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Είδοποίησις της Διευθύνσεως του Περιοδικού. 
Περί Σωμασκία; ύπό Σπ. Μπαλάνου καθηγητοΰ εν 
τω ΈΟν. Πανεπιστήμιο) (συνέχεια) .—  Περι τοΰ Βου
δισμοί) ύπό Ε. I Μεσολαρα καθηγητοΰ.— Περί τοΰ έν 
Φλωρεντία λοιμοΰ ύπό Μ. Βελλινη ιατροΰ. Περι 
τών αρχών τών περι τοΰ θειου δοζασιων παρ Ελ-  
λησι καί τοΐς συγγενεσιν αΰτών άρίοις λαοΐς συνεχεία  
’ίδε ψύλλ. 12 ύπό Περικλεούς Ίασεμιδου καθηγητοΰ.—  
Πινδαρικαί Μελέται ύπό Ν· Πετρη γυμνασιάρχου. —  
Περί τοΰ Μνημείου τοΰ λόρδου Βύρωνος.— Εις κρύφι°? 
γάμος κωμ-ωδία είς πράςεις τρεις μεταφρασθεΐσα εκ 
τοΰ Ίταλικοΰ ύπό Κ. Ν. Ταπουρου·

ΑΙτοΰμεν συγγνώμην παρά τών Κ. συν
δρομητών διά τήν βραδύτητα τής έκδό- 
σεως τοΰ παρόντος φυλλαδίου ήτις προήλ- 
Οεν ενεκα έλλείψεως εργατών τοϋ ήμετέ- 
ρου τυπογραφείου υπαγόμενων εις τήν ε π ι-  
στρατείαν.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.

Ή  Διεύθυνσις τη ; έπί τοΰ περιοδικού συγ
γράμματος τοΰ ήμετέρου Συλλόγου Επιτροπής 
λαμβάνει την τιμήν νά είδοποιήσνι τους κ. κ. 
συνδρομητά;,οτι Οιά της έκδόσεω; τοΰ νΰν φυλ
λαδίου 18ου συμπληρούται ό Δ', τόμος τοΰ 
Βύρωνος, καί νά παρακαλέσν) τους μη επιθυ- 
μοΰντας έζ αύτών νά διατελεσωσι και εις το 
μέλλον τοιούτοι νά ειδοποιήσουν αύτήν έγ- 
γράφω; πρός αποφυγήν της δαπάνης τών τα 
χυδρομικών τελών καί τη ; άπωλείας τών φυλ
λαδίων· τοΰτο δέ διότι κατά τό παρελθόν έ'το; 
πολλοίδεχθέντε; τά  πλεΐστα φυλλάδια, έπέ- 
στρεψαν, τά  τελευταία, δπω; άποφύγωσι την 
γλίσχρον αύτών συνδρομήν, ούδόλω; άναλο- 
γισθέντε; οτι, έ'νεκα της διαγωγής των ταύ
της, καί τόν Σύλλογον αδίκως καταζημ'.οΰσι 
καί τόν ζήλον τών έπιστατούντων είς τήν τοΰ 
περιοδικού έκδοσιν καταμαραίνουσι.

Συμπληρουμένου τοΰ Δ’, τόμου ή Διευθυνσις

μετά πολλής άφιλοκερδείας τού; προστατεύσαν- 
τας τά  συμφέροντά τη ; ,  καί μετά μεγάλου πρό; 
τοΰτο ζήλου έργασ9έντα;,τό δέ,πρό; τού; λογίου; 
συντάκτας τοΰ περιοδικού, τούς μετά άπαρα- 
δειγματίστου προθυμίας άείποτε συνδραμόντα; 
έν τελεί δέ καί πρό; τούς συνδρομητά; εκείνους 
τούς διά τής προθύμου καταβολής τής συν

δρομής των τη παρασχόντα; τά  ύλικά μέσα 
πρό; ύπ^στήριξιν τοΰ περιοδικού.

’Εκφράζει δέ ή Διεύθυνσις την βαθεΐάν της 
λύπην πρό; τούς συνδρομητά; εκείνους οϊτινες 
δέν άπέτισαν εΐσέτι τήν συνδρομήν των, καί 
τοι πολλάκις ΰπό τοΰ κ. Ταμίου αυτής προ- 
σκληθέντα; πρός τοΰτο, και ειδοποιεί αυτους 
μετά λύπη; δτι, οΰδόλοι; λαμβάνουσα υπ οψιν 
τά ; ύπ’ αύτών πρός αποφυγήν δικαίας οφει
λής, προτεινομένας προφάσεις, θελει καταφυγει 
είς τά νόμιμα μέσα διά νά εςαναγκασθώσι να 
καταθέσωσιν είς τό ταμεΐον αυτής την οφειλο- 
μένην συνδρομήν των.

(’Εκ τοΰ γραφείου της Διευθύνσεως).
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ΥΓΙΕΙΝΗ
ΣΩΜΑΣΚΙΑΙ

ΜΕΤΑΑΙΔΟΜΕΝΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ.

ύπό

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΠΑΛΑΝΟΥ

(καθηγητοΰ έν τώ Εθνικω Πανεπιστήμιο).)

lo r  Κ Μ ματα ώραι τοΰ έηαντοΰ .

Αί ύπερβολικαί, αί βίαιαι ασκήσεις άπο- 
βαίνουσιν έπιβλαβέσταται είς τά  νοσώδη κλί
ματα, καθ’δτι ή έξ οΐουδήποτε αιτίου έξάντλη- 
σις τοΰ οργανισμού, ή ή πίεσις τών υνάμεων, 
διευκολύνει τήν άποροόφησιν τών νοσογόνων 
στοιχείων. Ή  έκ τών σφοδρών τούτων σωμα
σκιών έπεοχομένη άντιδρασις ωφελεί μεν κατα 
τήν διάρκειαν αυτής, αλλ η ταυτην διαοε- 
χομένη έζάντλησις τών δυνάμεων αποοαινει 
όλεθρία, έπιδλαβεστάτη. Ό  κόπος καί οία- 
δήποτε έζασθενωτική αιτία προδιαθετει ει; 
τήν μόλυνσιν, καί είς τήν αιτίαν ταύτην βε
βαίως οφείλεται ή μεγίστη θνησιμότης ή παρα- 
τηρουμένη κατά τάς μεγάλμς γεουργίας, τας 
άνακαθάρσεις κτλ. οσάκις δεν εληφθησαν αι 
κατάλληλοι ύγιειναι προφυλάγει;.. Ωστε κατα 
τά  λίαν επικίνδυνα ταΰτα έργα, πλήν τών 
λοιπών υγιεινών καταστασεων, δεον οπω; η 
ύπό τών εργατών έκτελουμένη καθημερινη ερ
γασία, ήναι πολλφ μετριωτερα τή ;  ισχυο; αυ
τών. Εί; τά  νοσώδη κλίματα, εί; ατμόσφαι
ραν πεπληρωμένην μιασμάτων, επίσης όλεθρία 
άποβαίνει καί ή απόλυτος άνάπαυσις καί ό 
ΰπνος αύτός, καταστάσεις έν αίς ό οργανισμός 
δέν άντιδρό? κατά τών εζωθεν επενεργουσών 
αιτιών. Ώφελοΰσι δέ άπ’ έναντίας μέτριαι μέν 
διαρκεΐ; δμως ασκήσεις, ώς λ. χ .  ή βάδισι;, 
ή ιππασία, κτλ. ένεκα τή; δι’ αύτών προκα-

λουμένης μέτριας μέν πλήν διαρκούς άντι- 
δράσεως.

Ε’ν τοΐς ψυχροί; κλίμασιν ή άνάγκη τής 
θερμογονία; έπιβάλλει τφ  άνθρώπω τήν σω
μασκίαν, ήτις δμως ούδέποτε συμφέρει νά -ΐιναι 
σφοδρά μέχρις ίδρώτο;· συμφέρει δέ έπίσης δ
πως καί τά κατά τάς ώρας τής σωμασκίας 
ένδύματα ώσι δυσθέρμαντα, άλλως εκτίθεται 
ό ασκούμενο; είς επικινδύνους φλεγμονάς· π α 
ράδειγμα έστω ό δρόμο; ή Θήρα κλπ.

Ή  έλλογος τού σώματος άσκησις αποβαί
νει ωφελιμότατη εις τά  υγρά κλίματα, ένι- 
σχύουσα τά ;  ώχράς καί πλαδαρά; σάρκας τών 
κατοίκων τών κλιμάτων αύτών. Δέον δμως δ
πως προφυλάσσωνται προσεκτικώτατα άπό τοΰ 
ψύχου;, μετά τάς λίαν ωφελίμους εφιδρώσεις 
τάς ύπό τών σωμασκιών αύτών προκαλου- 
μένα;.

Μεγίστην ώφέλειαν θά παρείχε βεβαίως ή 
γύμνασις τοΰ σώματος καί εις τούς κατοίκους 
τών θερμών κλιμάτων, ένεκα τής άτονίας εις 
ήν περιπίπτουσιν ούτοι έκ τής ύπερβολικής 
θερμοκρασίας.

’Αλλ’ αί σφοδραί όπωσοΰν ασκήσεις άτονί- 
ζουσι μάλλον αύτού; ώ; έκ τών προκαλουμέ- 
νων άφθονων ιδρώτων. Μέτριαι δμως άσκήτεις 
κατά πρωίαν καί έσπέραν έκτελούμεναι είς 
δροσερά καί σύσκια μέρη ή καί εί; τό έσωτε- 
ρικόν τών δροσερών αύτών οικημάτων, ώφε- 
λούσιν αύτού; τά  μέγιστα. Αί μέτριαι έν γένει 
σωμασκίαι ώς λ. χ .  τό σφαίρισμα, ή έν καθαρώ 
καί έλευθέρφ άέριδρχησις, ή παρατεταμένη βά- 
δισις έν καταλλήλω ώρα, ή έκ διαλειμμάτων 
νήξις βελτιοΰσι καί ένισχύουσι τήν ένεύρωσιν 
καί τό χαΰνον τών κινητικών αύτών οργάνων, 
ή δε έκ τών σωμασκιών αΰτών άντιδρασις άν- 
θίσταται είς τάς δηλητηρίου; έπενεργείας τών 
κλιμάτων αύτών.

Τά κλίματα έπηρεάζουσιν ούσιωδώ; καί τήν 
μυϊκήν ίσχύν τοΰ άτόμου. 'Υπερβολική θερ
μοκρασία άτονίζει τόν οργανισμόν, τό ψΰχος 
άπεναντίας ένισχύει αΰτόν. Ό  Κουλώμδος 
(Coulomb) παρετήοησεν, δτι ό εργάτης τών 
τροπικών χωρών δέν άναπτύσσει οΰδέ τό ή- 
μισυ τής μυϊκή; ισχύος τοΰ έργάτου τών συγ- 
κερασμένων χωρών έν τώ αΰτώ χρονικφ δια- 
στήματι. Δέν δυνάμεθα λοιπόν νά άπαιτήσω- 
μεν έκ τών κατοίκων τών θερμών χωρών τήν 
αύτήν εργασίαν, δσην καί έκ τών κατοίκων 
τών συγκερασμένων, καί έκ τούτων δσην έκ 
τών κατοικούντων τά  ψυχρά κλίματα.

Τά προεκτεθέντα εφαρμόζονται καί εί; τάς 
διαφόρους τοΰ ενιαυτού ώρας. Αί σφοδραί σω- 
μασκίαι άντενδείκνυνται κατά τε τούς σφο-
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δρούς καύσωνα; καί τά  έπαισθητά ψύχη. Έν 
τ9ί πρώτη περιστάσει έξαντλοϋσι τόν σφόδρα 
ήδη έξασθενήσαντα έκ τής τοΰ θέρους θερμο
κρασίας οργανισμόν. Έν δε τνί δευτέρα ή εκ 
τής σωμασκίας προκαλουμένη έφίδρωσις εκ
θέτει εις αιφνίδιους επισχέσεις τοΰ ίδρωτας, 
καί τά  εκ τούτου όξύτατα πολλάκις νοσή
ματα.

Ο συνήθως πράος χειμών των συγκερασ- 
μενων κλιμάτων, όποιον είναι καί τό ήμέτε- 
ρον, ή καθαρά αύτών άτμοσφαΐοα, ή συνήθως 
επικρατούσα ξηρασία έπιτρέπουσι πάντα τήν 
καθημερινήν εν τφ έλευθέρα άέρι άσκησιν, καί 
καθιστώσι ταύτην πολύτιμον. Οί ιατροί τών 
βορείων χωρών συμβουλεύουσι τούς προδιατε
θειμένους είς φυμάτωσιν νά μεταβώσιν έν ώρs>c 
χειμώνος είς το τερπνόν τής 'Ελλάδος ή τή; 
Ιταλίας κλίμα, έν ω δύνανται ν’ άσκώνται 
σχεδόν καθ έκάστην διά τής άμάξης, τής ιπ
πασίας, τής βαδίσεως κτλ. καθότι τά καλλί- 
τερον προφηλακτικάν τής φθίσεως είναι ώς θε
τικότατα άπεδείχθη, ή διαρκής έν καθαρώ ά- 
ερι άσκησις ακατόρθωτος οΰσα κατά τό πλεΐ- 
στον τοΰ χειμώνος μέρος είς τά  βόρεια κλί
ματα. Αλλως τε τά εΰεργητικά αποτελέσ
ματα τών σωμασκιών αύτών επαυξάνονται ώς 
έκ τής άλλαγής αύτής τοΰ κλίματος, τών 
ποικίλων καί δλως νέων εντυπώσεων κτλ.

(’Ακολουθεί)
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ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΒΟΤΔΙΣΜΟΤ

Ό  ιδρυτής τοΰ βουδδισμοΰ έγεννήθη τώ 
623 π. χ .  έν τώ βασιλικώ οϊκφ τοΰ γένους 
τών Σακύων ή Σακγίων, τοΰ βασιλεύοντος τώων
πεδιάδων τοΰ Γάγγου καί τών Ίμαλαίων ό- 
ρέων. 'Ο μέν πατήρ αύτοΰ ώνομάζετο Συδ- 
δχοδάνα, ή δέ μήτηρ Μάΰα. Ούτος δε έκλήθη 
Σαβαρθασίδδας, δπερ δηλοΐ πλήρωσιν πάσης 
ευχής. Τήν νεότητα αύτοΰ διήλθεν έν τή βα
σιλική αΰλνί έν μεγαλόπρεπε'α καί χαρά, υ.ή 
άποβαλών δμως τό αίσθημα τής λύπης διά 
τά παθήματα τών όμοιων αύτφ ούδέ τελείαν 
εύχαρίστησιν έπί τώ μεγαλείω τοΰ γένους καί 
τοΰ πλούτου εύρίσκων. Τούτου έ'νεκα ήρξατο 
σύν τώ χρόνω άπομακρυνόμενος τών λαμποών 
καί χαριχοσύνων εορτών καί τών διασκεδάσεων, 
προτιμών την έρημίαν, τήν μητέρα τών με
γάλων ιδεών. Περί τά 29 έτος τής ηλικίας 
του ήμέραν τινά άπήντησε καθ’ όδόν γέροντά 
τινα ανάπηρον, ετερον άνίατον ασθενή καί 
σεσηπός τι έκτεθειμένον πτώμα άνθρώπου. Αί 
εικόνες αύται τή ;  άνθρωπίνης άδυνααίας έ- 
δωκαν αύτώ άφορμήν ν ά  σκεφθνί περί τών αν
θρωπίνων παθών, τοΰ κακοΰ καί τή ; θεραπεία; 
τούτου. Παρά τά ; προτροπάς καί παρακλήσει; 
τών οικείων άπεφάσισε νά άποσυρθνί εί; τήν 
έρημον καί έκεΐ ήσυχίαν νά άγν), έντρυφών έν 
τ?) μελέτν) τών ιερών βιβλίων τών Ινδών 
(Βραχμάνων) καί ύποβάλλων αύτόν ύπό τά; 
σκληροτέρα; κακουχία;, ασκήσεις καί νηστείαν. 
Επειδή δέ έν τνί σωματική ταύτη ασκήσει 

οΰδ·μίαν ψυχικήν ήσυχίαν εΰρισκε καί κατε- 
νόησεν, δτι τά κακόν οέν έγκειται έν τφ  σύ- 
ματι, άλλ’ έν ταΐς έπιθυμίαις τή ; ψυχή;, ά ;  

ώφειλε διά τελεία; αύταπαρνήσεω; νά ύπεο- 
νικήσν), εγένετο ερημίτη; μετονομάσας εαυτόν 
Βοϋδδακ, τ.ε. π ε ψ ω τ ισ μ έ η ι» '.  Μετά πολλού; δι
σταγμούς αναφαίνεται ώ; διδάσκαλο;, περι
συνάγει πκντοθεν μ θητάς, κηρύττει ού αόνον 
έν τα ΐ;  σχολαΐ;, άλλά καί έτι τών πλατειών 
έν μέσω τοΰ δχλου πάση; τάξεω; καί ουλής 
επί 45 ολα ετη. Ό  βασιλεύ; καί ό λαό; εΰ- 
ρισκον τού; λογου; αύτοΰ ώ; άληθεΐς, οΰ; καί 
παρεδέχοντο. Τάν θάνατον αύτοΰ διιδών, ά- 
πεσύρθη περί τά 80 έτο; τή ; ηλικία; του εί;

τήν πόλιν Μάλαν, δπου καί άπέθανε καί μετά 
πολλών τιμών έκηδεύθη. Αύτη εινε συντόμως 
ή ιστορία τοϋ μεγάλου τούτου ηθικολόγου τής 
άνθρωπότητος, τού ίδρυτοΰ τοϋ βουδδισμοΰ, 
τοΰ άναμορφωτοΰ τή ; θρησκείας τών Βραχ
μάνων.

Περί τής διδα,σχα.Ιίας τοϋ Βούδδα.
Τά διδάγματα τεΰ Βούδδα μετεδίδοντο κατ’ 

άρχάς διά στόματος, ειτα δέ ύπό τών οπα
δών κατεγράφησαν έν τνί σανσκριτική καί με- 
τεφράσθησαν έν τνί σινικνϊ γλώσση. Τοιαΰτα 
βιβλία θρησκευτικά διαφόρων περιόδων είνε τά 
Βενάγια, ό Σούτρας (περιέχων έν διαλόγοις 
τήν διδασκαλίαν τοϋ Βούδδα), ό Άβιδχάρ- 
μας (ερμηνεΐαι τοΰ Σούτρα), άπειραι συγγρα- 
φαί τών Μααγιανιστών καί τών τούτοις συγ
γενών μυστηριακών. ’Εννοείται δτι πολλαί τών 
διδασκαλιών τοΰ Βούδδα παρεμορφώθησαν, έ- 
πλατυνθησαν, ήρμηνεύθησαν δ.αφοροτρόπως, 
ώς τοΰτο συμβαίνει έφ’ δλων τών θρησκευμά- 
των σχεδόν, ών οί ίδρυταί δέν έγκατέλιπον 
γραπτάς τάς δοξασίας αΰτών.

Ο Βούδδα; άπήτει παρά πάντων τών οπα
δών αύτοΰ την τελείαν αύταπάρνησιν τοϋ κό
σμου, τήν πενίαν, την εγκράτειαν, τήν άνα- 
γνώρισιν τή ; ίσότητο; πάντων τών άνθρώπων,

' / *-»» Ν Υ /την μορφωσιν αυτών, μη καταλογιςομενης τή; 
τάξεω; καί τή ; έθνικότητο;. Σκοπό; αύτοϋ 
ήν ή ένωσι; τών πιστών, ή άνεγερσι; καί δια- 
τήρησι; τή ; εΰσεβεία;, ή πρόσκτησι; τή ; ά- 
ληθοΰ; ειρήνης, ή έλευθέρωσι; τοΰ άνθρώπου 
τών δεσμών τοϋ παρόντο; καί μέλλοντ; βίου, 
τοΰ Σχμπάρα καλουμένου.

Εν τώ βιβλίφ Βινάγια άριθμοϋνται αί ά- 
μαρτίαι, ών ό Βουδδιστή; πρέπει νά άπέχν), 
καί διατάσσονται αί εΰχαί (ταξίματα), ά; ο
φείλει νά άναλαμβάννι, περί τά ; 250 άνερ- 
χομένα;. Ό  Βούδδα; διακρίνει άμαρτίας θανα- 
σίμοιις, τήν ασέλγειαν τήν κλοπήν, καί τόν 
φόνον, ώς άποτέλεσμα έχούσας τήν άπώλειαν 
τής τάξεως καί τών προνομίων, σηά..1ματα 
σνγγκωστί ώ; είνε οί άπρεπεΐ; λόγοι, ή αΰθά- 
δεια καί τό τής ψυχής άμετάπειστον, καί 
π.Ιηιι/ιε.Ιι'ΐιιατ'χ (ψεύδος, Ιρις, συκοφαντία, πίε- 
σις.) Το αυτο βιβλίον πεοιέχει εντάλματα 
περί ενδυμασίας, στάσεως, κινήσεως τού σώ
ματος έν τα ΐ;  συναναστροφαΐ;. Μεταγενέστε
ροι δέ περιέλαβον τά ; πολλά; καί μερι-κά;. ταύ- 
τα; διατάξει; εί; 1 0  έντολάς, τάςέξή ; 
ώ; πρό; τά  έργα] 1 ) οΰ φονεύσεις (ούδέ θηρία)

2 ) ού κλέψεις
3)οΰκ άσελγήσεις (αοιχεύσεις 
κτλ)

ως προς τους λόγους ^4) ου ψευδομαρτυρήσεις
(5) οΰ ψεύσει 
\ 6 ) ούκ όμόσεις 

ώς πρός τήν διάνοιαν 7) οΰ λαλήσεις λόγου;
' άναιδεϊς
I 8 ) ούκ εσει εκδικητικό; 
ι 9) ούκ εσει πλεονέκτης 
} 1 0 ) ούκ εσει δεισιδαί- 
μων

Τεσσαρε; αρεταί διακρίνουσι τόν αΰστη,οόν 
βουδιστήν δεν άποδιδωσιν ούτος λοιδωρϊ'αν 
άντί λοιδωρικς, οργήν άντί όργής, διαβολήν 
άντί διαβολής καί ραβδισμούς άντί ραβδισαών.

ΟΕ βουδδισταί έχουσι καταστατικά τών δι
αφόρων αΰτών τελετών, τής πρός άλλήλους 
συμπεριφοράς, τής διαίτη;καθόλου, τή ; παρα- 
δοχής μελών ετέρου θρησκεύματος κτλ.

Αί θρησκευτικά! δοξασίαι τοΰ Βούδδα εινε 
αί έςής. 'Ο κόσμος είναι τόπος βασάνων, καθ’ 
δσον τά πκν μεταβάλλεται καί γηράσκει. Τά 
κύριον χαρακτηριστικόν τών φαινομένων εινε 
ή σύνθεαις κχί ή έζάρτι/σι, αΰτών έκ τινο; έν 
αύτοί; ύπαρχούση; α ιτία;. Τά μέσον καί ή

οδος προς απελευθέρωσιν τοΰ άνθρώπου άπό 
τή ;  εςαρτήσεως καί τών βασάνων είτε ή αΰ- 
ταπαρνησις και δ περιορισμός τών έξωτερικών 
εντυπώσεων. Ούτω ύπάρχουσι τέσσαρες άλή- 
θειαι, η βάοανος, ό δεσμός (έν τνί βασάνω), ή 
αύταηάρνησις καί τό μέσον (πρός άπελευθέρω- 
σιν.) Ό  τελικός σκοπός, δν ό Βούδδας προέ- 
θετο, εινε ή τελεία καταστροφή, ή έξοδος τοϋ 
ανθρώπου εκ της ταξεως καί τής σειράς τών 
υπάρξεων και η ελευθερωσις αυτοΰ τοΰ αισθη
τού και υλικού κοσμου. Ο κόσμος είναι άντι- 
κείμενον τής αΰταπαρνήσεως, διότι ειναί τι 
κενόν, ούδέν άξιον τή ;  δεσμεύσεω; τοΰ πνεύ
ματα; εί; αΰτάν ένέχων· ή ύψίστη σοφία απαι
τεί νά μή σκέπτηταί τίς τ ι  κοσμικόν, ύπ’ ού- 
δενός νά δεσμεύηται. Τοΰτο κατορθοΐ τ ι ;  διά 
τών έςής 6  εντολών, τής ελεημοσύνης, τής 
έγκρατείας, τής ύπομονής, τής έπιμελείας, τής 
θεωρίας (μετάρσεω;) καί τής φιλοσοφίας. Τής 
πενίας άνώτερον θεωρείται ή θυσία παντός α
γαθού εξ αυτής τής ζωής οΰ μόνον χάριν τών 
λογικών άλλά καί αΰτών τών αλόγων ζώων. 
Γπάρχουσι παραδείγματα αΰστηρών βουδδι- 
στών, άποκοψάντων μέρη τοϋ σώματος αύτών 
πρός διατροφήν σκωλήκων καί ζώων.

Ο βουδισμός άπήλαυσε κατά τάς πρώτας 
εκατονταετηρίδας μεγίστης ύποδο/ής καί έκ- 
τάσεως. Ή δη  περί τό έτο; 251 π. χ .  Άσσό- 
*>ΐς, ό κύριος τών χωρών τοϋ Ινδού καί τού 
Γάγγου,άνεκνφυξεν αύτόν ώς έπικρατοΰσαν θρη
σκείαν. ’Ωκοδόμησε νοσοκομεία δι’ άνθρωπους 
τε καί ζώα, μοναστήρια καί πύργους άνωθεν 
τοΰ τάφου τών εΰσεβών, διωργάνωσεν ίεραπο- 
στολικάς εταιρίας, έμετοίασε τήν ποινικήν νο
μοθεσίαν, ό δέ υιός αύτοϋ διέδωκε τόν βουδ- 
δισμόν είς Κεϋλώνα. Προσεκάλεσε τήν τρίτην 
μεγίστην σύνοδον έν Πολιβόθρα (247) 'πρός 
επι03ώρησιν τών ιερών βιβλίων. ’Εκ τών κεν
τρικών δε Ίνδ.ών ήλθεν ή νέα διδασκαλία είς 
Κασμίρ καί έντεΰθεν είς Κανδαχάρην καί Κα
βουλ καί πολλά άλλα μέρη τής ’Ασίας.

Μέγα πρόσκομμα ε ’ς τήν πράς δυτμάς εκ- 
τασιν τοΰ θρησκεύματος τούτου έθετο ό ’Ισ
λαμισμός, δστις περί τό 7 Ι 2  έκ τής Περσίας 
προυχώρησεν μέχρι τοΰ Ίνδοϋ, έγένετο κύριος 
τής χώρας μέχρι τοϋ Γάγγου (1002) καί έ· 
ξήπλωσεν τήν θρησκείαν αύτοϋ διά τοϋ ξί
φους. Καί μετά την απώλειαν πάλιν τής έπί 
τής Ινδίας κυριαρχίας, κατέσχε τό δυτικόν 
μέρος τή; Άσίας καί οΰτω έκώλυεν έκεΐ τήν 
είσοδον τού Βουδδ ,σμοϋ. Ή  Κεϋλών, τό Θιβέτ 
καί ή Μογγολική άνήκουσιν έντελώς τώ Βουδ- 
δισμώ, έκ τής Κίνας ’Ιαπωνίας καί κάτω ’Ιν
διών ομολογοΰσι τοϋτον τά δύο τρίτα τοϋ 
πληθυσμού. Έ ξ όλων τών θρησκειών έχει τούς 
περισσοτέρους οπαδούς, πλέον τοΰ ένός τοίτου 
τών κατοίκων τής γής δηλ. 455 έκατομύριά.

I. Ε. Μ.
VWUWUW

Ο ΕΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑι ΛΟΙΜΟΣ.

Τώ 1348 ό λοιμός έμάστιζε σύμπασαν τήν 
Ιταλίαν, έκτος τού Μεδιολάνου καί τινων ε

παρχιών κατά τούς πρόποδας τών ’’Αλπεων, 
δπου μόλις ήτο αισθητός. Τά συμπτώματα δέν 
ήσαν παντοΰ τά αύτά, είς τήν ’Ανατολήν έπί- 
σταξις τής ρινός άνήγγελλε τήν είσοδον τής 
νόσου, καί ήτο ταΰτοχρόνω; καί τό βέβαιον 
προμήνυμα τοΰ θανάτου. Είς τήν Φλωρεντίαν, 
έξεδηλοϋτο κατ’ άρχά; κατά τού; βουβώ α; ή 
ύπό μάλην έξόγκωσι; ύπερτεροΰσα τό μέγεθος 
ώοΰ. Βραδύτερον ή έξόγκωσι; αύτη, ήν ύνόμα- 
ζον gavocciolo, παρουσιάζετο ά'Ηακρίτως παν
ταχοΰ τοϋ σώματος, έ'τι βραδύτερον τά συμ
πτώματα μετεβάλλοντο, καί ή επιδημία ήγ- 
γέλλετο ώς έπί τό πολύ διά μελανών ή -τ·λι-
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δνών κηλιδων, αΐτινες εΰρεϊαι καί σπάνιαι 
παρά τοΐς μέν, μικραί καί πά^ιπληθεΐς παρά 
τοΐς λοιποΐς, έξεδηλοΰντο κατ’ άρχάς έπί τών 
Βραχιόνων ή τών μηρών, καί είτα έπί τοΰ λοι- 
ποΰ τοϋ σώματος καί αΐτινες ώς καί τά gavoc
ciolo ήσαν ένδειξις προσεχούς θανάτου.Ή άσθε. 
νεια δλας τάς έκ τή ;  τέχνης βοήθειας περιε- 
φρόνει· τό πλεΐστον τών άσ03νών άπέθνησκον 
τήν τρίτην ήμέραν, καί σχεδόν άνευ πυρετοϋ 
ή οΰδενός άλλου νέου συμβεβηκότο;.

Έντό; ολίγου δλοι οί μιανθέντες τόποι κα- 
τελήφθησαν ύπό υπερβολικού φόβου, παρατη- 
>οϋντε; μεθ’ όπόσης καταπληκτικής ταχύτητο; 
ή επιδημία έ'βαινεν· δχι μόνον ό συγχρωτισμό; 
ή ή ποοσέγγισις μετά τών άσθενών,άλλ’ άκόμη 
καί τό έγγίζειν τά  πράγματα, ών άν ήψαντο, 
ή άτινα τοΐς άνήκον,μετέδιδον παραχρήμα τήν 
νόσον. Ζώα άπέθνησκον έγγίζοντα άπλώ; τά 
ενδύματα άτινα εύρισκον εί; τά ;  δδούς. Δεν 
ήρυθρία τ ι;  τότε διά τήν γιγνομένην κατάδη
λον αΰτοΰ άνανδρίαν καί τόν εγωισμόν. Οί πο- 
λΐται άπέφευγον δ εί; τόν άλλον, οί γείτονε; 
δέν έδέχοντο τού; εαυτών γείτονα;, καί αΰτοί 
ετι οί συγγενεϊ; έάν έστιν οτε έπεσκέπτοντο 
άλλήλου;, ΐσταντο εί; άπόστασιν προδίδουσαν 
τόν φόβον αΰτών. Έν σμικρώ διαστήματι χοά
νου παρετηρήθη ό αδελφός νά έγκαταλιμπάνν] 
τόν έαυτοΰ αδελφόν, δ θείος τάν ανεψιάν, ό 
σύζυγος την έαυτοΰ σύζυγον, καί ετι πλέον ό 
πατήρ καί ή μήτηρ νά άπομακρύνωνται ένίοτε 
τών τέκνων αΰτών. Δέν έμενε δέ άλλη τις 
βοήθεια είς τά άναρίθμητον πλήθος τών άσθε- 
νών, ή ή ήρωϊκή άφοσίωσι; μικρού αριθμού φί
λων, καί ή γλισχοότη; τών υπηρετών, οΐτινε; 

όνον άντί άδοά; άμοιβή;, ήψήφουν τάν κίν- 
υνον. Ούτοι μάλιστα ήσαν ώ; έπί τά πολύ 

άγρόται βάναυσοι, καί ήκισσα ήσκημένοι εί; 
περιποίησιν ασθενών δλαι αί τούτων φροντίδες 
περιωρίζοντο συνήθως είς τήν έκπλήρωσιν δια
ταγών τών λοιμικών, καί εί; τό άγγέλλειν τοϊ; 
οικείοι; τήν εϊδησιν τοϋ θανάτου αΰτών.

Ή  μήνυσι; αύτη καί ή φρίκη, ήτις κατέ- 
λαβεν δλα τά πνεύματα έρριψεν εί; αχρηστίαν 
τήν αΰστηρότητα τών άρχαίων ήθών καί τά 
άσεβή έθιμα, δι' ών άποδεικνύουσι- τήν πρό; 
τού; τεθνεώτας άφοσίωσιν καί τήν θλίψιν αΰ 
τών. "Οχι μόνον ό άσθενής άπέθνησκε χωρίς 
νά ή περικυκλωμένος κατά τήν άρχαίων συνή
θειαν τής Φλωρεντίας, ύφ’ ένός έκάστου τών 
συγγενών αΰτού, τών γειτόνων καί τών πλη- 
σιεστέρων αύτού γυναικών, άλλ οί πλεΐστοι 
οΰτε ένα έντυγχάνοντα κατά τάς τελευταίας 
τής εαυτών ύπάρξεως στιγμάς εΐχον. Έδόξαζον 
δτι ή θλίψις προδιέθετεν είς τήν ασθένειαν. 
Ένόμιζον ώς δεδοκιμασμένον δτι ή χαρά καί 
αί ήδοναί ήτο τά άσφαλέστερον άντίδοτον εναν
τίον τοϋ λοιμού· καί αΰταί έτι αί γυναίκες 
ποοσεπάθουν νά άνταποκρίνωνται είς τήν πέν- 
θιμον πομπήν τής κηδείας διά τοΰ γέλωτος, 
τής παιδιάς, καί τών άστειοτήτων. Όλίγιστοι 
νεκροί έκηδεύοντο ύπό πλε.όνων τών δίκα ή 
δώδεκα γειτόνων, πράς δέ καί οί φορείς δέν 
ησαν πλέον τίμιοι πολΐται ή τής αΰτής τφ τε- 
θνεώτι τάξεως, άλλά τυμοβωρύχοι τής έσχά- 
της τάξεως, ούς έκάλουν becchini. Αντί με
γάλης αμοιβής μετέφερον τό ξυλοκράββατον έν 
σπουδή, καί δχι είς τήν ύποδειχθεΐσαν ύπό τοϋ 
τεθνεώτος, άλλ’ είς τήν πλησιεστέραν έκκλη- 
σιαν, ήγουμένων ένίοτε τεσσάρων ή S; ιερέων 
μετά ολίγων λαμπάδων, καί άλλοτε πάλιν άνευ 
οΰδεμιάς έκκλησιαστικής πομπής, έρριπτον δέ 
τό πτώμα είς τάν πρώτον λάκκον δν εΰρισκον 
ήνεωγμένον.

Ή  τύχη τών πτωχών καί τών άνθρώπων 
άκόμη τής μεσαίας τάξεως ητον ίτ ι  μάλλον 
αξιοθρήνητος· ήναγκασμένοι ύπά τής πενίας νά 
μένωσιν είς άθλιας οικίας, καί όντες έν ®υγ-

χρωτισμώ πάντοτε, ησθενουν ανα χιλιάδας, 
καί επειδή έστεροϋντο φροντίδων καί υπηρε
σίας άπέθνησκον σχεδόν δλοι. Οί μέν ήμέραν 
τε και νύκτα έτελείωναν τήν άθλίαν αύτών 
ΰπα3ξιν είς τάς όδούς, οί δέ έγκαταλελειμμένοι 
εντός τών οικιών καθίστανον γνωστόν τόν θά
νατον αΰτών είς τούς γείτονας διά τή ; όυσώ- 
δου; οσμή; ήν άνέδιδον τα  πτώματα αυτών. 
Ό  φόβος τυ)^
πολλω {/.ζλλον ύ\ Υ) ευστυλοεγ^νίκ νινζγκαζον 
τού; γείτονα; νά έπισκέπτωνται τά  δώματα 
καί σείρωσιν έξι» τών οικιών τά  πτώματα, ά
τινα έτοποθέτουν έμπροσθεν των θυρ(ον. Εκα- 
στην πρωίαν ήδύνασο νά ιδ·/ι; μέγαν αριθμόν 
έκ τούτου τοποθετημένων ουτω; εν ταΐς οδοί;. 
Ε ίτα  έκόμιζον φορεΐον, έν ελλείψει, σανίδα εφ 
ή; μετέφερον τό πτώμα. Πλεΐστα ςυλοκράο- 
βατα μετέφερον ταυτοχρόνως συζυγον μετα 
τής συζύγου ή πατέρα καί υιόν, ή δυο τρεις 
άδελφούς. "Οταν δύο ίερεΐ; μεθ ενο; σταυρού 
συνώδευον κηδεία; καί έψαλλον την νεκρώσι- 
μον άκολουθίαν, έξ έκάστη; θύρα; εςήρχοντο 
έτερα φορεία a T t v x  προσετίθεντο ει; την ακο
λουθίαν, καί οί ίερεΐ;, δντε; υπόχρεοι δι ένα 
μόνον τεθνεώτα, είχον πρός ένταφιασμόν επτα 
ή οκτώ.

Μή δντο; πλέον επαρκούς τοϋ νεκροταφείου 
είς τούς ενταφιασμούς, ήνέφξαν άπεράντους 
τάφους έντός τών δποίων ετοποθετουν τα πτώ
ματα έπί τού πυθμένος μόλις κομιζομενα και 
τά εκάλυπτον δι’ όλιγίστου χοος. Εν τούτοις 
οί έπιζώντες ύποθέτοντες δτι αι διασκεδάσεις, 
τά παίγνια, τά  άσματα, ή φαιδρότης ήδύναντο 
μόνα νά προφυλάξωσιν αυτού; έκ τής επιδη
μίας, κατεγίνοντο πλέον άποκλειστικώς εις 
εΰρεσιν ήδονών δχι μόνον παρ αύτοΐς, αλλα 
καί είς ξένα; οικία;, δσάκι; ένόμιζον δτι ήθε 
λον εΰρει έκεΐ τι τό προξενούν εύχαρίστησιν. 
Τά πάν ήτο εί; την διάκρισιν αυτών, διότι 
έ'καστος άπελπισμένο;, ών τού ζνίν έγκκτελίμ- 
πανε πάσαν ύπέρ αΰτού καί τή ; περιουσία; 
φροντίδα. Τό πλεΐστον τών οικιών κατέστησαν 
κοιναί, καί πά; ξένος εισερχόμενος εν αυταΐς 
ελάμβανεν άφ έαυτοΰ τον τίτλον του κυρίου. 
Έξ,έλιπε πας σεβασμός πράς τούς θείους καί 
άνθρωπίνους νόμους, καί έκτελεστικη εξουσία 
είχε τοιαύτην έλλειψιν φρουρών και κατωτέρων 
ύπαλλήλων ώσεί δέν ήδύναντο νά έμπνεύσωσι 
κανένα φόβον, καί έ-.αστος εθεωρει εαυτόν ε
λεύθερον νά ένεργτΐ κατά το δοκούν αυτώ.

Αί έξοχαί δέν ησαν δλιγώτερον άπηλλαγ- 
μέναι τών πόλεων, αί έπαυλεις και τα χωρία 
παρίστων έν σμικρώ την εικόνα τής πρωτευου- 
σης. Οί δυστυχείς άγρόται οΐ κατοικοΰντε; τά; 
διεσπαρμένα; έν τνί έζοχ*(ΐ οικία;, μη ελπίζον- 
τε; οΰτε ιατρικά; βοήθειας, ούτε υπηρετών 
φροντίδας, άπέθνησκον έν μέσνι όδώ, εν τοΐς 
άγροΐς ή καί είς τάς κατοικίας αΰτών, δχι ώς 
άνθρωποι άλλ’ ώς ζώα. Προς δέ έχοντες άνάγ- 
κην καί τοΰ ελάχιστου πράγματος, μόλις ήρ- 
χετο ή ήμέρα, καθ’ ήν διέφυγον τάν θάνατον, 
δέν ένησχολοϋντο πλέον είς την αναζητειν εις 
τήν γήν τούς καρπούς ή τήν τιμήν τών κόπων 
των, άλλά κατηνάλισκον πάν δ,τι είχον ένα- 
ποταμιευμένον. Τά ποίμνια φευγοντα ε* τών 
οικιών έβωσκον είς τούς άγρούς έρημους όντας, 
έν μέσφ καρπών μήπω συγκομισθεντων, καί ώς 
έπί τό πολύ έπανήρχοντο τήν έσπέραν είς τάς 
θέσεις αΰτών, καί τοι μή ύπάρχοντος κυρίου ή 
ποιμένος ΐνα έπαγρυπνήσνι έπί τούτων.

Ούδείς λοιμός είς ούδέν μέρος, ήρίθμησε τόσα 
θύαατα. Έ π ί  πέντε προσώπων άπέθνησκον τρεις 
έν Φλωρεντία καί τά πέριξ. Ό  Βοκκάκιος ανα
φέρει δτι μόνη ή πόλις άπώλεσε πλέον τών 
έκκτόν χιλιάδων. Είς Πίζαν έπί δέκα απέθα- 
νον πέντε. Έν τούτοις μολονότι έν τ^  πόλει 
ταύτν) άνεγνωρίσθη δτι όπωςδήποτε δ έγγίζων

τόν τεθνεώτα ή τά  τούτου πράγματα, ή άκόμη 
καί τά  χρήματα τούτου προσεβάλλετο ύπό τή ; 
νόσου, καί μολονότι ούδείς έ'στεργεν άντί άμοι- 
βής νά άποδώσν) είς τούς νεκρούς τάς τελευ
ταίας υποχρεώσεις, έν τούτοις ουδέν πτώμα 
έμεινεν έντός οικίας έστερημένον ταφής. Είς 
τήν Sienne, ό ιστορικός Aguola de Tura άφη- 
γεΐται δτι έν διαστήματι τών τεσσάρων μηνών 
Μαίου, ’Ιουνίου, Ιουλίου, καί Αύγουστου, δ λοι
μός άφήρπασεν όγδοήκοντα χιλιάδας ψυχών, 
καί δτι αύτός ούτος ένεταφίασε διά τών ιδίων 
αύτοϋ χειρών τά  πέντε αύτοΰ τέκνα έν τφ αυτφ 
λάκκφ. Ή  πόλις Trapani είς τήν Σικελίαν ήρη- 
μώθη έξ ολοκλήρου. Ή  Γέννουα άπώλεσε τεσ
σαράκοντα χιλιάδας, ή Νεάπολις εξήκοντα χ ι 
λιάδας· καί ή Σικελία μετά τή ;  Pouille άναμ- 
φιβόλω; πεντακόσια; τριάκοντα χιλιάδας. Έ ν  
γένει ύπελόγισαν δτι είς τά  μεσογειότερα τής 
Εύρώπης, ήτις ύπέκυψεν έκ τοϋ ένός εις τό 
άλλο άκρον είς τήν φονικήν ταύτην μάστιγα, 
ό λοιμός άφήρπασε τά  τρία πέμπτα τών κα
τοίκων.

(bi«toire des republiqes italiennes).
Μ. Β Ε Λ Λ ΙΝ Η 2 .

ν\ΛΛΛΛΛΑΛ|

Α Ρ Χ Α Ι ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΘΕΙΟΥ ΔΟΞΑΣΙΩΝ

Π Α Ρ ’ ΕΛΛΙΙΣΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ Σ ΪΓ Γ Ε Ν Ε 2 ΙΝ  

Α Ϊ Τ Ω Ν  ΑΡΙΟΙΣ ΛΑΟΙΣ.

ύπο

ΠΕΡΙΚΛΕΟΎΣ ΙΑΣΕΜΙΔΟΥ

Καθηγητοΰ

Ή  έποχη δ' αΰτη δύναται νά κληθ-Ti μοθο- 
ποιητιχι) η μνθοκΛαοτίκη ή μνθοΑογικη, διότι ή 
γλώσσα παρίστα άκουστικώς τά  άντικείμενα 
οι άσυνειδήτου ποιήσεως, ήν αί μέν νέαι 
γλώσσα ι άπώλεσαν, εΐχεν δμως ή πρωτογενής 
τού άνθρώπου γλώσσα, ήτις, μυθολογική ούσα, 
συνίστατο έκ λέξεων, αΐτινες παρίστων εντυ
πώσεις ε’ιλημμένας δι’ δλων τών αισθήσεων. 
'Ως δ’ είπομεν ανωτέρω (2), αί λέξεις αύται 
έσάλευον μεταξύ τών ιδίων παραστάσεων 
(προςηγορικάΊ καί τών θείων δντων (κύρια) (3).

Διά ταύτης λοιπόν τής μυθολογικής γλώσ
ση ς παρέστησε καθ ολου είπεΐν το ανθρώπινον 
πνεύμα οΰ μόνον τά  φαινόμενα καί τάς σχέ
σεις αΰτών, άλλά καί πάν δ Tt ήδύνατο ό άν- 

. θρωπος νά θαυμάσν] ή λατρεύσν) καί θεωρήσν) 
άξιον νά προςήκνι τφ  θείω, εϊτε έκτος αυτοΰ 
κείμενον εϊτε έν τνί Ψυχ'? συμβαΐνον, ώς είχε 
πείρας αΰτών (τοΰ τε έκτος αυτοΰ κειμένου 
καί τοϋ έν τή ψυχή συμβαίνοντος), κατ ακο
λουθίαν καί την ήθικήν καί την φιλοσοφίαν 
καί τήν ιστορίαν καί την θρησκείαν συμπερι- 
έλαβεν έν τνί μυθολογία αΰτού, ήτις δμως οΰτε 
ήθική οΰτε φιλοσοφία ούτε θρησκεία εινε, αλλ 
εινέ τ ι  τοιοΰτο (quale) καί δχι οΰσία (quid).

Τής δέ πρώτης μυθολογικής έποχής, τής 
φυσικής οΰτως είπεΐν, διεσώθη μέχρις ήμών 
άπαύγασμα, ή άληθής θεολογία τών άρίων ε
θνών, αί Οΰέδαι, ών οί ύμνοι είνε δια την ε& 
παραβολής (συγκριτικήν) μυθολογίαν ο τ ι  η 
συνοκρίτη γλώσσα διά τήν έκ παραβολής 
γραμματικήν (3)· έν τοΐς ΰμνοις λοιπόν τούτοις 
τών οΰεδών ούδέν ύπάρχει σύστημα θρησκείας 
καί μυθολογίας. Τά ονόματα τών θεών εν τισι 
μέν ΰμνοις εινε προςηγορικά, έν δ’ άλλω ονό
ματα θεών.

Ό  αΰτος θεός έμφαίνεται ότέ μέν ανώτα
τος, ότέ δέ ίσος ή κατώτερος άλλων θεών. Οΰ- 
δείς γάμος θεών καί θεαινών γίνεται καί ου-

(1) Herm §  1 4 .
(2) Μ. MUllev 182 χ*ί 189

|  (3) Dlincker τομί. Γ. σιλ. 9. 60
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ΠΙΝΔΑΡΙΚΑΙ Μ ΕΛΕΤΑΙ.
(Συνέχεια ίδε άριθ. 17)

δεμία λεπτολογία υπάρχει. Έντεΰθεν ό πα
τήρ εΐνε ένίοτε υίός, ό αδελφός σύζυγο; καί ή 
θεά ή εν τινι ύμνω ούσα μήτηρ, έν άλλω εινε 
άνήρ. Έ π ί  πάσι δέ αί περί τοΰ θείου δο
ξασίαν τοΰ ποιητοΰ τών οΰεδών ποικίλλουσι 
καί μετ’ αΰτών μεταβάλλεται καί ή φύσις τών 
θεών. Κ ατ’ ακολουθίαν οΐ έν τοΐς υανοι; τού
τοι; θεοί, ώς καί οΐ περί αΰτών μύθοι, η σαν έν 
τω γίγνεσθαι (*), έν ω παρ Όμήρω άλλως πα- 
ρίστανται, ώς θέλομεν κατωτέρω ίδεΐ.

Τοιαύτη τις ήτο ή κατάστασις του άνθρω- 
πίνου πνεύματος κατά τούς παλαιοτάτους χρό
νους, καθ’ οΰς ή ίνδογερμανική φυλή ή ομοε
θνία, κατοικοΰσα έτι έπί τοΰ ’Ιράν ή τής 
παρά τφ  Οξω καί Ινόώ καΐΓάγγν) χώρας, ά- 
πετελει Ιν έθνος, οΰ ή γλώσσα τότε ήτο μία 
καί πιθανώς κατ’ άρχάς ώμιλεΐτο ΰπό μικρας 
φυλής έντός στενοΰ τόπου, ύστερον δέ, άνα- 
πτυχθεΐσα καί έκταθεΐσα, κατέστη γλώσσα πο
λυπληθούς λαοΰ. Ε ιτα  δέ άλλά πάλιν έν ά- 
μνημονεύτοις χρόνοις, καθ’ οΰς δέν ύπήρχον 
μέν είςέτι ίδιαι διάλεκτοι, περιείχοντο ομως 
δυνάμει έν τγ  κοινγ] ΐνδογερμανικνί γλώσσν], 
ώς ή γαλλική, ’Ιταλική, Ισπανική, Πορτο
γαλλική καί Βλάχικη περιείχοντο κατ’ άρχά; 
εις τήν Λατινικήν, ό λαός οΰτος, καταλιπών 
την πρώτην κατοικίαν, διηυθύνθη προς διά
φορα μέρη τής γής καί διακριθει; εις διάφορα 
έθνη Ινδούς, Ιταλούς, Έλληνας, Κέλτας, 
Γερμανούς, Πέρσας, Λιθουανούς, ών ή συγγέ
νεια άπεδείχθη διά τής έκ παραβολής φιλολο
γίας (*), κατέλαβε διαφόρους χώρας, ών μία 
ήτο και ή κατά τούς ιστορικούς χρόνους ΰπό 
τών Ελλήνων κατοικουμένη (2).

Οΐ Ελληνες δμως οΰτοι έξ άρχής δέν ώνο- 
ρ,άζοντο ούτω, διότι λέγεται ύπ’ άρχαίων συγ
γραφέων ότι τό ονομα τοΰτο κατίσχυσε των 
προτερον κατοικούντων τήν αΰτήν χώραν Πε
λασγών, οίτινες ομοίως κατίσχυσαν τών πρό 
αυτών διαφόρων φύλων τών καθ’ άπασαν τήν 
Ελλάδα οΐκούντων (3). Οΰτοι δέ συγγενείς δν- 
τες τών αρίων εθνών εί^ον τάς αΰτάς πεοί 
θεών δοξασίας, άφορμηθέντες, ώς καί έκεΐνα, 
εκ τών στοιχείων τής φύσεως, τών άντιθέσεων 
τοΰ οΰρανοΰ, τής γής, τοΰ άέρος καί τοΰ υ- 
δατος, έκ τής ένεργείας τοΰ φωτός καί τών 
φερόντων αΰτό, τής Ήοΰς καί τοΰ Ήλίου, έκ 
τοΰ έγγειου πυρός καί τών έκρήξεων αΰτοΰ.

' 1) Pet. <τλ.7ί Σημ. 'Γούτων ή συγγένεια άπεδείχθη 
κυρίως μεν εκ ιών γλωσσων τών εθνών τούτων, ά 
τινα εχουσι κοινάς μέν τάς είρηνικάς λέξεις διαφό
ρους δέ τάς πολεμικάς, διότι έν ειρήνη ζώντες κατά 
τούς παλαιοτάτους χρόνους πρό τοΰ χωαισαοΰ δεν 
ήσθάνθησαν τήν άνάγκην νά πλάσωσι λέξεις πολευ.ι- 
κάς, αΐτινες είνε τεκμήρια τόΰ ριψοκίνδυνου τών 
μετά τόν χωρισμόν προκυψάντων λαών χαρακτήρος 
Μ. Muller 97 DuiiCk 9 'Όμως καί έκ τών μυθολογι
κών δοξασιών, ήθών καί έθίμ.ων αύτών. Φαίνεται δ’ 
ότι τών γλωσσών τούτων τών έθνών πρεσβυτέρα εΐνε 
ή σανσκοίτη, διότι διεφύλαξε τάς λέξεις είς τήν κα- 
τάστασιν τήν μ,αλλον πλησιάζουσαν τήν πρό τής δι- 
αιρέσεως τής Ίνδογερμαν. ομοεθνίας.

(2 UUnck τ > .  Λ 27 I’et 72
(3) Περί τών ονομάτων τών πρώτων κατοίκων τής 

Έ λλ. πολλοί πολλά έγραψαν, τάς γνώμας των άρυό- 
μενοι έξ άρχαίων συγγραφέων. Dur.ck αύτ. 11. Τό 
ονομα Πελασγοί ήτο κατ’ άρχάς Πελαργοί έκ τοΰ 
πελ. καί ά'ργος-άγρός= οί κατοικοΰντες τούς άγρούς 
άντιθέτως πρός τούς ποιμένας καί ναυτικούς. Περί τών 
άλλων ονομάτων ϊδε Maury αυτόθι.

Pet σελ. 96 III. Σημειωτέον οτι οί κατά τούς y ρό— 
νους τοΰ *Ομ. κατοικοΰντες τήν ‘Ελλάδα έλεγοντο γε-  
νικώτερον Δαναοί ΆργεΤοι καί ’Αχαιοί. Φαίνεται δέ 
οτι οί Α χ .  κατά τούς χρόνους τούτους ήσαν ε γ 
κρατέστεροι τών άλλων. Ά λ λ ά  τά περί τούτων οΰ 
τής πα'ούτης πραγματείας.

(ακολουθεί)

Τούτων οΰτως έχόντων νομίζομεν μετά τών 
αρχαίων σχολιαστών τηρητέον τό κόμμα μετά 
τό αναγεΐσθαι καί άποδοτέον τή ευκτική τήν 
ιδίαν δύναμιν έομηνεύοντες ώδ’ «εί'θε νά ήμην 
δαψιλής εις τό διηγεΐσθαι. έπιτήδειος, ωφέλι
μος τώ άρματι τών Μουσών», διότι το έν τω 
περί ου ό λόγος χωοίω πρόςφορος (πρόςφορος έν 
Μοισάν δίφροι), ήγουν ωφέλιμος, έπιτήδειος καί 
μετά τής έν παραλαμβάνεται σχεδόν έν τ·7| ση
μασία περιποιητικής δοτικής, καθάπερ έν'Ομή- 
ρου Όδυσσείας Ε, 234 πέλίκυν μέγαν άρμε- 
νον έν παλάμγισιν ί’δ. καί Άπόσπ. παρ’ 'Ηρο- 
δότω β. Ομήρ. 31 ϊπποι δ’ έν πεδίφ κόσμος. 
Καί τό μέν έπίθετον εύρησιεπής συντάσσεται 
άπαρεμφάτω κατά τήν τετριμμένην παρ’ Έ λ -  
λησι πλοκήν (πρβ. Κρυγέρου Γραμματ. § 53, 
5 σημ. 7, 8  καί 10). Τό δ’ άναγεΐσθαι καί 
άλλαχοΰ τοΰ Πινδάρου σημαίνει διηγεΐσθαι, 
έν τάξει άναγράφειν, οίον έν Νεμ. I, 19 βρα
χύ μοι στόμα πάντ’ άναγήσασθ’ όσων ’Αργείον 
εχει τέμενος μοίραν έσλών καί Ίσθμ. Ε, S3 
έμοί δέ μακρόν πάσας άναγήσασθ’ άρετάς. Έ ν 
τεΰθεν κατάδηλον γίνεται, δτι ό ποιητής άπε- 
δύθη είς κινδυνώδες έργον τοΰ ύμνήσαι διά τής 
ωδής τοσαύτας νίκας, δσας ένθάδε κεχωρισμέ- 
νας εγκωμιάζει τοΰ Εφαρμοστού, προςθέμενος 
σωρηδόν τούς έπαίνους τοΰ Λαμπρομάχου. (*) 
Καθάπερ λοιπόν ό 'Ομηρος πρό τοΰ καταλό
γου τών νεών έπικαλεΐται τάς Μούσας καί 
έπαναλαμβάνει τάς αΰτάς δεήσεις τοΰ άχιλ
λείου στρατεύματος πρό τής διηγήσεως έμφαί- 
νων κατά τόν Ευστάθιον (εις Ίλιάδ. Β ρ. 
319) δτι, ώςπερ έργον έ'θετο τόν κατάλογον 
άπάντων τών ’Αχαιών, οΰτως είπεΐν καί τοΰς 
ύπό τόν Αχιλλέα, οΰτω καί ό Πίνδαρος ένεκα 
παρομοίας αιτίας ώνόμασε τόν δίφρον τών Μου
σών, πρίν ή έςαριθμήστ) τάς πολλάς έκείνας
νίκας, δπως έ'πειτα παρασκευασθή εύθετος ή 

’Ρ ϊ » 'ί μεταοασις απο των ηρωικων χρόνων εις το
άσαι τά ; παρούσας πράξεις. Τέλος πάντων είς 
τήν ωδήν ταύτην άρμοδιωτάτην εΰ/ήν νομί
ζομεν, καθ’ ήν ό Πίνδαρος έφιλοτιμήθη 'ώστε 
τόν Εφάρμοστον θεόθεν τε καί έξ'ιδίας φύ
σεως έκδιδάξα; τήν πάλην άπέβη άντάξιος 
μάντις. 'Οθεν κατά τήν ήμετέραν στίξιν 1 
ητ ών  μελών διάταξις παραμένει ομαλή καί 
άπλή, 2  καθ’ ήν είς έκάτερ.ον τών έπιθέτων 
προςτίθεται τό 3 ί’όιον κατηγόρημα.

Ν . ΠΕΤΡΙ1Σ

1) 'Ίνα ό Πίνδαρος παραδώση τη μνήμη αριθμούς καί 
ε.δη νικών καί ονόματα τόπων οΰ μ,όνον διηκριβωμε- 
νως, άλλ’ ϊνα όμιλήση έπαξίως καί κομψώς, μ ε τ ε /ε ι -  
ρισθη ποικίλα μεσα. 'Οπως δε μνημονεύσωμεν γνω- 
ρίσματ’ αύτών ένταΰθ’ άφορα τό έθος τοΰ έγκαταμι-  
γνύναι τών τόπων καί τών θεών τάς έπωνυμίας έν τώ 
έγκωμιάζειν τάς πατρίδας τών νικητών ’ίδ. Ιΐύθ. Δ.
3. 4. 14. 15. Μ. 71 καί ΙΓ'. έν άρχή καί Νεμ. Α.  
£ν αρχϊΐ κ<Χί Ό λυ μ π .  Η. επ’ ίσης εν προοιμίω. Τούτοις 
οΰχί παίγνια εύφυίας άλλά πραγματικάς θ^άς καί ας 
πιστεύει ό λαός προβάλλεται ό ποιητής, οπερ τεκμη-
ριοΰσιν αΰτά τάγάλματα τών πόλεων ώσεί θεών πρβ-
Δισσενιον εις τό Α. τών Ίσθμιονικών τής ύπό Βοικ- 
χίου έκδόσεως, ενθα σαφώς διδάσκει τά περί τούτου 
λέγων «καί έπειδή πλείστων πολιτειών αί πολιοΰ/οι  
θεαί συνήθως έπονομάζονται άπό τοΰ αΰτοΰ ονόματος 

j άφ’ οΰ έκ εΐναι, οίον Αίγινα, Κυρήνη, Θήβαι, Μυκή- 
| νη, 'Ρόδος, άλλαι πάλιν καθ’ ον τρόπον καλείται ή θεά 

'Ρώμη καί ή πόλις 'Ρώμη καί τής πόλεως καί τής 
πολιούχου θεάς τό ονομα υπάρχει κοινόν, έντεΰθεν πρό
χειρον είναι τώλυρικώ ή δικαιολογία άλλως τε ούτως 
επισταμένου κοσμεΐν καί διαποικίλλειν κατ’ έξοχήν 
τα προοίμια των ωΟων. Και δή τά ήθη τών πολιτών 
μεταφερονται είς τάς ήρωίδας αΰτάς. "Οθεν ή Θήβη 
μήτηρ εν Ό λυ μ π .  ΣΤ. 85 καλείται πλάξιππος Θήβα'  
ο Ίελεσικρατης εν Πυθ. (?). προοιμ. διωξίππου στεφά
νωμα Κυράνας.Ούδέ θαυμαστόν, οτι τά «φιλάρματος 
πόλις, τεκεΐν πόλιν άν5·ρα» μόλις παρέχουσιν δψιν

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ.

Εις το προγενέστερον φυλλάδιον τοΰ Περιο
δικού έδημοσιεύσαμεν τάς έργασίας τής έν Σύ
ρω συσταθείση; Επιτροπής πρός εΐσπραξιν συν
δρομών διά τήν άποπεράτωσιν τοΰ Μνημείου 
τοΰ Λόρδου Βύρωνος. Τήν σήμερον εΰχαρίστω; 
γνωστοποιοΰμεν, δτι ή έν λόγω Έπιστροπή 
πάνυ φιλοτίμως έργασθεΐσα καί μετά ζηλωτοΰ 
όντως, πατριωτισμού, περιήλθεν έκ δευτέρου 
την πολιν προς εΐσπραξιν καί άλ.λων χρηματι
κών ποσών. Οι ευγενεΐς τής Σύρου κάτοικοι 
αντεπε<ρίθησαν προθυμως είς τήν αίτησιν τής 
Επιτροπής, και δ ή ώς βλέπει τις, έν τοΐς 

ουκ. £i»cocT(X̂ )pov*/jTov 7UOGOV 7τρο£νίνεγκ,ον 
με δλας τας Εμπορικάς ανωμαλίας τής σήι/.ε- 
ρον. Πας έπαινος πλέον διά τήν Επιτροπήν, 
τους jcocτοικου^, γ,χι τον ακ^ΐΛατον άντα7Τοχ.οι- 
την τοΰ Περιοδικού Κύριον Δ. ’Αθηναΐον καθί
σταται περιττός, τοσω μάλλον καθ’ δσον ή έν 
λόγω Επιτροπή άντιπροσωπεύσασα τόν Σύλ
λογον Βύρωνα κατά τήν περίστασιν ταύτην, 
δ»ν άνταπεκρίθη μονον εις τά αισθήματα αύ
τοΰ, άλλ εις τήν φωνήν παντός Έλληνος καί 
πάσης τή ;  Έλλ. φυλή;ιCrr y , *

α  κεντρική επι τή ; άνεγέρσεω; τοΰ μνη
μείου επιτροπεία, έπί τα ΐ; γενομέναι; ύπέρ

έσχηματισμενου λόγου, έκτός άν ή ό τρόπος ίσχυρότε- 
ρον έκδηλοΰται, ώστε λέγεται έν Ό λυ μ π .  Η .  36, οτι 
τό τρωικόν τείχος άνέπνευσεν ορμητικόν καπνόν (λά-  
βρον άμπνεΰσαι καπνόν) καί έν Ίσθμ. Ζ. 53, οτι b 
Ά χ ιλ λε ύ ς  διά τοΰ δόρατος εξέταμε τήν δύναμιν τής 
Τροίας (Τρωίας ίνας έκταμών δορί), ή ύπάρχει π ε -  
ρίφρασις ούσιαστικοΰ, ώς έν Πυθ. ©. 86 λευκίπποισι 
Καδμείων άγυιαΐς, ’ό ούδείς τών νεωτέρων ποιητών θά 
μιμηθή»' πρβ. καί Αοβέκκιον είς Σοφοκλέους Αΐαντα  
ρ. 73. Μάλλον δέ προςκρούουσι τή έν Ίσθμίοις Α . 3 
μή μ.οι κραναά νεμεσάσαι Δφολος καί τά έν Πυθ. ©.  
57 εύρυλείμων πότνα Λιβύα παραβλητέα πρός τά έν 
Ό λ υ μ .  Θ. 22 καί Πυθ* Δ· 43- Τής είς μετωνυμίας 
πινδαρικής ταύτης τάσεως μέμνηται καί ό Εΰστάθιος 
είς Όμήρου Ίλιάδος Τ. ρ. 117ο.  3 καί πάλιν Ό δ υσ 
σείας Τ. ρ. 1875, 37, ού δέν 'διαφέρει ή παρά ποιη-  
ταΐς χρήσις τοΰ άποδιδόναι τή γή  καί τοΤς μορίοις 
αΰτής ζωήν τινα καί ψυχήν. "Οθεν άν ό "Ομηρος κόλ
πον πλεονάκις άποδίδωσι τή θαλάσση, ό Πίνδαρος με
ταφέρει είς τάς παρακτίους νάπας πρβ. Ό λυ μ .  ©.  
93 Νεμέας κατά κόλπον καί ΙΔ. 23 κόλποις Πίσας 
καί Πυθ. Δ. 49 ’Αργείου κόλπου, μάλ-.στα έν Ό λυα .  
ΙΓ. 85 λέγεται,  οτι οί κόλποι έπαρκοΰσι τώ αίθέρι 
πρβ. Βερνχάρδην είς Διονύσιον Περιηγητήν ρ. 504.  
Παρεκτός τούτου ή Κυρήνη λέγεται έν Πυθ. Δ. 9 
κτισθεΐσα έν άργάεντι μαστώ (έπί λευκοΰ βουνοΰ) 
ίδ. Σχολ. καί Η σ ύ χ ιο ν  έν λ. μαστώ· Τό όρος Αίτνα 
προςωνυμεΐται γαίας μέτωπον, πρός ο παραβλητέον 
τό έν Ό λ υ μ .  ΙΓ. 102 έπ’ όφεύϊ Παρνασία ήγηθέντος 
κατά γε τοΰτο τοΰ Όμήρου έν Ίλιάδος ΐ ,  151 πρβ 
και τά εν ΓΙυΟ. Β. 45 έν Παλιού σφυροΐς, οί; προςθε- 
τέα :-.αί ή έπιφανεστάτη τών Δελφών ύποσήμανσις 
«μέσος όμφαλός εύδένδροιο ματέρος». Τέλος ό μ έν 'Ό μ η -  
ρος πλειστάκις εκφέρει νώτα θαλάσσης, ό δέ Πίνδαρος 
νώτα γαίας ίδ. Πυθ Δ. 26 καί Νεμ. Θ. 59 βαθόστερνον. 
Περί τοΰ έθους τούτου τών ποιητών επάξιος άναγνώ-  
σεως είναι ό Εΰστάθιος είς Όμήρου Ίλιάδα ρ. 308 —  
310,  ό τήν κρίσιν προκαλούμενος ώς πρός τό βωμοΰ 
θέναρ. Παρασιωπώντες άλλας τοΰ είδους τούτου πε-  
ριγραφάς άγνοοΰμεν άν έπήλθενείς τόν νοΰν τ ο ΰ Σ /ο -  
λιαστ^ΰ καί τό έν Νεμ. I. 27 πόντοιο πύλαι ( = ά ν τ ί  
τοΰ Ίσθμ.οΰ), όςτις τό έν Κορίνθου πύλαις ς.  92 τής 
αύτής ψδής έρμηνεύει «Κορίνθου πυλας λέγει τόν ’IjO- 
μόν- έν τώ τέλει γάρ αΰτοΰ ή Κόρινθος κεΐται πρβ 
Ίσθμ. Γ. 33 κα,ί γέφυραν ποντιάοα πρό Κορίνθου τει-  
χέοίν». Εντεύθεν μάτην ο Βοίκχιος έν τώ προκειμένω 
χωρ’.ω υπερασπίζει τήν ιδίαν διόρθωσιν έ ν  ,·τ ε Κ  α-  
σ τ α λ ί α παρά ’ Αλφεοΰ τε ρέεθρον, οπού έν νοΤς κώ - 
διξι φέρονται τά ί ς  σ ο ν  τ ε ,  έν άλλοις δ’ έτι άδοκι- 
μ.ώτερα ίσσον καί ή ίσσον, ένθα προβαλλόμεθα τήν  
δε τήν διόρθωσιν

θάλλει δ’ άρεταΐσι 
δ ι σ σ ά Κασταλία παρά 
’Αλφεοΰ τε ρέεθρον. 

επειδή ή άπλή δοτική άρκεΐ είς τό σημάναι τό περί-  
χωρον ίδ. Ίσθμ. Α . 29 πρβ- καί Β-ρνχάρδυος Synt. 
ρ. 202 καί το δισσά άντί δισσά έξισοΐ τό δίκοανον 
δενδρον τω Ό ποΰντι,  είκών περιεχομένη έν τώ έπο-  
μένω επιθέτω άγλαόδενδρον.
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προσδοκίαν, έν Άθήναι;, έν Σύρω, έν Μεσο- 
λογγίω κκί έν Πειραιεΐ, είσφοραΐ; θαρρήσασα, 
καί πρό; τοΰ; λοιπούς Δήμους τού Κράτους, 
τήν φωνήν αύτής ήγειρε, έλπίζουσα, ύπέρ τοΰ 
ΐεροΰ σκοποΰ τοΰ ήμετέρου σωματείου, έξίσου 
νά τείνωσιν αρωγόν τήν χεΐρα, τό παράδειγμα 
εκείνων φιλοτίμως μιμούμενοι.

ημοσιεύομεν κατωτέρω τά  ονόματα τών έν 
Συρω προσενεγκόντων διά τήν άποπεράτωσιν 
τοΰ Μνημείου αξιότιμων Κυρίων.

Έκ προηγουμένων εισφορών Δραχ. 1,492.
Γ. Παυλακάκης 
Ν. Καρδίτζης  
’Αδελφοί Πετρίτζη 
Γ. Γιαννίκογλους 
Γ . Σΐνος

560 ' Γ .  Κολοκοτρώνης 5 60
2 5 ,0 0  Δ. Σαρσέντης 22^40
1 1 , -0  I. Τριανταφυλλάκος 22 ,4 0  
16 ,80  Αδελφοί Τζιβουράκη 14,20  

5 ,60 Δ. Παρασκευας 5,60  
Β.καί Α.ΠαρασκευαςΙ 1,20  

φης 11 ,20  | Π. Κοσκορίζης 10 ,00
Ν .  Μαθας 16 ,80  Μ. Ν· Ά π αλύρα ς  5 ,60
Α .  Άναγνωςόπουλος28 00 ι Γ. Γλύκας
Ν. Βαλμάδης 23 ,00  | Γ .  Λαγουρός

Κ . ’Αναγνωςόπουλος22,40  
®. Μπού

Σ 'Ροδόπουλος 5 ,(j0 
Ά ν α σ τ .  Λαμπρινός 10,00  
Καλομοίρης καί Γεωργα-  
κόπουλος 10,00
Χρ. Τιζάνος 11,20
’Αδελφοί Κοτζιφάκη 11,20  
Ρ. Μουλαδάκης 10 ,00  
Α. Σαλάχας 28 00
Ιωάννης Βενιζέλος 5,60  
Ν. Σπουργίτης 
Π. Άρανίτης  
I. Α Βίνιος 
Μ Κορνιλάκης 
Κ. Χατζόπουλος 
Στ. Μαΰρος 
Σ. Κουτζοδόντης 
Ε. καί Ι.Πετρόπουλος28,00 
Τίοί Γ. Γλύκα 28 ,00  
A. Ν .  Παρασκευας 11,20

5.60  
4 ,50

Μ , 20
5 .60  
5 60 
5 60 
5 60

5 .60
5 .60

Άνοίνυμος 22,80
Ε. Κορωνιός 16 ,70
Π. Μαρκότζης 11 ,20
Ν. Βόγλης 5,60
Ν. Σταματιάδης 11,20
Δ. Έξαρχόπουλος 5 60
Ν. Καβούρ 5 ,60
Κατζούλης 11 ,20
I. Παρώδης 11 ,20
Ν. Άμ.παζής 5 ,60
Ά λ .  Μάσχας 3 ,6 0
Π. ι\1ί-/ας 5 ,60
Χρ. Μιλιόρδος 1 1 , - 0
’Ανώνυμος 11 ,20
Ά δελφ. Καλοκερινοί 11,20 
Ν. Σταθόπουλος 11 ,20

’Εν όλω είσέ- 
πραξεν ή Έ π ι -

Βουγιουκλής καί υίός! 1 ,20 ' τροπή Δρ. 2 ,1 4 7 ,2 0

Ε Ι Σ

ΚΡΥΦΙΟΣ ΓΑΜΟΣ 
Κ Ω Μ Ω Δ Ι Α  Ε Ι Σ  Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ  Τ Ρ Ε Ι ί

H ΕΤΑΦΡΑ2ΘΕΙΣΑ ΕΚ T 0 V  ΙΤΑΛΙΚΟΥ 

r n o

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ  Ν .  Τ Α Π Ο Υ Ρ Ο Τ .

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α .
ΡΟΔΟΛΦΟΣ πατήρ τής 

ΚΑΡΟΛΟΣ,
ΙΟΥΛΙΑ, κρυφή σύζυγος τοΰ
POBEPTOV.
ΕΡΡΙΚΟΣ, εραστής τής Καρολίνας.
ΓΟΤΛΙΕΑΜΟΣ, μνηστήρ τής Καρολίνας.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ, γέρων υπηρέτης.

'II σκηνή υποτίθεται ε’ς ’Ιταλίαν.

ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ί Ι  σκηνή παριστ£ μεγαλοπρεπή αίθουσαν.

ΙΟΥΛΙΑ καί ΚΑΡΟΛ ΙΝ Α.

ΙΟΥΛ. Ά λ λ ’ είναι δυνατόν νά μή θέλνις νά 
συγκατανεύσης ;

ΚΑΡ. ’Αγαπητή μου ’Ιουλία, καλώς γνωρί
ζεις τήν έπιμονήν τοΰ πατρός μου; φοβούμαι 
νά μή τόνθυμώσωμεν χωρίς κανέν αποτέλεσμα.

ΙΟΥΛ. Οταν πασα οδός κα ταπείσεως κα- 
ταστή άνωφελής, τότε Οά μεταχειρισΟώμεν 
καί ήμεΐς βίαν καί άπάτην, καί θά ίδώμεν 
έάν δύο νέαι δμοιαί μα; δέν θά είξεύοωσι ν’ άν- 
τισταθώσιν εί; τά ; έπιθέσει; δύο έξηκοντού- 
των γερόντων ! Έκτο; δέ τούτου θά έχωμέν 
καί συμμάχου;.

ΚΑΡ. ’Α λ λ ά  πώ; ν’ άντισταθώ είς τά ;  θε
λήσει; τοΰ πατοό; ;

ΙΟΥΛ. Λέγουσκ πάντοτε £ν ώραΐον δχι ξη

ρόν καί θετικόν. Ά λλά  πρίν έκτεθώμεν, θέλω 
να θέσω ει; Ενέργειαν £ν σχέδιόν μου. . μικράν 
τινα απάτην· ήτις θά πείστ) έλπίζω τόν μνη
στήρα σου ν’ άρνηθίϊ άμέσως τήν ώοαίαν σου 
χεΐρα.

ΚΑΡ. ’Απάτην τινα ; Όποιαν ;
ΙΟΥΛ. Σΰ δέν πρέπει άκόμη νά τήν γνω- 

ρίζγίς, ή τρυφερά λεπτότης σου θά μ’ εμπόδιζε 
τοΰ σκοπού μου. Αλλ έκεΐνος ό άνόητος σύ- 
ζυγός μου δέν έπιστρέφει ! · Είμαι άνυπόμονος 
νά μάθω άν ό Ερρίκος . .

Κ ΑΡ. Ο Ερρίκος ! Ά χ  ’Ιουλία, καί είμεθα 
βέβαιοι ότι αΐ άποδείξεις τοΰ νέου τούτου εΐναι 
άγναί καί ειλικρινείς ; Ή  γνωριρ-ία μας εΐνα 
τοσον στενή άκόμη . . Καί άν αΰτάς ήτο ποτέ 
εί; τών τόσων δολίων . .

ΙΟΥ. Δέν είναι δυνατόν! ή εΰγενή; του συμ
περιφορά, ή σώφρων καί εΰγλ.ωττος όμιλίατου, 
άποδεικνύουσιν αΰτόν τίμιον άνθρωπον . .  Κατά 
τάς όλίγας φοράς, καθ’ άς τόν εί'δομεν παρά 
τνί θείοι: σου, ήννόησα καλώς την ειλικρίνειαν 
τοΰ έρωτός του.

ΚΑΡ. l· Ηναι τόσον εύκολον ε’ις τοΰς άνδρας 
νά ποοσποιηθώσι . .

ΙΟΥΑ. "Οσον είς τάς γυναίκας, ό'χι βέβαια, 
νά εί'μεθα δίκαιαι. Άλλά κάποιο; έρχεται (υ
πάγει νά παρατηρήσγ)). "Ω μά τόν Βάκχον 
Ο πατήρ σου συνοδεύων ένα γέροντα, θ ά  ήναι 

βεβαίω; ό άγαπητό; σου μνηστήο !
ΚΑΡ. Ά ;  άποσυρθώμεν.
ΙΟΥΛ.’Ό χ ι ,  μάλιστα ά; ύπάγωμεν εί; προϋ- 

πάντησιν μετά σταθερότητο;, δπω; παρατη- 
ρήσωμεν άπό ποιον μίγμα σύγκειται τό άνόη- 
τον τοΰτο γεροντίδιον.

ΣΚ ΗΝΗ  Β'.

ΡΟΔΟΛΦΟΣ, ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ καί αί ρηθεΐσαι.

ΡΟΔ. Προχωρεί, έφθάσαμεν ακριβέ Γουλιέλ- 
με. Ώ  ίόού ίσα Γσα ή θυγάτηρ μου, ήτις ήλθε 
νά μάς προϋπάντηση άνυπόμονος οΰσα νά μας
ίδ·/).

ΙΟΥΛ. (Τί ώραία μάντευσις).
ΓΟΥΛ. ('Οδοιπορικά ένδεδυμένος). ’Ώ  λυ

πούμαι νά.παρουσιασθώ αέ όδοιποοικον ένδυμα.
ΡΟΔ. Κατά μέρος αί φιλοφρονήσεις· τοιαΰ- 

ται μεταξύ ήμών δεν πρέπει νά γίνωνται. Κα
ρολίνα, οΰτο; είναι ό άκριβός μου φίλος κύιιος 
Γουλιέλμος Φε<!)έλης, τόν οποίον σοί ώοισα 
ύιά σύζυγον έκ τής παιδικής σου ήλικίας.

ΚΑΡ (κύπτουσα). Κύριε !
ΙΟΥΛ. (σιγά εί; τήν Καρολίνα). ΓΙολΰ; χ α ι 

ρετισμό; ! Δέν έπρεπε νά τον χαιοετίσνις.
ΓΟΥΛ.Δεσποσύνη, σείς αυξήσατε τήν ώοαιό- 

τητά σας, άφ’ δτου δέν σάς ειδον, διό καί 
είμαι λίαν ευχαριστημένος. Είναι ήδη καιρός, 
άφίνων τά ταξεί^ιά μου, νά δοκιΐλάσω πλησίον 
σας αιώνιον άνάπαυσιν.

ΙΟΥΛ. (σιγά εί; τήν Καρολίνα). Μή τοΰ α
ποκρίνεσαι.

ΓΟΥΛ. (σιγά εί; τόν 'Ροδόλ.φον). Δέν άπο- 
κρίνετοα ;

ΡΟΔ. Ή  συγκίν·/)σις . .
ΓΟΓΛ. ”Α ! εννοώ, έννοώ· καί ποία είναι ή 

ώραία αΰτη δεσποσύνη; Είναι ίσως συγγενής τις ;
ΙΟΥΛ. Ό χι,  κύριέ μου, έγώ δέν είμαι τό

σον τυχερά! Θά ήμην πολύ εΰχαριστημένη νά 
εύοίσκωμαι είς συγγένειαν μέ άνθρωπον τόσον 
εΰγενή καί έράσμιον, δπως φαίνεσθε νά ήσθε.

ΓΟΥΛ. Διάβολε ! Πόσον είναι χαρίεσσα !
ΡΟΔ. Αΰτη είναι άνεψιά τοΰ κυρίου Α ντω 

νίου Γοισμύνδη, εμπόρου, δν καλώ; θά γνωρίζ·/);.
ΓΟΥΛ. Δέν ένθυμοΰμαι.
ΡΟΔ. Άνεχώρησεν, είναι ήδη δύο έτη, καί 

έπήγεν εί; Άβάνην διά λογ/σμόν τή ; έπωνυ- 
μία; Μπομφίλη καί Σα. 'Η φιλία πρό πολλοΰ 
καιρού μάς συνέδεε, τόν ήνάγκασε νά μ ’ έκ- 
λέξη ώς κηδεμόνα αΰτής . .

ΙΟΥΛ. (Καί αΰθέντην).
ΡΟΔ. Έχομεν δμως ειδήσεις δτι αΰτός θά 

επιστρέψ·/) τώρα ευτυχώς, καί ή τελευταία του 
επιστολή έκ Κάδικος μάς βέβαιοί δτι γρήγωρα 
θά έχωμεν τήν εΰχαρίστησιν νά τόν έναγκαλι- 
οθώμεν. Ήργησεν άπό έλαφράν τινα ασθένειαν 
προελθοΰσαν έκ τοΰ μακρυνοΰ ταξειδίου.

ΙΟΥΛ. Δυστυχή θείε ! . . Είς τοιαύτην ή
λικίαν !

ΡΟΔ. Έλπίζομεν δτι δέν θά ηναι τίποτε, 
και ότι εντός ολίγου θά τόν έχώμεν ύγιή μεθ’ 
ήμών . . Μετά τήν άφιξίν του θά σκεφθώμεν 
καί περί ύπανδρείας τής ’Ιουλίας . . θά ποο- 
βλέψωμεν, θά προβλέψωμεν.

ΙΟΥΛ. Δέν έχω βίαν, κύριε . . (Διότι έ /ω  
ήδη προβλέψει).

ΣΚΗΝΗ Γ'.

ΡΟΒΕΡΤΟΣ καί οί ρηθέντες.

ΡΟΒ. Κύριε δικηγόρε, αύται είναι αί έπι
στολαί (εί; τόν Γουλιέλμον). Δούλος σα;, (ώ- 
ραΐο; ! Φαίνεται ζωηρό; !)

ΓΟΥΛ. (Εί; τόν 'Ροδόλφον). Ποιο; είναι έ
κεΐνο; ό νέος ;

ΡΟΔ. Ό  γραφεύς μου . . (πρός τόν 'Ροβέρ- 
τ ο ν ,. Κ κ λ ά . Α περασκτε είς τό γρ α φ εϊο ν ,-ερ -  

άμεσως.

P0BA f 0 YV K T^V 'Ροβ^Ρτον)· Ένεχειρισες;
ΙΟΥΛ. (Ζώον !)
ΡΟΒ. (Δέν πταιω έγώ). (αναχωρεί).
ΡΟΔ. Τοΰτο είναι τό δωμάτιόν ’ εις δ έκα- 

τοίκησες άλλοτε· ένθυμήθητι δμως ότι ήδη
είσαι ν,ενος, ά λ λ ’ είς τών αΰθέντων τή; οι

κία;.

Ακριβέ μοι φίλε· σύ μέ ύποχρεώνει;.
ΡΟΔ. Καί λέγει; πρό; έμέ νά μή κάμνω φι- 

λοφρονήσε^;, ενώ σύ μά; σκοτών·/]; μέ τά ;  ίδι- 
κάς σου. Ά χ  κακέ! ή έν Παοισίόις μακράσου 
οιαμονη σέ άπεκατέστησεν ένα πραγματικόν 
λέοντα, άλλά θά ^ρν,; τάν διδάσκαλόν σου, 
και ουτο; θά ήναι ή Καρολίνα ήτι; θά σέδιορ- 
θωσγ καί χαλινώση εκείνην τήν φανταστικήν 
σου ζωηρότητα. ’Ώ  σέ λέγω δτι θά σέ κάμη 
να βαλλγι; γνώσιν, τρελλούτσικε ! (γελώνΊ. *

ΙΟΥΛ. (Πτωχόν βρέφος!)
( I ϊ,κνα μου, σάς αφίνω διά μίαν στιγ- 

μην καί επιστρέφω άμέσως. Εΰθυμεΐτε, εύθυ- 
μειτε, ή ήμερα αύτη πρέπει νά ηνε δι’ ήμας 
ήμερα χαρμόσυνος (αναχωρεί).

ΓΟ Υ Λ . Πόσον είναι καλός ό άκριβό; 'Ρο-
οολφος.

ΙΟΥΛ. Τνί άληθεία άκριβό;.
IΟΥΛ. Αλλά σεΐ; Καρολίνα, άλλάξατε 

πολυ· δέν σά; γνωρίζω πλέον. Πόθεν άράγε ή 
μελαγχολία αυτη ; Σεΐ;, τό κοράσιον έκεΐνο, 
τά τοσον εύθυμον, τόσον χαρίεν,δπερ δι’εν γλύ
κισμα έδιδεν οσα φιλήματα ήθελέ τ ι ;  ; Ά χ  ! 
βλέπω καλώ; ότι ό άήρ τή ; ύπανδρείας σα; 
άπεκατέστησε σοβαραν. Ά λ λ ’ έλπίζω έντό; έ- 
λίγου νά δυνηθώ νά σά; μεταδώσω όλίγην* έκ 
τή ; καλή; μου διαθέσεω; καί σά; κάυ,ω νά γε- 
λάσητε μέ χειρονομία; καί μορφασμού; . . Ναι, 
θα γελασω[.Αεν, θά γελασω ^ εν.

ΙΟΙ Λ. (Και ισω; δ ι’ εξόδων σου), σιγά ·είς 
"^ν Καρολίνα). Α; τοΰ έ.τιτεθώμεν χωοί; νά 

χάνωμεν καιρόν. 1

ΚΑΡ. (σιγά εί; τήν ’Ιουλίαν). Ά λ λ ’ έγώ δέν 
δύναμαι . .
, Ι 0 Γ Λ · (βιγ ά ε'·ί τήν Καρολ.) Θά δυνηθώ 
εγώ . .

ΙΟΥΛ. Καλώ; δέν άποκρίνεσθε ;
 ̂ ΙΟΓΛ. Κύριε, δέν πρέπει νά σά; έκπλήττνι 
η σιωπή τή ; φίλης μου, αύτη είναι τόσον δυ
στυχή; . . Καί είναι έ; αιτία; σας (μετά συλ
λογισμού).

ΚΑΡ. (σιγά εί; τήν ’Ιουλίαν). Τί λέγει; ;
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ΙΟΤΛ. (σιγά είς τήν Καρολίνα). Άφες με 
ήσυχον.

ΓΟΤΑ. Δυστυχής έξ αιτίας μου ! . . Δέν 
έννοώ . . Έξηγηθήτε σαφέστερον.

ΚΑΡ. Κύριε, έγώ . .
ΙΟΤΛ. (σιγά είς την Καρολίνα). Ά φες με 

μόνην μετ’ αύτοϋ.
ΚΑΡ. Συγχωρήσατέ μοι ν’ άποσυρθώ. Ή  κα

λή μου αΰτη φίλη θά σας είπή τό παν, έγώ δέν 
εχω τό θάρρος . . ’ Αχ κύριε, έάν έλαμβάνατε 
εύσπλαγχνίαν τνϊς θεσεώς μου, θά σας οφείλω 
την ευτυχίαν έφ’δλης μου της ζωής (αναχωρεί).

ΓΟΤΛ. Νά μέ πάρν) ό διάβολος άν κατα
λαμβάνω μίαν λέξιν. Αΰτη είναι δυστυχής έξ 
αιτίας μου, καί έπειτα λέγει ότι δύναμαι νά 
την ευχαριστήσω έφ’ ό’λης της ζωής. Τοϋτο 
είναι μυστήοιον.

ΙΟΤΛ. Τό όποιον άμέσως έξηγεΐται. ’Αλλ’ 
εΐναι δυνατόν ότι δέν παρατηρείτε είς τήν θλί- 
ψιν τής Καρολίνας τήν αιτίαν τοΰ γάμου τού
του δλως άναρμόστου καί προβλεπομένου έκ 
συμφέροντος ; Καί σας, ώ Κύριε, δέν σάς τύ
πτει ή συνείδησις νά θελήσητε διά τής βίας 
νά θυσιάσητε μίαν πτωχήν νέαν, ήτις, δπως 
ύπακούσΥ) είς τόν πατέρα της, θά γίννι σύζυ
γός σας, άλλ’ ήτις δέν σας άγαπά, οΰτε θά 
δυνηθή ποτέ νά σας άγαπήσν) ;

ΓΟΤΛ. Δέν θά δυνηθή νά μέ άγαπήση ; 
Συγχωρήσατέ μοι. άλλ’ δταν ώρισα τοιοΰτον 
γάμον, αΰτη μέ ήγάπα τρυφερώς, έπαιζε πάν
τοτε μετ’ μοΰ, μέ έθώπευε . .

ΙΟΤΛ. ΙΊρό δέκα έτών. Τότε ήγάπα τά  γλυ
κίσματα σας, άλλά τώρα χρειάζεται άλλο τι 
ή γλυκίσματα, δπως σχηματίσωσι τήν εΰτυ- 
yt'av της.

ΓΟΤΛ. Καί τί δύναμαι νά πράξω διά ν’ α
ξιωθώ τής αγάπης της ;

ΙΟΤΛ. Ν ’ άπορρίψητε καθ’ ολοκληρίαν την 
χεϊρα της* καί τοιουτοτρόπως νά τήν έλευθε- 
ρώσητε άπό τάς έπιπλήξεις τοϋ φιλαργύρου πα- 
τρός της. *

ΓΟΤΛ. Ν’άπορρίψω ! ! . .
ΙΟΤΛ. Καί πρός ανταμοιβήν θά σάς άγα

πήσν) καί σεβασθή ώς μία τρυφερά θυγάτηρ !
ΓΟΤΛ. Τρυφερά παρηγορία ώς . . .
ΙΟΤΛ. ’Αλλά τί ; Θά άποποιηθήτε νά πρά- 

ξητε τοϋτο, άφοϋ ή τιμή καί τό καθήκον σας 
το έπιβάλλωσι ;

ΓΟΤΛ. Ά λ λ ’ ώραία μου κόρη, σεΐς μοί ζη
τείτε τό άδύνατον. Είξεύρετε δτι τό συμφω- 
νητικόν τού γάμου τούτου έδωκε πέρας είς 

ακράν τινα δίκην, καί διά μόνον νά ύπαν- 
ρευθώ τήν ακριβή έκείνην νέα , παρεχώρησα 

δλα τά υπάρχοντά μου είς τόν 'Ροδόλφον.
ΙΟΤΛ. Καί σεις έπαναλαμβάνετε τήν δίκην 

μέ τόν πατέρα της, χωρίς νά θυσιάσητε έκεί
νην τήν δυστυχή άθώαν !

ΓΟΤΛ. Ά λ λ ’ είναι άδύνατον, σας επανα
λαμβάνω· τ ί  μέρος θά έπραττον, τώρα δπου 
δλνοι είξεύρουσιν δτι λαμβάνω σύζυγον, καί 
ύστερον άφοΰ έπερίμενα δέκα σχεδόν ετη ν’ 
αύξηνθή ή σύζυγος ! . . Ν ’ άπορρίψω ! εΐναι άδύ
νατον.

ΙΟΤΛ. Καί θέλετε λοιπόν καταχρώμενος 
τών δικαιιομάτων σας νά τήν καταστήσητε 
δυστυχή διά πάντοτε ;

ΙΟΓΛ. Δυστυχή . . όχι βεβαίως· μάλιστα 
επιθυμώ νά τήν καταστήσω εΰτυχεστά-ιην. Δέν 
θά έχν) νά έπιθυμήσν) τ ι.  Θά ζητήσω τό πάν 
διά νά τήν ευχαριστήσω, καί σάς βεβαιώ δτι 
θά διαλυθή ή μελαγχολία της, δταν θά είμεθα 
ύπανδρευμένοι.

ΙΟΤΛ. Ύπανδρευμένοι ! . . (Ά ς  άποπειρα- 
θώμεν άλλο μέσον). Ύπανδρευμένοι ;

ΓΟΓΛ. Βέβαια, ύπανδρευμένοι.
ΙΟΤΛ. (μετά συλλογισμοΰ). Ά λλά  πώς θέ

λετε νά ΰπανδρευθήτε τήν σύζυγον άλλου ;

ΙΟΤΛ. ”Ω ! τ ί  λέγετε ;
ΙΟΤΛ. (ώ; άνω). Τήν άλήθειαν. Ή  Καρο

λίνα εΐναι κρυφίως ΰπανδρευμένη.
ΓΟΤΛ. Χίλιοι διάβολοι ! μέ ποιον ;
ΙΟΤΛ. Μέ τόν γρ*φέα τοϋ κ. 'Ροδόλφου.
ΓΟΤΛ. Μεθ’ ένός γραφέως !
ΙΟΤΛ. Οστις δμως εΐναι τίμιος νέος, καλής 

καταγωγής, καί μόνον διά δυστυχίας τής οί- 
κογενεία; εύρίσκεται σήμερον είς τόσον ευτελή 
θέσιν. Δυστυχής Καρολίνα.

ΓΟΤΛ. Δυστυχής έγώ δστις έμπαίχθην τό
σον άνοήτως. Νά νυμφευθώ τήν σύζυγον. . .

ΙΟΤΛ. Άλλά, τί θέλετε ; εΐναι πράγμα τε- 
τελεσμένον.

ΓΟΤΛ. Δυστυχής έστω ! ’Εθυσίασα τόσανρή- 
ματα Λια την υπανδρείαν ταυτην, έκαμα τοσα 
έξοδα διά τά  δώρα τών γάμων.

ΙΟΤΛ. (γελώσα). Θά χρησιμεύσωσι δι’ άλ 
λην νύμφην.

ΓΟΤΛ. ’Ε, μάλιστα, δέν εΰρίσκονται τόσον 
ευκόλως είς κάθε στιγμήν.

ΙΟΤΛ. Σεΐς άστειεύεσθε, κύριε* άνθρωπος 
τών γνώσεων σας, τής καλλονής σας, και τό 
κυριώτερον τόσον πλούσιος ώς ύμεΐς, θά εΰρν) 
πάντοτε χιλίας σοζύγους είς τήν διάθεσίν του.

ΓΟΤΛ. Χιλίας ! Ά χ  θά ήσαν πολλαί, δέν 
θά ήςευρον πώς νά τάς διαθέσω. Ά λ λ ’ ας άνα- 
λογισθώμεν τόν θυμόν τοΰ 'Ροδόλφου όταν θά 
μάθνι . .

ΙΟΤΛ. Κύριε, εγώ σάς μετέδωκα ιδιαιτέρως 
τό μυστικόν, βεβαία ούσα δτι θά ένωθήτε μεθ’ 
ήμών, δπως έπιτύχωμεν τήν συγχώρησιν τοϋ 
πατρός, καί δτι άπορρίπτοντες σεΐς ό ίδιος τήν 
χεΐρά της, θά δυνηθήτε νά κρύψωμεν πρός τό 
παρόν μίαν τρομεοάν έξοαολόγησιν.

ΓΟΤΛ. Ά λλά πώς δύναμαι νά ποάξω γω- 
ρις να εςηγησω το παν ;

ΙΟΤΛ. Δέν θά σάς λείψωσι δικαιολογήσεις, 
άρκεΐ νά τό έπιθυμήτε· δειχθήτε ψυχρός, ούχί 
βιαστικός . . παρατείνατε τήν έποχήν τών γά
μων, έως δτου θά συμβουλευθώμεν τό μέσον 
δπως έπιτύχωμεν κατά τήν έννοιαν μας.

ΓΟΓΛ. Εράσμιον πλάσμα ! Τό, συμφέρον δ
περ έχετε διά τήν φίλην σας, άποδεικννει τήν 
καλήν σας καρδίαν, καί έγώ θέλω νά <ίάς ευ
χαριστήσω καθ’ δλα. Υπομονή ! Θά μείνω ά 
κόμη άγαμος ! Καί άν σεΐς, ώραία μου Ί-ουλία.. 
άν σείς ήθέλατε . .

ΙΟΤΛ. ’Ε πιστρέφει ό κύριος 'Ροδόλφος . . . 
αποδείξατε αδιαφορίαν, βαρύτητα . . . .

ΓΟΓΛ. Είναι καλήτερον ν’ άποσυρθώ· τώρα 
δέν θά ήξευρον τί νά τοΰ είπώ . . ί'σως θά πα- 
ρεκτραπόμην.

ΙΟΤΛ. Αναχωρήσατε λοιπόν . . . σάς συνι
στώ εχεμύθειαν.

ΓΟΤΛ. Μή φοβεΐσθε. Ύγίαινε, ώραία μου, 
θά κάμω πάν ο,τι σάς άρέσκει . . άλλ’ ένθυμη- 
θ:ΐτε δτι δέν δύναμαι νά μείνω πλέον έπί μα- 
κρόν . . άγαμος ! . . (αναχωρεί).

ΙΟΤΛ. Ίδού είς πεπεισμένος· άλλ’ δ άλλος 
είναι τόσον πονηρός δπου . . ώς τόσον ό γάμος 
θά παραταθή καί έπειτα . . έρχεται ό διάβολος, 
προσοχή !

ΣΚΗΝΗ Δ'.

ΡΟΔΟΛΦΟΣ καί ή ^ηΟεϊσα.

ΡΟΔ. (Ίδού την ! Θά ήναι καλήτερον νά τήν 
προετοιμάσω κατά τήν γνώμην μου πριν μάθν) 
παρ’άλλου τινός τήν άλήθειαν!)

ΙΟΤΛ. (Τί άσχημος μορφή ! Αισθάνομαι δτι 
μετ' αύτοϋ δλη μου ή σταθερότης χάνεται !)

ΡΟΔ. Ποϋ είναι ή Καοολίνα ;
ΙΟΤΛ. Εί ς τό δωμάτιόν της.
ΡΟΔ. Καί ό Γουλιέλμος ;
ΙΟΤΛ. Καί αύτός άπεσύρθη είς τό δωμά

τιόν του.
ΡΟΔ. 'Ε χει καλώς. Πλησιάτατε, ’Ιουλία,

έχω νά σάς ομιλήσω.
ΙΟΤΛ. Πρόςέμέ ; (Διάβολε είξεύρει ίσως ! ..) 

Ίδού με . .
ΡΟΔ. Καθήσατε. (κάθηνται). ’Εδώ, πλησίον 

μου, άκριβη μου· (μετά γλυκύτητος).
ΙΟΤΛ. (Εΐναι πολύ καλός ! δέν μοί άρέσκει !)
ΡΟΔ. ’Οφείλω μετά μεγίστης μου λύπης νά 

σάς γνωστοποιήσω θλιβεράν τινά είδησιν.
ΙΟΤΛ. Ω Θεέ ! ΓΙεοί τίνος πρόκειται ;
ΡΟΔ. Έλαβον πρό ολίγου μίαν έπιστολήν 

έκ Κάδικος.
ΙΟΤΛ. Ά πό τόν θεΐόν μου ;
ΡΟΔ. Ό χ ι ,  άπό ενα φίλον του.
ΙΟΤΛ. Ούρανέ! Αύτός λοιπόν χειροτερεύει ;
ΡΟΔ. Τί θέλετε, τέκνον μ.ου! . . Είναι πολύ 

γέρων . . πρό πολλών μηνών υποφέρει άπό τόσα 
δεινά . . Διά τοΰτο πρέπει νά προετοιμάζεσθε ..

ΙΟΤΛ. Κ ύριε, δι’ εύσπλαγχνίαν, μή μέ τ ι 
μωρείτε περισσότερον ! Τί σάς έγραψαν περί 
αύτοϋ 5

ΡΟΔ. 'Ησυχάσατε, Ιουλία, σεΐς εισθε καλή 
κόρη, δικαία, καί διά τοϋτο είμαι βέβαιος δτι 
θά ένδώσητε ε’ς τάς θελήσεις τοΰ Ούρανοΰ ! Ό  
θεΐός σας διά μίαν αίφνήδιον ασθένειαν είς τόν 
εγκέφαλον . .

ΙΟΓΛ. Τελειώσατε.
ΡΟΔ. Άπεβίωσεν είς τάς 6  τρέ/οντος μηνός. 
ΙΟΓΛ. ”Ω Θεέ !
ΡΟΔ. Θάρρος, ακριβή μου, θάοοος· δέν ήδύ

νατο νά ζήσνι πλέον έπί μακρόν. 'Η ηλικία του, 
αί άνησυχίαι του ήσαν τόσον σφοδραί ! Ησυ
χάσατε, έστέ δικαία.

ΙΟΤΛ. Δυστυχή θείε ! (κλαίουσα). Ά ν  ήδυ- 
νάμην τούλάχιστον νά τόν βοηθήσω είς τάς 
τελευταίας του στιγμάς . . . ♦ νά λάβω τήν ευ
χήν του ! . .

ΡΟΔ. Τήν έλάβατε, καλή μου ’Ιουλία. Ό  
συμβολαιογράφος δστις μοί έγραψε, μοί τό βέ
βαιοί . . Έκέίνο τό όποιον μέ λυπεί περισσό
τερον εΐναι δτι ό θείος σας, ένεκα τών τελευ
ταίων εμπορικών του ζημιών, άπεβίωσε πτω
χός, καί δέν σάς άφησεν άλλο ή τήν μόνην 
αρετήν σας διά μόνον μέσον συντηρήσεως. Ά λ λ ’ 
έγώ τοϋ έλεγον πάντοτε, πρόβλεψε διά τήν 
ανεψιάν σου . .

ΙΟΤΛ. Ό  καλός μου θείος έκαμε πολλά δι’ 
έμέ, καί θά τοΰ άναγνωρίζω αιώνιον ευγνω
μοσύνην.

ΡΟΛ. Τί καλήν καρδίαν έχετε ! Καί έγώ, 
βλεπετε έχω νά λάβω πολλών μηνών συντή- 
ρησίν σας . . . Ά λλά δέν σκέπτομαι καί δέν 
θέλω . .

IOTA. Πώς, δέν έπρόβλεπε ;
ΡΟΔ. Ναί* άλλ’ δπως καλήτερον ήδύνατο* 

επειδή αί υποθέσεις του πρό πολλοΰ δέν εβαι- 
νον καλώς . . Ά λ λ ’ άς μή σκεπτώμεθα . . έγώ 
δωρίζω τό πάν . . λυποΰμαι μόνον διά σάς . . 
σάς έγκατέλειψε πτωχήν !

ΙΟΤΛ. Κύριε, έως δτου θά δύναμαι νά ζώ 
τιμίως διά τών κόπων μου, δέν θά παύσω ποτέ 
τοϋ νά ευλογώ τήν μνήμην του, καί τάς συνε
χείς παρακλήσεις άς θά κάμνω είς τάν ούρα- 
νόν δι’ αύτόν, θά ήναι άπόλυτος άπόδειξις τής 
εύγνωμοσύνης μου. Δυστυχή θείε ! (κλαίει).

ΡΟΔ. Έ χ ε τε  θάρρος, μή λ,υπεΐσθε τόσον. 
Σεΐς θά έχητε εί; έμέ ένα φίλον, ένα . . Είναι 
άληθές δτι ύπανδρεύων τήν θυγατέρα μου, δέν 
είναι πλέον ορθόν νά μένητε μόνη είς τήν οι
κίαν μου . . άλλ’ήδύνατο.

ΙΟΤΛ. Μή φοβεΐσθε, κύριε, δέν θά σάς είμαι 
πλέον ένοχλητική· θ’ αναχωρήσω τό ταχύτε- 
ρον έκ τής οικίας σας καί τοιουτοτρόπως . .

ΡΟΔ. Ά λλά σεΐς έκλαμβάνετε κακώς τοί»ς 
τίμιους σκοπούς μου . . ’Εγώ μάλιστα θέλω vi 
σ2 ς συνδράμω . .

" « ς :  ·
υ, ϊνα μήν άποχωρισθώ ποτέ πλέον. Ά λλά  

μη μενης μόνη, διότι λυπεΐσε περισσότερον ... 
Ύ παγε παρά τή Καρολίνα, έξέλθετε όμοϋ τής 
οικίας . . διασκέδασε δι’ άγάπην μου.

ΙΟΙ Λ. Αχ Ροβέρτε ! μόνον ό έρως σου δύ- 
ναται να με παρηγορήσν) διά τήν όλεθρίαν α
πώλειαν τοΰ καλοϋ μου θείου.

ΡΟΒ. Καί εγώ θά σέ αγαπήσω ένδομύχως, 
ψυχή Κ-ου, καί θά ήμαι πάντοτε παρά τφ 
πλευρφ σου. (έναγκαλίζονται καί ή Ιουλία α 
ναχωρεί). Μόλις καταλαμβάνω τόν έαυτόν 
μου ! Εγώ κύριος εξήκοντα χιλιάδων σκούδων ! 
Ποιος ήδύνατο νά συλλογισθν) τοΰτο. "Ας τρε- 
ξωμεν άμέσως νά έτοιμάσωμεν τά πάντα διά 
την άναχώρησιν ; . . Γρήγωρα εις Κάδικα 
είς Κάδικα . . Τί αμαρτία νά μή γνωρίζω τήν 
Ισπανικήν γλώσσαν, άλλά δέν βλάπτει τόσον, 
δταν ύπάρχουσι χρήματα τό πάν έκτελεΐται 
αμέσως . . Ά λλά πώς νά κάμω τώρα διά τά 
ταςείδιον ; Τί ζώον είμαι ! δέν είναι ό ’Ερρί
κος οστις θα λογισθή ευτυχής δυνάαενος νά 
με υπηρετησ*/) ! . . Οταν εί'μεθα συμμαθηταί 
δεν μοί ηρνήθη ποτέ, όσάκις τώ έζήτησε ώς 
δάνειον χρήματα . . . πολυ δέ περισσότερον 
τώρα, οπου πρόκειται περί κληρονομιάς εξή
κοντα χιλιάδων σκούδων, ήτοι ένός σημαντι
κού κεφαλαίου . . Τ ί ποσόν ! Πόσα χρήματα ! 
Γρήγωρα λοιπόν χωρίς νά χάνω καιρόν είς Κά
δικα . . είς Κάδικα (διά ν’ άναχωρήση).

ΣΚ Η Ν Π  Ζ'.

ΓΟΪΛΙΕΛΜΟΣ καί ΑΝΤΩΝΙΟΣ άτι ο διά-ρορα 

μέρη, καί ό ρν,θεις.

ΓΟΤΛ. ’Ε, έ', νέε, μίαν λέξιν.
ΡΟΒ. Δέν δύναμαι, ύπάγω είς Κάδικα.
ΑΝΤ. Κύριε Ροβέρτε, ό αύθέντης μου σάς 

θέλει.
ΡΟΒ. Δέν δύναμαι, υπάγω είς Κάδικα (διά 

ν’ άναχωρήσγι).
ΓΟΤΛ. Ά λλά . .
ΑΝΤ. ’Εάν . . .
ΡΟΒ. Μή μ’ ένοχλήτε, θά μάθητε τό πάν· 

υπάγω εις Κάδικα, ύπάγω είς Κάδικα. (ανα
χωρεί).

ΓΟΤΛ.Είς Κάδικα ;(θεωρών ό είς τόν άλλον).
ΑΝΤ. Είς Κάδικα ; (ώς άνω).
ΓΟΤΛ. Είναι τρελλός ;
A N.Υπήρξε πάντοτε τοιοΰτος (άναχωοοΰσι).

Τέλος τής δευτέρας πράξεως.

ΠΡΑΞΙΣ ΤΡΙΤΗ 

ΣΚ ΗΝΗ  Α 1.

ΡΟΔΟΛΦΟΣ έξερ’/,όμ-ενος σκεπτικός έκ τοϋ δωματίου 
■του, έπειτα Γουλιέλμος.

ΡΟΔ. Τίς θά τό έμάντευε ποτέ ! Εξήκοντα 
χιλιάδες σκούδα ! Μά τόν Βάκχον ! έγώ ένό- 
μιζα τάν Γισμόνδη μέτριον άνθρωπον, άλλ’ ού
δέποτε έφανταζόμην δτι αύτός είναι τόσον 
πλούσιος ! ”Ω έάν έπετύγχανε τό σχέδιύν μου ! 
’Εάν έκείνη ή εύμορφοΰλα έδέχετο τήν χεΐοα 
μου . . Καί διατί δχι ! Νομίζουσα δτι είναι 
πτωχή, αί γενναΐαι προσφοραί μου . . Ώ  τύχη, 
τύχη ! τοΰτο θά ήτον εύτυχία διά τόν πτω 
χόν μικρόν σου υιόν. (κάθεται σκεπτόμενος).

ΓΟΓΛ. (χωρίς νά τόν παρατηρήσνι). Είς Κά
δικα ! Τί ώραΐος τρελλός ! . . Είς Κάδικα, καί 
δέν ακούει λέξιν ! "Ηθελον νά τόν ειδοποιήσω 
δτι είμαι ένήμερος τών διατρεχόντών, οπως μέ 
καλοκυττάζν) . . Ώ  είναι έδώ ίσα ίσα ό 'Ρο
δόλφος ! Τί θά τοΰ εϊπω ; Μοί έθεσαν είς μέγα 
συλλογισμόν ! . . Ά λλά  τί  δέν θά έπραττον 
δι’ έκείνην τήν ακριβή ’Ιουλίαν ;

ΡΟΔ. Ω καλώς ήλθεν ό νέος γαμβρός μου !
ΓΟΓΛ. ( Ώ  διάβολε ! 11 ώ ς νά πράξω τώρα 

νά μή φανώ ψυχρός, σκεπτικός).
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ΡΟΔ. Τί έχεις, Γουλιέλμε; δέν μοί φαίνεσαι 
ευθυμος κατά τό σύνηθές σου ! . . Ά  κατα
λαμβάνω, εκείνη ή κακή Καρολίνα σέ έκαμε 
να την ερωτευθής μανιωδώς ; Έ ,  αΰτη μετά 
τού μελαγχολικοϋ της ΰφους είναι λίαν έπι- 
κίνδυνος εις την καρδίαν ένός αναίσθητου άν
θρώπου, και εγω ήμην παραβέβαιος δτι γρή
γωρα θά σοί άλλαζε τήν κεφαλ,ήν !

ΓΟΤΛ. (’Εάν έγένετο σύζυγός μου ;) Έ  α
κριβέ Ροδόλφε, δέν είναι ό έρως δστις ήδη μέ 
άν/,συχεΐ . . άλλά σκέπτομαι, διά τό διάβημα 
δπερ πρόκειται νά πράξω . . Νά νυμφευθώ ε:ς 
τοιαύτην ηλικίαν !

ΡΟΔ. Τί λέγεις ! Σύ δστις τόσον καιρόν έπε- 
θύμασες νά νυμφευθής,άφίνέσαι νά περιβάλλεσαι 
ήοη ύπό τοιούτους άνοήτους φόβους ! Όποΐα 
είναι λοιπόν ή ήλικία τοΰ γάμου, άν ούχί ή 
ιδικη μας ; Συλλογίζεσαι οτι θά παραδεχόμην 
εγώ νά ύπανδρευθή ή θυγάτηρ μου μέ άνόητον 
τινά νέον, δστις μετά παρέλευσιν τοϋ πρώτου 
ερωτος, θά τήν άπεκαθίστας έντός βραχυτάτου 

ρόνου δυστυχή ; . . Ό χ ι ,  δχι, τό έπαναλαμ- 
άνω, οί άνόρες δέον νά νυμφεύωνται ούχί 

νεανίσκοι, άλλ’ ένήλικες, οντες φρόνιμοι έκ 
πείρας, δπως ήμεΐς εί'μεθα, καί έγώ είμαι λίαν 
ευχαριστημένος έκλέξας διά γαμβρόν μου άν
θρωπον πλούσιον, τίμιον καί σώφρονα καθ’ δλας 
τάς αποδείξεις.

ΓΟΙ Λ. Σέ ευχαριστώ, άλλά πρέπει νά ίδής 
άν καί ή Καρολίνα έχη δι’ έμέ τοιαύτην κα
λήν γνώμην, και άν σκέπτεται δπως ήμεΐς.

ΡΟΔ. Καί διατί όχι j Αΰτη σέ ήγάπησε 
πάντοτε, έκτίμησε . .

ΓΟΤΛ. Ώ ς  φίλον τοϋ πατρός της, άλλ’ ώς 
σύζυγον, τό πράγμα διαφέρει πολύ !

ΡΟΔ. Γοσλιέλμε, ή ομιλία σου μοί φαίνε
ται λίαν παράδοξος . . Θ’ άμφιβάλλνις ίσως οτι 
ή θυγάτηρ μου . .

ΓΟΓΛ. Μάρτυς μου ό Ούρανός ! Ά λλά δέν 
ήδύνατο αΰτη νά έχν] ήδη . . ήξεύρεις καλώς 
δτι ή νεότης δσον περισσότερον έπιβλέπεται, 
τόσον περισσότεοον . .

ΡΟΔ. "Ω τέλος, έξηγήσου καλήτερον. Σύ 
βεβαίως δέν όμιλεΐς ήδη είς τόν .άέρ'α. Θά έ- 
τόλμησεν ίσως ή Καρολίνα νά cfoT δήλωση δτι 
είναι εναντία διά τούς γάμους τούτους j

ΓΟΓΛ. Άληθώς . , ναι., .,«υτη.
ΡΟΔ. Ανόητη ! Είζεύρω νά τήν κάμω νά 

συγκατανεύσει εί; τάς έπιθυμίας μου καί.έν 
έναντία πε:ιπτώσει θελω τνρ* άνα-κάσει διά 
τής βίας . .

ΓΟΓΛ. Διά τής βίας ; Οίμοι ! φίλε", οιμοι ! 
’Οφείλομεν νά ώμεν έπιεικεΐς έάν προηγούμενος 
τις έρως . .

ΡΟΔ. Τί άκούω ! Είναι δυνατόν ή θυγάτηρ 
μου . i Επικατάρατη ! ’Εάν τοιοΰτον τι συα- 
βαivy), είμαι άξιος . . άλλά θά μάθω παρ’ αύ
τής τήν άλήθειαν (διά ν’ άναχωρήση).

ΓΟΓΛ. Στήθι ! μή κάμνεις τρέλλας. "Ηδη 
ή βία σου καί ό θυμός σου δέν θά έπροξένουν 
άλλο τι ή άνωφελνί δημοσίευσιν.

ΡΟΔ. Ά λλά, Γουλιέλμ3 , δέν έννοώ . . έξη
γήσου καλήτερον . . άλλως . .

ΓΟΓΛ. Φιλοσοφίαν, καλέ μου φίλε- είναι γυ
ναίκες, τά πάν έλέχθη.

ΡΟΔ. Ζήτω ό ούρανός, άλλά δέν είπες πό- 
θεν γεννώνται αί ΰποψίαι σου.

ΓΟΤΛ. Ύποψίαι ; Είναι πράγματα ώοαΐα 
καί καλά ! . , 'Ροδόλφε, έάν μέ υπόσχεται δτι 
θά ήσε σύφρων, δίκαιος . .

ΡΟΔ. ’Εν όνόματι τ ί ς  φιλίας μας, μή μέ 
κρατής περισσότερον είς τήν άμηχανίαν μου 
ταύτην.

ΓΟΤΛ. (Κιναι καλήτερον νά τφ  εξηγήσω 
άμέσως τό πάν). Μάθε λοιπόν δτι ή θυγάτηρ 
σου, άλλά σοί συνιστώ νά μή μ ’ έκθέσνις . .

ΡΟΔ. Τελείωσε.

Β Τ Ρ  Ω Ν

ΓΟΤΛ. Η θυγάτηρ σου είναι κρυφίως ύπαν- 
δρευμένη !

ΡΟΔ. νΩ Θεέ ! Τί άκούω!.
ΓΟΤΛ. Τό είπον . . , ( Ή  τώρα ή άργότερα 

επρεπε νά τό μάθν)).
ΡΟΔ. Δέν είναι δυνατόν, δέν δύναμαι νά 

τό πιστεύσω.
ΓΟΤΛ.Ή  ίδ ία μοί τό ένεπιστεύθη πρό όλνίγου.
ΡΟΔ. Ω δυστυχής έγώ ! Ά λλά τίς ύπήρ

ξεν ό τολμητίας, οστις κατεχράσθη τή ; εμπι
στοσύνης της ; . . τίς ύπήοξεν ό άπατεών ;

ΓΟΤΛ. Θά σοί τό είπώ, άλλ’ έχε φρόνη- 
σιν ! . . τώρα δέν σοί μένει άλλη θεραπεία, 
ή τό μυστικόν καί ή συγχώρησις.

ΡΟΔ. Συγχώρησιν ! Μάχαιραν είς τήν καρ
δίαν !

ΓΟΤΛ. Τί είπες ; Δι’ άγάπην Θεοΰ εσο δί
καιος . . Επί τέλους τ ί  πταίουσιν αύτοί έάν 
ζώντες όμοϋ . .

ΡΟΔ. Όμοϋ ; . . Άλλά τελείωσε μίαν φο
ράν· είπέ μοι τίς είναι ό άπατεών, ό κακοΰρ 
γος δστις έτόλμησε . .

ΓΟΤΛ. Είναι ό νέος έκεΐνος δστις μένει είς 
την οικίαν σου ώς υπάλληλός σου, δστις μήν 
έλπίζων δτι θά λάοη τήν συγκατάθεσίν σου, 
ένομισε καλάν νά τήν νυμφεοθή κρυφίως.

ΡΟΔ. ’Εκεΐ ος ! ”Ω πτωχός έγώ, τ ί  κτύ
πημα εΐναι τοΰτο ;

ΓΟΤΛ. Θάρρος, 'Ροδόλφε . . Τώρα τό κα
κόν είναι τετελεσμένον . . λοιπόν είναι ανώ
φελες νά λυπήσαι . .

ΡΟΔ. Μέ τάν άΟλ.ιον έκεΐνον ; . . Ά χ  !
ΓΟΤΛ. ’Επλ ηροφορήθην δμως, δτι είναι κα

λάς νέος, τίοιιος καί έξ εύγενοϋς οίκογενείας ..
ΡΟΔ. Τί μέ ένδιαφέρουν οί τίτλοι του !
ΓΟΤΛ. Σύ είσαι πλούσιος καί δύνασαι . .
ΡΟΔ. Καί τά  πλούτη μου άτινα άπέκτησα 

διά τής έργασίας μου καί κόπων τοσούτων 
ετών, όφείλουσι νά παραδοθώσιν είς ένα άπα- 
τεώνα, πειναλέον ! . . "Οχι, διά ^ιλίους δαί
μονας, δχι ! . . Τοιοΰτος γάμος είναι άκυρος, 
ναί είναι άκυρος, καί παρά νά συγκατανεύσω 
προτιμώ νά τούς φονεύσω άμφοτέρους διά τών 
χειρών μου.

ΓΟΤΛ. Φίλε συλλυποΰμαι διά τό άτόπημα 
τοΰτο, άλλά δέν συμμερίζομαι τήν τόσην σου 

Όργήν· συμφέρει νά ώμεν έπιεικέστεροι, κχί 
■μάλιστα, δταν πρόκειται περί ερωτικών σφαλ>- 
μάτων.

ΡΟΔ. Ά λλά  πώς, πώς ήδυνήθη νά έρω- 
τευθνί τόν άθλιον έκεΐνον ; Πώς νά τολμήσν) 
νά πράξν) τοιοΰτον έγκλημα, χωρίς έγώ οΰτε 
κάν νά τό ΰποπτευθώ ήδυνάμην ; . .

ΓΟΤΛ. Πώς, πώς ! Πώς γίνονται δλαι αί 
τοιαΰται πράξεις· διά τής βοήθειας τών φίλων, 
υπηρετών . .

ΡΟΔ. Φίλων ; υπηρετών ; Ά χ  ανάξιοι ! Θ’ 
αρχίσω άπό σάς τήν έκδίκησίν μου . . Αντώ
νιε ! . . Ιουλία . . Καρ. . . Καρολίνα ;

ΓΟΤΛ. ’Ενθυμοϋ τήν ύπόσχεσιν . . έσο άν
θρωπος σώφρων καί προσεκτικός.

Σ \ ΗΝΗ Β'.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ καί οί ρηβέντες.
ΑΝΤ. Διατάξατε.
ΡΟΔ. (σοβαρός). Είπέ τής Καρολίνας νά 

έλθν) έδώ
ΑΝΤ; ’Εξήλθε μέ τήν Κυρίαν Ιουλίαν, δπως 

προσπαθήσν) νά τήν παρηγορήσν) διά τήν δυ
στυχίαν ήν γνωρίζετε . . Πιστεύω νά έπήγε 
παρά τ·71 κυρία θεία της.

ΡΟΔ. (μεθ’ όργής), Θά ήναι μετ’ αύτής καί 
ό σύζυγος ;

ΑΝΤ. Ό  σύζυγος ! Πώς δέν είναι χήρα ή 
κυρία Γελτρούδη ;

ΡΟΔ. Έννοώ ό σύζυγος τής θυγατοός μου, 
τής θυγατρός μου, γέρων προδότα !

30 ΙΟΤΝΙΟΤ 1880
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ΙΟΥΛ. Συγχωρήσατέ μοι, . . . βλέπετε την 

θέσιν είς εύρίσκομάι . .
ΡΟΔ. Σάς συγχωρώ, άλλά θέλω μέ κάθε 

τρόπον να σάς παρνιγορήσω. ’Ιουλία, σείς τώρα 
εισθε πτωχή καί ά'νευ οΰδεμιάς προστασίας, 
ένώ έγώ είμαι πλούσιος καί εχω ειλικρινή και 
σταθεράν καρδίαν . . Έάν λοιπόν δέχησθε την 
χεΐρά μου, σας αποκαθιστώ κυρίαν έμοΰ καί 
παντός οτι κατέχω.

ΙΟΥΛ. Τί λέγετε, κύριε ;
ΡΟΔ. Εκείνο τά όποιον πρά πολλοΰ έκοά- 

τουν ένδομύχως έν τνί καρδί^ι μου. Μάθετε λοι
πόν οτι επερίμενα την επάνοδον τοΰ θείου σας, 
δπως θεσω εις ενέργειαν τάν οκοπόν μου τοΰ
τον. Σείς μ ένδιαφέρεσθο πάντοτε καί ό έρως ..

ΙΟΥΛ. Κύριε . .
ΡΟΔ. Γνωρίζω καλώς οτι δέν είναι τώρα 

κατάλληλος καιρός νά σάς όμιλώ διά τοιαΰτα 
πράγματα . . Αλλά λυποΰμαι νά’σάς βλέπω 
τόσον τεθλιμμένην . . δέν θά υπήρχε τόση ευ
τυχία άν ήδύναντο νά γίνωσι διπλαί υπαν
δρεία'., καί σάς απαλλάξω τοιουτοτρόπως τής 
θλίψεώς σας. Θά σά; λατρεύω ώς θεάν, θάησθε 
δ μόνος μου συλλογισμός, ή ψυχή μου.

ΙΟΥΛ. Ω ! άς τελειώσωμεν, σάς παρα/.α- 
λώ. Είναι άναίδεια ΰμών νά θέλητε νά μέ βα
σανίζατε έπί τοΰ παρόντος . . (κλαίει).

ΡΟΔ. Έ χετε  δίκαιον, ώραία ’Ιουλία' θά 
δμιλήσωμεν μέ περισσοτέραν ησυχίαν. Τώρα 
είναι δίκαιον νά σάς άφήσω έλευθέραν . . Ύ - 
γίαινε- παρηγορηθεϊτε, παρηγορήσατέ μοι, καί 
θα παρηγορηθώμεν. Έάν τοΰτο επιτύχω, είμαι 
ό εζοχώτερος καί ευτυχέστερος άνθρωπος τοΰ 
κόσμου, (αναχωρεί).

ΙΟΊ Λ. Δυστυχή θεΐε ! Μέ ήγάπα τόσον, μ ’ 
εϋεώρει ως θυγατέρα του, καί έγώ. αχάριστος, 
εναντίον τών ευεργεσιών του, ΰπανδρεύθην ά-.ευ 
τής συνεναίσεώς του ! . . δέν έχω πλέον ελπίδα 
να λάβω την συγχώρησίν του ! "Ω πόσον είμαι

υστυχης
ΣΚΗΝΗ Ε'.

ΡΟΒΕΡΤΟΣ καί ή ρηΟϊΐσα.

ΡΟΒ. Τέλος πάντων έτελείωσα ! ”Ω τώρα 
δύναμαι νά τρέξω είς άναζήτησιν τοΰ Έροί- 
κου και .  . Τι έχεις Ιουλίαμου ; Διατί κλαίει; ;

ΙΟΊ Λ. Αχ Ροβ.:ρτε, όδυστυχής θεΐό; μου..
ΡΟΒ. Τό γνωρίζω, είναι έκ νέου άσθενή;.
ΙΟΊ Λ. Δέν ζίϊ πλέον.
ΡΟΒ. Αληθώς ; Τοιουτοτρόπως έπαυσε νά 

ηναι ασθενής ! . . ’Αλλά πώ; τά είξεύρεις ;
ΙΟΊ Λ. Μέ τό είπε π50 ολίγου ό κ. 'Ρο

δόλφος.
ΡΟΒ. Ο διάβολος κακών ειδήσεων ! ’Αλλά 

τί διάβολον'. . Νά κάμν) τόσον μακρυνόν τα- 
ζείόιον είς εκείνην την ήλικίαν ! . . Ά λλά  μη 
κλαίεις . . εχε θάρρος . . εί; τ ί  χρησιμεύει νά 
λυπήσαι;

ΙΟΙ Λ. ΟυΛεί; μοί μένει πλέον έπί τή ; γή ;!  
ΡΟΒ ΙΙώ; ; Καί έγώ τ ί  είμαι ; Μή φοβείσαι 

°Χ,ι> θησαυρέ μου· θά σέ άγαπήσω διά δέκα 
και τοιουτοτρόπω; θά έχϊ); εί; μόνον έμέ άνα- 
ρίθμητον οικογένειαν.

ΙΟΊ Λ. Αστειεύεσαι 'Ροβέρτε ;
ΡΟΒ. Οχι. Προσπαθώ νά σε παρηγορήσω, 

άν ήναι δυνατόν. 'Αλλ’ είπέ μοι θά χρειασθϊί 
να επιφορτίσωμεν κανένα πρόσωπον διά τήν 
κληρονομιάν ;

ΙΟΥΛ. Ό π ω ;  μοί είπεν ό κ. 'Ροδόλφο;, ό 
δυστυχής θεΐό; μου άπώλεσε πάν ο,τι ειχε κατά 
την τελευταία ν αγοράν τή ; μετάξη; καί οΰδέν 
άλλο ήδυνήθη νά μοί άφήσΥ], ή τήν τελευταίαν 
του ευλογίαν.

ΡΟΒ Ώ  δυ-τυχέστατε θείε ! Τώρα μόλι; 
αισθάνομαι δλην τήν θλίψιν ! Έσχημάτιζα δλα; 
τά ; ελπίδα; μου έπί τή ; περιουσία; του, ώνει- 
ρευόμην πλούτη, ευχαριστήσει;. Ά λλά  θ’άφησε

τουλάχιστον τό κιβώτιον, έπανωφόριον καί τά 
υποκάμισά του.

ΙΟΥΛ. Δι’ εΰσπλαγχνίαν Θεοΰ, 'Ροβέρτε, μη 
μέ λυπεί; περισσότερυν.

ΡΟΒ. Συ^-χώρησον, άκριβή μου, άλλ’ είναι 
ήδη άνάγκη νά κάμωμεν τόν λ/σμόν. Ώ ς  
τόσον . . .

ΙΟΓΛ. Συμφέρει ν άναχωρήσωμεν άμέσως 
έκ τής οικία; ταύτης.

ΡΟΒ. Διά ποίαν αιτίαν ;
ΙΟΥΛ. Έάν έγνώριζες ! . . Ό  κ. 'Ροδόλφε; 

πρό ολίγου μέ ενόχλησε μέ χ ιλ ία ; ερωτικά; 
δηλώσεις.

ΡΟΒ. Μπά ! τ ί  διάβολον τοΰ ήλθεν είς την 
κεφαλήν ; Αφοτου τόν γνωρίζω, οΰδέποτε τόν 
ηκουσα να ομιλησν) δι έρωτα είς καμμίαν γυ- 
ναΐ/.α.

ΙΟΥΛ. Καί είς έμέ έφάνησαν νέαι αί όχλη- 
ραί του τρυφερότητες.

ΡΟΒ. Ά λλά  τ ί  σοΰ είπε ;
ΙΟΥΛ. Χιλίας ύποσχέσεις και έτελείωσε 

προσφέρων μοι την χεΐρα του καί την καρ
δίαν του !

ΡΟΒ. Την καρδίαν του ; Άκριβή ! ύστερον 
άφοΰ σέ έμεταχειρίζετο ώς ύπηρέτριαν.

ΙΟΥΛ. Ας άναχωρήσωμεν λοιπόν τό ταχύ- 
τερον . . Ά λλά  καί ή πτωχή Καρολίνα ;

ΡΟΒ. Κατα πρώτον είναι άνάγκη νά την 
εκβαλλωμεν απο τους όνυχας τοΰ κυνός τού
του, και κατα δεύτερον, κυρία κόμησσα, axe 
γνωστοποιώ μετά λύπης μου δτι δέν δύναμαι 
άποψε να σάς εξοικονομήσω, δπως δειπνήσητε, 
κοιμηθήτε κλπ.

ΙΟΥΛ. Ροοερτε, ο αστεϊσμός σου κατά την 
στιγμήν ταυτην με καμνει ν αμφιβάλλω περί 
τής καλής καρδίας σου.

ΡΟΒ. Μή μέ αδικείς τόσον ! Είμαι ΐσω; 
πλέον εΰαίσθητος παντός άλλου . . άλλά τί 
θέλεις ; Αί λύπαι μου παρέρχονται ώ; λάμψι;, 
καί τά; ύπερνικα πάντοτε ή φυσική εΰθυμία 
μου . . Ά λλ  έάν όέν ήμην τοιουτοτρόπω;, πώ; 
θά ήήυ/άμην νά ύποστώ τόσα; δυστυχία; καί 
τόσα; πείνα; εναντία; εί; την ανθρωπότητα 
καί εί; τόν.σχηματισμόν τοϋ στομάχου : 

ΙΟΥΛ. Τρελλέ ! ‘
ΡΟΒ. Ιόοΰ, άκριβή μου, βλέπων σε τώρα 

νά κάμν·»)' τό στοματάκι σου γελαστό, εΰχα- 
ριστοΰμαι τοσον ώ; . . . ώ; άν έχρεώστουν νά 
παρευρεθώ ει; πολυτελές γεΰμα . . έν έξ εκεί
νων τών γευμάτων, τοΰ όποιου οΰτε τήν οσμήν 
δέν θ ακούσω πλέον.

ΣΚ Η Ν Η  ΣΤ'.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ καί οί ρηθέντες.

ΑΝΤ. Κυρία Ι'.υλία, ό ταχυδρόμος άφήκε 
τήν επιστολήν ταύτην δι’ ύμάς.

ΙΟΥΛ. (τήν παρατηρεί). Έ κ  Κάδικος. Ά χ  ! 
μαντεύω τό περιεχόμενον.

ΑΝ Γ. Τώ εδωκε όιά ταχυδρομικόν τέλος 
τριάκοντα σολδία.

ΙΟΥΛ· Τώρα . .
ΑΝΤ. Έ  μέ τήν ησυχίαν σας.
ΡΟΒ. Υπαγε,ύπαγε,τώρα σοί τά δίδω εγώ.
ΑΝΤ. Σεΐ; ; (γελα) Μέ την ήσυχίαν σα;. 

(αναχωρεί).
ΙΟΥΛ. Θεΐέ μου ! ακριβέ μοι θείε ! δέν θά 

σέ έπανίδω πλέον (άναγινώσκει).
ΡΟΒ. Πάλιν τά ίδια ! Δό; μοι την έπιστο- 

λήν . . Δέν έπιθυμώ νά λυπήσαι τόσον πολύ ! 
Θά την άναγνώσω έγώ. (άναγινώσκει σιγά). 
Ώ  Θεέ ! Ω Θεέ ! Ά χ  τί άνέγνωσα !

ΙΟΥΑ. Τί έχεις ; μήπω; ύπάρχει καμμία 
άπάτη ;

ΡΟΒ. Ναι, άπάτη, ψεΰδο;, μάλιστα μέγα 
ψεΰδο; καί δολοφονία ! . . ’Ά χ ! άθλιε κα
κούργε,τώρα γνωρίζω τοΰ; δολ.ου; σου σκοπού;!

ΙΟΊ Λ. Ω Θεε ! είναι Γσως ψεΰδο;, δτι δ 
θεΐό; μου . .

ΡΟΒ. Ε οχι, όχι, αΰτό; άπεβίωσε καί δέν 
δύνασαι νά τόν επανίδτ]; πλέον άλλ’ είναι 
δ'μως ψευδός, μέγα ψεύδος, ότι υπήρξε πτω
χός· σέ άφήκε πλουσίαν, καί κυρίαν 60 εκα
τομμυρίων σκούδων, ήτοι κάτι τι ολιγώτερον .. 
ακούσε, ακούσε τ ί  σοΰ γράφει συμβολαιογρά
φος τις εκ Κάδικο;, (άναγινώσκει). «Κυρία 
» Ιουλία Γεσμονδη. —  Μετά μεγίστης λύπης 
«οφείλω νά σάς κοινοποιήσω την θλιβεράν εί- 
«δοσιν της αιφνηδίου απώλειας τοΰ άξιοτίμου 
μ θειου σας καί άκριβεστάτου μοι φίλου, κ. Άν- 
»τωνίου Γισμόνδη. Παρηγοροΰμαι δμως σφό- 
»δρα, άναγγέλλων ΰμΐν, δτι ούτος δι’ αΰτο- 
»γράφου διαθήκης άποκαθιστό! ύμάς κληρονό- 
»μον απάσης τής περιουσίας του, άνερχομένης 
»εις έζήκοντα χιλιάδας σκούδα περίπου.» Ε ξ ή 
κοντα χιλιάδες ; . . Τάς έξέλαβον δι’έξήκοντα 
εκατομμύρια !

ΙΟΥΛ. ΙΊτωχέ θεΐε !
ΡΟΒ. Παν άλλο ή πτωχός ! Είχε εξήκον

τα χιλιάδας σκούδα ! (άναγινώσκει) «Πέμπω 
«άντίγραφον ταύτης μου είς τόν κ. Ροδόλφον 
«Τσίρην κηδεμόνα σας, δπως έκ συμφώνου έξου- 
»σιοοοτγ)σγ)τε ht επισήμου πληρεξουσίου πρό- 
»σωπόν τι τής πλήρους ύμών πίστεως, δπερ νά 
»δύναται, άναχωρών τάταχύτερον δι’ένταΰθα, 
»νά τακτοποιήσΥ) καθ ολοκληρίαν τά  συμφέ- 
»ροντά σας. Υποσημειοΰμαι εΰσεβάστως προ- 
«θυμώτατος δοΰλός σας. ’Ιγνάτιος Δέ Κουεδάκ 
»'Ροζέ Μπερνούνδα, συμβολαιογράφος κλπ. 
»κλ,„. Κάόις 8 κλπ.» —  Αχ ! σύζυγέ μου, 
όποία εΰτυχία ! Ναι σύζυγέ μου, τοιαύτην δύ
ναμαι τελος^να σε αποκαλέσω ένώπιον δλου τοΰ 
κόσμου ! Εξήκοντα χιλιάδε; σκοΰδα ! Είμαι 
έςω φρένων έκ τή ; χαρά;.

ΙΟΓΛ. Ά λλά διατί ό κ. 'Ροδύλφο; μοί ύπέ- 
κρυψε την άλήθειαν ; διατί νά μέ κάμη νά π ι-  
στεύσω . . .

ΡΟΒ. Έ  καλά ! δεν έννοεΐ; ; Διά νά δράξν) 
τή ; επωφελοΰ;  ̂ δι’ αύτόν περιστάσεω;, <συλ- 
λογισθη δτι σύ φοβουμένη νά μείνη; πτωχή 
ορφανή καί άνευ προστασία;, θά έδέχεσο τοΰ; 
προσφερθέντας σοι δολίους έρωτάς του", καί διά 
της άπάτη; ταύτης θά ήγόραζε μίαν ώραίαν 
σύζυγο/ μέ πλουσίαν προίκα. Ά χ  άθλιε κα
κούργε Τήν φοράν δμως ταύτην "άπέτυχες ! 
Θά έξοδεύσω εκατόν σκοΰδα διά νά τόν δεί- 
ρωσι. Αλλ  ̂Ιουλία μου, εύθύμει, έλα . . συλ
λογίσου τους ζωντανούς καί οΰχί τοΰ; άπο- 

αμμένου; !
ΙΟΊ Λ. Αφε; με, πάλλει ή καρδία μου.
Γ ΟΒ. Αί έςήκοντα χιλ άδε; σκοΰδα θά την 

ε?απευσωσι. Παρηγορήσου, συλλογίσου εί; την 
μέλλουσαν μα; εΰτυχίαν, εί; εκείνην τών τρυ
φερών μα; τέκνων, άτινα έντά; ολίγου θ’ άπο- 
κτήσωμεν.

ΙΟΥΛ. Τί τρελλό; ! /
ΡΟΒ. Αλλά δs•sv χρειάζεταια , γ — - ----------  νά χάνωμεν

καιρόν, πρεπει νά συλλογισθώμεν διά την άνα- 
χώρησίν μα;. Ετοίμασε τά ροΰχά σου . . τά
κκτ έμε, ετοιμάζομαι άμέσω;. Έντά; όλίγου

α ομιλήσω μέ τάν κ. Ροδόλφον, πρώην προϊ
στάμενον μα;, καί άν θέληση νά θυμώση ' θά 
τον κάμω νά στχΟγ ώ; πρέπει- έχω τόν νόμον 
υπέρ έμοΰ, καί γελώ μέ τόν θυμόν του. ’Γγί- 
κινε, ’Ιουλία, έσο εύθυμο;, σέ παρακαλώ έν 
ονοματι τού έρωτος δστις μας συνδέει, σέ τό 
οιατα,ω διά τχς  συζυγικής έξουσίας.

ΟΊΛ.  Επεστρεψε γρήγωρα. Μή μέ άφίννις 
μονήν την στιγμήν ταύτην, καθ’ ήν άναγκαι- 
ουμαι παρηγοριών.

ΡΟΒ. Μή φοβήσαι. Υ πάγω  είς την Αστυνο
μίαν διά τό διαβατήριον· νά εύρω χρήματά διά 
τό ταςείδιον, καί έπειτα επιστρέφω πλησίον


