέρος έκ τών 
προσόδων τής μονής. Οί κάτοικοι δέ τού χωρίου πληρώνουσίν έκτος 
τής δεκάτης τής κυβερνήσέώς καί δεκάτήν είς τήν μονήν διά τήν 
καλλιέργειαν τών γάιών αυτής. Είς τήν μονήν άνήκέι κάί έτερον· πα
ρακείμενον χωρίον, τό Σέσόβον, μίκρότερον τή; Καμαρίνα;. Ή μόνή 
αϋτη ύπήρχεν άλλοτε πλου’σία, άλλ’ δ Άλή Πασζς άφαιρέσας τά 
πλεϊστα τών κτημάτων αυτής' άφιέρωσεν :άύτά Άίς το'υρκ'ίκά'ΐδ'ρυ- 
ματα καί 'τέμένη. ’■ '■3 33 '-'3··~'3;-

Περί τήν δευτέρων μετά μεσημβρίαν έκινήσαμεν διευθυνόμενοι έίς 
τήν μονήν τών Ταξιαρχών, δπου φθάσζντες έτύχομεν άρίστής3 υπο
δοχής παρά "τής προϊσταμένης τής μονής μοναχής. Συνίσταται σήμερον 
ή μονή ύπό ευτελών τινων κελλίων καί τιμάται έπ’ όνόματι τών 
Ταξιαρχών' άλλ*  ή έκκλησίά αυτής κεΐται άπωτέρω τής μονής προς 
τήν κορυφήν τού βουνού. Κεΐται δέ ή μονή είς τούς πρόποδάς τού 
Ζαλόγγου, έίς τά πρόθυρα τής φάραγγος τής σχήμάτίζομένης ύπ’αύ
τού καί τού παρακειμένου Κιτέτι. ’Εντός τής μονής ΰπάρχει έκκλη- 
σία τιμωμένή έπ’ όνόματι τού άρού Δημητρίου, ής τό έσωτερικόν 
απαν έτοιχογραφήθή κατά τό 1817 έπί τή; άρχίερατείας τού Πόρ- 
φυρίου, ώ; δήλοΐ ή άνωθεν τής έίσόδοϋ τής δευτέρας θύρά; τή; έκ- 
κλησία; έπί τού κονιάματος τεθειμένη έπιγραφή. Προ τή; εισόδου

> '■ ’’ή \ Τ ■ ’ : ? : : <j‘TW3e 
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δέ τής πρώτης θύρας έπί πλακός..πυρίτου λίθου έπί του έδαφους κει- 
μένης φέρεται ή έξ'Ζς αρχαία επιγραφή·

ΑΝΙΚΑΤΟΣ ΚΕΦΑΑΟΥ
"Ανωθεν δέ τής δευτέρας θύρας τοΰ ναοΰ ύπάρχει ή έξης έπιγραφή 

έπί μαρμάρου: ιΟνζος ό ναός ανεχαινίσθη ex θεμεΛίων παρα τον 
πανοσιωζάτου κυρίου Λιονυσίου <ha μετοχής της μονής τών Ταξιαρ
χών». Ή δέ έπί τοΰ κονιάματος . έπιγραφή έ'χει ουτω ·' * Ιστορίθη 
ό θείος ουτος και πάνσεπτος ναός τοΰ άγιου καί ενδόξου μεγαλο
μάρτυρας Αημητρίου τοΰ Μυροβλήτου, άρχιερατεύοντος τοΰ πανιερω- 
τάτου καί θεοπροβλήτου ήμών δεσπότου τής άγιωτάτης μήτροπόλεως 
Ναυπάκτου καί "Αρτης κυρίου χορίου Πορρυρίου, όιά συνδρομής χαι 
δαπάνης τοΰ πανοσιωζάτου άγιου καθηγουμένου κυρίου κυρίου Χρι
στόφορον και τών Λοιπών πατέρων Χρυσάνθου, Ζωσιμα, τοΰ ιερο
μόναχου Ευγενίου, Άνθιμου τον μονάχον, έπι έτους η.ωιζ' διά χει- 
poc ήμών των ταπεινών Ίωάννου ίερέως χαι ΧριστοδοΰΛον τοΰ 
συναδέλφου τών εξ ’/ωαννίνων, έχ κώμης Κορίτσιανηςη. Έν τή 
μονή καί ταϊς έκκλησίαες αΰτής οΰδέν μνημεϊον τέχνης ή έγγραφον 
εΰρον' διότι τό μέν ό χρόνος, τό δέ αί δ-ρώσεις καί λεηλασίαν τοΰ , 
Άλή Πασ£.κατέστρεψαν τά πάντα.Έν ένϊ δέ. καί μόνφ τ,ών βιβλίων 
τής μονής. ύπάρχουσι σημειωμένα ονόματα τινα ηγουμένων καί επι
σκόπων τής επαρχίας παρωχημένων χρόνων. Μία δέ καί μόνη· άτρα
κτός, καί αυτή άνάντης καί δύσβατος άγει έκ τής μονής είς τήν 
έκκλησίαν τών Ταξιαρχών. Ή μονή άν καί γυναικεία διοικεϊται 
όμως υπό ήγουμένου,ής ό τελευταίος άπεβίωσεν κατά τό 1886, ’Αγα
θάγγελος καλούμενος. Τούτον δεεδέχθη Κεφαλλήν τις, άλλ’ έπ’ ολί
γον χρόνον ένεκαρτέρησε. Τά δέ κατ’ αυτήν διοικοΰνται υπό έπιτρό· 
πων έκλεγομένων παρά τών κατοίκων τής Καμαρίνας καί τοΰ Σεσόβου. 
’Αγνοώ έάν άλλαχοΰ περιεσώθη σιγίλλιόν τι πατριαρχικόν περί 
αΰτής ή έδημοσιεύθη που. Οί κάτοικοι τής Καμαρίνας έ'χουσιν έκ 
παραδόσεως δτι ή μονή περί ής ό λόγος έκτίσθη προ οκτακόσιων 
περίπου έτών, καί δτι έπί τοΰ βουνοΰ τοΰ Ζαλόγγου εύρέθη ή είκών 
τών Ταξιαρχών ύπό τίνος ποιμένος Σάββα καλούμενου, οστις διερευ- 
νών τά περί αΰτής έ'μαθεν δτι άνήκεν αΰτη είς τινα έκκλησίαν τών 
Ταξιαρχών κειμένην νοτιαναι ολικώς μεταξύ Λούρου καί Παλαιορ- 
ροφόρου μίαν καί ήμίσεια ν ώραν μακράν. Άποκομίσαντος δ’ αΰτοΰ 
τήν εικόνα είς ον ανήκε ναόν, αυτή πάλιν έπέστρεψεν εις το προσφιλές 
αΰτή μ?ρος, τουτέστι τόν βουνόν τοΰ Ζαλόγγου. Τότε δέ ό ποιμήν

άνήγειρε τόν ναόν τών Ταξιαρχών έπί τοΰ τόπου αΰτοΰ, καί μετέ- 
πειτα τήν μονήν, γενόμενος μοναχούς· έξ αΰτοΰ δέ καί ό βουνός του 
Ζαλόγγου Παπασάββας καλείται,:· καί ή τοποθεσία έπονομάζετάι 
Εικόνα^ ώς έκ τής αΰτόθι εύρέσεώς τής είκόνος, Περί τής μονής ταυ*  
της διέλαβέ τινα καί ό σεβασμιώτατος μητροπολίτης "Αρτης Σερα
φείμ. έν τφ Ίστορικω αΰτοΰ Αοκιμίω περί "Αρτης και Πρεΰέςης 
(έν ΆΟήναις 1884, σελ. 256—258 καί 395). <··Γ

Άναπαυθέντες καί άριστήσαντες έν τή μονή έπορεύθημεν, είς τόν ■ 
τόπον έν φ κατέπεσον οί Σουλιώται ύπό τοΰ Άλή διωκόμενοι. Είναι 
δέ οΰτος κρημνός πλήρης άπορρώγων πετρών, καθέτως καί άποτόμως 
έίς ΰψος μέγιστον αιρόμενος, άπό τοΰ όποίορ καταπεσόντες οί ύπό 
τοΰ παρασπονδήσαντος Άλή Πασά καταδιωκόμενοι μεγάθυμοι έκεΐ- 
νοι άνδρες, προΰτίμησαν μάλλον τόν έ'ντιμον θάνατον ή νά παραδώ- 
σωσιν έαυτούς είς τό άνθρωπόμορφον έκέϊνό θήρίον. Ό ιστορικός 
οΰτος κρημνός, καθ’ ά βεβαιοΰσιν οί κάτοικοι τοΰ χοιρίου, ύπέστη έν 
τφ μεταξύ χρόνφ αλλοιώσεις τινάς, πολλών άπορρώγων πετρών άπό- 
σπάσθεισών άπ’ αΰτοΰ καί θάμνων έάριζωθέντων. Παραλαβών έγω 
τόν οδηγόν μου· Νάκον έτράπην τήν πρός· τήν κορυφήν τοΰ βουνοΰ 
άγουσαν, καί πόλλάκις ίλιγγίασα άφορών πρός το άπόκρήμνον καί 
δύσβατον καί ολισθηρόν τής ανόδου, καθ’ δσον μάλιστα άπέφραττον 
άΰτήνπρίνοι, άσπάλαθοι καί άλλα άκανθώδη φυτά. Τέλος δέ μετά 
μιας ώρας περίπου’ταλάιπωρίαν άνήλθομεν είς τήν κορυφήν άνάρρι- 
χώμ,ενοι μάλλον ή βαδίζοντες. Περιγραφήν τοΰ ένδοξου τούτου βουνοΰ 
παρατίθημι ένταυθα πρός ακριβή κατανόησιν. Περί τήν έβδομην έόπέ- 
ρίνήν ώραν διελθόντες διά τών ερειπίων παράκειμιένής αρχαίας' πό- 
λεως, ήν οί κάτοικοί - ένόιίάζουσι Κασσιόπην, έπεστρέψαμεν έν πυκνό· 
τάτή δμίχλή είς Καμαρίναν, παραιτήσάντες τήν ιδέαν τής έν τή μονή 
διανύκτέρεύσέώς. Έν τώ χωρίφ δέ τούτφ έτύχομεν ελευθερίου φιλο
ξενίας παρά τφ κυρίφ Θωμίά Κίτσοπάνφ, φ τινίκαί τφ άδελφφ αΰτοΰ 
Ίωάννρ πόλλάς οφείλω χάρίτας διά τάς εν Καμαρίνα έρεύνας μου. 
. ’Ιδού , τί λέγει περί τοΰ Ζαλόγγου ό Χοιστοφόρος Περραιβός έν τή 
δεΰτέρ^ καϊ τρίτγ) έκδόσέι τής Ιστορίας τοΰ. Σόυλίου καί της Πάρ- 
yacy καί τοΐς Πολεμίκόΐ'ς Άπομ^ήμονεύμασιν αΰτου, έν οις προσ- 
τίθησιν δτι έπεσκέφθη καί τήν Καμαρίναν.
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«Ζάλογκον, Απέχει άπό 

τό Σόΰλι ώρας οκτώ κατά 
ανατολές, είναι τοποθεσία 
δύσβατος, καί βραχώδης, 
εχει δε μίαν μόνην, καί 
στενωτάτην στράταν. ’Ε
κεί- είναι ένα Μοναστή- 
ριον, καί και έως δέκα 
σπήτια με ίραμελίας, τά 
όποια απαρθενεύουν του ί
διου Μοναστηριού.» ('Ι
στορία Σουλίου καί Πάρ- 
γας· έκδοσϊς Βένέτί άς 
1815, τόμ; β’, σελ. 39).

«Ζάλογκον. Χωρίον ύπό 
30 οικογενειών κατοικού- 
μενον, κείμενον είς τάς 
ύπφρεί ας.; ορούς δυσβάτου 
καί κρημνώδους, άπέχον 
1 ανατό'λικομέσήμβρινώς 
τοϋ Σουλίου ώρας οκτώ, 
κεϊται καί μονήοριον επ’ 
όνόματι τών Ταξιαρχών. 
(Ιστορία Σουλίου και 
Πάργας έκο. ’Αθηνών 
1857, τόμ. β', σελ. 153).

«Καμαρίνα- αύτδ τδ 
χωρίον κεϊται. είς ύψηλόν 
καί δυνατόν τόπον, πλη
σίον αύΐοΰ' είς τδ ύψη - 
λότερον μέρος κεϊται τδ 
Ζάλογκον, όπου κατά το 
1803 -ετός πολλούς Σοΰ- 
λιώτας, μετά γυναικών καί 
παιδιών έθυσίασε καί ήχ- 
μαλώτισέν δ ’Αλή Πασάς 
ώς είς τον δεύτερον . τόμον 
τής Ιστορίας τοϋ Σουλίου 
άναγινώσκέτάι»(Απομνη
μονεύματα Πολεμικά; κτλ. 
Χριστοφ, Περραιβού, τόμος 
α, σελ. 88 -89. Έν Ά- 
Οήναις 1836).

Ό βουνδς του Ζαλόγγου, δ τοσρΰτον, περίδαξος.. καταστάς ένεκα 
τού τών Σουλιωτών ηρωικού θανάτου, αποτελεί βράχον πανταχόθεν 
απόκρημνου, μίαν δέ καί μόνην άνοδον έχονταάπό τής μονής τών 
Ταξιαρχών προς τόν δμώνυμον ναόν, .έξ ής δύναταί τις, μέ πολλήν 
όμως δυσκολίαν, ν’ άνέλθη καί έφιππος. ΙΙαρά τήν κορυφήν τού πρός 
τήν μανήν άφορώντος μέρους μεσημβριν.ώς υπάρχει δ ναός τών. Ταξιαρ
χών μικρός καί καθ’ έκάστην έρειπούμενος, έξ ου καί ή μονή επονο
μάζεται. Τό δέ πρός τήν Καμαρίναν άποβλέπον μέρος·τού βουνού δυ- 
τικώς σχηματίζεται είς κατωφερές απότομον οροπεδίου οΰτως.είπεΐν, 
έκ βράχων καί πετρών όξυτόμων καί έκ πρίνων, καί έτέρων ακανθω
δών θάμνων καλυπτόμενου, άποτόμως δέ άπολήγον είς φοβερόν βά- 
ραθρον, εις δ κατέπεσον οί γενναίοι έκεΐνοι Σουλιώται. Μόνον δέ τό 
πρός άρκτον μέρος τού βουνού, πρός τό Παλα.ιορρόφορον, δύναται νά 
καταληφθώ ό βουνάς ούτος, δυσχερώς όμως. Άρκτικώς δέ τού προει
ρημένου οροπεδίου σχηματίζονται δυο μικρα'ι χαράδραι κατάφυτοι 
έκ δενδροειδών πρίνων παραλλήλως διηκόντων έως τού απόκρημνου 
μέρους άνατολικώς οπού κατέπεσεν δμάς τις τών Σουλιωτών. Ή τοπο
θεσία αΰτη ονομάζεται Εικόνα^ ώς έκ τής εκεί εύρεθείσης είκόνος, 
καθάπροείρηται.’Αριστερόθεν δέ τού είρημένου βαράθρου ύπάρχειέτ,έρά 
άνοδος δυσεπίβατας, συνεχισμένη μετά τήί πρός άρκτον τόύ-Παλαιορ
ροφόρου, έξ ής άνήλθομεν έγώ τε και δ όδηγός μου Νάκος είς .τήν κορυ
φήν τού βουνού, άναροιχώμενοι μάλλον ή βαδίζοντες, ένεκα τών άπορ- 
ρώγων καί όξυτόμων πετρών και τού δρυμώδους, ώς προεϊπα, τού 
τόπου. Τό όροπέδιον είναι άναντες καί πολύ δύσβατου, άπολήγον εις 
βράχους μεγίστους πρός άνατολάς. Μόνον δέ έντός τών δύο χαραδρών 

υπάρχει ολίγη- γή, άλλά καί αΰτη ανώμαλος καί δυσπόρευτος, τό 
δέ λοιπόν τού έδάφους συνίσταται έκ βράχωνέχόντων όξείας κο- 
ρυφάς καί σχεδόν καταφύτων έκ τών ιδίων θάμνων. Ώς έκ τούτου 
δέ τό έδαφος'δλου τού βουνού καταντά δύσβατου καθ’ δλην αυτού 
τήν έκτασιν. Καί τοιαύτη- μέν είναι ή περιγραφή τού ένδοξου βου
νού, δπουτήν.20 Δεκεμβρίου τού 1803 έτους διεδραματίσθη Ιν τών

-/ £

τραγίκωτέρων έργων τήςπατοίου ήμών ιστορίας.

ό ’Αραβαντινός, δ Π.

καί άμαρτήματα’ διότι

Τά περί τού ήρωϊκοΰ και ένδοξου τούτου γεγονότος ανέγραψαν έκ 
μέν τών ήμετέρων -ό "Χριστόφορος Περραιβός. * ”
Α. Σ», δ Κουτσονίκας-, δ I; Βούσης καί άλλοι’ έκ δέ τών ξένων πολ
λοί. ’Ενταύθα δέ μόνον τών ήμετέρων έπανορθώ ασυμφωνίας τινάς 

έξ αυτών πλανηθέντες καί οί ξένοι παρι·- 
στόρησαν τό πράγμα. Προβαίνω λοιπόν ε’ις τήν διήγησιν τού γεγο
νότοςόπως έξιστόρησεν αυτό πρός τοζς Καμαριναίους δ κατά τό 
1886 τελευτήσας ήγούμενος τής μονής τών Ταξιαρχών ’Αγαθάγγε
λος, δστις ήκουσεν δλην τήν τραγικωτάτην αυτήν ιστορίαν άπό στό
ματος τής έκ τής καταστροφής έκείνης διασωθείσης Λάμπρως, ήτις 
διήνυσε τόν βίον αυτής έν τή ΐδί^ι μονή.

Περί τής εις τό Ζάλογγον άποχωρήσεως τών Σουλιωτών γράφει δ 
Περραιβός τάδε : «*Ο  δέ καπετάν
Κουτζόνίκας, καί καπετάν Παλάσκας, άπατήσαντες τούς έναπολει- 
φθέντας, τούς ώδήγησαν ε’ις τό Ζάλογκον» ('Ιστορία ΣουΜον καί 
Πάργας έκδ. Βενετίας 1815, τόμ. β'. σελ. 35—36), καί κατωτέρω; 
«Έπειτα έξαφνα ώρμησαν (τά στρατεύματα τού Άλή) είς τό Ζά
λογκον, διά νά άπαθυβιάσουν καί εκείνους, όπου άπό κακήν τους τύ-

Κίτζο Μπότζαρης, καί καπετάν

χην έπήγαν έκεΐ. Τότε έγνώρισαυ δ Κουτσουνίκας, καί Κίτζιο Μπο-
τζαρης τήν συνειθισμένην άντιπληρωμήν, δπού δίδει δ Βεζύοης εις
τούς πιστούς του προδότας, πλήν ή μετάνοια τότε ήτον ανωφελής»
(Τστορ. Σουλ. καί Πάργ. έκδ. Βενετίας 1815, τόμ. β', σελ. 39). Είς 
τό άμάρτημα τούτο τού Περραιβού, τό δτι καί ό Κίτζος Μπότζαρης 
έπορεόθη εις Ζάλογγου περιπίπτει καί δ ’Αραβαντινός ακολουθών βε
βαίως αυτόν διότι γράφει, οτι δ Κίτζος Μπότζαρης καί δΚουτζο- 
νίκάς, οΰς ονομάζει προαγωγούς καί προδότας τής πατρίδος αύτών, 
έπορεύθησαν είς Ζάλογγον (Χρονογραφία της ‘Ηπείρου τόμ. a',*  σελ. 
295, σημ.). Επίσης καί δ ΓΙ. Α. Σ. γράφει, δτι οί Σουλιώταν ώδη- 
γήθησαν είς Ζάλογγον ύπό τού Κίτζου Μπότζαρη καί τού Κουτσού» 
νίκα (To 'Σά)ϋΑ<, ήth ,ήρωΐκά θαύματα τωΓ Άοι;.?. έκδ, βΖ, σελ. 236); 
Το 4μ.άρτημα·; αύήού ό Περραιβός'δ ιορθοΐ έν τή τρίτν) έκδόσει οΰτωτ·;
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γράφων: «δ Κίτζος Μπότζαρης^ Κουτσονίκας, Κωλέτζης, Φωτομάρας 
καί Παλάσκας (δ πρωταίτιος όλων τών τραγικών συμβάντων) μέ 
τούς παρά τών ιδίων άπατηθέντας, διεβιβάσθησαν οί μ.έν είς Βουργα- 
ρέλι, οί δέ εις Ζάλογγον» (Ίστορ. ΣουΛ. και Πάργας έ'κδ. ’Αθηνών 
1857, τόμ. α', σελ. 153). Ό Λάμπρος Κουτσονίκας αναγράφει την 
αλήθειαν λέγων, δτι δ Κίτζος Μπότζαρης έσυντρόφευσε τούς φ.ετκ
βάντας εις Ζάλογγον καί ακολούθως μετέβη είς Βουργαρέλι (Γενική 
'Ιστορία της ΈΛΛην. Έπαναστάσειυς τόμ.. α', σελ. 73). Άλλά και δ 
Ί. Γούσης λέγει, δτι έκ τών λοιπών Σουλιωτών ύπό τόν Κ.Βότζαρην, 
Γούσην, Μποΰσμον, καί Κουτζονίκαν, άλλοι είς Βουργαρέλι καί άλ
λοι εις Ζάλογγον έτράπησαν ('.Ιστορικά ΣουΛίου. Παρνασσός τόμ. 
ΙΑ', σελ. 33). .

Κατά τήν έν Ζαλόγγφ κατά τών Σουλιωτών έπίθεσιν, λέγει δ Περ- 
ραιβός: «άρπάξαντες (οί Σουλιώται) μέ τάς ιδίας χεΐρας τά άκακα, 
καί τρυφερά αΰτών βρέφη, τάέ'ρριπτον κάτω άπό τόν κρηρ.νόν. Έπειτα 
αί μητέρες πιάνοντας μία μέ τήν άλλην τά χέρι» τους, άοχησαν καί 
έχόρευαν, χορεύουσαι δέ έπηδοΰσαν ευχαρίστως μία κατόπιν τής άλ
λης άπό τόν κρημνόν» ((Ιστορ. τον Σ'ουΛ. και Πάργας έ'κδ'. 1.815,τόμ. 
β’, σελ. 40). Τήν ποιητικήν ταύτην καί λαμπράν εικόνα, ήν έδημι- 
ούργησεν ή ευφάνταστος διάνοια τοΰ Περραιβοΰ, καί ήν παρεδέχθη- 
σαν πάντες οί μετ’ αΰτόν γράψαντες, άνήρεσεν άρδην αυτός ουΐος έν 
τή τρίτη έζδόσει, ξηρώς ξηρώς άναγράφων: «γυναίκες τινές: ώσεί 
έξήκοντα, δλαι σχεδόν χήραι, ίδοΰσαι τόν κίνδυνον άναποφευκτον 
έπρόκρ'.νον,παρά τήν πολύπαθη καί κατησχυμμένην αιχμαλωσίαν, τόν 
ηρωικόν καί στιγμιαΐον θάνατον τής αυτοκτονίας, .άναβάσ'αι επί τίνος 
κρημνώδους ύψους κατέρριπτον πρώτον, τά τρυφερά και φίλτατα αυ
τών τέκνα, επομένως δέ μία κατόπιν τής άλλης έρρίπτοντο καί αυ- 
ταί αΰθορμ.ήτως άπό τοΰ κρημνοΰ. . .» ('Ιστορία ΣουΛ. και Παργας 
έ'κδ. ’Αθηνών 1857, τόμ. α', σελ. 157). Μετά τήν ένδοξον ταύτην 
καταστροφήν τούς αίχμαλωτισθέντας: «δ Βεζύρης τούς έλευθέρωσε 
καί τούς έστειλε είς τό Βουργαρέλι δπου ήτον. καί οί άλλοι πρωτο- 
φευγάτοι Σουλιώται, μαζύ μέ τόν καπετάν Κίτζιον Μπότσαρην» 
(’Ιστορ. ΣουΛ. καί Πάργας έκδ. Βενετίας 1815, τόμ. . β , σελ. 41), 
καί δτι: «Έκεϊ έσυνάχθησαν (είς Βρεστινίτζαν) δλόι απο. τό Βουργα
ρέλι, καί όσοι ειχον γλυτώση άπό τό Ζάλογγον, καί έπρόσμεναν τόν 
καπετάν Παλάσκα άπό τά ’Ιωάννινα, διά νά τούς φέρη κάθε είδη- 
σιν, ό δποΐος είχε, πηγαίνει κατ’ εΰθεϊαν είς τόν Βεζύρην, άφ ου έγλυ- 
τωσεν άπο τό Ζάλογκον·*  ( Zarop. και ΖΖαργας έκδ. Βενε

τίας 1815, τόμ. β', σελ. 44). Είς τήν τρίτην έκδοσιν τοιοΰτόν τι 
δέν λέγει, πλάττει δμως έ'τερά τινα ('.Ιστορ. ΣουΛίου καί Πάργας 
έκδ. Αθηνών 1857, τόμ. α', σελ. 160—161). Ό Λεοντάριος Πα
λάσκας, δν έν τή τρίτη έζδόσει τής ’Ιστορίας αΰτοΰ μετονομάζει Τρι- 
αντάφυλλον, πιθανόν νά έπορεύθη ε’ις ’Ιωάννινα παρά τφ Άλή ΙΊασή, 
πριν δμως μεταβή είςΒουργαρέλιον διότι είς Ζάλογγον δέν έπορεύθη.

Έκ τών διασωθέντων άπό τήν καταστροφήν τοΰ Ζαλόγγου Σου
λιωτών τά δύο τρίτα αΰτών, ήτοι περί τούς εκατόν πεντήκοντα σχε
δόν, κατέφυγον είς Πάργαν, οί δέ λοιποί παρεδόθησαν τφ τυράννω 
καί άπεστάλησαν είς ’Ιωάννινα, έκεϊθεν δέ εις Βουργαρέλιον .('Ιστορ. 

^ΣουΛίου και Πάργας έκδ. Βενετίας 1815, τόμ. β', σελ. 41). Καί δ 
Άραβαντινός λέγει, OTt μετά τήν έν Ζαλόγγω καταστροφήν μόλις έκα- 
τόν πεντήκοντα έκ τών οκτακόσιων, ύπό τήν δδηγίαν τοΰ Μπότσαρη, 
ήδυνήθησαν νάδιασωθώσιν είς Βουργαρέλι (ΧρονοΛ. της Ήπειρον 
τόμ. α', σελ. 296). Ωσαύτως καί ό ΓΙ. Α. Σ. λέγει, δτι οί διασω- 
θέντες έκ τής. καταστροφής έκείνης περί τούς έκατόν έξήκοντα ώδη- 
γήθησαν είς Βουργαρέλι (Τό ΣοϋΛι ήτοι τά ηρωικά, θαόρ,ατα των 
ΣουΛ. σελ. 216). Έν δέ τή τρίτη έζδόσει αΰτοΰ δ ΙΊερραιβός λέγει: 
«...άπεστάλησαν (οί αίχμαλωτισθέντες) εις τά ’Ιωάννινα, κάκεϊθεν δέ 
είς Βουργαρέλι, δπου ήσαν καί οί άρχήθεν άκολουθήσαντες τόν Βό- 
τσαρην. Έν τοσούτφ έκ πεντακοσίων σχεδόν ψυχών άνδρογυναιζο- 
παίδων, μόλις έσώθη τό ήμισυ είς τήν Πάργαν μετά τινων τραυμα
τιών, έκ δέ τών Τούρκων ύπέρ τούς διακοσίους έφονεύθησαν» (’Ιστορ. 
ΣουΛ. και Πάργας έ'κδ. ’Αθηνών 1857, τόμ. α', σελ. 158).

Άναγράφων δ Περραιβός φά .τής. καταστροφής τοΰ ένδοξου Ζαλόγ
γου ουδόλως μνημονεύει τοΰ Κουτσονίκα άν έφονεύθη ή διεσώθη 
(Ιστορ. ΣουΛ. και Πάργας έ'κδ. Βενετίας 1815, τόμ. β', σελ. 39 

■—41), δπερ άποσιωπή καί έν τή τρίτη έζδόσει ('Ιστορ. ΣουΛίου καί 
Πάργας 1857, τόμ. α', σελ. 156 — 158). Καί δ Π.
Άραβαντινός επόμενος, φαίνεται, τφ Περρραιβφ άποσιωπή τοΰτο 
(ΧρονοΛ. της ’Ηπείρου, τόμ. α', σελ. 296, σημ.). Έκ τής σιωπής δέ 
ταύτης τοΰ Περραιβοΰ, ώς φαίνεται, πλανηθείς ό Π. Α. Σ· άνέγραψεν 
δτι δ Κουτσονίκας έν Ζαλλόγγφ άνδρείως κατέλυσε τόν βίον ύπέρ τής 
σωτηρίας τών πολλών (Τό ΣοϋΛι η τά ίιρωϊκά θαύρ,ατα των ΣουΛ. 
έκδ. β', σελ. 236). Παραδόξως δέ περιέπεσεν είς τό άμάρτημα τοΰτο 
καί δ Ί. Γούσης, γράψας δτι δ γέρο-Κουτσονίζας έφονεύθη κατά τήν 
ένδοξον καταστροφήν τοΰ Ζαλόγγου. Ήμαρτημένως προσέτι γράφει, 
δτι καί δ Νότης Μπότζαρης πληγείς διεσώθη έκ τής καταστροφής 
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ΐοΰ Ζαλόγγου (Ιστορικά Σον.Ηον. Παρνασσόν Τόμ. ΙΑ', σελ. 33). 
Ότι δέν έφονεύθη δ Κουτσονίκας εις την καταστροφή^ τοΰ ,Ζάλογ
γου, αλλά συνελήφθη αιχμάλωτος, τούτο όχι μόνον διέσώσεν ή παρά
δοσής τών Καμαριναίων, αλλά καί δ έγγονος αύτοΰ αναγράφει τό 
πράγμα, λέγων δτι έφονεύθη μετά τών δύω αύτοΰ υιών είς τήν έν 
Σέλτσφ ήρω'ίκήν καταστροφήν (Γεηκή Ιστορία της 'Ε.1.1. Έχαναστ. 
τόμ. α , σελ. 77, 84 και σήμ. σελ. 85).

Εκ τών περιγραψάντων τό έν Ζαλόγγφ ήρωϊκόν έ'ργον ούδε’ις έπε- 
σκέφθη τον ένδοξον τούτον τόπον πρός ακριβή τών ιστορούμενων έκ- 
θβσιν, άλλ’ άπαντες έχουσι γράψει έκ διηγήσεων άλλων προσώπων. 
Έγώ όμως, ώς έπισκεφθείς τον τόπον, συνδυάζων τάς διηγήσεις αύ~ 
τών ουδόλως συμφωνώ μέ τά μέχρι τής σήμερον έκτεθέντα. Μόνον δέ 
ή του Λάμπρου Κουτζονίκα διήγησις συμφωνεί ώς έπί τό πολύ μέ 
τά έκ παράδόσεως παρά τοϊς Καμαριναίόις άπομνημονευόμενα. Τήν 
δέ διήγησιν αύτοΰ ταύτην ό Κουτσονίκας έχει βεβαίως ακούσει έξ οί- 
κογενενειακών παραδόσεων, τοΰ πάπου αύτοΰ οντος τοΰ κυρίου αρχη
γού τοΰ έν Ζαλόγγφ ηρωικού δράματος.

Την παντελή τών Σουλιωτών έξολόθρεύσιν μ.ηχανώμενος δ θηοιώ- 
δης Άλής κατόρθωσε διά τοΰ υίοΰ αύτοΰ Βέλή Πασά, ή μάλλον εί~ 
πεΐν ένεκα τών μεταξύ αύτών διαιρέσεων και διχοστασιών, νά δια- 
σπάστ) αυτούς, μετά τήν έντιμον εκείνην συνθήκην τής παραδόσεως 
του ένδοξου Σουλίου, καί τής ένοπλου άναχωρήσεώς αύτών μέτά τών 
κινητών αύτών πραγμάτων. Ούτως οί ένδοξοί αυτοί μαχήτάί έγκα· 
ταλιπόντες τήν πατρίδα αύτών κατά τήν 16 Δεκεμβρίου τοΰ 1803 
διγρέθησαν είς τρεις μοίρας, έξ ών ή μεγκλγτέρα περί τούς δισχι- 
λίούς ύπό τον 'Γζαβέλαν, Δράκον, Δαγκλήν, Ζέρβαν καί άλλους έτρα- 
πησάν τήν πρός τήν ΓΙάργαν άγουσαν, ένθα καί διεσώθήσαν διαφυ- 
γόντες τόν κίνδυνον τής έπιδρομής τοΰ παρασπονδήσαντος τυράννου' 
έννεακόσιοι δέ περίπου ύπό τήν οδηγίαν τοΰ Κίτσου Μπότσαρη, Ν. 
Κόυτσουνίκα, Φωτομάρά, καί έτεροι πάλιν περί τούς έξακοσίους ύπό 
τόν Μπότσαρην έτράπησαν τήν είς Βουργαρέλιον τών Τσουμέρκων 
(Κιμερίων), ένθα πρό έτών ειχεν άποκάτάσταθή δ Γεώργεός Μπότζα- 
ρης· οί δέ λοιποί τριακόσιοι περίπου, παρεπείσθησαν, ώς φαίνεται, ύπό 
τοΰ τυράννου ύπόσχεθέντος αύτοϊς δτι θά τοΐς δώστι όίον θελήσώσι 
τόπον πρός κάτοίκησιν, καί πρός καπετανάτα. Έπίστευσάν λοιπόν, 
λέγει δ Άραβαντινός, βασισθέντες είς τήν συνείδησίν καί τήν πίστιν 
του Άλή, καί έξέλεξαν πρός κατοικίαν τήν περιοχήν Λάμαρης (Αρο- 
νογραφία τής Ήπειρόν τόμ. α', σελ. 296 σημ;). Ό δέ I. Γούσής 

λέγει : «έπίστευσάν δτι τότε Τουλάχιστον δέν μ,ετήρχετο δόλον· καί 
δτι θά ήρκεΐτο εις Τά μέχρι τοΰδε» {(Ιστορικά ΣονΛΙον. Παρνασσός 
τόμ. ΙΑ/, σελ. 33). Οΰτω δέ καί δ Κουτσονίκας λέγει δτι έπείσθησαν 
νά μείνωσι κάί κατοικήσωσιν είς Ζάλογγού {Γενική Ίστορ. Έ.1.1. 
Ήπαν. τόμ. κ, σελ. 72—-73). Έξέλεξαν λοιπόν ώς πρόσκαιρου κα- 
τοίκησιν τήν μονήν τοΰ Ζαλόγγου, έν ή έφθασαν τήν 18 Δεκεμβρίου 
τόυ 1803’ αί δέ πατριαί αί αύτόσε μετοικήσασαι ήσάν αί τοΰ Κου- 
τσονίκα, 1’ούση Μπούσμπου, Μαλαμάτων, Καραμπινάτων, Φωτομάρά, 
Τζωρτζάτων καί Μποτζιάτων.

Ούτοι λοιπόν οί περί τούς τριακοσίους συμποσούμενοι σύν γυναιξί 
καί Τέκνοις έφθασαν τήν 18 Δεκεμβρίου είς τήν έν Ζαλόγγφ μόνην . 
τών Ταξιαρχών, άνάτολικώς τοΰ Σουλίου κειμένην; δεκάωρόν δέ άπέ- 
χουσαν αύτοΰ, καί έν αύτή πάρέμειναν περί τάς δύω ήμέρας, δπότε 
τήν 20 Δεκεμβρίου έπεφάνη στρατιά τοΰ Άλή Πασά, δν διεβουκόλει 
ή ιδέα δτι έμελλεν ουτω νά ζωγρήσν) τούς πάντας άποκλείων αυτούς 
έντός τής μονής, ή καί άναγκάζων ν’ άνέλθώσιν είς τόν βουνον τοΰ 
Ζαλόγγου, δπου προλαβών έστειλε στρατόν καί κατέλαβεν έν Τφ 
κρημνώδει αύτφ τόπφ πάντα τά πρός διάδρασιν τοΰ κατάδιώκομένου 
θηράματος αύτοΰ έπιτήδεια. μέρη. Έσύγκέιτο δέ ό πρός τόν σκοπόν 
τούτον σταλείς στρατός, δςτις έξεκίνησεν άπό τοΰ Παλαιορροφόρου, 
έκ χιλίων Αλβανών ύπό τόν Μπεκίρ Τζογαδοΰρον' δ δέ υιός-τοΰ 
σατράπου Βελής μεθ’ έτέρων χιλίων περίπου έπορεύθη είς Καμαρίναν 
καί κατέλυσε παρά τ<3 Γεωργίτσφ, δν καί άπέστειλε μετά τοΰ στρα
τού άδτόΰ καί μετά τοΰ άδελφοΰ τοΰ Γεωργίτσα Πάνου κατά τών έν 
τή μονή άμερίμνως διατριβόντων, ΐνα συλλάβωσιν άπαντας καί άπά- 
ξωσι προς αυτόν.

Έν ώ λοιπόνοί Σουλιώται διήγον ήσυχοι έν τή μονή μηδέν ύπο-

τοΰ Παλαιορροφόρου,

πτεύοντες, τήν:23 δεκευ.βρίου έκίνησαν έκ Καμαρίνας οί στρατοί τοΰ
Άλή δδεύοντες κατά τής μονής' καί περί τήν όγδόην πρωινήν ώραν 
παιδία τινά τών Σουλιωτών παίζοντα έξωθεν τής μονής, ίδόντα αυτούς

ίυ-
, κάί αύ-

έπερχομένους έτρεξαν -έντός· φωνάζοντά «Τούρκοι, Τοΰρκοιι. Παρί 
θύς δέ οί Σουλιώται συνασπισθέντες σύν γυναιξί καί τέκνοις, κά: :: 
τοψεί βεβαιωθέντες περί τής έπελεύσεως αύτών, έτράπησαν τήν πρός 
τόν βουνόν άγουσαν, ούδεμιάς άλλης διεξόδου ύπαρχούσης πρός ύπο- 
χώρησιν, σκόπουντες δέ ούτω νά κατέλθωσιν έκ τοΰ αρκτικού μ,έρους 
πρός τό Πάλάιορρόφορον καί σωθώσι διά τής φυγής. Άλλ’ δταν άνελ- 
θόντες είς τόν βρυνόν καί πρός τό μέρος έκεΐνο δδεύοντες εϊδοντούς 
περί τόν Μπεκίρ Τζογαδοΰρον κατέχοντας αύτό, τότε’ δή τότε κα-
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τανοήσαντες. τόν μέγιστον κίνδυνον §ν έκινδύνευον .τε,θειμένοι οντες 
μεταξύ. δύω εχθρικών πυρών έκ τε. τών-έμπροσθεν καί τών όπισθεν, 
άπεφάσισαν, ϊνα άποφύγω.σι. τά δεινά τοΰ άργαλέου έξανδρ.άποδισμοΰ, 
νά δώσωσι τέλος τής ζωής των διά ποάξεως τόσον σπαραξικάρδιου 
δσον καί ηρωικής- διότι φέροντες έ'ρριψαν πρώτον τά τέκνα αύτών 
κατά τοΰ φρικώδους βαράθρου, ειτα δέ διά τής σπάθης μαχόμενοι 
άνδοες τε καί γυναίκες έ'ρριψαν έαυτούς καί ούτοι έπί τών άσπαιρόν- 
των πτωμάτων τών φιλτάτων αύτών. Έκ τούτων δέ δσοι μέν κατέ- 
πεσον έκ τής τοποθεσίας Είκόνος είς τό βάραθρον έτελεύτησαν συντρι- 
βέντες- πολλοί δέ έξ δσων έρρίφθησαν έκ τών παραπλεύρων άποκρή- . 
μνων αυτής βράχων, έμπλακεντες μεταξύ τών συμφύτων. δενδρυφίων 
καί άλλων άκανθωδών θάμνων διεσώθησαν έπ’ αυτών στηριζόμενοι, 

’ άναξίως έαυτών φιλοψυχήσαντες καί τοΰ ένδοξου θανάτου προτιμό
τερων Θεωρήσαντες τήν αΐσχράν αιχμαλωσίαν παρ’ άπίστφ καί άπη- 
νεστάτω τυράννφ. Έκ τούτων δέ ό μέν Φωτομάρας βΛαμ,ης ών τοΰ 
Μπεκίρ Τζογαδούρου καί ύπ’ αύτοΰ βοηθηθείς διέφυγε πρός τό Πα- 
λαιορροφορον και απηλθεν εις Παργαν. Ο δέ ·Ν· Κουτσονίκας τραυ- 
ματισθείς εις τόν πόδα έζωγρήθη μετ’ άλλων δέκα περίπου. Κατά τήν 
κατάπτωσιν δέ άπεθανον περί τούς τριάκοντα, έτραυματίσθησαν περί 
τούς δέκα, καί έκ.τών φευγόντων καί καταδιωκομένων έπί τών δυσ- 
βάτων έκείνων μ,ερών έζωγρήθησαν ολίγοι τινές- άλλοι δέ έκρύβησαν, 
δσον ήδυνήθησαν- άλλά καί έκ τούτων πάλιν τινές μέν έζωγρήθησαν, 
έκ των κλαυθμυρισμών προδόθέντες τών. έπιζησάντων. πάιδίων, άτινα 
ήναγκάζοντο τούτου ένεκα ν’ άποπνίγωσι- πολλοί δέ διέμειναν κε- 
κρυμ,μενοι, ολίγιστοι δέ διεσώθησαν καταφυγόντες είς Πάργαν, έν οίς 
και ο Φωτομαρας, ώς ανωτέρω διέλαβον. Πάντα δέ ταΰτα συνέβη- 
σαν έντος ολίγων ώρών. Τά δέ λεγάμενα περί όχυρώσεως αύτών καί 
διανυκτερεύσεως έπί τοΰ βουνοΰ δέν έχονται άληθείας.

Εκ δέ τών καταρριφθέντων παιδιών πέντε διεσώθησαν μετενε- 
χθεντα εις Καμαρίναν, έξ ών 1ν άρρεν καί έν θήλυ κατέμειναν αυ
τόθι. "Εν δ’έτερον κοράσιον επταετές Λάμπρω καλούμενον, αύξη- 
θέν τή ήλικί<£ έγένετο μοναχή καί διήνυσε τόν βίον αυτής είς τήν 
μονήν τοΰ Ζάλογγου, Έκ ταύτης λοιπόν τής γυναικός διεσώθη έν 
Καμαρίνα ή παράδοσις τοΰ λαμπρού τούτου έργου τής έθρικής ήμών 
ιστορίας. Άπομνημονε.ύουσι, πρός τούτοις έ·ν Καμαρίνγ περί ένός τών 
παιδιών τούτων, δτι ξενιζομένου τοΰ Άλή Πασά κατ’ έκείνην τήν 
έποχήν έν τή ο’ικί^ τοΰ Γεωργίτσα, έν ή άνετρέφετο .τό παιδίον 
αΰτό, ήναγκάσθησαν νά τό άποκρύψωσι, καθό σουλιωτικόν γέννημα, 

άνωθεν τοΰ όροφώματος. Κατασχεθέν δέ ύπό τής φυσικής ανάγκης 
προσούρησενέκεϊ, καί τό ούρος κατέρρευσεν έπί τοΰ καθημένου. σα
τράπου;. Τούτου δέ ώςείκός ταραχθέντος καί έρωτήσαντος περί τοΰ 
πράγματος, άπεκρίθησαν οί έν τω οϊκω προφασιζόμενοι δτι γαλή δή
θεν διερχομένη το όρόφωμα προσούρησεν. Ίσως δμως τοΰτο νά συνέβη 
άλλως ή δπως έχει ή παράδοσις τών Καμαριναίων.

Ό Άλή Πασάς έπιδιώκων τήν δλοσχερή έξαφάνισιν τών Σουλιω
τών δι’ αιχμαλωσίας ή θανάτου, βλέπων δέ δτι πολλοί διεσώθησαν 
δέν ηύχαριστήθη. Κατ’ εντολήν δ’ αύτοΰ προσαχθείς ένώπιόν του ό 
ζωγρηθείς Ν. Κουτσονίκας (δ δέ I. Γούσης προστίθησιν δτι καί δ 
ΓΙήλιος Γούσης πληγείς ήχμαλωτίσθη, καί προσήχθη καί αυτός ένώ- 
πιον τοΰ Άλή Πασά ['Ιστορικά ΣουΛίου. Παρνασσός τόμ.ΙΑ , σελ. 
33—41) είς Ιωάννινα, ήλεγξε μετά παρρησίας πολλής τήν παρασπόν- 
δησιν καί απιστίαν αύτοΰ. *0  δέ Άλής δικαιολογούμενος δήθεν 
έλεγε'Άιατί έφύγετε ; Έγώ έστειλα νά διανείμ.ω εις υμάς τά τσι- 
φΛίκια καί καπετανάτα τής Λάμαρης, πάν δ’ δ,τι συνέβη, έγένετο 
έκ παρανοήσεως· δθεν σπεΰσον νά μετακαλέσης τούς υιούς καί λοι
πούς οικείους σ.ου έκ ΙΙάργας. Έκ τούτου φαίνεται παραπεισθεις ο 
Κουτσονίκας μετεκαλέσατο αύτούς. Ίνα δέ άρν) άπ’ αυτού πάσαν 
άπιστίας ύπόνοιαν παρέδωκεν είς αυτόν ο παλαμναϊος τύραννος και 
άπαντας τούς συναιχμαλωτισθέντας ίνα άποκατασταθώσιν είς Βουρ
γαρέλιον, δπου καί άπήλθον, ώς φαίνεται. Έκεϊ δέ μετ ολίγον επι- 
τεθέντος κατ’ αυτών τοΰ Άλή Πασά, έβιασθησαν ουτοι ν αποχωρη- 
σωσιν είς τήν παρά τήν Βρετσενίτζαν μονήν τοΰ Σελταου- εκεί, δέ 
μετά τρίμηνον πολιορκίαν, άρχηγοΰ δντος τοΰ Κιτζου Μποτζαρη, α- 
πέθανον ήρωϊκώς, ολιγίστων μόνον διασωθεντων. Κατα τινα δέ επι- 
χειρηθεϊσαν έξοδον έφονεύθη δ Ν. Κουτσονίκας μετά τών δύο υίών 
αύτοΰ Αθανασίου καί Ίωάννου (Γενική Ιστορία ΕΛΛην. Επαν. 
τόμ. α', σελ. 84 καί 85 σημ.). Ό δέ Περραιβός έν τή τρίτή έκδόσει 
τής Ιστορίας αύτοΰ λόγον ποιούμενος περί τών προδοσιών τοΰ γερον- 
τος Κουτσονίκα προστίθησιν έν ύποσημειώσει ταΰτα : «Οί uiot καί 
έγγονοι αύτοΰ έδείχθησαν άτρόμητοι μαχηταί και τίμιοι πατριώται, 
έξαιρέτως δέ δ Νάσης Κουτσονίκας (έκδ. Αθηνών 1857, τόμ. α', 
σελ. 129, σημ.).

Καί τοιαύτη μέν είναι ή άληθής διήγησις τοΰ έν Ζαλογγφ ηρωί- 
κωτάτου δράματος, κατά τήν παράδοσιν τών κατοίκων1 τοΰ χωρίου 
Καμαρίνας, μεθ’ ής συμφωνεί κατά πολύ καί ή διήγησις τοΰ Λάμ
πρου Κουτσονίκα. Πάντα δέ τά άλλως πως έκτιθέμενα, κατ’έμέ,
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κατορ τακτέ» ■ είσίν έν τοϊς μυθεύμασιν. Άέν : πιστεύω δέ ότι έκτής 
διηγήσεώς μου ταύτης, άλλοίας οΰσης τής μέχρις σήμερον γνωστής, 
θά ύποθέση δ αναγνώστης ότι προτίθεμαι νά έλαττώσωτην δόξαν τού' 
ιστορικού του Ζαλόγγου, γεγονότος. Τάί ένδοξα Ιστορικά έργα δέν 
άμαυρούνταιδιά τής αληθούς .καί, ακριβούς αυτών περιγραφής. *Εν  
τφ ίστορικφ έργφ τού Ζαλόγγου καταφαίνεται το: μεγαλίϊον τού 
έλλήνικού ήρωϊσμοΰ κα'ι τής. αύταπαρνησίας·. .Τοσαύτα δ’ έίσί τά 
ήρωΐκά τών Σουλιωτών κατορθώματα καί τόιαύτη ή φιλοπατρία αυ
τών, .ώστε άφίνοντες κατά μέρος τάς ποιητικά; περιγραφής, και 
γυμνήν την αλήθειαν άποκάλύπτοντες δέν μειοΰμεν, την αξίαν τού 
ένδοξου γεγονότος· διότι, είτε χορεύουσαι αί Σουλιώτιδες κατέπιπτον 
εις τού Ζαλόγγου τό βάράθρον έν φ ουδέ νά κινηθώσιν υπήρχε τό
πος, άλλ’ ουδέ χρόνος διά, τοιαυτην σκέψιν και πράξιν, είτε άλλως 
έγένετο, έν τούτοις κατέπεσον φεύγουσαι τον πικρόν καί σκληρόν 
ανδραποδισμόν, καί διότι έγνώριζον έκ τών προτέρων τήν άμείλικτον 
τού άπηνεστάτου τυράννου μήνιν δι*  δσάς ύπέστησαν άλλεπαλλή- 
λως οΐ πολυάριθμοι στρατοί αυτού αισχρά; ήττας, έπί τοσαύτα έτη 
καταπολεμούμενοι υπό μιάς δράκος τών ένδοξων, τούτων τέκνων τής 
εύάνδρου Ηπείρου.

Ενταύθα ποιούμαι, παρέκβασίν τίνα περί τής ήρωίδο; 'Ελένης 
Μπότζαρη κα'ι τών οπλαρχηγών Χρηστάκη και Γεωργίτσα. Ή έκ 
πρώτου γάμου θυγάτηρ τού. Κίτζου Μπότσαρη Ελένη, δεκάπενταέτις 
ούσα έπολέμει είς Σέλτσον παρά τφ άδελφφ αύτή; Γιαννάκη’ τού
του δέ φονευθέντος άπήλθε παρά τφ θείφ αυτής Νίκζςρ πολεμούντε 
παρά τόν Άχελφον, καί πολλούς Τούρκους έφόνευσεν. 'Γπό τού
των δέ περικυκλωθεΐσα, καί μη θέλουσα νά παραδοθή ' έρριψεν έ'αυ- 
τήν ε’ις τόν Αχελώον καί εύρε τόν έντιμον θάνατον έν τφ ρεύματι 
τού ποταμού τούτου. Περί τής ήρωίδος ταύτης διεσώθη. τό εξής 
δημοτικόν $σμα* .

"Ολαις ή καπετάνισσαις κι’ ή καπετανοπούλαις, ..
"Ολα·.; τήν ’Άρτίν πέρασαν ’ς τά Γιάννινα τής πάνε. 
ΚΓ ή Λένω δέν έπέρασε, μήτε σκλάβα πηγαίνει. * 
Μόν πήρε δίπλα τά βουνά, δίπλα τά κορφοβούνια. 
Πέντε Τούρκοι τήν κυνηγούν, πέντε τζοχαντζαρέοι.' 
Γυρίζ’ ή Λένω και τώς λέ, κα'ι μέ 9υμδ τους κράίνει, 
Πού πάτε βρε βρωμότουρκοι κ’ εσείς πα'λησζαγάριά ; ’’ ,
Έγώ’μ’ή,Λένω Μπότζαρη, ή αδελφή τού Γιάννη, 
Π’ έκαμε τήν Αρβανιτιά κ’ «ντύθηκε *ς  τά μαύρα.

Έποιησοίμην μνείαν τής ένδοξου ταύτης ήρωίδος, αδελφής τού 
ήρωος Μάρκου, διότι αποδίδεται τούτο ύπό τινων εις έτερον μέλος 
τής οικογένειας ταύτης.

Ό Γιάννης Γεωργίτζας κατήγετο άπό τό Σακαρ.έ,τον τού Βάλτου 
έκ νομάδων Σαρακατσάνων καί ένυμφεύθη νομάδα Καραγκούνισσαν 
καλλιπάρειον. Είχε πρότερφν τό καπ.ετανάτον αυτού μετά τού Δάπα 
εις τό χωρίον Ζερμί, δπερ δ Άλή Πασάς μετέφερεν εις Καμαρίναν. 
Δολοφονήσας τή συναίνέσει τοίρ Άλή έν τφ χωρίφ Λιμπόχοβα, μίαν 
ώραν τής Καμαρίνας άπέχον καί νύν έρημον, τόν δπλαρχηγόν αυτής 
καπετάν Χρηστάκην, έγένετο εις τών .εύνοουμένων τον σατράπου καί 
έπομένως έχθρός τών Σουλιωτών, υπηρετών αυτόν πιστότατα, Είς 
ένδ.είξιν μάλιστα τής προς αυτόν εύνοιας του ό Άλής οικοδόμησε δι’ 
αύτόν καί οικήματα είς τό ύψηλότερον μέρος τής Καμαρίνας, σωζό- 
μενα μέχρι τής σήμερον, Ό δέ Χρηστάκης ήν υιός τού κάπελάν 
Σπόρου άνδρός πλουσίου, καί κτήματα πολλά έχοντο,ς έν Πρεβέζη, 
φίλος μέν άριστος τών Σουλιωτών, έχθρός δέ τού ’Αλή άσπονδος. 
Περί τού άνδρός τούτου, όσον άφορφ είς τήν άλωσιν τής ΓΙρεβέζης 
ιδού πφς έκφράζεται δ Περραιβός καί έμποδιζομένομ [ταμ
Άλή Πασά] μίαν, ή δύω ήμέρας μέ πόλεμον, έφθανε καί άλλη βοή
θεια άπό τήν Λευκάδα (ή δποία απέχει μίλλια δώδεκα) τόσον άπό 
Γάλλους, όσον κα'ι Πρεβυζάνους, τούς όποιους δ καπετάν Χρηστάκης 
Καλόγηρος 1 είχε πηγαίνη προ δύω ήμερών νά τούς συνάξη" καί τήν 
ιδίαν (ήγουν τήν τρίτην, Οκτωβρίου δώδεκα 1798) ήμέραν, δπού & 
έχθρός συχέκρουσε τόν πόλεμον, είχε κινήσει καί δ καπετάν Χρηστά
κης μέ τριακοσίους Γραικούς ,καί έκατον πενήντα Γάλήους άπό τήν

1 «Καπετάν Χρηστάκης Καλόγηρος είναι'υιός τού καπετάν Σπόρου, κάτοικος 
εις τήν Πρέβυζαν καί μέ αρκετά ύποστατικά, νέος πολλά χαριέστατος, καί φι- 
λογενής. Πάντα έστάθη ενάντιος τού Πασιά, κα'ι πολλήν ζημίαν τφ έπροξένησεν 
εις τά σύνορά του. Διά τούτο καί ό Πασιάς πολυν αγώνα έβαλε καί βάνει διά 
νά τού ύστερήσ η τήν ζωήν, άλλ’ είναι δύσκολον. Είναι όλος αφιερωμένος ψυχή 
κα'ι σώματι εις τδ Σούλι, επειδή διά μέσου εκείνων έδοξάαθη, κα'ι μετ’ εκείνων 
θέλει άποβάνει. "Οσον ψωμί περισσεύει άπό τήν τράπεζαν του το στέήλει πάντα 
εις αυτούς. Οΐ στρατιώται αυτού έθυσιάσθησαν είς τήν Πρρβυζαν πολεμώντες, 
καί ά’ν έπρόφθανε καί δ ίδιος άπο τήν άγίαν Μαϋραν ήτον υποκείμενος ή νά νι- 
κήση, ή νά άποθάνη δΓ αγάπην τής Ιίατριδος του. Άφ’ οΰ έσκλαβώθη ή πα- 
τρίς του έπρόστρεξεν εις τον Οΰσακώφ καί έτιμήθη· φεύγόντος δέ αυτού έμεινεν 
εις τήν ’Ιονικήν Πολιτείαν, άπό τήν όποιαν έτιμήθη ε’ις βαθμόν Μαγιόρου διά 
τήν άξιότητα καί πίστιν του.» ('Ιστορία σύντομος τον ΣονΛίβν χαι Πάργα,ς 
έκδ. Παρισίων 1803, τόμ. μ', σελ. 5—6).Τ6μος IB’- Άαρίλιος, Μάιος καί 'Ιούνιος <880 06 
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άγίαν Μαΰραν, άλλ’ ώντας ό καιρός βραχώδης, καί ή θάλασσα κυ- 
ματοΰσα, δέν έπρόφθασεν. . . .».

Τάς ίστορικάς ταύτας αλήθειας, έκ τών όλιγίστων δσαι άπαντώσιν 
έν τή Ίστορίιη τοΰ Περραιβοΰ, ούτε έν τή δευτέρικ έν Βενετία έκδό- 
σει, οΰτε έν ττί τρίτη έν Άθήναις αναφέρει, άποσιωπών δλως τά κατά 
τον άνδρα έκεΐνον. Ο καπετάν Χρηστάκης μνημονεύεται καί έν επι
στολή τοΰ Άλή Πασά πρός τούς Παργίους, άπό Μαργάρϊτίου τή 12 
Νοεμβρίου τοΰ 1798 γραφείση, έν ή λέγει πρός τούς Παργίους : 
« . . καί οί χωριανοί σας πήραν τό κεφάλι τοΰ Χρηστά»·/), καί τών 
άλλωνόνε, δτι σάς θέλει την καλοσύνην νάσάς φτιάκη, καθώς έφτιακε 
ιούς Πρεβυζάνους .». Οί δέ Πάργιοι είς ϊαΰτα άπαντώσι περί τοΰ 
Χρηστάκη τήν ιδίαν ήμέραν τοΰ 1789 : «ήμεϊς, ούτε Χρηστάκην, 
οΰτ*  άλλον τινά άπό τούς γειτόνους άκούοριέν ...» (Ιστορία σύν- 
τομος τοϋ ΣοϋΜου καί Πάργας έκδ. Παρισίων 1803, τόμ. α', σελ. 
111 και 213—114). Τί δέ νομίζ ει ό άναγνώστης δτι γράφει ό πα- 
λίμβουλος Περραιβός περί τοΰ Χρηστάκη, τοΰ ύπ’ αύτοΰ τοσοΰτον 
έν τή άλώσέι τής Πρεβέζης έπαινεθέντος καί έκθειασθέντ.ος ; ’Ιδού 
αύτίαΐς λέξεσιν «·. . . . τοΰ Χρηστάκη· είναι δ ίδιος δποΰ είς τόν 
τής Πρέβυζας πόλεμον άναφέραμεν έπειδη έπνιγε νά φυλαχθώ, καί. 
είς τόν ίδιον καιρόν νά έκδικηθή, άν δ εχθρός ήθελεν έλθη.» (Ίστορ. 
Σύντ. ΣουΛ. καί Ι1ά.ρ· έ'κδ. Παρισίων 1803, τόμ. α, ύποσημ. βΖ, 
σελ. 111). Τάς είρημένας έπιστολάς άναδημοσιεύει δ Περραιβός καί 
έν ταΐς μετά ταΰτα γενομέναις δύω έκδόσεσι τής 'Ιστορίας αύτοΰ 
(έκδ.· Βενετίας 1815, τόμ. α', σελ. 136—138, καί έκδ. Αθηνών 
1857, τόμ. βΖ, σελ. 33—35). Έν τή δευτέρ^ έκδόσει παραλείπει 
δλως την ύποσημείωσιν της -πρώτης έκδόσεως, ήν παρέθηκα ανω
τέρω*'έν  τή τρίτη δμως γράφει άύτήν ώς έξ51ς : «Ύπαρχε [δ Χρη
στάκης] καπετάνος τής Πρεβύζης, καί τφ ovTt αξιοκατάκριτος, 
διότι έν ώ ή πατρίς του έκινδύνευεν, αυτός διεβιβάσθη προ τής 
μάχης είς Λευκάδα, προτιμήσας την ατομικήν του άσφάλειαν, 
άφήσας τούς στρατιώτας υπέρ τούς έκατόν άνευ αρχηγίας, έξ ών 
τό πλεΐστον μέρος άπέθανον μαχόμενοι». (^Ιστορία ΣουΛίου καί 
ΙΤαργας έκδ. Αθηνών 1857, τόμ. βΖ, σελ. 33 σημ.*).  Περιττόν 
είναι νά προσθέσω τι είς τό νέον τοΰτο δείγμα τής παλιμβουλίας 
τοΰ Περραιβοΰ. Τοΰ καπετάν Χρηστάκη ή είκών και τοΰ πατρός 
αύτοΰ, ήν έφιλοτέχνησεν ήμΐν δ Περραιβός είς τά τής άλώσεως τής 
Πρεβέζης έν τή πρώτη έκδόσει, καί ήν ανωτέρω παρέθηκα, είναι 
ακριβεστάτη, κατά τάς έν ΙΙοεβέζη καί Καμαρίνιρ έρευνας μού.

'Ότε δ Χρηστάκης ένυμφεύθη Σουλιώτισσαν, παρεχ'ώρησεν αύτφ 
δ πατήρ τήν άρχηγίαν δολοφονηθέντος δέ ύπό τοΰ Άλή Πασά διά 
τοΰ Γεωργίτσα, δ πατήρ αύτοΰ Σπΰρος έζήτησε τήν βοήθειαν τών 
Σουλιωτών κατά τοΰ φονέως τοΰ υίοΰ αύτοΰ' ούτοι δέ ήλθον πρός 
βοήθειαν τοΰ γέροντος ύπό τόν Κουτσονίκαν καί έπολέμ,ησαν ύπέρ 
αύτοΰ είς Ζάλογγον, άνευ δμως αποτελέσματος· διότι δ Άλή Πα
σάς πρός βοήθειαν τοΰ Γεωργίτσα έστειλε τόν Μπεκίρ Τζογαδοΰρον, 
καί έκ τούτου έγεννήθη τό κατά τών Σουλιωτών μίσος τοΰ Γεωργί- 
τσα, δπερ έν Ζαλόγγφ έξεδήλωσε. Τόν πόλεμον τοΰτον τών Σουλιω
τών κατά τοΰ Γεωργίτσα ύποτίθημι συμβάντα κατά τό 1798 ή 1799, 
καί είς τοΰτον άναφέρεται τό κατωτέρω δημοτικόν ^σμα, δπερ έν 
Καμαρίνι φδόμενον ήκουσα. Ή δέ αύτόθι παράδοσις παρίστησι τόν 
Χρηστάκην νέον έπί κάλλει καί άνδρίςε διαπρέποντα καί έπιδεικτι- 
κώτατον, διότι έφερεν έπί τών δπλων καί ένδυμάτων αύτοΰ άργυρον 
περί τάς δέκα όκάδας. Τήν θυγατέρα τοΰ Χρηστάκη Χρυσούλαν 
ένυμφεύθη έν Κερκύρςε δ Μάρκος Μπότζαρης, oπoυj ώς φαίνεται, 
κατέφυγεν ή οίκογένεια μετά τήν δολοφονίαν αύτοΰ. Περί δέ τοΰ 
Γεωργίτσα λέγει’ τινά δ Περραιβός έν τοΐς ΠοΛεμίκοΐς ’Απομνημο· 
τεύμασιν αύτοΰ (τόμ. α", σελ. 34—36. 88—90).

Τρία πουλάκια κάθουνταν ’ς το Ζάλογγο 'ς τή ράχη· 
Τώνα τήραε τή Λάμαρη, τ*  άλλο τήν Καμαρινα· 
Το τρίτο το καλλίτερο μυρολογμ καί λέγει· 
Εσείς παιδιά Σουλιώτικα, παιδιά τοΰ Κουτσόνίκα, 
Τώρα που κάμετε γαμπρό τόν καπετάν Χρηστάκη, 
Νά Θυμηθήτε τό ψωμί τοΰ καπετάν. Σπυράκη. 
Γιά πάρτε τά τουφέκια σας καί ζώστε τά σπαθιά σας, 
Κάμετε τόν κατήφορο κατά τό Λισοθώρι- 
Βάλτε φωτιά ’ς τή Λάμαρη, κάψτε τήν Καμαρίνα. 
Άλή Πασάς σαν τώμαθε, πολύ τοΰ κακοφάνη. 
Στά Γιάννινα γίωμάτισε, ’ς τό Λοϋρο κάνει δείπνο' 
Σ’τό Λοϋρο καί ’ς τήν Πρέβεζα δσο νά ξημερώση. 
Καί τόν Μπεκίρη έκραξε τόν πρώτο αρχηγό του, 
Στο Ζάλογγο τόν έστειλε ’ς τόν καπετάν Γίωργίτζα.

Όπόσον δέ έλύσσα, καί δποΐον μϊσο’ς είχεν δ αλιτήριος Άλής κατά 
τών Σουλιωτών, ών τήν παντελή έξαφάνισιν θερμότατα έπεδίωκε 
μετά τήν άπό τοΰ Σουλίου έκτόπισιν αύτών, άπόδείκνυσι καί τό 
παρατιθέμενου έγγραφον τού τότε διοικητοΰ τής Πρεβέζης Μέτζε 
Μπόνου πρός τάς άρχάς τής Λευκάδος.

ΐί
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Άγια Μαϋρα

Προς zor εζοχότατοτ και εύγετέστατοτ σιδρΤεΣεγάτοτ 
τους ακριβούς χαιρετισμούς πύμπομεν

καί μετά την έρώτησιν τής ποθητές μας αγαθής υγεία σας είδο*  
ποιοΰμεν, δτι μερικοί σουληώτες και κλέπταις διώκονται παρά τοΰ 
ύπερτάτου βεζήρ αφέντη μου· και άπέρασαν διά νά εδρουν κανένα 
ινμπάρκον εις καμίαν άκρην νά έμ.πουν. νά φύγουν' καί προσταγμ.ένος 
άπο τον άφέντην μου ευγαλα άπό τά έδικά μας καΐκια νά φυλάξουν 
μέ ^νθρώϊίους διά νά τούς πίάσουη άν τούς έπιτύχουν-. οθεν τό κά- 
μνομεν γνωστόν και πρός τήν εύγενείαν σας όποΰ. νά παραγγέίλετε 
εις ολα τά καΐκια σας καί βάρκαις όπου νά μ.ήν ζυγώσουν είς κανένα 
μέρος παράσκαλα μήν τύχη καί τούς έπιτύχουν οί κακοποιοί σου- 
ληώταις καί τούς πιάσουν, καί θέλοντας καί μην θέλοντας ήμπαρκά- 
poviat καί φεύγουν, δϊά τοΰτο δταν τούς άβηζάρετε δέν ζυγώνουν 
έΐς καμίαν άκρην καί λείπωμεν άπό τοιαύταις υποψίαις· άκόμι έπα· 
ράγκέιλα κ’άί τά έδικά μας καΐκια καί φελοΰκαις όποΰ δποιον καΐκι 
τύχουν νά τό κιαμάροΟν καί νά τό βιζητάρουν· καί δόσετε τήν εΐ- 
δησιν καί τών έδικών σας· καϊκιών δπόΰ δταν τύχουν κανένα καΐκι 
σας καί τό κράξουν νά ύπακούσή καί νά πηγαίνν) νά τό βιζητάρουν, 
καί κανένα φόβον νά μήν έχουν, καί διά τήν καλήν φιλίαν καί άρμω- 
νείαν όποΰ ακολουθώ αναμεταξύ μας έως σήμερον, νά προσπαθήσετε 
τό έμιίόδιον τών κακοποιών σουληότων, καί προσταγμένος άπό τόν 
άφέντην μου σάς τό κάμνω γνωστόν, θεόθεν δέ ΰγιαίνεται μετ’ ευ
τυχίας 1804 Απριλίου 7 Πρέβεζα.

φίλος σου αγαπητός 
μετζε μπότος

; [Τ.Σ.]

διά τήν ύπόθεσιν τοΰ καπετάν Χρίστου όποΰ μοΰ έγράφεται τοΰ 
έκαμα σφιχτήν 'Λαραγκελείαν όποΰ νά μήν καριστήση ούτε νά γκι- 
χθή κανένας έδικός σας ούτε είς τό παραμικρόν, καί άν άκολουθήσν) 
κανένα νεωτέρισμα καί εις κάθε άλλην δουλειάν σας νά μοΰ τό κά- 

,μνετε γνωστόν καί θέλω κάμει κατά τό χρέος τής άνάμεταξύ μας

Τω έςοχωτάτω, καί πανευγενεστάτιρ σιορ Τελέγάτ®, πανευτυχουτι· 
εις αγίαν μαϋραν.

ΠΡΟΣΩΠΑ

Κλαυδιος Ρουπερ, 
Καιςαρινη 
Αντώνιος
Δανιηα
ΡΕΒΕΚΚΑ
Καντανιλκ
Εδμεα

Έργοστασιάρχης
Σύζυγός τον
Θετός υιός των

'Εβραίος ■■
Θνγατηρ του
Κατάσκοπος
Υπηρέτρια τοΰ ΚΛαράΙομ.

*Η σκηνή σύγχρονος, ύπύκειται fit έν τή έξοχή
’’Αρχεται την πρωίαν και περάζονται την 'Εσπέραν,

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ

Μεγάλη ΐσόγαιος αίθουσα μόλις φωτιζόμενη καί περικοσμσύμένη, δι’ επίπλων πε? 
παλαιωμένων καί παραπετασμάτων. ’Εν τω μέσω κεϊται μεγάλη ΰελ'ωτή 
θύρα, έξ ής διαφαίνεται κοιλάς, ’Αριστερόθεν καί δεξιόθεν τών Ουρών παρά- 
θυρα. 'Εκατέρωθεν θύραι φέρουσαι εις τά πλησίον δωμάτια. ’Επί τίνος τραπέζης 
θήκαι φυσιγγίων καί διάφορα εργαλεία. ’Αριστερόθεν έν μεγάλίν κιθώτιον 
μετά σιδηρών κομβίων.’Ακούεται δ ήχος μεγάλου ωρολογίου. : ; >

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
ΕΔΜΕΑ, ΚΑΙΣΑΡΙΝΗ

ΕΔΜ. (εισέρχεται κρατούσα μικράν λυχνίαν, ήν ύψόνει άνωθεν τής 
κεφαλής της δπως παρατηρήση τό ώρολόγιον). Επτά παρά τέταρτον 
είνε πλέον ήμέρα (άρχίζει νά διευθετή έπί τραπέζης χαρτία τινά πα
ρατηρούσα ταΰτα μετά τίνος περιεργείας φυσικής μάλλον παρά σκό
πιμου. ’Ακούεται ελαφρός κτύπος ε’ις τό παράθυρον τό κείμενον παρα- 
πλεύρως τής ύελωτής θύρας). "Αν δέν άπατώμαι, κάποιος έκτύπησε 
(κτύπος ισχυρότερος είς τό έτερον παράθυρον)· άς ανοίξω, άλλά ποιος 
νά ήνε τόσον ενωρίς ;

ΚΑΙΣ, (έξωθεν χαμηλοφώνως)· Έδμέα, εγώ είμαι, άνοιξόν μοί.
ΕΔΜ. Ή κυρία μου ! άλλά . . . διατί έπιστρέφει,. . . είμεθα τόσον 
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καλά χωρίς . . . αυτήν (προχωρεί προς τήν θύραν τής εισόδου καί έπα- 
νέρχεται μετά τής Καισαρίνης· ειτα αποσύρει τά παραπετάσματα, 
άνοίγει τά παράθυρα και ή αίθουσα φωτίζεται).

καις. Είσαι μόνη;
ΕΔΜ. Μάλιστα, δέν κατέβησαν ακόμη· αλλά πώς έννοήσατε ότι 

εύρισκόμην έδώ ; Τά παράθυρα ήσαν κλειστά.
ΚΑΙΣ. Σέ ειδον διά τίνος οπής τήν όποιαν ήνοιξα διά νά βλέπω πρός 

τά έξω' αλλά διατί ή θύρα τής εισόδου ήτο κλεισμένη διά τοΰ σύρτου 
και ήναγκάσθην νά κτυπήσω ε’ις τό παράθυρον ώς άγνωστος ;

ΕΔΜ. Διότι τώρα κατ’ αύτόν τόν τρόπον κλείομεν.
ΚΑΙΣ. Καί άπό πότε έλήφθη τό νέον τούτο μέτρον ;
ΕΔΜ. Άφότου άνεχωρήσατε.
ΚΑΙΣ. Τούτο ίσως διά νά μή δύναμαι νά είσέλθω ;
ΕΔΜ. "Ισως.
ΚΑΙΣ. Καί ή διαταγή αυτή παρά τίνος έδόθη ;
ΕΔΜ. Ύπό τής δεσποινίδος 'Ρεβέκκας.
καις."Ωστε ή δεσποινίς 'Ρεβέκκα έκτελεϊ πλέον ένταύθα χρέη οί- 

κοδεσποίνης.
ΕΔΜ. Εφόσον άπουσιάζεται μόνον· άνεχωρήσατε τόσον αΐφνι- 

δίως ώστε έπρεπε νά σάς άναπληρώση κάποιος. ’Εάν έγράφατε του
λάχιστον δτι θά ήρχεσθε, κάποιος θά ήρχετο εις προϋπάντησίν σας.

ΚΑΙΣ. Δέν τό έπραξα, διότι έπεθύμουν νά έλθω ένταύθα άπροσ- 
δοκήτως, δπως ϊδω τΐ συμβαίνει έν τή οικίρρ μου, όταν απουσιάζω" 
άλλως τε ήθελον νά σοί όμιλήσω πριν οί άλλοι μάθωσι τήν έλευσίν 
μου.

ΕΔΜ. Άλλ’ έάν ήθέλατε μέ έρωτήσει θά σάς έγγραφον τά πάντα- 
τούτο μάλιστα θά έκαμον ώς και άλλοτε, έάν έγνώριζα πού εΰρίσκεσθε.

ΚΑΙΣ. Δέν ήθελον νά ήξεύρν) κανείς πού εύρισκόμην..
ΕΔΜ. Ούτε καί έγώ ;
ΚΑΙΣ. Ούτε !
ΕΔΜ. Καί θ’ άναχωρήσητε Γσως έκ νέου;
ΚΑΙΣ. Διατί μ’ έρωτας ;
ΕΔΜ. Πρός τί δλη αυτή, ή μυστικότνις ; · ■ Καί αί άποσκευαί σας 

πού εΰρίσκονται ;
ΚΑΙΣ. Είς τόν σταθμόν. ‘Ο καιρός ήτο τόσον ώραΐος, ώστε έπροτί- 

μησα νά έλθω πεζή.
ΕΔΜ. Μίαν δλόκληρον ώραν πεζή! ώστε είσθε καλά πλέον ;
ΚΑΙΣ- ’Αληθώς είμαι καλά πλέον, ύπέφερα δμως τόσον πολύ έσχά- 
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τως, ώστε ολίγον έλλειψε ν’ άποθάνω. Δέν έπίστευού νά έπανίδω 
οΰδένα καί ήναγκάσθην νά έξομολογηθώ.

ΕΔΜ. Καί έξωμολογήθητε τά πάντα ;
ΚΑΙΣ. Βεβαίως’ όταν εΰρίσκεταί τις εις τό χείλος τού τάφου.?;
ΕΔΜ. ’Αληθώς· άλλ’ ό καιρός τότε έπείγει, εινε ώς άν εύρίσκηται 

κανείς είς ταζ,είδιον καί λησμονεί κάτι. Και ό πνευματικός τί σάς 
εϊπεν ; .

ΚΑΙΣ. Μοΐ έδωσεν άρίστας συμβουλάς.
ΕΔΜ. Θά τάς άκολουθήσητε ;
ΚΑΙΣ. "Οταν βλέπη τις τόν θάνατον έκ τού σύνεγγυς καθίσταται 

πολύ φρόνιμος, σέ βεβαιώ. Ά, Θεέ μου ! τΐ τρομερόν πράγμα αί 
άγρυπνίαι έκεΐναι μέ τό άμυδρόν έκεϊνο φως τού νυκτερινού λύχνου, μέ 
τήν νοσοκόμου έπί τοΰ προσκεφαλαίου! άλλ’ εΐπέ μοι, ήλλαξα πολύ ;

ΕΔΜ. Ά, δχι, εισθε μόνον ολίγον ωχρά καί άδύνατος. Ένοση- 
λεύθητε πλησίον τής μάμμης σας ;

ΚΑΙΣ. Μάλιστα, άλλ’ δχι έν Παρισίοις· εις τήν έξοχήν. Πόσον 
χαίρω διότι σ’ έπαναβλέπω (άσπάζεται τήν Έδμίαν)· σέ ένθυμούμην 
πάντοτε, σοΰ έφερα μάλιστα καί ώραΐα φορέματα.

ΕΔΜ. ’Αλήθεια (μετά φαιδρότητος), πόσον εισθε καλή !
ΚΑΙΣ, Εΰρίσκονται έντός τών κιβωτίων μου τά όποια πρέπει νά 

στείλγς νά μεταφέρουν έδώ αμέσως. Ήγόρασα καί δι’ εμέ καινουρ
γείς έσθήτας. Τόν χειμώνα θά ΐδγς νά φέρουν ενδυμασίας τού νεωτε
ρισμού δλως ιδιορρύθμους μέ ψευδόχρυσα κοσμήματα, ώς τά τών 'Ρω
μαίων γυναικών. ’Ώ! δέν δύνασαι νά φαντασθής πόσον μοΰ άρμόζουν 
δλα ταΰτα.

ΕΔΜ. Σκέπτεσθε φαίνεται νά έπιδοθήτε είς νέας κατακτήσεις. 
καις. Βεβαιότατα.
ΕΔΜ. Καί ποΰ παρακαλώ, κυρία

! ΚΑΙΣ. ’Ενταύθα.
ΕΔΜ. Άλλ’ έδώ δέν μένει ή δ πατήρ τής δεσποινίδος ‘Ρεβέκκας. 

; ΚΑΙΣ. Ό γέρο-Δανιήλ ! Ό Εβραίος . . . άφοΰ μάλιστα έξωμολο-
( γήθην. 7Α ’. ποτέ !

ΕΔΜ. Τότε δ κύριος Αντώνιος.
ΚΑΙΣ. ΤΩ I ώς δι’ αύτόν θά ήτο πολύ εύκολον.
ΕΔΜ. Πώς ; ήξεύρετε ;..........
ΚΑΙΣ. Άπό πολλοΰ μάλιστα ! άλλ’ άξίζει νά τόν άφήση τις νά 

τρέχγι είς τά βασίλεια τοΰ ΙΙλατωνικού έρωτος· θά ηνε πολύ διασκε- 
δαστικόν!
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ΕΔΜ. ’Αλλά τέλος πάντων ποιον ; ’Εδώ δέν υπάρχει άλλος χάνεις 
(μετά τόνου), ούτε εχομεν πλέον γείτονας.

ΚΑΙΣ. Δέν ύπάρχει άλλος λέγεις- άλλ’ ό Κλαύδιος ; -
ΕΔΜ. Αυτός όμως δέν λογαριάζεται, διότι είνε σύζυγός σας. 
καις. Καί δμως άπατάσαι, διότι περί αυτού πρόκειται. 
εδμ. Πώς ; σείς ερωτευμένη μέ τόν σύζυγόν σας;
ΚΑΙΣ. Μάλιστα, κα'ι διά τούτο έπανήλθον ενταύθα.
ΕΔΜ. Κα’ι θά τού το φανερώσητε;
ΚΑΙΣ. Βεβαιότατα.
ΕΔΜ. Ιίολύ θά άπορήση και ούτε θά σάς πιστεύστ).·
καις Και δμως όταν θέλω νά μέ πιστεύσουν μέ πιστεύουν, άλλως 

-τε κ»ι τό έναντίον έάν συμβγ, τόσον τό καλ.λίτερον- τό ακατόρθωτου 
$ μάλλον τό αδύνατον μοί άρέσκει.

ΕΔΜ. ’Αλλά πώς συμβαίνει τούτο,; Διότι νομίζω οτι όταν άνε- 
χωρήσατε άπ’ έδώ ούτε καν έφαντάζεσθε τούτο.

ΚΑΙΣ. ’Αληθώς- έπιθυμεΐ όμως τις πολύ πλειότερον εκείνους, άφ’ 
,ών απομακρύνεται, παρά έκείνους, μεθ’ ών εύρίσκεται πόλλάκις- άλλως 
τε έσκέφθην και κάπως ώριμώτερον.

ΕΔΜ. Ένφ έβλέπατε ίσως τόν νυκτερινόν λύχνον.
ΚΑΙΣ. Ναί ! την νύκτα άϋπνος καί κοιμωμένη τον έβλεπον πάντο- ’ 

τε ένώπιόν μου. "Αμα τή ήμέρφ ή οπτασία αύτη κάπως.έμετριάζετο. 
Τόν αγαπώ, είμαι βεβαία- άλλως τε δέν ήξεύρεις λοιπόν οτι ό Κλαύ
διος έπενόησεν άνακάλυψίν τινα, ήτις άνάστα.τον θά· καταστήσ-ρ 
δλην την ΰφήλιον ! Είς τάς έφημερίδας ή έφεύρεσις αύτη εϊνε τό 
ζήτημα τής ήμέρας. Τάς άνέγνωσα ολας κατά τήν άνάρρωσίν μου. 
ΙΙώς, δέν ήκουσες νά όμιλώσι διά τήν δοκιμήν, τήν οποίαν έκαμεν 
έσχάτως;

ΕΔΜ. (άλλοφρονούσα)*  Μόλις .... *Ως  γνωρίζετε δμως εδώ έργά- 
ζονται πολύ, τρώγουν ολίγον, κοιμούνται ένωρ'ις καί σχεδόν δέν ομι
λούν, πολύ δέ όλιγώτερον διασκεδάζουν.

ΚΑΙΣ. Φαντάσου έμπηγμένους ,είς τήν γην διά μεγάλης σφύραςπεν- 
τακοσίους πασσάλους απέχοντας άλλήλων κατά δύο μέτρά, καί εις τά 
διάμεσα κενά έρριμμένους σάκκους πλήρεις λίθων. Τό πυροβόλου τό 
όποιον έφεύρεν ό συζυγός μου, καί τό όποιον σημειώσου, εινε μικρόν 
αριστοτέχνημα’ έξεσφενδόνισεν, ώς λέγει ή έφημερίς, έν τφ μέσφ τών 
σάκκων καί τών πασσάλων εκείνων, δύω όβίδας. ’Αγνοώ τι περιεϊχον 
αύται, άλλ’ άμα τ*ρ  έκσφενδονίσει, σάάΐκοι, λίθοι, . πάσσαλοι, τά 
πάντα άνετινάχθησαν είς τόν άέρα καί έξηφανίσθησαν, ούτως είπειν, 

έκ τού προσώπου τής γής. Ούτε ξυλάκι δι’ οδοντογλυφίδα δέν άπέ- 
μεινεν, ούτε δέ καί κανέν τεμάχιον άπό τάς δύο έκείνας οβίδας*  
άναλογίσου λοιπόν τί καταστροφήν θά έπέφερον αύται, έάν έρρίπτοντο 
έναντίον τάγματος στρατιωτών, ή έντός πόλεως. Τί τό θέλεις, εινε 
θαυμάσιου!

εδμ. "Ωστε χάριν αυτού τού πυροβόλου έρωτεύθητε τόν συζυ- 

γόυ σας;
ΚΑΙΣ. Ναί.
ΕΔΜ. Περίεργον τφ δυτι πράγμα- άλλ’ όχι, διότι ώς λέγουν ό έρως 

είνε μικρό παιδάκι. Καί ό σύζυγός σας τί ώφελείας θά έχν) παρα
καλώ άπ’ α-ύτό τό πυροβόλου;

καις. Πρώτου, αιώνιου δόξαν, δεύτερον άφού ή έκθεσις τής έπι- 
φορτισθείσης τήν δοκιμασίαν επιτροπής είναι εύνο’ίκωτάτη, ή Κυβέρ- 
νησις άναμφιβόλως θά τώ δώσφ μεγάλας παραγγελίας.

ΕΔΜ. Έν τούτοις πριν προφθάση νά πλουτίσγι άπό τήν άνακάλυψίν 
του εινε ήναγκασμένος νά πωλήση τήν οικίαν αυτήν.

ΚΑΙΣ. Καί διατί ;
εδμ. Διότι διά νά κατασκευάσ-/) τό πυροβόλου έκεϊνο κατεχρεώθη, 

καί τώρα έχει απόλυτον ανάγκην χρημάτων.
ΚΑΙΣ. Τόσον τό καλλίτερου !
ΕΔΜ. Πώς ! σάς ευχαριστεί τούτο ;
καις. "Οχι, άλλ’ειναι κατάλληλος ευκαιρία διά νά φανώ είς αυτόν 

χρήσιμος- θά τώ δανείσω τά άναγκαιούντα εις αυτόν χρήματα καί 
ούτω τά οικονομικά του θά τακτοποιηθώσιν. Εΰλόγως, μοί έλεγεν ό 
πνευματικός μου, οτι αρκεί νά έχη τις διάθεσιν καί πίστιν είς τόν θεόν 
καί πάντοτε θά παρουσιάζηται εις αυτόν ευκαιρία διά νά καθίστα
ται ωφέλιμος είς τόν πλησίον του.

ΕΔΜ. ’Αλλά πού θά εύρητε χρήματα ;
ΚΑΙΣ. Έχω διακοσίας χιλιάδας φράγκων.
ΕΔΜ. Και αΐ δποΐαι πόθεν σάς προέρχονται, παρακαλώ ;
ΚΑΙΣ. Έκ κληρονομιάς- θά σοί διηγηθώ άλλοτε τά καθέκαστα. 

Εΐπέ μοι τώρα, ό Κλαύδιος άνέφερέ τι περί έμού κατά τήν άπουτ 
σίαν μου ;

ΕΔΜ. ’Έμπροσθεν μου τουλάχιστον ποτέ.
ΚΑΙΣ. Δέν ειπέ τι διά τήν άναχώρησίν μου, τήν μακροχρόνιον 

απουσίαν μου, τήν ένδεχομένην έπάνοδόν μου;
ΕΔΜ. Απολύτως τίποτε. Τήν ήμέραν μόνον, τήν όποιαν άνεχωρή- 

σατε, τήν ώραν τού προγεύματος μέ διέταξε νά- σάς καλ-έσω. 'Τότε 
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έγώ τοΰ είπα δτι εΐ'χετε "λά^ίΐ τηλεγράφημα, διά τοΰ όποιου έκα- 
λεΐσθε πλησίον τής άσθενούσης μάμμης σας καί δτι άνεχωρήσατε είς 
Παρισίους πάραυτα χωρίς νά ειξεύρτιτε ουδέ σείς πότε θά έπιστρέ- 
ψητε. Ούδεμίαν άλλην έξήγησιν έζήτησε πλέον άφήρεσα μόνον τό 
πινάκιόν σας έκ τής τραπέζης, έπρογευμάτισαν άνευ υμών καί ούτω 
τά πράγματα έξηκολούθησαν τόν συνήθη δρόμον των ώς κα.ί πρότερον.

ΚΑΙΣ. Ή 'Ρεβέκκα λοιπόν εινε ερωμένη τοΰ Κλαυδίου πλέον ; 
ΕΔΜ. 'Η δεσποινίς 'Ρεβέκκα ! τί λέγετε !
ΚΑΙΣ. Τί τό έκτακτον θά έπαρουσίαζεν ό έρως τοΰ συζύγου μου 

πρός άλλην γυναίκα, άφοΰ διάκειμαι μετ’ αύτοΰ τόσον κακώς;
ΕΔΜ. ’Αλλά λησμονείτε, κυρία, δτι δ σύζυγός σας εινε δ έντίμώ- 

τερος άνθρωπος, ή δέ δεσποινίς 'Ρεβέκκα ή έναρετωτέρα τών γυναι
κών. ’Εκτός τούτου καί αυτή άναχωρεϊ σήμερον μετά τοΰ πατρός 
της μακράν τής Γαλλίας' ώστε δύνασθε νά εισθε πλέον ήσυχος.

ΚΑΙΣ. Έστω.
ΕΔΜ. Καί έκεϊνος τί άπέγεινε ;
καις. ΙΙοΐος έκεΐνος ;
ΕΔΜ. Ό κύριος 'Ριχάρδος, τόν όποιον δέν μου άνεφέρατέ ποτέ 

πλέον.
ΚΑΙΣ. Μήπως τόν έπανεϊδες ; (τεταραγμένη).
ΕΔΜ. ’Όχι.
ΚΑΙΣ. Ούτε έγώ.
ΕΔΜ. Καί δμως έφυγεν άπ’ έδώ τήν ακόλουθον τής άναχωρή- 

σεώς σας.
ΚΑΙΣ. Δέν έμαθον έκτοτε τίποτε περί αύτοΰ.
ΕΔΜ. ’Αλλά θά σάς έγραψεν ;
καις. ’Όχι.
ΕΔΜ. ’Αληθινά ;
καις. ’Αληθέστατα.
ΕΔΜ. Ποΰ αποδίδετε λοιπόν τούτο ;
ΚΑΙΣ. Έξηφανίσθή τόσον αίφνιδίως, ώστε ούδέ καί έγώ αύτή δέν 

ήξεύρω ποΰ νά τό αποδώσω' ί'σως δμως νά εύρίσκεται είς ταξείδιον 
ή νά άπέθανεν .... * '

ΕΔΜ. Μέ πόσην αφέλειαν τό λέγετε !
ΚΑΙΣ. ’Αλλά μήπως νομίζεις δτι θά έλυπούμην διά τοΰτο ; χά! 

χά ! χά 1 απεναντίας, σέ βεβαιώ μάλιστα δτι πολύ θά ηύχαριστού- 
μην, έάν έλάμβανε τήν πρός τά βασίλεια του Πλούτωνος άγουσαν.

βΑΜ. ! Θεέ μου ! |

ΚΑΙΣ. Τί έχεις ;
ΕΔΜ. Ό τρόπος, μέ τόν όποιον έκφράζεσθε, μοί προξενεί φρίκην. 

Όμιλεΐτε μέ τόσην σκληρότητα δι’έκεΐνον, τόν όποιον έως χθές ήγα- 
πάτε μέ τόσον σφοδρόν πάθος !

ΚΑΙΣ. Όστις μέ ήγάπα μάλλον, θέλεις νά εί'πγις (ακούεται αίφνης 
έξωθεν έκπυρσοκρότησις, ή Καισαρίνη ποιοΰσα τό σημεΐον τοΰ σταυ
ρού καλύπτει τά ώτά της δι’ άμφοτέρων τών χειρών της). Ά ! ! τί 
εινε τοΰτο πάλιν ;

ΕΔΜ. Ό κύριος ’Αντώνιος δοκιμάζει τό δπλον τό όποιον έφεΰρεν.
ΚΑΙΣ. Καί θά έξακολουθήσν) λοιπόν νά πυροβολή ;
εδμ. Βέβαια! Τό δοκιμάζει συχνά τό πρωί.
ΚΑΙΣ. ΤΑ ! τότε είπέ του νά παύσγ.

ΕΔΜ. ’Αλλά διατί ; φοβεϊσθε ;
ΚΑΙΣ. ΙΙάρά πολύ.
ΕΔΜ. ’Αλλά πρέπει νά συνηθίσητε, διότι έδώ πυροβολούν καθ’έκά- 

στην (άκουέται δευτέρα έκπυρσοκρότησις).
ΚΑΙΣ. Είπέ λοιπόν είς αύτό τό κτήνος νά παύσγ (τρέχει πρός τινα 

γωνίαν τοΰ δωματίου κρύπτουσα τό πρόσωπόν της έντός τών χειρών 
της).

ΕΔΜ. (κράζουσα έκ τοΰ παραθύρου)' κύριε ’Αντώνιε ! κύριε ’Αντώνιε !
ΑΝΤ. (έκ τών έξωθεν)- Τί συμβαίνει;
ΕΔΜ. Παύσατε τούς πυροβολισμούς.
ΑΝΤ. ’Αλλά διατί ;
ΕΔΜ. Σάς λέγω κατόπιν (έπανακλείει τό παράθυρον. Πρός τήν 

Καισαρίνην)' Πόσον εισθε ώχρά ! ! !
Καις, (δεικνύουσα εν ποτήριον)' Τό ύδωρ έκεϊνο εινε καθαρόν ;
ΕΔΜ. Μάλιστα.
ΚΑΙΣ. ’Ερωτώ, διότι έδώ παντοΰ υπάρχουν δηλητήρια (πίνει έν 

ποτήριον ύδατος). Φαντάσου δτι έγεννήθην έπί τής έπαναστάσεως 
τοΰ ’Ιουνίου. Ή γέννησίς μου μάλιστα έπήλθε προώρως, συνεπείς 
τρόμου, διότι ή οικία τής μητρός μου εύρίσκετο μεταξύ τών έπανα- 
στατών καί τών στρατευμάτων! Έκτος δέ τούτου χαρτομάντις μου 
προεϊπεν δτι θ’ άποθάνω άπό θάνατον βίαιον. Τούτου ένεκα δταν 
ακούω πυροβολιμούς μέ καταλαμβάνει φρίκη. Καί δ σύζυγός μου 
έφευρίσκει πυροβόλα ... ’Ίσως πρέπει νά φύγω έκ νέου (πίνει ετερον 
ποτήριον ύδατος).

ΕΔΜ. ’Αλλά θά σάς βλάψη, κυρία, μή πίνετε τόσον πολύ.
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KAIS. Τώρα διψώ πάντοτε. Αισθάνομαι άπό τινων ήμερών καϊον 
τό στήθος μου.

ΕΔΜ. ’Αλλά δέν ύπάρχει πλέον άφορμή νά φοβήσθε (κατ’ ιδίαν)· 
Ποσον μέ έτροραζε. Πόσον εΐχεν αγριέψει τό μάτι της.

ΣΚΗΝΗ ΔΕΪΤΕΡΑ
Αί αυται, ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΤ. (μ,η βλεπων την Καισαρίνην)’ Διατί μου είπες νά παυσω 
τούς πυροβολισμούς ;

ΕΔΜ. ’Αποθέσατε τό οπλον σας.
ΑΝΤ. (τοποθετών το οπλον του)' Τί συμβαίνει λοιπόν^
ΕΔΜ. (δεικνυουσα την Καισαρίνην)’ Έτρομάζατε- τήν κυρίαν.
ΛΝΤ. (βλέπων την Καισαρίνην) ΤΑ ! κυρία, συγγνώμην. Πολύ λυ

πούμαι ... αλλα δέν ήζευρα.,.έάν ήζευρα δτι εύρίσκεσθε ενταύθα...
ΚΑΙΣ. Δέν πταίετε: σείς (θωπευτικώς)· διήλθον ολόκληρον την νύκτα 

έν τή αμαζγ). Δέν έκοιμήθην ποσώς. 'Ένεκα τούτου έννοεϊται δτι 
είμαι καταπεπονημένη, οί αιφνίδιοι δέ έκεΐνοι πυροβολισμοί έτάραξαν 
τό νευρικόν μου σύστημα. Ούχ ηττον θά σάς παρακαλέσω, όταν 
θελετε νά κάμητε τάς δοκιμάς σας ν’ άπομακρύνεσθε ολίγον τής οι
κίας ταυτης. Καί τό οπλον σας εινε νεωτέρου συστήματος ;

ΑΝΤ. Μάλιστα, κυρία.
ΚΑΙΣ. Δείξατέ μοί το, σάς παρακαλώ.
ΑΝΤ. (λαμβάνων τό οπλον)’ άλλ*  ή θέα του νομίζω σάς τρομάζει.
ΚΑΙΣ. ’Αληθώς, αλλά θά προσπαθήσω νά νικήσω τήν παιδαριώδη 

ταύτην αδυναμίαν μου. Εινε πλέον κενόν, ύποθέτω.
ΑΝΤ. Μάλιστα.
ΚΑΙΣ, (χειριζομένη τό οπλον)· ΤΩ ! εινε κομψότατου, έχ εν δέ καί 

δύο σωλήνας.
ΑΝΤ. Καί έν τούτοις γεμίζεται άκαριαίως.
ΚΑΙΣ. Ό δέ μηχανισμός του δέν εινε δρατός.
ΛΝΤ. ”Οχι, διότι εινε εσωθεν. *
ΚΑΙΣ. Περίεργον θά μοί έξηγήσητε τούτο κατόπιν’ θ? αρχίσω 

μάλιστα άπό αΰριον νά πυροβολώ μέ αυτό. 'Γμεΐς δέ θά μοί δείξητε 
τόν χειρισμόν του’ δέν εινε άλήθεια ;

ΛΝΤ. Ευχαρίστως.
ΚΑΙΣ, (τώ δίδει τό οπλον, έκεϊνος τό τοποθετεί)’ Ύγιαίνοιτε καί 
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συγχωρήσατέ με διά τήν έζ αιτίας μου διακοπήν τών δοκιμών σας.
ΑΝΤ. ’Απεναντίας, κυρία, έγώ οφείλω νά ζητήσω παρ’ ημών συγ

γνώμην διά τόν τρόμον, τόν όποιον σάς έπροζένησα (κύπτει όπως τής 
άσπασθή τήν χεΐρα, άλλ’ έκείνη τήν άποσύρει μειδιώσα αύτω καί 
άποσύρεται).

ΕΔΜ. (έξερχομένη μετά τής- Καισαρίνης)’ Μέ πόσην τέχνην καί 
γλυκύτητα φέρεσθε πρός αύτό τό πτωχόπαιδο. Καί άγιον θά έμα- 
γεύατε μέ τούς τρόπους σας.

ΚΑΙΣ. Γυμνάζομαι διά τόν Κλαύδιον (έξέρχονται).

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΛΑΥΔΙΟΣ (είσελβών, πριν έξέλθη ή Καισαρίνη, 

τήν ειδεν έν άγνοια της)

ΑΝΤ. (νοσ.ίζων έάυΎόν μόνον, ένφ δ Κλαύδιος τον παρατηρεί εκ 
τού βάθους τής αιθούσης)’ ’Αλλά διατί έπανήλθεν ; Ήσθανόμην έμαυ- 
τύν τόσον ισχυρόν έν δ’σω ήτο μακράν μου. Ποΰ ευρίσάετο τους τρεις 
τούτους μήνας ; Διατί ήλλαζε τόσον J Διατι εινε τοσον ωχρά. Διατί 
άρά γε μοί ώμίλησε μετά τόσης γλυκύτητος *, Α ! ή φωνή έκείνη 
μέ γοητεύει, μέ καθιστά τρελλόν. Έάν άνεχώρουν’, Α ! ναί ! εινε 
τό μόνον μέσον, ό'περ μοί Απολείπεται.

κλαυδ. (λαυμβάνων τό οπλον τό παρατηρεί*  πρός τον Αντώνιον)’ 
Λοιπόν, ’Αντώνιε ;

ΑΝΤ. ~Α ! ύμεΐς έδώ, άγαπητέ κύριε.
ΚΛΑΥΔ. Είσαι ευχαριστημένος άπό τάς σημερινάς δοκιμάς σου. Ε- 

πέτυχον ;
ΑΝΤ. Πιστεύω, καθόσον έζετέλεσα τάς τροποποιήσεις, τάς οποίας 

μου ύπεδείξατε. ’Ήδη πλέον αί κάλυκες τών φυσιγγίων έκβάλλονται 
μετά τήν έκπϋρσοκρότησιν διά τοΰ άπλουστατου έκεινου έλατηριου, 
τό δποΐον έγώ δέν έΐχον σκεφθή. .

ΚΛΑΥΔ. Κάί ή βολή του ;
αντ. Εις χιλίων τετρακοσίων μέτρων άπόστασιν σήμερον ή σφαϊοα 

διεπέρασεν έζ ολοκλήρου σανίδα δρυίνην, άρκετόΰ πάχους. Κατά συνέ
πειαν έλπίζω ότι δύναται νά έπιφέρφ Αποτέλεσμα εις έκατόν μέτρων 
Ιτι άπόστασιν.

ΚΛΑΥΔ. Καί εις πόσον χρόνον γεμίζετε καί πυροβολείτε ;
ΑΝΤ. Έντός τεσσάρων δευτερολέπτων μόνον.
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ΚΛΑΥΔ. Δεϊξόν μοι τά φυσίγγια.
ΑΝΤ. Ιδού ταΰτα (όΚλαύδιος εξετάζει τά φυσίγγια, δ δέ Αντώ

νιος σχίζει 1ν κα'ι τδ δεικνύει εις τον Κλαύδιον). Παρατηρήσατε- τό 
δπλον πληροΰται διά τοΰ αΰτοΰ μηχανισμού, δι’ ού καί κλείεται.

κααυδ. Τό εύρες.
ΑΝΤ. Διά τής συνδρομής σας. Ά! έγώ άκόμη είμαι πολύ αδαής.
ΚΛΑΥΔ. Έργάζου και θά τελειοποιηθής (γεμίσας δέ τό δπλον έτοι- 

μάζεται νά πυροβολήση άπό τοΰ παραθύρου)- άς ίδωμεν.
ΑΝΤ. Μή πυροβολείτε εντεύθεν.
ΚΛΑΥΔ. Διατί ; έδώ είνε έρημία. Οΰδείς δύναται νά διέλθη είς άπό- 

στασιν δύω λευγών,πάντες δέ οί έν τή ο’ικίίξε ταύτη είνε έξοικειωμένοι.
ΑΝΤ. Έπανήλθεν ή κυρία ‘Ρουπερ,οί δέ πυροβολισμοί τήν ενοχλούν.
ΚΛΑΥΔ. (τοποθετών τό όπλον έν τινι γωνίιη)- Τότε διαφέρει. Τήν 

ειδον.
ΑΝΤ. Άλλά πότε ;
ΚΛΑΥΔ. Προ ολίγου όταν έξήοχετο τοΰ δωματίου τούτου.
ΑΝΤ. Κα'ι διατί δέν τή είπατε τι;
ΚΛΑΥΔ. Διότι δέν είχον τίποτε νά τή εΐπω (ό Αντώνιος καθίστα

ται σκεπτικός). Τί σκέπτεσαι λοιπόν ;
ΑΝΤ. Σκέπτομαι, αγαπητέ μοι κύριε, ό’τι πρέπει νά σάς ζητήσω 

άδειαν απουσίας ήδη, δτε πλέον έτελείωσα τήν έργασίαν ταύτην.
ΚΛΑΥΔ. Μήπως είς τήν ήλικίαν σου έχεις ανάγκην τής άδειας μου.
ΑΝΤ. ’Εντούτοις ήξεύρετε ό'τι δέν θά πράξω ποτέ τι άνευ τής 

ύμετέρας συγκαταθέσεως.
ΚΛΑΥΔ. Και ποΰ θά ύπάγης ;
ΑΝΤ. Είς Παρισίους.
ΚΛΑΥΔ. Νά πράξης τί ;
ΑΝΤ. "Οπως ζητήσω άκρόασιν παρά τοΰ ‘Υπουργού τών Στρατιω- 

κών καί τφ ύποβάλω τό δπλον μου, έάν τό έγκρίνετε, έν.νοεΐται.
ΚΛΑΥΔ. Άλλά πρός τίνα σκοπόν νά ένοχληθής ; Δύνασαι νά δοκι- 

μάσης τό όπλον σου κατά τάς νέας δοκιμάς τού ρίμματος, άς θά 
έκτελέσωμεν έντός ολίγου ένώπιον τής έπιτροπής τοΰ πυροβολικού.

ΑΝΤ. Άλλ’ έχω ανάγκην και ολίγης μεταλλαγής βίου.
ΚΛΑΥΔ. Πλήν μέχρι τής χθές δέν ήθελες νά κινηθής άπ’ έδώ. 

Ήσθάνεσο σεαυτόν ώς τόν εΰτυχέστερον τών θνητών*  κα’ι άφοΰ τύχης 
τής άκροάσεως τοΰ ύπουργοΰ Θά έπανέλθης ένταϋθα ;

αντ. Δέν πιστεύω, κύριε- έπεθύμουν, έάν μοί τό έπιτρέπετε, νά 

μεταβώ έπί τινας μήνας εις τήν Αγγλίαν και έκεϊθεν είς Αμερικήν 
όπως έξετάσω τά έκεϊ έργοστάσια.

ΚΛΑΥΔ. Δέν σοι άρκεϊ τό ΐδικόν μου. Άλλά τί θέλω άπογίνει έγώ 
κατά τήν άπουσίαν σου ; Τό γνωρίζεις, δέν έχω άλλον άπό σέ, δστις 
νά μέ έννοή, νά μέ άγαπφ και νά μέ βοηθή.

ΑΝΤ. (συγκεκινημένος)- Αληθώς ;
ΚΛΑΥΔ. Αμφιβάλλεις λοιπόν ;
ΑΝΤ. Ώ '. οχι, θά ήμην δ άθλιώτερος τών άνθρώπων έάν δέν σάς 

έλάτρευον έπειτα άφ’ orsx έπράξατε δι’ έμέ. "Ημην ορφανός, πανέ
ρημος, σχεδόν έπαίτης, δταν προ δεκαετίας ή μήτηρ σας καί σείς 
μέ συνεμαζεύσατε, μέ άνεθρέψατε κα'ι μέ έξεπαιδεύσατε. Μέ είσά- 
ξατε είς τό σχολεϊον, και άπό τεσσάρων ήδη ετών μέ προσελάβετε 
ώς συνέταιρόν σας έν τφ έργοστασίφ σας. "Ο,τι είμαι σήμερον, είς 
ύμάς τό οφείλω. Ώ 1 πιστεύσατέ το, σάς λαυτρεύω, σάς σέβομαι 
δσον τόν πανάγαθον Θεόν.

ΚΛΑΥΔ. Καί έν τούτοις έχεις μυστικόν, τό όποιον μοΰ αποκρύ
πτεις.

κλαυδ. Άλλά τότε διατί κλαίεις;
ΑΝΤ. Διότι θά σάς άποχωοισθώ.
ΚΛΑΥΔ. Καί διατί νά μέ άποχωρισθής ;
ΑΝΤ. (άγνοών τΐ ν’ άπαντήση)- Διότι είμαι πολύ δυστυχής.
κλαυδ. ’Ήρχισας νά παραπονήσαι πολύ ένωρίς, φίλτατε. Είς τήν 

ήλικίαν σου δυστυχία, ώς ή ίδική σου, είναι δοκιμασία προπαρα
σκευαστική*  κατόπιν θά τό αίσθανθής.

ΑΝΤ. Κύριε, είμαι νευροπαθής καί συγκινοΰμάΐ εύκόλως.
ΚΛΑΥΔ. Τοΰτο είνε συνέπεια τών ταλαιπωριών, άς ύπέστης κατά 

τήν παιδικήν σου ήλικίαν. ’Ολίγον κατ’ ολίγον θά παρέλθωσιν δλα 
ταΰτα. Μεϊνε έδώ, έχω άνάγκην σου. σύ δέ έχεις άνάγκην τοΰ άέρος 
τών ύψικαρήνων τούτων όρέων' άλλως τε καί ή θλϊψίς σου είναι τοι- 
αύτη, ώστε δέν θεραπεύεται διά τής αλλαγής τόπου. "Οπου και άν 
μεταβής θά τήν φέρης έντός τής καρδίας σου πάντοτε. ‘Η άπομά- 
κρυνσις τήν μεγεθύνει μάλλον καί τήν ένισχύει. "Οταν δέ έπανέλθης 
πλησίον τοΰ προσώπου, δπερ σοι προξενεί τήν θλϊψιν ταύτην, θά έν- 
νοήσης πλέον δτι είς μάτην έταξείδευσας.

ΑΝΤ. Τί έννόεϊτε ;
ΚΛΑΥΔ. (μετά ψυχρότητος)*  Έρφς τής γυναικός μου.
ΑΝΤ. (έν ταραχή)- Άλλά τί διδόμενα έχετε, κύριε ;
ΚΛΑΥΔ. Τό άντελήφθην ίδίοις ομμασιν.
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ANT. Ώ I κύριε, .δέν πρέπει λοιπόν ν’ αναχωρήσω ; Δέν θά μέ συγ
χωρήσατε τότε ;

ΕΛΑΤΑ. Προς τί νά σέ συγχωρήσω ; Μόλις άγεις τό εικοστόν δεύ
τερον έτος καί είσαι ερωτευμένος. Δέν αγαπάς σύ, άλλ’ή νεότης σου. 
Έρ$ς τής γυναικός άλλου, τής συζύγου του κυρίου σου, τού αδελ
φού σου. Διότι δέ είσαι έντιμος νέος θλίβεσαι διά τούτο’ άλλά πι
στεύεις λοιπόν ότι ή θλϊψις εινε πράγμα ανωφελές ή βλαβερόν ; Εινε 
αντίπαλος έντός τού δικαίου, δν είναι ανάγκη νά καταβάλης όπως 
τόν καταστήαγς βέβαιον σύμμαχόν σου, έτοιμον όντα πάντοτε, όπως 
σέ προφυλάττη κα'ι σέ ύπερασπίζγ. Τά είκοσι κα'ι δύω έτη σου, τό, 
είδος τής θλίψεώς σου, ή έύγενής ψυχή σου, κα'ι ή έμή, φιλία εΐσΐ τά 
όπλα τού Άχιλλέως.

ΑΝΤ. Γελάτε διά τούτο ;
ΕΛΑΤΑ. Άποκαλεϊς τούτο γέλωτα. Φεύ ! έπαυσα νά γελώ προ 

πολλού. Ή γυνή αύτη, ήν ήδη σύ άγαπας, έξηφάνισεδιά παντός τόν 
γέλωτά έκ τών χειλέων μου. Ή γυνή αΰτη ,0ά μέ έφόνευεν, έάν δέν 
ένίκων, έάν δέν έξωλόθρευον έν έμο'ι τόν προς αυτήν έρωτά μου 1 
'Υπέφερα δι’ άμφοτέρους ήμάς. Έπωφελήθητι σύ τούλάχιστον. Είσαι 
πολύ νέος, πολύ εύπιστος, πολύ αδύνατος, όπως παλάίσης έναντίον 
τής γυναικός ταύτης, ήτις άναμφιβόλως γνωρίζει ήδη οτι τήν άγα- 
π^ς, Τήν ειδον προ ολίγου όταν σο'ι έτεινε τήν χεΐρα. ’!Ισως δέ έπα- 
νήλθεν έδώ τόσον αιφνιδίως χάριν σού. ’Έχει πάντοτε άνάγκην νέων 
συγκινήσεων όπως αίσθάνηται ότι ζ$, διότι αΡτή είναι· πλέον νεκρά 
άπό έκείνους τούς οποίους έθανάτωσεν,

αντ. Έθανάτωσεν ;
καατδ. Ούς έθανάτωσεν έν τή ψυχ$ των, έν τί) καρδίρι των, έν 

τ.$ διανοί? των.
ΑΝΤ. Διατί λοιπόν άφού ήτο τόσον ένοχος δέν τήν διεζεύχθητε ;
ΚΛΑΥΔ. ’Αληθώς I δέν θά τήν συνήντας είς τήν άτραπόν τού βίου 

σου’ άλλ’ άπερχομένη έντεύθεν θά έλάμβανε μεθ’ έαυτής τό όνομά 
μου. Τό όνομα, δπερ μοί έκληροδότησαν οί γονείς μου άκηλίδωτον, 
καί τό όποιον ήθελον νά διατηρήσω,εΐ δυνανόν λαμπρύνών, θά μο'ι τό 
ήτίμάζε, διασύρρυσα τούτο έντός τού βορβόρου τής άσελγείας’ θά 
τό άνεύρισκον άνά πάσαν στιγμήν άναμεμιγμένον είς τά κοινωνικά 
σκάνδαλα’ ήδη τουλάχιστον ή συζυγική έστία τήν συγκρατεϊ κάπως 
καί τήν φυλάττει έκ τών σαρκασμών τής κοινωνίας. Έάν θελήση 
τις νά τήν κακολογήσει, ή κοινωνία δέν θά τόν πιστεόσγ. Μέ εμπαί
ζει ήδη περισσότερον, άλλά μέ προπηλακίζει όλιγώτερον άλλως τε
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ήλπισα έπί πολύ άρει θά κατώρθουν νά τήν φωτίσώ καί νά τήν σώσω, 
σύρων αυτήν έκ τής όδοΰ τής άπωλείας! είς μάτην όμωςΕΙόθεν 
προέρχονται λοιπόν τά άκατανόητα καί ήμιτελή, ούτως ε’ιπεΐν, 
ταύτα;.όντα,. άτινα προξενούσι τό κακόν, μειδιώντα καί ένίοτε γε- 
λώντα άνευ συνειδήσεως καί έλέγχου ; Είσί πλάσματα τών φυσι
κών νόμων, ώς τινες ίσχυρίζονγαι; Έκεϊνο οπερ άποκαλούμεν κακόν, 
εινε μόνον ή Ισχύς τών κραταιών φύσεων, αϊτϊνες μή δμνάμεναι νά 
συμμορφωθώσι προς τάς κοινωνικάς συνθήκας, τάς περιφρονούσι ; Τό 
καθήκον, ή τιμή, ή έργασία, ή άρετή, τό ώραϊον, τό καλόν καί τό 
άγαθόν, τό Ιδεώδες, έν ένί λόγφ, είνε όνειρα τρελλών καί πρέπει νά 
άφίνωνται οί άνθρωποι έπί τής γής, <ώς άγέλη ζώων, ώθουμένη ύπό 
τών ένστικτων της μόνον, καί έχουσα ώς νόμους μέντά βάναυσα 
πάθη της, ώς σκοπόν δέ τής ζωής της τήν ήδονήν J ’Όχι, δέν τό πι-. 
στεύω, ούτε σύ’ δέν είνε άληθές ; ’Ιδού διατί θέλω νά σέ σώσω 
τώρα} ότε,.κινδυνεύε^. Έή τού αίσθήματος, δπερ τρέφεις θά πηγάσιρ 
μία έτι ατιμία διά τήν Καισαρίνην, Sv βέβαιον δέ δυστύχημα ανεπα
νόρθωτου ίσως δι’ έσέ. 2τήθι, φίλε μου, άπόστρεψ.ον πάραυτα τούί 
οφθαλμούς σου καί παρατήρησαν πρός τόν ουρανόν . ·. . . ’Εμπρός, 
τέκνον μου, δέν είσαι έξ έκείνων οΐτινες πιστεύουσιν, ότι ή μεγαλει- 
τέρα δυστυχία εινε έκείνη, ήν αισθάνεται τις.: Τούτο είναι δοξασία 
τού εγωισμού καί τού σκότους. Ύπάρχουσι μεγαλείτεραι θλίψεις τών 
ίδικών μας, Διερχόμεθα έποχήν, καθ’ ήν οί θέλοντες νά είνε άληθώς 
άξιοι τού ονόματος τού άνθρώπου δέν έχουσι πλέον τό δικαίωμα νά 
σκέπτωνται περί έαυτών’ άπό δύω έτών δέν έχομεν πλέον άτομικάς 
όδύνας’ μίαν κα'ι μόνην συναισθανόμεθα τήν τής πατρίδος μας. Νεα
νία, μόλις ήρχισας νά αίσθάνησαι ότι υπάρχεις καί μο'ι δμιλεΐς περί 
έρωτικών θλίψεων. ΙΙαρήλθε πλέον ή έποχή έκείνη τών έρώτων. 
Καί δ θεός σου, δν πρέπει νά έπανεύρφς ! καί ή συνείδησίς σου, ήν 
πρέπει νά πραύνιρς! κα'ι ή πατρίς σου, ήν οφείλεις νά ένισχύσιρς, 
δύνανται νά σέ άναμείνωσιν έως αύ παύσής τούς έρωτάς σου καί τούς 
στεναγμούς σου ; "Η θέλεις λοιπόν ν’ άποθάνρς έξ έρωτος χωρίς νά 
πράξης τι ύπέρ αυτών ;

ΑΝΤ. (ριπτόμενος ε’ις τόν τράχηλόν του)*  Τ£11 καλέ μου κύριε! 
ΚΛΑΤΔ. (τά χαρακτηριστικά του έκδηλούσεν ενδόμυχον πάλην). 

’Αργότερου δέ δταν άποτίσης καί σύ τόν πρός τήν πατρίδα όφειλό- 
μενον φόρου είς άνταμοιβήν, έάν θέλης νά κατασταθής πατήρ, νυμ- 
φεύθητι τήν ‘Ρεβέκκαν, άφού κατορθώσης ν’ άγαπηθής παρ’ αυτής.

Τ6μος IB*-  Απρίλιος, Μίϊος καί 'Ιούνιος 1889 27
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ANT. Ώ ! Έάν ΰμεΐς άνάγινώσκήτε έν τή κ&ρδίΐ|ΐ μου, κύριέ, έγώ 
άνάγίνώσκω έν τή τής'Ρεβέκκας : Σάς άγαπή 1
, -ΚΛΑΥΔ.■> (θέλων ν’: άπωθήσγ τήν Ιδέαν ταύτην) -Mi θαυμάζει καί 
μέ λύπεϊται*  δέν μέ άγάπά*  άλλως τε τί σημαίνει; έγώ πλέον δέν 

ζώ δι’έρωτας.
ΑΝΤ. Κύριέ, κρίνοντές έκ τών ’ιδίων, νομίζετε δτι έχω τά αυτά 

μέ υμάς άίσθήμάτά, άλλ’ άπάτάσθε . . . Άφήσατέ με νά άπέλθω καί 
δώσατέ μοι έν τελέύταϊόν δείγμα τής προς έμέ έκτιμήσέως*  Χαϊ έμίϊΐ- 
στοσύνης σας.

ΚΛΑΥΔ. Εννοώ, θέλεις νά σοι είπω τι έπραξεν ί) γυνή αυτή, διότι 
έλπίζείς δτι 'θά δύνηθής τότε νά τήν μίσήσής........

ΑΝΤ. Τό έμαντεύσατε.
“ΚΛΑΥΔ. Δέν θά'σόι εί'πώ τίποτε. Totauvat εξομολογήσεις τότε 
μονόν -έπιέτρεπόνται*  δταν κάταλαμβάνητάι ό άνθρωπός υπ’ οργής, 
άπελπισιας καί πάθους, και τότε όταν ή καρδία τετραυματισμένη 
όίϊμάσσν) ε’ισέτι*  άλλ’ έγώ: τότε έσίγήσά, καίτόί ήμήν έξηγριωμένος 
κάι πολύ δυστυχής. Ε’ις οΰδένά ειπον όΰδέ θά εί'πω ποτέ, τί μοί 
έπροξένησεν ή σύζυγός μου' ε’ιςοΰδέναπότέάνέφερονποσάκίςάντε- 
πάλαισα καί ποσάκις έξήλθον νικητής.

ΑΝΤ. Κάι έσυγχώρήσατε ;
ΚΛΑΥΔ. Έξήλειψα ταύτην τήν άνάμνησιν. Δέν ένθυμοΰμάι πλέον, 

ή μάλλον δέν θέλω νά ένθυμηθώ ο,τί έγράφη έν τή σέλίδι έκείνγι τοΰ 
βίου μου*  Σύ δέ, τοΰ οποίου γνωρίζω ήδη τό μυστικόν, θέλεις μάθει 
τό τής Καισαρίνης έσχατος πάντων. Θέλω νά οφειλής ώς έγώ την 
σωτηρίάν σου εις μόνην τήν θέλησίν σου. Έν τούτοις συ οφείλεις νά 
κάταβάλής όλιγωτέράς προσπάθειας, διά νά το κατορθώσής, καθόσον 
όύδείς σέ συνδέει δεσμός πρός αυτήν καί γνωρίζεις ήδή την ένοχην 
της. ’Άφές' όά διέλθή ή σύζυγός τοΰ Κλάύδίού ! μη παρεντίθεσαι' έν 
τή δδφ τών άνομημάτων της. Ατιμάζει, |υπαίνέι καί φονεύει διά 
μόνου τοΰ μειδΐάματός τής*  εινε κατηραμένη ύπό τοΰ Θεοΰ. Ιδού 
πάν δ,τι οφείλεις νά γνώρίζής περί' αυτής. Επειδή δέ κατέστής άξιος 
διά τής έργασίας, τής άφοσιώσεώς σου, τής είλΐκρινείάς “σοΰ, Ινος 
δείγματος τής έμπιστοσύνη'ς μου καί τής έκτίμήσεώς μου, θέλω σοι 
δώσέί τόίοΰτον (έκβάλλει έκ τοΰ θυλακίου του tv χειρόγραφον), ή δέ 
στιγμή, καθ’ ήν σοϊ δίδω τοΰ-ίό τό’καθιστά ϊτι πολυτιμότερον καί 
Ιερωτερον. Εΰρόν τήν λύσίν τύΰ Προβλήματος, ήν απο ΐοσού άαιρόΰ 
έζήτουν. Διήλθον δλοκλήρους ήμέρας και νύκτας, γράφων τδ δπό- 
μνημα τοΰτο διά χάράκτήρών1-ιτόΰ’ ιδνάίτέρου έκείνού 1 Αάλφα®ήτου,

οπερ μόνον συ .και :έγω γνωρίζομεν·'.ώσαύτως σύ μόνον μετ’ · έμοΰ 
γνωρίζεις τον άπόκρύφον μηχανισμόν τοΰ κιβωτίου τούτου; (Τφ 
®ΥΧειΡ^εζ. -κλείδα). /’Άνοιξοναΰτό καί έγκλεισον τά χειρόγραφα 
ταΰτα, ων σε καθιστώ φύλακα έφ’ δσον ζώ, απόλυτον κληρονόμον 
και εφαρμοστήν μετά τόν θάνατόν μου, έάν άποθάνω πρίν έτι χρη- 
σιμοπριησω έκεϊνο δπερ σοι έμπιστεύόμαι. Τί σημαίνει δμως. έάν. έξατ 
φανισθή ή αποτελούσα με υλη, άφοΰ . τό πνεΰμά μου θά ζήση έν σοί 1 
Εχεις-λοιπόν ήδη άνάγκην καί έτέρου δείγματος- τής πρός σέ έμπι- 

στοσύνης μου ; .
ΑΝΤ. (ασπαζόμενος τήν χεϊρά του)' ?Ω ! πάτερ μου I 1 
ΚΛΑΥΔ. Είμεθα σύμφωνοι λοιπόν j ■ . .< < . , -
ΑΝΤ. Μάλιστα.

, ΕΔΜ. (εισερχόμενη)· Ξένος ζητεί νά σάς. όμιλήση, κύριε*  έρχεται 
ν-άγοράσ^;τήν; όίκ(αν. ■

ΚΛΑΥΔ. Είπέ' είς αυτόν νά έλθή.
.? εδμ. Q κύριος ηξευρει ότι έπανήλθεν ήκυρία j,- ·

κλαυδ. Ναί*  θά κοιμάται ίσως ;
ΕΔΜ. ’Όχι, κύριε.
ΚΛΑΥΔ. Τότε είπε της οτι κύριος τις προσήλθε νά άγορ,άσή τήν 

οικίαν ταύτην καί δτι τήν παρακαλώ νά κατέλθφ νά δώσή αΰτφ τάς 
δεούσας πληροφορίας.

εδμ. (πρός τόν Καντανιάκ)· Είσέλθετε, κύριε.

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
. οι ΑΥΤΟΙ, ΚΑΝΤΑΝΙΑΚ.

ΚΑΝΤ. (εισερχόμενος)· Ό κύριος 'Ρουπέρ ; . - (
ΚΛΑΥΔ. Ε’ις τάς διαταγάς σας, κύριε.
ΚΑΝΤ. Γουλιέλμος Καντανιάκ, αρχαίος συμβολαιογράφος, ήδη δέ 

διευθυντής έταιρείας έπιχειρούσης τήν ά.γοράν Ιδιοκτησιών καί την 
έκμετάλλευσιν γαιών. Άναγνώσας έν τή «Έφημερίδι τών Γνωστο
ποιήσεων » δτι έπιζητεϊτε τήν έκποίησιν τής οικίας τα.ύτης καί 
ευρισκόμενος είς τά περίχωρά σας χάριν διασκεδάσεων, ή μάλλον πρός 
ανακουφισιν· τής θλιψεως ήν έσχάτώς .δπέστην, έκρινα καλόν νά 
■έλθω μεχρις ύμών, όχι- έπί· τφ .σκοπφ; μόνον, νά έξετάσώ» τήν πωλου- 
μένην- οικίαν; καί πληροφορηθώ ; άπ’ ευθείας παρ’ υμών, περί τής.χω*-  
ρητ-ικότητος αυτής,’τής άξίας της, τής καταστάσεώς της, τώνπλεο-
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νεκτημάτων καί μειονεκτημάτων της, άλλ’ όπως καί γνωρίσω τόν 
ιδιοκτήτην αυτής, άνδρα, έφ’ ού ολόκληρος ή Γαλλία ήδη έχει τάς 
έλπίδας της. Κύριε ‘Ρουπέρ, μοί έπιτρέπετε νά σάς σφίγξω τήν χεϊρα;

ΚΛΑΥΔ. (τείνων αύτώ τήν χεϊρα)· Κύριε...
KANT. ΤΑ I ναί, οίοι ύμεϊς άνθρωποι, κύριε 'Ρουπέρ,ε’ισΐν Ανεκτί

μητοι διά τήν πατρίδα μας. Δυστυχής Γαλλία.... (Δεικνύων τόν 
’Αντώνιον)· Ό κύριος εινε.... υιός σας ;

ΚΛΑΥΔ. Μάλιστα, θετός δμως. Μόλις άγω τό τριακοστόν τέταρ
τον έτος, ούτος δέ τό εικοστόν δεύτερον.

ΚΑΝΤ.’β ! συγγνώμην !...
ΚΛΑΥΔ. Φαίνομαι περισσότερον ήλικιωμένος, άφ’ δσον πραγματι

κές είμαι, τό ήξεύρω.
ΚΑΝΤ. Ή διανοητική έργασία καταβάλλει προώρως τόν άνθρωπον. 

Καί δ νεανίας έργάζεται έν τφ αύτω σταδίφ ;’Επενόησεν ήδη τι 
και αυτός ;

ΚΛΑΥΔ. Μάλιστα, έκαμεν ώραιοτάτην καί έπωφελεστάτην άνα- 
κάλυψιν.

ΚΑΝΤ. Κανέν μικρόν πυρόβολον ίσως ;
ΚΛΑΥΔ "Εν οπλον.

ΚΑΝΤ. Έν οπλον !... §ν μικρόν οπλον ! εύγε, κύριε; Έπιτρεψατέ 
μοιήδηνά σάς σφίγξω τήν χεϊρα. Είμαι άπλοΰς και άσημος συμβο
λαιογράφος· αγοράζω Οικίας, τάς οποίας κατεδαφίζω ή μεταπωλώ· 
είμαι πολύ αδαής τών σπουδαίων ζητημάτων, τά όποια σάς άπασχο- 
λοΰσιν. Έν τούτοις δύναμαι νά σάς βεβαιώσω, δτι αισθάνομαι τό 
μεγαλείτερον ένδιαφέρον διά τήν έπιτυχίάν τοΰ έργου σας· θά έδιδον 
δέ τό ήμισο, τά τρία τέταρτα,τής περιουσίας μου, ΐνα τό έπιτύχητε, 
τήν ζωήν μου αυτήν, άν μοί άνήκεν. Είχα καί έγώ ένα υίόν, μονο
γενή, κύριε, ύψηλόν, ώραϊον καί νοήμονα ώς δ νεανίας (δεικνύων τόν 
’Αντώνιον), πλήν φευ ! μοί τόν έφόνευσαν, ή δυστυχής μήτηρ του 
παρεφρόνησε (σπογγίζει τά δάκρυά του διά του ρινομάκτρου του)· 
συγγνώμην., (δ Κλαύδιος καί δ ’Αντώνιος λαμβάνουσι τήν χεϊρά του).

κλαυδ. (συγκεκινημένος)· αφήσατε νά ρεύσώσι τά δάκρυά σας, 
κύριε- εύρίσκεσθε έν μέσφ φίλων. *

ΚΑΝΤ. Ευχαριστώ. Είς ένα άνθωπον ώς έγώ. δέν άρμόζουν .τά δά
κρυα. Καί δμως δέν δύναμαι νά κρατήσω τήν κάρδίαν μου δταν ένθυ- 
μοΰμαι τό δυστυχές τέκνον μου. Προ τριών έτών μέ έκάλουν Χονδρο- 
Γουλιέλμον καλόκαρδον έγέλων πάντοτε, ένώ τώρα το έναντίον· 
(καταβάλλων μεγάλας προσπάθειας δπως καταστείλή τά δάκρυά

του, σπογγίζει το πρόσώπον του, έκβάλλει στεναγμόν, σφίγγει τήν 
χεϊρα τοΰ Κλαυδίου πυρετωδώς καί έξακολουθεϊ)· Θέλετε λοιπόν νά 
πωλήσητε τήν οικίαν ταύτήν ; ■ '

κλαυδ. Μάλιστα.
ΚΑΝΤ. Μεθ’ δλης τής περιοχής της j 
κλαυδ. Μάλιστα.
ΚΑΝΤ. "Ητις άποτελεϊται;
ΚΛΑΥΔ. Έκ πεντακοσίων εκταρίων γής, τό πλεϊστον πετρώδους 

καί συνεπώς αγόνου (πρός τόν ’Αντώνιον)· Ποΰ εινε τό σχεδιάγραμμά· 
ζητησον αυτό καί στεϊλέ μού τό (δ ’Αντώνιος εξέρχεται).

; Kant. Καί διατί'τήν πωλεϊτέ ;
ΚΛΑΥΔ. Διότι έχω ανάγκην χρημάτων.
καντ. 'Υποθηκεύσατέ την.
ΚΛαυδ. Τό έχω ίΐράξει προ πόλλοΰ. ,
ΚΑΝΤ; Τί διάβολο ! Καί ή άύάκάλυψίς σας ;
ΚΛΑΥΔ. Δι’ αυτήν κατέχρεώθην. ’ " ’
ΚΑΝΤ. Φυσική συνέπεια. ’Ίσως δέ κάί ή έπίτυχία της δέν εινε 

τόσον βεβαία δσον έλπίζετε;
ΚΛΑΥΔ. ■’Απεναντίας, βεβαιότατη
ΚΑΝΤ (έξάγων έφημερίδα τινά έκτοΰ χαρτοφυλακίου)· Σάς ερωτώ, 

καθόσον καθ’ οδόν άνέγνωσα έκ τύχης μακροσκέλέστατον άρθρον έν 
τινι έφημερίδι, τιτλοφορούμενον «Τό ιδανικόν Τηλεβόλον»· δ άρθρο- 
γράφος βεβαιοϊ τήν έπιτυχίάν τής δοκιμής σας καί' προσπαθεί νά 
έξηγήσή τό σύστημα τοΰ τηλεβόλου σας. Ή άθυροστομία εινε έμ
φυτον εις ήμάς τούς Γάλλους. Εϊμεθα τώ δντι περίεργον έθνος. "Ο
φείλου, κατ’ έμέ, οί άρμόδϊοι νά χαράξωσιν έφ’ δλων τών γωνιών τών 
τετραγώνων δτι πάς ακριτόμυθος θά τιμώρήται διά θανάτου. Ούχ 
ήττον δ έν λόγφ άρθρογράφος διατείνεται δτι έπέτύχατε μέν τοΰ 
ποθουμένου αποτελέσματος, μεταχειρισθέντες δμως ουσίας... (παρα
τηρεί τήν έφημερίδα) νιτρογλυκερίνης.

ΚΛΑΥΔ. Πιθανόν.

ΚΑΝΤ. Καί έπιπροσθέτει δτι ή έπιτυχία, ήν έσχετε έν ·μϊφ δοκιμή 
διά βομβίδων ύφ’ ύμών μόνον παρασκευασθεισών, καί πυροβόλου ύφ' 
ύμών ώσαύτως πληρωθέντος, δέν εινε έξησφαλισμένη καϊ έν <5pqi 
μάχης, κάί δτι αί έκρηκτικαΐ υλαι, ών ύμεϊς ποιεϊσθε χρήσιν, θά ώσιν 
έπικίνδυνοι δι’ έκείνους οΐτινές θά χειρίζωνται τά πυροβόλα σάς, 
παρά διά τούς αντιπάλους των. ΓΙεραίνων δέ καταλήγει είς τό ακό
λουθον συμπέρασμα· άφοΰ αί ύπό τοΰ ύμετέρου τηλεβόλου έκσφενδο-
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νιζόμεν,αιβομβίδες .&πΐφ£ρ.ο>*>ν ' άποτέλεσμα, εις 4ξ:·, χιλιάδων ·. μέτρων 
άπόστασιν,. τά τοΰ ύμετέρου συστήματος δέν θάήδύναντο.νά:άνθέ- 
ξωσιν άπέναντι τοΰ κανονικού πυρός τών κανονοστοιχιών τοΰ τακτι
κού πυροβολικού, πολύ μακρότερον βάλλοντος. - > Λ

κλαυδ. Τά έπιχειρήματα άτινα. προβάλλει ό άρθρογράφος Αεΐσίν 
όντως ορθοί, u.S.Wo'i ήσαν δταν έγραψε ταύτην τήνπραγματείαν. 
Ούχ ήττον βεβαιωθήτε δτι έλαβα δλα ταΰτα· ,·υπ’ δψει μαυγ διότι 
ακριβώς ή λύ.σ.ις. τοΰ προβλήματος έκ.εί έγκειται εις τα·;νά επιτευχθεί 
,ή έκσφενδόνισις εις άπόστασιν κατά/ τό μάλλον,καί ήττον-μεγάλων 
καταστρεπτικών ύλών, άνυπολογίστου καί άκατασχέτου δυνάμεως. 
Ή λύσις λοιπδν τοΰ άλυτου υποτιθεμένου τούτου προβλήματος εύ- 
ρέθη ήδη. Ιδού τϊ αποτελεί το μυστικόν μου. Ούχ ήττον ύπελείπετο 
τό ζήτημα τής άποστάσεως. Εϊχον ανάγκην έκσφενδονιστικής δυνά
μεως τουλάχιστον οκτώ ή έννέα, χιλιάδων μέτρων., -Καί]τοΰτο.· δμως 
τό έπέτυχον.Υποθέσατε παραδείγματος χάριν δτι ταύτην τήη^στιγ- 
μήν περικυκλούμεθα ύφ’ ένός έκατ,ομμυρίου. άνθρώπώ.ν, ήΛ,έχομεν ενώ
πιον μας άπόρθητον,,φρ.ούριον· λοιμόν r! ή πάλήδέν δ-ύ^αΤαι νά/διαρ- 
κέση πλέον τών τριών ή τεσσάρων ώρώνΐ ...../ ...

ΚΑΝΤ. (άκουσίως)· Εινε τρομερόν ! τώ ρντι δέν υπάρχουν πλέον 
στρατεύματα, ούτε φρούρια δυναμενα,.ν’ ά,νΟέξωσιν ενώπιον τοιούτου 
καταστρεπτικού όπλου ,!. ... .. ■ . ■·■. ..

ΚΛΑΥΔ. ’Αληθώς «τά ϊξάντορ πλέςν εζου,δενοΰνται.; s
ΚΑΝΤ, ’A/λλά τότε, τά άλλα έθνη .θά ,.συναςπισθώσιν.
ΚΛΑ.ΥΔ. Ούδέν πλέον σημαίνει, σάς επαναλαμβάνω, ό αριθμός τών 

Αντιπάλων, . . ... ,. ......χ/·;.· ■ ■
ΚΑΝΤ. Καί τό. θειον εκείνο ρητόν τοΰ Κυρίου ήμών ’Ιησού Χριστού

«.αγαπάτε άλλήλους» τίθεται πλέον είς. άχρηστίαν;·;'· , ■ .·■ · ; :
κλαυδ. . Απεναντίας, διαδίδω τοΰτο διά, τοΰ τηλεβόλου μου. καθ’

άπασαν τήν ,ύφήλιον. , , ■, -. ........
ΚΑΝΤ. Καταστρέφοντες εκατομμύρια ψυχών ;
ΚΛΑΥΔ. Καταστρέφων τόν πόλεμον. Ό πόλεμος εινε έθος άνήθικον,

>; »
.τερατώδες, άνόσιο.ν, παράνομον, άπάνθρωπον, καί ούχί τά..μέσα άτινα 
.μεταχειρίζονται δι’ αύτόν. "Οσον, .τά μρ,σα.παύτα καθίσ,τάνταό τρο- 
μερώτερα τόσον εύκολωτέρα καθίσταται ,ή συνδιαλλαγή ;και:άδελφρ- 

.ποίησες τών λαών,. ’Αφ’ ής.ήμέρας οί άνθρωποι θά; δύνάνται νά άλ- 
ληλοκτονώνται .καθ’ έκατοντάδπς χιλιάδων, ούχί ' μόνον, έν 
στρατοπέδοις,. αλλά καί έντός τών άπορθήτων αύτών τειχών, δέ-ν θά 
έτςιχειρήσωσιπλέον νά ριψοκινδυνεύσωσι τήν εθνικότητά των, - τάς

τοϊ;

έστίας των, τάς οικογένειας των, Τον ίδιον έαυτόν των, ένεκα λόγων 
άσημάντων καί ποταπών. Πάς άνθρωπος δστις δοξάζει έν τί) σημε
ρινή έποχή ότι πρέπει νά έφαρμοσθφ έφ’ όλης τής ανθρωπότητας ;τό 
θειον δίκαιον, οφείλει νά έχη ώς μόνην άπάσχόλησιν, ώς μόνον σκοπόν 
τοΰ βίου του τήν άναγνώρισιν τής αλήθειας καί τήν παραδοχήν 
αύτής υφ*  Απάντων τών όμοιων του παντί σθένει καί μέσφ, έάν δέν 
καθίσταται πιστευτή διά .μόνου τοΰ λόγου. Εγώ · οστις έθυσιασα
ήδη τό ;πλεϊστον μέρος πού βίου μου είς προσώπικάς, μου- τυγϋινήόεις 
όμνύω ϊένώπιρν τοΰ Θεοΰ, δτι εΐς -τό εξής δέν θά διέλθη'ήμέρα χωρίς 
νά έχω προ οφθαλμών τόν σκοπόν, πρός δν οφείλει νά βμδίση όχι 
μόνον τό 'έθνος μας, αλλά καί'άπάσά άι άνθρωπότης, ύπερπηδών πάν 
πρόσκομμΐα, δπερ ήθελέ μοί παρεμβληθή. Έτελείωσε πλέονή βασίτ 
λεία έκέίνων, όίτινες διέρχονται τόν βίον των ένασμενιζόμενοι, κοι- 
μώμενοι, άπολαμβάνοντες καί άρνούμενόι τά πάντα. Ό ’ κόσμος θά 
χειραγωγηθώ πλέον ύπ’ έκείνων οϊτινες έργάζονται, άγρυπνοΰσίν, 'έγ-
κρατοΰσι καί πιστεύουσιν. ;

■ΚΑΝΤ.: ,Ά·! πόσον μισείτε τούς έχθρόύς σας.· ■
ΚΛΑΥΔ. Άπατάσθε, κύριε, ούδένα μισώ. Έάύ ύπέθετον-μόνον ότι 

ή πατρίς μου, έπωφελουμένη τής άνακαλύψεώς μου θά^ 'Ικήρυττεν 
άδικον πόλεμον, σάς. ομνύω, ότι θά έξεμηδένιζον τήν έφεύρεσίν μου 
ταύτην. >Άλλ’ ή πατρίς μου δέν κηρύττει άδικον πόλεμον. Μόνον δέ 
όπως προάσπιση .τό δίκαιον δέον ή Γαλλία νά είναι ισχυρά, Τή έπε- 
φυλάχθη νά είναι έκλεκτός απόστολος τοΰ δικαίου, διότ£ υπήρξε τό 
θύμα τής ^ίσχύος.· ■·. .... λ .\··^

■ ΚΑΝΤ, Εύγε ! άριστα !. ’Ιδού μία άλήθεια.Καί νόμίζετε λοιπόν 
δτι θά άφήσω άνθρωπον ώς ύμάς νά πώληση τήν οικίαν έν ή έπέ- 
νόησε καί έφεΰρε τήν σωτηρίαν τής πατρίδος του ; Μίαν οικίαν, ήτις 
θά θεωρήται έντός ολίγου ιστορικόν μνημεΐον ; Ποτέ ! Δέν μέ γνω*  
ρίζετε καλώς, κύριε. Έϊπατέ μοι λοιπόν θέλετε νά διατηρήσηΤ^πήν
οικίαν σας ;

κλαυδ. Έν αύτφ άπέθανεν ό πατήρ μου, ή μήτηρ μου- έγεννή-
θην έν αύτφ. ·..··> q

ΚΑΝΤ. Πολύ καλά, θά έξευρεθϊ) τρόπος. Είμαι άνθρωπος γνωρίζων 
καλώς τό εργον μου... Σάς παραχωρώ , το άναγκαιοθν ύμϊν ποσόν, έπί 
τώ δρω νά μέ καταστήσητε συνέταιρον έπί τοΰ τετάρτου τών κερδών 
χωρίς ν’ άναμιγνύωμαι ποσώς εί'ς;ν τήν ‘Τεχνικήν'·δίεύθϋνσι·ν·Αί^οΰ 
έργου, δπερ άλλως τε ούδόλως εννοώ1.' Μάλίστα ούδέ, θά μέ βλ'έβέτε ! 
θά έξαρκώμαι μέ τήν μερίδα μου έπί τών κερδών. Μέ όννοέίτε
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κΛΑΥΔ.Μάλιστα,κύριε, και σάς ευχαριστώ έξ όλης μου καρδίας, 
είναι δμως ή ύστατη θυσία, ήν θά όκπλήρώσώ· θά το ?πράξωέν τού*  
τοις. Ή πρότασις, ήν μοί κάμνετέ, :·μο-Η έ?γένετο ήδη:κάΐνύφ’ ένός 
άρίστου φίλου, ύφ’ ένός Ισραηλίτου, στενοτάτάςέχοντος : σχέσεις 
με?άτών μεγαλειτέρων τραπεζών ολοκλήρου του κόσμου. Έν τού- 
τοις τώ ήρνήθην κατήγορηματικώς, διότι. έπεθύμουν νά διατηρήσω 
δι’ έμαυτόν τό δικαίωμα τών πρωτοτοκείων. ■ ; r

KANT. Εννοώ, πάς άλλος δμως, έκτος ύμών, θά έδέχετάεύρισκ0> 
μένος έν τή θέσει σας. Άλλ’ εϊπετέ μοι, -παρακαλώ,· ή ύποθήκη 
είναι παρά ξένου τινός;

ΚΛΑΥΔ. Όχι, ΰπό τής κυρίας'Ρούπέρ; ήτις έχει λαμβάνειν έν 
μέρος τής προικός της έκ .τής αξίας -τής.οικίας"ταύτης.,:Τούτουδέ 
ένεκα επιθυμώ νά συνεννοηθήτε προηγουμένως μετ’ άύτήςτής ’ιδίας.

ΚΑΝΤ.· Έχει. καλώς. Είμεθα πλέον σύμφωνοι.
,- «ΡΕΒ. /(εΐσερχόμένη έγχειρίζει χαρτίον τι εις. τόν Κλαύδιον)· Λάβε*  

τε το σχεδιαγράφημα. ·.<«■'
καντ. (παρατηρών την 'Ρεβέκκαν· λέγει πρός τόν Κλαύδιον)· 

Αληθής άγγελος !! ! ..
ΡΕΒ. (χαμηλοφώνως τώ Κλαυδίφ)· Έπανήλθεν.
ΚΛΑΥΔ. Τό ήξεύρω (ή 'Ρεβέκκα κλείει προς στιγμήν τούς άφθαλ*  ■ 

μούς της καί αναλαμβάνει την? συνήθη αύτής φυσιογνωμίαν) .·
εδμ. (έίσερχόμένη· πρός τον. Κλαύδιον)· Ή κυρία επιθυμεί νά σάς 

όμιλήση,? πριν Γδη τόν κύριον. :.·? ;
ΚΛΑΥΔ. Άς ελθγ) (ή Έδμέα έξέρχεται). 'Ρεβέκκα; λάβετε την κα

λοσύνην νά όδηγήσητε τον κύριον Καντανιάκ νά έπισκεφθή την 
οικίαν. .' ■
.. ΚΑΝΤ. ’Εξαίρετα (έξέρχεται διά της μιάς θύρας, ένώ ή Καισαρί- 
νη.εισέρχεται διά τής ετέρας).

ΡΕΒ, (έξερχομένη μετά του Καντανιάκ)' Έλθετε; κύριε.«

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ ·: λ
* 

ΚΛΑΥΔΙΟΣ,

καις.. Έκπλήττεσθε, διότι έπανήλθον ; . Λ ..-;
κλαυδ. Γνωρίζετε καλώς δτι έπαυσα νά <κπλήττομαι = πλέον διά 

τάς πράξεις σας.

405
ΚΑΙΣ. Σάς. έγραψα »μίαν έπιστολήν, έξηγούσα τήν α’ιφνήδιον άνατ 

χώρησίν,μρυ^.άλλ’.άπαν^ημίν σας δέν έλαβον...« . , · .■/>3\·.ΐΖ
κλαυδ. Δέν έλαβον τοιαύτην έπιστολήν»:-: '
ΚΑΙΣ. Πώς συμβαίνει τούτο; . <·ί.·Ά' ’ ■

. ΚΛΑΥΔ. .Συμβαίνει, διότι ουδέποτε- μοί,.έγράψαΐε τοιάύτην.· .·
ΚΑΙΣ. '^Χλά,,ΰόΙς βεβαιώ...„ - ...”. '.■.■.■■.■··-■■..·?! 1

, κλαυδ. ρΰτρ>.ς. ή (άλλως,,τό. πράγμα δέν έχει οΰδεμίαν 'βαρύτητά:.
ΚΑΙΣ.,,,Ν.αί 1.ΛοιπόνJ,δέν ·σάς;έγραψα 'κα.θό,σον δέν ήθέλο.ν .'νά όάς 

προξενήσω ού?ε·.άνΥισυχίαν ούτε: κα'ι χαράν τινα». ■/ . <- ' ·>. !·?;-?
ΚΛΑΥΔ, Δέν. έννοώ. : ;
KAI?.,.Δΐέτφεξα τόν έσχατον «κίνδυνον. λ-. ...,·,',·, . ? ■ -
ΚΛΑΥΔ. *Ω  ! παύσατε παρακαλώ, τάς-χαριτολογίος. .·; /.'
ΚΑΙΣ. Ό θάνατός μου λοιπόν δέν θά ήτο δι’ υμάς αληθής ευτυχία ; 
ΚΛΑΥΔ. Έάν εύρίσκεσθε πλήσίον τής μάμμης σας.
ΚΑΙΣ. Μάλιστα ήμην πλησίον της.
ΚΛΑΥΔ. Τότε θά ήδύνατο αυτή κάλλιστα νά μο'ι γράψη.
ΚΑΙΣ. Προς τίνα σκοπόν ; Δέν θά ήρχεσθε νά μέ έπισκεφθήτε.
ΚΛΑΥΔ. Άπατάσθε. ? !'':Α
καις. Άλλά πρός ποιον σκοπόν θά ήρχεσθε ;

,ΚΛΑΥΔ,,Έύρισκομένή εις τό χείλος, τού ^τάφου δυνατόννά ήθέλατε 
νά μοΡόμολογήσητέ τί, ,ή κα'ιΐχά μο'ι’ζητήσητε.': ?·..

ΚΑΙΣ. Άλλά τί ύποθέτετε; ....· ‘rr-': ’ .< ιΑ ·:
-ΚΛΑΥΔ*: ’Δέν υποθέτω,. ένθυμούμαι -και προβλέπω-.'■ <’ ·-■/ ,. .··

νΚΑΙΧ, .'Ώστε ή έπάνοδός μου ένταϋθμδ|ν σάς; δυσηρέστησεν,·.; - :,
ΚΛΑΥΔ. Άλλά, πίνΐ νδικαιώματι θά^δυσηρεστούμηνί, άφρύ-ή οϊκία 

αυτή ανήκει έξ ήμισείας εις άμφοτέρους ; Τούτου ένεκα μάλιστα σάς 
προσεκάλεσα προ ολίγου νά κατέλθητε., -

ΚΑΙΣ. Αληθώς ή Έδμέα μο'ι είπεν δτι θέλετε νά τήν:,έκπσίήσητε.
κλαυδ. ΚατέστηΛπλέοη έπάναγκες. , ?Λ· ·.?■■,. .r.··’/?" ,. ί??’
ΚΑΙΣ. Κα'ι διατί αναθέτετε ε’ις έμέ τάς διαπραγματεύσεις
ΚΛΑΥΔ. Διότι πρόκειται περί· τών συμφερόντων σμς,-Συνεζεύχθη- 

μεν όπως διάγωμενίέν κοινακτήμρσύηη,, Όθεν, τά, ήμιση ^κείνων τά 
'0πο.ΐα·,κέκ.τημα.ΐ:σάς<,άν'ήκο.υσίν.£;'
., καις, ;Άλλά “προ πόλλού ήδη «χρόνου έξωδεύσατε περισσότερα τού
των δι’ έμέ. ϊ .?.;

ΚΛΛΥΔ.;·Οΰτω μοί άρέσκει. , ·/ · ;'-·:.ν??ί
ΚΑΙΣ. Δέν έχω δμως ανάγκην πλέον ούδενός, καθόσον'Εσχάτως-ή 

μάμμη μου έκληρονόμησε σημαντικόν πσσον,όπερ; έμερίσθήμεν,,’Ρθέ’ 
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λατε λοΐπδν μοϊ έπιτρέψει;ν*  απολαύσω )ζάράς ής δέν εϊμαι αξία ; 
Δέχεσθε νά σάς δανείσω τδ ποοδν τδ δποϊον σάς άναγκαιοϊ ;

ΚΛΑΥΔ. Σάς ευχαριστώ. · ' >
KAIS. Άλλά σάς Ικετεύω...
κλαυδ. Είναι δλώς ανωφελές. Ά ! ιδού δ κύριος Καντανιάκ (ει

σέρχεται ό Καντανιάκ, ον παρουσιάζει δ Κλαύδως προς τήν Κάισα- 
ρίνην)·δ κύριος Καντανιάκ (’παρουσιάζει·'τήν'’Κκισαρίνην)· ή κυρία 
’ Ρουπέρ. Πριν σάς άφήσώ οφείλω νά σάς έ?πω; κύριε Καντανιάκ, δτι 
έπιθυμώ νά σάς ξενίσω έφ’ δσον θά διαμείνετε ένταΰθα, κάΐ δΐι γευ
ματίζομε ν μετά την δωδεκάτην. Ήδη άπέρχοααι 'ίνα διατάξω νά 
σάς έτοιριάσωσι το κατάλληλόν δώμάτιόν (δ Καντανιάκ χάιρέτίζων).

ΚΑΝΤ. Αληθώς μέ καθΰπόχρεώσάτέ !! ' : "

(δ, Κ^.αόδιος κα'ι δ Άντώχιος εξέρχονται)

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ
ΚΑΝΤ. (παρατηρών μετά προσοχές την Καισαρίνην λέγει κατ’ 

ιδίαν)· Ιδού τδ τέρας..;, δμόλογουμένως ίϊναι θελκτϊάώτά,τον. ■:
καις. Είπατέ τι, κύριε; " ' '
ΚΑΝΤ. Άπολύτωςτίποτε; κυρία’ ‘Ρο'υπέρ, άάθδ δμως άνθρωπος τού 

χρήματός, κατά τδ δή λεγόμενόν; έκρινα καθήκον σύμφώνώς ταϊς 
δοθείσαις μόι διαταγάϊς νά κάμω φυσιογνωμικάς τινας παρατηρήσεις, 
ίνα μή έξάγοράσω τδ κάκδν άκριβώτερϋν -;άφ’ δσον; πράγμα τικώς 
αξίζει. Σημειώσατε δέ, κυρία, δτι είς τδ ζήτημα τοΰτο πολύ σπα- 
νίως άπατώμαι. ■'

καις. "Ωστε γνωρίζετε ήδη τδν χάρακτήράμου»
ΚΑΝΤ. Μάλιστα. ■ ■
ΚΑΙΣ. Έΰαρέστηθήτέ λόΐπδν νά μοί τδν έξηΥήσητε· θά μοί παρέ- 

ξητέ οΰτω μέγάλην έκδόύλευσιν. Διότι ένίότέ αδυνατώ κά'ι έγώ αυτή 
νά τδν έννοήσω. Τοΰτο έννοεΐται θά ήτό άάίίως έξέυτελιστίκδν δι*  
Ιμέ;’ίάν"δέν’έιχον' είΜΪ οΓσοφόι τής άρχαιότήτος δτι' οΰδέν δυσχε- 
ρέστερον τοΰ Γνώθι σαυτόν.

ΚΑΝΤ. Ευχαρίστως θά τδ πράξω, κυρία) άρκεϊ μόνον νά μόι έπι- 
τρέψητε νά δμιλήσω έλευθέρώς. -

ΚΑΙΣ. Άλλά πώς, κύριε ; ’’ 1 ' ’ ’

: ΚΑΝΤ.» Οΰδέν άπλούστερον τούτου. Ό δρισμδς τοΰ ψυχολογικού 
χαρακτήρός σας άποτέλεϊτάτ ύπδ τών τεσσάρων ακολούθων $&· 
ξεων ι Kowpat^ Θηριωάηςρίίκιάίσχροχερόής. ι

ΚΑΙΣ. Κύριε !! ! ,■■··. ,.— .- ;',.-.' ινΛ··’

ΚΑΝΤ. (βεβαιούμένος δτι οΰδε'ις άλλος τδν ακούει καί Οέτων άμ- 
φοτέρας τάς χεΐράς του έπίτής τραπέζης, παρατηρεί τήν Καισαρίνην 
άσκαρδάμυκτει καί λέγει δι’ ύφους προστακτικού.)· Πόσον 'θέλετε διά 
νά μοΰ- πωλήσητε τήν άνακάλυψιν τού συζύγου σάς ; νε ·; ς.κ-ιΑ ··>·.·.·<.·'

ΚΑΙΣ. Τί λέγετε ;... ■■■'■■,.:■ :: \Α ,,-.7:

■ ΚΑΝΤ.: Λέγω πόσα .χρήματα θέλετε διά νά μοΰ ποοδώσητε τήν ώ- 
νακάλυψιν τοΰ συζύγου σας - Λ7: ;.u , -·χ·· ύ- ί -><~ν ;ε·<

ΚΑΙΣ. ΛΑ ! ά! -ά·.!■.■ ά ! .(γελώσα)'· όποία άστειότηςφ· &
5ΚΑΝΤ» ;Άπεναντίάς, σπουδαιολογώ καθ’ ολην τήν σημασίαν τής 

λέξεων,’ καθόσον είμαι; λίαν, άπησχόλημένος. ,i ■ . · - ■ *'  ; ί·' -
ΚΑΙΣ. Άλλά τίς εισθε λοιπόν ,":Α.'··

icKANT., ®ά?σάς,·'τδ-'εϊπω.ιπάραυτα άνευ·περΓσ.τρ·οφών/Έιμαι-'δ·ΣΙρ δέ 
Καντανιάκ, άπλούς πράκτωρ οΰχ ήττονχθεωρόύμενος ·ώς- άρκετά άά- 
νοΰργος, ανωνύμου τινδς εταιρείας ίδρυθείσης έσχάτως, καί ής¥ά κε
φάλαια, 'έν παρόδφ; έίρήσθω; Ανέρχονται εΐςίδεκάδας’ τίιίάςτδισεκα- 
τομμυρίων,- έπι σκ’ό'πφ έκμεταλλεύσεως’Γτής έργασίας, τών ’ιδεών, τών 
ανακαλύψεων; ·. ένΊνέ · λόγω τή ς μεγαλοφυΐας τών άλλων;: Τουτέ^τΐν 
άμα; ίδωμεν, μάθώμεν, ή όσφρανθώμεν τοιοΰτόν -τί',ανάξιον·λόγόυ 
δμως, εννοείται, άδιάφ'σρον παρά τίνι λαώ/ πάρεμβαίνόμέν.: καΐ - διά 
τής ·πέ ιθοΰς/ διά . τού χρ ή μάτο ς; δ ιά τού δ όλου; διά'ίτή ς ισχύος;’ έάν 
παρουσιασθή’ ανάγκη; Αρπάζομεν έκεΐνο ..δπερ·:' μάς ιάναγκαιοΥ σκό- 
πούντες νά κατασταθώμεν παντ'ι σθένει καί μέσω κυρίαρχοι, παντώ- 
κράτορες ολοκλήρου τοΰ κόσμου.· "Οθεν εννοείτε καλώς πόσον μάς 
εινε-χρήσιμος μία άνακάλυψις, ώς ή τοΰ κυρίου ΛΡουπέρ. α;ά.Λ ?

ΚΑΙΣ. Έν άλλάίς λέξεσι μοί,·.προτείνετε νάί'πράξωμίαν Ατιμίαν ; 
ί ΚΑΝΤ. Σάς προτείνω Άπλούστατα μίαννέπι^είρησιν.7 ί ν< ?■ 

. ' . ΚΑΙΣ, . Ή’ λέξιςι αΰτη,: κύριε;:’έστω, ή'-τελέυταίαΐσαςί ' ' ' >»· , 
ι. . ΚΑΝΤ. Ή προτελευταία >μου,τουλάχιστον(ή Καισάρίνή έγείρεται 
και έτοιμάζεται νάχέξέλθτ))·■:Πού πηγαίνετε λοιπόν:; ΐ~: '■ 
,χ „ ΚΑΙΣ.- Μεταβαίνω ί 4ά είπω.’ τά πάντα--.π^δς τόν σύζυγόν μου, τόΰ 
όπίοίου ’άναμφιβόλως ύπεκλέψατε τήν έμπιστοσύνην'δΐά τινος τε^νά’ 
-σματος.’/:· ,.ώ -·Α.- : X' «Λ

. - καντ.. Μή τδ’πράξητε, προσφιλής, μ,οι κυρία) καθόσον>θά:μεταμε- 
ληθήτε έπειτα : ύπερβαλόντώς» Μετεχειρίσθην; άναγκάίό^ τι ί τέχνα-ι 
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σμα διά τόν σύζυγόν σας, διότι συμφώνως πρός τάς δοθείσας μοι 
όδηγίας ώφειλον νά δοκιμάσω, ν’ άρπάσω εί δυνατόν τό άπαραίτη- 
τον δι’ ήμάς μυστικόν του, καθόσον άνευτούτου άλλα πολλά τοί- 
ούτου είδους άποκτηθέντα διά μεγάλων κόπων και εξόδων Οά καθί
σταντο δλως ανωφελή. Συνεπείς δέ πληροφοριών τινων, άς έσχον, 
προέβλεπον, δτι ούδέν ειχοννά έλπίσω άπό τόν σύζυγόν σας, δπερ 
καί άληθέστατον καθά έβεβαιώθην έκ της προ ολίγου μετ’ αύτοΰ 
συνομιλίας μου.: Διότι ούχί μόνον εινε άνήρ μεγαλοφυής και μεγάλης 
καρδίας, άλλ’ εινε καί άνθρωπος ένεργών προφυλακτικώς καί περίε- 
σκεμμένως καθόσον αφορά τήν έργάσίαν του. Ευτυχώς όμως οί μεγά
λοι οΰτοι άνδρες ιδεολόγοι και εύπιστοι δντες σύρονται έκ τ·55ς ρινός 
οΰτως ή άλλως, κατά τό δη λεγόμενον ύπό τών γυναικών των.'Ούχ 
ήττον δταν λυτρωθώσιί τούτων καθίστανται άπρόσβλητοι. Τότε πλέον 
πρέπει νά μεταχειρισθή τις μεγάλα μέσα... δπερ: είνε~λίαν δυσχερές.

ΚΑΙΣ. "Ωστε έλπίζετε νά μέ καταπείσητε ;
;■ KANJ. λΑ;! ίδέν υπάρχει:τοιαύτη -άνάγκη, προσφιλέστατη μοι κυρία, 

καθόσον δυνάμεθα κάλλιστα νά: «ίάς έξαναγκάσωμεν.:
, καις. Αλλά τίνΐ τρόπω παρακαλώ; ■ ·. . <■<

ΚΑΝΤ. Εισθε ή θυγάτηρ τοΰ βαρόνου καί τής βαρώνης Φιεράδλεν, 
δπερ γερμανιστί < σημαίνειή τέσσαρες αετοί, καθόσον πκατάγεσθε έξ 
άρχάιο.άάτ.ης Βαυαρικήςνόίκογενείας.: Κατά τινά άρχαίανπαράδοσιν 
είς τών πρόγονων σας κατέστη σημαιοφόρος τοΰ Καίσαρος μετά την 
ήττάν τοΰ ι’Αριοβίστου, εκτοτεδέ tv. τών μελών τϋς ο’ικογενείας σας 
φέρει τό όνομαΚαϊσαρ, ώς ό πατήρ σας $ Καισαρίνη, ώς ύμεϊςί "Ενεκα 
δέ;: έπιγαμιών τινων τών προγόνων σας μετά τινων αριστοκρατικών 
οίκων, θά· άνεκάλυπτέ τις, διά τίνος μικροσκοπίου, έννοεϊται, έντός 
τών. φλεβών σας ρανίδα τινά βασιλικού αίματος, ητις ούκ ολίγον 
συνετέλεσεν ε’ις τό νά πιστεύητε δτι διαφέρετε τών επίλοιπων άνθρώ- 
πων. Έγεννήθητε έν Παρισίοις κατά τό 1848. .*0  πατήρ σας διε- 
ζεύχθη λίαν ένωρίς τής μητρός σας, διότι εΐχεν έγκαταλείψει τήν συ
ζυγικήν έστίαν;καί τά λοιπά... ‘Ο πατήρ σας χαρακτήρας άσθενοΰς, 
κούφου καί υπέρ τό δέον άγαθοΰ έξηκολούθει ν’ άγαπ^Ε τήν μητέρα 
σας και μετά τήν διάζευξίν των, καίτοι δέ ένοχον, δέν ήδύνατο 
νά τήν λησμονήσφ. Ήρξατο τότε νά θύη τφ Βάκχφ καί νά παίζ-ρ 
νυχθημερόν. Ήμάμμη σας εΐχεν άναλάβει τήν άνατροφήν σας. Είς 
ηλικίαν δέκα και πέντε έτών έφαίνεσθε ώς δεκαοκταέτις. Εισθε ώραιο- 
τάτη, άλλά καλλονής άλλοκότου, προκλητικής· δυσκόλως άνήρ ήδύ- 
νπΤ° νά άνθέξγ είς τήν γοητείαν τών θέλγητρων σας. Έκτος έμού

έννοεϊται, δστις δέν είμαι πλέον άνθρωπος, άλλά μηχανή. "Ωστε εινε 
δλως περιττόν νά μέ παρατηρήτε μέ τόσην τέχνην καί ήδυπάθειαν; 
‘Υφ’ ολοκλήρου τής ξένης άποικίάς, ής άποτελεΐτε μέρος, έθεωρεΐσθε 
ώς τά μάλα ιδιόρρυθμος κάί φιλάρεσκος εις τόν ύπατον βαθμόν.. 
Καί αληθώς δέν ήδύνασθε νά συναντήσητε άνδρα χωρίς νά θελήσητε 
νά τόν καταστήσητε θΰμά σας; Ήτο δι’ ύμάς: άκαταμάχητόν έν
στικτον ύπεφέρετε ?. έξ 'έρωτομανίας, . άσθενείας ,άυνήθεστέρας ;πάθ’ 
δσον νομίζουσι παρά ταϊς γυναιξίν. Ή άλλόκοτος αΰτη τρέλλά έπή- 
νεγκ,εν έκεΐνο δπερ μοιραίως ώφειλε νά έπιφέρη. Κόμης τις όνόμα- 
τι Άμέδαΐος Δελασενύ, έπωφεληθείς τών πρός αυτόν διαθέσεων σας 
έδρεψε. προώρως τόν κάλυκα τοΰ άνθους καί τήν έσπέραν τής 15 
Απριλίου 1865 έγκατεστάθητε μετά τής μάμμης σας ' παρά τινι 
γυναικι όνόματι Βοβλάν, οδός Μοντοργκείλ, άριθ. 19, έν τώ δευτέρφ 
πατώματι, άφοΰ προηγουμένως προανηγγείλατε είς άπάσας τάςνεα- 
ράς φίλας σας ότι έμέλλατε νά ταξειδεύσητε έπί τινας μήνας. Τό 
δνομα τής γυναικός έκείνης διατηρείται ε’ιρέτι γεγ^αμμένόν χρυσοΐς 
γράμμασι κάτωθεν ρεγάλης ε’ικόνος, κρεμαμένης άνωθεν τής θύρας 
τής γνωστής οικίας καί άπεικονιζόύσης νεαοάν τινά γυναίκα λαμβά- 
νουσαν είς τάς άγκάλας της μικρόν βρέφος δλόγυμνον, δπερ ρίπτει 
έπί ρόδων, φεύγων καί μειδιών δ θεός Έρως. Τρεις μήνας δέ μετά 
τήν έκεΐ έγκατάστασίν σας κατέστητε μήτηρ τέκνου δπερ ένεγράφη 
έν τφ μητρφφ τών άρρένων ώς άγνωστου προελεύσεως μαρτυρούντων 
τοΰ Λέονς Πανταβοάνε άνθρακέως, καί Αθανασίου Μαλανδίνου 
φενακοποιοΰ, ένοικιαστών άμφοτέρων τών παραπλεύριρς,ίτής ρηθεί- 
σης άλληγορικής ε’ικόνος άποθηκών. Αί πληροφορίαι αύται λοιπόν, 
κυρία, ε’ισίν άκριβεΐς ; Έάν παρέλειψα λεπτομέρειάν τινα συμπλη
ρώσατε. ■ ■■ ·

ΚΑΙΣ. Εξακολουθήσατε, κύριε. .....
ΚΑΝΤ. Ό κύριος Λουσενύ ήτο έγγαμος, ώστε δέν ήδύνατο νά έπα- 

νορθώσγ] τό σφάλμα σας· ύπήρξε τότε άνάγκη νά εύρεθ^ είς σύζυγος. 
Τήν φροντίδα ταύτην άνέλαβε γραϊά τις μαρκησία, όνόματι Δελα- 
τούρ-Λανιώ. Κατά τήν έποχήν έκείνην δδηγηθείς ε’ις ΓΙαρισίους δ 
κύριος Κλαύδιος ‘Ρουπέρ ύπό τινων φίλων του δπως άνακουφίσν) τήν 
θλϊψιν ήν ψσθάνετο έπί τ-ρ προσφάτφ άπωλείςρ τής μητρός του, τής 
μόνης γυναίκός, ήν ήγάπα καί έβλεπεν έν μέσιρ τής έπιπόνου.έργα- 
σίας του, συνελήφθη έν τίί παγίδι τής πολυμηχάνου μαρκησίας Τότε 
δέ ύμεϊς έπαίξατε Οαυμάσιρν μέρος πλησίον τού Κλαυδίαυ.σμμμερι- 
ζομένη δήθεν τήν άληθή αρτοΰ θλϊψιν. Τφ ώμιλεϊτε συνεχώς περί
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του πατρός σας*  ένώ έκεΐνος σάς ώμίλει διά την λατρευτήν του (ΑΎΙ“ 
τέρα, καί οδτάχ .- έκ τής άμοιβαίας ταύτης συνενώσεως τών-θλίφεών 
σας παρήχθη ό έρως, άν όχι έν τί!: ύμετέρα καρδίμ/· διότι υμείς ουδέ
ποτε θά δυνηθήτε νά αίσθανθήτε παλμόν άγνοΰ έρωτος, άλλ’ έν τ5ί 
καρδί^ έκείνουζ Είσθε έκ τών γυναικών- έκείνων, άΐτίνες νόμίζόυσιν· 
δτι δ άνήρ χρησιμεύει έπί τής γής μόνον, ϊνα ίκ'ανοποιή τάς κτηνώδεις 
όρέξεις των κάί τάς ύλϊκάς άνάγκας των. · Οΰχ-ήττον άπατάσθε οίκ- 
τρώς. «Ήδη συνεχίζω την διήγησίν μου" δ γάμος -έτελέσθη- την 15 
Ιουλίου 1867 ακριβώς δύω έτη άπότής·γεννήσεως τού μικρού Άμε- 
δαίου. Δέν ήδύνασθε νά έορτάσήτε κάλλιον την ' άξΐομνήμονεότον 
έκέίνην. 4πέτ»ι»ν·' έν ή περιπτώσει λοιπόν κρίνετε καλόν νά πληρόφο- 
ρήσητε τόν-σύζυγόν σας περί τών προτάσέών μου, θά τφ γνωστό- 
ποιήσω δσα προ μικρού σάς άφηγήθην.

ΚΑΙΣ, (μά ύφος .ειρωνικόν καί προκλητικόν ένταυτφ)' Γνωρίζει τά 
πάντα. ' ?? ?····ί;·^·

ΚΑΝΤ.Ά! ά! αληθώς;
καις. Δύνασθε νάτόν έρωτήσητε. -

■ ΚΑΝΤ. Είς ουδένα είπέτί ποτέ I x ; < .
ΚΑΙΣ. Είς ουδένα. ■ :· - ' ■ ■
ΚΑΝΤ. Καί τά ώμολογήσατε ύμεϊς αυτή ;
ΚΑΙΣ. Όιίόταν δέν δύναταί τις νά πράζφ άλλως. -
ΚΑΝΤ. Καί σάς έσυγχώρησεν; > λ - · ·

ΚΑΙΣ. Μάλιστα. -
ΚΑΝΤ. "Ωστε τή συγκατανεύσει του έπεσκέπτεσθε τό τέκνον σάς 

παρά ςή τροφφ του είς'Άγιον Μανδαϊον ;
ΚΑϊς; Μάλιστα.
ΚΑΝΤ. Είνε αληθές δμως δτι δέν έκάματε μεγάλην χρήσιν Τής 

άδείας του, διότι τρεϊς μόνον φοράς μετέβητε πρός έπίσκεψίν του ε’ις 
διάστημα τριών έτών, περί τό τέλος τών δποίων...

ΚΑΙΣ. Άπέθανεν.
ΚΑΝΤ. Έν τούτοις ή συγγνώμη τού συζύγου σας δέν σάς συνεκρά- 

τησεν έπί πολύ.
ΚΑΙΣ. Διότι δέν ήτο τοίαύτη, οϊα έπεθύμουν νά είνε. ; ’
ΚΑΝΤ. Άλλά τό σφάλμα σας ήτο ταιαύτης φύσεως...’Εν τούτοις 

ή συγγνώμη; ής ύμεϊς έτύχατε παρά τού^ συζύγου σας εινε θυσία, ήν 
όλίγισ'ίοί σύζυγοί θά ύφίστάντο-. Καί δμως ύμεϊς' μετά- διαγωγήν 
σχετικώς ήθίκήν έπί τίνάς μήνας ήρχίσαΤε βίον,! Sv at κακάί γλώσσάι 
θεωρούσα! δμοιον τού τής συζύγου 'Ρωμαίου αύτοκράτορος, τής Μεσ -
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σεςλίνης, ής ή χειριστή διαγωγή παρρμοιώδης έχει κάτασταθή μάί 
έν ;αύτή τί! 'Ρώμνι, σάς έδωσαν τήν προσεπωνυμίαν' ή
ΚΛανδίου κατ'αΰτάς πολλά σημαίνει. Καί ή διαγωγή σας 
αυτή, ήν λεπτομερώς^ γνωρίζομε·^ είναι γνωστή ώίαύτώς έίς τόν 
σύζυγόν σας ; ■ ’ΐν μ·γ: ;-,.χΗ Λΐ.ϋ?νΛ·,·;. .■■■· '■--
;νΚ^Σ.^Μάλΐστά. ϊτ'.'-ίί Κ ί''ί Τ.μ. ν; '> A "·”·--μ

ΚΑΝΤ. Και σάς έσυγχώρησε πάλιν; - '
ΚΑΙΣ. Όχΐ; χί-ννΐ'
ΚΑΝΤ. Τότε σάς ήνείχετο μόνον ; -Τ: -S1--'—·
ΚΑΙΣ. Μάλιστα. <·■.··'·■.■.·■.■■■ ν.··.··· λ
ΚΑΝΤ. Μία τοιαύτη ^αθυμία, ϊνα είπω ούτω, έκ μέρους ’τόίι μέ 

άναγκάζει νά πιοτεύσω δτι είναι άθλιος, ηλίθιός; ή -θεός; Ζ ·
Καις. Δέν είναι ούτε άθλιος, ούτε ήλίθιος.

- ΚΑΝΤ. Τότε είναι θεός. Καί άπό πότε λοιπόν άνεγνωρίσατετήν 
θεότητα Μκύτήνψ’ ■■ ■ - '

> καις; Μόλις προ πέντε λεπτών; ' ’ ;<··-:·-·’-,Λ··;··;;
ΚΑΝΤ. Οόχ ήτταν καί θεός έάν είνε έχομεν απόλυτον άνάγκηννά 

έκμηδενίσωμεν τήν ΐσχύν του. Ενίοτε οί τοιαύτην ιδιότητα περίβε- 
βλημένοι είσί περιττοί έπί τής γής. Λοιπόν &ς τελειώσωμεν (έγεί- 
ρεται έξάγει τό χαρτοφυλάκιόν τόυ,άναγινώσκει έναύτφ φιλολογών 
καί δμιλών ταυτοχρόνως). Τρεϊς μήνες πάρήλθον ήδη άφ’οτουάνε- 
χωρήσατε έντεύθεν κρυφίως, μή δυναμένη νά δμολογήσητε είς Ουδένα 
τόν σκοπόν τού ταξειδίου σάς' δ κύριος 'Ριχάρδος Δε-Μονκαμπρέ, δ 
ώραϊος έκεΐνος νεανίας^οστίς κατφκείάπό τίνος ένταδθά; · ίΐμέλϊέ 
κατά τάς ήμέρας έκέίνας ν’ άποδημήσή ' έντέΰθενί Ύμεϊς έκλάμβά- 
νουσα αυτόν ώς ύπέρπλόύτόν τινά έκρίνάτε κάλόν νά έγκάτάΧέ'ίψήΐέ 
τήν Γαλλίαν μετ’ αυτού. Αίφνης έάεινος ϊγεινεν άφαντος, ύμέϊς δέ 
λέγετε δτι άγνόέϊτε τί άπέγεινεν. Ευτυχώς δμως Οάς είχε ' δώσει 
πρό τής έξαφανίσεώς του διάκόσίας χιλιάδας φράγκων, άς’ παρου
σιάζετε ήδη, ώς μερίδίον κληρονομιάς τινός’’τής μάμμης σας. Ουχ 
ήττον αί διακόσιαι αΰται χιλιάδες δέν άνήκον είς τόν κύμϊον 'Ρι
χάρδον, δστις δέν ήτο ή άπλόύς πράκτωρ μας,-σταλείς· ένταϋθα 
δπώς συνάψή σχέσεις μεθ’ ύμών άαί ουτώ δπθκλέφ·μ τό άπδκρύφον 
τού συζύγου σας. Έκεΐνος δμως άντί νά άκολόύθήσρ τάς δδηγίάς, 
άς τού έίχομέν δώσει,σάς έρωτέύθή πράγματίκώς, καί σάς παρέδώόέ 
τά χρήματα τής έταΐρέίάς.Μή φοβεϊσθέ! δέν θά. σάς’τά ζήτήδίώμβν. 
Ό μικρός έρως τού Ναρκίσόυ έκείνόΰ ήδύνάΤο νά^έχή ςτόβάρΐίτάτάς 
συνεπείας δι’ ύμάς, κυρία, καθώς καί διά τήν έτάιρείαιΙ μάς. Ή
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υπαρξίς σας είνε έπί τοΰ παρόντος εις ΰμάς πολυτίμοτάτη καί 
άνα;γκαιοτάτη. Την έξέθετεν δ βλάξ είς μυρίους. κινδύνους. Ήδγ] 
δμώς πλέον δύνασθε νά εϊσθε ήσυχος, διότι εινε αδύνατον νάέπα- 
ν£λθφ. *έκεϊθεν  οθεν διά- παντός τόν έστείλατε. Τό τέλος έστεψε τό 
έργον. Έλθοΰσα είς Παρισίους είς τό μέγα ξενοδοχεϊον ένθα σάς άνέ- 
μενεν ή χαριεστάτη μικρά κόμησα Δε-Τέρα Μόντε ή καί θυγάτηρ τής 
γνωστής μας μαρκησίας Δε-Λατοΰρ Δανίκ, τήνέπιοΰσανέγκατεστά- 
θητε συνφδά ταϊς δδηγίαις τής κυρίας κομήσης παρά τινι κυρίφ 
Ρενάρ, δδός ‘Αγίου Ευσταθίου (έχετε ιδιαιτέραν συμπάθειαν διά 
τάς συνοικίας έκείνας !) Καί την πρώτην Σεπτεμβρίου περί την με
σημβρίαν . . ... ,. . ,.

καις. Αρκετά, κύριε.
ΚΑΝΤ. Τήν φοράν ταύτην δμως νομίζω δτι ό σύζυγός σας δέν εινε 

ένήμερος τών δικτρεξάντ.ων, άλλά καί άν τό έμάνθανεν είμαι βέ
βαιος δτι ούτε θά έσυγχώρει, ούτε θά ήνείχετο, καθόσον δέν θά ήτο 
πλέον μεγαθυμία ψυχής έκ μέρους του, άλλά.; συνενοχή έν έγκλήματι, 
δΐξερ ουδέποτε θά έπραττεν, άπεναντίας /μάλιστα θά, σάς παρέδιδεν 
δ ίδιρς είς χεϊρας τοΰ ,πλησιεστέρρυ είααγγελέως. . Έν ,έναντίφ δέ 
περιπτ,φσει^ά τό έπραττον έγώ. Λοιπόν πόσον ^θέλετε,; προσφιλής 
μοι κυρία, διά νά μοί πωλήσητε τό άπόκρυφον τοΰ κυρίου ‘Ρουτέρ ;■ 

ΚΑΙΣ. ‘Αλλ’ απαιτείτε παρ’ έμοΰ νά διαπράξω έν έγκλημα. > 
ΚΑΝΤ. Θά είνε τό δεύτερον.. Τό πρώτον έχρησίμευσε πρός δφελός 

σας, τό δεύτερον δμως πρέπει νά,χρησιμεύση· διά λογαριασμόν μας. 
Ό έγωίσμός είνε τό χείριστον τών έλαττωμάτων........

ΚΑΙΣ. ’Αλλά , μετά τήν διάπραξιν . τοΰ έγκλήματος έκείνου μετε- 
μελήθην καξ άπεφάσισανά έπαν,έλθω είς τήν δδόν τής αρετής.

ΚΑΝΤ. Δέν σημαίνει- θά μετανοήσητε τότε δι’ άμφότερα, ουτω δέ 
μάλιστα αί χριστιανικά! αποφάσεις σας θά κατασταθώσιν απόλυτοι 
πλέον, Είς τό έργον λοιπόν- προσπαθήσατε νά πείσητε τόν σύζυγόν 
σας δτι δ έρως άξίζεικάλλιον τής δόξης,ώστενά μοί γνωστοποιήση 
τήν άνακάλυψιν του^ ^ Αμφιβάλλω/ δμως έάν τό κατορθώσητε δι*  αΰ
τοΰ τοΰ τρόπου- τέλος έν έναντία περιπτώσει έπιτεθήτε ποΰ Αντω
νίου, ξστες είνε νέος άνευ πείρας,, άνευ ισχύος. Πρός. τούτοις σημειώ
σατε φτι οΰτος κρατεί .^ήν κλείδα^ τοΰ κιβωτίου -τούτου (δεικνύει τό 
κιβώτιου), κα| .δτι .γνωρίζει ,τή.ν Ιδιαιτέραν .μέθοδον, τής άναγνώσεως 
τοΰ έν αΰφφ έμπερςεχομένο») χειρογράφου^.. Μή διστάζατε, δέν θ’άπαν- 
τήσητε δυσκολ^φς^ διότν σάς άγμπφ ήδη. έμμανώς.

ΚΑΙΣ. Πώς γνωρίζετε ;. .
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ΚΑΝΤ, Εί'μεθα έξ έκείνων, οϊτινες γνωρίζουσι τά πάντα.
ΚΑΙΣ, Άλλ’ήξεύρετε, κύριε, δτι έξασκεϊτε έπάγγελμα βδελυρόν ; 

ατιμωτικόν j
ΚΑΝΤ. Δέν ήξεύρω είμή μόνον δτι έκαστος ΰπηρετεΐ τά ίδια συμ

φέροντα, ώς νομίζει καταλληλότερου καί δτι αί γυναίκες, α'ίτινες 
άκολουθοΰσι μόνον τά ένστικτά των κα’ι τάς δρμάς των, έν τέλει 
δημιουργοΰσι θέσιν δυσχερεστάτην, έξ ής άδυνατοΰσι νά έξέλθωσι 
πλέον, δπόταν μάλιστα, καθώς είς τήν παρούσαν περίστασιν, δ πε
ριστοιχίζουν αΰτάς φαντασιώδης κόσμος έξαφανισθή. Τό ήξεύρω, 
ένομίσατε τόν εαυτόν σας πάντη έλεύθερον τών κοινωνικών νόμων 
καί ηθών. Δέν ΰφίσταται δμως τοιαύτη έλευθερία έν μέσφ τών πε
πολιτισμένων κοινωνιών. 'Υπάρχουσι μόνον μητέρες, σύζυγοι, παρ
θένοι- υμείς δέ δέν ύπήρξατε ούτε παρθένος, ούτε σύζυγος, ούτε 
μήτηρ, διότι οΰτω σάς ήρεσεν. ’Ήδη δέ είσθε άπλοΰν δργανον έκεί
νων, ο'ίτινες γνωρίζουσι νά σάς μεταχειρίζωνται. Έπρεπε νά ζήσητε 
ώς τιμία γυνή, κυρία, ΐνα μή σάς έχω σήμερον ύπόχείριόν μού. 
Έπροτιμήσατε νά κατασταθήτε έν τφ φύλφ σας δ,τι δ Δόν Ζουάν 
έν -τφ άρρενι καί τώρα πλέον σάς κρατώ, δέν θά δυνηθήτε νά μοί 
διαφύγητε. Εκείνο, δπερ σάς ειπον, πρέπει ανυπερθέτως νά γίνφ. 
Διό θέλω πληροφορήσει τήν έταιρείαν δτι κατ’αρχήν είμεθα σύμφω
νοι. 'Ως πρός τό ποσόν τής άμοιβής θά τό κανονίσωμεν δταί» συνέλ- 
θητε ολίγον έκ τής ταραχής, έν ή εύρίσκεσθε ήδη. Έστέ ήσυχος, 
ώραία Ταρπηία 1 δέν θά σάς συντρίψωμεν διά τών δώρων μας, ώς οί 
στρατιώται τοΰ Τατίου συνέτριψαν διά τών άσπίδων των έκείνην. 
Δέν είμεθα βάρβαροι (δμιλεΐ μεγαλοφώνως καί άλλάσσει τόνον φω
νής). Μετ’ ολίγον έπαναβλεπόμεθα, άγαπητή μοι κυρία 'Ρουπερ! (έξ- 
έρχεται)

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ
ΚΑΙΣ. Ίδοΰή άβυσος χαίνουσα προ τών ποδών μου. Διατί νά έπα- 

νέλθω ; Άλλ*  δ άνθρωπος οΰτος μέ παρηκολούθει προ πολλοΰ. Δέν 
ήδυνάμην νά τφ διαφύγω. Ανάγκη νά μέ σώση δ Κλαύδιος, διά νά 
τόν καταστρέψω. Έάν έπείθετο νά έξολοθρεύσωμεν τούτον τον 
Ψευδο-Μασσαλιώτην, ή πάλη θά ήτο τρομερά- έάν έξηρχόμην δμως 
νικήτρια θά ήτο αληθής θρίαμβος δι’ έμέ. Έάν μετεχειριζόμην την
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‘Ρεβέκκαν ώς δργανον ; . ... ’Ίσως. "Αλλως τε μοί υπολείπεσαι 
καί δ ’Αντώνιος. Καί, τότε/πλέον,. μά τόν Θεόν! ομνύω νά κατα
σταθώ ’4) έναρετωτέρα; τών γυναικών.

1ΙΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ
(Ή αυτή δια,κόσμησις)

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
ΚΑΐΣΑΡΙΝΗ, ΚΑΝΤΑΝΙΑΚ, ΚΛΑΥΔΙΟΣ, ΡΕΒΕΚΚΑ, ΔΑΝΙΗΛ, 

·'·' ΕΔΜΕΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ .

"Ερχονται έκτου, γεύματος. Ή Καισαρίνη εισέρχεται στήριζομένη έπ'ι τοΰ βρα- 
χίονος τοΰ Καντανιάκ, ή δέ 'Ρεβέκκα εστι τοΰ Κλαυδίου. Ό Δανιήλ δμιλεΐ 

μετά τοΰ’Αντωνίου).

ΚΑΙΣ, (άφήσασα τον βραχίονα τοΰ Καντανιάκ,, λέγει, πρός τήν 
Έδμϊαν^^έρ'ό'ύσαν· δίσκον μετά καφέ καί ποτών)’ Ά ιδού δ καφές, 
(χάμηλοφώνως έτοιμάζουσα τάς κυάθους)· ώμίλησας πρός αυτόν ;

ΕΔΜ. Πρός ποιον ; , ' 1
ΚΑΙΣ; (αεικνΰόυσά τον Καντανιάκ)· Πρός τοΰτον τόν άνθρωπον.
ΕΔΜ, Περί τίνος πράγμμτος , t
'kkli:,r! Πϊρΐ έμοΰ"(άνάτρέπέι έκ πρόθέσέώς' κύαθον έπί τής τραπέ- 

•ζής)· ‘A ! λάβε τοΰτο και φέρε μοι έν έτερον (πρός την'Ρεβέκκαν)· 
Βλέπετε πόσον είμαι αδέξια’ διατί δέν μέ βοηθεΐτε ; (παρατηρεί 
τήν Έδμέαν έάν άνταλλάσσ?) νεΰμά τι μετά τοΰ Καντανιάκ).

FEB. .Ευχαρίστως, κυρία, άφοΰ τό επιτρέπετε. <
ΚΑΙΣ Θά σάς.ημαι ευγνώμων, έάν άνελαμβάνατε έκ νέου τήν διεύ- 

θυνσιν ένταύθα ώς καϊ κατά τήν απουσίαν μου. Θά αναμιγνύομαι 
ενίοτε ΐνα άναπαύεσθε έπ’ ολίγον. (‘Η Έδμέα φέρει τήν κύαθον 
χωρίς νά παρατηρήάγι τόν Καντανιάκ). ■

ΚΑΙΣ, (χάμηλοφώνως)· Τίποτε ούτε τό έλάχιστον νέΰμα.
Εδμ. Δέν δύναμαι νά ένναήσω τΐ· θέλετε νά είπήτέ.

' ΚΑΙΣ.' Μήπως είδες άλλοτε τόν άνθρωπον αυτόν J
ΕΔΜ. Ποτέ ! Ποΰ νά τόν ίδω ;
ΚΑΙΣ. Τέλος πάντων μήπως σέ ήρώτησέ ποτέ τί περί έμοΰ J
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ΕΔΜ. ’Όχι. ' ' 'Ζ,,ί
καις. Δέν τφ ε?πές λοιπόν λόγον τινά 'κρυφίως ; Δέν τφ έγραψες ;
ΕΔΜ. ’Αλλά σάς ειπον δέν τόν εΐδον ποτέ, δέν τόν γνωρίζω. 
καις. Μοί τό ορκίζεσαι ;
ΕΔΜ. Μάλιστα.
ΚΑΙΣ. Έν τούτοις γνωρίζει πράγματα, άτινα δέν ήδύνατο νά μαν- 

τεύσν] καί τά όποια καί έγώ αυτή ήγνοουν, διότι έλέχθησαν μεταξύ 
τοΰ Κλαυδίου καί τοΰ ’Αντωνίου, άνεύμαρτύρων, έννοεΐς.

Εδμ. Τότε λοιπόν έγώ πώς ήδυνάμην νά τά γνωρίζω ;
ΚΑΙΣ. Άκροαζομένη όπισθεν τής θύρας, ώς πράττεις πάντοτε.
ΕΔΜ. "Ωστε μέ ύποπτεύεσθε ; ■ ή.'' ’
ΚΑΙΣ. ’Ολίγον, άλλ’ έάν τφ ειπές τι δέν θά σέ έπιπλήξω, δμολό- 

γησόν ^,δμως; αύτό εις έμέ, καθόσον ή θέσις μου εϊνε κρίΔίμωτάτη. 
Έχω απόλυτον ανάγκην νά μάθω τά διατρέχοντα.

.ΕΔΜ..’Αλλά, σάς έπαναλαμβάνω, δέν τφ ειπον.ποτέ,τίν.
ΚΑΙΣ. Έχει καλώς. "Εξελθε (ή Έδμέα έξέρχεται, ή δέ Καισάρίνη 

τήν παρατηρεί έντός τοΰ κατόπτρου).
ΕΔΜ. (έξερχ.ομένη, κατ’ ιδίαν)· Μέ κατασκοπεύει. , ?
ΚΑΙΣ, (κατ’ ιδίαν)· Τίποτε’ (πρός τόν Δανιήλ)· Δύναμαι νά σάς 

προσφέρω ένα κυαθίσκον καφέ ;
ΔΑΝ. (άποδεχόμενος)· Σάς ευχαριστώ.
καις. Τί έχει λοιπόν ή δεσποινίς 'Ρεβέκκα ; Διατί φαίνεται τό

σον τεθλιμμένη ;
ΔΑΝ. Όπόταν πρόκηται ν’ άπελθγ τις διά παντός, άκουσίως μάλι

στα, μελαγχολεί.
ΚΑΙΣ. ’Αναχωρείτε λοιπόν;
ΔΑΝ. Μάλιστα.
ΚΑΙΣ. ’Αλλά πότε;
ΔΑΝ. Ταύτην τήν έσπέραν. Πολύ έπεθυμουμεν νά σάς άπόχάιρε- 

τίσωμεν αυτοπροσώπως. "Ηδη δέ οτε σάς έπαναβλέπομεν ύγιά καί 
δυνάμεθα νά σάς εύ^αριστήσώμεν διά την άρίδτην φιλοξενίαν, ής 
παρ’ ύμΐν έτύχομεν καί σφίγγοντες τήν χεϊρά σας άπερχόμεθα έκεΐ 
ένθα μάς καλοΰσιν αί ύποθέσεις μου.

ΚΑΙΣ. Ποΰ μεταβαίνετε ;
δαν. Κατ’ ευθείαν πρός τήν ’Ανατολήν.
καις. ’Αλλά διαπράττετε σπουδαίαν άπερισκέψίαν,λαμβάνοντες 

μέθ’ .ύμών τήν νεαράν ταύτην κόρην. Είπατέ μοι λοιπόν, κάί τούτο 
τό πράττετε χάριν τής έπιστήμης ; -
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δαν. Μάλιστα;
ΚΑΙΣ. Είνε πολύ εύχάριστον πράγμα λοιπόν ή σπουδή;
ΔΑΝ. Τό μόνον εύάρεστον έπί τής γης.
καις. ’Άλλά διατί δέν άφίνετε την θυγατέρα σας ενταύθα ;
ΔΑΝ. Που ;
ΚΑΙΣ, Πλησίον μας. , . 4
ΔΑΝ· Έάν θέλν) ευχαρίστως (καλών την θυγατέρα του)· ‘Ρεβέκκα! 

% κυρία ‘Ρουπέρ προσφέρεται νά σέ ξενίσν) πλησίον της κατά την 
διάρκειαν τοΰ ταξειδίου μου. Ό ,Κλαύδιος είνε δ αρχαιότερος μου 
^ίλος, άψοΰ δέ $ σύζυγός του τό προτείντ), έάν προτιμάς νά μείνγς · 
έν Γαλλί^ι, μεϊνον πλησίον της. ’

ΡΕΒ. Σάς-ευχαριστώ, κυρία, άλλά δέν δύναμαι: θ’ακολουθήσω τόν 
πατέρα,μου. .... . ,·

καις. Διατί;
FEB. Διότι δέν, έπιθυμώ νά τόν άφήσω μόνον-'δέν θά τόν άποχω- 

ρισθώ ποτέ. , ,
ΔΑΝ. (άσπαζόμενος αύτήν)· προσφιλές τέκνον ! (ή ‘Ρεβέκκα απο

μακρύνεται)· χάριν έμοΰ. καί αύτόν τόν γάμρν άποφεύγει. Tf-έπρο- 
τεινα έσχάτως ώς σύζυγον κάλλιστόν τινα νέον ομόθρησκόν μας, δστις . 
τήν λατρεύει. Κατέχει πρός τούτοις κα'ι έξαίρετον Οέσιν τόν πα
ρελθόντα χειμώνα έπραγματεύθη μάλιστα έν τινι έπιστημονναφ συλ- 
λόγφ τό ζήτημα τής ταυτότητος των γενεών και τής άνρμοιό- 
τητος τών φυλών. Θά διορισθή άφεύκτως έντός ολίγου καθηγητης 
έν τινι Μουσείφ 3ςαΙ δμως ήρνήθη.

ΚΑΙΣ. Άλλά δέν είνε πολύ εύάρεστον νά διάγν) τις πάντοτε έν 
μέσω ζώων κα'ι σκελετών.

ΔΑΝ. Άλλ’ εινε άψυχα.
καις. Ίσως δέν άγαπή άλλον τινα.
ΔΑΝ, Πιθανόν,.

. ΚΑΙ,Σ. Άοιπόν, έ·γω γνωρίζω τινα. ,
δανλ Τό είπε πρός ύμάς κά'ι δχι πρός έμέ ! Τούτο «ολύ μέ έκ- 

πλήττει. ■ , ·.λ
ΚΑΙΣ. Άυτη όύδέν μοί ειπεν έμάντευσα.
ΔΑΝ. Τότε τό πράγμα διαφέρει. , ; ί
καις. Θέλετε νά μάθητε τό ονομά του ;

. δαν. Ευχαριστώ, όχι. .
. καις. Περίεργον. I Πρόκειται περί τής θυγατρός σας καί δέν θέ
λετε νά τό μάθητε !

η ςτζτγος τοΤ κλατδιοτ

δαν. Άλλ’ άφοΰ δέν μοί τό είπε, σημαίνει ό’τι δέν θέλει νά τό 
γνωρίζω. .

ΚΑΙΣ. Αλλ έάν έξωμολογήθη τόν έρωτά της πρός έκεϊνον ;
ΔΑΝ. Αδύνατον, διότι θά τό έξωμολογεΐτο προηγουμένως είς έμέ, 
καις. Έχετε λοιπόν μεγάλην έμπιστοσύνην πρός αυτήν · 
δαν. Απεριόριστον. -
ΚΑΙΣ. Ούχ ήττόν πολλοί ολίγοι πατέρες ύπάρχουσιν έν τώ κόσμφ 

ώς ύμεΐς. - ' ·'
ΔΑΝ. Έτι δέ όλιγώτεραι θυγατέρες ώς ή' 'Ρεβέκκα. Νομίζω δτι 

τό πλείστον μέρος τών γονέων άπατάταί ώς πρός τόν τρόπον τής 
ανατροφής τών θυγατέρων. ’Ανάγκη κατ’’ έμήν’ γνώμην νά γνωρί- 
ζωσι τήν αλήθειαν διά πάν ζήτημα, ώς κάΓοί άνδρές. Ή άμάθέία, 
ήτις βασιλεύει παρ’ αύταϊς, πηγάζει τό πλεϊστον έξ αύτών τών γο
νέων, οϊτινες άλλοτε μέν ένεκα έλλείψέως χρόνου, άλλοτε δέ ένεκεν 
άγνοιας τών πράγμάτων δέν δύνανται νά έξηγήσωδιν εις τά τέκνα 
των τόν περί αυτά κόσμον.-'*ίΐ  σύζυγός ‘μου "υπήρξεν ή ένάρετώήάτη’ 
τών γυναικών. Έγώ δέ ώσαύτως έχω τήν άξίωσεν δτι είμαι έντιμος 
άνήρ. 'Η 'Ρεβέκκα είνε γνησίά θυγάτηρ μάς καί ώς πρός τον χα
ρακτήρα καί ώς πρός τά αισθήματα. Ότε ήοχισε νά έννο'ή τόν1 Wff- 
ριστοι^ίζοντα αύτήν κόσμόν," τή ήνοίξα τό μακροσέλιδον βι'βλίόΰ τής 
φύσεως καί τή έξήγησα πιστώς καί μεθ’’άπλ'ότητος τούς διέποντας 
αύτήν νόμους. Πάν δ,τι δ Θεός έπλασέν είνε έύγ·ενές καί τέλειο ν 
καί ούδεμία ψυχή, ούτε καί ή τής παρθένου "πρέπει νά δυσ£ε'ράίνή 
έπί τή γνώσει τών φυσικών νόμων. Παράλόγως μέμφοντ'αί τινές'τόν 
Θεόν ώς άσεμνόΰντα έν τή δήμιου'ργία του. Προσέλοίβον μετ’ έμοΰ 
τήν ‘Ρεβέκκαν έν’ ταϊς μελέταίς μου.” Γνωρίζει καλώς πλέον δτι 
όύδέν έν τφ κόσμφ δύναται νά έξαφανισθή, ’ άλλ’ ότι μετασχημα
τίζεται καί δτι ούδέν ύπαρχον δύναται νά παύσή ΰφι στάμενόν',’ έκ
τος τοΰ κακοΰ, έννοεϊται, δπερ άπό ήμέρας είς ημέραν μετριάζεται. 
Έάν ή θυγάτηρ μοΰ άγαπά τινα, ώς υποθέτετε, προσφιλής μοι κυρία, 

' ούτος θά είνε έντιμος άνήρ «αϊ άξιός τοΰ έρωτός' της; Άλλ’ άφοΰ 
δέν μοί είπέ τι περί τούτου"ύπάρχει 'έμπόδίόν τι μεταξύ αύτή^’άαί 
έκείνου. Ίσως δέν τήν άγαπιή ή ανήκει είς έτέραν γυναίκα. Τέλος 
πάντων έν πάσνι περιπτώσει' το πρόσκομμα τοΰΐό θά είνε άναμφιβό- 
λως άνυπέρβλητον, άφοΰ έπιχεϊρή μετ’ έμοΰ ταξείδιον τόσον έπίπο- 
νον, καί διά ποιας χώραςικαί ποιας αναζητήσεις ! '

ΚΑΝΤ. Θά μεταβήτέ λοιπόν πολύ μακράν, κύριέ ;' ■ '
ΔΑΝ;-Μάλιστα.” :
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KANT, (δστις;πλησιάζει ολίγον κατ’ ολίγον)- Καί μεταναστεύετε 
ίσως, χάριν έις,ιστημονικών αναζητήσεων ; ,·.'·’,

ΔΑΝ. Βεβαίως. , ,
KANT. Δύναμαι, νά μάθω τό ειδρς τούτων ;
ΔΑΝ. ’Αλλά,τούτο δέν έχει, τι τό ένδιαφέρον. δι’ύμάς.
ΚΑΝΤ. Έν τούτοις ύπάρχουσι πολλά πράγματα,,τά; δποϊα μέ-έν- 

διαφέρουσ! πολύ πλειο,τερον. .άφ’,.δσον νομίζει τις (προς τηνΚαισαρί- 
v'/jv)· Δέν εϊνε αληθές, κυρία ;

καις, ’Αληθώς γνωρίζετε πολλά αράγματα.
ΚΑΝΤ. Μοΐ υπολείπεται, πάντοτε ΐίόσος χρόνος διαθέσιμος, ώστε 

δύναμαι νά μελετώ πλεϊστα όσα πράγματα. . .
ΔΑΝ., ’Ιδού λοιπόν τί τό θαυμάσίον, τί τα θειον .έχει,.ή.,έπι.στήμη. 

Όταν άρχίσγρ τις νά. έξετάζή. άκραν,,τινά,τήςχναρμονίόυ: . αλληλου
χίας τής φύσεως, ό,πέριξ αύτού.. όρ^ζρ»χ.&νρί^βΐΒα|.:_9.ύ^·ό3ιίγ;αν· κατ’ 
ολίγον καί ιδού αυτός έντός ολοκλήρου τού σύμπαντος. Τοιουτοτρό
πως έγώ έκ τής σπουδής τοϋ φυτικού βασιλείου, έν ή ήθελον νά πε- 
ριορισθώ έπελήφθην άσυνειδήτως, σχεδόν εΐπεϊν, τοϋ ζωϊκαϋ βασι
λείου^ έξ ού. πάλιν, μετέ&ην είς τό ανθρώπινον γένος,, είς δ .καί άνή- 
κομεν, άδιάφορον έάν καταγώμεθα αϊτό πιθήκους, ώς 'ισχυρίζεταιb 
Δάρβιν, άνήρ μεγάλης άξίας, ή άπό τόν πρωτόπλαστον Άδάμ, ώς δια
τείνεται ό Μωϋσής, ,άνήρ άξίας ϊτι,μεγαλειτέρας..κατ’.έμήν. γνώμην. 
Έν ολίγοι,; μετά .την έξέ,τασ.ιν τών. έπιστημονικών. ,ζητημάτων έπετ 
χείρησα την μελέτην των ζητημάτων?τής.συνειδήσεως, .Μεδ’Λ μοί 
έπήλθεν ή ίδ?α, πλείσ,τους όσους έκ τής ήμετέρας ..φυλής κατα
τρύχει, τής ,-^υμπληρώσεως τών, κενών τής ιστορίας., μας καί,? τής 
συνενώσεως τοϋ παρόντος καί μέλλοντος ημών μετά τοϋ παρελθόν
τος μας. Όπόταν ό Κύρος , . (ό Καντανιάκ ζαθεσθείς αρχίζει νά
ρέγχή)’ 0 κύριος Καντανιάκ ύπνώττει, άς άπομακρυνθώμεν . ινα, μη 
τοϋ.ταράξωμεν τόν ύπνον.

ΚΑΝΤ., (κατ’ιδίαν)· Σέ ακροάζομαι, απόγονε τοϋ ’Ισραήλ, πολύ 
περισσότερον άφ’ όσον νομίζεις.

ΔΑΝ· Όπόταν λοιπόν δ Κύρος .έπέτρεψε τοϊς,Τσραηλίταις. νά, έπι- 
στρέψουν είς Παλαιστίνην μόνη ή φυλή τοϋ ’Ιούδα άνςφάνη,· καθόσον 
δέν πρέπει, νά συγκαταλεξτ) τις τούς διασωθέντας έκ τής . τού Βενια
μίν. Δί ένδεκα φυλαί τού Έφραίμ τί .άπέγιναν,; οι μέν ισχυρίζονται 
δτι εύρίσκονται έν ?Ασίφ, οί δέ έν Άβυσ.σηνίφ, ή εν τινι δάσει τής 
Κεντρικής ’Αφρικής. Οί Μορμόνοι .διατείνονται - δ,φι, μετηνάσ,τερσαν 
αύται έν τή χώρφ των καί ό'τι κατάγονται ούτοι έξ αύτών.- Έν τού-

τοις έγώ μετά μακροχρόνιον μελέτην καί άναζήτησιν έγνώρισα τέλος 
την αλήθειαν καί δύναμ-αι, πλέον· νά' έπιζητήσω τόν σύναάπισμόν 
αύτών, δπως δημιουργήσωμεν τό βασίλειόν μας. - '■'‘·ί··

ΚΑΙΣ, (σκωπτικώς)· 'Απορώ όμως πώς δ περιπλανώμενος ’Ιουδαίος, 
οστις ήναγκασμένο-ς νά περιπατή αιωνίως δέν-συνέλαβέ'προθύμων 
την φαεινήν ταύτην ιδέαν. -'·'

ΔΑΝι ι Διότι ;έν ;τώ βαλαντίω του μόνον -πεντάλεπτοι τινοί εΐχε' καί 
ώς έκ τούτου δέν ήδύνατο νά δανείση ούτε εις τούς βασιλεΐξ, όυτε 
είς τούς λαούς.. Τα πεντάλεπτα όμως έκεϊνα' έπολλαπλάσιάόθησαν 
διά τής ’Ιώβειου ύπομονής του καί τών στερήσεων, άς ύπέστηί Ήδη 
πλέον άπέτισε την ποινήν του 'καί δέν περιπατεϊ “πλέον?" Άψίάετο 
είς τόν προς δν δρον (προς τόν Κλαύδίον)' 'ύμ.λίς δέ, ·Ϋέκνο’ν'·τής 
Ευρώπης, ευτυχή απόγονε ταϋ Ίάφεθ, τί λέγετε ; Μεταβαίνω είς 
συνάντησιν τών γηραιών Σήμ καί Χάμ. Έχετε παραγγελίαν τΐνά 
νά μοΐ άναθέ-σητε .δι’ αυτούς ;

ίΚΛΑΥΔ. Είπατε αύτοϊς 'δτι ένταΰθα' έργά ζόμεθα άνενδότως ίνά 
άδελφοποιήσωμεν άπασαν την ανθρωπότητα. ' 1 j

ΚΑΝΤ. (κατ’ ιδίαν)' Έάν-ή Ραλλία είχε πολλά τέκνα δμοιάζοντά 
προς τούς δύο τούτους ανθρώπους; Καί ό Κλαύδιος ώ*ς  όύζυγον την 
νεαράν ταύτην ’Ισραηλίτιδά, άντν τής -μέχρϊςϊι'ΐό'σ’Γέών δϊέψθαρμένης 
αυτής γυναικόςρμά .τόν @εόν ! -θά έπέστρεφοΫμέ- •τάς’-'^έΐρας^κε'νάς. 
Εύτυχώς όμως άλλώς έδοξε τή θεία προνόίά. Δίό 'θά-τή^ έύχαριστή- 
σωμεν έν καταλλήλφ χρόνφ πκνδήμως. Ήδη δμώς^πάτερ' Δανιήλ, 
ανάγκη πάσα νά θέσω έπ'ι τά ίχνη σου ένα τών ΰάάλλήλώλ'μας; 
καθόσον δυνατόν ήμέραν τινά' νά καταστάθή'ς·’ ·κΗδύ8®δης ή καί ω
φέλιμος» (γράφει- έν-τώ σήμέίώματα·ρίω, >τ;ου)ί■''·ΰ(;·^ΐ λ·' 1

Κ^Ι§.. {πρός!τήν ··*Ρεβέκκάν)·  Τΐμοσφέρατέ(δέόπόίνίς·:,'-!πότόν τν'πρός 
τόνικύριο-νΈαντα-ν-ίάκ.?·-'- ;■·· ' «·'*  u ζ '

ΚΑΝΤ. (κατ’ιδίαν)· Δύνασαι νά μοΐ δώσης νά'πίώ δσσν καί άν 
θελήσφς, ΔΗ μεθύω;«ΐίλέ>ο'ν·- (πρύς ^τήν ^Ρεβέκκαν προσφέρίουσαν αύτφ 
ποτόν τι)- Σάς ευχαριστώ, δεσποινίς (έξακολόυθε'ϊνά’ΐγράφή)·;'·>■·'·?■

ΡΕΒ. (προς τόν Δανιήλ)· Έλθέ, πάτερ μου, έπιθυ’μώνά' σόί'δμίλήτω. 
-ΔΑΝ. Ευχαρίστως, τέκνον μου (απομακρύνονται). '' ·'■ 

. ΚΑΐΣ.’ ^πρός-τόν ’Αντώνιον)·· Ήξεύρετε; ότι σκέπτομαι νά :σάς κα
ταστήσω συνεργόν μου είς συνομωΟΐαν. · ’

ΑΝΤ. Εναντίον έίνο^’κυρία; · '
ΚΑΙΣ.· ’Εναντίον τοϋ συζύγου μου. '! -'
ΑΝΤ. Τότε, κυρία, σάς προειδοποιώ δτι θά σάς προδώ'σω.
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ΚΑΙΣ. Τόσον τό χειρότερον δι’ αυτόν, καθόσον συνωμοσία μου 

ώς μόνον σκοπόν έχει το ίδιον του συμφέρον.
ΑΝΤ. Τότε, κυρία, φίθεμα.ι.Όί'.Τ&ί διαταγάς σας. ,· r; , -: 
καις;, ’Αλλ’,,είπατέ.μφι,' δύνασθε να· ·φυλάξητε μυστικόν τι; 
ΑΝΤ. Νομ.ίζφ οτι δύναμαι.
ΚΑΙΣ. Έάν ήτο ; έδικόν σας ίσως ;
ΑΝΤ- Τό έδικόν ^μρμ,όλιγώτερον παντός άλλου-
ΚΑΙΣ. Θά σάς είπω λοιπόνπερί τίνος πρόκειται. - Όρκισθήτέ μοι 

όμως έπί τής τιμής, σας, .ότι έάν πό-σχέδιόν μου δέν σάς άρέσφ, νά 
μή είπητε τί εις ουδένα περί αυτού, ε’ις- ουδένα ! . > λ .

ΑΝΤ. Σάς τό ορκίζομαι έπί,,τής τιμής,μου.
ΚΑΙΣ. Λοιπόν δέν. θέλω νά πωλήσφ ό Κλαύδιος τήν οικίαν ταύ- 

την,καθόσον τούτο θά του προξενήστ) μεγαλειτέρανί θλΐψιν άφ’ όσον 
νομίζει.,,Ή κυρία αύτη είνε ..ε’ις αυτόν» πρόσφίλεστάτη.,·άνάμνησις, 
άλλως δέ οποίαν φθοράν θά έπέφερεν ή μεταφορά εις τάς μηχανάς 
του εργοστασίου ; Εις Παρίσιους, μετέβην, όπως λάβω κληρονομιάν 
τινά, ήτις, μο'ι επιτρέπει, νά φανώ χρήσιμος τφ συζύγφ μου εις την 
παρούσαν; , περί,στάσιν., *Ό.θεν  έπιθυμώ. νά τφ δανείσω , τήν άναγκαι- 
οϋσαν, αυτ,ιΑ ποσότητα, άλλά πολύ φοβούμαι μήπως δέν τήν δεχθή 
ώς έξ έμοΰ προερχομένην.

ΑΝΤ..,'Υπερβάλλο.υσα λεπτότης,. καλώς εννοούμενη.
ΚΑΙΣ.. Είπατε .μάλλον κατάχρησις δικαίου. Ή σκληρότερα τιμω

ρία·, ήν δύναται νά έπιβάλγι.τις,είς /άμαρτήσαντα· εινεκέκείνή, του 
νά τφ άπαγορεύη ν’άπολαύσ-ρ χαράς τίνος, πράττων-ευεργεσίαν τινά 
ή. εύάρεστον-, r.

ΑΝΤ. Ήμαρτήσατε λοιπόν ;
ΚΑΙΣ. Θανασίμως !Όλοι οί άνθρωποι δέν έχουσι τήν μεγαλοφυίαν 

έκείνου, ούτε τό σθένος, ϊνα άνθέξωσιν ώς ύμεϊς εις to# πειρασμόν.
ΑΝΤ, Ώς έγώ ; .

.ΚΑΙΣ, Μάλιστα. Άρνεϊσθε λοιπόν ότι ύφίστασθε ταύτην. τήν στιγ
μήν φοβεροτάτην πάλην ;

ΑΝΤ. ’Αλλά, κυρία ! ,·.,.·,
ΚΑΙΣ. Παιδίον ! Ευλόγως είπατε πρό ολίγου ότι κάλλιον, δύνασθε 

νά . παραφυλάξη.τε τό μυστικόν παντός άλλου παρά, τό έδικόν σας. 
Δύναντκι,.λριτρόν οί οφθαλμοί έναρέτρυ, νέου, ώς ύμεϊς, νά έξαπατή- 
σωσιν Αμαρτωλήν γοναϊκα ώς έμέ ! Σάς ευχαριστώ, άπειοάκις διά 
τάς προσπάθειας, άς κατεβάλατε καί τήν σιγήν, ήν τά-χείλη ύμών 
(τήρησαν. Ή κληρονομιά μέ ήνάγκασε ν’ άναχωρήσφ έν καταλλήλφ
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ώοφ· -ήτό ανάγκη πλέον ν’ Απομακρυνθώ ύμών (ό Αντώνιός ποιεί 
κίνημά τι). Λοιπόν ναί Ι' -άί-κάρδ'ίάιψάς αισθάνονται ’ πρό πόλλου 
τι, δπερ δέν έξέφράσθ'ήμέ’ν’' άλλήλοί'ς :,κάϊ 'δπερ ‘οβΐε θά έκφρασθώμεν 
ποτέ. Τί λοιπόν τόέγκλημάτϊκό'νέν αυτφ’ψ Έίς ύμάς οφείλω τάς 
ύστάτας συγκινήσεις του βίου μόυ. Ήδύνατό'τίς νά7 μ’’έμποδίσφ νά 
αισθανθώ ταύτας. Θέλετε μέ μεμφθή Σεϊς, ίσως διά τούτο ; ’Έστω ! 
Οΰχ ήττον δέν δύναόθέϊ νά μόΐ ’’τάξ άφαιρέσητε.' Μοί άνήκ'ουσιν. 
Σάς ειπον τί περί αυτών ; Πταίω έγώ λοιπόν έάν ήσθάνθητε τούς 
πρώτους παλμούς έν τή πάρθόνική καρδίςρ'άας ; Έάν "ένεκέν έμοΰ 
απωλέσάτε τό άμέριμν'ϋν'Τ’ήΙ άγν’ήςτέότήτός’όάς’-; ‘Έι^άξά 'τί σκο
πίμως ; Έάν ύπερηφανεύωμάι διά5 τό άγνόν καί Ισά'γγελον τούτο 
αίσθημα/5 όπερ μέ σώζει έκ τής αβύσσου, έΐς ήν μέ ώθεΓ'ή φύσις' μου, 
εγκληματώ ; 'Ώ’Ι διατί' νάμή εύρίσκώμαι είς τήν θέσιν τής ‘Ρεβέκ
κας!Θά σάς έξομολογηθώ ήδη τό μυστικόν, δπερ μοί έπιτρέπέται'ήδη 
νά ·σάςί:είίΜϋ. -Έπιθύμώ-'^ήά πράξώμέν άπό κοινού αγαθοεργόν τινα 
πράζιν, ήτις θά χρησψ.εύσγ, ώς αφετηρία έτέρων όμοιων. Ούχ ηττόν 
δέν εινε ή πρώτη φορά, καθ’ ήν θά ποάξω τοιαύτην. Θά σάς' διηγήθώ 
ήμέραν τινά τόν βίον μου- θά ίδητε έν αύτώ πολλάς μελανάς σελίδας, 
ύπάρχοΰσιν όμως και λεύκάί Τίνές, έάν θέλητε θά τάς αύξήσωμέν 4φ*  
όσον εινε δυνατόν. . .

ΑΝΤ, (γοητεύμένος)4 ΙΙάν δ,'τι μοί ·ζ·ητήσητε διά αυτής τής φωνής! 
KAis. Έάν ο/γγ ζητήσω ! Καί έγώ πάν ό,τϊ μοί υπολείπεται έκ 

τής ζωής θέλω τό5 θύσίάσέί, ‘■ΐνά εύχαρίστήσώ μίαν κα'ι μόνην ήμέ
ραν τής·;νε'όΤητός:'σάς''5καΐ' τών όνέτρώνίθάγ;’ΛΙ,δόύ έχω Ό τώ χαρτο- 
φυλάκίφ τούτφ' συναλλαγματικήν'όψεως διακοάίων χιλιάδων φράγ
κων. Είναι δλόκληρος ή κληρονομιά' λάβετέ την.

ΑΝΤ. Ίνα τήν κάμω τί ',
ΚΑΙΣϊ-Θέλω νά τήν έγκλέίσητε είς μέρος τι, έξ' όύ’ νά μή δύναμαι 

νά τήν αποσύρω. Γνωρίζω έμαυτήν, σήμερον έχω προ'Οφθαλμών αγα
θόν τινα σκοπόν, αύριον ίσως θά έχω" έτερον πάντη: διάφορον. Έν 
τοιαύτή περιπτώσει ίσως έξοδεύσω τό ποσόν τούτο καί 'δεν θά δύ
ναμαι νά τό χρησιμοποιήσω έκεϊ ένθα οφείλω. Θά’προσπαθήσω ν*  ά- 
πόδεχθή ό κύριος ‘Ρουτΐέρ - τήν έκδούλευσιν, ήν έπιθύμώ' νά τ'φ πα
ράσχω. "Ισως παρέλθν] άολύς χρόνος' μέχρι τής έποχής λοιπόν (κείνης 
φυλάξατε μοι τά χρήματα ταύτα' δέν θά σάς μεμφθώσι διά τούτο, 
νά εισ'θε/βέ'βαιος (τφ δίδει 5τό χαρτοφυλάκϊον). ■

ΑΝΤνΈΙσθέ-άλλόκΟτος γυνή. -·
ΚΑΙΣ. Είμαι άπλή γυνή, τουτέστι πλάσμα άνίσχυρον, άμαθές, 
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δυστυχές, έν ένί λόγφ μωρόν,. ,καί: άπόδειξις τούτου εινε ρτι έάν 
πρατχω,·. χό/ιςακόν ..εΐς.-τούς άλλρ;υς/.τ.ούτο,·.ε.ϊν.ε. μ,ηδέν απέναντι, ixetr 
V2R» ,θ7?ερ\/πφάττω εΛς:;έμά,υτήν,.·.Π·ο,ϋ θά τά φυλάξητε λοιπόν ;

ΛΝΤ. ’Εδώ (τΐί δεικνύει τό κιβώτιον). :
^ΑΙ2._ Χ^έίφι ,κο:λώί Λτΰλ»ι.βώτΐΌ(ν, τούτο ;
ΛΝΤ. Μη ανησυχείτε!
ΚΑΙΣ. Καϊ τούτο ακόμη εΐνε μία αδυναμία μου. Φοβούμαι τούς 

χλέπτας. ,. ■.. ?<··;;. ,
ΛΝΤ. Καθίσταται άδύνατος ή έκ του κιβωτίου τούτου κλοπή 

πράγματός τίνος, καθόσον, .ήμεϊς αυτοί τό κατεσκευάσαμεν προς.αυ
τόν είδικώς.,τόν σκοπόν.· ....··. .. .

KAIS. Καΐ γνωρίζετε τόίάπόκρυΦον τού μηχανισμού, δι’ου ανοίγεται;
? ΛΝΤ...,Μ;άλι.στα, ούχ ήττον δέν δύναμ.αι.νά« τό είπω
ΚΑΙΣ. ’Απεναντίας οΰτε καί εγώ θέλω να τό μάθω, καθόσον τά 

χρήματα,ταύτα·. πρέπει νά. τεθώσιν εις μέρος, έξ. ού νά μή δύναμαι 
νά τά λάβω. ........ ..

ΑΝΤ· Άλλ’ έάν άπέθνησκον;. . , .
ΚΑΙΣ, Εις διάστημα,,δύω ήμερών; . >

, ΑΝΤ, Ούδέν επέρχεται ταχύτερο*  τού θανάτου.
ΚΑΙΣ. Άλλ’ έν τοιαύτν). περιπτώσει θά έλεγον είς τον σύζυγόν μου 

να>..μΛφήνΐάποδώσιρ· άλλως τε εΐνε και εις διαταγήν μου.
. ΑΝΤ.,Πολ®ώρθά.

ΚΑΙΣ. Σάς ευχαριστώ. Δέν ήδυνάμην νά αισθανθώ, μεγαλειτέραν 
ευτυχίαν (παρατηρούσα, τον’Αντώνιον ρστις ,μεταβαίνει· νά έγκλείσφ 
έν.τ<ΐ>.'?κι,βωτίφ τό;. χαρτοφυλάκιο*);/Πόσον,  ασθενής εινε δ ανθρώπι
νος χαρακτήρ, 8ν έτι βήμα έπί τά πρόσω καί θά κυλισθίΕέντός 
τής.,ίάβύσσου. - -

ΚΑΝΤ. (πλησιάζων τον .’Αντώνιον καθ’ ήν στιγμήν κλείει τό κι
βώτιον)·· Δύν,ασθε νά διαταξητε νά δώσωσι την επιστολήν ταύτην 
εις τό .ταχυδρομείο*; , .

AN.T., Ευχαρίστως,, κύριε (τήν ..λαμβάνει καί? απομακρύνεται). 
. ΚΑΝΤ, νΈ;!. λοιπόν ! έτέθη ό θεμέλιος λίθος; -

ΚΑ4Σ,!ϊ(χαμήλρ<ρώ.νως)·;>Δέν-. είδατε?τ,Ι. «πραξε*  έκεϊ (δεικνύουσα ·τό 
κιβώτιον). κ:

ΚΑΝΤ.· Ναί! άλλα τό έποαξεν άνευ υμών.
ΚΑΙΣ. Ούχ ήττον έχω μέσον·/δπως μάθω.... ..... ■-
ΚΑΝΤ. (βλέπων εΐσερχόμενον τον Κλαύδιον ^διακόπτει τήν Καισα- 

ρίνην λέγων)· τό ποτόν σας εΐνε γευστικώτατον.
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ΚΑΙΣ, (προσφέρουσά.αύτφ 1ν ποτήριον),· θέλετε ολίγον άκόμη; · 
•ΚΑΝΤ, Εΰχαρίστως,/Δέν/φοβούμάι· τά..δηλητήρια, καθόσον κατά

γομαι Ά^ύτόνίΜίθρ^άτην, ώς ό κύριος Δανιήλ από τον ’Αβραάμ 
(ή Καισαρίνη απομακρύνεται). - ?? , ·· - ? ?

ΚΛΑΥΔ· (προς τον εΐσελθόντα Δανιήλ· μετά τής 'Ρεβέκκας)· -Λοι
πόν αναχωρείς ;

ΔΑΝ· Άνευ αναβολής, /■.?. - —;· ·
ΚΑΑΥΔ ”Ημην τόσον ευτυχής βλέπων σε πλησίον μου ! Τί σοί 

συμβαίνει; Φαίνεσαι συγκεκινημένος,
ΔΑΝ. (σφίγγω*  τήν χεΐρα τού Κλαυδίου). Θά σοί έξηγήση τούτο 

ή 'Ρεβέκκα. Εινε θεάρεστον έργον ή μεταξύ εντίμων ανθρώπων αμοι
βαία,έκτίμησις^ ώς ή ήμετέρα ?(κατά. τό/διάστημα τούτο δ Καντα- 
νιάκ πλησιάζει προς τό/οπλον τού ’Αντωνίου, οπερ εύρίσκεται <ν τινι 
γωνίφ τού δωματίου, τό λαμβάνει καί τό έξετάζει).

ΡΕΒ;' (παραφυλλάττουσα -αύτόν διά,τού βλέμματος, τον πλησιά
ζει)’ Τό οπλον αυτό εινε γεμάτον, προσέξατε.

ΚΑΝΤ. Εινε νέου συστήματος (λαμβάνουσα αυτό έκ των χειρών 
του)· νεωτάτου. Πόσον άφόβως τό μεταχειρίζεσθεί δεσποινίς !

ΡΕΒ. “Οταν πρόκηται ν’ άπέλθφ τις εις άναζήτησιν τών ένδεκα 
φυλών τού/Εφραΐμ ! .άλλως τέ έξφκειώθ/ιν..πλέον.

καντ. Μήπως ; έφέρατε τά όπλα κατά· τό*.  τελευταίο*  πόλεμον;
ΡΕΒ. “Οχι, άλλ’ έπεριποιήθην καί ένοσήλευσα εκείνους, οΐτινες 

έφεραν τοιαΰτα. » ?
ΚΑΝΤ. Τότε τά συγχαρητήριά μου, δεσποινίς ! ■ Ύ
ΡΕΒ. Σάς εύχαριστώ, κύριε (τοποθετεί τό οπλον είς τήν προτέ- 

ραν ταυ θέσιν)
ΚΑΝΤ. (προς τήν Καισαρίνη*) ’ Τό οπλον τού μικρού,συμπεριλαμ- 

βάνεταιφέννοεϊται, είς τήν όλην ύπόθεσιν.
. καις. ’Έστεήσυχος· συμπεριλαμβάνεται, Το τηλεβόλο*,  τό οπλον 

δ μικρός, έγώ, ή τιμή καί ή ζωή άπάντων έδώ. Έάν. θέλητε τι ά- 
κόμη, έκ τής/οικίας/ταύτης, είπατέ μοι έλευθέρως. ’ Ά ! δέν αισθά
νομαι έμαυτήν καλά (έγείρεται καί μεταβαίνει-είς ευάερον τι μέρος 
χωρίς-.νάΐέξέλθφ/τής..σκηνής, παρατηρεί, σιωπηλώς^έπΐ ,πολύ τον 
Κλαύδιον συνομιλούντα μετά τής ‘Ρεβέκκας χωρίς νά δύναται νά έν- 
νοήση τί λέγουσιν. Αίφνης μέ ύφος ανήσυχαν καί τεταραγμένον αρ
χίζει νά ψάλλφ στροφήν, πίνα τής Μεδζέ-τού Γκουνώ. Ό Κλαύδιος 
ακροάζεται έπισταμένωςτήν/Ρεβέκκαν καί βυθίζεται εις βαθυτάτας 
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σκέψεις. Ή φωνήτής Καισάρίνης ‘έκφράζει την κακήν φύσιν της, 
άντίθέτον· ουσαν έκ/ίδιαμέτρού/πρός/τήν τής 'Ρεβέκκας, ήτις εμπνέει 
Ουτως,^ίπεΥν είς/τονίΚλάύδιον'πά- άγνότατά τών άίσθημάτων)

FEB. Αί ώς ύμεϊς μεγάλαι διάνοιαι γελώσι πάντοτε δια ' τά προ- 
άϊσθήματα τών/γυνάικώίϊ. Έν τούτοις έ'χομεν τοιαύτα, καί'πριν σάς 
άφήσω, σάς λέγω «δυσπιστεϊτε πρός αυτόν τόν άνθρωπον» (δεικνύει 
τόν Καντανιάκ)*  σιμάι/βεβάίά οτι θέλει νάσάς προξενήσή κακόν.

ΚΛΑΥΔ. ’Αλλά τί διδόμενα έχετε;
ΡΕΒ. Τό προαισθάνομαι.
ΚΛΑΥΔ. Τότε μείνά'τε έδώ, ΐνά μάς/προφυλάξητε’.
ΡΕΒ. ’Αδύνατον*  θ’αναχωρήσω ταύτην την εσπέραν.
Κ'ΛΑΥΔ·. ’Τμεϊς λοιπόν'θέλέτέ ν’ άναχώρήσητε και όχι δ πατήρ σάς; 
ΡΕΒ. Μάλιστα, έγώ. * ?
κλαυδ. Καί ό ’Αντώνιος;
ΡΕΒ. ΠοτέΙ Έπΐ τής γής δύο άνθρωποι μόνον ύπάρχουσιν δι’ έμέ, 

ό πατήρ μου, ε’ις δν οφείλω νάίλέγω τά πάντα, καί ύμεΐς, είς δν δύ
ναμαι νά δμόλόγώ τά'πάντα. ’Από τινων λεπτών δ πατήρ μου ήξεύ- 
ρει διατι θέλω νά άπέλθω ' έντεύθεν, άνευ τούτου δέν θά ήδυνάμην 
νά σάς εί'πω έκεΐνο, δπερ θέλω νά γνωρίζετε. Σάς αγαπώ δ'σον ούδε- 
μία γυνή ήγάπησε ποτέ; Σάς αγαπώ, διότι έίσθέ γενναιόψυχος, διό
τι έισθέ δίκαιος, διότι εισθε δυστυχής καί καλοκάγαθος. At’ έμέ 
είσθέ ό Ανώτατος πάντων καί ήμέραν τινά θά κατασταθήτε δ άρι- 
στος τής πατρίδος σας, εις ήν τά πάντα θέλετε θυσιάσει καί είς ήν 
τά πάντα οφείλετε νά θυσιάσητε. Έάν εισθε άγαμος θά έγίνόμην 
σύζυγός σας, σύντροφός σας, αναψυχή σας κατά τήν έβδόμην ήμέ
ραν, ή μήτηρ τών τέκνων τών οποίων στερεΐσθε, καί’είς αντάλλαγμά 
τών'οά'οίών δ->'θέδς ΐίάς εδώσε τήν’ μέγάλόφυΐαν καί τήν'? δόξαν*  
τά αθάνατα ταΰτα τέκνα. Όπόταν δ θάνατος απόσπαση υμάς μέν 
έκ τών ανθρωπίνων δεσμών, έμέ δέ έκ τών γήινων καθηκόντων θά 
εύρητε έν έμοί μνηστήν άϋλον καί μακρόθυμον, άναμένουσαν έπί τής 
φλιά'ί 'έέέίίδύζ ■'δή;έρόά^λόδσίν-' άγνώ'ΐί'το'ν’!καί θά ένωθώμεν έντός τοϋ 
άπεϊράύ. Ή:θ'ρή5’σκέί^'’μ6ι5?δΙν·έΜ;ιτρ'έπει τοιαύτάς έλπίδας, έν τούτοις 
ή καρδία μου αδιαφορούσα πιστεύει οτί γίνη ουτώ (στρέφει τούς 
οφθαλμούς της προς τήν Καιίαρίνην)*:;  Ή γυνή αυτή δέν: σάς έννό- 
ησε*  δίήλθεν έγγίζοϋσα, ούτως είπεΐν,' τήν μεγαλειτέραν τών ευτυχιών 
ήν δύνάτώιΡν -’άπόλάύσνίγυνή’'ένέϊ" τής γή'ς* τόν έρωτα εύγενοΰς 
καρδιάς' καί’"·ίήγ'έϊρ^%·τάσίά9 μεγάλης διανοίας. Τήν ήγαπήσατε καί 
Ισως τήν αγαπάτε είσέτι άκουσίως. ’Ιδού διατι δέν θά μέ έπανίδητε

πλέον ύπό τούτην τήν μορφήν. Καί αυριον έτι έάν εισθε έλεύθερος 
παντός δεσμού δέν θά ήρχόμηνπρός ήμάς,-όδτε θά σάς άφινον’νά έλ- 
θητε σείς' προς έμέ.- Ή βασιλεία.μου-δέν /είνε.Λλέον έπί; τής γής. Εί
μαι νύμφη τοΰ ούρανοΰ. Έργασθήτε, κατασταθήτεμέγας,/ωφέλιμος 
καί δεδοξαδμένος' θά σάς αναμένω /έκέίΡ (δεικνύουσα τον. ουρανόν), 
ένθα βασιλεύει άφθάρσία κα'ι άπειροτέλεια. Μή ' βραδύνετε. πολύ νά 
έλθητε*:  σιωπήσατε, ήξεύρω πάν δ,τί θάν’μόΐ .·είάητε· ■ (δ Κλαύδιος 
σπογγίζει τά δάκρυά του έν σιγή). ■ · ’

Καις. (Κατ’ ιδίαν*  εύρίσκετάι πλησίον του κλειδοκυμβάλου)’τήν 
ακροάζεται κλαίων '(ψάλλουσα;·, τήν; τελέυταίαν στροφήν δι’ ισχυ- 
ροτάτης φωνής παύει τό ασμά της).

ΚΑΝΤ. (παράτηρών τήν Καισαρίνην λέγει κατ’ Ιδίαν)*  Ιδού αλη
θής θύελλα, οί άνεμοι βούζουν, ή θάλασσα μυκάται! Δυστυχία είς 
τά μικρά πλοιάρια. . ..

ΑΝΤ. (κρατών τήν κεφαλήν του έντός τών χειρών του)*  ’Ω δυ
στυχία μου ! τήν αγαπώ ! τήν αγαπώ ! τήν αγαπώ !

ΚΑΙΣ, (έγειρομένη κατ’ Ιδίαν)*  ’Εμπρός άς τελειώσω,με,ν· (προς τόν 
’Αντώνιον)*  άς έξελθωσίν-άπαντες έντεϋθεν*  πρέπει νά δμιλήσω προς 
τόν Κλαύδιον*  έκ- τού ζητήματος ταύτης τής/ οικίας: έξαρτάται ή 
τύχη μου πλέον; Έφ’ έίσον τδ παράθϋρον·’τούτο μένει-κεκλεισμένον 
μή έπανέρχεσθε,: έάν τό -άνοίξώ δμως έλθετε αμέσως, διότι θά έχω 
ανάγκην ήμών. ”Ηδη άπέλθετε. * ' 4

ΑΝΤ. Πώς είνε τεταραγμένη !

Καις. Κύριε Καντανιάκ, b κύριος ’Αντώνιος θά σάς. όδηγήση διά 
νά έπισκεφθήτέ ι·τήν περιοχήν ^τ^-οίκίαςν ('ΟΚαντανιάκ έξέρχεται 
μετά τού ’Αντωνίου, δ- Κλαύδιος τούς συνοδεύει προς στιγμήν εις 
τράγον ώστε νά μή άκούση δ,τι θέλουσιν εϊπει μεταξύ των ή Και- 
σαρίνη καί-ή-’Ρεβέκκα).- ...................................... 4 - ' / .

καις. Δεσποινίς'Ρεβέκκα ! ■ ; " *·.>*'
ΡΕΒ. Κυρία ! -■ ' :
καις; Σάς ά ποχάίρέιτώ άπό τούδερκαθόσον Ισως δέν σάς1- Γδω κατά 

τήν άναχώρησίν σας) άλλως τε αφού- δέν έχετε έλθει έ.νταύθα δι’ίέμέ, 
δέν σάς ένδιαφέρει τούτο* -δέν? είνε άληθές ; - -

■ ρεβ. Τά σεβάσματά μου, κυρία. ...... - , -
■ καις. Χαίρετε, Άγάρ<=·-- ' · - . Ε. .ν·.

ΡΕΒ. Άντιχαίρε'τε, Σάρα: (*ή  'Ρεβέκκα χαιρετφ>'ύποκλινέστατά·τήν 
Καισαρίνην, ένφ αύτη μόλις δι’ ένός νεύματος τής κεφαλής της Απο
κρίνεται 'Η'Ρεβέκκα έξέρχεται).
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' ' ' KAATAIOS, ΚΑΙ2ΑΡΙΝΙΙ’

(Ό Κλαύδιος εισέρχεται και λαμβάνει έκ τής τραπέζης χαρτία τινά μή προσε
χών εις τήν Καισαρίνην· μεθ’ ο ετοιμάζεται ν’ άπέλΟρ εις τδ δωμάτιόν του).

KAIS, (λίαν τεταραγμένη)· Κλαύδιε !
ΚΛΑΥΔ. Κυρία !
ΚΑΙΣ. Είνε άναγκη νά σάς όμιλήσω.
ΚΛΑΥΔ. Σάς άκούω-
ΚΑΙΣ. Έάν σάς έλεγον δτι σάς άγαπώ, τί θά μέ άπεκρίνεσθε ;
ΚΛΑΥΔ. 'Τίποτε' θά ήρώτων μόνον έμαυτόν τί είδους νέον κακόν 

θά έπροτίθε,σθε νά μου προξενήσατε. Καί τούτο θά τό έπρατταν έξ 
άπλής. περιεργίας, καθόσον, δέν δύνασθε πλέον νά μοί. προξενήσατε 
τοιοΰτον.

ΚΑΙΣ. "Εστω, παραδέχομαι ότι είμαι ανίσχυρος ΐνα σάς προξενήσω 
κακόν. Ο.ΰχ ήττον ύπάρχοΰσιν- άλλοι τινές δυνάμεναι νά σάς βλάψωσι 
κα’ι καιρίω.ς. ίσως. Έάν λοιπόν-πρός βεβαίωσινΓτου ..έρωτός μου σάς 
έβοήθουν, ριψοκινδυνεύουσα και αυτήν τήν ζωήν μου, 'ίνά έξαφανί- 

ύμ/άς κίνδυνον καί .κατισχΰσήτε τών εχθρών 
,σοςς, δριαςμ^ςύων, ήθέλετε πιστεύσει τότε δτι σάς αγαπώ ;

ΚΛΑΥΔ. ’Όχι! Υ:::ΙΛ·
ΚΑΙΣ. Όποιαν άλλην άπόδειξιν θέλετε ;

.< ΚΛΛ,ΤΔ,«Όΰδεμίαν.
ΚΑΐΕ^Β^ίΐϊΟύτοιςί σάς ομιλώ είλικρινώς, σάς τό ομνύω I
ΚΛΑΥΔ. Άλλ’ έχετε ίερόν τι ΐνα μή όρκισθήτέ ;

;, ^ΑϊΣίά'ϊμεΧς λοιπόν δ: παρά πάντων νομιζόμενος ώς τύπος δικαίου 
και άγίου σχεδόν άνδρός, δέν πιστεύετε εις τήν μετάνοιαν ;

ΚΛΑΥΔ.’Απεναντίας, πάρα πολύ.
ΚΑΐΣ. Άοιπόν ,μετ&νοασα ! . :

Αδ;ύ?ιί«τΗ ΙγνΌπόταν μεταμεληθή τις .δέν τό προλέγει, 
άλλά τό άποδεικνύει έμπράκτως.

ΚΑΙΣ·. Άλλ’χέάν?δ: καιρϋς·;. έπείγγι^ χάριν .δέ τής .σωτηρίας άμφοτέ- 
ρων ,ήμών υάς έλ’εγον πάραυτα- πάν. ο,τι έμελλον, έπανερχομένη έν- 
ταΰθα νάΐ-σάς.ΐβέΤΐσδείξι·)»ολίγον κατ’ ολίγον,.. Προσπαθήσατε νά μέ 

. πιστεύ<;.ηΐ|Άμ®σφς^ ά|>ρΰ£ έκ μιάς καί μόνης στιγμής ,έξαρτάται ή 
. ή έξιλέωσις τού παρελθόντος μου και ή σωταρία του μέλλοντος μου. 
Δυσκολεύεσθ? λοιπόν νά μέ πιστεύσητε ; Προσπαθήσατε καί θά συνει-

4fi 

θίσητε, άφού μέ ήγαπήσατε ποτέ τόσον διακάώς. Δέν μένει λοιπόν 
ίχνος του θεσπεσίου έκείνου' π^ός έμέ έρωτός σας έν τή καρδίμ σας. 
Τόν πρώτον καί μόνον . ασπασμό,ν, δν έδώσατε εΐς;.ί γυναίκα, έγώ τόν 
έλαβα. ’Εγώ μόνη άπήλαυσα τής παρθενικής άγνότητός σας, ε’ις 
έμέ άφιερώσατε ολόκληρον τόν νεανικόν ένθουσιάσμόν. σάς, δλόκλη- 
ρον τόν έν τή καρδία σας ύπάρχοντα έρωτα· λησμονοΰνταί ποτέ δλα 
ταΰτα ; θά ήδύνατο λοιπόνγύνήίάγαπηθεϊσα.ώ'ςέγώύπ’'άνδρόςίσάγ- 
γέλου ώς ύμεϊς νά τόν λησμονήσγ ; :

ΚΛΑΥΔ. Καί νά μή τόν άπατά ! ! ! '
καις. Καί έγώ έξήπατήθην παρ’ ένός άθλίου. ’ Διαπράξασα δέ έν 

σφάλμα έπρεπε νά έξαπάτήσω ένα έντιμον1 άνθρωπον, δι*  ο"ύ νά τό 
καλύψώ κάί τό έπανορθώσώ' τοΐάύτη ήτο ή λογική, ήν έδιδοίχθην έν 
τή οΐκογενείγμου. Ουδέ καν ύπώπτεύεσθε τό σφάλμα μου· απεναν
τίας ήσθάνεσθε δι’ έμέ θρησκευτικόν έρωτά, είς·’ δν ψεϋδώς τότε άν- 
ταπεκρινόμην. Μετά όμως, ό’ταν σάς έγνώρισα καί ένεβάθύνα μέχρι 
τών μύχίων τής εύγενοΰς καρδίάς σας, σάς ήγάάησά'λίλικρινώς καί 
διαπύρως καί έάν ή ειμαρμένη σάς άφινεν έν άγνοίιρ του άμαρτήμα- 
τός μου θά ήμην σήμερον'δι’ ύμάς ή μάλλον άφωσιωμένή τώνσυζύ- 
γωνρή?μάλλον πιστή· καί έρώσα’τών γυναικών.· · , ’ ·

ΚΛΑΥΔ. Καί δταν έμαθ ον έκ τύχης τό σφάλμα’Λαξ,· τί έπραξα ;
καις. Μέ ^συγχωρήσατε,» παύών δμως άπό του νά είσθε άγαπών 

σύζυγος πλέον, καί μοί είπατε' «Έψεύσθητε, δέν σάςπιστεύωπλέον. 
Δέν- δύνασθε πλέον ν’ άγαπάτε·;ίμέ^άλλά τό τέκύον σαςΫΥδ-περίδέ'ν’εΙνε 
ΐδικόν μου. Δέν δύνασθε πλέον νά εισθε σύζυγος^; κ;ατίίσταθή·Τ·ε';'τοΰ- 
λάχιστον · μήτηρ». *Ητο ώραϊον,.< <εύγενέςς ΰψηλόν;· θεσπέσιον ’έκέϊνο, 
δπερ έπράξατε. Ηάς άλλοςί'εΰρισκόμενος^ίε’ις τήνθέσιν σας θά μ’έξε- 
δίωκεν ώς;διεφθαρμένήν'.τινά γυναίκα’; καί-όμως . ... .». δέν«έπρεπε 
νά μ.έ μεταχειρισ&ήτε’τοιό.υτοτρόπωςι . - -‘ν- ■·*  1

ΚΛΑΥΔ. Τί έπρεπε λοιπόν νά πράξω : ' ..
ΚΑΙΣ. Έπρεπε νά μέ έξυβρίσητε, νά μέ εξευτελίσατε’-καί- ειτα μέ 

συγχωρήσατε ώς άνθρωπον,; .Είμαι άπλή γυνή έκ πηλού μή 'ένΥϋ'όΰσα 
τό ύψηλόν κα'ι εΰγενές τών αισθημάτων*  *· ’>’ > ■ ■ i'»* 1

ΚΛΑΥΔ*-Καί.:·δμως  ήθελόν/ ν,ά 'σάς συγχωρήσω-καί: ώς άνθρώπος 
ειπον? τότε?κατ: έμαυτόν:.·έάν -έ’ιλικρινώ'ςί μετανοήσή,: έάν άγαπήσγ 
τό? δυστυχές:ί.καί άθφονί έκέϊνό'πλάσμα^··'μώς ένέ- 
χυρον .τήςίελυτρώσεώς θάΆηιίμ.ο.’νήΦω- τά5 πάντα-ρά Ήί’μ’^τηρ' θά
σώσγ τήν'σύζυγον. .Τόσον σάς ήγαπων-τότει.’-ί·^- ς.>ΐ.^··Λ λγ ·..

• καις, (διά.γλυκείας-φωνής)' Έπανάλαβέ το, '
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ΚΛΑΥΔ. (ήρεμως καί ψυχρώς) Τόσον σάςήγάπων τότε. Άλλ’ δ 
έρως μου δέν άναρπάζεται, ανακτάται έπαξίως. Ουδέ καν αυτό τό 
τέχνον σας μετεβαίνετε νά βλέπετε. ..Σάς άνεπλήρουν έγώ. Πόσον 
σάς ώμοίαζε τό δύσμοιρον! “Οταν δέ άπέθανεν ήσθάνθητε άνεκλάλη- 
τον £οεράν διότι έξηφανίσθη ή άπόδειξις του αμαρτήματος σας· ένω 
έγώ, ταλαίπωρε γύναι, τό .έκλαυσα.

ΚΑΙΣ. Νομίζετε λοιπόν δ'τι τά τέκνα, άτινα συλλαμβάνομεν έν 
τ$ί σκοτίγ καί τ$5 καταισχύνει εινε αληθή τέκνα μας ; Πιστεύετε 
λοιπόν ότι δύναται μία γυνή ν’ άγαπήσνι τό δν, δπερ τά) ένθυμίζει 
πάντοτε τον άνδρα, δν θανασίμως μ,ισεϊ εις τόν κόσμον, νά άγαπή- 
σν> τό δν έκεϊνο, έ'νεκα του οποίου περιφρονεϊται ύπό του άνδρός, δν 
διαπύρως άγαπφ; Ποτέ! Τό δμοήογώ όταν άφήρπασεν δ θάνατος 
το πλάσμα έκεϊνο, μοί έφάνη οτι έλαβε μετ’ αύτοΰ άνεπιστρεπτεΐ 
τό παρελθόν μου καί ρτι θά ήδυνάμην ν’ αγαπηθώ παρ’ υμών καί 
καταστώ μήτηρ ένώπιον της κοινωνίας, ώς πάσα ενάρετος γυνή. Έ- 
νόμισα οτι ήτο καταλληλοτέρα άπόδειξις, ήν ήδυνάμην νά σάς 
δώσω. Σάς τήν έ'δωκα’ ώς φαίνεται δ’μως ήτοτερατώδης. Δέν ήδυ
νάμην νά πράξω άλλως. Πταίω έγώ λοιπόν έάν ή φύσις μέ έπλασε 
γόνιμον διά τό κακόν καί στεϊραν διά τό αγαθόν ; Κατηραμένα 
σπλάγχνα! (κτυπ^ τό στήθος της).

ΚΛΑΥΔ. Καί μετά τινας μήνας τί έπράξατε ;
ΚΑΙΣ. 'Η οργή, ή μανία, ή ανάγκη νά έκδικηθώ έναντίον σας, και 

νά σάς λησμονήσω’ νά σάς νικήσω καί νά σάς ταλαιπωρήσω μέ 
ώθησαν.,..,.

ΚΛΑΥΔ. Εις νέους έρωτας.
ΚΑΙΣ.Όχι ! εί'πατε μάλλον είς ψευδείς παραφοράς. Νομίζετε 

λοιπόν §τι ήγάπησα, οτι έγνώρισα, οτι ένθυμοϋμαι κανένα έξ εκεί
νων; Έναγκαλιζομένη αυτούς ένόμιζα οτι έξεδικούμην έναντίον σας 
έπεζήτουν είς έκείνους τούς έρωτας,· τήν λήθην, έζήτουν έν αότοΐς 
δπιον, ϊνα απολαύσω τής γαλήνης του ύπνου. Καί δμως ! ούτε έλη- 
σμόνησα ούτε έκοιμήθην έν γαλήνη). Ιδού ή αλήθεια.

κλαυδ. Καί τό συμπέρασμα πάντων τούτων είναι ;
ΚΑΙΣ. Είναι οτι είς ούδένα έκτος υμών έδωκα τήν «καρδίαν- μου. 

Μεταξύ τών ανθρώπων εκείνων δέν εΰρον εκείνον, δν έζήτουν. Σάς 
μόνον αγαπώ. Σάς μόνον θέλω. Δέν θέλω πλέον νά ζήσω άνευ υμών. 
Μή καταχράσθε τής ισχύος σας. ’Εάν δέν έχω εύγενή ψυχήν, δώ- 
σατέ μοι μίαν τοιαύτην, ή μερισθήτε τήν Γδικήν σας μετ’ έμοΰ. 
Ο δεσμός του γάμου, δστις μάς συνδέει εΐνε άδιάρρηκτος’ άν οί 

άνθρωποι έσκέφθησαν νά καταστήσωσι τόν δεσμόν τούτον άλυτον, 
τό.επραξαν' διότι προέβλ'επον δ'τι δ ε'ΰγενέστατος καί άριστος τών 
άνδρώνήδύνατο νά συζευχθή τήν μάλλον ένοχον τών γυναικών καί 
τότε τό άδιάσπαστονποΰ δεσμού τούτου θά τόν ήνάγκαζε νά τήν 
σώση. Σώσατέ με λοιπόν,’ (ΠίπτέΓ γονυκλΘής προ τών ποδών τρυ)..

ΚΛΑΥΔ. Τί ζητείτε λοιπόν 1
ΐίλίΣ. (έλπίζόυσα)· Ζητώ νί λησμονήσήτε τά άμαρτήματά μόυ 

καί τό κακόν, ρπέρ σάς έπροξένησα. Ζητώ'νά συγχωρήσητε πάν δ,τι 
συνέβη μέχρι τής στιγμής ταύτης καί νά ρίψητε διά παντός δλό- 
κληρον -τό παρελθόν μου έν τή άβύσσφ τής λήθης. Ζητώ τέλος ν’ ά- 
πέλθωικεν είς άλλο έδαφος μακράν απ’ έδώ, ένθα θά διάφέρη δ δρί- 
ζων, δ: ουρανός, τό πάν, ίνα ή γυνή ήτις θέλω νά ήμαι είς το έξής, 
μή πρόσκόπττ) άνά πάν της βήμα έπί τής ένόχου γυναικός του πα
ρελθόντος. Θέλω νά ζήσωμεν πλέον δ είς διά τόν άλλον καί ανή
κω μεν .ψυχή:τε άάΙ ’σώματι, δΜς εις τό.άλλον’ ΐνα είσαι τέλος ίδι- 
κός μου έξ ολοκλήρου. .

κλαυδ. Καί ή έργασία μου;.............Καί τά έπί τής γής καθή
κοντα μου ;

ΚΑΙΣ, (έγερθεϊσα αρχίζει διά τών λόγων της νά έπϊδρφ ολίγον 
κατ’ ολίγον έπί του Κλαυδίου). Τάΰτα .πάντα τά έπραξες, διότι 
ένόμεζες οτι δέν σε ήγάπων. Ήθέλήσες νά κατασταθή.ς έπιφανής, 
διότι δέν ήσο ευδαίμων. Κατά τό μικρόν έκεϊνο διάστημα, καθ’ δ 
μέ ήγάπησάς καί μέ έξετίμησες, ρίοί ώμολόγησας τά πάνΤα. Τό πλεϊ- 
στον τών ήμερών σου διήρχεσο έν ταϊς άγκάλαις μου, καί' μόνον 
έμέ έσκέπτεσο. Σέ κατέστησα δυστυχή; ύπέφερες πολύ καί ή θλϊψις 
έπεζήτήσεν έν τή έργασίμ παρηγοριάν. 'Ώστε εις έμέ οφείλεις τήν 
μεγαλοφυίαν σου ! Ή μεγαλοφυία έννΟεϊ, ή μαντεύει τά πάντα’ 
ήξεύρεις λοιπόν»τίΆιναι άνθρωπίνη άδυναμία. Ά ! έάν σύ ήσο ανί
σχυρος, έγώ δέ ισχυρά, θά σέ έσυγχώρουν. Έάν μοί έπροξένεες κακόν 
καί ήσθάνεσο ώς-έγώ έλέγχους συνειδότος, θά κατώρθουν νά λησμο
νήσεις. Ώ ! πόσον θά ήμ’ην ευτυχής τότε! Πλήν φευ ! σύ είσαι· δ έν- 
τιμώτατος τών ανθρώπων. . . .εΐνε απελπιστικόν !-

κλαυδ. (παρατηρών αυτήν κατά πρόσωπον)’ Δυστυχές πλάσμα! 
καις, (χαρωπή)’ Μέ λυπεϊσαι, συγκατατίθεσαι λοιπόν ;
κλαυδ. (κινών τήν κεφαλήν)’ Εινε πλέον πολύ αργά . . . 
καις. Διατί ; ■ ■ '
ΚΛΑΥΔ» Διότι έν ·τ$ καρδίβρ, ήν έγκατάλείψάτε δένώπάρχέι θέσις 

πλέον δι’ ύμάς.Τόμος IB’.- Άκρίλιος, Μάϊος «αΐ Ιούνιος 188». *β
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KAIS. ’Αγαπάτε την ‘Ρεβέκκαν ;
ΚΛΑΥΔ. Την αγαπώ, άλλ’ ούχί δπως σείς νομίζετε. Μη προσπα- 

θήσητε εις μάτην νά έννοήσητε πώς, διότι είνε δι’ ύμάς αδύνατον. 
Τον πρός υμάς έρωτά μου τόν αφιέρωσα είς την γλυκεΐαν κα'ι τα- 
λαίπωρον πατρίδα μ.ου. Μόνος δ Θεός ήζεύρει πόσον Θά έπεθύμουν νά 
σάς καταστήσω συγκοινωνόν τοΰ έρωτος τούτου καί συμμέτοχον τής 
δόξης μόυ, έάν άπήλαυόν ποτέ τοιαύτης· άλλ’ είνε αδύνατον.Ήδη 
πλέον δέν έχω άλλας θλίψεις, άλλας έλπίδας, άλλας αναμνήσεις, ‘ 
έκτος τών τής προσφιλούς μοι πατρίδος. Μοΐ φαίνεται δτι άφηρέθη 
έκ τών φλεβών μου τό έκ τών πληγών της ρεΰσαν αίμα. *0  περικυ-· 
κλών με δρίζων Θά είνε εις ύμάς ές αεί άόρατος κα'ι ακατάληπτος. 
Τό διά τοΰ στόματός σας δμιλοΰν δν δέν τό γνωρίζω πλέον, δέν τό 
βλέπω. Οΰδείς δεσμός πλέον μάς συνδέει. Υπολείπεται μόνον ή 
άλυσσις, ήν δ νόμος μάς επιβάλλει" άς τήν σύρωμεν λοιπόν !

ΚΑΙΣ, (μεταχειριζομένη καί τό τελευταΐον ύπολειπόμενον αυτή 
μέσον)· Άλλ’ έγώ τί θ’ άπογείνω λοιπόν; Καίτοι είμαι τόσον περι- 
φρονημένη, τόσον ένοχος, αναπνέω, αισθάνομαι, ακούω, ύφίσταμαι 
τέλος. Έάν ή καρδία μου καί αί αισθήσεις μου ένεκρώθήσαν, έάν δέν 
είμαι πλέον όΰτε μήτηρ, Ουτέ σύζυγος, ούτε γυνή, είμαι ζών πλάσμα 
καί δύναμαι έτι νά έννοήσω καί νά πράξω τι· χρησιμοποιήσατέ με 
λοιπόν διά τής νοημοσύνης. Δέν δύναμαι νά κατασταθώ μαθητής 
σας, προσήλυτος σας, έργάτης σας; Πράξατε δι’ έμέ δ,τι δ Δανιήλ ’ 
διά τήν ’Ρεβέκκαν, μυστάγωγήσατέ με έν τή έπιστήμή, έξηγήσατέ 
μοι τά πάντα, προσλάβετέ με είς τό έργον σας.

ΚΛΑΥΔ. Σάς! θά τό έποοδίδετε...
καις, (τρέμουσα έκ φόβου μήπως γνωρίζει τά πάντα)” Δύναοθε 

νά πιστεύσητε...
ΚΛΑΥΔ. Δέν πιστεύω ! Είμαι βέβαιος δτι ψεύδεσθε ταύτην τήν 

στιγμήν ώς πάντοτε. Είνε αδύνατον ή μεταμέλειά σας νά είνε ει
λικρινής”' ύποκρύπτέι νέαν τινά ατιμίαν. Διεπράξατε -σφάλματα μή 
έπιτρέπΟντα τήν μετάνοιαν. Έάν άπατώμαι κα'ι μετεμελήθητε πραγ- 
ματικώς θά δυνηθήτε νά κατασταθήτε πιστευτή μετά παρέλευσιν 
δλοκλήρων ένιαυτών, οΰχί δμως είς έμέ, διότι δέν ένδιαφερομαι πλέον 
διά τούτο, άλλ’ είς τόν Θεόν τόν μόνον δυνάμενον νά, δώση άφεσιν 
άμαρτιών καί άπολύση ένοχον ώς ύμάς.

ΚΑΙΣ, (άπολέσασα πάσαν πλέον έλπίδα παραφέρεται, ύπερβαίνουσα 
πάν δ’ριον)” Έπανηρχόμήν ένταΰθα μέ καρδίαν μεστήν έρωτος, είχον 
στερρεάν άπόφασιν ν’ αλλάζω πλέον έζ δλοκλήρου βίον, άνευ οΰδε- 

μιάς όπισθοβουλίας. Ή ειμαρμένη δμως μέ έπληζε βαρέως έπί τής 
φλιάς ταύτης τής οικίας καί ί'να σωθώ είχον ανάγκην πάραυτα τής 
συγγνώμης σας, τής προστασίας σας, τοΰ έρωτός σας και τής συμ
μετοχής σας έν άναποφεύκτφ έγκλήματι. Μοΐ άρνεΐσθε τά πάντα. 
Θά καταστραφώ ίσως, άλλ’ ούχί μόνη’ θά συμπαρασύρω κάί έτέρους 
έν τώ βαράθρω. Σάς προειδοποιώ, θά έκδικηθώ δεινώς έναντίον τής 
άδυσωπήτου ύψηλοφροσύνης σας, καθόσον είμαι γυνή τών άκρων. Αι
σθάνομαι τήν ανάγκην ν’ αγαπώ μανιωδώς ή νά μισώ θανασϊμως. Τό 
πρώτον πλέον κατέστη άδύνατον, έστω” μοΐ υπολείπεται τό μίσος. 
Α! χριστιανέ άνηλεή, θά σέ συμπαρασύρω εις τά τάρταρα τοΰ "Αδου! 

’Αλλά δέν θά εΐμεθα ήμεΐς τά μόνα θύματα, θά άφανίσθώσι μεθ’ 
ήμών καί άλλοι, οΰς άγαπής θερμώς. Τόσον τό χειρότερον δι’ έσέ 
καί δι’ έκείνους.

ΚΛΑΥΔ. Έ! λοιπόν, κατηραμένη, τό άνέμενον δτι θά έπροδί- 
δεσο έπί τέλους. Έρριψας ήδη τό προσωπεϊον. Προτιμώ κάλλιον νά 
σέ βλέπω απειλούσαν παρά ίκετεύουσαν. Άθλία, έφυγες πρό τριών 
μηνών μετά τού έραστοΰ σου ϊνα έπιστρέψης σήμερον καί μοί όμιλή- 
σης περί κληρονομιών, μετάνοιας καί έρωτος. "Ακουσον, άθλία! Πώ- 
λησον τό σώμα σου, τήν υπαρξίν σου, πράξον τέλος δ,τι θελήσης, 
μοί είνε άδιάφορον. Πρόσεξον δμως μή θέσης τήν βέβήλον καί κατη- 
ραμένην χεΐρά σου έπί τοΰ δυστυχούς ’Αντωνίου, δστις σέ άγαπφ 
καί δστις είνε θετός υίός μου καί διάδοχός μου έν τφ κόσμφ τούτφ, 
ή έπί τοΰ έργου μου, δπερ μέ συνδέει μετά τής πατρίδος μου κάί 
μέ θέτει είς έπικοινωνίαν μεθ’ δλης τής άνθρωπότητος, ή έπιφέρης 
τόν θάνατον ή βλάβην τινά είς άθώον πλάσμα, ή παρεμβάλης τό 
έλάχιστον πρόσκομμα ε’ις δ,τι είμαι έντεταλμένος παρά τοΰ Θεοΰ νά 
πράζω, διότι, μά τά ίερά οστά τής μητρός μου, θέ σέ φονεύσω !

ΚΑΙΣ. Έχει καλώς.
ΚΛΑΥΔ. Ύγίαινε (έξέρχεται).

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
ΚΑΙΣΑΡΙΝΗ, ΕΔΜΕΑ, ΚΑΝΤΑΝΙΑΚ έκ τών έξωθεν, ΑΝΤΩΝΙΟΣ.

ΚΑΙΣ, (μόνη)· ’Έστω λοιπόν άφοΰ μέ άναγκάζη, θά τό πράξω. Δέν 
πρέπει πλέον νά χάνω καιρόν. Πολύ φρονίμως έπραξα λαβοΰσα τάς 
προφυλάξεις μου διά πάν ένδεχόμενον (φωνάζει)· Έδμέα ! (ή Έδμέα 
εισέρχεται)· Πώς, δέν ήκροάζεσο λοιπόν σήμερον όπισθεν τής θύρας ;

ΕΔΜ. ’Όχι, κυρία, δέν θέλω πλέον τίποτε νά ήξεύρω.
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ΚΑΙΣ. Λύσον μου ολίγον τήν κόμην (ή Έδμέα τής λύει την κόμην)*  
Εΐνε καλά κατ’ αυτόν τον τρόπον. Κατά ποίαν ώραν άναχωρεϊ *ί)  
‘Ρεβέκκα μετά του πατρός της;

ΕΔΜ. ’Απόψε είς τάς έννέα.
ΚΑΙΣ. Θά τούς συνοδεύση ό Κλαύδιος;
ΕΔΜ. Μέχρι του στάθμου.
ΚΑΙΣ . Διέταξαν νά τοιμασθή ή άμαξα;
ΕΔΜ. Μάλιστα.
καις. ’Έχει καλώς*  πήγαινε (ή Έδμέα έξέρχεται, ή δέ Καισαρίνη 

μεταβαίνει είς το παράθυρον). Το σύνθημ,α ήδη διά τον Αντώνιόν 
(άαθ’ ήν στιγμήν ή Καισαρίνη ανοίγει τό παράθυρον έμφανίζεται έξω
θεν τούτου, ό Καντανιάκ). Σείς εΐσθε ;

Rant. Είμαι πάντοτε έκεΐ οπού πρέπει νά είμαι. Λοιπόν ! εΐνε 
ανένδοτος, σάς τό προεΐπον έγώ.

ΚΑΙΣ. Έν τούτοις τά πάντα θά τελειώσωσι ταχύτερον άφ’ όσον 
ελπίζετε, ταύτην τήν έσπέραν.

ΚΑΝΤ. Μά τόν Θεόν ! είσθε ανεκτίμητος συνέταιρος.
ΚΑΙΣ. Όχι πάντοτε. 'Απαιτώ τέσσαρα έκατομμύρια.
ΚΑΝΤ. Ά ! εΐνε πάρα πολλά. Δύο έκατομμύρια σάς άρκοΰν, τά 

ήμίση άμα τή Εγχειρίσει του χειρογράφου και τής μεταφράσεως του 
'Αντωνίου καί τά άλλα ήμίση μετά τήν πρώτην δοκιμασίαν.

ΚΑΙΣ ’Έστω*  άποχαιρετήσασε τόν σύζυγόν μου πριν έξελθη, διότι 
μέλλει νά συνοδεύση τόν Δανιήλ μέχρι του σταθμού, μεθ’ δ κρυφθήτε 
έντός του κήπου οσον τό δυνατόν πλησιέστερον του δωματίου 
τούτου. ’Ήδη άπομακρυνθήτε*  δέν πρέπει νά μά; ίδωσι συνομιλούν- 
τας. Καί δταν έπέλθν) ή κατάλληλος στιγμή θά σάς καλέσω (δ Καν- 
τανιάκ απέρχεται’ τό παράθυρον μένει ανοικτόν).Τώρα πλέον άς έτοι- 
μασθώ*  (σχίζει τό έπανωκόρμιον τής έσθήτός της, κάθήται παρά τήν 
τράπεζαν, κλίνει τήν κεφαλήν της έπ’ αυτής κρατούσα ταύτην διά 
τών χειρών της).

ΑΝΤ. (εισερχόμενος) ’Ιδού με. Λοιπόν συγκατένευσε; (ή Καισαρίνη 
δέν κινείται*  ό Αντώνιος παρατηρεί τήν αταξίαν τής κόμης της). 
’Αλλά τί -έχετε;

ΚΑΙΣ, (εγείρει τήν κεφαλήν καί στηρίζει τά νώτα έπί τού έρεισι- 
νώτου τού καθίσματος, ώστε νά ηνε ΰπό τά βλέμματα τού ’Αντω
νίου, τού λέγει δέ διά φωνής ήρεμου)*  Είπατε λοιπόν είς τόν σύζυγόν 
μου δτι μέ άγαρεάτε;

ΑΝΤ. Τίς σάς τό· είπεν,
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ΚΑΙΣ, (έγέιρομένη)*  Αυτός δ ίδιος.
αντ. Λοιπόν;
ΚΑΙΣ. Λοιπόν μέ ήφανίσατε. Και ό’μως οΰδέν κακόν σάς έπρόξέ- 

νησα (κλαίει).
ΑΝΤ. Σάς ήφάνεσα ! άλλα πώς;
καις. Διότι είς άπάντησιν τής όογής του καί τών απειλών του 

τού εΐπον καί έγώ ώσαύτως οτι σάς αγαπώ.
ΑΝΤ. Μέ αγαπάτε λοιπόν;
ΚΑΙΣ. Καί θά έπανέθετον τόν πόδα μου είς ταύτην τήν οικίαν, 

έάν δέν μέ ώθει μοιραίως δ προς ύμάς έ'ρως μου ! Πλήν φεύ ! οΰτε νά 
σάς βλέπω θά δύναμαι πλέον.

ΑΝΤ. Καί διατί;
ΚΑΙΣ. Διότι συνέβη μεταξύ μας σκηνή τρομερά, καί μέ έξε- 

δίωξε τής οικίας ταύτης. Εκείνος έν τούτοις αγαπά τήν 'Ρεβέκκαν, 
ένφ έμέ μέ υβρίζει διά τόν προς ύμάς άγνόν έ'ρωτά μου. Πόσον οΐ 
άνδρες εΐνε έγωϊσταί!

ΑΝΤ. ’Αλλά τί σημαίνει ή αταξία αΰτη τής κόμης σας, τό έσχι- 
Ομένο αύτό φόρεμά σας;

ΚΑΙΣ. ΤΑ! δέν τό γνωρίζετε! 'Υγιαίνετε.
ΑΝΤ. Τί θέλετε νά πράξητε ;
ΚΑΙΣ, (διευθετούσα τήν άτακτον κόμην της καί τήν ένδυμασίαν 

της)*  Δώσατέ μοι τό χαμαί έρριμμένον έκεϊνο κτένίον (τη δίδει τό 
κτένιον*  αυτή έγείρει τήν κόμην άποκαλύπτουσα τούς βραχίονάς 
της)*  Δέν μαντεύετε λοιπόν;

αντ. Όχι.
ΚΑΙΣ. Μέ αγαπάτε, σάςάγαπώ, τό έξεμυστηρεύθημεν ήδη. Ό σύ

ζυγός μου ήξεύρει τά πάντα καί μέ έκδιώκει τής οικίας ταύτης, τί 
θέλετε νά πράξω ; (λαμβάνουσα τήν κεφαλήν τού ’Αντωνίου έντός 
τών χειρών της)*  Ώ πόσον σέ λατρεύω ! παρθενική και άγια κάρδία ! 
ύγίαινε διά παντός !

ΑΝΤ. Πού πηγαίνετε ;
ΚΑΙΣ. Τί σέ ένδιάφέρεϊ ;
ΑΝΤ. ’Έχετε κατά νοΰν άπαίσιόν τι σχέδιον. Ή ψυχραιμία σας 

μέ τρομάζει. Δέν θά σάς έγκαταλείψω πλέον.
καις. Θά άναχωρήσητε μετ’ έμού ;
ΑΝΤ. ’Όχι*  άλλ’ έάν αΰτοκτονήσητε, θ’ άποθάνω μεθ’ υμών. 
καις. Ούτε σύ λοιπόν φοβείσαι τόν θάνατον ;
ΑΝΤ. ’Όχι.
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kais. Τότε διατί ίο. μή άποθάνωμεν ταυτοχρονως ;
ΑΝΤ ’Έστω.
ΚΑΙΣ. Μέ άγαπφς λοιπόν. αληθώς ;
ΑΝΤ. Μέχρι μανίας.
ΚΑΙΣ. Δέν θά λυπηθ^ς νά έγκαταλείψνις τον κόσμον τούτον ;
ΑΝΤ. Είμαι μόνος, πανέρημος έπί τής γής.
ΚΑΙΣ. Ήξεύρεις οτι μετά θάνατον τά πάντα εινε μηδέν ;
ΑΝΤ. Ελπίζω νά ευρώ άνάπαυσιν.
ΚΑΙΣ. Έλθέ λοιπόν (παρασύρουσα αυτόν).

1ΙΡΑΞΙ2 ΤΡΙΤΗ

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
Ή αυτή διακόσμησις. Ή σελήνη φωτίζει τήν σκηνήν. 

ΚΛΑΥΔΙΟΣ μόνος καθήμενος .

ΚΑΑΤΔ. ’Οποία μαγική έσπέρα! γαλήνιος κα'ι φωταυγής ! Όποια 
σιγή, όποιον μεγαλεΐον, οποία άρμονία έν τφ σύμπαντι, Διατί σύ, 
άίδιος καί ανεξάντλητος φύσις, ήτις άνυψοΐς καί συνδιαλλάττεις πάν
τοτε τήν άνθρωπίνην ψυχήν μετά του Θεού, δέν πραΰνεις πλέον τά 
πάθη καί τάς αθλιότητας τών ανθρώπων ; . . ’Ίσως διότι τά πάθη 
των θαμβοΰσι τούς οφθαλμούς των και δέν άφίνουσιν αυτούς νά σέ 
θαυμάζωσι I Σείς σκιερά καί ευώδη δοη, έφ’ ών έσυρα τά πρώτά 
μου παιδικά βήματα, σύ άγία γή, έν ή αναπαύονται άπο πολλών 
ήδη ενιαυτών τά ιερά οστά τών προσφιλών μοι γονέων, σύ άστρον 
φωταυγές τής νυκτός, ό'περ έφώτισας τό δι’ ύστάτην φοράν μει- · 
διών μοι πρόσωπον τής νεκρής μητρός μου, καί σύ δημιουργέ του 
παντός, Κύριε του παρελθόντος, του παρόντος καί τού μέλλοντος, 
σύ, δν δέν δυνάμεθα νά όρίσωμεν ούτε ν’ άπεικονίσωμεν, δστις κρύ
πτεσαι εύκολώτερον έν τώ φωτί, παρά ήμεΐς έν τή σκοτία, ον ζη- 
τοΰμεν εις μάτην έν τή) αίωνιότητι καί τώ άπείρφ και δν εύρίσκομεν 
σύμπαντα έν δλω Σοι τώ μεγαλείφ, έν τφ φωτΐ μ,ιας διανοίας, έν έν’ι 
παλμφ, έν ένί μειδιάμ-ατι, ή έν ένΐ δακρύφ, άντελήφθην καλώς έκεί
νου, δπερ μοι άνέθεσας κατά τάς ώρας τών θλίψεων μου εκείνων, 
καθ’ άς γονυκλινής ίν πίστει καί συντριβή καρδίας Σέ έκάλουν είς 
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βοήθειάν μου ; Μέ διέταξας νά παλαίσω καί νικήσω ; Τό έ'πραξα. 
Μέ διέταξας τότε νά έργασθώ καί ζητήσω ; Ε’ιργάσθην καί εύρον. 
Είπέ μοι λοιπόν σήμερον, τί οφείλω νά πράξω, καθόσον αισθάνομαι 
τό πνεΰμά μου διστάζον καί τήν καρδίαν μου ταρασσομένήν. Ή 
φωνή τής γυναικός έκείνης μοί συνετάράξε τήν ψυχήν, ήν έπίστευον 
εΰρισκομένην έν άμέσφ μετά σου έπικοινωνίφ. Σύ ήξεύρεις, Θεέ μου, 
πόσον τήν ήγάπων, διότι εις Σέ μόνον τό έξωμολογούμην, δτε δέν 
ήδυνάμην πλέον νά τό είπω είς εκείνην. Ήδυνάμην νά πράξω περισ
σότερόν τι άφ’ δ,τι έπραξα ; Δέν ΰπέφερα ; Δέν έσυγχώρησά*;  Καί 
δμως τά πάντα κατεφρόνησε, τά πάντα έχλεύασε, τά πάντα ένέ- 
παιξε καί ήδη προσπαθεί νά μέ παρασύρη έν τφ άμαρτωλφ έρωτί 
της. Όχι! ώ γυνή αύτη δέν μέ άγαπφ, ούτε ήγάπησε ποτέ τινά. 
Γυνή, ήτις δέν ήδυνήθη ν’ άγαπήσν) τά σπλάγχνα της, τό τέκνον 
της, είνε αδύνατον νά αίσθανθή έρωτα πρός άλλον τινά. Δέν είνε 
πλέον άνθρωπος. Εις τήν μητέρα ταύτην δέν οφείλω νά "φέρώμαι 
περισσότερον αδιάφορος, παρά είς τά έργατικά καί ώφέλιμάΉς· τόν 
άνθρωπον ζώα καί νά τή δίδω μόνον τόν έπιούσιον άρτον ; . . . Έάν 
τέλος πάντων παρενέβαλλε πρόσκομμά τι έν τή έκπληρώσει τών 
ιερών σου διαταγών, δέν θά είχον τό δικαίωμα νά τήν πλήξω καί 
τήν θέσω έκποδών, ώς τήν ήπείλησα ; Ναί, μοί έφάνη αίφνης δτι μέ 
διέταξες νά έξασκήσω τήν ύπερτάτην σου έξουσίαν, δπλίζων τήν 
χεϊρά μου διά τής άδυσωπήτου ρομφαίας σου. Μήπως ήπατήθην, 
Θεέ μου, καί έσφετερίσθην παρανόμως τής σής δικαιοδοσίας; Δέν έπι- 
τρέπεις λοιπόν εις τόν δίδοντα τήν ζωήν ν’ άφαιρή ταύτην ; ή τφ 
χορηγής τό δικαίωμα τότε μόνον^ δπόταν τφ υπαγορεύη ή συνείδη- 
σίς του, ήτις φέρει αυτόν πλησίον σου, νά πλήττή τούς δεινούς 
ένοχους, ΐνα οί αθώοι δύνανται καί έξακολουθώσιν άφόβως τήν πο
ρείαν των έν τή όδφ, ήν Σύ αυτός τοΐς χαράττεις ; Ούτω πιστεύω 
καί διά τοϋτο ομιλώ οΰχί έν όνόματί μου, άλλ’ ένόνόματί Σου.. Άπο- 
κρίθητί μοι διά πασιφανούς τίνος σημείου, ή μάλλον σέ Ικετεύω έν- 
θέρμως, μή μέ καθιστφς όργανον τής δικαιοσύνης σου. Ή άμαρτωλή 
αύτη γυνή μοί ώμίλήσε περί μετανοίας. Έμπνευσον ταύτην, ΊΙανά- 
γαθε, πολυεύσπλαγχνε καί ο’ικτίρμων 'Ύψιστε ! Όδήγησον τήν ένο
χον καί πλήρη σκοτίας έκείνην . ψυχήν είς τό φώς τής άληθείας> 
και δος αυτή τέλος άφεσιν άμαρτιών !
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΚΛΑΥΔ102, ΚΑΝΤΑΝΙΑΚ
ΚΑΝΤ. Τέλος πάντων σάς ευρίσκω άφοΰ πανταχοΰ'σάς έζήτησα. 

Τί έποάττετε έκεΐ; Φαίνεσθε τόσον συγκεκινημένος !
ΚΛΑΥΔ. Ώμίλουν. 
καντ. Προς τίνα;
ΚΛΑΥΔ. ΙΙρός τόν Θεόν. ο
ΚΑΝΤ. ΈσκέπτεσΟε. θέλετε νά είπητε; -
ΚΛΑΥΔ. Έδεόμην μάλλον. .· ,
ΚΑΝΤ. Ά ! καί περί τίνος πράγματος ώμιλήσατε είς τον Θεόν; ’ 
ΚΛΑΥΔ. Περί πολλών.
ΚΑΝΤ. Τούτο τό πράττετε συχνά;
ΚΛΑΥ. Καθ’ έκάστην.
ΚΑΝΤ. Καί σάς αποκρίνεται;
ΚΛΑΥΔ. Μάλιστα.
ΚΑΝΤ.Τότε θά σάς άπεκρίθη καί είς δ,τι πρό ολίγου τον έρωτήσατε ", 
ΚΛΑΥΔ. Θ’ άποκριθή.
ΚΑΝΤ. “Εχετε δίκαιον’ χρειάζεται πολύς καιρός. Εύρίσκεται τόσον 

ύψηλά.
κλαυδ, Δέν πιστεύετε είς ΰπαρξιν Θεού, κύριε ;
ΚΑΝΤ. Φίλτατε, κύριε 'Ρουπέρ, δέν άρέσκομαι ποσώς είς τήν έξέ-’ 

τασιν άκαταλήπτων τινών ζητημάτων. Άφ’ ής δ κόσμος ύφίσταται 
ούδείς ήδυνήθη νά διόσν) σαφή τινα έξήγησιν επ’ αύτοΰ τοΰ ζητή
ματος. Οί μεγαλείτεροι νόες έπεχείρησαν πολλάκις νά τό μελετή- 
σωσιν, ούχ ήττον είς μάτην άπέβησαν αί προσπάθειαι αύτών, κα
θόσον ουδέ καί πόρρωθεν ήδυνήθησαν νά τό θίξωσι. Διό καί έγώ 
έκρινα έπάνάγκες νά μη τούς μιμηθώ, ΐνα μη άπολέσω τόν καιρόν 
μου είς ανωφελείς καί κινδυνώδεις αναζητήσεις. Ούχ ήττον είνε 
άναντίρρητον δτι μάς δίέπει άγνωστός τις δύνάμις, ανώτερα τής θε- 
λήσεώς μας καί τής διανοίας μας ’ γεννώμεθα άγνοοΰντες πώς, καί 
άποθνήσκομεν χωρίς νά γνωρίζωμεν διατί. ’Ολόκληρον τόν βίον μας 
διερχόμεθα παλαίοντες, θλιβόμενοι καί υφιστάμενοι πολυειδεϊς συμ
φοράς καί ταλαιπωρίας’ , άνισότης καί άδικία επικρατεί έν τή νομή 
τών αγαθών τής γής. Οί άεργοι καί οί ουτιδανοί εύτυχοΰσι καί 
θριαμβεύουσι σχεδόν πάντοτε, ένφ οί έντιμοι διέρχονται τον βίον 
των έν διηνεκεϊ συμφορφ καί αφανείς. Διατείνονται δτι πρέπει νά 
άπονέμωμεν είς τόν δημιουργόν τής καταστάσεως ταύτης τών πραγ

μάτων ευχαριστίας,λατρείαν καί δόξαν. Ούχ ήττον έκαστος έινε 
κύριος νά δοξάζγ δ,τι βούλεται. ’Εγώ θεωρώ ώς άβέβαιον πάν δ,άι 
βλέπω καί ώς ανάξιον πάν δ,τι με ύπηρετεϊ’ ύμεϊς λοιπόν,κύριε 'Ρου
πέρ, δστις εισθε ένάρετος καί μέγάς άνήρ, άφοΰ δμιλεϊτε μετά του 
Θεοΰ, ζητήσατε του χάριν τινά είς ανταμοιβήν τών κόπων σας καί 
τής πίστεώς σας, ΐνα μή ημέραν τινά, λίαν προσεχώς ίσως, άμφιβά- 
λητε περί τής ύπάρξεώς του περισσότερον άπο έμέ. Ήδη πλέον άς 
άφήσωμεν τό θέμα' τούτο, ΐνα έπανέλθωμεν είς θετικά τινα ζητή
ματα. Έπεσκέφθην τήν οικίαν σας, τά δάση σας, ειδρνΐτόύς βράχους 
σας, διότι δμολογουμένως ΰπάρχει πληθώρα τοιούτών έν τφ άπεράντφ 
ύποστατικφ σας, καί έλαβον τό σχεδιάγραμμα. Έχω ήδη τήν δίευθυν- 
otv τοΰ συμβολαιογράφου σας καί μετά οκτώ ήμέρας θά· τφ γράψω,ΐνα 
τφ προσφέρω τιμήν. ’Ελπίζω δέ νά συμφωνήσωμεν; Σάς ευχαριστώ ά- 
πειράκις διά τήν φιλοξενίαν, ής έτυχϋν παρ’ ύμϊν...’Ήδη σάς άφίνω.

ΚΛΑΥΔ. ’Αναχωρείτε;
ΚΑΝΤ. Μετά τινα λεπτά.
Κλαυδ. Έντός ολίγου αναχωρεί ώσαύτως δ Δανιήλ μετά τής θύ- 

γατρός του’ θά τούς συνοδεύσω μέχρι τοΰ σταθμού’ έάν θέλητε έλ
θετε μεθ’ ήμών/ · -

καντ. Εύχαριστώ’ έπιθυμώ κάλλίόν νά βαδίσω ολίγον πεζή. Αμ
φιβάλλω μέν ώς προς τήν ΰπαρξιν ψυχής, άλλ' είμαι βεβαιότατος 
οτι έ'χω γαστέρα, ήν πρέπει νά γυμνάζω, ΐνα μή λάβω άπόπληκτος 
ημέραν τινά τήν προς τήν αιωνιότητα άγουσάν έν τινι γωνίγ. σιδη
ροδρομικής άμάξης πρώτης δέσεως. Προ ολίγου έίδον τήν. κυρίάν 
‘Ρουπέρ, ήν άπεχαΐρέτησα. Θελάτικωτάτη γυνή. Εύλόγως πιστεύετε 
είς Θεόν, άφοΰ έχετε βεβαίως πλησίον σας τοιοΰτον πλάσμα. Ευ
τυχή θνητέ ! (τφ τείνει τήν χεΐρα)’ Υγιαίνετε, κύριε 'Ρουπέρ.

κλαγδ. Χαίρετε.
ΚΑΝΤ. Διά πάν ένδεχόμενον λάβετε τήν διεύθυνσίν μου (τφ δίδει 

έπισκεπτήριον)· Καντανιάκ Ά'ριθ. ’ 11 δδός Σάή—Φερεός·—Μασσα
λίαν; “Οπου και άν εύρίόκωμαι θά λάβω τάς έπιστολάς, άς θά μοί 
απευθύνετε. Μή ένοχλέϊσθε, κύριε 'Ρουπέρ, σάς παρακαλώ, ήξεύρω 
τόν δρόμον. Μείνατε μετά τών φίλων σας τών ένδεκα φυλών καί εύ- 
χηθήτε άύτοϊς έκ μέρους μου καλήν επιτυχίαν είς τάς αναζητήσεις 
τών. (Τήν τελευταίαν ταύτην φράσιν λέγει, εύρισκόμενος πλέόν έξωθεν 
τής αιθούσης’ ό 'Ρουπέρ έξέρχεται προς στιγμήν δπως τόν σϋνο- 
δεύσή’ ή Έδμέα εισέρχεται κρύφίως κάί κάθηται έπί τίνος καθίσμα
τος μέ Ιξηντλήμένά; δυνάμεις’ καθ’ ήν στιγμήν έπανέρχετάι ε’ι$ 
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την σκηνήν δ Κλαύδιος, αυτή εγείρεται καί μεταβαίνει ενώπιον του 
μέ χεΐρας συνηνωμένας).ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

ΚΛΑΥΔΙΟΣ, ΕΔΜΕΑ

ΚΛΑΥΔ. Τί συμβαίνει, τέκνον μου;
ΕΔΜ. (γονυκλιτεϊ ένώπιόν του και λέγει διά φωνής πεπνιγμένης)· 

Είμαι ένοχος φοβεραΰ έγκλήματος.
ΚΛΑΥΔ.. Τί έπραξες λοιπόν ; Άλλ’ έγέρθητι πρότερον.
ΕΔΜ. Ποτέ, έάν δέν μέ συγχωρήσητε.
ΚΛΑΥΔ. Εμπρός, τέκνον μου, έξηγήθητι.
ΕΔΜ. ‘Ως ήξεύρετε, ήμην πάντοτε είς τήν υπηρεσίαν τής κυρίας. 

Υπήρξα προς αυτήν άφω.σιωμένη, πολύ άφωσιωμένη. ‘Ημείς αί γυ
ναίκες όνομάζομεν τοϋτο άφοσίωσιν μέχρι τής στιγμής κατά τήν 
όποιαν έννοήσωμεν δ'τι εΐνε συνενοχή είς έγκλήματα. ’Εκτός τών 
άλλων άμαρτημάτων έκαιοοφυλάκτουν πάντοτε διά νά ακούω κρυ
φίως πάν δ,τι έλέγετε έδώ καί κατ’ αυτόν τον τρόπον ήξευρον πάν
τοτε 3,τι συνέβαινε μεταξύ σας. Πάσας φοράς ύπήρξα μάρτυς σκη
νών, αί δποϊαι συνέβαινον μεταξύ σας ! Πόσα ώραϊα πράγματα τής 
έλέγετε άνωφελώς! Προ τριών μηνών, όταν άνεχώρησεν άπ’ έδώ, εΐ- 
χεν άπόφασεν νά μή έπανέλθφ πλέον, καθόσον έμελλε νά άναχωρήσφ, 
άπο τήν Γαλλίαν μέ τον κύριον Μονκαμπρέ. Άλλ’ αΐφνηδίως δ κύριος 
Μονκαμπρέ έξηφανίσθη και ή κυρία έπανέρχεται έδώ' τής είπατε 
νά συνεννοηθή διά τήν πώλησιν τής οικίας μετά τοΰ κυρίου Καν
τανιάκ. .Ό κύριος Καντανιάκ εΐνε μυστικός πράκτωρ, δέν είξεύρω 
τίνος έθνους καί γνωρίζει δλα τά σφάλματα τής κυρίας, καί τήν 
ήπείλησεν οτι θά σάς είπή καί εκείνο, τό όποιον έκαμεν έσχάτως, 
έάν δέν τοΰ προδώσφ έπί πληρωμή .... τήν έφεύοεσίν σας. Ή 
κυρία ένόμιζεν οτι άν έμανθάνετε τό τελευταΐόν της έγκλημα θά 
τήν παρεδίδετε είς τάς χεΐρας τής δικαιοσύνης, διά νά μή κατα- 
σταθήτε συνένοχός της είς έγκλημα, διότι τήν φοράν αυτήν έκαμε 
φοβερόν έγκλημα. ‘Ο κύριος Καντανιάκ τήν κατέπεισε δι’ απειλών, 
διότι τής έλεγεν δτι θά τήν έστελλεν είς τό κακουργιοδικείον. Τότε 
αυτή έσκέφθη, έάν ήδύνατο ν’ άγαπηθή έκ νέου άπό σάς καί συγ- 
χωρηθή δι’ όσα έκαμε χωρίς νά σάς είπη τά πάντα, θά έσώζετο. 
Διότι έάν ήθέλατε τής ΰποσχεθή συγχώρησιν θά Ιφυλλάττατε τήν 
ύπόσχεσίν σας. ‘Υμείς όμως έμείνατε άκαμπτος, μετά τούτο τότε 

σάς ήπείλησεν οτι θά έξεδικεΐτο, και ύστερα άπό πέντε λεπτά διά 
καταχθονίου μέσου έγοήτευσε τόν Αντώνιον, δ όποιος τήν-άγαπφ 
ώς τρελλός, άφοΰ τοΰ έπρότεινε δήθεν ν’αύτοκτονήσουν, καί τοΰτο 
διότι οΰτος γνωρίζει τό μυστικόν τοΰ κιβωτίου καί τούς μυστικούς 
χαρακτήρας τοΰ χειρογράφου σας.

ΚΛΑΥΔ. Κατόπιν ;
ΕΔΜ. Πρέπει νά μοί συγχωρήσητε, διότι έγώ είπα ολας αύτάς τάς 

λεπτομερείας είς τόν κύριον Καντανιάκ. Είχα άκούσει τό πρωί δ,τι 
είπατε μέ τόν Αντώνιον καί σά έπρόδωσα.

ΚΛΑΥΔ. (κατ’ ίδιάν)· ‘Οποία αίσχρότης !

ΕΔΜ. Λάβετε τά χρήματα αύτοΰ τοΰ άνθρώπου- μοΰ καίουν τάς 
χεΐρας. Δώσατέ τα είς πτωχούς. Δέν εΐνε άληθές, κύριε; >

ΚΛΑΥΔ. Τελείωσον!

ΕΔΜ. Τώρα ή κυρία άναμένει νά έξέλθητε διά νά δώσφ τό τελευ
ταίου κτύπημα. ‘Ο κύριος Καντανιάκ, ό όποιος ήλθε νά σάς άποχαι- 
ρετήσν), δέν άνεχώρησεν. Θά ήνε κρυμμένος έντός τοΰ κήπου καί 
θά παρουσιασθή τήν κατάλληλον στιγμήν. Έγώ δέ ήλθον νά σάς 
είπω δλ<κς αύτάς τάς μηχανορραφίας. ‘Η ιδέα δτι θά σάς έκλεπτα 
τήν άνακάλυψίν σας, τόν καρπόν τών τόσων άγρυπνιών καί κόπων 
σας, τήν σωτηρίαν τόσων ανθρώπων, μοΰ έφερεν έντός μου άναστά- 
τωσιν. Ά ! τότε είπα : Ποτέ ! ποτέ! δέν θά γίν-ρ τοΰτο 1

ΚΛΑΥΔ. (τείνων αυτή τήν χεΐρα)- Ευχαριστώ, τέκνον μου (αΰτη 
πίπτει καί άσπάζεται τήν χεΐρά του):

ΕΔΜ. ’Ώ ! πόσον είσθε καλός ! Λοιπόν τώρα, δτε σάς ειδοποίησα 
πλέον, πράξατε ώς δ κύριος Καντανιάκ, φύγετε δήθεν καί επάνελθετε 
άμέσως νά κρυφθήτε. καί τοιουτοτρόπως θά ίδητε πάν; ο,τι συμβή.

ΚΛΑΥΔ. Δέν είμαι έξ εκείνων, τέκνον μου, οΐτινες φέρονται ώς δ 
κύριος Καντανιάκ, ούτε έξ εκείνων οϊτινες κρύπτονται. ,.

ΕΔΜ. Αλήθεια, θά είσθε τότε ομοιός μου!
ΚΛΑΥΔ. Δέν ήθελον νά είπω τοΰτο διότι καί σύ πλέον δέν είσαι 

ένοχος. ’Οφείλω νά συνοδεύσω τούς φίλους μου μέχρι τοΰ σταθμοΰ 
καί θά τό πράξω. Έπειτα θά έπανέλθω είς τήν οικίαν μου ώς άν 
μή έγνώριζον τίποτε. Ύπάοχουσι στιγμαί, καθ’ άς πρέπει ν’ άφίνφ 
τις τόν Θεόν νά πράττ·ρ δ,τι βούλεται. ‘Ησύχασαν ήδη καί πρόσεχε 
νά μή είπ-ρς τι είς ούδένα. ;

ΕΔΜ. Ώ ! νά είσθε ήσυχος, κύριε.
ΔΑΝ. (ε’ισερχόμενος)· Λοιπόν, Κλαύδιε, ή άμαξα εΐνε έτοιμη. 31 

άναμένομεν. ... . ..
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καίτοι ολίγον ψ

ΚΛΑΤΔ. Εις τάς διαταγάς σας. Έντός ένός τετάρτου φθάνομεν είς 
τον σταθμόν δ ϊπποςμου τρέχει ώς αστραπή. ‘Η'Ρεβέκκα εινε έτοίμη;

ΑΑΝ. Άνήλθεν ήδη έπί τής άμάξης. Έλθέ' ή νύξ εινε έξαισία, 
υχρά. :

ΚΛΑΤΔ. (λαβών τό έπανωφόριόν του)' Άγωμεν (εξέρχονται).

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΕΑΜΕΑ, ειτα ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΑΙΣΑΡΙΝΗ.

ΕΔΜ. (μόνη)' Έπραξα καλώς ή κακώς; Έάν συμβή κάνέν δυστύχη
μα δέν θά ήμαι ή αιτία. Δέν ήδυνάμην δμως νά σιωπήσω, έπνιγόμήν, 
καί τώρα όπου ώμίλησα αισθάνομαι τόν εαυτόν μου κάπως κάλήτερα.

ΑΝΤ. (εισερχόμενος, λίαν ήρεμος)' Ό κύριος ‘Ρουπέρ άνεχώοησεν ; 
ΕΔΜ. Μάλιστα.

. ΑΝΤ. Δέν είπε τι περί έμοΰ ;
ΕΔΜ. Όχι.
ΑίΐΤ. ’Έχει καλώς ευχαριστώ. (‘Η Έδμέα έξέρχεται,. ό Αντώνιος 

μόνος κάθηται πρό τίνος τραπέζης καί γράφει σιωπηλώς- ή Καισα- 
ρίνη εισέρχεται άκροποδητεί, άναγινώσκει πρός στιγμήν όπισθεν τού 
Αντωνίου έν άγνοί^ του, ειτα έκτείνει τήν χεΐρα, λαμβάνει τήν 
έπιστολήν καί τήν σχίζει).

καις. Είσαι τρελλός.
ΑΝΤ. Σείς πάντοτε ! (κρύπτει τήν κεφαλήν του έντός τών χει- 

ρών του);
καις. Μέ έπιπλήττεις; Εμπρός, άς φύγωμεν.
ΑΝΤ. Νά φύγωμεν;
Καις. Ναί! Τί θέλεις λοιπόν νά πράξωμεν έδώ ;
ΑΝΤ. Νά φύγωμεν δμοΰ;
ΚΑΙΣ. Βεβαίως.
ΑΝΤ. Ποτέ!
ΚΑΙΣ. Τί σκέπτεσαι λοιπόν νά πράξγς ;
ΑΝΤ. Νά μείνω.
ΚΑΙΣ. "Ινα;
ΑΝΤ. "Ινα τηρήσω τόν όρκον μου.
ΚΑΙΣ. Ποιον όρκον σου;
ΑΝΤ. Ν’ άποθάνω. -
ΚΑΙΣ, (μετά πάθους)' Θ’ άποθάνωμεν ήμέραν τινά, άλλά τούτο δέν 

έπείγει. ’Αποθνήσκει τις έκουσίως όταν άγαπάται; όταν άγαπ^ ; 
Δέν άγαπάσαι; δέν αγαπάς; Μέ ήπάτησες; Έγώ δέν ευρον ποτέ τήν 
ζωήν γλυκυτέραν. Εμπρός, φύγωμεν λοιπόν.

ΑΝΤ, Φύγε μόνη.
καις, (προσποιουμένη δυσπιστίαν)· Άλλ’ είμαι λοιπόν τό θύμα 

άνανδροτάτης καί άτιμωτάτης πλεκτάνης ;
ΑΝΤ. Τί θέλετε νά είπητε ;
ΚΑΙΣ. Θέλω νά εΕπω ότι πολύ ευκόλως δύναται ένας άνθρωπος διά 

νά άπολαύση μίαν γυναίκα κατ’ άρχάς μέν νά προσποιήται άγνόν καί 
ειλικρινή έ'ρωτα, έπειτα δέ νά δμιλή περί αυτοκτονίας καί έλέγχων 
συνειδότος, διά νά έλευθερωθή άπό αυτήν. Είνε λαμπρόν δμολογου- 
μένως μέσον. Άλλά καί ή γυνή έκείνη, έξ ής ούδέν έχει πλέον νά 
ζητήση ό άπαταιών, καί ήτις δέν έχει νά έλπίση πλέον έκ μέρους 
τής κοινωνίας, ή τούς διωγμούς, τό όνειδος, τήν ατιμίαν καί τήν 
έγκατάλειψιν, έχει τό δικαίωμα νά κατασταθή ο,τι άν θελήσν).

ΑΝΤ. Έχετε δίκαιον, ή ζωή μου Σάς ανήκει. Άς άναχωρήσωμεν. 
καις. Αληθώς, άς άναχωρήσωμεν, τούτο δμως δέν άρκεΐ, πρέπει 

νά ζήσωμεν. Καί χρήματα ;
ΑΝΤ. Όπου καί άν ύπάγω θά έργασθώ καί θά κερδίσω.
ΚΑΙΣ. Έν τούτοις έχομεν ανάγκην διά τό παρόν καί άφού έχομεν 

εις τήν διάθεσίν μας έκεϊνα, τά όποια σάς ένεπιστεύθην, εινε περιτ
τόν νά τά άφήσωμεν ένταύθα.

ΑΝΤ. Αληθώς, μοί έχετε έμπιστευθή ταύτα, θά σάς τά αποδώσω 
αμέσως. (Λαμβάνει τήν λυχνίαν καί τήν τοποθετεί πλησίον τού κιβω
τίου όπως τό άνοίξν)' ή Καισαρίνη παρακολουθεί τά κινήματά του^ 
μόλις δέ ανοίγει τό κιβώτιον ούτος, αύτη τή λέγει).

ΚΑΙΣ. Άπομακούνατε ταύτην τήν λυχνίαν, καθόσον δυνατόν νά 
μάς ίδωσιν έξωθεν (ό Αντώνιος τοποθετεί τήν λυχνίαν έπί τής 
τραπέζης)· Σβύσατέ την καλήτερον, δέν πρέπει νά φωραθώμεν όμού 
ένταύθα (ό Αντώνιος σβύνει τήν λυχνίαν. Ή Σελήνη φωτίζει τήν 
σκηνήν καί προπάντων τό κιβώτιον)' Κατηραμένη Σελήνη! (πλησιά
ζει τεχνηέντως τό κιβώτιον, άρπάζει τό. χειρόγραφον, άφού έθεσε τά 
χρήματα εις τό θυλάκιόν της).

ΑΝΤ. (βλέπων αυτήν δτι λαμβάνει τό χειρόγραφον)' Τά χαρτία 
ταύτα δέν είναι τά ίδικά σας, άπατάσθε.

ΚΑΙΣ. Δέν άπατώμαι, έκδικούμαι !
ΑΝΤ. ’Εκδικεϊσθε ; Τί σάς χρησιμεύουν ταύτα τά έγγραφα ; :
ΚΑΙΣ. Ό άνθρωπος, δν αγαπώ, θέλω νά κατασταθή διάσημος καί 
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πλούσιος καί διά τοΰ χειρογράφου τούτου θά τό έπιτύχώ, άφοΰ δύ- 
νασαι νά τό μετάφρασης. Μοί τό είπεν ό Κλαύδιος.

ΑΝΤ. Καί νομίζετε οτι θά επιτρέψω ;
ΚΑΙΧ.(ύψοΰσα τούς ωμούς)· Δύνασαι λοιπόν νά έμποδίσης τί πλέον;
ΑΝΤ. (κτύπων τό μέτωπόν του)' Εννοώ ήδη τά πάντα.
ΚΑΙΣ. Τόσον τό καλήτερον, δέν θά χάσώμεν καιρόν εις έξηγησείς.
ΑΝΤ. Θέλετε νά πωλήσητε την πατρίδα σάς ; ‘
ΑΑΙΣ. Άλλ’ έγώ δέν είμαι Γαλλίς.
ΑΝΤ. ΆθλίαΙ (δ Κλαύδιοςείσέρχεται χωρίς νά έννοηθή καί ακροά

ζεται έν τή σκιί>? άκίνητος καί μέ τάς χεΐρας έσταυρωμένας);
ΚΑΙΣ. Παρατήρησόν με λοιπόν κατά πρόσωπον ! Τις έξ ημών εινε 

αθλιότερος ; Έγώ άπατώ τόν άνθρωπον, δστις μέ μισεί, μέ περι- 
φρονεϊ καί μέ απειλεί νά μέ φονεύσγ, ένώ σύ άπατας τον άνθρωπον 
δστις σέ άγαπά καί εις δν οφείλεις τά πάντα. Έγώ προδίδω τό 
μόνον δν, δπερ μέ έβλαψεν. ΕΓμεθα ίσοι, ταύτην την στιγμήν, 
μάλιστα σύ· μέ ύπερβαίνεις, ιδού τί όνομάζουσιν έρωτα. Ά ! Έφαν- 
τάσθης δτι ήδύνασο νά είσέλθής εις τά βασίλειά του και νά έξέλθης 
δπόταν θελήσγς ευκόλως ; Οίκτρά απάτη ! Πρέπει νά βαδίσης μέχρι 
τοΰ άκρου. Τά πάθη, ή άμαρτία καί τό έγκλημα εινε τά μόνα 
έφόδια τής πορείας ταύτης. "Εχω άνάγκην σοΰ ό'πως σωθώ καί σέ 
λαμβάνω μετ’ έμου. Σοί δίδω τό σώμά μου είς άντάλλαγμα τής 
ψυχής σου. Ούχ ήττον ήσύχασον, διότι τό αξίζω" άκόλούθει με !

ΑΝΤ. (μετά στιγμήν λιποψυχίας)· Έχετε δίκαιον, είμαι άθλιος, 
αλλά δέν θέλω νά κατασταθώ περισσότερον τοιοΰτος. Εμπρός, άπο
δος μοι τό χειρόγραφον (βαδίζει προς αυτήν).

ΚΑΙΣ. Θά μέ άπειλησγς καί σύ, ίσως, ώς ό ενάρετος σου κύριος, 
δτι θά μέ φονεύσγς ; ’Ά ! ά ! ά !

ΑΝΤ. (Συλλαμβάνων ταύτην). Τά χειρόγραφα !
ΚΑΙΣ. Πρόσεξαν, θά φωνάξω και θά είπω τά πάντα.
ΑΝΤ. Τό χειρόγραφον !
ΚΑΙΣ, (πλησιάζει πρός τό παράθυρον δσον δύναται διά τής έλευ- 

θέρας χειρός κρατούσα τό χειρόγραφον)" Τό θέλεις ;
ΑΝΤ. Τό θέλω. *
ΚΑΙΣ, (έλευθεροϋται διά βιαίου κινήματος τών χειρών τοΰ ’Αν

τωνίου καί τρέχει είς τό παράθυρον κραυγάζουσα)" Καντανιάκ !
ΚΑΝΤ. (έκ τών έξωθεν χαμηλοφώνως) "Είμαι έδώ.
ΚΑΙΣ. Λάβετε (άποπειράται νά ρίψη τό χειρόγραφον διά τοΰ πα

ραθύρου, άλλα κατορθόνει μόνον νά θραύση μίαν τών ύέλων τού. Ό
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’Αντώνιος την συλλαμβάνει καί προσπαθεί νά τής τό άφαιρέση, 
αυτή άφοΰ καταβάλλη άπελπιστικήν προσπάθειαν, θέλει νά τό ρίψη 
είς τόν Καντανιάκ διά τής θραυσθείσης ύέλου, δτε ό Κλαύδιος την 
καλεΐ διά βροντώδους φωνής).

ΚΛΑΥΔ. (άφοΰ έλαβε τό οπλον)" Καισαρίνη ! ! (είς την φωνήν ταύ
την στρέφεται άκουσίως αυτή, δ Αντώνιος την άφίνει έλευθέραν, 
έκείνη βλέπουσα τόν Κλαύδιον μέ τό οπλον εις τάς χεΐρας έκβάλλει 
κραυγήν καί αποπειράται νά φύγη διά της θύρας).

κλαυδ. Κλέπτρια ! (πυροβολεί, ά Καισαρίνη πίπτει" δ Άντώηος 
προσκολλάται είς τόν τοίχον άναμένων τόν δεύτερον πυροβολισμόν 
μέ τάς χεΐρας πρός τά κάτω καί τό στήθος προτεταμένον, ώς_ κα
τάδικος την στιγμήν τής καταδίκης του" ή Έδμέα έμφανίζετάι 
είς την φλιάν τής θύρας).

ΕΔΜ. Νεκρά ! (γονυκλιτεϊ κρύπτουσα τό πρόσωπόν της έντός τών 
χειρών της).

κλαυδ. ρίπτων τό δπλον λέγει πρός τόν ’Αντώνιον)" Σύ τώρα 
έλθέ νά έργασθ7|ς !

Λ,εων. Π. Κανελλόπουλος.

ΒΑΣΑΝΟΣ
ΤΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣΕΡΑΣΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
ΪΠΟ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Έν ΆΟήναις τυπογραφεΐον δ «Παλαμήδης» 1889" σελ. ιδ'—752. Τιμάται δρ. Ί5.

Τοΰ άρτιως έκδοθέντος άρίστου τούτου έπιστημονιχοΰ συγ
γράμματος, κατά τήν στιγμήν άχριβ&ς καθ’ ήν άναχινεΐται 
έν τή σοφή Εύρώπη τό περί τής Ελληνικής προφοράς ζήτη
μα, έπίχαιρον νομιζομεν νά μεταφέρωμεν εις τόν «Παρνασσόν» 
τόν Πρόλογον τοΰ σοφοΰ συγγραφέως, άφίνοντες είς τά είδε—
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κά σΰγγράμματα νά άναλύσωσιν αύτό κα'ι καταδείξωσι τήν 
έπίστημονικήν ,άξιαν καί τάς άναμφισβητήτους άρετάς έργου 
έφ’φ,ή Ελλάς όφεϊλεΓ νά σεμνύνηται.

Άπο τοΰ έτους 1528, καθ’ δ ό 'Ολλανδός Δεσιδέριος ’Έρασμος 
έγραψε τόν περιώνυμον καταστάντα διάλογον τοϋ λέοντος και τής 
άρκτου de recta latini graecique sermonis pronunciatione 1, μέχρι 
του ’Οκτωβρίου τοΰ έτους 1888, δτε ό Γερμανός Φρείδριχος Βλάσσιος 
έξέδωκε τό τρίτον πραγματείαν uber die Aussprache des Griechi- 
schen, ούδέ'ν άξιον λόγου προήλθεν εις φώς περί της έκφωνήσεως τών 
στοιχείων καί συλλαβών τής έλληνικής γλώσσης, δπερ δέν ήτο καί 
προ τοϋ Εράσμου καί προ τοΰ Βλασσίου γνωστόν. Καί προ τοΰ έτους 
1528 πάντες οί περί τά έλληνικά γράμματα σπουδάζοντες έγίνω- 
σκον κάλλιστα δτι έν τή αρχαία έλληνική γλώσση Ακριβέστατα διε- 
στέλλοντο τά μακρά από τών βραχέων, και δτι ή προφορά τοΰ η, 
τοΰ υ κα'ι τής τούτφ ισοδυνάμου διφθόγγου οι κατά ρητάς μαρτυ
ρίας τών αρχαίων Γραμματικών ήτο διάφορος τής τοΰ Ιώτα. Άλλ’ 
ανθρώπων, έπιχειρησάντων τά πάντα νά μετακινήσωσιν έν τή παρα- 
δεδομένη προφορά έργον, ήτο καί είνε ούχί νά άποδεικνύωσιν έκά- 
στοτε μετά πολλής σαφήνειας δ,τι έξ αρχαίων χρόνων ήτο γνωστόν 
καί άποδεδειγμένον, αλλά νά καταστήσωσι καί τοϊς έτι άμφιβάλ- 
λουσι φανερόν δτι κα'ι είς τά άλλά τά πολλώ πλείονα, περί ά ούτω 
γενναίως έκαινοτόμησαν, διέφεοεν ή παλαιά τής νΰν προφοράς. Αλλά 
δυστυχώς διά πάντων, δσα έπ'ι τριακόσια κα'ι έξήκοντα έτη έγραψαν 
οί ζηλωταί τοΰ έράσμικοΰ έπινοήματος, οΰδ’ έπ’ έλάχιστον.κατόρ
θωσαν νά έξελέγξωσι ψευδομένην τήν διδασκαλίαν τής παραδόσεως· 
κα'ι τοΰτο διά τόν άπλούστατον λόγον^ δτι αυτή μέν είνε αληθής, 
άτε έχουσα τήν άρχήν άπο τών πρώτων Ελλήνων Γραμματικών, 
τών αμέσων διαδόχων τής έγκριτου άοχαιότητος, τά. δέ πλεϊστα 
καί σπουδαιότατα έπιχειρήματα τών Έρασμικών στεροΰνται τών 
γνωρισμάτων τής αριστοτελικής καί άληθοΰς έπιστημονικής άποδεί- 
ξεως, τής ούχί έπί εικασιών κα’ι ισχυρίσεων βαινούσης^ άλλ’ έπ'ι σα-

1 Περί τοϋ ’Εράσμου καί τών αιτίων τών παρορμησάντων αυτόν εΐ; συγγρα
φήν τοϋ περί οδ δ λόγος βιβλίου λέγει ικανά δ γνωστός τφ ΙΙανελληνίω Eduard 
Egel έν τή άξίολόγω κα'ι πολλάς αλήθειας περιεχούση αΰτοϋ πραγματεία Die 
Aussprache des Criechischen, Jena 1887 σελ. 13 κέξ. κα'ι ή «Νέα Ημέρα» 
1887(28) 12 Μαρτίου, άριθ. 139, έπιφυλλ. -
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φών καί άναμφισβητήτων τεκμηρίων θεμελιουμένης. Τήν 
ταύτην τών έρασμικών αποδείξεων καί τό άθεμελίωτον τής καινό,τ 
φανοΰς προφοράς δύναταί τις ,νά παρατηρήση έν πάση έρασμιμή 
πραγματεία περί των φθόγγων τής έλληνικής γλώσσης, καί έν αύ- 
ταΐς ταΓς γραφείσαις . κατά τήν ένεστώσαν έκατονταετηρίδα, καθ*  
ήν ο ίαδήποτε άλλη άρχαιοτέρα ή νεωτέρα διδασκαλία έγκρίνεται 
μόνον μετά άκριβεστάτην βάσανον καί αύστηροτάτην. δοκιμασίαν. 
Καί καταλαμβάνεται τις αληθώς ύπό θαυμασμού, όταν βλέπη δτι 
καί κατά τό έτος 1825 άνήρ οΰτω φιλών τήν αλήθειαν, ώς ό Λι- 
σκόβιος, ούδαμώς ώκνει, ύπό τοΰ ψευδούς τών έρασμικών αρχών πα- 
ραγόμενος, διά πάσης μέν τής άλλης αύτοΰ πραγματείας νά κατα
λέγω τεκμήρια μόνον ύπέρ τής παραδεδομένης προφοράς μαρτυροΰντα, 
καί αυτός νά όμολογή (έν σελίδι 179) δτι αυτή ανέρχεται παρά 
πάσας τάς προσδοκίας αύτοΰ κα'ι εΰχάς είς χρόνους πολύ άρχαιοτέ- 
ρους τών χριστιανικών, καί νά καταδικάζη μάλιστα τό άστήρικτον 
καί άστοχον καί συγκεχυμένον τών μέχρι τών ήμερών αύτοΰ προε- 
νεχθεισών ύπέρ τής έρασμικής προφοράς αποδείξεων (σελ, 8·—9), 
έπειτα δέ, έναντιον πάντων τούτων, νά ζητή διά ψιλών καί άτοπων 
θεωριών νά άνιδρύση πάλιν αυτήν ταύτην τήν προφοράν (σελ. 9—28) 
τήν οΰτω σαφώς ύπ’ αύτοΰ καί τών άρχαίων μαρτυρίων καταδικα- 
ζομένην. Λέγομεν αυτήν ταύτην, διότι οί ύπό Λισκοβίου γινόμενοι 
φωνητικοί νεωτερισμοί εινε έλάχιστοι, καί τοσοΰτον μεταβάλλουσι 
τήν φύσιν τής έρασμικής προφοράς, δσον δύναται νά μεταβάλ^ ή ώς 
αν (αύ) ti) (βύ) οϋ (ού) έκφώνησις τών διφθόγγων αι>, ε», ον, τών 
ύπό τών άλλων Έρασμικών ώί αου καί «ον καί οον έκφωνουμένων.

Μηδείς δέ νομίση δτι μετά τό έτος 1825, δτε έφάνη τό περί τής 
έλληνικής προφοράς σύγγραμμα τοΰ Λισκοβίου, τό δμολογουμένως 
άριστον πάντων τών μέχρι έκείνου τοΰ χρόνου έκδοθέντων, τά πράγ
ματα μετεβλήθησαν. Καί οί μετά τόν Λισκόβιον γράψαντες Έρα- 
σμικοί ούδαμώς άπεδείχθησαν ευτυχέστεροι έκείνου. Δέν δυνάμεθα 
βεβαίως νά άρνηθώμεν οτι άπό τριάκοντα καί πλειόνων έτών δέν 
έγράφησαν έμβριθέσταται καί σπουδαιόταται φθογγολογικαί μελέται 
περί τε άλλων γλωσσών καί τής έλληνικής, άλλ’ έκ πασών τών με
λετών τούτων ίκανώς μέν διελευκάνθη τό μέρος τής έλληνικής γραμ
ματικής, τρ πραγματευόμενον περί τής άρχαιοτάτης μορφής τών 
διαφόρων καταλήξεων κα'ι ριζών, άλλ*  ούδαμώς έγένετο σαφ.έστερρν 
καί τίς ήτο ή έκφώνησις τών διά τών γραμμάτων σημαινομένων 
φθόγγων, καί ίδί<£ κατά τούς χρόνους τοΰ Πλάτωνος κάί τοΰ Δη- Τ6|*.ος  IB’, - ’Απρίλιο*,  Μίϊος καί ’Ιούνιος 1889. 80 
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μοσθένους( δπερ είνε τό κυριώτατον έν τφ προκειμένή ζητήματι.Ού- 
δαμώς έγένετο σαφέστερον τί; ήτο λόγου χάριν ή δύναμις τών έλ
ληνικών συμ.φώνών, δέν λέγομεν κατά τού; εΐρημένοϋς χρόνου; τής; 
άκριας τού έλληνισμοΰ, άλλ’ ουδέ κατ’ αυτού; τούς αρχαιότατους, 
άφόΰ ό Ηρόδοτός, μάρτυ; άξιοχρεώτάτος·, διαρρήδην λέγει οτι οί 
"Ελληνες τοΰ χρόνου προβαίνοντος αμα τή φωνή μετέβαλον καί τόν 
ρυθμόν τών (φοινικηιων) γραμμάτων (Ε’, 58), διδάσκει δηλαδή οτι 
τά έλληνικά σύμφωνα (διότι τών συμφώνων κυρίως τήν γραφήν πα- 
ρέλαβον παρά τών Φοινίκων οί "Ελληνες) εΐχον ήδη άπό χρόνων πολύ- 
αύτοΰ αρχαιότερων διάφορον προφοράν τή; τών φοινικικών ούδείς; 
δέ άλλο; ισχυρό; λόγος υπάρχει πείθων τινά δτι κα'ι ,έπΐ Ηροδότου 
τά έλληνικά σύμφωνα πάντως έπρεπε νά έκφωνώνται ώ; τά αντί
στοιχα τών βαρβάρων καί ήμιβαρβάρων έθνών, δσον: καί άν άποδέ- 
χθώμεν δτι κατά τού; χρόνου;, καθ’ ού; έπλάσσετο έτι καί έμορ- 
φοΰτο ή γλώσσα, ολίγον διέφερον τών παρά τοϊ; συγγενέσι λαοϊ; 
άκουομένων ί. Περί δέ τη; προφορά; τών φωνηέντων κα'ι τών διφθόγ
γων δυνάα,εθα μέν νά έχωμεν άκριβεστέοαν πως γνώσιν ή περί τή; 
προφοράς τών φωνηέντων καί τών διφθόγγων τής γλώσσης τών Φοι
νίκων, καθ’ όσον οί Έλληνες ευθύς έξ αρχής,έναντίον πρός τό παρά
δειγμα τών σημιτικών λαών, καί έν τή γραφή έσήμηνάν τούς φωνη
εντικούςφθόγγου; τής'έαυτών γλώσσης, άλλ’ ένεκα τής άτελείας 
του πρώτόό ’ίλληνίκοό άλφαβήτου ουδέ περί αύτή; δυνάμεθα νά γι- ■ 
νώσκωμέν τι βέβαιον. Καί άν έκ μόνου τού γράμμ,ατός δέν δυνάμεθα 
νά γινώσκωμεν μ'ετ*  άκριβείας τίς ήτο ή προφορά τών φωνηέντων 
καί τών διφθόγγων τής έλλήνική; γλώσσης έν τοϊ; άρχαϊοτέροις 
χρόνόις^ πολλή μάλλον δέν δυνάριεθα νά γινώσκωμεν τί; ήτο κατά 

‘τού; χρόίίόυ^ τού Πλάτωνος καί τοΰ Δ'ημοσθένους, διότι έκ τού τρό
που, καθ’δν έγένετο ή συμπλήρωσις καί θεραπεία τών έλλείψεων 
καί άτελειών τού παλαιοτερου άλφαβήτου, καθίσταται φανερόν δτι 

'πάρα τόΐς Έλλήσϊν άπό Εύκλείδου τουλάχιστον (403 πρό Χριστού) 
ύπήρχεν ορθογραφία ούδεμίαν έχόυσα σχέσιν πρό; τά; άρχάς 
τού νεκρού γράμματος 2. "Αν δέ οί Έραδμίκοί μετά πολλή; άφε- 
λεία; έπίστευσαν δτι έκ μόνη; τής έτυμολογία^ καί τή; γρα
φή’; > έγένοντο ικανοί νά ευρωσι τήν έπί Περικλέου; καί Πλά- 
τωνο; προφοράν τών Ελλήνων, ούδέν έχει θαυμαστόν τό τοιούτον 
τή μετ’ έπιμελεία; καί προσοχή; έξετάζοντι τό πλήθος καί τό μέ··

1 *Ι5έ  όσα λέγομεν άκριβέστερον περί τούτου έν σελίδι 11% σημ. 1.
* Ίδέ σελ. 119, 120, 199. 452 καί άλλαχοϋ.

2 *

I.J
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γεθο; τών αμαρτημάτων, εις ά άνά πάσαν στιγμήν τή; ώρας πε- 
ριπίπτουσιν οξυνούστατοι άλλως καί κριτικώτατοι άνδρες έν τή 
ζητήσει τής έκφωνήσεως τούτου ή έκείνου τού στοιχείου, ταύτης 
ή έκείνη; τής συλλαβή; 1. Θαύμα θά ήτο, άν κατόπιν τοσούτων 
καί τηλικούτων άμαρτημάτων εΰρισκον τήν άλήθειαν.

Τό πλημμελές καί έσφαλμένον τών έρασμικών άρχών καί τής έρα- 
σμικής μεθόδου κατεδείξαμεν καί άλλοτε, πρώτον μέν έν πραγμα
τεία καταχωρισθείσν) έν τή Άθηταίω (Τόμ. Β', σελ. 323—358 καί 
τομ. Γ σελ. 26—71), έπειτα δέ καί έν δυσίν άλλαις έκδοθείσαις 
εν έτέρφ περιοδική, τή ΠΛάζωη. (τόμ. ΓΖ, τεύχ. β’ 1880 και τόμ. 
Γ'σελ.26—71), έπειτα δέ καί έν δυσίν άλλαις έκδοθείσαις έν τή αύτή 
περιοδική, τή ΠΛάτωνι (τόμ. Γ’, τεύχ. βΖ 1880 καί τόμ. Γ’, τεύχ. 
ζ', 1881 .) καί έν τετάρτγ), έν τή ΛίΛτίω της ιστορικής και τθνοΛο- 
γικης 'Εταιρίας τής ‘ΕΛΛάδος (Τόμ. Α' 1883—4^ σελ.411— 55), 
έξελέγχοντες τό ασύστατον καί άθεμελίωτον τών καινών διδαγμά
των. Ούδέν δέ τών ύπό τών Έρασμικών γραφέντων έν τή μεταξύ 
χρόνφ έφάνη ήμΐν περιέχον σαφεστέραν τινά άπόδειξιν, δτι σήμερον 
οί Έρασμικοϊ γινώσκουσί τι βεβαιότερον περί τής δυνάμεως τών έλ
ληνικών στοιχείων καί συλλαβών,ή ό Λισκόβιρς. κατά τό έτος 1825, 
δατις ούτως άκριβώς έγίνωσκεν έκ τής διδασκαλίας τοΰ γράμματος 
τίς ήτο έπί ΙΙερικλέους ή προφορά τών έλληνικών διφθόγγων, ώστε 
ουδαμώ; εδρισκεν άτοπον νά άποφαίνηται μετά πάσης τής βεβαιό
τητάς δτι ή ου έπί Περικλέους έξεφωνεϊτο ώς οϋ! Καί ού μόνον ού
δέν τών νεωτέρων διδαγμάτων μετέπεισεν ημάς περί τοΰ άκροσφα- 
λοΰς τών έρασμικών άρχών, άλλά, τούναντίον, ή μετά τό έτος 1883 
άκριβεστέρα έξέτασις τών άρχαίων τεκμηρίων έπεισεν ημάς έτι μάλ
λον,οτι πλην τών έλαχίστων καί γνωστοτάτων διαφορών τής παλαιάς 
καί τής νΰν προφοράς, περί ών καί έν τή πρώτν) ήμών πραγματεία 
διελάβομεν, ούδεμία άλλη άξία λόγου ύπάρχει. Δέν ύπολογιζόμεθα 
δέ έ.ν ταΐς διαφοραϊς τής παλαιάς καί τής νΰν προφοράς καί τάς 
λεπτοτάτάς παραλλαγάς τής φωνής καί τήν έκ τούτων ίδιαιτάτην 
ήδύτητα καί χάριν τών έλληνικών φθόγγων, ήν τοσοΰτον έθαύμαζεν 
ό Κικέρων έν τή γλώσσγι τών συγχρόνων αύτή ’Αθηναίων2, διότε

1 Ίδέ όσα λέγομεν περί τών έρασμικών τούτων άμαρτημάτων έν ταΐς σε- 
λίσι 183—4 καί 712—14, ινα παραλίπωμεν άλλα αμαρτήματα, άτι να ημείς 
μέν εκεί δέν άπηριβμήσαμεν, δύναται δέ νά παρατηρήση αύτδς ό αναγνώστης, 
διεξερχόμενος τό ήμέτερον βιβλίον.

» De Orat III, 11. Έκ του αύτοϋ χωρίου γίνεται προς τούτοι; δήλον ότι ή
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ήέξακρίβωσις τών λεπτότάτων τούτων παραλλαγών, έπ’ άπειρόν 
ποικίλλουσών παρά τοΐς διάφοροι; λαοϊς καί άνθρώποις, διαφεύγει 
τό κράτος τής έπιστημονικής έρεύνης. Εΰκταϊον βεβαίως θά ήτο άν 
καί τών τοιούτών ή έξακρίβωσις ήτο ήμϊν έφικτή, καί πρός τή εύ- 
ρέσει τών διαφορών τής παλαίάς καί τής νύν προφοράς ήτο δυνατή 
κάί '$1 έδρεάίς τών ήχών έκείνων, οϊτινες κατεκήλουν καί κατέθελγον 
τά ωτα τών ξένων. Άλλ’ ή αδυναμία ήμών είς τήν γνώσιν πράγ
ματος, οπερ κάί άκούων τις δυσκόλώς δύναται νά προσοικειωθή, δέν 
παρέχει ήμϊν καί τό δίκαιον νά άπόρρίψωμεν δλόκληρόν τό ύπό τοΰ 
χρόνου μέχρι ήμών περισωθέν, καί μάλιστα δταν τοΰτο τυγχάνη 
Sv τό άξιολογώτατον. Μόνον άνθρωποι μισοΰντες τήν άλήθέίαν καί 
άγαπώντες τό ψευδός καταφρονοΰσι καί άποβάλλουσι τό ύπό τής 
ιστορίας παραδοθέν, ούχί δέ άνδρες διά παντός τοΰ βίου ύπέρ τής 
άληθείας αγωνίζόμένοι. "Η ή έρασμική προφορά εινε άληθής καί ό- 
φε’ίλομεν πάντες κατ’ αυτήν νά άναγινώσκωμέν τούς 'Έλληνας πεζο- 
γράφόυς καί ποιητάς, άπορρίπτοντες μακράν την ύπό τών Ελλήνων 
Γραμματικών άπό τής Γ' ·πρό Χριστού έκατονταετηρίδος πάραδιδο- 
μένην, ή εινε ψευδής, καί πρέπει νά βληθή ύπό πάντων είς κόρακας, 
ΐνα μή'διά τοΰ ψευδούς αύτής διαστρέφει δτι κάί άάτάιδ^ύνν) τό 
κάλλος τοΰ ελληνικού’ λόγου, καταχλέυάζουσα καί τά ΰψιστα τών 
έλληνικών νοημάτων.

Αλλά δέν είχε χρείαν πολλών σκέψεων καί συλλογισμών, ό'πως 
πείσθή τϊς περί τής αστοχίας τοΰ έρασμιάοΰ'έπινοήμάτος. Παντί, 
καί τφπρώτον άπτομένφ τόΰ περί τής έλληνικής προφοράς ζητή
ματος, πάσαι μέν αί έκ τής παραδόσεως τών αρχαίων Γραμματικών 
γνωσταί διαφοραΐ τής παλαιάς καί τής νΰν προφοράς γίνονται κα- 
ταφανέστάται ευθύς έξ αρχής, ούδεμία δέ τών διδασκομένων ύπό 
μόνων τών Έρασμικών. Κάι δμως, άν αληθώς ύπήρχε καί άλλη δια
φορά, δέν Θά διέμενε κεκρυμμένη καί άμφισβητήσιμος έπί τριακόσια 
καί έξήκοντα έτη, άφοΰ οΰτω πρόχειρος καί εύκολος ύπήρχεν ό έλεγ
χος. Δέν έπρεπε δηλονότι νά λανθάνη τούς Έρασμικούς δτι ούτω 
πολλά καί διαφόρου φύσεως εινε τά έκ τής άρχαιότητος τεκμήρια 
τά περί τής δύνάμεως τών έλληνικών στοιχείων και συλλαβών, καί 
οΰτω πολλαπλή καί ποικίλη ή^πρός άλληλα σχέσις, ώστε κατ’ ού- 
δένα τρόπον ήδύνατο νά μένγ) κεκρυμμένη καί άλλη διαφορά, άν δν- 

ήδύτης αΰτη καί χάρις ή διακρίνουσα τους ’Αθηναίους άπό τών άλλων Ελλή
νων, καί τών μάλιστα πεπαιδευμένων, προήρχετο ούχί έξ δρθοτέρας ή διαφόρου 
προφοράς τών στοιχείων καί συλλαβών, άλλ’ έξ’ αΰτοϋ τοΰ ήχου τής φωνής.
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τως ύπήρχε, πολλφ δ’ όλιγώτερον θά συνέβαινεν, ώστε πάντα τά 
έκ τής άρχαιότητος μαρτύρια ούτω Οαυμασίως νά συμφωνώσι μετά 
τής διδασκαλίας τής παραδόσεως Γ

Δέν άρκεϊ δέ νά λέγωσι καί έπαναλέγωσιν οί Έρασμικοί δτι τά 
πάντα ρέουσι καί μεταβάλλονται έν τε τή: γλώσστι καί τοϊς άλλοις 
πράγμασι τών ανθρώπων καί ότι κατ’ άνάγκην ώφειλετ τελείως νά 
μεταβληθφ καί ή προφορά. Διότι άπό τών ομηρικών μέχρι τών καθ' 
ήμάς χρόνων οΰκ, όλίγαι μεταβολαΐ καθ’, ύλην τε.· καί είδος συνέβη- 
σαν καί περί τήν έλληνικήν γλώσσαν, λαβούσης καί τής προφοράς 
τοσαύτην μεταβολήν, δσης ήτο επιδεκτική. Άλλ’ έκ τών γενομένων 
τούτων μεταβολών ούδαμώς συνάγεται δτι οί Έρασμικοί -εΰρ.ον τίς 
ήτο ή προφορά τής έλληνικής γλώσσης κατά τάς διαφόρους αυτής 
ήλικίας, ώστε νά πιστεύσωμεν αύτοϊς ΐσχυριζομένοις δτι κατά τούς 
χρόνους του Περικλέους ή καί τοΰ Αύγούστου ήκούετο έν Έλλάδι 
ή προφορά τού Εράσμου. Έκ τοΰ δτι δέ άί δίφθογγοι κατά τήν β' 
κάί γ' άπό Χριστού έκατονταετήρίδα ούδαμώς διεστέλλοντο ύπό τών 
πολλών άπό τών άντιστοίχων αύταϊς βραχέων φωνηέντων, συμπε- 
ραίνεται ούχί, ώς άβασανίστως έπίστευσάν οί περί τόν Βλάσσιον, δ- 
τι προ τής β' έκατονταετηρίδος είχον τήν ύπό τών Έρασμικών δι- 
δασκομένην σύνθετον έκφώνησιν, άλλα, τουναντίον, δτι έξεφωνοΰντο 
ώς μακρά καί άπλά καί μονοειδή στοιχεία. Διότι ή πα?τε,1ής συ
στολή τών διφθόγγων κατά τήν β' άπό Χριστού έκατονταετήρίδα 
ούδέν άλλο σημαίνει, ή οτι ή συστολή είχε λάβει άρχήνάπό πολλφ 
άρχαιοτέρων χρόνων, καί, ώς φαίνεται^ άπό τών μακεδονικών, καί 
δτι κατ’ άκολουθίαν πρό τών μακεδονικών χρόνων αί δίφθογγοί έξε
φωνοΰντο ώς μακρά φωνήεντα, έπειδή καί κατ’ αύτούς τούς Έρα- 
σμικούς εινε χρεία νά παρέλθγ μάκρος καί μακρότατος χρόνος, έως 
διά τών διαμέσων καί μακρών φθόγγων συντελεσθφ ή μετάβασις τών 
δινιρημένων καί συνθέτων είς τούς βραχείς καί συνεσταλμένους2. 
‘Υπέρ τής τοιαύτης προφοράς τών διφθόγγων καί τοΰ όρθοΰ τής καθ’ 
ήμάς προφοράς τών συμφώνων μαρτυροΰσίν ούχί μόνον, ώς άρτι έλέ - 
γομεν, πάντα τά έκ τής άρχαιότητος τεκμήρια, άλλά καί αυτά τά 
φαινόμενα τής διηνεκούς κινήσεως καί ροής τής-.έν τοΐς έ'ργοις τοΰ 
τε άνθρώπου καί τής φύσεως παρατηοουμένης. Καί έκ τών φαινομέ
νων τής άδιαλείπτου κινήσεως καί μεταβολής' ούδαμώς συνάγεται 
δτι άάί αυτά τά στοιχεία μεταβάλλονται καί άλλοιοΰνται, ώστε νά

1) Ίδέ περί τούτου καί εν σελίδι 64 σημ. 1; ;.■;■·
2) Ίδέ σελ. 49. 75. 461. 162. 496. 452. 453. 454 καί αλλαχού 
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πιστεύσωμεν είς όλοσχερή έξαλλοίωσιν καί διαφθοράν καί αύτών 
τών στοιχείων καί συλλαβών τής έλληνικής γλώσσης, συμβάσαν 
μάλιστα ούχί έντός μακροτάτου χρόνου, άλλ’ έν έλαχίστφ,έν άλλω 
μέν κατά τούς περί τόν Κούρτιον καί Λισκόβιον, έν άλλφ δέ κατά 
τούς περί τόν Βλάσσιον καί Έϊρρίξενον. Καί ώφειλον οί Έρασμικοί, 
πριν πλάσωσι μεταβολάς, όπου ούδεμία ύπάρχει, καί προχωρήσωσιν 
είς τήν όλοσχερή μετατροπήν του παραδοθέντος, έπί . ασφαλέστερων 
θεμελίων νά ίδρύσωσι τήν έαυτών γνώμην περί τής δήθεν έν μόνη τή 
έλληνική προφορά συμβάσης καθολικής έξαλλοιώσεως^άκριβέστερο-ν 
δέ καί όρθότερον νά δρίσωσι καί τόν τρόπον τής μεταβάσεως τώ.ν 
άρχαιοτέρων είς τούς νεωτέρους φθόγγους, ώς καί άλλαχοΰ ύποδει- 
κνύομεν αύτοϊς, τά κατά τάς τρεις περιόδους τής έλληνικής προ
φοράς έπεξεοχόμενοι 2.

Ουδέν δέ μάλλον ωφελεί τούς ’Ερασμικούς ή άλλη παρατήρησις 
αυτών, δτι έν 'Ελλάδι ύπήρχον διάφοροι προφοραί κατά τούς δια
φόρους χρόνους καί τάς διαφόρους διαλέκτους. Διότι, άν έξαιρεθώσι 
τοΰ ήμετέρου λογου οί προ Ευκλείδου χρόνοι τής έλληνικής γλώσσης 
καί αί λεπτόταται παραλλαγαί τής φωνής, άς καί άκούων τις δυ- 
σκολως πολλάκις δύναται νά μιμηθή, έξαιρεθή δέ καί ή ήδύτης καί 
χάρις τοΰ λογου, ή ποικίλην μορφήν παρά τοϊς διαφόροις λαοϊς καί 
ανθρωποις λαμβάνουσα, καί παρ’ αύτοϊς τοϊς έν τφ άύτφ χρόνφ καί 
τφ αυτφ έθνει ζώσι, καί τό ζήτημα περιορισθή έντός τών δρίων · 
τής έπιστημονικής έρεύνης, τις ήτο ή ϋνά,μ,ις των στοιχείων χαί 
συΛΛα,βων εν τί) μ,ετ’ ΕυχΛ,είδην γραμματική ήτοι έν τφ μετ’Εύ- 
κλείδην κοινφ πάσι τοϊς Ελλησιν άλφαβήτιρ, τότε ή παρατήρησις 
ή περί υπαρξεως διάφορων έν Ελλάδι προφορών κατά τά διάφορα 
έλληνικά φόλα καί τάς διαφόρους έλληνικάς διαλέκτους μικράν έχει 
αξίαν, καθ όσον αι διαλεκτικαί διαφοραί τών φθόγγων έσημαίνον- 
το από Ευκλείδου έν τή γραφή κατά τήν δύναμιν τών στοιχείων 
καί συλλαβών ένός και τοΰ αυτού άλφαβήτου*  ολίγον δέ διαφέρει 
τοϊς νΰν ζώσιν άν ή ανάγνωσις τοΰ αύτοΰ ποιήματος ή συγγράμμα
τος παρείχε διάφορόν πως αίσθησιν τφ άκούοντι κατά τήν διαφο
ράν τοΰ φυλου, εις δ ανήκεν δ άναγινώσκων, άφοΰ »ή δύναμις τών 
στοιχείων και συλλαβών τοΰ άναγινωσκομένου ήτο άπό Εύκλείδου ή 
αυτή πάσι τοϊς Ελλησι, καί ή περί τήν άνάγνωσιν διαφορά δέν ή- 
δυνατο να εινε άλλη, ή ή εκ τών λεπτοτάτων εκείνων παραλλαγών

*) Ίδέ δσα λέγομεν έν σελ. 66 σημ. 1, 699 καί άλλαχοΰ.
*) Έν σελίδι 182 καί 372 σημ. 1.

τής φωνής, ήν αισθάνεται' τις καί σήμερον, όταν άκούγι άναγινώ- 
σκόντων τό αύτό βιβλίον νεωτέρων ’Ελλήνων, έκ διαφόρων χωρών 
τής 'Ελλάδος δρμωμένων. Καί σήμερον αισθάνεται τις δτι τών άνα- 
γινωσκόντων ούτος μέν τέρπει καί καταθέλγει τά ώτα τών άκουόν· 
των διά τοΰ' ίδιάζοντος αύτφ ήχου τής φωνής, έκεϊνος δέ δύναται 
νά τρέψη είς ταχεϊαν φυγήν καί τούς μάλιστα άναίσθητον έχοντας 
τό άκουστικόν αύτών τύμπανον, ούδεμίαν δ’ όμως παρατηρεί ουσι
ώδη διαφοράν περί τήν έκφώνησιν τών στοιχείων καί συλλαβών, 
οσον διάφορον μορφήν καί άν έ'χωσιν αί λέξεις τοΰ άναγινωσκομένου 
βιβλίου έν ταϊς διαφόοοις κατά τόπους διαλέκτοις. Τοΰτο δέ συμ
βαίνει, διότι πάντες άναγινώσκομεν κατά τήν δύναμιν τών· στοι
χείων καί συλλαβών τοΰ καθ’ ήμάς άλφαβήτου, τά αύτά δέ στοι
χεία καί αί αύταί συλλαβαί έχουσι καί παρ’ ήμϊν τήν αύτήν δύνα- 
μιν πανταχοΰ, ώς πανταχοΰ ειχον καί παρά τοΐς άρχαίοις \έν τφ 
μετ’ Εύκλείδ.ην έλληνικφ: άλφαβήτφ τά;αύτά στοιχεία καί αί αύταί 
συλλαβαί, εί καί αί αύταί λέξεις κατά τάς διαφόρους, διαλέκτους 
δέν ειχον πάντοτε τά αύτά γράμματα καί τήν αύτήν μορφήν, κάί 
προφοράν, δπως, ώς εΐπομεν, ούδέ παρ’ ήμϊν σήμερον έν ταϊς νεωτί- 
ραις διαλέκτοις. · '■

Άλλ’ ένφ ούδέν σαφές καί άναμφισβήτητον τεκμήριού υπάρχει 
ύπέρ τής. έρασμικής προφοράς, πολλά, τούναντίον, τοιαΰτα ύπάρ- 
χουσιν ύπέρ τής προφοράς τής παραδόσεως, ήτις άπό τών άρχαίων 
Γραμματικών μέχρι σήμερον ούδέν διδάσκει άντιμαχόμεύον. πρός τά 
άσφαλή καί βέβαια πορίσματα τής καθ’ ήμάς έπιστήμης. ’Αλλά 
ταΰτα μέν τά τεκμήρια καταλέγ,ομεν έν τοϊς καθ’ έκαστον, την 
ΐσχύν τών έρασμικών αποδείξεων βασανίζοντες, ένταΰθα δέ έν έτι 
κρίνομεν άναγκαΐον, νά αίτιολογήσωμεν τήν μέθοδον, ήπεο ήκολου- 
θήσαμεν έν τή έξετάσει τοΰ προκειμένου ζητήματος. ’Επειδή καί έν 
τφδε τφ ζητήματι διάφοροι καί πολλάκις έναντιώταται, ώς είκος, 
προηνέχθησαν γνώμαι, ένομίσαμεν συμφωνότερον πρός τήν άλήθειαν 
καί τό δίκαιον νά μή άρκεσθώμεν, ώς οί νεώτεροι Έρασμικοί, είς 
μόνην τήν έμπέδωσιν τών ήμετέρων γνωμών, καί μάλιστα, δι’ άπο- 
δείξεων έχουσών κΰρος μόνον παρά τοϊς όμοδόξοις, άλλά καί άκρι- 
βώς νά βασάνίσωμεν καί έξελέγξωμεν τάς τών έτεροδόξων. Ημείς 
τούλάχιστον έκ πολλών εΐμεθα πεπεισμένοι ότι κατά τήν μέθοδον 
ταύτην, καθ’ ήν σφοδρότερον συγκρούονται πρός άλληλα τά έναν- 
τία, ή μέν άλήθεια φωτεινότερα έκπηδφ είς τό μέσον, ό δέ άναγνώ- 
στης, λαμβάνων σαφεστέραν συνείδησιν τοΰ έκάστοτε έςεταζομένου, 
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StoejJi.£vei πάντ-ρ έλεύθερος ή νά άσπασθή Ίην έτέράν τών άντίμάχο· 
μένων γνωμών ή νά πσρισθΐ! τρίτη-νέξ άμφοτέρων. Κα'ι άλλο δέ 
πλεονέκτημα έχει καθ’ ήμάς ή συζητητικήκαι ελεγκτική μέθοδος 
έν πράγμάσιν άμφισβητουμένοις· δτι δυσκόλως αυτή έπλΐρέπει τφ 
γράφοντι ένταύθα μέν νά παρέρχεται ανεξέταστα πολλά πολλής έ- 
ξετάσεως καί μελέτης δεόμενα, έκεϊδέ νάΓ πάρεκτρέπητάι είς αυθαι
ρέτους ύποθέσεις καί έρμηνείας, πανταχού δέ νά καταλήγω είς βΐ- 
αίας καί έσφαλμένας λύσεις, δπερ πολλάκις πάσχουσιν οί νεότεροι 
Έρασμικοί, οϊτινες, ούδεμίαν έχοντες νά άνασκευάσωσιν έναντία·ν 
γνώμην, καί τά πάντα άνέτως καί άνενοχλήτως διατάσσοντες κατά 
τάς ιδίας άρχάς καί έπιθυμίας, καταλήγόυσι πάντοτε είς λύσεις, 
πολλην έχούσας ομοιότητά πρός τήν υπό ’Αλεξάνδρου διά τοΰ ξί
φους γενομένην λύσιν τοΰ Γορδίου δεσμού.

Καί ταΰτα μέν έχομεν νά είπωμεν περί τού ανελλήνιστου τής έ- 
ρασμικής προφοράς και τής μεθόδου, δι’ ής οί ζηλωταί αυτής ζη- 
τούσι νά θεμελιώσωσι τό άθεμελίωτον. ΙΙερί δέ του. τρόπου, καθ’ δν 
ήμεϊς παρατιθέμεθα τάς γνώμας και ίσχυρίσεις τών Έρασμικών, ών 
τήν δύναμιν βασανίζομέν, όφείλομεν νά προδηλώσωμεν τφ αναγνώ
στη δτι δέν άναφέρομεν αύτάς κατά λέξιν και κατά την άύτήν τά- 
ξιν, καθ’ ήν παρά τούτφ ή έκείνω αυτών φέρονται γεγραμμέναι, 
άλλ’ δπως ή σειρά τοΰ λόγου ήμών άπαιτεΐ, χωρίς όμως ένεκα τού
του νά παραβλάψωμεν μηδ’ έπ’ έλάχιστον τόν νοΰν αυτών και την 
δύναμιν. Έπί τέλει δέ ούδ’ έκεϊνο πρέπει νά άποκρύψωμεν, δτι τήν 
παρούσαν πραγματείαν έξεπονήσαμεν ούχί χάριν συγχρόνων τινών 
Έρασμικών, οϊτινες καταστήσαντες έαυτούς αύτοχειροτονήτους επι
τρόπους τής προφοράς τών Ελλήνων, νομίζουσιν έπειτα ιερόν καθή
κον μετά καρτερίας νά άγωνίζωνται ύπέρ τών έπιτρϋπικών αύτών 
δικαιωμάτων, άλλά χάριν τών μετ’ ελέγχου καί κρίσεως άποδεχο- 
μένων ή άπορριπτόντων τάς γνώμας τών άλλων, πρόφρόνως δέ ά- 
σπαζομένων πάσαν άλήθειαν, καί τήν τά μάλιστα πρός τάς ίδιάς 
δόξας διαφωνούσαν.

Άθήνήσι, τί; 30 ’Απριλίου 1889.

Θεόδωρος Ι1απαδη;ν.ητρακόπουλος
ί Καθηγητής.

ΕΪΓΕΝΙΟΪ TOT ΒΟΥΛΓΛ ΡΕΟΣ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ’
Ή έθνική ήμών βιβλιοθήκη έπλουτίσθη πρό μικροΰ έκ χειρογρά

φου υπ’ αυτής άγορασθέντο^, διαφερόντως δέ σπουδαίου, . καθόσον 
ύπάρχέι κατά τό πλεϊστον. άύτόγρ.άφον τού μεγάλου σεμνώματος τού 
ήμετέρου γένους, Ευγενίου λέγω, έκείνου: τού Βουλγάρεως, δν. μικρού 
δεϊν κα'ι ^.Αειβηθρ'ίου . κατά τό παλάίφατύν,-. πάρέ-
στησεν ήμϊν ή ΰπό πολλοΰ τού φρονήματος βρενθυομένη τε. καί ύ· 
περχλιδώσα κριτική τής καθ’ήμάς ήλικίας. <

Τό χειρόγραφον τούτο σχήματος δν τετάρτου μικρού σύγκειται 
έκ φύλλων 13& ρωσικού χάρτου παχέος ΰποκυάνου τήν χρόαν,έν οίς 
περιλαμβάνονται τά έξής τού σοφωτάτου άνδρός πονήματα.: . 

. Φύλ.;4·* —33 Α’γείίασ-μα περί μουσικής. . " .
» 34 Άγραφον. :
» 35—41. ΈπιστοΛη τω άρχιεπισκόπω Νίκηφρρω έρωτήσατ- 

τΐ μεπερί τον er τω Τριςαγίω ύ'μνω προεπι<ρωνήματος ποΛΛάκις 
Αύναμι,ς. : .... ·. ... ... ·. ··,

Φύλ.42—46. Άγραφα.
» 47—72. Ευγενίαν ΚύκΛος ποιητικώτ άθυρματίων (ταύτα 

πάντα είσίν αύτόγραφα τού αοιδίμου άνδρός, εις έκατόν όγδοήκοντα 
καί έν συμποσούμενα, έξ ών τινα λατινιστί).

Φύλ.73—74. Άγραφα.
» 75—77. Αναφορά αύτοΰ πρός τήν αύτοκράτειραν Αίκατε- 

ρίναν, δι’ ής προςφέρει Αύτ^ τήν αυτοκρατορικϊ! κελεύσει γενομένην 
ύπ’ αύτοΰ έκ τής ρωσικής έλληνικήν μετάφρασιν τών περί τής άγω- 
γής τών έαυτής έγγόνων ’Αλεξάνδρου καί Κωνσταντίνου Είςηγή- 
σεωτ.

Φύλ.79—128. Αί Είςηγήσεις (έν 227).
» 131—138. ΑήΛωσις περί Πέτρου τοΰ ΚΛερκίου τοϋ ύποδια· 

κότου της Ροόομαγηνσίας εκκλησίας, τοϋ τεωσΐΐ ζητήσακτος vqr 
μετά τής ορθοδόξου ήμωκ Άτατο.ίικής ’ΕκκΛησίας xoirarlar και 
έκωσιν.

Έκ τούτων λοιπόν το μέν περί μουσικής Σχεδίασμα έξεδόθη έν 
έπιφυλλίδι τής Τεργεστάίάς Ν. Ημέρας, καί έν ίδιαιτέρφ τεύχει 
ύπό τοΰ προώρως είς τήν άγήρω ζωήν μεταστάντος·άρχιμάνδρίτου 
’Ανδρονίκου Δημητρακοπούλου έκ χειρογράφου τής-“έν Κϊέβφ βιβλίο·» 
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θήκης· εΐτα δέ μετελήφθη καί έν τφ Εναγγε.ΐιχώ Κηρνχι τοΰ έτους 
1870 σελ. 111—142. Φαίνεται όμως οτι το τοΰ Κιέβου χειρόγρα
φον τυγχάνει έλλιπές' διότι καταλήγει είς ταΰτα: •'ΑΛΛά χαι περί 
της Χρή™ω<:> οποίαν ή ρ,ουσιχή έχει χαι είς τα τής θρησχεΐας, 
άρχοϋσι τά είρη/ιέγα», έν ω τό ήμέτερο.ν έχει έπί πλέον καί έπίλο- 
γον, καί έν αρχή προςφώνησίν πρός τόν τήν σύνταξιν τοΰ Σχεδια- 
ματος άίτησάμενον’ ά δή καί έκδίδομεν παρά πόδας, ϊν’ έχη τό 
πλήρες δ δευτέραν έκδοσιν αύτοΰ έπιχειρήσων ποτέ.

Έχομένως δέ τούτου έκδίδομεν κάί τήν ’Επιστολήν πρός τόν 
άρχιεπίσκοπον Νικήφόρόν, δςτίς ούκ άλλος τις έστι πάντως άλλ’ ή 
δ έτερος τής πανευκλεοΰς κερκυραϊκής συνωρίδος, δ καί δμότροπος 
«ύτφ Θεοτόκης.

Έκ δέ τοΰ ΚύχΛου των ποιητικών άθυρμ,ατίων τά37 έστί τό 
ίδιον αυτού Έπιτύμ.βιον, οπερ, επειδή έν τισι διαφέρει τοΰ ύπό Γ. 
Αίνιάνος τό πρώτον^, ειτα δέ καί ύπ’ ’Ανδρονίκου τοΰ Δήμητράκο- 
πούλου 2 έκδοθέντος, παρατιθέριεθα ώδε ώς έχει έν τφ χειρογράφφ. 
Εφεξής δέ έκδώσομεν καί τάς Ειςηγήαεις, ώς καί τήν περί Πέτρου 
τον Κ-έερχίου Αή.Ιωσιν, ήτις άδηλον είναι άν προηγήθη τής πρός 
αυτόν τοΰτον Έπιστο.Ιής τοΰ περικλεεστάτου άνδρός περί των μετά 
τά σχίσμα άγιων της ορβοδάζου ’ Ανατολικής ΈχχλησΙας χαι των 
γινομένων έν αντγ θαυμάτων, ήν τό πρώτον έξέδωκεν δ Α. Κορο- 
μηλάς τφ 1844, ή άν έγράφη μετά ταΰτα.

Άθήνησιν ’Ιουνίου φθίνοντος 1889.
1. Χακκελεων.

Άνδρε ύπερε^οχωτάτω, 
τω έκλαμ,προτάτω καί έπεφα,νεστάτω τών 
έν <κύτοκραταρεκγϊ Πετρουπάλ>εως

μ.εγεστάνων 
κυρέω κυρίω

£υμ.εών Κ,υρέλλοβετζ Λίαρεσκένω
μ.εγάλω άρχεθήρα

τω έν tSJ εσεπάδε τάξεε 
τοΰ άγεου Άνδρέου κτλ. 

τεταενεωμ,ένω,
* Συλλ. erexi,συγγρ, το® άοιδ.Ευγβν. τοϊΓ Βόυάγ.κτλ.σελ. λή.’Αθήν. 1838 
> 'Βν ‘Ορθοί. ΈΛΛάδί σελ.190.

Εύγένεος εεροδεάκονος ό Βούλγα,ρης 
αΛ:τν}βα.μ.έν<»·- 

ώς έπε έκδοθ^σομ-ένω περέ [κουσεκ^ς βεβλίω. 
έν εΐ’δεε προαφηγήαεως,

τοες άναγενώβκουαε 
2Εχεδεαβμ.<κ

Ήριεϊς δέ έπισφραγίζοντες τόν παρόντα Πρόλογον καί πρός σέ 
έπιστρέφοντες τόν φιλόμουσον καί φίλευσεβή αναγνώστην περιττόν 
στοχαζόμεθα τό νά θελήσωμέν διά πολλών λόγων νά συστήσωμεν 
τό μουσικόν τοΰτο βΐβλίον, δποΰ διά τών τύπων είς τό κοινόν προς- 
φέρομεν 134, μεταφρασθέν δι’ ήμετέρας σπουδής κάί έπιμελείας 
άπό ριίαν γλώσσαν άλλοτρίαν καί ε’ις ολίγους γνωστήν, είς τήν πά
τριον τήν ήμετέραν διά νά νά είναι είς τούς δμογενεΐς, Slot θέλγον
ται ύπό τών μουσικών χαρίτων, πρόχειρον καί κοινόν.

Ποια είναι τής μουσικής ή χάρις καί ή δύναμις, ποία ή χρήσις 
καί ή ωφέλεια, ήδη παρ’ ήριών ήκουσας. Αυτό ήμεΐς έκρίναιιεν εύ
λογον καί οχι άνάρριοστον, κατ’ άρχάς τοΰ ριουσικοΰ τούτου βι
βλιαρίου νά προηχήσωριεν τοϊς έντευξοριένοις, καθώς συνήθειαν 
έχουσι πρό τών μελών οί ριουσίκοί νά προμελφδώσιν είς τούς άκροα- 
σοριένους κάποια προανακρούσματα. Τό άκόλουθον, πόσην πρέπει νά 
καταβάλη πάσα ψυχή φιλόκαλος καί γενναία σπουδήν κάί έπίμέ- 
λειαν πρός άσκησιν, ή τουλάχιστον πόσην πρέπει νά έχή προθυμίαν 
καί κλίσιν πρός άκρόασιν τής ριουσικής, τοΰτο ώς συνετός και φι- 
λόμουσος, καί χωρίς ήριεϊς νά τό είποΰμεν, παρά σεαυτοΰ τό κρίνεις. 
Τό καλόν εύκολα ευρίσκει τούς έραστάς· φθάνει νά φανή, ευθύς έλ
κει καί σύρει όπίσω του τούς φιλοκάλους· όλίγην ή ούδέμίαν δλως 
χρειάζεται τήν παρά τών άλλών πρός αυτό προτροπήν τε^καί πρός- 
κλησιν. Όθεν ουδέ ήμεΐς δέν προτρέποριεν διά πλειόνων λόγων σέ 
τόν έντευξόμενον εις τό νά άγαπφς καί νά περιποιήσαι τήν καλήν 
μουσικήν, σέ παρακάλοΰριεν ριόνον νά άγαπήσής ήμάς, αποδεχόμε
νος μετά εύνοιας καί ευγνωμοσύνης τήν ήμών προαίρεσιν, καθ’ ήν 
έπιμελήθημεν διά τής έκδόσεως τοΰ παρόντος Συνταγματίου νά 
χρησιμεύσωμεν όπωςοΰν ε’ις τούς αγαπώντας καί τιμώντας τό θεϊον 
όντως καί άξιέραστον τοΰτο τής μουσικής χάρισμα.

Έρρωσο, ώ φίλτατε άναγνώστα, καί έχε μουσικώς ήρμοσμένην 
iM Τάϋτα λέγεται ώς έκ προςώπου τοϋ έκδότωρος, τοΰ τον Πρόλογον τόν δε 

παρ’ ήμών άπαιτήσαντος, τον καί όωσσιστί άμα ήτοι έκδοθέντα ή έκδοθησόμενον.



456 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

την κράσιν τών χυμών, την κίνήσιν τών παθών, τήν έξιν τών ηθών, 
την κρίσιν τών έννοιών, την χρήσϊν τών ένεργειών, την έκβασιν τών 
πράξεων.

Έν ΙΊετρουπόλει 4772 Αύγουστου 12.

’Επιστολή τφ άρχιεπισκόπω Νικηφόρα ερωτήσαντί με περί τοϋ er 
τφ ΤριςαγΙω vpra προεπιφωνήματος πο.ΙΛάκις dir α μις.

Τό παρά τοΰ Δομινικανού Γόαρ έκλατινισθέν καϊ σημειώμασι 
διαφόροις καταπυκασθέν ήμέτερον ΕύχοΛόγιον, ό.πρίγκηψ πέρυσι 
παρ’έμοΰ. ζητή.σας τε καί λαβών ούκ.ήξίωσεν άποδουναΓ άπήλθε δέ 

. φέρων.μεθ’ ίαυτοΰ καί είςέτι παρ’ έαυτφ κατέχων, ή (ού γάρ έχω 
είδέναι) ένταΰ,θά που αύτό καταλιπών, οδτ*  αύτός τοΰ βιβλίου πάνυ 
δεόμενος;, καί τούς δεομένους ήμάς τής χρήσεως είς τόδε άποστε- 
ρών. "Οθεν ούδ*  αΰτόθεν έκ τοΰ εΐρημένου βιβλίου πάρεστι μ,αθεϊν, 
Τίς ή προ τοΰ Τριςαγίου γίσματος του κατά την έπαναληψιν τελευ
ταίου έν τή ίερφ λειτουργία προδομένη έκφώνησις ·. dirαμις, κα'ι 
δποία ή ταύτης τής φωνής δύναμις τφ δντι κατά την έννοιαν ; εί 
τις. άρα καί παρά τφ είρημένφ τόαρ περί τούτου φέρεται λόγος ί 
περί οΰ οΰδείς, ώς είπεϊν, δηλώσαι ήμϊν προήχθη ο,τι καί βούλεται 
τό άνομα ώδε τό τής dpr&peoq προεκφωνούμενον. Οΰδείς, φημί, 
τών ό'σοι τοΰ Τριςαγίου φσματος τήν διάνοιαν καί τήν έν τή Έκ? 
κλησι'α ανέκαθεν έπειςαγωγήν, καί τήν συχνήν έν ταϊς’ ίεραϊς έντεύ- 
ζεσι χρϋσιν, ναι μήν καί τήν ποτέ παρενεχθεϊσαν ύπό τών αίοετι- 
ζόντων διά τής γενομένης προςθήκης κατάχρησιν, καί τάς πολλάς 
περί τοΰ αύτοΰ έρεις (οΰτω'} τε καί αντιλογίας έκθέσθαι έπί λεπτού 
έφιλοτιμήσαντο.

’Επειδή τοίνυν, ήτοι ούδέν δλως παρέδωκαν οΐ διδάσκαλοι, ή γοΰν 
ήμϊν ου παρέδωκαν τοϊς άγνοοΰσι τό ύπ’ έκείνων παραδοθέν, έξεστι 
δήπου περί τοΰ προκειμένου φάναι τό παριστάμενον. Αύτίκα μέν ούν 
αυτόθεν άν τις είςβάλοι όύκ άπεικότως, οτι τό προ τοΰ Τριςαγίου 
ειωθός προλέγεσθαι τούτο dirapiq^ ούχ ώς μέρος τής ύμνφδίας,

1 Ουδέν τι πλέον περί τούτου άναφέρεται έν τή ύπδ Toipoy έκδόσει τοϋ Εύ- 
λογίου η ταϋτα καί (χίνα : «μετά τήν Έχφώνησιν, "Οτι άγιος ει ό θεός ήμΆτ 
κτΛ., ό ψαάτης ψάΛΛει ταντα τρις. ° Αγιος ό Θεός, άγιος ισχυρίς χτΛ. 
Λόξα Πατρί, χαι ΤίΖ, χαι άγιοι Πνενματι. [Ααι] rUr, και αεί, κτΛ. Ό όε 
ψαΛτης ψάΛΛέι ταντα μεγάΛη τή φωνή. 'Άγιος αθάνατος, εΛέησον ήμάς. 
"Αγιος ό Θεός! αγιύς αθάνατος, εΛεησον ήμάς» (σελ, 91 6' έκδ. Venet. 1730). 
' ■ ' ' . ... Σημ. I. Σ. · 
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ούδ? δπωςοΰν πρός τήν Τριαδικήν φέρον δοξολογίαν έν τή μυσταγω
γία κατ’ έκεϊνο Λροςφδέται. Έναχθείη δ*  άν τις εις τό οΰτω κρίνειν 
καί άποφαίνεσθαι έκ τής τών άναβαλομένων διερμηνεΰσαι τό ασμα 
σιγής*  ού γάρ άν ώκνησαν δηλονότι καί περί τοΰ έπιλεγομένου το»*  
του dirapip μνείαν δπώςοΰν ποιήσαι τινά, εί πρός έκεϊνο καί τοΰτό 
πως έφερεν. Έπειτα δέ, Διατί τοσάκις τοΰ Τριςαγίου έν ταϊς ίεραϊς 
εόχαΐς, κάί κατ’ άρχάς ευθύς έν προοιμίοις, καί έν τφ μέσω, καί 
πρός τώ τέλει άμφιλαφώς λεγομένου τε καί έπαναλεγομένου, άπαξ 
μόνον έπί τής μυστικής ιερουργίας τό dirapit; έκεϊνο προεκφωνεϊται 
κατά τό τελευταϊον τοΰ Τριςαγίου δμνόυ μελφδημα ; Έΐ γάρ δπως- 
ουν αυτό άνήγετο πρός τόν ύμνον, τί μή κάν τοϊς άλλοις ή· πάσιν, 
ή γοΰν τόϊς πλέίστοις έπιπροςήδετό, τής προ’ςθήκης ^ίάλιάτα βρα*  
χυτάτης πεο οδσης, καί έν μίή μόνή περιοριζομένης λέξει τή dira- 
μις ; Άλλά καί αί παρ’ άλλοίς έτερογλώσσόίς έθνεσιν ’Εκκλησίας 
οίον ή τών άνατολικωτέρων Ίβήρων^ ή τών νοτιωτάτων Αΐθιόπων, 
ή τών Κοπτών, ή τών Σύρων, ή τών ’Αρμενίων, πότερον τό 
τούτο καθ’ ήμάς προ τοΰ Τριςαγίου προςάδουσιν^ εΐπεϊν μέν ουκ έχω 
τό άτρεκές περί τούτου, πιθανόν δέ μάλα ήγοΰμαι, δτι ουχί. Ου 
γάρ δή ούδ’ ή τών ‘Ρώσσων, οϊμαι, όρθόδοξοτάτη τε ούσα καί άκρι- 
βεστάτήν έν άπασι τήν τής καθ’ ήμδίς ίεράς ’Ακολουθίας τάξιν τέ 
καί διάτύπωσιν διασώζουσα. Καί οί έκ ‘Ρώμης δέ, οίς φίλον τοΰ 
ένιαυτοΰ άπάξ κατά τήν έβδομάδα τών τίμιων Παθών, έν ταϊς τών 
παρ’ αύτοϊς μάλιστα τών Φραρίων μοναϊς, έλληνιστί άναφωνεϊν τόν 
Τριςάγιον τούτον ύμνον, ήκιστα τό κ/όκα/ΐιςίΤροςτιθέασιν;! ούτε Ά- 
ληνίζοντες τή φωνή(: ώς ούδέ ρωμάέζαντές.

"Οθεν <2ν τις ούκ άσκόπως ύποσυνάψειεν, δτι άρα τό dirapis 
τοΰτο έπείςάκτόν πώς έστϊ παρ’ ήμϊν ούτω -προ τοΰ Τριςάγίου προ£- 
δόμενον. Ού γάρ άλλως οί τοσόΰτον περί τόν-ύμνον άκριβολογησά- 
μενοι, ώςτέ καί τό τής φωνής ιδίωμα (καθ’ ήν έπί Πρόκλό» πατρι- 
αρχεύοντος έν Κωνστανκινουπόλει παρεδόθη ύπερφυώς αδεσθαι, καί 
τοι καν τοϊς ψαλμοϊς πάλαι πρός τόν Θεόν τόν ισχυρόν, τόν ζώντα, 
έπαναγόμενον) οίονεί καθοσίώσαι, ύπάΐδέάθέντας τό Τής. προφοράς 
απήχημα, ούκ άν άλλως φημί καί αύτό τό dirapis έπισυνεϊραι ήμέ- 
λήσαν προςήψανδ’άν πάντως εΐ τι καί τόδε πρός τόν ύμνον δπωςοΰν 
συνέτεινεν. "Οτι γάρ τφ υμνφ καί τήν γλώσσαν ουτω συνεξεθείασαν 
διά τό ακριβές τής όμολογίας, φανερόν καί έξ ών περί τοΰ άγίου 
Σάββα Ιστόρητάι, τοΰ τδϊς Άρμενίοις ψάλλειν μέν τήν ακολουθίαν 
πάσαν έν‘ΙερΟίόλύμοις κατά Τήν ΙδίάΨ αύτών διάλεκτόν -'έΛιτρέφάν- 
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τος, άρμενιστϊ δέ άπηγορευκότος άναφωνεΐν το Τριςάγιον, έλληνιστϊ 
δέ μόνον προςάδειν όρίσαντος. Ή γοΰν περί, τήν φωνήν άκριβολογία 
ούκ άν συνεχώρησε την τής περιοχές τοϋ άσματος ύποτομήν, ούδ’ άν 
εϊασε την περί το έπιφώνημα Αύναμις αδιαφορίαν, ούδ’ αυτοί; Λα
τίνοι;, ούδ’άλλόις, είπέρ, ώς. εϊρηται, το Αύναμις αυτό πρός τόν 
Τριςάγιόν ύμνον έπάναγκες ήν έπιλέγεσθαι κάν άπαξ προεκφωνούμενον.

Πώς ούν, καϊ έν.τίνι άρα τή σημασί^ παρ’ ήμΐν τό Αύναμις αυτό 
παρειςέφρησεν, ή,· φαίη τις άν ίσως, κατά λόγον μουσικού τίνος προ- 
απηχήματος, ώςπερ τό Λες, τό Άνανές, τό Λατά, τό Άγια, τό 
Κοΰμι, τό- ’Α6οα καί τάάλλα τά οίονεϊ προανακρούσματα, έκ τής 
κατά την τέχνην έπασκήσεως καϊ προγυμνασίας, καϊ έπ’ αύτήν την 
ίεράν ψαλμφδίαν έξ έθους προσεπιτερετιζόμενα ; Οΰδέν δέ θαυμαστόν 
εί καί τό Αύναμις, περί ού ό λόγος,, ταύτγ κατ’ έκεϊνα παρειςε- 
νήνεκται. ’Επειδή γάρ παρά τοϊς μουσικοϊς εϊσί τινες έπιγραφαί τε 
κα'ι έπισημασίαι των τόνων, κα'ι ήχημάτων, καί θέσεων, καϊ σημεία 
δέ .τινά μεταξύ παρά τοϊς μελφδοΐς διαστέλλεχαι, ών τά μεν μικρά 
τά ΰάμεγάΑα προςείρηται Σημάδια, άτινα δή κα'ι Αυνάμεις τά 
αυτά έπικεκληται, ώς έγώ, καίτοι άμοιρος ών μουσικής, έν· τισι τών 
κατ’ αύτούς τεχνολογημάτων συνεϊδον, καί παρά τών έν τοϊς καθ 
ημάς γενομ^νων άριστων ιεροψαλτών άκούσας παρέλαβον. ’Εντεύθεν 
πιθανόν οιμαι το μύγα Σημάδιον, ο προςγεγραμμένον ήν έν τοϊς 
μουσικοϊς τονίσμασιν, άοχήν μέν κατά τά παιδευτήρια ύπό τών μου- 
σηγετών τοϊς'μουσικευομένοις προεκπεφωνήσθαι πρός την τής μελφ- 
δίας δήλωσιν ούτω Αύναμις προλεγόντων έπειτα δέ κατά βραχύ 
καϊ έπί την έν έκκλησί^ ψαλτωδίαν παρειςρυήναι. Εϊκός δ’ ήν έπί 
τήνέσχάτην τού Τριςαγίου έπαναφώνησιν, τού έν τή ίερά μυστα
γωγώ έπ^δομένου, το ζ/ΰχαμιςτούτοένασματισθέν ούτως, παρεμ- 
πεσεϊν προ^δόμενον ότι τά μέν πρότερα γοργότερον ε’ιώθει καθάπερ 
καϊ νυν ψάλλεσθαι, το δ’ έπιτελεύτιον, έπεΐ κατ’ έξοχήν ύπό τής 
τέχνης τετόνιστο, καϊ έμμελέστερον έδει την κατ’ αυτό φδήν άνα- 
βάλλεσθαι, διά τούτο πρό αυτού τούτου έκράτησε προεκφωνεϊσθαι τό 
μέγα Σημάδιον ταύτη Αύναμις τεχνικώτερον έπιμελφδούμενον. Εί 
μέν ούν λόγου τινός έστιν έχομένη ή ύπ’ έμού προτεθεϊσα εικασία '. . . 
Εΐ δ’ ούν, αύ^αι φέροιεν αύτήν, φασίν 2· έγώ γάρ ταύτης ούδα-

1 Ούτω κάν τω χειρογράφω.
* Μετελήφθη ή φράσις άπό Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου, ούτω λέγοντος : «Τοΰτο 

μέν δή τό έμόν Οαϋμα· καϊ εί μέν ψευδές, αυραι φέροιενεί δέ άληθές, πάλιν Βα- 
λαάμ προφητεύει κτλ.» [Κατά ’/ουάιατ.Λόγ. Α’, νδ'. Migne.J

μώς όδάξ άντιλήψομαι,ουδέ σπουδάζω κρατύναι,εϊ τις.άν ,αύτή,προς- 
οχθήσέιεν,- ή άμωσγέπως έπηρεάσειε. Κα’ι γάρ καϊ άλλως προς τό 
ζητούμενον άπαντήσαντάς έστιν είπεϊν, δτι τό Αύναμις έστι δήλω- 
σις τής έν ούρανοΐς άπαύστως τελουμένης ύμνφδίας ύπό τών ουρα
νίων Αυνάμεων. Δήλον γάρ ώς & Τριςάγιος ύμνος ,δ έπινίκιος. ,ύπό 
’Αγγέλων έστιν ψδόμενος άδιάλείπτως άίοχτωχ, ^οώχτωχ, κεχρα- 
γότων, Αεγόντών : ’Άγιος, ’Άγιος, “Αγιος, κτ. *0  δέ καϊ ύφ’ήμών 
ψδόμενος. έπί γής, τήν ’Αγγέλων τε κα’ι ανθρώπων παρίστησιν ένω- 
σιν, τών μίαν καϊ τήν αυτήν ’Εκκλησίαν ουράνιόν τε άμα καϊ έπί- 
γειον συγκροτούντων εις ύμνον τού έπϊ πάντων Θεού. Διό δή καϊ 
ένδοθεν τοϋ βήματος παρά τών Ιερέων, και έξωθεν .παρά.τε τών 
κληρικών καϊ τών λαϊκών άδεσθαι δεϊν έπισεσημείωται τόν ταιόν. Άε 
ύμνον· μία γάρ ή ’Εκκλησία έξ Αγγέλων τε καϊ ανθρώπων διά τοΰ 
Χριστού γέγονεν ή δέ τοι ένωσις αύτη καί άεϊ μέν έπί ταϊς ίεραΐς 
έντεύξέδι θεωρείται; έξαιρέτως δέ έν τή Εκφωνήσει τού > Τριςαγίου 
άλματος· έκεϊνοι γάρ, οί αρχηγοί τού τοιούδε ..ύμνου ήμϊν είσι καί 
διδάσκαλοι κα’ι χοροστάται. ’Οσάκις δέ αυτόν άδομεν ή έκφωνρύ· 
μεν, αύτάς μιμούμεθα οί έπί γής τάς ύπερτάτας έκείνας καϊ υπερ
κόσμιους Δυνάμεις; τάς έν κύκλω περιεστηκυίας δουλοπρεπώς τόν 
τού Ύψίστου θρόνον, καϊ ·. σύν.αύτάϊς: άμα' και ήμεΐς οί πήλινοι τόν 
έπινίκιον ύμνον προςφέρομεν : Άγιός, "Αγιος, Άγιος κτ. Ταύτη 
δέ τοι καί τήν έκείνων ύποσημαίνοντες άπομίμησιν,τό Αύναμις έκ- 
βοώμεν ώςανε'ι λέγειν έθέλοιμεν, οτι ούτω καϊ νυν, καϊ άειδέ, καϊ αί 
tSi'i ουρανών Άυνάμείς συν ήμϊν άοράτως “Ωςπερ γάρ
τό τών ’Αγγέλων όνομα κοινή κατά πάντων τών μακαρίων πνευμά
των λέγεται, καίτοι γε ένί τινι τών τής ουρανίου ίεραρχίας ταγμά
των πρόςιδιάζρν, ούτω δή καϊ τό τών Αυνάμεων. Νιχή δέ. τό. μέν 
“Αγγελος κοινολογεϊσθαι ένθα περί τήν ές ανθρώπους οικονομίαν 
αγγελική τις διακονία παρίσταται: αυτοί γάρ είσι τά Λειτουργικά 
πνεύματα, τά είς διακονίανζάποστεΛΛόμενα διά τούς μέΛΑοντας 
κΛηρονομεϊν σωτηρία»·1, ίκαθ’ δ καϊ γέγραπταιΑ: τοϊς ΆγγέΑθ(ς 
αυτού εντεΛεϊται περί σοϋ, τον άιαμυΑάζαι οε εν πάσαις ταϊς ή· 
μέραις σοσ 3. Έπι χειρών άροϋσΐ σε πτ. Τό δέ Αύναμις, ένθα λό
γος έν ίεραΐς δέλτοις, περί τής διά τών θεοπρεπών ύμνων δοξολο-

1 Έβρ. ά, 14.
3 ΨαΛμ. η’, 11—12.
3 Γραπτέον : όόεΤς.
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γίαςάνείληπται: Ευλογείτε γάρ,ρησί1, πάντες οί "Apft3ei αύ
τοΰ} πασαι. αί δυνάμεις αύτοΰ· πάντες οί 'Άγγείοι αύτον^ δυνατοί 
Ισχύΐ. ΈύΛογεϊτε πάσαι αί δυνάμεις αύτοΰ, Λειτουργοί αύτοΰ. Ειο 
xatl έν ττ| έκφωνήσέι τ4ϊ προ τών Αίνων δ ίερεύς : ’Οτζ σε αίνοΰσε 
πασαι αί Αυνάμειτ τ&ν ουρανών κτ. Άλλά καί ούτως έμπης ση- 
μειωτέον, ■ οτι καί κατά τον τοιόνδε λόγον τό Air αμις έπιλεγόμενον 
οΰχ ώς μέρος όλοκληρωτικόν, οδτω φάναι, καί έκπληρωτικόν τοΰ 
θεοΛρε’ποΰς ύμνου, ούδ’ οδτω προςάδεται,άλλ’ ώς παρακελευσματι
κόν, είπεΐν, ή προκλητικόν.

1 Ψαίμ. ρβ*, 20 έφ.
* ΨαΛμ. ρν’.
* “Ισως έγέγραπτο: ίπίΛνσιν

■ Έστι δέ τινα καί άλλα έν τοϊς έκκλησιαστικοϊς δμνοις καί με- . 
λφδήμασιπροςεπαδόμενα είς ρητού τάξιν ή πρ.οκειμένου πρός την 
δπόθέσιεοίκείως έχοντος; Ενίοτε δ’ ου·ν καί ψαλμοΰ προλέγ-εται 
στίχος·, μή πάνυ τής τοΰ έπιφερομένου διανοίας έχόμενος μελφδή- 
ματος, οτι μή κατά συνεκδοχήν προεπινοουμένου νοήματος, , οϊον : 
ΑΙνεΐτε- αύτόν επί ταΐς δυναστείαις αύτοΰ. Αινείτε αύτόν εν, στε- 
ρεώματι τηςδυνάμεως αύτοΰ. Έν ήχω σάΛπιγγος. Έν τύμπάνω. 
Έν κυμβύίΛοτςεύ^χοις, κτ.9, έ©’ οίς έξής προπεφωνημένοις ψαλτφ- 
δέϊται τό φσμά ή τό τροπάριον. Τελευταΐον δέ, εί μηδέ ταύτα άν- 
δάνει^ άλλ’ έκεϊνο τις άν άποδοΰναι έχοι είς άπόλυσί'Ρ τοΰ άπορου- 
μένου, θτι τό προεκφωνούμενον Αύναμιςύμνος έστι καθ’ αΰτο τής 
ίΐόιγκρατορίκής θεαρχίου τε καί- ένιαίας ουσίας έκφαντορικός, καθα- 
περοΰν καί τό έπιφερόριενον Τριςάγιονμέλος, τής Τριάδος αινός έστι ■ 
τών θεαρχικών ύποστάσεων' δ γάρ Λόγος καί τό Πνεύμα δυνάμεις 
έίσί τοΰ ίίατρός ένυπόστατοι καί αχώριστοι· διό καί συναριθμούνται 
οόχΐ τρεϊς Θεοί, άλλά Θεός είς,διά το δυνάμεις είναι τής μοναδικής 
ύπέρθέου φύσεως. Είς γάρ δ Θεός καί Πατήρ, καί αί ύποστατικα'ι 
δυνάμεις αύτοΰ· μία ουσία, μία φύσις, μίά κυριότης, μία δύναμις, 
κάν έν τρισί τυγχάνει τοϊς προςώποις γνωριζόμενος καί προςκυνού- 
μενός. Καί διά τοΰτο πρό τής έν τώ Τριςαγίφ $σματιτριαδικής ό- 
μολογίας εΰσεδοφρόνως ή Εκκλησία προαναφωνέϊ τό μοναδικόν τής 
θεότητας διά τοΰ προγδομένου Αύναμις, ώςπερ δή καί έπισφραγίζει 
έν τφ Τρισαγίφ άσματι τό αυτό ένιαϊον κράτος διά τοΰ έπιλεγομ,έ- 
νου κατά τό τέλος : ΈΛίησον ημάς. Ταΰτα κτ. ■
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; 37. ;

’Επετύμβεον έαυτω. '

Ήσθ’ δθεν ; - Έκ γής.-ΓΙοϊ δ’ αύ ;-Είς γαίην έπανήλθον. 
-Είτ’Έπαναστρέψας λήψομαι ήν έλιπον.

- Καί δή ; - Ού βρ οτός, άλλ’ έσομ’ άεί άμβροτος ένθεν, . 
Εύτε Θεός γ’ έθέλοι, αύθις άνεγρόμενος.

Νυν κεϊμ’ ώδ’.-Άλλά τίς ;-Άλλά τί σοι, ξένε, τοΰδε.μελήσει;
'Ως ποτέ τοΐος έ'στ), τουτί μέλημα έχε.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ
ΠΡΟΣ ΡΩΣΟΥΣ ΗΓΕΜΟΝΑΣ

ΓΡΑΜΜΑ1

Πατριάίρχου ’Αλεξανδρείας Γερασίμου τφ βασιλεΐ Τζιίρφ 
Μιχαήλ θ&οδώροβιτζ2

Ω 
1G
ΝΪ

Ω 
IG

ΚΛ

Εν τφ αΐωνίφ βασιλεϊ, τώ Πατρί τώ Υίφ καί τώ Άγίφ Πνεύ- 
ματι τώ ένί τρισυποστάτφ καί παντοδυνάμφ Θεώ, δς ήν άπ*  αρχής 
καί έστι καί έ'σται, μάλλον δέ έστιν άεί, έν φ ζώμεν καί κινούμεθα 
καί έσμέν.

Γεράσιμος έλεφ Θεού Πάπας καί Πατριάρχης τής μεγάλης πό- 
λεως Αλεξάνδρειάς καί κριτής τής οικουμένης.

-j-. Ευσεβέστατε καί θεοσεβέστατε έλεφ Θεού μέγα αΰθέντα βα
σιλεύ, κύριε κύριε Μιχαήλ Θεοδωροβίτζη, μέγα βασιλεύ έπάνω είς 
τούς Κνέζιδες, κυβερνήτα καί αΰτοκράτωρ όλης τής 'Ρωσσίας, Βλα- 
δημηρομοσχοβίάς, Νοβεγραδίας,. βασιλεύ τής Κοζανίας, καί.τής 
Σιμπερίνης αΰθέντα τής Πισκοβίας καί Μέγα ‘Ρήγα Σμολενσκίας, 
Τιβερίας, Γιγαρτζικίας, Περμετζικίας, Βετζκίας καί άλλων αυθεν
τικών τόπων υπό τήν Ανατολήν τού Ήλιου- Νοβιγραδίας, Τζερνι-

1 Άρύομαι έκ τής Συλλογής βασιλικών γραμμάτων καί συνθηκών εύρισκομέ- 
νων έν τω ύπβυργείω τών εξωτερικών. Μόσχα 1819. Τόμ. 3, σελ. 354. Αΰξ. 
άριθ. 405.

2 "Ιδε περί αύτοΰ σημείωσιν έν τώ προηγουμένφ εγγράφφ.
Τόμος 1Β' —'Απρίλιος, Μάϊος καί Ιούνιός 1889. 3ε



ΠΑΡΝΑΣΣΟ^46$

χοβίας, 'Ρεζανίας,'Ροστοβίας, Γερασλοβίας, ίϊιλλοζαρίας, Λιφλανί· 
σκίας, Όσδορισκίας, Σπερκίας, Καντισκίας, και άλλων τόπων υπό 
τον Βορέαν καί πολλών έπαρχιών και πόλεων βασιλεύ καί έξουσια- 
στά, τής ήμών μετριότητος υιέ έν Χριστφ αγαπητέ καί έξ δλης 
ψυχής περιπόθητε ! ή μετριότης ήμών εύχεται ζωήν μακράν καί ευ
τυχή, νίκην κατά των έχθρών περιφανή, είρήνην άναφαίρετον και 
διηνεκή, βασιλείαν γνησίαν, διαδοχήν αιώνιον καί πάν δ τι αγαθόν 
και σωτήριον παρά τού ένός έν Τριώόδι Θεού. Τά βασιλικά κα'ι σεβα
στά γράμματα τής θεοφρουρήτου Σου βασιλείας έδεξάμεθα μετά τής 
προσηκούσης τιμής όπου πρέπει νά κάμνωμεν εις τά σεβάσμια γράμ
ματα τών ορθοδόξων βασιλέων ομοίως έδεχθήκαμεν καί τά λαμ
πρότατα δώρα όπου έστάλησαν πρός ημάς από τής θεοδώρητου βα
σιλείας Σορ καί από του αειμνήστου κα'ι τρισμακάριστου πατρός Σου, 
του ήμετέρου έν Χριστώ αδελφού παί συλλειτουργού, του έν μακαρίρε 
τή μνήμη γενομένου κυρίου Φιλαρέτου ί γνησίου Πατριάρχου τής έν 
Μοσχοβίορ μεγάλης ’Εκκλησίας, του δποίου ή κοίμησις πολλά μάς 
έλύπησε- διότι ήξεύραμεν του πώς ήτον πιστός ποιμήν τής τοϋ Χρι
στού λογικής ποίμνης και ίκανός κα'ι άξιος νά κύβε τοιαύτην 
μεγάλην ’Εκκλησίαν, αλλά καί είς φάς βασιλικάς κα'ι πολιτικά; Απο
θέσεις νά' μβταχέΐρίζηται δέν ήτον ολίγος, αλλά πολύς καί όνομα- 
στός, ακόμη κα'ι πρός ήμάς καί την καθ’ ήμάς ’Εκκλησία·» ήτον πολ
λά ένεργητικός καί σπλαγχνικός, είς τόσον δτι πάσαι άΐ υπό την 
ήμετέραν διοίκησιν έκκλησίαι τού Χριστού μεγάλην λύπην έλαβον, 
δταν ήκουσαν την κοίμησιν τού μακαρίτου έκείνου, καί πάσαι ήρχι- 
σαν νά τόν μνημονεύωσι κάμνοντες τά σαρανταριά του, γράφοντές 
τον είς την πρόθεσή καί είς τό βραβεϊον, καί μακαρίζο.ντές τον ή- 
μέρας καί νυκτός. ’Αλλά την λύπην εκείνην ύστερον τήν έπαρηγό- 
ρησεν. ή θεοφρούρητος βασιλεία Σου δταν μάς έγραψε πώς μετά τής 
άυτού θείας και ίεράς Συνόδου οπού συνηθροίσθη μέ πρόσταξιν τής 
θεοστέπτου βασιλείας Σου, όντος προέδρου ταύτης τού ΐερωτάτου 
μητροπολίτου Νοχεροβρενείας κυρίου Κυπριανού, και έδιάλεξε διά 
πατριάρχην γνήσιον καί νόμιμον τής έν Μοσχοβίη μεγάλης ’Εκκλη
σίας τόν,παναγιώτατον κύριον Ίωάσαφτόν ποτέ αρχιεπίσκοπον 
Πόκοβίας, άνδρα φρόνιμον, δίκαιον καί ευλαβή, καί πάσαν άλλην 
αρετήν πεπαιδευμένον (καθώς ή θεόστεπτος βασιλεία Σου περιγράφει 
αυτόν και ήμεις- πιστεύομεν).Τούτο ήμεΐς καί πάσαι αΐ ύπό τήν ή
μετέραν διοίκησιν τού Χριστού έκκλησίαι ώς το ήκούσασι έχάρημεν 
πολλά, καί έπαρηγορήθημεν άπό τήν λύπην τού μακαρίτου πατρός 
Σου, καί τόν Κύριον, Ίησούν Χριστόν τόν αληθινόν Θεόν, .κατά δέ 
τό ανθρώπινον μέγιστον καί άκρον ’Αρχιερέα, έδοξάσαμεν, δτι εχεί 
ΐους οφθαλμούς του άνεφγμένους είς ταύτην τήν ορθόδοξον Έκκλη-

1 Ίδε περί αυτοΰ σημείωσιν έν τωπρογενεστέρω εγγράφω. Ό Πατριάρχης 
Φιλάρετος απεβίωσε δύο έτη προ τής χρονολογίας ήν φέρει τό παρόν ήτοι τω 
1633. Διεοέχθη αυτόν ή,πμτριάρχης Ίωάσαφ Δ*  πατριάρχης τής (Ρωσίας γενό- 
μενος τοιοϋτος τω 1634 erst.
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σίαν τής Μοσχοβίας, καί δέν άφηκε νά γένη τινάς ποταπός πατριάρ
χης, άλλά έδιάλεξε τοιοΰτον λύχνον καί έβαλεν ε’ις τήν πατριαρχι
κήν λυχνίαν άξίον διάδοχον τού μακαρίτου κυρίου Φιλαρέτου, τού 
Σού μέν πατρός, ήμετέρου δέ αδελφού. ’-Εκ τού δποίου κυρίου Ίώά- 
σαφ τήν χειροτονίαν άν καί σωματικώς έλείπομεν, άλλά πννυμάτι- 
κώς αυτού ήμεθα βεβαιούντες τήν τοιαύτην νόμιμον χειροτονίαν, τόν 
όποιον παναγιώτατον πατριάρχην κύριον Ίωάσαφ, διά τήν αγάπην 
τής θεοφρουρήτου βασιλείας Σου, καί διά τήν αγάπην τόΰ μακαρί
του προκατόχου του κυρίου Φιλαρέτου, άλλά καί διά τήν αγάπην 
τήν ίδικήν του· επειδή ήκούσαμεν πώς είναι καλός άνθρωπος, δχι 
μόνον τόν έγράψαμεν ευθέως είς τά δίπτυχα καί τόν μνήμονεύομεν 
μετά τών άλλων ορθοδόξων πατριαρχών τής καθολικής καί άπο- 
στολικής ’Εκκλησίας, άλλά καί πρός τήν π.αναγιότητά του γράφομεν 
γράμμα φιλικόν καί αδελφικόν, συγχαίροντας αύτφ εις ίήν νόμιμον 
άνάβασιν τού πατριαρχικού θρόνου. ’Αλλά πρός τήν θεοφρδύρητόν 
Σου βασιλείαν τόν λόγον τρέπομεν, κράτιστε, αήττητε' βασιλεύ ! καί 
πρώτον μέν εύχαριστούμεν Σοι υπέρ τής λαμπροτάτης ελεημοσύνης 
δπού καί έστειλες έκ μέρους τής θεοστέπτου βασιλείάς'Σόυ’ κά'ι’έκ 
τού τρισμάκαρος πατρός Σου, τού ήμετέρου έν Χριστώ άδελφού κυ
ρίου Φιλαρέτου, τήν όποιαν ελεημοσύνην έλάβομεν έκ τών χειοών 
τού ύμετέρου πρέσβεως τού λαμπροτάτου κυρίου Ίωαννου Γαβριηλο- 
βίτζη Καράπιν καί τού δσιωτάτου έν ίεροδιακόνοις κυρίου Σέργιου 
Ματθαίου. Διά τήν όποιαν ελεημοσύνην πολλά πολλά ευχαριστήσα- 
μεν τφ έλεήμονι Θεώ,δπού ένευσεν είς τήν εύσπλαγχνον καρδίαντής 
βασιλείας Σου, καί. μάς έπρόφθασεν είς μεγάλην ανάγκην. Κατά α
λήθειαν, κράτιστε. βασιλεύ ! άν καί είς άλλους βασιλείς πληρούται 
τό τού Σολομώντος· «Καρδία βασιλέως έν χειρ'ι Θεού», άλλά πολλά 
περισσότερον είς τήν βασιλείαν Σου τήν θεοπρόβλητον- δττβλέπομεν 
πώς τήν κυβερν^ πάντοτε, έκεϊ δπού είναι τό θέλημά του, καί έκεΐ 
δπου είναι μεγάλη χρεία τής ’Εκκλησίας του, καθώς έκαμε καί τώρα 
έπάνω είς τάς μεγάλας χρείας καί άνάγκας δπού είχεν ή καθ’ ήμάς 
τού Χριστού μεγάλη ’Εκκλησία, έπρόφθασεν ή λαμπροτάτη έλεημο- 
σύνη τής βασιλείας Σου, καί διεσκόρπισε τήν λύπην δπού εί'χαμεν, 
καθώς σκορπίζει ή ακτίνα τού ήλιου τήν σκοτεινήν συννεφιάν. Κύ
ριος δ Θεός νά Σού τό άνταμείψη έκατονταπλασίως.

Αύτη έστίν ή δέησις ήμών καθ’ έκάστην, έν έσπέρ.η, έν πρωί, έν 
μεσημβρίη έν ταΐς θείαις τελεταϊς, καί έν πάσαις ταΐς· προσευχαΐς 
ταϊς κοιναΐς καί κατ’ Ιδίαν- ϊνα στερεόν?) δ Κύριος τήν ορθόδοξον 
βασιλείαν Σου μετά τής θεοστέπτου βασιλίσσης τής κύριας'Ευδοκίας, 
καί μετά τών κυρίων βασιλοπουλών Σου κυρίου ’Αλεξίου Μιχαηλο- 
βίτζη καί κυρίου Ίωάννου Μιχάλοβιτζ καί κυρίας Ειρήνης Μιχαη- 
λούς, καί κυρίας. "Αννης Μιχαηλοϋς, πάντας ύμάς νά φυλάττή 'κάί 
νά στερεόνη δ Κύριος είς έτών πολλών περιόδους μέ μεγάλην γαλή
νην, είρήνην, ευτυχίαν- νά βάλη πάντας τούς εχθρούς Σας υποκάτω 
εις τούς πόδας Σας, τήν βασιλείαν ταύτην τής Μοσχοβίας νά τήν
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αύξηση πολλαπλασίως, -καί νά Σ«« τήν χαρίζή έως όπου στέκει ό 
κόσμος ούτος. ΆΤάλχ, έλεημονές-ατε βασιλεύ ! παρακαλρΰμεν τήν θεό- 
στεπτον-βασιλείαν Σου,ταύτην την μεγάλην ’.Εκκλησίαν της μεγάλης 
’Αλεξάνδρειάς,την πτωχήν άλλά εύσεβεστάτην καί ορθόδοξον,νά μην 
άστοχήσης ποτέ,άλλά πάντοτε νά έχης τούς βασιλικού; Σου οφθαλ
μούς άνεφγμένους είς αυτήν- καί καθώς έως τώρα μέ τήν ελεημο
σύνην τών ορθοδόξων βασιλέων τής Μοσχοβίας έστερεώθη, ίτζη καί 
άπό τώρα μέ τήν ελεημοσύνην σας νά στέκη καί νά φυλάττηται, 
καί θέλει πληρωθή εις τήν βασιλείαν Σου εκείνο όποϋ.ειπεν δ ποο- 
φήτης Ήσα'ίας: «Ευλογήσει σε ό λαός δ πτωχός, καί πόλεις άνθρώ- 
πων άδοκίμων εύλογήσουσί σε. Έγένου γάρ πάση πόλει ταπεινή 
βοηθός καί τοϊς άθυμοϋσι δι’ ένδειαν σκέπη». Ό κύριος ’Ιησούς Χρι
στός, δ μέγιστος βασιλεύς τών άπάντων, δ είς τής ύπεραγίας Τριά- 
δος, δ θεάνθρωπος, νά φυλάξγι τήν βασιλείαν Σου μετά.τής βασιλίσ- 
σης καί 'τών βασιλοπούλων σου, νά σάς δώση οσαις εύχαϊς σάς 
εΰχόμεσθε, καί νά φύλαξη τήν είσοδον καί έξοδον Ύμών άπό τοϋ 
νυν καί έως τοϋ αίώνος. ’Αμήν. Γεγραπται έν τφ πατριαρχείω τής 
’Αλεξάνδρειάς έτει σωτηρίφ φχλέ Όκτωβρ. (1635).

"Επεται ή ύπογραφή τοϋ πατριάρχου καί ή σφραγΐς τοϋ παΐριάρ/είου.

ΓΡΑΜΜΑ1

1 Άρύομαι έκ τής Συλλογής «Γράμματα κλπ.» Τόμ. 4, σελ. 509, αδξ. άριθ. 
175. Τδ παρόν φέρει χρονολογίαν 1686'Μαΐου.

Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Λιονυοίου τοϊς μ,εγάλοις δουξΐ 
Ιωάννη, Πέτρφ καϊ Σοφία Άλεξ&νδροβιτς.

Διονύσιος έ.7έ<υ Θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κΐύτσταντινονπό.Ιεως 
Νέας ’Ρώμης και ΟΙκουρεκικος Πατριάρχης

Γαληνότατοι, κράτιστοι, θεόστεπτοι, θεοφοούρητοι) νι.κηταί, τρο- 
παιοϋχοι καί ύπερασπισταί τοΰ.χριστιανικού γένους, έλέφ Θεού αύ- 
θένται, βασιλείς, καί μεγάλοι Κνέζιδες, ευσεβέστατοι άδελφοί κύριοι 
κύριοι ’ Ιωάννη . Πέτρε καί Σοφία Άλεξιοβίτζηδες, πάσης Μεγάλης 
καί Μικράς καί “Ασπρης 'Ρωσίας καί Αΰτοκράτορες Μοσχοβίας, 
Βλαντιμηρίου, Κιόβου, Νοβαγραδίου. βασιλείς Καζανιού, βασιλείς 
Άστραχανίου, βασιλείς Σιμπερίου, μεγάλοι αύθένται Πισχοβίου, καί 
μεγάλοι κνέζιδες Λίτεροι, Σμολένζκας, Ντεβερίου, Βολινοτζκίου, 
Πουτοσκίου, Γιργορσκίου, Περμισκ.ίου, Νταντζικίου, Μπουργαρκίου, 
καί άλλων πολλών αύθένται καί μεγάλοι κνέζιδες τής χαμηλής γής 
Τζερνίχοβίου, 'Ρεζανίου, Πολο.τζκίου, Όμ.πτορσκίου., 'Ροστοβίου, 
Κοντισκίου, Ίεροσλαβίου, ΙΙελοζερίου, Ούντουρίου, Βετορσκίου, Λι-
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θλομσκίου, Μεστησλευσκίου, καί παντός βορείου μέρους, έξουσιασταί 
καί αύθένται γής Ίβηρίας, Ταλίνων, Κρουζίνων, Βασιλείου καί Κλαπ- 
παρτίνων, γής Τζερκέζων, 'Ηγορίου, Κρουζήνων, καί άλλων .πολλών 
ήγεμονεών καί επαρχιών ανατολικών,δυτικών και βορινών προδιοικη- 
ταί καί έξουσιασταί, καί έκ προγόνων νικηταΐ καί κληρονόμοι, υιοί 
έν ,Χριστφ ’Ιησού τφ Κυοίφ ήμών άγαπητοί καί έκ σπλάγχνων πε
ριπόθητοι τής ήμών μετριότητοςΑπεύχομαι τή ύμών άγιωτατγ καί 
κραταιφ βασιλεία χάριν ουράνιον καί σωτήριον έλεος παρά τής ύπερ- 
φώτού, καί ύπερουσ.ίου, καί ένιαίας, καί μακαρίας, καί ζωοποιού, καί 
άσυγχύτου Τριάδος, άφ’ ής πάσα ,δόσις άγαθή καί πάν δώρημα 
τέλειον, ρώσιν καί ευεξίαν σώματος, άνδρείαν καί ίσχύν κατά πάή- 
των τών άντικειμένων, γήρας βαθύτατον, νίκην καϊ τρόπαια κάτ’ 
εχθρών δρατών τε καί άοράτωνχ στερέωσιν επίμονον, καί αύξησιν 
τής κραταιάς καί άγιας βασιλείας είς διαδοχάς τού Οεοσώστου καί 
Οεοφρουρήτου βασιλικού ύμών γένους. Ή θεία καί τελεταρχική παν
τοδυναμία, εί καί δίχα μέσων καί αιτιών έκ τού μή. όντος εις τό 
είναι τά πάντα παρήγαγεν, άλλ’ όμως διά μέσων καί αιτιών ώς έπί 
τό πολύ.,, ού μόνον τά κατά φύσιν, άλλά καί τά υπερφυή κατεργά
ζεται- όθεν καί τήν άνθρωπίνην φύσιν άπό τού παγκοσμίου κατα
κλυσμού έν τή κιβωτφ περιέσωσε ναυτική παραδόξως ναυαρχοϋντος 
τοΰ Νώε, καί τόν λαόν τού ’Ισραήλ διά τής Έρυθράς θαλάσσης διε- 
βίβασε καινή στρατηγίφ στρατηγοΰντος Μωσεως, καί τόν ρίκαν ’Ια
κώβ έχόρ.τασεν άφειδέσι χερσί σιτοδοτοΰντος: ’Ιωσήφ,καί μύρια άλλα 
δΓ αιτίων-οργανικών κατά τίνος τών έξω φιλοσόφων θαυμασίως ά- 
πειργάσατο, δ'σα ή θεία Γραφή τρανώς διαδίδωσιν οΰτω καί νϋν 
τής παροικίας Κιόβου δεινώς πιεζομένης υπό ποικίλων περιστάσεων 
τής ποιμαντικής διοικήσεως καί τής ,έκκλησιαστικής κυβερνήρεως, 
καί μέσφ έπιτηδείφ καί ποοσφυεΐ όργάν.φ .έν τή τρυτάνγ τής. πανα
γίας καί ζωο.ποιού Τρ,ιάδος έκλεχθέντί τφ ύμετέρφ άεισεβάστφ κρά- 
τει έχρήσατο- δθεν καί γράμματα σεπτά τής ύμών θεοφρουρήτδυ 
βασιλείας προσηνέχθησαν ήμΐν,. έν πρώτοις τήν ειρηνικήν καί. vt 
κητικήν ύμών κατάστασιν έξαγγέλλοντα, ειτα τό περί τήν παροικίαν 
Κιόβου συμβεβηκός διατρανούντα, οτι δηλαδή διά τό ύπερβολικόν 
τοΰ τόπου διάστημα, καί διά τάς μεταξύ τών δύο μεγίστων βασι
λειών συμβάσας μάχας, ούκ έδόθη άδεια παρά τής πατριαρχικής 
τοΰ οικουμενικού θρόνου μεγαλειότητος χειροτονηθήναι γνήσιον μη
τροπολίτην Κιόβου, μετά τό μείναι άπροστάτευτο.ν τήν παροικίαν 
ταύτην κατά τήν έξ αρχής έπικρατήσασαν συνήθειαν, ώ.ς ύποκειμέ- 
νης τού.τφ καί μεινάσης πρό χρόνου πολλοϋ άποιμάντου, δ έχθρός 
τής εύφεβούς καί ορθής καί άληθούς καί αγίας καί άμωμήτου τών 
εύσεβών καί ορθοδόξων χριστιανών .διάβολος δΓ οργάνων πονηρών φ,ή 
ποίμνη ταύ.τ,ή ζιζάνια πάμπολλα. έγκατέσπειρε καί άκάνθας οτι 
πλείστας, ώστε μικρού δεϊν καί τον σίτον έναπέπνιξαν άν, ήτοι τήν 
ευσέβειαν, εί μή τό ύμέτερον βασιλικόν όρθοδοξότατον. κράτος. πρός 
άμυναν έξεγερθείη άν καί.ήτο,ΰντο τήν παροικίαν ταύτην Κιόβου ύ-
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τοϋ έ-
; «οτάχθήναι ύπό τόν άγιώτατον πατριαρχικόν τής Μοσχοβίας θρόνον, 
ώστε ήνίκα παρεμπίπτή χρεία χειροτονίας προσώπου άξιου, 
κλεχθηδόμένου παρά τών ύποκειμένων τή μητροπόλει. ταύτη έπι- 
σκόπων, άρχιμανδριτών, ήγουμένων, ιερέων, ιερομόναχων, μοναχών 
αρχόντων καί λοιπών, άδείρρ κα'ι προτροπή τοϋ κατά καιρούς έκεϊσε 
περιφανεστάτου χατμ,άνου, έχτ) άδειαν δ κατά καιρούς μακαριότα
τος πατριάρχης Μοσχοβίας. καί πάσης ‘Ρωσσίας χείροτονεϊν τού
τον κατά την έκκλησιαστικήν διατύπωσιν, καί άποδεικνύναι γνήσιον 
καί νόμιμον καί κανονικόν μητροπολίτην Κιόβου μετά τών αυτού 
προνομίων, καί έγχειρίζεΐν αύτφ την έν μεμβράναις λεγομένην πρά- 
ξιν, ήτις διαλαμβάνει ρητώς όίπερ έκαστος τών αρχιερέων έν τ^ϊ 
ΐδί-q: 'έπαρχίφ έχει έπ’ εξουσίας έκτελεϊν. Διό της ήμών μετριότητος 
τήν ύπόθεσιν συνοδικός προβαλούσης, καί ταύτην συνδιασκεψαμένης 
μετά τών περί αυτήν ίερωτάτων μητροπολιτών κα'ι ύπερτίμων, τών 
έν άγίφ Πνεύματι αγαπητών αυτής αδελφών καί συλλειτουργών, 
ού μ,όνον εύλογος άπεφάνθη καί δίκαια έκρίθ.η, άλλά καί ή πρόνοια, 
ήντινα κατεβάλετε, μεγάλως έπηνέθη καί άκρως έθαυμαστώθη' περί 
οΰ καί γράμματα πατριαρχικά συνοδικά έξετέθησαν, καί εις τόν 
τής Μεγάλης τού Χριστού ’Εκκλησίας κώδικα κατεστρώθησαν, δια· 
λαμβάνοντα δτι δ μακαριότατος πατριάρχης Μοσχοβίας καί πάσης- 
‘Ρωσίας κυρ ’Ιωακείμ, δ έν άγίφ Πνεύματι άγαπητός ' καί περιπό
θητος αδελφός καί συλλειτουργός τής ήμών μετριότητος ίχη έπ’ ά
δειας .χειροτονεϊν Κιόβου μητροπολίτην, κατά την εκκλησιαστικήν 
διατύπωσιν, οντινα άν έκλέξώσιν οί έν τή έπαρχίφ ταύτη υποκεί
μενοι, κατά τό έκδοθέν γράμμα τοϊς ύποκειμένοις τή Κιόβφ έπαρ- 
χία, δηλαδή έχειν τούτους άδειαν ήνίκα έμπίπτη χρ«τοο προσώπου 
γενησομένου μητροπολίτου Κιόβου, έκλέγειν ούτοι δντίνα βούλονται 
και οί μετά τούτον πατριάρχαι δμοίως καί ή μητρόπολις αυτή Κι
όβου έστω υποκείμενη υπό τόν άγιώτατον πατριαρχικόν τής Μοσχο
βίας θρόνον, καί οί έν αυτή άρχιερατεύοντες, ο τε ήδη καί δ μετά 
τούτον, γινώσκουσι γέροντα καί προεστώτα αύτόν τον κατά καιρούς 
πατριάρχην Μοσχοβίας ώς ύπ’ αύτοϋ χειροτονούμενοι, ένός μόνου 
φυλαττομένου, δηλαδή ήνίκα δ μητροπολίτης Κιόβου ιερουργών εί'η 
τήν άναίμακτον καί θείαν μυσταγωγίαν έν τή παροικίφ ταύτη, μνη- 
μον,εύωσιν έν πρώτοις τού σεβασμίου ονόματος τού παναγιωτάτου 
οικουμενικού πατριάρχου, ώς έξ αύτοϋ πάντα τά άγαθά εις τά τής 
οικουμένης πέρατα διαδιδόμενα καί πηγή πάντων άν καί τρόπφ 
συγκαταβατικφ χρωμένη διά τάς ρηθείσας αιτίας καί παρατιθεμένη 
ε’ις τόν θρόνον τοϋ. πατριάρχου Μοσχοβίας τήν τάύτης υποταγήν, έν 
πειτα του πατριάρχου Μοσχοβίας. Δεόμεθα υμών τών γαληνοτάτων 
καί θεοστέπτων μεγάλων βασιλέων καί αύτοκρατόρων όρθοδοξοτά- 
των, δπως κατ’ έτος μή έκλείπ-ρ ή έκ σπλάγχνων υίϊκών ελεημο
σύνη, άλλά μέ'τοχετεύόιτε προσηνεϊ τή καρδίφ καί δμματι ίλέω· καί 
ήμεΐς ου διαλείψομεν, άλλ’ έσάεί χεϊρας ύπερεκτεταμένας ποός τόν 
άρχιίτοίμενα Κύριον ήμών Ίησούν Χριστόν άροϋμεν, εκλιπαροϋντες 

αυτόν βραβεύειν τοϊς όρθοδοξοτάτοις καί θεοστέπτοις βασιλεϋσιν χά- 
ριν ουράνιον, ύγείαν καί τελείαν ευεξίαν, ρώσιν ψυχής τε άμα καί 
σώματος, τρόπαια καί νίκας κατ’ έχθρών ,δρατών - καί άοοάτων, αύ- 
ξησιν τής μεγίστης υμών βασιλείας, πληθυσμόν ειρήνης ε’ις τό ύπή- . 
κοον, αγάπην χριστιανικήν καί άδελφικήν άνυπόκριτον μεταξύ ύμών, 
διαδοχήν τοϋ βασιλικού ύμών γένους μέχρις δταν δ ήλιος- τόν. αύ
τοϋ διατρέχγ) κύκλον, χαράν καί ευφροσύνην άνεκλάλητον, κα'ι 
μετά ταΰτα τήν αιώνιον μακαριότητα· έτι δέ συγχώρησιν καί βα 
σιλείαν ουράνιον τοϊς άγιωτάτοις καί άοιδίμοις ύμών προπάτορσι, 
τοϊς απ’ αρχής ταύτης τής βασιλείας ύπάρξασι. Ταύτα μέν, ή δέ 
τρισυπόστατος καί άγια καί ζωαρχική καί βασιλική Τριάς εί'η φύλαξ 
καί άρωγός ύμών έν βίω παντί. ’Αμήν.

Έν έτει τώ σωτηρίφ χιλιοστφ έξακοσιοστφ όγδοηκοστφέκτω 
ΐνδικτιώνος έννάτη, έν μηνί Μαίω.

•ψ Προς Θεόν διάπυρος ευχέτης της χριστιανικωτάτης ύμών βα
σιλείας και κατά πάντα πνευματικός πατήρ καί οικουμενικός πα- 
τρά.ρχης.

Έν Αΐκατερινοσλαύη. . (Έξ ανέκδοτου συλλογής.)
Κ. Λ. ϋαλαχολόγοςΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΓΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Απρίλιος — Ιούνιος 1889.

ΕΙ’ΓΛΣΙΛΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συνεκροτήθησαν δύο συνεδρίαι τοϋ Συλλόγου.
Ό διακεκριμμένος ηθοποιός κ. Έρνέστος 'Ρώσσης διατρίψας έν 

Άθήναις έδωκεν έν τώ νέω Θεάτρω ευεργετικήν παράστασιν ής τό 
ήμισυ τών εισπράξεων διέθετο ύπέρ τής Σχολής τών ’Απόρων παί- 
δων.

Έν έκτάκτφ συνεδρίφ τού Συλλόγου καί έπ’ εύκαιρία τής έν Ά- 
θήναις έλεύσεως τού κ. ‘Ρώσση δ κ. Κ. Ξένος ώμίλησε περί τοϋ δρα
ματικού αύτοϋ σταδίου. Ό δέ κ. ’Ρώσσης ευχαριστών τά μέλη τοϋ 
Συλλόγου καί ΐδίρ: τήν ’Αθηναϊκήν κοινωνίαν διά τήν γένομένην 
αύτώ ύποδοχήν ώμίλησε περί τής δραματικής τέχνης έν γένει.

Έωρτάσθη διά γεύματος έν τφ έν Κηφισσίφ μεγάλφ ξενοδοχείφ 
ή ΚΔ' έπέτειος τής συστάσεως τοϋ Συλλόγου.-

Έγένοντο δεκταί αί προτάσεις τής έπιτροπής τής έκλεγείσης 
δπως . δρίση τά τελεσθησόμενα τφ Συλλόγφ έπί ταΐς έορταΐς τής 
είκοσιπενταετηρίδος αύτοϋ. 'II έπιτροπή δ’ αυτή όρισθεΐσα καί ώς 
μόνιμος θέλει διευθύνει τά τών εορτών,

Ή Εταιρία τών φυλακών συνήννεσε δπως τό ύπ’ αύτής ,συναχθέν 
ποσον συμποσούμεναν εις Δρ. 21000 περίπου συγχωνέύθή μετά τοϋ
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ύπό τοΰ Συλλόγου διά τής έπιτροπής αυτού τών φυλακών περισυν- 
αχθένδπως ίδρυθή φυλακή διά τούς άνήβους. Ό Σύλλογος έδωκε 
πρός τοΰτο’ πλήρη πληρεξουσιότητα εις την ειδικήν αυτού επιτροπήν 
ϊνα έξακόλουθήσ-p τάς περαιτέρω ένεργείας πρός ταχεϊαν άποπερά- 
τωσιν τού έργου. ''

Γενομίνων τών άρχαιρεσιών τού Συλλόγου διά τό ΚΕ’ άπό της 
συστάσέως.'αυτού έτος έξελεχθησαν έπίτιμος μέν πρόεδρος δ κ. Κ. 
ΙΙαπαρρηγόπουλος, τακτικός ό κ. ΣΕμος Μπαλάνος, αντιπρόεδροι οί 
κ.Κ. 1. Βόμβας καί Τιμ. Ήλιόπουλος, γενικός γραμματεύς δ κ. 
Μ. Π. Λάμπρος, ειδικοί γραμματείς οί κ.κ. Γ. ΙΙίσσας καί Κ.Γαρδίκης, 
ταμίας δ κ. Κ. Κουτσαλέξης, επιμελητής της Βιβλιοθήκης δ κ. Στ. 
Βάλβης καί διευθυντής τοΰ αναγνωστηρίου δ κ. Α. Α. ‘Ραγκαβής. 
Έφορος δέ τής Σχολής τών Απόρων Παίδων δ κ. Ίγν. Μοσχάκης 
και κοσμήτορες οί κ.κ. Σπ. Κονοφάος, Δ. Π. Λάμπρος, Θ. Μπαλτής, 
Γ. Χαλκίόπουλος, Κ. Βρυζάκης καϊ Β. Άντωνόπουλος. Μέλη δέ 
τής εξελεγκτικής’έπιτροπής · οί κ. κ. Ν. Κουρής, Κ. Αίσωπος κα'ι 
Άλέξ. Καμπές.

Έξελέχθησαν μέλη τακτικά πάρεδρα τοΰ Συλλόγου οί κ. κ. Άλ. 
Δ. Βάλβης, Χρ. Βουρνάζος, Π. Σκουζές, Εΰστ. Χοϊδές, Άχ. Γέ
ροντας, Άντ. Μομφερράτος, Μιχ. Κωττάκης, Ξεν. Άργύρης, Άνδρ. 
Πασπάτης, Κ. Εύθ. Σταυρόπουλος, Άπόστ. Άποστ,ολόπουλος, Δημ. 
Ταμβακόπόυλος, Μεγ. Πετμεζές, Άνδρ. Καρκαβίτζας,Ίάκ. Θεοφι
λές, Γ. Πιλάβιος, Δημ. Βρυζάκης, Περ. Άγγελόπουλος ’Αθάνατος, 
Στ. Κιουζές, Φερ. Σερπιέρης κα'ι Νικ. Φέρμπος. Επίτιμα δ κ. Άν. 
Θεοφιλές ένταύθα κα'ι Δομένικος Ζακκαρϊνος έν Νεαπόλει. Άντεπι- 
στέλλοντα δ’ οί κ. κ. Κλεών 'Ραγκαβής έν Σόφι^ι κα'ι Κ. ’Όφφμαν 
έν Ούασιγκτώνι. ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

Σελ. 311 στίχ. -15 αντί Παρισίοις γράφε Π’αρισσίοις
» 1 » 26 1 » Γ—183
» 313 » 8 » Greek Β Greek
» 316 » 10 » τελευτής αύτου » τοΰ 1812
» , » » 22 » Πρέβυβας » Πρέβυζας
» 320 19 Β τόν » και τόν
» 322 » 30 Statre » I take
» 366 » 19 » 9 17
» 370 1 » πυρίτου πώρινου
)) 373 » 37 » 236 230
» 375 » 18 216 » 230
Β » » ... 33 » Ζαλλόγγω )> Ζαλόγγω

Έν τή περί του ίστοριογραφηματος τοΰ Γαϊγχερ διατριβή τοϋ κ. Ν, Πετρή, 
ήτις έδημοσιεύθη έν τεύχ. ς' καί ζ' τοϋ «Παρνασοΰ» ε. έ. ανάγνωθι’

Έν σελ. 308 στίχ. 8 οτε αντί οτι
» » » 24 ίΰναται τις » δύναται
» 309 », 24 χαι ης ή εχτυΛιξις » ής ή έκτύλιξις.


