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ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΖΙΞΙΡΖΟςΧϊΙΚΙΟΙ^Ι

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΕΤΟΣ Α'. ΕΝ ΚΩ.ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ, ΣΑΒΒΑΤΩΝ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. ΤΕΥΧΟΣ IB'.

ΖΖΟΖΈΖΣΖΣΖ,

Έν Βερολίνφ, τή 15/23 Νοεμβρίου 1882.

ΦίΛτατε Κύριε,

Μετά παρατεταμένην αποδημίαν εις Βερολίνον 

έπανελθών, ευρον ενταύθα θησαυρόν τεταμιευμε'νον, 
πολλά φυλλάδια τοΰ ώραίου ύμών Κόσμου, δι’ά ευ
γνωμονώ ύμΐν καί συγχαίρω. Δυστυχώς, άναδιφήσας 

τά χαρτία μου, έπείσθην ότι ούόέν έχω νά σάς πέμ- 
ψω άντίδωρον, ού μόνον άξιον τού δώρου, άλλ’ ούδέ 
καν πενιχρόν και ί'να ϊδήτε δτι δέν λέγω ύπερβολάς, 

σάς πε'μπω ό' μόνον ευρον, τό επόμενον μικρολόγημα, 
πάσης μνείας ανάξιον. Παρά τινι τών ενταύθα λο
γιών, άλλοτε είς 'Ελλάδα έπιδημήσαντι συνηρχόμεθα 
έπί μακράν περιοδικώς πρός άνάγνωσιν καί έξήγησιν 
τοΰ Δάντου, καί τη διανοητική εστιάσει εϊπετο πάν
τοτε καί άφθονος ύλική παρά τώ φιλοξενώ μουσο- 
λάτρτ). Είς τήν εορτήν δέ δι’ ής έπανηγυρίσαμεν τό 
τε'λος τής δλης άναγνώσεως εδωκα τούς ολίγους 

στίχους οϋς κατωτε'ρω σάς στε'λλω, μόνον ώς όεϊγμα 
τής άνεχείας μου.'

’Επί τών αναγνώσεων έκείνων, είς άπλοΰν γύμνα
σμα, άπεπειράθην μεταφράσεως καί ολίγων έκ τών 
στίχων, γυμνώσας αύτούς, όπωσοΰν βεβήλως, τοΰ 
λαμπρού κόσμου τής ομοιοκαταληξίας των, έξ αδυ
ναμίας τούτο, διότι, κατ’ έμήν πεποίθησιν, μετάφρα
σες τοΰ δαιμονίου ποιητοΰ ή πρε'πει νά μή γίνη, ή 
νά σεβασθή, μέχρι τών ελάχιστων τόν νούν αύτοΰ καί 
τήν λέξιν, δπερ ασυμβίβαστον πρός τήν ομοιοκατα
ληξίαν. Άλλά καί ούτως, άνά πάν τρίστιχον άπελ- 
πιζόμενος άνε'κραζον δτι ό Δάντης δέν μεταφράζεται. 

Φθάς δ’ είς τό πε'ρας τής πρώτης ραψωδίας δτε είδον 

δτι κρείττους έμοΰ έσταδιοδρόμησαν μέχρι τοΰ τέρμα- 

τος, απε'στην δλως τοΰ έργου, δ άλλως τε ούό’ είχον 
επιχειρήσει ίνα τό συνεχίσω.

Παραδίδωμι λοιπόν ΰμϊν ταύτην τής Κολάσεως 
τήν πρώτην ραψφδίαν, θνησιγενές έργον καί λή
θης άξιον αύτό θεωρών, εύτυχής δμως λο^ισθήσο- 
μαι άν άξιώσητε αύτό τάφου επιφανούς είς τινα γω
νίαν τοΰ ύμετέρου άξιολόγου περιοδικού αύτό έγκα- 

ταχωννύων.

Δέξασθε τήν έκφρασιν τής ύπολήψεως καί αγά
πης μου.

A. Ρ. Ραγκαβης.

Τώ βαρύνω Κ. tie Th-
Παρ’ ω συνερχόμενοι άνέγνωμεν τόν Δάντην.

Έντός τής ιριΛοζένου σου ο'χέας 

διήΜομεν τα σχότη τής αβύσσου 
χαι τάς ρρριχτάς βασάνους της χαχίας.

Φαιδροί δ’ άχροαταί χαι οπαδοί σου, 
εν μέσω πάγων χαί πυρός χαι πίσσης 
ήμεθα ως έντός τοΰ παραδείσου, · 

είς δν αντηχούν ύψ-ηΛαι ποιήσεις, 
χαί συν πΛαχοΰσι χαι ήδίστοις ο'ίνοις 
μας η'ύχραινον τόν νουν χαί τας αισθήσεις.

Σύ, δστις ύδωρ έχ τής Ίπποχρήνης 
έπιες, χ’ ’ύδωρ ΐ* Κασταλίας, 
τά έπ ήζεΰρεις τών Μουσών νά χρίνης'

Καί ώς άχούων ά.Ι.Ιοτ’ ένθουσίας
τούς χύχνους τής ΈΤΙάδος, ήδη χαίρων 
τόν μέγαν δρνιν σύ τής Ίτα.Ιίας

έτ,ήγεις, δστις μέχρι τών αιθέρων 
αρθείς, όζεΐαν ρίπτει ΛαΛιάν του, ■ 
χωρούσαν ώς τά βάθρα τών νερτέρων, 

χαί διαπτάς διά τοΰ άπεράντον, 
τοΰ Παραδείσου χεάαδεί τά μέΤη. 
Τής εταιρίας ταΰτα σοι τοϋ Λάντου 
έπιρωνοΰντα, ιρέρουσι τά μέ.Ιη.

24.
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ΜΙΤΘΪ
Κ Ο Λ Α ΣΕΩΣ ΤΟ Α'.

"Ετεμνον μέσην την οδόν τοϋ βίου, 
όπότ’ εϋρέθην είς ζοφώδες δάσος, 
της κατ ευθείαν έκτραπείς έζόδου.

ΧαΛεπόν πράγμα νά εί.τώ πώς ήτον 
τραχύ τδ δάσος, άγριον, νευρώδες. 
Αύτοϋ καί μόν ή μνήμη φέρει τρόμον.

ΜόΛις αύτής πικρότερος ό τάφος. 
ΆΛΛ’ ΐν’ αφηγηθώ και τά καΛά του, 
θά εϊπω κ ε’ίτι άΛΛο ε’ιδ αύτόσε.

Πώς εις αυτό είσήΛθον δέν ήζεύρω. 
Τοσοΰτο μ είχεν ύπνος καταΛάβει, 
ώστε τον δρόμον τόν ορθόν άφήκα.

Εις πρόποδας δέ Λόφον ώς άφίχθην, 
δστις τδ τέρμα ήτον τής κοιΛάδος 
τής έμβαΛούσης φόβον τή ψυχή μου, 

και άναβΛέψας εΐδον πώς τά νώτα 
αύτοϋ έχρύσου ήδη ό πΛανήτης 
ό οδηγών εις τάς ευθείας τρίβονς, 

ό φόβος μου έκόπασεν όΛίγον, 
ό ένδον τής καρδίας μον Λιμνάσας 
κατά τήν νύκτα τών δεινών εκείνην.

Ως δέ άσθμαίνων, ό έκ τοϋ πεΛάγους 
είς τήν ακτήν περισωθείς, τδ κύμα 
τδ κινδυνώδες στρέφεται καί βΛέπει, 

όντως έστράφη, ύπεκφεύγουσά με,Ι 
καί ή ψυχή μου, νά ίδή τον δρόμον 
δν ζών ονδέποτέ τις καταΛείπει.

Μικρόν δ' άναπαυθείς, βαρύς τό σώμα, 
τήν ζηράν ράχιν ήρχισ άναβαίνων, 

κ ήν πάντοτε ό βαίνων ποϋς ό κάτω.
Αρζάρενος δέ μόΛις τής ανόδου, 

εμπρός μου βΛέπω πάρδαΛιν ταχύπουν, 
κατάστικτου παν έχουσαν το δέρμα.

Ούδό.Ιως άπεχώρει άπ’ έρπρός μον, 
κ έκώΛυε τδ βήμά μου. ΠοΛΛάκις 
να οπισθοδρομήσω άπεστράφην.

Τής πρώτης ήτον χαραγής ή ώρα· 
ό δ ήΛιος. ϋψούτο μετ’ αστέρων, 
τών συνοδών τον δτε θείος 'έρως 

έπΛασε πρώτον τά καΛά εκείνα.
Νέ αφορμή έΛπίδων μοί έφάνη 
τοϋ θηρδς τούτον ή πο.Ιύχρους δψις,

τδ γΛυκύ έαρ, τής αυγής ή ώρα.
Εκ νέου πΛήν μ’ ένέθαΛεν είς φόβους 
έπιφανείς μοι αίφνιδίως Λέων.

Εφαίνετο ώς κατ’ έμοϋ προθαίνων, 
τήν κεφαΛήν ορθήν καί πειναΛέος. 
ΕΛύσσα, κ’ οί αέρες έφρικίων.

Καί άδδηφάγος Λύκαινα κατόπιν, 
ίσχνόσαρκον άΛΛ’ άπΛηστον θηρίον, 
ποΛΛούς είς ΘΛίψεις έμβαΛδν τών ζώντων.

Αύτής μ έπίεσεν ή δψις τόσον 
καί νάρκην μοί έι έβαΛε δειΛίας, 
ώστ απηΛπίσθην ν’ άναβώ ώς άνω.

Ώς δ’ ό έκθύμως αγαπών τά κέοδη, 
δταν έπέΛΘ’ ή ώρα τής ζηιιίας, 
έν Λογισμοίς καί ΘΛίβεια·· καί κΛαίει, 

τδ τέρας τδ άνήμερον ομοίως 
πρδς έμέ βαίνον βήμα μετά βήμα, 
δπου σιγά ό ήΛιος μέ ώθει.

Εν ώ $έ ούτως έφερόμην κάτω, 
παρέστη τις έμπρδς τών δφ^αΛμών μου, 
βραγχνός φανείς μοι, ώς σιγών χρονίως.

Ιδών δ αύτδν έν τή μακρα έρήιιω, 
ΕΕΛέησόν με, κεκραγώς τώ ειπον, 
» δστις άν ής, σκιά ή άνήρ πνέων».

Ό δέ· «Ούχί άνήρ- άνήρ πριν ήμην, 
«καί Αομβαρδοί ΰπήρζαν οί γονείς μου, 
»κ' ή Μάντοβα πατρίς ήν άμφοτέρων.

«Sub Julio, εί κ’ έζώρας, έγεννήθην, 
• κ’ έζων έν Ρώμη, έπί τοϋ Αύγουστου 

«τοϋ άγαθοϋ κ’ έπί τών ώευδοθέων.
»Ποιητής ήμην, ψάΛτης τοΰ δικαίου 

»υίοΰ Άγχίι ου, δς έκ Τροίας ήΛθεν 
«δτε τδ μέγα ΙΛιον έκάη.

«Σύ δέ πρδς τί πΛανάσ έν άνοδίαις ;
»Είς τδ τερπνόν πώς δέν άνέβης όρος ; 
«τό ον άρχήν κ αιτίαν χαράς πάσης;«

—«Ώ! είσαι ό Βιργί.Ιιος, ή κρήνη
• ής Λάβρος Λόγων ποταμός έζέρρει;· 
άπήντησα, καί Λέγων ήρυθρίων

«Φώς καί τιμή τών ποιητών τών άΛΛων, 
«σοί σννιστα με ή σπουδή, ό έρως 
«μεθ’ ών τό σόν βιθΛίον άνεδίφουν.

»ΔιδάσκαΛός μου εί, καί πρότυπόν μου. 
«Ναί, παρά σοϋ καί μόνου ήρυσάμην 
«τό καΛδν ύφος τό τιμήν μοι φέρον.

η’Ιδέ τό τέρας δ φυγών έστράφην.
«Βοήθησόν με, ένδοζε σοφέ μου, 
«δτι μοί τρέμουν οί σφιγμοί κ al φΛέβες».

— «Πρός άΛΑην πρέπει νά τραπής πορείαν», 
άπήντησεν, ώς ειδεν δτι κΛαίω, 
«όπως σωθής έκ τών άγριων τόπων.

«’Εκείνο τό θηρίον δι δ κράζεις

«ούδέν αφήνει έπί τής οδού του, 
»άΛΛ’ έμποδίζει πάντας καί φονεύει.

«Κακεντρεχές τήνφνσιν είναι τόσον, 
«ώστ αί β< ράί όρέζεις του δέν παύουν, 
«καί δσον μάΛΛον τρώγει πείνα μάΛΛον.

«Μετά ποΛΛών ουζεύγννται θηρίων

«κ είσέτι μέΛΛει, μέχρις ού έπέ.Ιθη
»ό μοΛοσσός οίκτρώς νά τό σπαράςη.

«Τούτον χα.Ικός ή χώμα δέν θά τρέφη,
«άΛΛά σοφία, άρετή, άγάπη-
«ή δέ πατρίς του μέσω δύω ΦέΛτρων,

«Τήν ταπεινήν θιι σώση ΙταΛίαν,
«δι ήν έθυσιάσθησαν ΚαρίΛΛα, 
«ΕνρύαΛος καί Τόρνος καί ό Νίσος.

»Θά τό διώζη άπό πάσης χώρας
» αυτός, καί είς τόν "Αδην θά τό ρίψη, 
»έζ ού τό πρωτεζήγαγεν ό φθόνος.

«Συμφέρον δέ φρονώ σοι Λέγων : Επου, 
«καί οδηγός σου έσομαι, κ’ εντεύθεν
• δι άειδίου χώρας θά σέ φέρω,

«δπου κρανγάς άπέΛπιδας θ’ άκούσης, 
«πνεύματ’ άρχαία θά ίδής θρηνοΰντα, 
«καί θάνατον καΛοϋντα έκ δευτέρου.

«Καί θά ίδής τούς εύχαριστουμένους
»έν τώ πνρί, έΛπίζοντας νά έΛθουν
• όψέποτε πΛησίον τών μακάρων.

»Άν δέ κ είς τούτους ν' άναβής θε.Ιήσης, 
«ψυχή άζιωτέρα ρου θά έΛθη, 
»μεθ’ ής άνάχωρών θενά σ’ άφήσω.

«Ό Ηγεμών ό αρχών έν ύψίστοις
• έμέ δέν θέΛει, {(ή όρθοπιστούντα,
«είς τάς μονάς του άΛΛονς νά εισάγω.

«Πάντων κρατεί, έκει δέ βασιΛεύει.
«Έκεϊ έστίν ή πόΛις τον, ό θρόνος.
«Εύδαίμονες οί ούς έκεϊ έκΛέγει !»

— «Σοϋ δέομαι, ώ ποιητά, τώ είπον, 
«πρός τοϋ Θεού, ού σύ δέν έχεις γνώσιν, 
«νά φύγω τούτο τό κακόν, καί χείρον !

«ΈΛΘέ, όδηγησόν με δπου είπας, 
«ΐνα τήν πύΛην τοϋ άγιου Πέτρου 
«ίδώ, καί ούς μοί Λέγεις ΘΛιβορένους».

Έβάδισε, κ’ έγώ παρηκοΛονθουν.

A. Ρ. Ραγκαβης.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ.

Το 3£ρημ.ατίστήριον καί ό Λίόμ,ος.

Α'.
Περί τοϋ νοριζοϋ κύρους καί της ήθικής άζίας τών 

έν τώ Χρηρ-ατιστηρίω πράξεων ^ύο ολαι αντίθετοι 
θεωςίαι άπασνολοϋσι πρό ρ.ιάς η^η έκατονταετηρίοος 
τόν πολιτικόν καί οικονομικόν κοσμον της Εύρώπης. 
Κατά τήν μίαν τών θεωριών τούτων τήν καί άρχαιο- 
τε'ραν άπασαι αί τοϋ Χρηματιστηρίου πράξεις, πλήν 
τών γινομε'νων τ'οΐς μετρητοίς, 5ε'ον νά θεωρώνται 
ώς ανήθικος κερδοσκοπία καί ώς κυβεία αθέμιτος, ού 
μόνον μή άναγνωριζομε'νη ύπό τοϋ Νομού, άλλά καί 
καταδιωκτέα καί τιμωρητε'α αύστηρώς. Ό Γαλλικός 
νόαος, δν κατά τό μάλλον καί ήττον είχον παραδε
χθώ τά πλεΐστα τών Εύρωπαϊκών Κρατών θεωρεί ετι 
καί νϋν πάσας τάς μή διά μετρητώ ν γινομε'νας πρά
ξεις τοϋ Χρηματιστηρίου ώς αθεμίτους καί μηδέν νο
μικόν κϋρος έχούσας, επιβάλλει όέ πρόστιμον καί 
ποινάς είς τούς παραβάτας τών σχετικών άρθρων 
τοϋ ποινικού Κωδικός.

ΊΙ αύστηρότης τών νόμων τούτων προεκλήθη πρώ
τιστα καί μάλιστα έκ τής φρικώόους καταστροφής 
ήν έπήνεγκεν έν Γαλλίγ ή άποτυχία τοϋ περιβόη
του οικονομικού συστήματος τοϋ La*V κατά τό 
1724, δπερ τοσούτον όλεθρίως έπε'δρασεν έπί τής 
φαντασίας καί τής συνειδήσεως τοϋ Γαλλικού έθνους, 
ώστε καί σήμερον, ότε τά πράγματα τοσούτον με- 
τεβλήθησαν, ή δέ οικονομική καί τραπεζιτική έπι- 
στήμη έτέθη έπί δλως νε'ων βάσεων, τής έλευθερίας 
δηλ. τοϋ έμπορίου καί τών συνα>.λαγών, ή Γαλλική 
κυβε'ονησις καί μάλιστα τά Νομοθετικά Σώματα δέν 
έτόλμησαν νά μεταρρυθμίσωσι τό γράμμα τοϋ Νό
μου, καί τοι διά τής συνήθειας καί τών άποφάσεων 
τών δικαστηρίων περιπεσο’ντος είς άχρηστίαν.

Κατά δέ τήν έτε'ραν τών θεωριών τούτων, ήν ή- 
σπάσθησαν ήδη αί πλεΐσται τών Εύρωπαϊκών Κυβερ- 

! νήσεων, τό Χρηματιστήριον όέν είναι πλε'ον τό κατα- 
γώγιον τής κυβείας καί τών άθεμίτων κερδοσκοπιών, 
άλλ’ είναι ή εύαίσθητος καρδία παντός ύγιούς κοινω
νικού σώμαοος, είναι τό βαρόμετρον τής πολιτικής 
καί τό θερμόμετρον τής οικονομικής καταστάσεως 
καί τής πίστεως τών Κρατών. Άνευ τ.ϋ Χρηματι
στηρίου δέν ήτο δυνατόν νά έπιτευχθν) ή τεραστία 
πρόοδος τού έμπορίου, τής βιομηχανίας καί τής γεωρ
γίας, καί ή πραγματοποίησις πάντων τών κολοσ- 
σαίων έργων, άπερ έδόξασαν τόν αιώνα τούτον. Ού
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μόνον λοιπόν θεμιταί είσιν αί του Χρηματιστηρίου 
πράξεις, άλλα και άναγκαιόταται εις την πρόοδον 
τών κοινωνιών, ο δέ Νόμος οφείλει άναγνωρίζειν ά- 
πασας τάς έν αύτώ πράξεις ε’ίτε διά μετρητών γινο- 
μένας, ε’ίτε έπί προθεσμία (a terme), ε’ίτε έπ’ άμοιβή 
(a prime) κτλ.

Έπειδή 8ε άμφοτέρας ταύτας τάς θεωρίας ύπεστή- 
ριξαν καί ύποστηρίζουσι σοφότατοι έπιστήμονες καί 
έξοχοι πολιτικοί άνδρες, 8εν θεωρούμεν ανάξιον τής 
προσοχής καί τής περιέργειας τού καθ’ ήμάς δημο
σίου νά παραθέσωμεν τούς κυριωτέρους λόγους, δι* ών 
ύποστηρίζονται άμφότεραι αί αντίθετοι αύται θεω- 
ρίαι.

Άλλ’ Γνα γένηται έτι μάλλον καταληπτόν τό ποο- 
κείμενον ζήτημα άναγκαίαν ήγούμεθα σύντομον ιστο
ρικήν άφήγησιν.

Β'.
Ως εφθημεν ειπόντες, ή πρώτη κυβερνητική έν 

Γαλλία επεμβασις εις τάς έπί δημοσίων χρεωγράφων 
συναλλαγάς χρονολογείται από τής έποχής τών φο
βερών καταστροφών, άς έπήνεγκε τό περίφημον οικο
νομικόν σύστημα τού Law. Ή Κυβέρνησις ίνα σταμα- 
τησγ την πρόοδον τού ολέθρου, ον άπέδωκαν τότε ούχί 
εις το σαθρόν τού συστήματος άλλ’ εις τάς είκονικάς 
πωλήσεις ασυνειδήτων κερδοσκόπων, έξέδοτο τήν 24 
Σεπτεμβρίου 1 724 βασιλικόν διάταγμα αύστηρώς 
απαγορεύον πάσαν πράζιν έπί τών δημοσίων χρεω- 
γράφων, πλήν τών γινομένων τοϊς μετρητοϊς, καί 
υποχρεούν τους μεν πωλητάς νά καταθέτωσι πρό τού 
ανοίγματος τού Χρηματιστηρίου εις χεΐρας τών Έπι- 
καταλλακτών (agents de Change) τούς τίτλους τών 
χρεωγράφων, ά έμελλον νά πωλήσωσι, καί τούς άγο- 
ραστάς έπίσης νά καταθέτωσι τό τίμημα τών τί
τλων, ούς προύτίθεντο ν’ άγοράσωσιν. Είναι έννρού- 
μενον ότι η κερδοσκοπία εύρε ταχέως τρόπον, όπως 
υπεκφεύγη τήν αύστήρότητα τού διατάγματος. Ούχ 
ήττον δμως ούδεμίαν έπίσημον κυβερνητικήν έπεμβα- 
σιν εύρίσκομεν έν τοϊς χρονικοϊς τού Χρηματιστηρίου

i 785, ήτοι μετά GO ακριβώς ετη, δτε ενε- 
κα ακολάστων κερδοσκοπιών έπί τών Μετοχών άς 
εξεδωκεν η Εταιρία τών Ινόιών, τών οποίων κερδο
σκοπιών πρωταγωνιστής ήτο άββάς τις ονόματι 
d’Espagnac άγοράσας τετραπλασίους τίτλους τών ευ
ρισκομένων εις κυκλοφορίαν, βασιλικόν διάταγμα ού 
μονον αποκηρύττει, κχι αύστηρώς απαγορεύει πάσας 
τάς έπί προθεσμία γινομένας πράξεις τού Χρηματι
στηρίου, άλλά καί έπιβάλλει εις τούς παραβάτας 
τής διατάξεως ταύτης πρόστιμον 24 000 φράγκων ! 
Τοσαύτην δμως κατακραυγήν, καί τοσαύτας διαμαρ
τυρήσεις τών έμπορων καί τών τραπεζιτών ήγειρε τό 
διαταγμα τούτο, ώστε την 2 Οκτωβρίου τού αύτού 
ετσυς ή Κυβέρνησις ήναγκάσθη νά έκδώση νε'ον διά
ταγμα ολιγώτερον μεν αυστηρόν, άλλ’ ούχ ήττον ά- 
παγορεύον τας μη διά μετρητών γινομένας πράξεις. 
Αλλά και πάλιν η κερδοσκοπία, ήν εύστόχως παρω- 
μοίασε τις με την Λερναίαν "Υδραν τής μυθολογίας, 
κατόρθωσε νά υπεκφεύγη δι’ εικονικών άποδείξεων 

παρακαταθήκης τάς ύποχρεώσεις τού Νόμου, τάχιστα 
δ’ έπανήλθον εις τό άρχαϊον σύστημα τών κερδοσκο
πικών πράξεων. Αί νέαι αύται καταχρήσεις προύκά- 
λεσαν έτερον διάταγμα έκδοθέν τή 22 Σεπτεμβρίου 
1 786, δπερ ηκολούθησεν έτερον κατά τόν ’Ιούλιον 
τού 1787, καί ταύτα έπεσφράγισε καί έπεκύοωσεν ό 
Νομος τής 8 Μαίου 1791, δστις άπηγόρευσεν ού μό- 
νον την επι προθεσμία άγοράν καί πώλησιν τών δη
μοσίων χρεωγράφων, άλλά καί τήν πώλησιν παντός 
εμπορεύματος, τού οποίου ό πωλητής δέν ήτο νό
μιμος καί πραγμ,ατικος κάτοχος κατά τήν στιγμήν 
τής πωλησεως, επέβαλλε δέ εις τούς παραβάτας αύ- 
στηροτάτας ποινάς, οιον διετή δεσμά, δήμευσήν τής 
περιουσίας καί διαπομπευσιν δημοσία μετ’ έπιγρα- 
φής έπί τού στήθους agioleur.

Άλλά και μεθ’ δλην ταύτην τήν αύστηοότητα τών 
νομών, οι οποίοι φέρουν τον τύπον, τής έποχής έν ή 
έξεδοθησαν, η κερδοσκοπία εζηκολούθησε τόν δρόμον 
αυτής ούδένα περιορισμόν άναγνωρίζουσα καί πάντα 
φραγμόν υπερπηδώ σα.

Τούτο ήνάγκασε τόν μέγαν Ναπολέοντα, ετι "Υ
πατον οντα, νά είπη δτι «Δέν πρέπει νά έχη τις τήν 
αζίωσιν ν’ άπαγορεύη έκεΐνο, δπερ δέν έχει τήν δύνα- 
μιν νά εμποδίση» καί δτι «ΊΙ έξουσία ολιγώτερον 
ταπεινούται μεταρρυθμίζουσα κακόν τινα νόμον, ή ά- 
νεχομένη τήν άθέτησιν αύτού».

Μετά ταύτα καί άλλα τοιαύτης φύσεως διατάγ
ματα, ό Εμπορικός Κώδιξ τώ 1807 καί τά άρθρα 
419, 421 καί 422 τού Ποινικού Κώδικος τώ 1810 
εκανονισαν μεν έπί τό πρακτικοίτερον τάς έν τώ 
Χρήματισττρίω συναλλαγάς, άλλ’ αί ποινικαί δια
τάζεις ετηρήθησαν καί πάλιν αύστηραί, διότι κατά 
τό άρθρον 419 οί άσχολούμενοι εις πράξεις άθεμ,ί- 
τους, ήτοι οί κερδοσκοπούντες έπί τού ύψωμού, ή 
επι τού εκπεσμού τών χρεωγράφων άνευ παραλα
βής καί παραδόσεως τών τίτλων τιμωρούνται μέ 
φυλάκισιν ένός μηνός μέχρις ενός έτους, καί μέ πρό
στιμου 500 μέχρι 2,000 φράγκων.

Καί δμως τά Γαλλικά Δικαστήρια με'χρι τού 182 3 
και μάλιστα τό Έφετεϊον τών Παρισίων ήρμήνευον 
τό γράμμα τού Νόμου κατά τό προοδευτικόν πνεύμα 
τής έποχής καί κατά τάς υγιείς άρχάς τής πολιτι
κής οικονομίας, αί όέ μέχρι τού έτους έκείνου έκδο- 
θεΐσαι αποφάσεις τών Δικαστηρίων -άνεγνώοιζον ώς 
νομίμους τάς έπί προθεσμία πράξεις τού Χοηαατι- 
στηρίου. Άλλά τώ 1823 τό αύτό έκεΐνο Έοετεΐον 

- 1 X *τών Παρισίων κατά τινα πολύκροτον δίκην, τήν τού 
κόμητος Forbin-Janson άρνηθέντος νά πληρώση 
34 1,000 φράγκα άς ώφειλεν εις τόν’Επικαταλλάκτην 
του προπωλήσας τίτλους δι’ ένα μήνα καί καταδι- 
κασθέντος ύπό τού Έμποροδικείου,νέον καθιέρωσε δόγ
μα εν τή άποφάσει αύτού έπικυρωθείση καί ύπό τού 
Άρείου Πάγου άκυρώσαν τήν άγωγήν ώς άθεαίτου 
της πραίεως, επομένως ο αποκήρυξαν πάσας τάς 
έπί προθεσμία πράξεις τού Χρηματιστηρίου.

Αί ίδέαι αύται έπεκράτησαν έπί δλην δεκαετηρίδα. 
ΊΙ άπόφασις έκείνη τού’Εφετείου καί τού Άρείου Πά- 

εχρ'^ιμευσεν ως βζσις τών περί τοιούτων δικών 

άποφάσεων τών Δικαστηρίων, έζαιρουμενου τού Εμ- 
ποροδικείου τού Σηκουάνα, δπερ έξηκολούθησεν άνα- 
γνωρίζον σχεδόν πάντοτε τό νόμιμον καί έγκυρον 
τών έπί προθεσμία πράξεων. Άλλ’άπό τού 1832 
ήρξατο νέα σειρά δικαστικών άποφάσεων επί τή 
βάσει τών νεωτέρων ίδ'εών ύφ’ ών ένεφορούντο τά δι

καστήρια πρό τού 182 3.
Καί δμως μεθ’ δλα τά άκαταμάχητα έπιχειρή- 

ματα τών μεγάλων οικονομολόγων, μεθ’ δλας τάς 
γνωμοδοτήσεις τών έξοχωτέρων νομοδιδασκάλων καί 
τών έπισημοτέρων τραπεζιτών καί έμπορων, μεθ’ δλας 
τάς αναφοράς καί τάς έκθέσεις έπισήμων έπιτροπών 
ποός τά νομοθετικά σώματα, μεθ’ δλας τάς προσπά
θειας μεγάλων ύπουργών καί διακεκριμένων πολιτι
κών άνδρών, μεθ’ δλας τάς αποφάσεις τών Εμπορι
κών ’Επιμελητηρίων, ή πλήρης ελευθερία τών έν τώ 
Χρηματιστηρίω συναλλαγών δέν έλαβεν είσέτι νομι
κήν ύπαρξιν έν Γαλλία, διότι τα άρθρα 1 965, *21 
καί 422 τού Ποινικού Κώδικος δέν κατηργήθησαν. 
Έπ’ έσχατων έτι τό ’Εμπορικόν ’Επιμελητήριου τών 
Παρισίων έν τή συνεδριάσει αύτού τή 8 φεβρουαρίου 
1882 ήτήσατο παρά τής κυβερνήσεως τήν πλήρη έ- 
λευθεοίαν τών έπί προθεσμία πράξεων τού Χρηματι
στηρίου. Τήν δέ 26 ίανουαρ. 1 882 ό κ. Naquet καί 
τήν 1 3 φεβρ. τού αύτού έτους ο ζ.. Janvier de la 
Molte τήν αύτήν έποιήσαντο πρότασιν, και τήν 2 
μαρτίου ή Γαλλική Βουλή έλαβεν ύπ’ όψει τάς προ
τάσεις ταύτας. Άλλά συγχρόνως ο κ. Lagrange υπε- 
βαλε νομοσχέδιου περί άπαγορεύσεως τών μή πραγ
ματικών πράξεων (marches a decouvert). Τοιούτου 
έστιν έν συνάψει τό ιστορικόν τού πολύκροτου τούτου 
ζητήματος.

λόγους έχουσιν οί οπαδοί τής πρώτης 
έπιμένοντες νά θεωρώσιν αθέμιτους και 
έν τώ Χρηματιστηρίω συναλλαγάς;

αί πράξεις έκεϊναι τού Χρηματιστη- 
ί προθεσμία γινόμεναι, δι’ ών ο πωλών υ- 

ταραδώση εις έτερον μετά μακράν προ- 
άοων ή άξιών, τούς οποίους

Τίνας δέ 
δοξασίας, οί 
άκυρους τάς

Κατ’ αύτού: 
ρίου αί έπί π| 
πόσχεται νά 7 
θεσμίαν τίτλους χρεωγράφων ή άξιών, τούς όποιους 
δέν έχει, δ δέ άγοοαστής ύπόσχεται επίσης νά παρα-δέν έχει, δ δέ άγοραστή
λάβη αύτούς χωρίς νά έχη τό άπαιτουμενον πρός πλη
ρωμήν χρηματικόν ποσόν, ουδεν άλλο έστιν ή καθαρά 

ρ ' ’ ' *------ ϊς τε τούς πωλητάς καί τούς ά-
___ ρ δέ τό είδος τούτο τών συναλ- 

μή εχ^^ών ούδέν νομικού κύρος, συνεπάγον- 
ά άτοπήματα καί πάσας τάς συμφοράς, 
:ς συνεπάγεται ή κυβεία και παντα τά 

Ό δι’ αύστηρών λοιπόν νόμων πε-

κυβεία έπικίνδυνας εϊ 
γοραστάς, επομένως 
λαγών, [ 
ται πάντα τ: 
δσας καί οία 
τυχηρά παίγνια 
ριορισμός τής εν τώ χρηματιστηρίω κυβείας σκοπον 
έχει τήν προφύλαξιν τών ύπό τής άχαλινώτου 'κερδο
σκοπίας άπειλουμένων συμφερόντων τού δημοσίου, 
τήν διατήρησιν τών χρηστών ηθών, την ασφαλείαν 
τών οικογενειών, την χαλινωσιν ακόρεστου και πολ- 
λάκις αίσχρκς κερδοσκοπίας, την απαλλαγήν πολλών 
καί άθώων θυμάτων άπό τούς όνυχας τών πανούργων 
καί τήν έλάττωσιν τών καταστροφών, άς συνεπά

γονται αί οίκονομικαί κρίσεις τών Χρηματιστηρίων ώς 
έκ τών άφρόνων καί φρενητιωδών κερδοσκοπιών, καί 
άλλα τοιαύτα.

Τί δέ άπαντώσιν εις ταύτα οί οπαδοί τής άντι- 
θέτου θεωρίας ; Είναι άδύνατον βεβαίως νά περιλά- 
βωμεν έν τή βραχεία ταύτγ) μελέτη ούδέ τό πολλο
στημόριου τών άκαταμαχήτων λόγων και επιχειρη
μάτων, ών χρήσις έγένετο καί έν έπιστημονικοΐς συγ- 
γράμμασι, καί έν έπισήμοις έκθέσεσι καί άναφοραΐς 
καί έν βουλευτικαΐς συζητήσεσι καί έν δικαστικαΐς 
άποφάσεσι παρά τών έξοχωτέρων άνδρών τού αίώνος 
τούτου, καί δι’ ών καταδικάζεται ή άντίθετος θεω
ρία. Ούχ ήττον θέλομεν προσπαθήσει νά δώσωμεν 
σύντομον, άλλ’ δσον οιον τε σαφή καί καταληπτήν 
περίληύιν τών κυριωτέρων.

Δ'.

Καί δτι μέν τό Χρηματιστήριον είναι ή καρδία ή 
μεταδίδουσα τήν κίνησιν καί τήν ζωήν εις παν εύε- 
κτούν κοινωνικόν σώμα, δτι είναι δ ισχυρός μοχλός ο 
κινών τον τεράστιον μηχανισμόν, τόν ώθούντα εις τήν 
πρόοδον καί τήν εύημερίαν τάς νεωτέρας κοινωνίας, 
πεοί τούτου δέν έ'χομεν άνάγκην πολλών άποδείξεων. 
Άπλούν βλέμμα έπί τού καταλόγου τών χρεωγράφων 
καί άξιών, τών διαπραγματευομένων έν τοϊς εύρω- 
παϊκοΐς χρηματιστηρίοις καταδεικνύει λίαν εύγλώτ- 
τως δτι έν τώ Χρηματιστηρίω καί ταϊς έν αύτώ πρά- 
ξεσιν αί μέν κυβερνήσεις εύρίσκουσι τήν ισχυν αυτών, 
ή δέ βιομηχανία, ή γεωργία, τό έμπόριον, ή ναυτι
λία καί πάντα έν γένει τά είδη τής άνθρωπ.νου ενέρ
γειας άντλούσι τά μέσα τής ύπάρξεως, τής συντη- 
ρήσεως καί τής προαγωγής αύτών. Έν μόνον παρά
δειγμα πρόσφατον άρκεϊ δπως πείση καί τόν μάλλον 
δύστροπου καί άμείλικτον διώκτην τών χρηματιστι- 
κών πράξεων, δτι άνευ τού Χρηματιστηρίου και τών 
μηχανημάτων αύτού ή Γαλλία δεν ήθελε δυνηθή ν α
παλλαγή ούτω ταχέως τής ξενικής κατοχής πληρο- 
νουσα τό κολοσσαϊον ποσόν τής πολεμικής αποζη- 
μιώσεως.

Αί πράξεις λοιπόν τού Χρηματιστηρίου ού μόνον 
δέν είναι αθέμιτοι καί άναθέματος άξιαι, άλλ’ είναι 
άναγκαΐαι καί αναπόφευκτοι εις τήν πρόοδον πασης 
πεπολιτισμένης κοινωνίας. Τούτο έστίν αλήθεια ανα- 
γνωοιζου.ένη παρά πάντων. Δι’ δ καί ο νόμος εν πκση 
τή αυστηοοτητι αυτου αναγνωρίζει ως υεμιτας και 
έγκύρους τάς διά μετρητών γινομένας πράξεις, κατα
δικάζει δέ μόνον τάς γινομένας έπί προθεσμία, και 
τούτο δπως έμποδίση δήθεν τήν κυβείαν, καί προ- 
στατεύση τήν κοινωνίαν άπό τών καταστροφών, ο- 
σας συνεπάγεται ή άφρων καί άχαλίνωτος κερδοσκο
πία. Ένταύθα δέ κεΐται ή πλάνη τών οπαδών τής 
τοιαύτης δοξασίας καί ή έπιμονή αύτών εις σύστημα 
άπηρχαιωμένον, μαχόμενον πρός τήν πείραν, προς την 
φύσιν τών πραγμάτων, πρός τήν άλήθειαν καί πρός 
τήν δικαιοσύνην.

Καί ποώτον ή κερδοσκοπία δέν έγεννήθη έν τοϊς 
Χρηματιστηρίοις, έπειδή έγκειται έν αύτή τή φύσει 
τού άνθρώπου. ΊΙ ιστορία άποδεικνύει δτι ή κερδο-
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σκοπία ή άφρων και αχαλίνωτος ύπήρχε πολύ πρό 
της συστάσεως τών χρηματιστηρίων, άπερ τούναντίον 
συνετέλεσαν είς τό νά δωσωσι ρυθμόν τινα καί τάξιν 
είς την κερδοσκοπίαν ταύτην.

Δεύτερον αί επί προθεσμία πράξεις άποδεικνύονται 
ούσαι ύπό πάσαν εποψιν άναγκαιότεραι, χρησιμώτε- 
ραι καί εύεργετικώτεραι τών γινομε'νων τοϊς με τρητοϊς. 
Διότι καί ό μικράν πείραν έχων τών χρηματιστικών 
πράξεων γινωσκει ότι άνευ τών έπί προθεσμία πρά
ξεων είναι άδύνατον νά πραγματοποιηθώσι τά δάνεια 
τών κυβερνήσεων, τών επαρχιών καί τών δήμων, καί 
πορισθώσιν αί μεγάλαι διά συνεταιρισμού επιχειρή
σεις τά κολοσσαϊα ποσά, δι* ών έκτελούνται τοσαύτα
καί τηλικαύτα τεράστια έργα. ΊΙ κατάργησις τών έπί 
προθεσμία πράξεων έν τώ Χρηματιστηοίω είναι ή νί- 
κρωσις τών συναλλαγών, όπως ή κατάργησις των 
επί προθεσμία εμπορικών πράςεων είναι νέκρωσις πά
σης βιομηχανίας, καί ή κατάργησις τών τριμήνων 
συναλλαγματικών είναι θάνατος τού έμπορίου. Ούδέν 
τούτου σαφέστερον καί άληθέστερον. ’Εμποδίσατε τον 
έμπορον τού να κάμνη χρήσιν τού τριμήνου συναλλάγ 
ματος καί περιορίσατε αύτόν ν’ άγοράζη τοϊς μετρη- 
τοϊς διά μόνων τών κεφαλαίων του καί θέλετε ίδεϊν 
άν ήναι δυνατόν νά ζήση καί νά ύπάρξη μέγα έμπό
ριον. ’Εμποδίσατε τόν βιομήχανον, τόν καταστημα
τάρχην, τού ν’ άγοράζη έπί προθεσμία, δπερ έστί νά 
προαγοράζη τό διά τό έργαστήριον αύτού άπαιτούμε- 
νον ύλικόν, οίον βάμβακα, έρια, μέταξαν, σίδηρον 
κτλ., καί θέλετε ίδεϊν άν ήναι δυνατόν νά ύπάρξη βιο
μηχανία. Ούτω καί έπί τών χρεωγράφων. Σήμερον 
δτε ό ηλεκτρισμός διατηρεί είς άμεσον σχέσιν πάσας 
τάς αγοράς, πώς δύνασθε νά έμποδίσητε τον τραπε
ζίτην καί πάντα κεφαλαιούχον τού ν* άγοράση είς 
μίαν αγοράν καί νά πωλήση είς άλλην χρεόγραφα ή 
άξίας οίαςδήποτε ενεργών τό λεγόμενον arbitragej 
Τούτο δέ πράττων, καί ήναγκασμένος ών νά πωλήση 
ή ν’ άγοράση έπί προθεσμία, κυβείαν ένεργεϊ καί αθέ
μιτον πράξιν πράττει, ή θεμιτήν καί περιβεβλημένην , 
μέ τό νόμιμον κύρος ;

’Εμποδίσατε τον κεφαλαιούχον, τόν μέλλοντα νά 
είσπραξη μέρος ή τό δλον τών κεφαλαίων του μετά
ένα ή περισσοτέρους ιχήνας, ή τόν κτηματίαν τόν 
μέλλοντα νά είσπράξη τά εισοδήματα τών κτηαάτων 
αύτού μετά τινα καιρόν, εμποδίσατε αύτούς τού ν* ά- 
γοράσωσιν έπί προθεσμία προσοδοφόρον τι χρεώγραφον, 
δπερ εύρίσκουσιν είς έκπεσμένην τιμήν. Ευεργετείτε άρά 
γε ή ζημιούτε αύτούς ; Τί δέ νομίζετε δτι ήθελε 
συμβη εις τινα κρίσιν οικονομικήν, άν δέν ύπάρχω- 
σιν αί έπί προθεσμία πράξεις καί ή κερδοσκοπία τών 
Χρηματιστηρίων, άπας δέ ό κόσμος έσπευδε νά πω
λήση τά χρεόγραφά του τοϊς μετρητοϊς ; Ό έκπε- 
σμος θά έπήρχετο ραγδαίος, ώς καταστρεπτικός χεί
μαρρος, συμπαρασύρων τό παν είς τόν όλεθρον. ’Ενώ 
χάρις είς τό έπικρατούν σύστημα τών Χρηματιστη
ρίων ό έκπεσμός έπέρχεται βραδέως, κατά σταθμούς, 
οίον είπεϊν, τά δέ θύματα τής καταστροφής είσί συγ
κριτικός έλάχιστα. Τούς δέ σταθμούς τούτου; χορη- 
γούσιν οί έπί τού έκπεσμού κερδοσκόπησαντες καί 

συμφέρον εχοντες ή νά πρχγματοποιήσωσι τά κέρδη 
των, ή νά σταματήσωσι τον έκπεσμόν πρός προφύ- 
λαξιν τών ιδίων των συμφερόντων. Πλήν τούτου εί
ναι γνωστόν ότι αί διά μετρητών πράξεις, αί πραγμα- 
τικαί, άς ό νόμος θεωρεί θεμιτάς καί ακίνδυνους, 
είσίν ακριβώς έκεϊναι, αί όποϊαι έπιφέρουσι τάς κρί
σεις είς τά Χρηματιστήρια, επομένως δέ τάς μεγάλας 
καταστροφάς. Αί έπί προθεσμία πράξεις μικράν έ- 
χουσιν έπενέργειαν, έάν δέν συνοδεύονται μέ τήν πα
ραλαβήν ή παράδοσιν τών τίτλων.

Έτέρα πλάνη τών ηθικολόγων είναι ότι αί κερδο- 
σκοπίαι τού Χρηματιστηρίου παρεκτρέπουσι τής εύ- 
θείας οδού πολλά καί μεγάλα κεφάλαια δυνάμενα 
νά χρησιμεύσωσιν είς άσφαλεστέρας επιχειρήσεις καί 
είς τήν έθνίκην βιομηχανίαν. Τούτο Οά ή τον αληθές, 
άν αί πράξεις έγίνοντο τοϊς μετρητοϊς, όπως άπαιτεϊ 
ο νόμος, ένώ διά τών έπί προθεσμία πράξεων, τό μέ- 
γιστον μέρος τών οποίων έξισούται διά τής πληρω
μής διαφορών, απαιτούνται όλίγιστα σχετικώς κε
φάλαια.

Έπειτα, ινα κερδοσκοπία, ή πράξις τις θεωρηθη 
αθέμιτος, πρέπει καί το άντικείμενον αύτής νά ήναι 
αθέμιτον. Κηρύξατε λοιπόν αθέμιτα τά δάνεια τών 
κυβερνήσεων τά χρησιμεύοντα είτε πρός ύπεράσπισιν 
καί πρός εύημερίαν τής πατρίδος, είτε πρός κατα
σκευήν σιδηροδρόμων καί άνάπτυξιν τού έθνικού πλού
του, είτε είς άποξήρανσιν λιμνών, κατασκευήν γεφυ
ρών, λιμένων κλπ., κηρύξατε αθεμίτους τάς μετοχάς 
τών τραπεζιτικών καταστημάτων, τών διαφόρων 
βιομηχανικών, έμπορικών, μεταλλευτικών, άτμοπλοϊ- 
κών καί λοιπών εταιριών, καί τότε ρίψατε λίθον α
ναθέματος κατά τών κερδοσκοπιών τού Χρηματιστη
ρίου.

Ούδείς βεβαίως δύναται ν’ άρνηθ/j ότι είς τάς 
πράξεις τού Χρηματιστηρίου είςχωρεϊ καί είς μέγαν 
μάλιστα βαθμόν τό παίγνιον, τού οποίου πλεϊστα 
κατ' έτος γίνονται θύματα. ’Αλλά τούτο1 δέν συμβαί
νει μόνον είς το Χοηαατιστήριον. Είς πάντα τά άν- 
θρόπινα πράγματα τό καλόν συνδέεται μετά τού κα
κού, τό ψεύδος μετά τής αλήθειας, ή ήδονή μετά 
τής λύπης, ή ειλικρίνεια μετά τής απάτης, ή φιλία 
μετά τής κολακείας κτλ. Άλλά τίς ποτέ έφαντάσθη 
νά έμποδίση τό καλόν διά τόν φόβον τού κακού ; Είς 
αύτό τό πραγματικόν έμπόριον τό παίγνιον εισχωρεί 
άνεπιφυλάκτως ύπό τήν αιγίδα τού νομού. Άλλά τίς 
ποτέ διενοήθη νά έμποδίση τάς προαγοράς, αϊτινες 
είσίν αναπόφευκτοι είς πάντα τά είδη τού έμπορίου 
καί τής βιομηχανίας, έπί τώ φο'βω μή είς τάς προ
αγοράς καί τάς προπωλήσεις ταύτας εισχώρηση ή 
ψευδής κερδοσκοπία καί τό παίγνιον ; Πόσα δέ είσί 
κατ’ έτος τά θύματα τών κερδοσκοπιών τού έμπο
ρίου, τής βιομηχανίας, τής ναυτιλίας καί αύτής τής 
τοσούτον ασφαλούς Οεωρουμένης γεωργίας ; Οί άφρο
νες κερδοσκόποι καί αί άφρονες έπιχειρήσεις δέν ύ- 
πάρχουσιν έν μόνω τώ Χρήματιστηρίω, ούδ’ έν μόνω 
αύτω καταστρέφονται μέγάλαι περιουσίαι καί διακυ- 
βεύεται τό μέλλον πολλών οικογενειαρχών. Πας άν
θρωπος έχων έλευθέραν τήν θέλησιν καί τήν κρίσιν αύ- 

τού, κέκτηται τό απόλυτον δικαίωμα τού διατιθέναι 
κατά βούλησιν τήν περιουσίαν του, ό δέ πολίτικος 
νόυ.ος δέν δύναται νά έμποδίση αύτόν τού νά ποίηση 
οϊαν βούληται χρήσιν αύτής.

(Έπεται τό τέλος).
Ν. Φωτιαδης.

TTpoWpoc τον Χ()ηματιστηζ)ίον Κων/πο-Ιεως.

ΩΡΑΙΑ ΧΗΡΑ ΚΑΠΙΤΑΝΟΒΙΤΣ.1
Κροατικόν διήγημα.

Έ Βαρβάρα Καπιτάνοβιτς ήτο ώραιοτάτη τών έν 
Ζαγορία τής Κροατίας γυναικών. Δέν ήτο όμως κό- 
μησσα, καλύπτουσα τό προςωπον, τάς χεϊρας πε
ριποιούμενη. ΊΙτο χωρική, συνήθως τρώγουσα άδράν 
τροφήν καί τραχέα πληρούσα έργα* άλλ’ ήτο πλο’υ- 
σία χωρική, τακτικώς καί τεχνηέντως καλλωπιζο- 
μένη, ώςπερ ηθοποιός. Έβάπτετο ώς τοιαύτη διά 
ψιμμυθίου καί έχρωμάτιζε τάς όφρύς. Ταύτα δέν 
μεταβάλλονται παρά τοϊς Κροάταις· είνε ήθη, οφει- 
λομενα τοϊς άλλοεθνέσι γείτοσιν αύτών. Άλλ’ ή Βαρ
βάρα όντως δέν έχρηζε τοιούτων τεχνών. ΊΙτο πάγ
καλος. "Οτε κατά κυριακήν ένεδύετο χιονόλευκον κε- 
κεντημένον χιτώνα, βραχύ έπανωφόριον, άνθαμιλ- 
λόμενον πρός τήν ίριδα, μικράν σισύραν, άνευ χμιρί- 
δων, άστράπτουσαν έν κοραλλίοις καί δουκάτοις καί 
έπορεύετο είς τόν ναόν, ό ήλιος διήνιογε τά ούράνια 
παραπετάσματα, εί τυχόν ό ούρανός ήτο συννεφώδης, 
καί έβλεπε μόνον τήν Βαρβάραν. Άφ’ ού είςήρχετο 
είς τήν έκκλησίαν, ό ήλιος τεθλιμμένος άμέσως πά
λιν έ κρύπτε το,

Ό σύζυγος αύτής, ό πλούσιος Στάγκος Καπιτά- 
νοβιτς, δέν είχε νούν πλείονα τού ξένου, δςτις ήτο 
έζωγραφημένος έπί τού καπνοπωλείου. Ή γυνή πά- 
ραυτα τούτο διακρίνει, ή δέ Βαρβάρα ήτο γυνή συνε- 
τωτάτη. Διηύθυνεν αύτόν άνευ δυσχερείας, ώς τά 
παιδία τήν άμαξαν, δι’ ής παίζουσι, πάντα διοι
κούσα, τόν οίκον, τούς αγρούς, τούς ύπηρέτας. Καί 
δμως ούδαμώς ούδέποτε έφαίνετο ύβριστική.

Αί γυναίκες τής Ζαγορίας γινώσκουσι τόν έρωτα, 
γινωσκουσι δέ καί πολλά άλλα· παντοίων τέρψεων 
παρ’ αύτών έπιτυγχάνεις. Άλλ? ή Βαρβάρα Καπιτά- 
νοβιτς δέν ήγάπα τάς παιδιάς έκείνας, αϊτινες δυσα- 
ρεστούσι τώ άνδρί. Ένο'σω ούτος έζη, ούδενί άλλω 
έρριπτε βλέμμα. "Οτε έθαψεν αύτόν καί έπί ένιαυτόν 
έπένθησεν, ώς προςήκει τή σωφρονι χήρ?, τότε 
πάλιν δέν έρριπτε βλέμματα.

Έρασταί βεβαίως προςήρχοντο, άλλ’ ή Βαρβάρα 
ούδόλως αύτοϊς προςεϊχεν.Όσάκις αί γειτόνισσαι παρ- 
όρμουν αύτήν νά λάβη τούτον ή έκεϊνον,

— Δέν θέλω πλέον άνδρα, έλεγε.

1 Έλευθ'ρα έκ τής Γερμανικής μετάφρασις Δ Γ. Μο- 
στρχτου.

Καί έξηκολούθει διοικούσα τόν οίκον, τό κηπίον,
σίτον καλλιεργούσα καί πατούσα οίνον. Ούτω τά 
πράγματα διετέλουν έχοντα.

Ενίοτε δ χρόνος έφαίνετο αύτή μάκρος, έν ώρα 
χειμώνος, δτε όλιγωτερα ήσαν τά έργα. Άλλ’ δμως 
διηγούντο φρικωδη γεγονότα παρά τήν καίουσαν 
εστίαν, τούτο δέ παρείχε διάχυσίν τινα καί τέρψιν. 
Πρό πάντων ό θρασύς ληστής Δανιήλ Γοσποδιτς έ- 
φρόντιζε κατ* έκεϊνον τόν χρόνον νά μή φαίνηται ό 

χρόνος μάκρος τοϊς έν Κροατία.
ΊΙτο φιλοκίνδυνος, ώς ό Σατάν, άλλά καί εύτρά- 

πελος ώς ό διάβολος. Σήμερον άστειευόμενος, έχεε 
ζέουσαν πίσσαν είς τόν τράχηλον ’Ιουδαίου* αύριον 
έσχιζε διά γιαταγανιού τήν γαστέρα εύσάρκου ίερέως, 
ή έτεμνε ρίνα καί ώτα έμπορου τινός, δν έπειτα ά-

πέλυεν.
Ούτω ποτ’ έν χειμώνι ή Βαρβάρα έκάθητο δύςθυ- 

μος, προ τής εστίας τήν άτρακτον στρέφουσα. Αί
φνης ή παιδίσκη αύτής Μιλάδα, είςήλθεν άγγέλλου- 
σα ότι συνελήφθη ό Δανιήλ Γοσποδιτς, ό'ν έαελλον νά- 
παγχονίσωσι τή έπιούση. Πλήρες χαρας άπήστραπτε 
τό νεαρόν εύειδές τής παιδίσκης προςωπον καί ή Βαρ
βάρα δ’ ούχ ήττον έχάρη. ΤΙ άπαγχόνισις ήτο τότε 
εορτή, έπειδή δ’ ύπήρχε καί ή ένιαύσιος άγορά έν 
τή πλησίον πολίχνη, δύο άντί μιας θά ήσαν αί δια

σκεδάσεις.
Οί μεταξύ Ουγγαρίας καί Τουρκίας Κροάται, χω

ράν στενήν οίκουντες, καθ’ έκάστην πολεμούντες πρός 
τούς γείτονας, ύφ’ ών έληστεύοΛ/το, άντιληστεύοντες 
καί δηούντες αύτούς, είχον καταντήσει τραχείς, τό 
χρώμα όμοιοι πρός χαλκόν καί τήν καρδίαν αύτήν 
χάλκινοι. Ό θάνατος ούδέν έσήμαινε πρός τά όμμα
τα αύτών· έχεον αίμα γελώντες, ώς εί ήτο έρυθρός 
οίνοτ, μάλλον δέ τούτου πεοισσότερον έοείόοντο.

Άμφότεραι αί γυναίκες πρωίας έςηγέρθησαν, άλλά 
τόσον ένωο^ς, ώςτ’ έλαμπον έτι τού «ύ:ανού τά ά
στρα. Έκαλλωπίσθησαν ώς έπί χορόν, ένεδυθησαν 
μηλωτάς, άνέβησαν μικρόν έλκηθρον καί έσπευσαν 
είς τήν πολίχνην. Αύτή ή Βαρβάρα ήνιόχει τούς μι- 
κοούς ίππους, αϊτινες ήσαν τόσον στρογγύλοι καί τό
σον λαμπροί, ώςτ’ ένόμιζες δτι ή ώραία χήρα ήλιον 
καί σελήνην έζευξεν είς τό εαυτής άρμα.

Είςέτι έπεκράτει έπίφοβον κνέφας* μέσον ούρανού 
καί γής ύπήρχε δεινή τις φρίκη, τήδε κάκεϊσε κυλιό
μενη. ΊΙτο ή εωθινή ομίχλη, ή λυκόφως πρωινόν. 
Κατά μικρόν έβάπτετο τό άνατολικόν τού ούρανού 
τέρμα, ώς εί ερυθρόν αίμα έρρεεν έπί λευκής χιόνος. 
Μελάνες κόρακες προςπτάντες, συνόδευαν τώ όχή- 
ματι, έπί τινα χρόνον, έως ού έφάνη ή λιθίνη αγ
χόνη, έπί λοφίσκου ούσα, μετά τών πύργων τής 
πόλεως. "Αμα ίδόντες τό ικρίωμα, γηθόσυνοι άνέ- 
κρωξαν πτερυγίσαντες δέ περί αύτό, έπ’ αύτού έκά
θησαν καί έστίλβωσαν τάς όίκην μετάλλου λαμ- 
πράς αύτών πτέρυγας. Καί οί κόρακες άνέμενον τήν 

εορτήν.
Ή άπαγχόνισις έμελλε νά γείνη πρό τής ήλίου 

δύσεως, ίσως ΐνα παράσχη πλείονα τέρψιν τοϊς μυ- 
ρίοις άνθρωποις, οΐτινες είχον έλθει είς τήν έπέτειον
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αγοραν. Άφ* ού πάντες ήγόρασαν πάντα, ών χρείαν 
είχον και έκορεσθησαν θεώμενοι κήρινα ανδρείκελα, 
άρκτους ορχηστικάς, πιθήκους έπί κυνων οχουμένους 
καί γιγαντώδεις όφεις, ή άγχόνη έμελλε νά παρα- 
στήση τήν τελευταίαν δραματικήν σκηνήν.

'Π Βαρβάρα Καπιτάνοβιτς έστησε τό έλκηθρον αύ
τής παρά γνωστώ άγρότη, ήγόρασε πράγματα, έπε- 
σκέψατο σχηνάς τινας, μετά τής έπί πάσι γελώστ,ς 
και περιέργου Μιλάδας καί μετ’ αύτής καλώο φαγού- 
σα και πιούσα, εξήλθεν είς τόν τόπον τής θανατώ- 
σεως. Μέλαν ρεύμα άνθρώπων μετ’ αύτών έπορεύον- 
το και μυριάδες ανεμενον έζωθεν τήν φρικαλέαν άυ.α- 
ζαν. Π Βαρβάρα, δπως καλλίτερο ν θεωρήση, άνέβη 
επί καταρρέοντος καί ύπό καπνού μελανωθέντος τοί
χου οικίας τίνος, πυρποληθείσης ύπ’ άλλοφύλων έπι- 
δρομέων καί μηδέπω έκτοτε άνοικοδομηθείσης. ΤΙ 
Βαρβάρα έστη παρ’ αύτήν, έπί χιονοσκεπούς σωρού 
χώματος.

Ό κώδων τών καταδίκων ήρξατο ήχών, οί ούσ- 
σάροι έφάνησαν, έν μέσω αύτών ό δήμιος έφιππος 
καί ή άμαξα κατόπιν, έφ’ ής έκάθητο ό Γόσποδιτς, 
ανθοστολιστος, καπνίζων, παρά τινι ύψηλώ, φυσι- 
γνάθω, γυμνόποδι μοναχώ. Τά πλήθη έψιθύρισαν, 
πολλοί δ’ έσειον ρινόμακτρα πρός τόν διαβόητον 
ληστήν καί άλλοι μεγαλοφώνως φθόνον έδείκνυον 
διότι ήγον αύτόν είς θάνατον τόσον λαμπρώς καί 
πανηγυρικώς καί έν ήχω σαλπίγγων. Ό Γόσπο
διτς, φιλίως χαιρετίζων δεξιά καί άριστερα, έκάθητο 
άγέρωχος, δίκην σατράπου, είςελαύνοντος είς πόλιν 
κυριευθεισαν.

ΤΙ Βαρβάρα δέν άπε'σπα τό άπό τού κατα
δίκου. Τό στήθος αύτής έπάλλετυ ύπό τήν μέλαι- 
ναν σισύραν δτε δέ εδησαν τόν ληστήν καί περί τόν 
τράχηλον έθηκαν τόν βρόχον, ή Βαρβάρα, τό στόμα 
έχουσα κεχηνός καί στίλβοντας τούς μεγάλους 
αύτής οδόντας, έφαίνετο ώς θηρίον, έτοιμον νά δο- 
μήση έπί τήν λείαν αύτού. Άφ’ ού ό Γόσποδιτς I- 
κρεμκσθη καί τά πλήθη διεσπάρησαν, ή Βαρβάρα 
συνήλθε. Βαθύς στεναγμός έξήλθε τού στήθους αύτής.

— Γοσποδίνα ; ήρώτησεν ή παιδίσκη,
δι’ δλου τού χρόνου άλλαχού προςέχουσα.

— *11 ! Τί κρίμα ! η χήρα άπεκρίνατο. Πόσον 
γενναίως άπέθανε καί πόσον ήτο ώραιος ! Ό Θεός νά 
μοί συγχωρήση, άλλά δέν θά έπέτρεπον νά κρεμασθή..

Άμφότεραι αί γυναίκες μετά τών λοιπών έπανήλ- 
θον εις τήν πόλιν. ΤΙ Βαρβάρα Καπιτάνοβιτς έζευξε 
παλιν τό έλκηθρον καί έν τώ χρόνω τούτω έφαγαν 
πλακούντας καί έπιον οίνόμελι.

Εσπέρας γενομένης, ήρξαντο τής πορείας. Άλλά 
δεν ήτο σκότος· ή χιών, άστρα τινά καί ή σελήνη 
εφεγγον. ΤΙ σελήνη άνέτελλεν ήδη έκείθεν τών λό
φων, ώς πυρροθριξ χωρικός παίς, παχείας έχων καί 
έρυθράς παρειάς, πολυπραγμόνως ύπέρ φραγμόν προς- 
βλέπων.

II πόλις ήτο σιωπηλή καί δτε τό έλκηθρον διήλθε 
προ τών τελευταίων μονήρων οικημάτων, ούδεμία 
εφανη ζώσα ψυχή, ουδεν φώς πλήν τών τού ούρανού.

Οτε ήγγισαν προς τήν άγχόνην, είδον τόν Γόσπο- 

διτς άπ’ αύτής κρεμάμενον, μέσον ούρανού καί γής, 
είδον δέ καί τούς κόρακας, καθημένους έπί τό ικρίω
μα, ή περί αύτό πετομένους καί ήκουσαν αύτών, έν 
χαρα κρωζόντων.

'Η Βαρβάρα έστέναξε καί ότε έμακρύνθησαν τού 
κολαστηρίου πεντήκοντα βήματα, αύτομάτως έστησε 
τούς ίππους.

— Τί έχεις Γοσποδίνα, ειπεν ή Μιλάδα περιαλ- 
γώς. Άφες τούς ίππους, μαστίγωσαν, δπως φύγω- 
μεν έκ τού θλιβερού τόπου.

θύδέν ειπεν ή ώραία χήρα* πηδήσασα άπό τού 
ελκήθρου, έδησε τούς χαλινούς είς δρύν, παρά τήν 
οδόν ύψουαένην.

— Γοσποδίνα, λυπήσου !
»— Μή φοβού, κοράσιον, ειπεν ή Βαρβάρα. Άλλά 

συλλογίσου* δέν είνε κρίμα νάφήσωμεν τούς κόρακας 
νά^σπαράζωσι τοιούτον άνδρα ·

— Καί τί θά πράξης ;
— Νά τόν λάβωμεν άπό τής άγχόνης.
— Καί διατί ;
— Διά νά ταφή έντίμως.
-— Κύριε σώσον ! "Εχασες τάς φρένας, Βαρβάρα 

Καπιτάνοβιτς, έφώνησεν ή Μιλάδα, άγωνιωδώς αύ
τήν περιπτυσσομένη. Μή τό πράξης, μή τό πράξης !

— Καί άν ζή άκόμη ;
— Πώς θά ζή ό άπαγχονισθείς ;
— Ό ληστής Βραγάτς τρις έκρεμάσθη, καί όμως 

τότε άπέθκνεν, δτε έρρίφθη κατ’ αύτού ή βολή τού 
Σερεσάνερ (χωροφΜαχος).

Θαρρούσα προςήγγισε πρός τό κολαστήριον, ή- 
κολούθησε δέ καί ή παιδίσκη, σύσσωμος τρέμουσα. 
Παρ’αύταϊς συγχρόνως έφάνησαν δύο )άμποντες ό 
φθαλμοί.

— Τί είνε τούτο ; ήρώτησεν ή Μιλάδα. Μέγας 
σκύλος. Βέβαια είνε κακός.

— Σκύλος ·, Πού είνε ;
Καί παρατηρήσασα ή Βαρβάρα ειπεν άμέσως γε- 

λώσα’
— Λύκος είνε.
Καί λαβούσα λίθον, ίέρριψεν αύτόν κατά τού θη

ρίου, δπερ έτράπη πάραυτα είς φυγήν. Άφικόμεναι 
είς τήν άγχόνην, ήκουσαν τών κοράκων ισχυρόν 
κρωγμόν.

— ’Ακούεις ; ειπεν ή Βαρβάρα. ’Οργίζονται κατ’ 
έμού, διότι άφαιρώ τήν λείαν των. ’Άν έμπορεϊτε, 
έλθετε !

Καί οί κόρακες έσεβάσθησαν τήν Βαρβάραν Καπι- 
τάνοβιτς, άνεπετάσθησαν κρώζοντες, έπτερύγισαν περί 
τήν κεφαλήν αύτής καί έσπευσαν πρός τούς πύονους 
τής πόλεως.

Τότε ή ώραία χήρα, έλκύσασα έκ τής ζώνης μά- 
χαιραν, έδωκεν αύτήν τή ΜΟάδη καί προςέταξε νά 
κόψη τό σχοινίον.

— "Ο τι άλλο θέλεις, όγι δμως καί τούτο Γο- 
σποοινα.

— Σέ άνασηκόνω καί είνε εύκολον.
— Λυπήσου με, δέν έμπορώ.
Ή Βαρβάρα Καπιτάνοβιτς ύψωσε τούς ώμους.

Τότε ή Μιλάδα άνεσήκωσεν αύτήν, ήτις έκοψε τό । 
σχοινίον καί ό κρεμάμενος έπεσεν είς τήν χιόνα.

Πόσον είνε ώραιος, ειπεν ή χήρα, άναστρέψασα 
αύτόν καί κόψασα τόν βρόχον.

— Έάν μας έννοήσωσι ;
Φοβούμαι τόν Θεόν καί ούδένα άλλον.

-- Κύριε έλέησον, άνεφώνησεν ή Μιλάδα.
— Τί τρέχει ;
— Ίδέ τον . . . άναπνέει . . . ζή !
Καί όντως άνεπάλλετο τού ληστού τό στήθος, 

δθεν έξήλθεν ήσυχος στεναγμός. Άπ’ έκείνης τής 
στιγμής ούδέν είπον αί δύο γυναίκες. ΤΙ Βαρβάρα έ
λαβε τόν Γόσποδιτς κάτωθεν τών βραχιόνων καί ή 
Μιλάδα άπό τών κνημών. Ούτω ταχέως ήγαγον αύ
τόν είς τό έλκηθρον, έκάλυψαν αύτόν τή ψιάθω καί ή 
Βαρβάρα έδράζατο τών ήνιών. Οί ίπποι επέτοντο 
διά τής χιόνος. "Οτε άφίκοντο είς τήν έπαυλιν, ή 
Βαρβάρα έπεμψεν είς ύπνον τούς έαυτής ύπηρέτας. 
Σιγής έπελθούσης, αί δύο γυναίκες ήγαγον τόν σω- 
θέντα είς τήν μεγάλην αίθουσαν.

Μετά μικρόν συνήλθεν δ Γόσποδιτς καί δτε τινά 
μέν ένόησε, τινά δ’ έπληροφορήθη, έπεσε πρός τούς 
πόδας τής Βαρβάρας καί ήσπάσατο τά ύποδήματα 
αύτής. ’Εκείνη δμως πάραυτα έκοψεν αύτού κόμην 
τε καί γενειάδα, έδωκεν χύτώ ίμάτια τού μακαρίτου 
αύτής συζύγου καί παρέδωκεν είς πύρ τά τού ληστού.

Τή έπιούση έκπληκτοι είδον οί ύπηρέται τόν ξένον 
άλλ’ είπον αύτοίς δτι ήτο συγγενής τής Γοσποδίνης, 
δν έκείνη προςεκάλετεν, ίνα έχη παρ’ αύτή άνδρα 
τινά βοηθόν.

Μετά μικρόν χρόνον, δ Δανιήλ Γόσποδιτς έντελώς 
άνέρρωσεν, εσπέρα δέ τινι είπε πρός τήν σίότειραν 
αύτού·

— Μ’ έσωσες έκ τού θανάτου, Γοσποδίνα* διά 
βίου θά σοί ευγνωμονώ. Έάν έχης άνάγκην έμού, 
κάλει με, πρόςτατε. Τώρα δμως είνε καιρός νάφήσω 
τήν οικίαν σου. Δύνανται νά μ’ εύρωσι καί θά είσαι 
ύπεύθυνος.

— Ούχί, Γόσποδιτς, ειπεν ή ώραία χήρα. ^Ο;τις 
πράττει μόνον τό ήμισυ, κάλλιον τίποτε νά μή 
πράττη. Θά μείνης παρ’ έμοί δσον θέλεις. "Εν μόνον 
έπιθυμώ, νά μή γείνης ένταύθα κύριος.

— Πώς δύναμαι νά φαντασθώ καν τούτο ; ειπεν 
δ Γόσποδιτς. ’Αρκεί είς έμέ νά γείνω τούλάχιστον 
δούλος σου.

Ούτως έμεινεν'δ φοβερός ληστής έν τώ οίκω τής 
πλούσιας καί ώραίας χήρας, έν ώ χρόνω πάσα ή χώρα 
έλεγεν δτι δ διάβολος άνήρπασεν αύτόν άπό τής άγ· 
χόνης σύσσωμον καί σύμψυχον.

Ό φύσει αρχικός Γόσποδιτς, έφαίνετο νύν άπαρ- 
νούμενος φύσιν καί ήθος. Έδείκνυτο ώς πράος άμνός, 
εύπειθής ώς κύων καί ώςεί πρός τούτο έκγυμνασθείς 
είργάζετο άντί δύο, έν πάσιν άρκούμενος καί σφόδρα 
χαίρων, δσάκις ή Γοσποόίνα φιλίως μόνον αύτόν 
προςέβλεπεν, ή έτυπτεν αύτού τόν ώμον, ή προςέ- 
φερε μικρόν ποτήριον οίνου, αύτή πρώτη πίνουσα έξ 
αύτού. Καί πάντοτε φιλικωτέρα έγίνετο ή ώραία 
χήρα. "Ολας νύκτας μετ’ αύτού πρό τής εστίας έκά

θητο καί συνδιελέγετο* δτε ήλθε τό έαρ, έκάθηντο 
ομού ύπ* άνθηράν μηλέαν όπισθεν τού οίκου. Τότε 
έβλεπον άλλήλους διά περιοδικών βλεμμάτων, άπερ 
οιαφέρουσι τών συνήθως μεταςύ τών άνθρώπων άν- 
ταλλασσομ.ένων. Έθεώρει αύτόν ήσύχως, άλλά μετά 
βαθείας εύκρεσκείας. Εκείνος πάλιν ήσπαιρεν ύπό τήν 
πυρίνην άκτίνα τού σκοτεινού αύτής βλέμ.ματος, ώς 
τετρωμένος μαχητής ύπό τήν μάχαιραν τού χειρουρ
γού. "Οτε τό βλέμμα αύτού έπιπτεν είς τό άγέρωχον 
πρόςωπον τής Βαρβάρας, ή κατεμέτρει τό κομ.ψόν 
αύτής άνάστημα, όντως έφαίνετο αισθανόμενος δρι- 
μύτατον πόνον.

ΤΙ Βαρβάρα Καπιτάνοβ’τς καθ’ έκάστην ευρισκεν 
άνθη έν τώ παραθύρω αύτής. Έγίνωσκε τίς έδρέπετο 
καί συνήρμοζεν αύτά καί ένέβαλεν είς τό πλήρες ΰ
δατος άγγείον. Τά ύποδήματα αύτής νύν πάντοτε 
έλαμ.πον ώς άστρα. Έγίνωσκε τίς παρείχεν αύτοίς 
τήν λάμψιν έκείνην, έγίνωσκε όέ καί τίς προςήψε τήν 
εικόνα τής Αγίας Βαρβάρας έπί τού πώματος τού 
σάνδυκος αύτής.

Μια τών ημερών έπορεύθη είς τά κελλία τού ίερέως, 
ούδενός γινώσκοντος. "Οτε έπέστρεψε, νυκτός έπερχο- 
μένης, είδεν έξωθεν, διά τού παραθύρου, είς τήν αί
θουσαν, ένθα, ύπό τήν εικόνα τής Παναγίας, έκαιεν ή 
λυχνία καί διέκρινε τόν Γόσποδιτς πρό τής θύρας τού 
δωματίου αύτής, παρατηρούντα διά τού κλείθρου.

— Ούτω λοιπόν, πουλί μου, είπε καθ’ έαυτήν. 
Συνελήφθης είς τόν ιξόν, ίπτασαι καί δέν δύνασαι 
νά φύγης.

"Οτε είςήλθε, τό ύπερήφανον αύτής στόμα έμει- 
δία, δεικνύον τοσαύτην ευδαιμονίαν, δσην καί είρω- 
νίαν.

— Τί πράττεις, φίλε Γόσποδιτς ; Ε’ργάσθης ; Έ- 
κοπίασες ; Θέλεις νά φάγης ;

— "Οπως θέλεις, ειπεν έκείνος, έν ώ τά λαμπρά 
καί διαπεραστικά αύτού δμματα άόιαλίίπτως περιε- 
βαλλον τάς μαλακάς γραμμάς τού εύμήκους καί ρα
δινού έκείνου σώματος.

— ΊΙροτρίασες ;
— Ός προςέταξες, τόν μέγαν άγρόν, πέραν τού 

σταυρού.
— Λοιπόν άς φάγωμεν καί πίωμεν ομού.
Καί καλέσασα τήν Μιλάδην, προςέταξε νά ετοι- 

μάση τήν τράπεζαν καί μετ’ ολίγον εκάθησε παρ αυ
τήν. Ό Γόσποδιτς ίστατο έν μέσω τής αιθούσης, ε- 
θεώρει τά ύποδήματα αύτού, έστρεφε τόν μυστακα 
καί άνεστέναζεν.

— Έδείπνησαν οί έργάται ; ήρώτησεν ή χήρα τήν 
παιδίσκην.

— Εύχαριστώ, έφάγομεν.
— Λοιπόν φέρε τά λάχανα καί τό χοιρομηρι και 

στάμνον κρασί.
Ή Μιλάδα έξήλθε σπεύδουσα καί ή Βαρβάρα Κα- 

πιτάνοβιτς ένευσε τώ Γόσποδιτς νά χαθηση παρ’ 
αύτή. Άμφότεροι ούδέ λέξιν είπον, ενόσω η κόρη 
περιήρχετο αύτόθι. Είτα ήρξαντο τρωγοντες. Ούτως 
έπί πολύ έσίγα ή αίθουσα, ώς έκκλησία, άφ’ ού ο νεω- 

, κόρος κλείση τάς θύρας, ότε μόνοι οί μύς περιφέρονται
25.
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περί τού; βωμούς, τά έξομολογητήρια καί τά καθί
σματα. Άλλ’ ό οίνος έλυσε τά; γλώσσας. Ό Γόσπο
διτς ήρξατο πρώτος, γινώσκων δτι ή Βαρβάρα ποο- 
θύμως ήκροάτο αύτού, διηγούμενου τά εαυτού κα
τορθώματα. Σήμερον ήτο εύθυμος και διηγείτο τερ
πνόν τι παίγνιον, δπερ είχε παίζει τω πανιερωτάτω 
επισκοπώ Διακοβάρ. Ή ωραία χήοα τόσον επινεν, 
ώςτ’ έπί μάλλον έφοινικίζοντο αί παρειαί αύτής* 
τόσον έγέλα, ώςτε τά νομίσματα τού λαιμού αύτής 
έκρότουν έπί τού στήθους, ώς κωδωνίσκοι άμάξης.

—- Είσαι τόσον άνόρειος, είπεν έν τε'λει, πλησιά- 
σασα τον Γόσποδιτς* άλλ’ ένώπιον μου διατί είσαι 
τόσον άτολμος ;

— Μήπως γνωρίζω * άπεκρίνατο δ ληστής, άνα- 
τείνας τούς ώμους καί πρός τά πλάγια ίδών.

Άλλ’ή Βαρβάρα Καπιτάνοβιτς έτι μάλλον έπλη- 
σίασε, τά μάλιστα έπλησίασε, καί έν ω παταγωδώς 
έγε'λα, έβαλε τήν αγκάλην περί τόν τράχηλον έκείνου 
καί κατεφίλησεν αύτόν.

Άπό ταύτης τής έσπε'ρας ή ωραία χήρα τόσον ήρ- 
ξατο εύνοούσα καί τιμώσα τόν ληστήν, ώςτε ού μό
νον τών οικετών αυτής, άλλά καί πάντων τών νεα
νιών τού χωρίου ήρεθίσθη δ φθόνος. Τά πράγματα 
τού συζύγου αύτής καλώς ήδη μετεχειρίζετο * τήν 
καπνοσύριγγα, τήν μάχαιραν, τήν σισύραν, τό ώρο- 
λόγιον τού μακαρίτου έδιδε τώ Γόσποδιτς. Έάν α
κόμη έζη δ σύμβιος αύτής, ίσως καί τήν δοράν αύ
τού αποσπώσα θά εόιδεν αυτήν τώ Γόσποδιτς.

— Θά καταβαλω τον άθλιον τούτον αθίγγανον, 
είπεν δ Νίκολιτς, δ πάγκαλος τού χωρίου νέος, δςτις 
εν τώ πρό τού καπηλειού χορώ ήτο σχεδόν δ τι καί 
ο εν Βιέννη αύτοκράτωρ. Τούτο δέ λέγων, είχεν άπό- 
φασιν ναποσπάση τήν χήραν καί νά έμπήξη τήν μά- 
χαιραν είς τήν πλευράν τού Γόσποδιτς.

Τη επελθούση κυριακή, μετά τήν λειτουργίαν, άνέ- 
μεινεν εν τή θύρα τής εκκλησίας τήν ώραίαν χήραν 
και δτε αυτή έξήλθεν, δ Νίκολιτς έμειδίασε πρός αύ
τήν και συνεπορεύθη, μηδέ τήν άδειαν καν πρός τού
το αίτήσας.

Ο Γοσποδιτς ήτο εν τή πολει, προς αγοράν πυρί- 
τιδος, ην έμελλε νά δώση άσθενούντι ίππω. Έπα- 
νακζμψα; οίκαόε κατέλαβε την Βαρβάραν Καπιτάνο- 
βιτς, τά κυριακά φορούσαν ένδύματα καί παρά τή 
τραπέζη μετά τού Νίκολιτς πίνουσαν. Τούτο δέν ή- 
ρεσε τώ ληστή, ετι δ’ όλιγώτερον ήρεσεν αύτώ δτι 
δέν προςεκλήθη ύπό τής ώραίας χήρας, ί'να συμπίη 
μετ’ αύτών, άλλά τούναντίον έπέμφθη ύπ’ έκείνης 
έςω, ί'να ίδη τόν άσθενούντα ίππον.

Περί δειλήν όψίαν, δ Νίκολιτς άπήλθεν. Ό λη
στής, άναμένων αύτόν όπισθεν φραγμού, ούδόλως θά 
έβλεπεν αύτόν διαβαίνοντα, εί μή προύδίδετο ύπό 
τής χαιούσης καπνοσύριγγος αύτού. Όρμήσας έπ' 
αυτόν, συνέλαβεν εκ τού στήθους καί έπίεσεν αύτόν 
έπί τήν θύραν τού φράκτου τόσον, ώςτε δ Νίκολιτς 
ισχυρώς έστέναξεν.

καζ αστειεύεσαι μέ τάς γυναίκας, εί

πεν ησύχως δ ληστής, τρίζων τούς όδόντας. Πρόςεχε 
μήπως κάνεις παρεζηγήση τούς άστεϊσμούς σου.

Ό Νίκολιτς ήρέμα έδράζατο τής εαυτού μαχαί- 
ρας* ο ληστής δμως ένόησε τόν σκοπόν αύτού καί 
τότε άφήκεν αύτόν καί λαβών ταχέως έκ τού φραγ
μού πάσσαλον,

— Τήν προςευχήν σου, είπε μυκώμενος, διότι σ’έ- 
τελείωσα !

Τότε δ Νίκαλιτς έβόησε πρός βοήθειαν καί συνάμα 
κατώρθωσε νά φύγη τρέχων. Διώκων δ’ δ Γόσπο
διτς, κατ’ εύτυχίαν έπεσεν έπί ρίζης φιλύρας καί 
ούτως έσώθη δ δυστυχής, καθ’ήν ώραν ή ώραία χήρα, 
έζήλθε τού οίκου φέρυυσα φανόν.

— Τί τρέχει ; ήρώτησεν αυτή.
— Τίποτε, είπεν δ ληστής, σμήχων τή χειρί τά 

γόνατα. Άλλ* άκόμη ολίγον, καί θά έφόνευον τού
τον, δςτις φαίνεται ώς μήλον καί τρέχει ώς λαγωός.

Ή ωραία χήρα ήρξατο γελώσα* οσω δέ μάλλον 
ώργίζετο δ Γόσποδιτς, τόσω ίσχυρότερον έγέλα έκεί
νη, έως ου έκάθησε κατά γής.

— Άχ, άχ ! είπε πνευστιώσα* έπόνεσαν τά πλευ
ρά μου. Είσαι ζηλότυπος, περιστέρι μου* καθώς βλέ
πω, θάναγκασθώ νά σέ συζευχθώ, εί δέ μή, πάλιν θά 
σ’ εύρω κρεμάμενον.

—Μή γέλα, είπε καί δ Γόσποδιτς* τόαίμα άναβαί- 
νει είς τήν κεφαλήν μου. Πιθανόν νά λησμονήσω.......

— Ηλίθιε, είπεν όρθουμένη ή Βαρβάρα Καπιτάνο- 
βιτς. Σέ διευθύνω διά νήματος, ώς μηλολόνθην. Τί 
ομιλείς τόσον άγερώχως ; Ό έρως σέ άφήρεσε πάσαν 
αίσθησιν. Άλλά τή άληθεία θά ύπανδρευθώ μετά 
σού. Τούτο βλέπω καί θά τό πράςω, έάν όμώσης 
δτι δέν θά μού γείνης κύριος. Διότι πολύν καιρόν 
έβάστασα τόν ζυγόν καί έκορέσθην πλέον.

— 'Ορκίζομαι δ τι θέλεις, άπεκρίνατο δ Γόσπο
διτς, έάν καί σύ ύποσχεθής δτι ούδεις άλλος θά σέ 
έπισκέπτηται.

— Καί έχω άνάγκην τούτων τών βλάκων ; Νο
μίζεις δτι έχω άνάγκην *,

— Δέν τό πιστεύω.
— Λοιπόν έλθέ νά συμπίωμεν, είπεν ή Βαρβάρα, 

πλήξασκ τή πυγμή τάς πλευράς αύτού. Έν τω οίνω 
έ'ρχόνται άγαθαί ίδέαι...............

(Έπεται τδ τέλος).

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ.

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ. — ’Ολίγον γνωστή διατελεϊ ή με
γάλη αύτη νήσος, νύν δ’ έφελκύει τήν κοινήν προσο
χήν ένεκα τής πολιτικής έπεμβάσεως τής Γαλλίας 
έποφθαλμιώσης ταύτην. Έκ τού έσχάτως γενομένου 
διορισμού ώς προζένου τής Γαλλίας έν αύτή τού κ. 
Raffray, τού διερευνήσαντος τήν Άβυσσινίαν καί 
τήν Νέαν Γουινέαν παρέχεται ή έλπίς δτι δ άτρόμη- 
τος ούτος περιηγητής άποκαλύψει πολ.λά σπουδαία 
καί άγνωστα περί τής χώρας ταύτης.

Πρό ολίγου χρόνου περιήλθε μέρος τι άγνωστον τής 
Μαδαγασκάρης δ γερμανός περιηγητής, διδάκτωρ 
GllDSt, δς, διαμείνας τέσσαρας μήνας έν Άντανανα- 
ρίβω, έπανήλθεν είς Ταματάβ διερευνών τήν χώραν. 
Διαβεβαιοϊ δ’ δτι ή περί τό Μαχελά χώρα είνε χρυ- 
σοφόρος* δ δέ διδάκτωρ Κίρκ εύρεν άρίστην κόνιν 
χρυσού έν τή κοίτη αρχαίου χειμάρρου.

Ό λιμήν τού Άγουζύ, πρός βορράν τού μεγάλου όρ 
μου Άντονζίλ, έχει δύο εισόδους, ών διά τή; μιά; 
μόνη; εισέρχονται πλοία μεγάλα. Οί τών πλησιοχώ·
ρων μερών κάτοικοι καλούνται Βετσιμσαροκά;. Αί 
γυναϊκε; αύτών ένδύονται κάλλιον ή αί τών Χαβάς 
καί τών Σαλακαβές* φέρουσι ψέλλια ύάλινα, τήν δέ 
κόμην έχουσι πεπλεγμένην είς μικράς πλεξίδα;. Ίί 
χώρα, πλουσίω; κατάφυτος, φαίνεται δμαλή μέχοις 
είκοσι περίπου μιλλίων.

Εί; τόν όρμον τού Σαμβαραβά έκβάλλει ποταμό; 
ό'ν πλοία τριών τόννων άναπλέουσι μεχρ^ οκτώ μιλ- 
λίων. Βορείω; δέ τού μέρους τούτου ή χώρα έχει άλ- 
λοίαν δψιν* μεγάλα όρη φαίνονται τεταγμένα είς 
τρεις παραλλήλους γραμμάς, τό ύψος δέ τής κορυ
φής αύτών ύπολογίζεται είς 4,000 μέτρα.

Ό διδάκτωρ Glinsl άπεπειράθη νά διέλθη κατά 
μήκος τήν νήσον Μαδαγασκάρην, άλλά συνελήφθη 
ύπό τών στρατιωτών τής φυλής Χοβά;, είτα δέ έγ- 
κατελείφθη τών ιθαγενών έκλαβόντων αύτόν ώ; νε
κρόν καί διεσώθη ύπό τού ύπηρέτου αύτού.

ΠΟΑΕΙΣ ΒΕΡΒΕΡΙΚΑΙ ΕΝ THl ΕΡΗΜΗ.. Αξίαν λό
γου περιήγησιν έξετέλεσεν έν τή Σαχάρα δ γάλλος δι
ερευνητής κ. Ταρρύ, έπιθεωρητής τών οικονομικών 
έν τή ύπηρεσία τής γαλλικής κυβερνήσεως, άρχαϊος 
μαθητής τού Πολυτεχνείου. Ό κ. Ταρρύ είχεν άνα— 
χωρήσει μετά τής Επιστημονικής Επιτροπής τού 
Φλαττερς, άλλά μετά τινα; ημέρα; έγκατέλιπε ταύ
την καί τούτο έγένετο αύτώ σωτήριον διότι γνωστόν 
δτι ή έπιτροπή εκείνη άπώλετο. Ό έν λόγω περιη
γητή; έπεθύμει νά διατρέξη τήν χώραν τήν πρός 
νότον τού Ούαργλά κατά τό μεθόριον τής έρήμου. 
Κατά τάς παραδόσεις τών Αράβων ή χώρα αύτη ήν 
άλλοτε εύφορωτάτη καί πολυάνθρωπος, διεβρέχετο 
δέ ύπό πολλών 7νοταμίων ύδάτων καί φρεάτων βοη- 
θούντων τήν καλλιέργειαν αύτής.

Πάσαν τήν χώραν ταύτην διέτρεξεν δ κ. Ταρρύ καί 
σπουδαία; έποιήσατο άνακαλύψει;. Καί πρώτον μέν 
παρετήρησε τεραστίαν έπισώρευσιν άμμου, ύφ’ ήν έτά- 
φη καί ποταμός όλος, δ Ούέδ-Μυά, άποτελών σή
μερον ύπόγειον λίμνην έ'χουσαν πλάτος 18 — 
20 χιλιομέτρων. Έκ τών διςχιλίων φρεάτων, άτινα 
έζωογόνουν τήν χώραν, μένουσι νύν μόλις εκατόν. 
ΤΙ έπισώρευσις τής άμμου προέβη μέχρι τών οάσεων, 
τών οικοδομών, τών τεμενών, τών μεγάρων καί 
ολοκλήροιν πόλεων.

Ό κ. Ταρρύ έμίσθωσεν έργάτας καί δι’ αύτών έπ«- 

λάβετο άνασκαφών ούτω δ' άπεκάλυψε περικαλ- 
λέστατον τέμενος, μέγαρον ώραϊσμένον δι’ άραβουρ- 
γημάτων καί έπιγραφών, καί άνεύρεν άντικείμενα 
λίαν άςιοπερίεργα ύπό τήν έ'ποψιν τή; άραβικής τέ
χνης. Έπεβεβαίωσε, τέλος, θετικώ τώ τρόπω, τήν 
θέσιν τεσσάρων βερβερικών πόλεων, έν αίς καί τή; 
Σεδράτα;, ή; τήν ύπαρξιν διεφιλονείκουν οί άρχαιο- 
λόγοι.

ερημίτης ΚΑΝΑΑΙΟΣ.—Πρό 4 0 έτών, νεανία; όνό- 
ματι Ούίλσων, κατοικών παρά τήν πόλιν Πέρθ, συν
έλαβε τήν ιδέαν νά διαβιώση ώ; έρημίτης. Επειδή 
δέ έξ απαλών ονύχων έξεδήλου άείποτε τάσεις πρό; 
ύπέρμετρον μυστικισμ,όν, ούδεί; τών φίλων αύτού 
έξεπλάγη έπί τή παραδόξω αύτού άποφάσει. Τό μέ
ρος δπερ έξελέξατο άπεϊχεν έ'λαττον μιλλίου άπό τή; 
πατρική; κατοικία;.

Είσέδυσεν εί; πυκνότατον δασύλιον θάμνων, έπηξε 
κακότεχνον καλύβην καί καθωράϊσε ταύτην δι’ ενός 
καί μόνου επίπλου, ήτοι ήμίσεο; κορμού δένδρου, ο; 
χρησιμεύει αύτώ ώ; κάθισμα, κλίνη καί τράπεζα. 
Άπεδύθη δλω; καί έμεινε γυμνός, διατηρήσα; μόνον 
ράκος ύποκαμίσου, δπερ φέρει δσάκις τό ένθυμηθή. 
Έν πλήρει χειμώνι βαδίζει γυμνόπου; έπί τή; χιόνο;. 
Θέλων να πίη ύδωρ εισέρχεται εί; τόν ποταμόν, προ
χωρεί μέχρι τού στήθους, είτα δέ κύπτει καί θερα
πεύει τήν δίψαν του. Τρώγων καταβροχθίζει τά φα
γητά μετά τή; άπληστία; χοίρου. Τό σώμά του δλον 
καλύπτουσι πυκναί καί έρυθραί τρίχε; ώσεί όαμάλεω;. 
Ή συμπεριφορά αύτού δέν είνε έπικίνδυνο; πρό; του; 
πλησίον, δμιλεϊ δέ σχεδόν πάντοτε διά μονοσυλλά
βων λέξεων. Βλέπων διαβάτα; ζητεί παρ’ αύτών 
καπνόν κραυγάζων δι* έρρινου φωνή; Μπάκα, μπακα! 
[Ενταύθα παρατηρητέον τό κράτος τή; εζεω; τού 
καπνίζειν, ού δέν ήδυνήθη ν’ άπαλλαγή ούδ’ ό έρη- 
μίτη; ούτος ό πάντα τά λοιπά άπαρνησάμενο; !] 
ΤΙ κόμη καλύπτει τά ήμισυ σχεδόν τού σώματός του, 
ό δέ πώγων, άτημέλητος, μήκος έχει όύο ποδών. 
Ό Ούίλσων είνε νύν εβδομηκοντούτης, ζή ό* ώ; πε- 
ριεγράψαμεν έπί 40 δλα έτη χωρίς ούδεποτε ν’ α
σθενή ση!

* ★

παραγηγη χρυςου και αργυρου.— Κατά τό έτος 
1881 αί ΤΙνωμέναι Πολιτεϊαι έξήγαγον έκ τών με
ταλλείων αύτών χρυσόν μέν άξία; 34,700,000 ταλ- 
λήρων, άργυρον δέ 43,000 ταλλήρων. Έκ τών κρα
τών τής συμπολιτεία; τών παραγουσών τά πολύτιμα 
ταύτα μέταλλα τήν πρώτην θέσιν το Κολο
ράδον, παραγαγόν 2 0,000,000 ταλλήρων. Δευ
τέρα έρχεται ή Καλλιφορνία έξαγαγούσα μέταλλα 
άξία; 19.000,000 ταλλήρων. Τρίτη δέ ή Νεβάδα, 
9,000,000 ταλλήρων.
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ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ
ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΤΟΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

πρωτεύς ο υποχθων. Τό ζώον τοΰτο (τής τάξε
ως τών ιχθυομόρφατ άμφιβίων) γνωστόν έπί πολυ
μορφία—Πρωτεύς ό ζωίσειος, Π. Cararae, Π. ό ξαν- 
θο'στικτος, Π. anguinus, Π. Schreibersii, — δθεν 
και τά περί αύτοΰ θρυλλούμενα δτι κατά βούλησιν 
άλλάσσει ό Πρωτεύς μορφήν καί είδος, τό ζώον τοΰ
το ένδιαιτώμενον έν κρύπταις καί σπήλυγξιν ύπο- 
γείων λιμνών έπιστεύετο μέχρι τουδε ούχί μόνον κοι
νώς άλλά καί έν τή έπιστήμη δτι τίκτει τά έαυτοΰ 
ΐ,αά, δτι λοιπόν εΐνε ζωοτόκον. Άλλ’ δμως άρτίως 
ήδη άγγέλλεται ήμϊν έκ Γερμανίας δτι ή δεσποινίς 
Marie von Chauvin έκ Φρεϊβούργης τοΰΒάδεν, είς, ή- 
γουν μία των διαπρεπών φυσιοδιφών, πεφημισμένη 
έπί σπουδαιοτάταις έρεύναις καί άνακαλύψεσι ταϊς περί 
τήν άνάπτυξιν τών άσκαλάβων καί σαλαμανδρών, έ- 
πέτυχε μετά μακράς καί πολύμοχθους ζητήσεις καί 
παρατηρήσεις νά ϊδη έπ’αύτοφώρφ τήν αλήθειαν δτι 
ό Πρωτεύς τίκτει ώά, ούχί δέ ζώα, δτι λοιπόν είνε 
ζώον ώοτόκοτ.

* * 
*

Π ΚΙΝΙΝΗ θα υβοτιμηθη !—Αναγγέλλεται έκ Μο
νάχου τής Γερμανίας δτι τοΰ αύτο'θι ιατρού κ. Olto 
Fischer άνακαλύψαντος ούσίαν τινά — τήν καιρικήν 
-— εχουσαν άπάσας τάς ίδιο'τητας τής κινίνης 
έν δυνάμει μείζονι καί εύθυνοτάτην, ό έν Έρλάγκη 
καθηγητής a.Filehne πειρασάμενος τά κατά τήν νε'αν 
ταύτην φαρμακευτικήν ούσίαν έπιμελώς καί έπιστημό- 
νως άνακοινεϊ περί αύτής_τάδε : «'Η καιρική παρή- 
χθη τό πρώτον καί παρασκευάζεται έτι καί νΰν έν 
τοίς βαφείοις τών έν Μονάχφ βιομηχάνων κυρίων 
Hochster- είνε σώμα συγγενές τή Κινολίνη· είς τήν 
ιδιότητα τήν άντιπυρετικήν ύπάρχει καθ’ δλα ’ίση τή 
κινίνη, ε’ίςτινας δέ περιπτώσεις καί ύπερτέρα αύτής. 
Τοΰτο έκύρωσαν αί ύπ’έμοΰ έν τφ νοσοκομείφ γενόμε- 
ναι με'χρι τοΰδε πολλαπλαϊ δοκιμαί.» Γε'νοιτο !

Β. Α. ιατρός.
★ * *

Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΔΑΜΑΛΑΣ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ. ----  Έν
ταϊς θεατρικαϊς έπιθεωρήσεσι τών Παρισινών εφημε
ρίδων πολύς γίνεται λόγος περί τοΰ Έλληνος ηθο
ποιού κ. Δαμαλά, δστις, μετά τήν σύζευξιν αύτοΰ 
μετά τής διασήμου ήθοποιοΰ Σάρας Βερνάρ, τό πρώ
τον ένεφανίζετο έπί τής σκηνής κατά τήν παράστα- 
σιν τοΰ δράματος Α\ εχθροί μητέρες τοΰ γνωστού 
δραματουργού Κατούλλου Μενδές, παρασταθέντος πρό 
τινων ήμερών έν τώ ύπό τής Σάρας Βερνάρ άγορα- 
σθε'ντι διά τόν υιόν αύτής θεάτρφ Ambigu. Ιδού πώς 
έκφράζεται περί τούτου ή έφημερίς Figaro' «Μολο
νότι τά έργα τοΰ ποιητοΰ κ. Κατούλλου Μενδές έκ 
προτερου κινοΰσι τό ένδιαφέρον, διότι δέν είνε έκ τών 
τυχόντων, μολονότι πολύς άπό πολλοΰ έγένετο λόγος 

περί τής προετοιμασθείσης πολυτελούς σκηνογραφίας 
τού δράματος τούτου καί τοΰ διακόσμου αύτοΰ, δι’ 
άπερ ή διεύθυνσις τοΰ θεάτρου έδαπάνησε ύπέρ τάς 
100 χιλ. φράγκων, έν τούτοις καί ή άτομικότης τοΰ 
ποιητοΰ καί ή έκ τής μεγαλοπρεπείας τοΰ σκηνικού 
διακόσμου έντύπωσις έξηφανίζοντο ένώπιον τοΰ γε
γονότος τούτου, δπερ ύπέρεΐχε πάντων, ήτοι τής έμ- 
φανίσεως τοΰ κ. Δαμαλά. — «Πώς είνε ; θά έπιτύ- 
χη ; τί φρονείτε περί αύτοΰ ; Σάς ήρεσε κατά τήν γε
νικήν δοκιμασίαν τού δράματος ;» Ιδού τί πάντες 
διεπυνθάνοντο εισερχόμενοι είς τό θέατρον σημειω- 
τέον δέ, χάριν τής ιστορικής άληθείας, δτι αί έ- 
ρωτήσεις αύται έγίνοντο πάσαι σχεδόν ύπό χειλέων 
γυναικείων».

Άλλ’ ό συντάκτης τών θεατρικών τής εβδομαδι
αίας έφημ,ερίδος Illustration μετά τήν παράστασιν 
δέν κρίνει εύμενώς τόν έλληνα ηθοποιόν. Ιδού τί 
γράφει περί αύτοΰ.

«... Ό Κ. Δαμαλάς, δς παρίστη τό πρόσωπον 
τοΰ Κόμητος Άνδρέου Βολέσκη, ήν τό κέντρον τής 
προσοχής καί τοΰ ένδιαφέροντος δλου τοΰ κόσμου 
κατά τήν έσπέραν ταύτην. Είνε νεανίας ύώηλός καί 
ωραίος, έχων έκφρασιν νοήμονα. Ήκουσα αύτόν έκ- 
θύμ.ως χειροκροτούμενον, πολλοί δέ καί κάλλιστοι 
κριταί έκτιμώσι τήν τέχνην αύτοΰ. Άλλ’ ή άλήθεια, 
ή μάλλον ή έμή άλήθεια, είνε δτι ό κ. Δαμαλάς είνε 
ηθοποιός άγνοών παχτάπασι τήν τέχνην αύτοΰ. Είνε 
μέν φειδωλός περί τάςχειρονομίας, καί τοΰτο είνε μέγα 
προσόν, άλλ’ είνε άδέξιος· ό ήχος τής φωνής του είνε 
άσθενής καί άτονος. Πολύς άκόμη άπαιτεϊται χρόνος 
μέχρις ού ο κ. Δαμαλάς εύρη τόν ρυθμόν τής σκηνής 
καί οίκειοποιηθή έπακριβώς τό δυσχερέστατον πρό
σωπον, δπερ ό δραματουργός ένεπιστεύθη αύτφ καί 
δπερ άπαιτεϊ γνώσιν μάλλον τής τέχνης ή φυσικά 
προσόντα. Ό κ. Δαμαλάς είνε άκόμη άπειρος, τήν δ’ 
άπειρίαν οί εύμενεϊς αύτοΰ κριταί άποκαλοΰσι φυ
σικότητα. »

* *
*

Έν τή κατά τήν 23 νοεμβρίου (ν) συνεδρι
άσει τής Γαλλικής Ακαδημίας, ύπεβλήθησαν παντοϊα 
συγγράμματα διά διάφορα διαγωνίσμ-ατα. Δύο τών 
συγγραμμάτων είσίν έργα κυριών : ό Πέτρος Κορκή- 
λιος ύπό τής κυρίας Lebrun-Renaud, καί έτερον 
φιλολογικόν έργον ύπό τής κ. de Blanchecotti. Έφ’ 
ενός τών διαγωνισμάτων τό έπαθλον διενεμήθη με
ταξύ τής τελευταίας ταύτης κυρίας καί τοΰ κ. Lo
renz.

* *
¥

Κατά τάς ούγγρικάς έφημερίδας ό Κοσσούθ έκ- 
δίδωσι προσεχώς τά συγγράμματα αύτοΰ. Ή δέ μετά 
τοΰ έκδοτου συμφωνία έχει ώς εξής· ό συγγραφεύς θά 
λαμβάνη χίλια φράγκα δι’ έκαστον τυπογραφικόν 
φύλλον έτι δέ πεντακισχίλια φράγκα δι’ έκαστον 
τόμον καί προσέτι τό ήμισυ τοΰ καθαρού κέρδους.

Όλογα. τινα.
«ρί»ς τήν «Εκκλησιαστικήν Αλήθειαν».1

1 Συνεχεία τέλος. Ίδε προηγούμενου Τεϋχος-

Β'.

Έξακολουθοΰντες καί περατοΰντες τήν έν έν τώ 
προηγουμένφ τεύχει διακοπεϊσαν, ένεκα τής στενότη
τας τοΰ διά τοιαύτας συζητήσεις χώρου τοΰ περιοδι
κού, άνταπάντησιν ήμών πρός τήν περισπούδαστον 
συνάδελφον ’Αλήθειαν, παρατηροΰμεν δτι τό έπί- 
σημον δργανον τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου έν τή 
άπαντήσει αύτοΰ δέν ένησχολήθη κυρίως είς άπό- 
δειξιν τής πρακτικής άνυσιμότητος τής κεντρι
κής ιερατικής σχολής καί τής βεβαιότητας τών έξ 
αύτής παραχθησομένων καρπών, δι’ ους καί μόνους 
τοσαΰται φροντίδες καί δαπάναι καταβάλλονται καί 
καταβληθήσονται, άλλ’ είς άπόδειξιν τών άντιφά- 
σεων, είς άς δήθεν ό Κόσμος περιέπεσεν έν ταϊς περί 
τοΰ έκπαιδευτηρίου τούτου σκέψεσιν αύτοΰ· έκ δέ τών 
ύποθετικών τούτων άντιφάσεων ή έκκλησιαστική έ
φημερίς έξήγαγε τό συμπέρασμα δτι τό πόρισμα τών 
σκέψεων ήμών πίπτει άφ’ εαυτού καί δτι άρα καλώς 
έγένοντο τά γενόμενα κατά τήν ϊδρυσιν τής έν λόγφ 
Ιερατικής Σχολής. Ό τρόπος ούτος τοΰ άμύνεσθαι 
φανεράν δείκνυσιν άδυναμίαν, ήτις έτι μάλλον κατά
δηλος γενήσεται έκ τών επομένων.

Ή ’Αλήθεια ύποτίθησιν ή παρίστησιν ήμάς άντι- 
φάσκοντας κατά τοΰτο δτι, εύχόμενοι άφ’ ενός ίδεϊν 
ίδρυομένας γνήσιας ίερατικάς σχολάς, συνηγοροΰμεν 
άφ’ ετέρου ύπέρ τής μ.ετατροπής τής ήδη ίδρυθείσης 
είς λαϊκόν γυμνάσιον. Άλλ’ άφοΰ διατρανοΰμεν καί 
άποδεικνύομεν διά πολλών καί ισχυρών λόγων, ών 
τήν σπουδαιότητα καί αύτή ή ’Αλήθεια είλικρινώς 
ώμολόγησεν, δτι ή ίόρυθεϊσα σχολή προσκρούει κατά 
σκοπέ Jar (φράσις τής ’Εκκλησιαστικής ’Αλήθειας}, 
δτι οί παϊδες είσκγονται ίνα άπλώς έκπαιδευθώσιν, 
δτι ώς έκ τής ήλικίας, καθ’ήν έκεϊθεν άποφοιτήσουσι, 
φυσικώς άδύνατόν έστιν αύτοϊς άσπκσασθαι τό ιερα
τικόν πολίτευμα, δτι έπομένως ή σχολή ούκ έστι 
γτησίας Ιερατική, άλλά μάλλον λαϊκότ όρρανοτρο- 
φειον, άφοΰ, λέγομεν, ταΰτα άποδεικνύομεν δι’ άριθ- 
μών καί διά τής τών πραγμάτων άναλύσεως, άντι- 
φάσκομεν προτείνοντες ίνα καί κατά τύπους ή Σχολή 
περιβληθή τόν λαϊκόν αύτής χαρακτήρα, άφοΰ μάλι
στα τοσούτφ έπαισθητή καί λυπηρά παρά πάντων 
όμολογεϊται ή έλλειψις δευτέρου δημοσίου γυμνασίου 
έν τή μεγαλοπόλει ταύτη ;

Ή συνάδελφος ύποτίθησι περαιτέρω ήμάς άρνου- 
μένους τήν άνάγκην είθικής μόρφασε ας τών Ιερέων, 
διότι ε’ίπομεν ότι «μέχρις ού εϋρωμεν ή έφεύρωμεν τά 
μέσα τοΰ έχειν γνησίας ίερατικάς σχολάς, ή τών ιε
ρέων μόρφωσις έπιδιωχθήσεται καί κατορθωθήσεται 
δι’ αύτής καί μόνης τής ένισχύσεως τής λαϊκής έκ- 
παιδεύσεως.» Ό περιορισμός τής ιδέας ήμών διά τής 

χρονικής φρκσεως «μέχρις ου ε’ΰραμεν» ήρκει, νομί- 
ζομεν, ίνα διασκέδαση πάσαν ύπόνοιαν περί άρνήσεως 
παρ’ ήμών τής άνάγκης ειδικής τοΰ κλήρου μορφώ- 
σεως, ήν ούδείς δύναται άρνήσασθαι. Τό μέτρον τής 
διά τής λαϊκής παιδεύσεως μορφώσεως τοΰ κλήρου 
ύπεδείξαμεν ούτω ώς άνάγκην προσωρινήν, άφοΰ ού 
μόνον τών μέσων στερούμεθα, άλλά καί πολλών άλλων 
στοιχείων άπαραιτήτων πρός ίδρυσιν, διοργάνωσιν 
καί συντήρησιν μονίμων καί καρποφόρων ιερατικών 
σχολών. "Οσφ δ’ άφ’ ενός ούκ άρνούμεθα τήν άνάγκην 
ειδικής τοΰ κλήρου μορφώσεως, τοσούτφ άφ’ έτέρου 
δυσχερή ή καί άδύνατόν θεωρούμεν τήν άπόκτησιν 
ιερέων διά τοιούταν Ιερατικών σχολών, οίων τήν 
ίδρυσιν άπεπειρασάμεθα. Ό λόγος δ’ έστιν άπλοΰς 
καί πρακτικώτατος· έφ’ δσον δηλονότι σχεδιάζομεν 
καί συνιστώμεν ίερατικάς σχολάς, έξ ών θ’ άποφοι- 
τώσιμείρακες άμύστακοι καί άγένειοι, ούδέποτε έξομεν 
ιερείς έκ τών σχολών τούτων, διότι κατά τό μέγα 
χρονικόν διάστημα τό άπό τής άποφοιτήσεως μέχρι 
τής κανονικής διά τούς ιερατικούς βαθμούς ένηλικιό- 
τητος οί άπόφοιτο·. τών σχολών θά άποκαθιστώνται 
άλλως καί θά διαφεύγωσι τών χειρών τής Εκκλη
σίας· προσκτώμενοι δέ μάλιςα καί σύζυγον, (ής πρός 
εΰρεσιν δέον κατ’ άνάγκην έπίσης νά καταβάλληται 
φροντίς παράτε αύτών τούτων καί παρά τής εκκλη
σιαστικής αρχής) έξουσιν έν έτι πρόσκομμα ή πρόφα- 
σιν, τήν άρνησιν τής συζύγου πρός εκλογήν στα
δίου, ού ή άμαυρά είκών έν τοϊς προηγουμένοις ήμών 
άρθροις διά βραχέων έξετέθη.

Ή ιδέα τής συστάσεως ιερατικών σχολών εΐνε ιδέα 
ρωσσική, έν 'Ρωσσία τό πρώτον γεννηθεϊσα καί πραγ- 
ματωθεϊσα- έκεϊθεν δέ μετεφυτεύθη είς Ελλάδα ένθα 
έγένετο ή σύστασις τοιούτων έπί τοΰ μακαρίτου ύ- 
πουργοΰ Χριστοπούλου. Ή ιστορία τών έν ταϊς εί- 
ρημέναις χώραις σχολών, έξ ής πολλά έχομεν νά δι- 
δαχθώμεν, έσται ήμϊν βραδύτερον άντιάείμενον ιδίας 
μελέτης, έν ή κατά πλάτος άναπτυχθήσονται οί λό
γοι τής σχετικής μέν έν 'Ρωσσία έπιτυχίας αύτών, 
τής άποτυχίας δ’ έν Έλλάδι καί παρ’ ήμϊν.

Δέν άρνούμεθα τήν άνάγκην ειδικής τοΰ κλήρου 
μορφώσεως, ώς εύαρεστεϊται παραστήσαι ή έκκλησια- 
στική συνάδελφος, άλλά βεβαιοΰμεν καί άποδει- 
κνύομεν δτι έν ταϊς ίερατικαϊς σχολαϊς, ώς συνεστή- 
σαμεν ταύτας, ού αορφωθήσονται κληρικοί, αλλά 
λαϊκοί, χάριν δέ εύαριθμοτάτων, οίτινες, πεπροικι- 
σμένοι διά φυσικής πρός τό ίερατεΰσαι κλίσεως καί 
δι’ ίωβείου ύπομονής, Ο’άναμείνωσι παρά τήν κολυμ- 
βήθραν τοΰ Σιλωάμ μέχοις ού ταραχθή τό ύδωρ, χα- 
ριν, λέγομεν, τών εύαρίθμων τούτων δαπανάν άμύ- 
θητα ποσά πάν άλλο δύναται κληθήναι ή πρόνοια 
συνετή καί κοινωφελής. Δέν εχομεν πρόχειρον τήν 
έκθεσιν τής έν Ίωαννίνοις Ιερατικής Σχολής ίνα ύπο- 
λογίσωμεν πόση δαπάνη κατεβλήθη άπό τής συστα- 
σεως αύτής πρός άπόκτησιν τών ένθεκα καί μόνων 
ιερέων, οΰς κατώρθωσεν έν τφ διαστήματι τούτφ 
χειροτονήσαι μεταξύτών τριάκοντα καί μόνων σπουδα
στών, οίτινες παρέμειναν άχρι τέλους έν τή σχολή 

I καί άπεφοίτησαν έξ αύτής. Άλλά δυνάμεθα ποιήσαι
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έτερον ύπολογισμόν, δστις δδηγήσει ήμάς είς πόρισμα 
έκπλήζον βεβαίως καί αύτούς τούς άξιοτίμους συν- 

τάκτας τής 'Αλήθειας. Έχοντες ύπ’·οψει την δη-■ 
μοσιευθείσαν διατριβήν τού διευθυντού της έν Ίωχν- 
νίνοις 'Ιερατικής Σχολής, καθ* ήν τό τρίτον τών απο
φοίτησαν των μαθητών αύτής ύπήχθη είς τό ιερατι
κόν τάγμα, άποδεχόμεθα, κζτά λίαν επιεική ύποθε- 
σιν, δτι τών σπουδαστών τής έν Κωνσταντινουπόλει 
‘Ιερατικής Σχολής τό τέταρτον ιερατεύσει (κατά τήν 
πεποίθησιν ί’ ήμών καί πολλών είδότων και ιμάν
των τά κκτά τήν σχολήν ούδέ τό δέκατόν αύτών 
περιβληθήσεται στιχάριον καί φελόνι ον). Κατά τάς 
πληροφορίας, άς παρά προσώπων αξιόπιστων λαμ- 
βάνομεν, - στερούμεθα δ’ έπισήμων, καθόσον έν τοίς 
εκκλησιαστικούς καί έκπχίδευτικοίς ήμών πράγμασι 
τό όημοσιεύειν προϋπολογισμούς καί απολογισμούς 
προσόδων καί δαπανών δέν είσήλθεν εϊσέτι είς τάήμέτερα 
ήθη καί έθιμα,—ή κεντρική Ιερατική Σχολή δαπανά 
σήμερον ύπερ 80 τρεφομένων, ένδυομένων καί έκπαι- 
δευομε'νων έν αύτη μαθητών τρεις και έπέκεικα χι
λιάδας λιρών έτησίως, έκάστω δέ μαθητή αναλογεί 
δαπάνη έτησία λιρών 4 0. ‘Επομένως δι’ έκαστον 
τούτων άπό τής εισόδου αύτού είς τήν σχολήν μέχρι 
τής άποφοιτήσεως αύτού, ήτοι έν διαστήματι έπταε- 
τεϊ, δαπανηθήσονται λίραι 2 80. Ουτω δέ, λαμβανο- 
μένου ύπ’ δψει δτι, διά τούς άκαταμαχήτους λόγους, 
ούς καί ανωτέρω καί άλλοτε έξεθέμεθα, τών μαθη
τών τούτων το τέταρτον ιερατεύσει, έχομεν τό κατα
πληκτικόν καί άναντίρρητον πόρισαα δτι έκαστος ιε- 
ρευς ύπό τής Σχολής ταύτης μορφωθησομενος στοι
χίσει τή εκκλησία καί τώ έ'θνει τό ποσόν 1120 ήτοι 
χιλίωκ εκατόν είκοσι λιρών ! Πράγματι δέ τότε δυ- 
νησόμεθα λέγειν δτι έχομεν ιερείς πολυτίμους !

Σύν τοίς ανωτέρω μή λανθανέτω τούς άναγνώστας 
δτι κατ’ έτος αποβάλλονται τής Σχολής μαθηταί 
επί διαφόροις λόγοις, κκτά δέ τό λήξαν έτος άπε- 
βλήθησαν περί τούς τριάκοντα, δι* ούς ή σχολή έδα- 
πάνησε ματαίως πλέον τών δύο καί ήμισείκς χιλιά
δων λιρών !

,Δέν άρνούμεθα τήν ανάγκην ειδικής μοφώσεως 
τού κλήρου, άλλά φρονούμεν σύνααα δτι αύτόν δή 
τούτον τον σκοπόν προέθεντο καί οί αοιδίμου μνήμης 
πατριάρχαι οί ίδρύσαντες τήν έν Χάλκη Ίεράν θεολο- 
γικήν Σχολήν καί οί φιλόμουσοι μητροπολίται καί ε
πίσκοποι οί συντηρήσαντες και συντηρούντες ταύτην. 
Παρά πολλοίς ή πεπλανημένη έπικρατεί ιδέα δτι 
προορισμόν ή γεραρά αύτη σχολή έχει τήν μόρφωσιν 
τού καταχρηςικώς, ώς εϊπομεν, λεγομένου ανώτερου

‘Η πλάνη αύτη έπήγασεν έκ τού γεγονότος δτι 
πολλοί τών τροφίμωναύτής προεχειρίσθησανείςέπισκό- 
πους είς μητροπολίτας καί είς έκκλησιαστικά άξιώ- 
ματκ. Άλλ’ ο προορισμός αύτής έστι γενικώτεοος καί 
επομένως επωφελέστερος. ’Εν τώ α' άρθρω τού Κανονι
σμού αύτής αναγράφεται δτι τό ιερόν τούτο φροντι- 
στήριον, φέρον όνομα θεολογική Σχολή τής τού Χρι
στού Μεγάλης ’Εκκλησίας, «σκοπόν προτίθεται τήν 
προσήκουσακ τοίς λειτουργοίς τοϋ ϋψίστου μόρφωσίκ 
τε και παιδευσικ  ». Ου μονον δ’ εκ τού Κανονισμού,

άλλά καί έκ τής ιστορίας τής Σχολής γινώσκομεν δτι 
εν αυτή έμορφώθησζν πλείστοι δσοι \ε$εϊς ίεοατεύσαν- 

τες εν τοίς χωρίοις αύτών ή άλλαχού καί δτι ούκ ο
λίγοι είσίν οί άποφοιτήσαντες μέν άνευ ιερατικών 
βαθμών, κατόπιν δέ νυμ,φευθέντες καί μετά ταύτα ίε- 
ρωθέντες καί λαβόντες τά τής Σχολής δίπλωμα. Ή 
σχολή αύτη ώς έκ τού διοργανισμού αύτής, καθ’ δν 
δεν εισάγονται έν αύτη νήπια, άλλ’ έφηβοι ή καί 
νεανίαι όπωσούν προμεμορφωμένοι, έξεπλήρωσε καί 
έκπληροί άκριβώς τήν εντολήν κεντρικής ιερατικής 
Σχολής, δυνήσεται δέ πολλώ πληρέστερον καί έπαρ- 
κέστερον έκπληρώσζι ταύτην εύρυ/ομένη διά διαπάνης 
σχετικώς μικράς καί πλουτιζομένη προθυμότερον διά 
τών ουκ ολίγων καθυστερουμένων έπιχορηγήσεων 
τών δφειλομένων αύτη. Τούτο μάλλον έδει ποιήσαι, 
ούχί δέ ίδρύσαι νέαν σχολήν, ής τό άνωφελές καί μά- 
ταων ούδείς πλέον έ'μεινεν ό άρνούμενος είμή οί περί τήν 
}ΈχκΛησιαστικηκ ’Άλήθειακ. Έστω δέ βεβαία ή συνά
δελφος δτι ούδένα μέχρι σήμερον άπηντήσαμεν μή έκ- 
φράζοντα τάς αύτάς περί τού θέματος τούτου ιδέας, 
τούτου δ’ ένεκα καθήκον έκρίναμεν νά έπιληφθώμεν 
αύτού πεποιθότες δτι έρμηνεύομεν τό κοινόν φρόνημα.

Περαίνοντες τά ολίγα ταύτα, επιδεκτικά καί 
εύρυτέρας άναπτύξεως, καλόν ήγούμεθα ποιήσαι 
έτέραν τινά τή Εκκλησιαστική Άληθείη, φιλικήν πα- 
ρατήρησιν όζουσαν μέν ίσως σχολαστικότητος, άλλ* 
άναγκαίαν δι’ ήμάς.

‘Η σεβασμία συνάδελφος έν τή άπαντήσει αυτής 
μεταγράφουσα φράσιν τινά τού Κόσμου καί έξαρτώσα 
ταύτην άπό τίνος «όχω-?» τής ιδίας αύτής συντά
ξεως παρατίθησι ταύτην ουτω:

«Ό άξιότιμος συνάδελφος (ό Κόσμος) θά συνομο- 
«λογήση βεβαίως ήμίν δτι δπως εζωμεκ εκλεκτούς 
υποι)τη^ίους όια τό ’ιερατικόκ άζίωμα» κτλ.

’Επειδή δέ αί διά κυρτών σημειούμεναι φράσεις 
παρατίθενται έκ τού ήμετέρου άρθρου, άφελώς πως 
φορτώνεται είς τήν ράχιν τού Κόσμου ό σολοικισμός 
τής Αλήθειας ό παριστάμενος διά τού δπως εζωμεκ! 
ΤΙ φράσις ήμών είχεν ώς εξής·

«Δέον δέ πρώτον νά μεριμνήσωμεν περί βελτιώσεως 
τού κατωτέρου κλήρου· τότε δε μόκοκ εζομεκ έκλεκ- 
τούς ύποψηφίους διά τό ιερατικόν άξίωαα» κτλ. 
(νίδ. Κόσμου Τεύχος Ε . σελ. 79.)

Υ. Γ. Ε’ίχομεν γράψει τά άνωτέρω δτε άνέγνωμεν 
έν τώ χθεσινφ φύλλω τής ’Αλήθειας άρθρον έπιγρα- 
φόμενον Ή εκ Ίωακκίκοις 'ιερατική σχολής δημοσιευ- 
θέν, φαίνεται, έπίτηδες ινα συνηγορήση καί τούτο ύπέρ 
τών ιδεών τού Κόσμου. Έν τώ άρθρω τούτω άναλύε- 
ται ή λογοδοσία τού Διευθυντού τής Σχολής, έκ δέ 
τής λογοδοσίας ταύτης ή Αλήθεια άρύεται τά έξης, 
δτι δ ήλα δ ή ή έν Ίωαννίνοις ιερατική σχολή «ού- 
δαμώς επιτυγχάκει τοϋ ΰβίστου αϋτής σκοπού 
κατά τόκ παρόκτα αιώκα τής γεκικής θρησκευτικής 
εζεγέρσεως, επειδή εικε ήκαγκασμέκη εκεκεκ τοϋ 
στεκωτάτου κυκλου τοϋ προγράμματος τώκ έκ α'υτή 
διδασκομέκωκ μαθημάτωκ κά έκπέμπη εις τους κόλ
πους τής κοινωκίας ως λειτουργούς τής στρατευομέ- 

κης τοϋ Χρίστου εκκλησίας κέους παρεσκευασμέκους 

κλασικώκ συγγραφέωκ, αδυνάτους αντίλη- 
ψεν της των έφημ.ερέδων γλώσσης (!) καί 
ανίκανους (!) εις έπίγκωσικ και κατακόησικ τώκ 
συγγραμμάτωκ τώκ θείωκ τής αγίας εκκλησίας πα- 
τέρωκ, έκ οις δε'οκ δίκηκ μελισσώκ φιλοπόκωκ κά 
έκτρυφώσι, τά κράτιστα και ψυχοσωτήρια έ^ αυτώκ 
άκαμυζώκτες πρός ο'ικοδομήκ έαυτώκ τε και τής τώκ 
πιστώκ ολομέλειας ».

Τί έτι χρείαν έχομεν μαρτύρων ; Δέν είχε λοιπόν 
δίκαιον ό Κόσμος είπό^ν δτι καί ή Σχολή εκείνη 
ουδέ έκα έ|/.υρφωσεν ιερέα ;

Άλλ’ ιδού περιέρχεται είς χεϊρας ήμών καί φύλλον 
παλαιόν τού Άκατολικοϋ Άστέρος περιέχον τόν ε
ξαετή άπολογισμόν (άπό ά. Σεπτεμβρίου 187 4 έως 
ώ. τού αύτού μηνάς 1880) τής αύτής Σχολής. Έν 
τούτω βλέπομεν δτι διά τούς έκδεκα ιερείς ούς ή 
σχολή κατώρθωσεν άπό τής ιδρύσεως αύτής νά χει
ροτόνηση έδαπάνησε δισχιλίας λίρας, ήτοι 180 λί
ρας δι’ έκαστον ιερέα ούχί μεμορφωμένον, άλλά τοιού- 
τον οίος ά'.ωτέρω περιγράφεται έν αύτη τή ’Αλήθεια, 
ήτοι άκίκακοκ εις άκτίληψικ τής τώκ έφημερίδωκ 
γλώσσης /

Είς τό περί μεταφράσεως κλασικών έζόχων ποι
ητικών έργων ζήτημα, δπερ άνεκινήθη έσχάτως εκ 
τών μεταφράσεων τού δαιμονίου Δάντου, πολύτιμον 
συμβολήν προσφέρει διά τού Κόσμου σήμερον ο πο- 
λυγράφος καί πανταχού παρών κάλαμος τού σεβαστού 
ήμίν φίλου κ. A. Ρ. 'Ραγκαβή έπιστείλας ήμίν τήν έν 
άρχή παρατιθεμένην μετάφρασιν τού πρώτου τής 
Κολάσεως ^σματος. Ούκ άπόκειται ήμίν ύποδείξαι 
τήν άξίαν τής μεταφράσεως, ήτις άναγνωσθήσεται, 
πεποίθαμεν, μετ’ εύαρέστου έκπλήξεως ύπό τών ήμε- 
τέοων άναγνωστών καί ιδία ύπό τών παρ’ ήμίν δαν- 
τολογων. Είθισται νά παραπονώνται έπί άνεχεία ως 
έπί τό πλείστον οί πλουσιώτεροι. Είς τόν κοινόν τούτον 
κανόνα ύπεβλήθη,έπιτραπήτω ήμίν είπεΐν,καί δεκτών 
έξοχωτέρων άντιπροσώπων τής συγχρόνου ελλην. φιλο
λογίας, δωρησάμενος τώ ήμετέρω φύλλω, ώς δείγμα 
τής άνεχείας αύτού, τό δημοσιευόμενον μετάφρασμα, 
δπερ ήμείς τούναντίον άχτιπροσφέρομεν τοίς αναγνω- 
σταις ώς πολύτιμον τού Κόσμου διάκοσμον.’Έστι μο
νον λυπηοά ή έν τή έπιστολή τού κ/Ραγκαβή πληρο- 
φοοία δτι έγκατέλιπε τήν έξακολούθησιν τήςμεταφρζ- 
σεως. Ούχ ήττον έχομεν δι* έλπίδος δτι ήμέραν τινά 
τό δημόσιον έτέραν εύφρόσυνον δοκιμάσει έκπληζιν α- 
ναγινώσκον πλήρη νής Δαντείου τριλογίας μετά- 
φρασιν ύπό τού κ. ‘Ραγκαβή, ώς έπίσης εύχόμεθα ί- 
δείν συμπληρουμένην τήν ύπό τού μουσοστεφούς καί 
έξοχωτάτου Κ. Μουσούρου Πασά φιλοπονηθείσαν.

—Έν τή δευτέοα σελίδι τού έξωφύλλου δημοσιεύο- 
μεν Αγγελίαν τοϋ άκαμάτου κ. Σ. Βουτυρά, αρχισυν
τάκτου καί διευθυντού τού Νεολόγου περί εκδοσεως 
τής ύπ* αύτού φιλοπονηθείσης μεταφράσεως τού αρ- 
τιφανούς δράματος τού Βίκτωρος Ούγω «Τορκουε- 
μάδας.η

Τήν πορφύραν τής ελληνικής γλώσσης διά τών δε- 
,χοηιμεετ.χφααστο’'»,.πρ^ι.βεβΛ;ρ.’ζέ^ο^ ,νβ-

ώτατον έργον τού πολιού καί άριγνώστου ποιητο_ 
δύναται, ώς έν τω πρωτοτύπω, ουτω καί έν τή με 
ταφράσει, νά ένθρονισθή έν τώ πανθέω τών ύπερόχων" 
πνευματικών προϊόντων τής καθ’ ήμάς έποχής, τής 
τά μάλα πεζής καί στείρας μεγάλων ποιητικών εμ
πνεύσεων. Καίτοι ή σοβαρά κριτική ού μόνον ούπω ά- 
πεφήνατο ε’ίπερ δ «Τορκουεμάδας» ά\ε§^σ.σε τόν 
Βίκτωοα Ούγω είς τήν περιωπήν τών Αίσχύλων καί 
τών Σαιξπήρων, άλλά καί ολίγον ένησχολήθη έπί 
τού έν λόγω δράματος,ούχ ήττον άναντίρρητον έστι τό 
ύψος τής φαντασίας, ή στιχουργική δύναμις καί ή 
δραματική τέχνη τού ύπάτου τών συγχρόνων Γάλλων 
δραματουργών καί έν τώ νέω αύτού έργ'ω.

Δείγμα τής ελληνικής μεταφράσεως άνέγνωμεν έν 
τώ Νεολόγω, κρίνοντες δ’ έκ τών δημοσιευθέντων 
ολίγων στίχων φρονούμεν δτι ούό’ ο ποιητής αύτός 
ήδύνατο ποθήσαι πιστότερο ν έρμη νέα τών ιδεών αύ
τού καί δεξιώτερον άντιγραφέα τών ζωηρώ; αύτού 
εικόνων.

ΠΑΡΕΡΓΑ.

Λύσεις τών έν τώ Γ Τε >/ει προβλημάτων.
’Αρ. 64. αίνιγμα.—Θαλής, Άλής.
Άρ. 65. ετερον.—Τύχη.
Άρ. 66. ετερόν.—Χέακδρος.
Άρ. 67. ετερόν. — Καρκϊκος.
Ά^. 68. ετερον.—"Τρις.
Άρ. 69. ΑΕΞΙΓΡΙΦΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΕΓΡΟΣ : 

ΡΩΣ ΣΙ Α ή καί Άσία
ΣΙ ΣΤ ΡΑ
Α ΡΑ ΤΟΣ.

Άρ. 70. αεξιγριφος ( Meta gramme).—Buse, 
muse, suse, ruse.

Άρ. 7/. αίνιγμα γααλικον —Flambeau.
Άο. 7C2. αεξιγριφος (Charade).—Charpente.
Άρ. 73. γρίφος.— ϋυνεπ.ής εος τάς ύπο-

έσο.
------—

σου

ΠΡΟΒΛΗΜ ΑΤΑ ΝΕΑ

ΑΡ. 84 — ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ.
Τά επόμενα τέασαρα μεοαυωνιπά αινίγματα 

έπέοτειλεκ κιμΐκ είγενώς ό ελλόγιμος κ. Ν. 
Δόσιος, διδάκτωμ τΐ]ς Φιλοσοφίας, και καθη
γητής τοϋ έκ Γαλα^ρ Ελλην. ’Εκπαιδευτη
ρίου Βενιέμη' ειοι δ' έζηγμένα εξ ανεκδότου 
χειρογράφου της ΙΕ . έκατονταετηρίδος (ύπ 
άρ. 562ά) τοϋ Βρετανικού Μουσείου (British 
Museum). Προτείνονται και τά αρχαία ταϋ- 
τα καί ανέκδοτα αινίγματα εις λύσιν τοίς ά- 
ναγνώσταις τοϋ Κ.άσμ.ου.

α"·
"Εχω τξάχηλοκ και κεφαλήν ουκ εχω, 
τεζρασκελές ϋπάρχω και ποδών δίχα, 
εμπκους τε κεν.ρός, άλλά χωρίς οοτεωκ.



200 Ο ΚΟΣΜΟΣ.

6'·
Ζωόν τι πεζόν, άΛΛά νηκτόν εΰρέθη 
έμψυχον, άΙΜ άψυχον, εμπνουν, άΑ,Μ άπνουν' 
ακούε και θαύμαζε καί όίόου Moir.

ϊ'·
*ΑπΑηοτον ε'ιμι θηρίον και παμφάγοι" 
έπάν όε φάγω τήν τροφήν, ήνπερ Λάβω, 
θνήσκω παρευθυς κείμενον επ’ έόάφους.

δ'.
"Απας όρα με και κρατεϊν ονκ ισχύει.
Έζ ονρανοϋ κάτειμι και προς γην φθάνω' 
τρίγραμμον όε πέφυκα και σύ βΛέπων οίσθα.

ΑΡ. S5—ΜΙΤΟΣ ΑΡΙΑΑΝΕΙΟΣ.
Το επόμενον πρόβλημα θά λυθή κατά τρόπον διαφέροντα 

της λύοεως τού έν τω προηγουμένφ τεύχει άριαδνειου μίτου 
κατά τούτο οτι άπό τής πρώτης συλλαβής ή τού τετρα
γώνου ο λύτης οφείλει νά μεταπηδ^ είς τρίτον τετράγωνον 
και ούτω καθεξής έκτελών άκοιβώς τήν κίνησιν τού ίπ
που έν τφ ζατρικίφ κατά πάσαν διεύθυνσιν, χωρίς, εννοεί
ται, νά σταθή δίς είς τό αύτό τετράγωνον.

Τό εύρεθησόμενον εΐνε ώραϊον όκτάστιχον γεγραμμενον 
εις γλώσσαν τού λαού ύπό ποιητού έγκριτου.

Στ?μ. Είς τον πρώτον Λύτην του προβλήματος τού
τον όωρηθήσεται ύπο τής Διενθύνσεως ώραία είχων αρ
χαίου αντικειμένου ■

ΑΡ. 03.

’■p· ’ςτήν τά σα ρα βυσ να σέ

μου τη πα ά σμέ γ^ά κά σο

έ ρά μου ’ρώ τα πό να. ’ςτό

κρυ λι τά σαις πεφ φρι ε λε

ά σο ταν πού ρχίς μα y 
εΡ πό

γιΛ δά φο κύ ά ,, ε σα Χεί

πό ν’ ρχίί ά ξει* νάλ σαις μο ι

το κρο καί φο τ’ στά ’ς έσέ

— ΓΡΙΦΟΣ.

ΑΡ. £6.— ΡΟΜΒΟΣ.
Έν

πρώτον 
παριστάνω 

μέ μόνην μου τήν κάραν.
Και μέ το δεύτερόν μου σοί δίδω τήν κατάραν.

Τό τρίτον μου ό Εύρυτοξ αύτάδελφόν του κράζει.
Το τέταρτόν μου φέγγον φεύγει ταχύ ώς βέλος* 

το πέμπτον μου δέ τέλος 
ό Φράγκος 

λέγει
εν.

ΑΡ. S 7 —ΑΙΝΙΓΜΑ.
’Οκτώ στοιχεία τ’ ολον μου είσί μετ’ άκριβείας 
Καί χώρα υμορος ειμί Πετραίας ’Αραβίας.
’Επίρρημα γνωστότατον τά τέσσαρ’ αρχικά μου 
Γυνή δέ περιζήτητος τά ά'λλα τελικά μου.

Έν Ποντοηρακλεία. Μιχ. Ροσόλυμος.

ΑΡ ££. —ΕΤΕΡΟΝ.
ΤΙ δίφθογγός μου κεφαλή μέ στέμμ’ αύτοκρατείρας 
Προΐσταται ονόματος παντοΐας σχόντος μοίρας.
Μ’ άφήρεσαν τήν κεφαλήν καί τήν κορόν’ επίσης ;
Μέ κάπα τό ιδι, όνομα θά ’δής καί θ’ άπορήσης.
Μ’ άφήρεσαν τήν μέσην μου, υ.ού κόνταιναν τό σώμα ;
Τό ϊοιο πάλιν όνομα διατηρώ άκόμα ;
Άναγραμμάτισον καί σύ τό ένα μου κομμάτι, 
Τότε βεβαίως θά γενώ τής θύρας σου κανάτι

Αίκατερίνη Τ.

ΑΡ S3. —ΕΤΕΡΟΝ.
Ml τό ήμισύ μου τρέφω καί μικρούς καί τούς μεγάλους 
Μέ τό ολον ά'νω κείμαι, κ’ άπό σού πολύ άπέχω.

Μαριγώ Πούππον

ΑΡ. 30 — ΕΤΕΡΟΝ.
Ειμ’ εκείνο οπού έ'χεις καί γυρεύεις νά τό εύρης.

Τί τά θέλεις τούτα ’κείνα ;
"Ο,τι έγγίσης, ό,τι ’δής 
’Εκεί ’πάνω θά μ’ εόρής.

Βικτωρία Τ.
ΑΡ. 31. —ΛΕΞΙΓΡΙΦΟΣ.

Mon premier n’a jamais fait du bien, 
Mon second rend le bonbeur, 
Et mon tout frappe d’un malheur.

Marie Puppo.

AP. 33. - ΕΤΕΡΟΣ.
Mon premier est au flaneur 
Mon second est au buveur ;
Mon tout se trouve a Marseille, 
C’est, dit on, une merveille.

θ. Γ.


