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ΙΧΕ παρέλθει δ χρυσούς του Περικλέους αιών, καί 
σίδηρους τον διεδέχετο άλλος. Εις γενικήν διαφθοράν εί
χεν ηδη υποπέσει η Ελλάς, καί έξαιρέτως ί  του πολιτι
σμού της εστία, αί κλειναί Αθήναι. Η ματαία καί άλαζών 
του νέου Αλκιβιάδου κυβέρνησις, δ σκληρός Πελοποννη- 
σιακός πόλεμος, καθ’ 8ν οί Ελληνες, στρέφοντες καθ’ εαυ
τών τά  νικητηριά των δπλα, έξηντλουν βαθμηδόν τάς δυ
νάμεις των, η μωρά τών Αθηναίων εκστρατεία είς την Σι
κελίαν, τζ οχλαγωγική ακολασία, οί Τετρακόσιοι τύραννοι 
καί οί κατόπιν αυτών Τριάκοντα, τέλος οί σοφισταί,—  
άθρόα τα υτα  ηυξανον την διαφθοράν, καί ώδηγουν είς τά 
χείλη άναποφεύκτου ολέθρου.

Σύγχυσις τότε κατέλαβε καί ιδέας καί μεθόδους, καί 
το παν έδήλου άναπόφευκτον μίαν τελείαν καί ταχέΐαν 
άναμόρφωσιν πραγμάτων καί ιδεών. Τοιαύτας πολιτικών 
μεταβολών άνάγκας δέν εχομεν προ ίφθαλμών μας μέχρι 
της σήμερον; —  Αλλ’ οσον ην ευκολον νά λάβωσι πράγ
ματα  άλλοίαν μορφήν, τοσοΰτον ευκόλως μεταρρυθμί
ζονται ίδέαι, δπόταν μάλιστα ηνε δεισιδαιμων δ έν κρί- 
σει λαος, καί ουδέ ίχνος ηθικού άναμορφωτοϋ ύπάρχη. 
Πλην κατ ευτυχίαν δ λαός τών Αθηνών ητο πολύ μα
κράν τοσοΰτον γαγγραινώδους πολίτικης κατα^άσεως.

Οί έμφρονες της έποχής έκείνης παρετηοουν μέν τόν 
ολέθριον τών πραγμάτων ρουν, προέβλεπον την ταπείνω- 
σιν τής πατο(δος των, καί συνησθάνοντο τής άναμορφώ-

(I) Την γλαφυραν ταύτην βιογραφίαν του μεγίστου τών αρχαίων 
φιλοσόφων άρυόμεθα έκ του προλόγου πον/,ματό;τίνος, « ‘Ο θ ά ν α 
τ ο ;  τ ο υ  Σ ω κ ρ ά τ  ο υ ;»  Ιπιγραφομένου, cfcsp μετέφρασεν έμμέτρω; 
?κ του Γαλλικού πρό καιρού 6 μουσοτραφή; Κ. *1. I. Σκυλίσσης.

σεως την ανάγκην. Τίς δμως δ αναμορφωτής;— ή  πα ι
δεία, άν καί άρκετά διεσκορπισμένη, ητο σφαλερά* τά  
γυμνάσματα τής διανοίας ησαν πάντη μάταια. Μόνην 
χρηστην ελπίδα παρείχεν ή γενική του λαου κατά την 
εποχήν έκείνην φιλομάθεια.

Οί πεφωτισμένοι αιώνες δέν δύνανται νά άνεχθώσιν 
έπί πολύ άορίστους συζητησεις, τό παν άπτομένας καί 
μηδέν έξαγούσας, ούδέ κενάς ρητόρ<ον έπιδείςεις. Τότε 
μυστική τ ις  φωνη ενευεν είς δλους οτι είχε τό ανθρώπινον 
πνεύμα εύγενέστερόν τ ι στάδιον καί αποδείξεις σαφεστέ- 
ρας τών συνήθων. Πόσα δμως έμπόδια επρεπε νά διέλ- 
θωσι, πόσοι κίνδυνοι νά περιφρονηθώσιν άπό τόν ν,ελε- 
τώ ντα τοιαύτην έπιχείρησιν! Η αλαζονεία των ψευοοσό- 
φων, τά ιδιωτικά συμφέροντα, αι δεισιδαιμονία', του οχλου 
πρό πάντων, τά  πολιτικά πάθη, —  ίδού συνήθως τά  με- 
σότειχα τών αναμορφώσεων, ίδού αί καταβόθραι πάσης 
μεταρρυθμιστικής έλπίδος.

Τίς λοιπόν είνε δ άνεγειρόμενος; τίς δ τολμών ν’ άφο- 
σιωθη είς τοιουτο μέγα έργον; ισχυρός τις άνηρ, κα τέ- 
χων θέσιν πολιτικήν καί την έκ ταύτης επιρροήν δρέπων; 
Πλούσιός τις; περίβλεπτός τις; Αρχει αυτός είς την πολι
τείαν, 9) υποστηρίζεται άπό φίλου; πολυπληθείς; υπερβαί
νει κατά την ευγλωττίαν τούς άντιπάλους του; εχει πλε
ονέκτημά τ ι έπ αύτών; —  Οχι. Αλλά πένης καί άπλους 
άνθρ<οπος, άγνωστος καί σκιερός μέχρι τουδε θνητός, μό
νος, μονώτατος. ό  χαρακτηρ του εινε ή βακτηρία του, ή 
δύναμις τοϋ νοός του είνε τό μόνον του οπλον. ή  δύνα- 
μις αυτη πηγάζει άπό την άρετην του, διότι άλλο δέν 
ησαν αι γνώσεις του παρ’ απλή άρεττή. Τούτο καί μόνον 
τόν καθιστά ικανόν πρός έκπληρωσιν τοσοΰτον χαλεπής 
άναμορφώσεο)ς. Τοιαύτην ίσχύν εχει ή παραδειγματική 
άρετη!



Λιθοξόου κ α ί μ α ία ς  υίός, Σο>φρονίσκου τίνος και Ψ αι- 
ναρέτης* σκοτεινού άνδρογύνου καρπός, τέκνον ά σημάν- 
του  οίκου, προίόν τ ή ς  εβδομηκοστής έβδόμης Ο λ υ μ π ιά -  
δος, (1 7 0  πρ. Χρ.) γέννημα  το υ  Αθηναίκοΰ δήμου Αλο>-
π εκα ι.

Βρέφος δέν τόν ήρπασαν τ ί τ θ α ι  δια νά τον  λούσωσιν 
είς ευώδες ύδωρ χρυσής λεκάνης, ούδέ εις χ ύ τλ ο ν  π ε π ο ι-  
κιλμένον με αύρα τον  άλειψαν* νήπιον δέν τόν άπεκο ίμ ι-  
σεν Αθηναία δέσποινα εντός κοιτίδας κεχρυσωμένης και 
σ χ ή μ α  έχούσης δράκοντος, ουτε εις μ α λ α κ ά  κα ι π ο λ υ -  
κ έ ν τ η τ α  σπάργανα  τον έτύλιξεν. Η  π τ ω χ ή  μήτηρ  του 
τον άπέθεσεν ίσως ευθύς μ ε τ ά  τη ν  γέννησιν έπ ί ξηρού 
χόρτου , ώς μ ετ ά  τ ινας α ιώνας είς τή ν  φάτνην ή Μαρία 
τον  Ιησοΰν, και τον έκάλυψεν υπο τήν οικιακήν τή ς  Αθή
νας α ιγ ίδα . Α λλ οι μ εγάλο ι νόες αναπτύσσοντα ι είς έκεί
νους εκ τώ ν  θνητών, οιτινες προσκεφάλαιον αλλο δέν 
εχουσιν είμή ψυχράν τ ιν α  πέτρα ν .

Tfi δεκάτ/) του  τοκετού  ή Αθηναία λ εχ ώ  ώνόμασε το  
βρέφος τη ς  Σ ω  κ ρ ά τ η ν .  Ο Σωφρονίσκος, νοήσας, ώς φαί
νετα ι, ο τ ι  δέν τον  έχάρισαν προ^ύχου  π νεύ μ α τος  τέκνον 
οίθεοί, υ πή γε  νάσυμβουλευθνί το  μαντείον οποία  ανατροφή 
ήρμοζεν είς τον υιόν του. 1[ χοησμω δος ιέρεια άπεκρίθη:
« Αφες τον κύριον έαυτου* θυσίασον είς τον  Δία κ α ι  είς 
τ ά ς  Μούσας.» Ο αγαθός ομως άνθρωπος, λησμονήσας μ ε 
τ ά  τ ιν α  καιρόν τή ν  εντολήν του  μαντείου , ένεχείρισε τήν  
γλ υ φ ίδ α  τοΰ  λιθοξόου είς τον μονογενή.

Απέθανεν ο Σωφρονίσκος, κ α ι  ο υιός η να γκά ζετο  δ ιά  
τή ν  ένδειαν του οίκου του  νάέςακολουθή  τόάνάρμο^ον  είς 
τή ν  φυσικήν του  ροπήν έργόχειρον. Π ολλάκις, βυθιζόμενος 
είς νοεράς μ ελ έτα ς , δέν ησθάνετο τή ν  φεύγουσαν έκ τώ ν  
χειρών του  γλυφίδα* ο ή χος  τή ς  π τώ σ εω ς τη ς  τον ά π έ -  
σ π α  άπο τα ς  σκέψεις του . Ε κ υ π τ ε  κα ί έπανελάμβανε το  
εργαλείο ν, μ ε τ  δλίγον έστηρ ίζετο  πάλ ιν  έπ ι το υ  μ α ρ μ ά 
ρου, κ α ί  ουτω  διήγεν  είς μ ελ έτα ς  ολόκληρον τήν  η μ έ 
ραν του .

.Μετά καιρόν πλούσιός τ ις  κ α ί  φιλόσοφος άνήρ, ο Κρι
τώ ν , θελχθεις άπο τήν πεοίνοιαν, αφέλειαν κα ι πενίαν 
του  λιθοξόου, έφιλιώθη μ ε τ  αυτου, τ ω  έχορήγησε τ ά  προς 
ζωήν, τον έπρομήθευσε δι έξόδων του διδασκάλους, τον 
έπροξένησε σχέσεις πεφω τισμένω ν άνδρών κ α ι τον ένεπι- 
στεύθη τήν άνατροφήν τών τέκνω ν του.

ό  Σωκράτης έμαθήτευσεν υπό τόν Κ λαζομένιον Ανα
ξαγόραν, π ιρ ίφημον φιλόσοφον τή ς  Ιωνικής Σχολής. Η κρο- 
άσθη το ν  Μιλησιον φιλόσοφον Αρχέλαον, έδ ιδάχθη  άπό 
τόν  Δάμωνα, διδάσκαλον του Περικλέους, τή ν  μουσικήν, 
άπό τόν σοφιστήν Πρόδικον τήν  ρητορικήν, άπό τόν Εύη- 
νον τήν  ποίησιν, άπό τόν Κυρηναίον Θεόδωρον τήν γεω 
μετρίαν, κα ι άπό τή ν  Δ ιοτίμαν  και Ασπασίαν, δύο γυνα ί
κας, τώ ν  έποίων τ ά  πρ ο τερ ή μ α τα  έθαυμάζοντο  άπό τούς 
πεοινουστέρους του λαμπρού κ α ί άκμαίου αίώνος έκείνου 
άνδρας, ’έλα£εν έξαίρετα μ α θ ή μ α τ α  διά τή ς  μ ε τ  αυτώ ν 
συναναστροφής τω ν.

Πρό του  Σωκράτους κύριον άντικείμενον τής  μελέτης  
τώ ν  φιλοσοφούν ήτο  τό  σ ύ σ τη μ α  του  πα ντό ς  και τ ά  τ ή ς  
φύσεως φαινόμενα, ή δέ σπουδή τή ς  Ηθικής ήμελε ίτο . Ενό- 
μ ιζον  δ τ ι  αί ά ρ χα ΐ αυτής ησαν έμφ υτο ι, κ α ί  δ τ ι  μ α τα ίω ς  
δ φύσει ανεπίδεκτος τελειοποιήσεως ήθελε διατρίψει είς 
τη ν  θεωρίαν καί διάκρισιν του  καλού κα ί του  κακού. Η

σοφία το>ν δλη περιω ρίζετο  είς γ ν ω μ ικ ά  τ ιν α ,  υπαγορευό
μενα έκ τή ς  πείρας και χρείας τυχούσης α π α γγελ λ ό μ ενα . 
Είσήξεν ο Α ρχέλαος το  περι ηθών θέμα είς τή ν  σχολήν 
του , ά λ λ ’ η μέθοδός του  η το  έπ ισφαλής κ α ί  υπήρξε χ ω 
ρίς ά π ο τέλ εσ μ α .

Ο Σω κράτης λοιπόν άπέβλεψε πρ ώ το ς  είς τό  ηθικόν 
οφελος* παρετήρησεν δτ ι  ο άνθρωπος, διά νά κ α τα σ τ α θ ή  
σοφός, χρεία  νά μορφωθή αγαθός κα ι φ ιλόκαλος’ δ τ ι  μ έ 
χρ ι τοΰδε προσηλονόμενος είς τούς άστέρας, ήγνόει τ ά  
δ ια τρ έχ ο ν τα  υπό τούς πόδας το υ ' οτι α π α ύ σ τω ς  είς τ ά  
ουράνια περιηγούμενος, κ α τ ή ν τ α  ςενος εις τόν  ίδιον του  
οίκον* οτι ή ψυχή  είνε έπ ιδεκτ ική  τελειοποιήσεως* δτ ι  οί 
τ ό τ ε  έγήρασκον χω ρ ίς  νά γευθώ σι τήν  αληθή τής  παρού- 
<7*/:ς ζωής γ λ υ κ ύ τη τα * —  κ α ί το ιουτοτρόπω ς έπανήγαγεν  
έπ ί  γής τήν  είς τά ς  περιο χ ά ς  τώ ν  άστέρων ά π ο π λα νη θε ί-  
σαν φιλοσοφίαν.

Ι Ϊ  δ ιδ α σ κ α λ ία  το ΰ  Σωκράτους άντικείμενον μέν ε ίχε  
την  θεμελίωσιν τή ς  φ ιλοσοφίας δλης έπ ι τή ς  ηθικής, τή ς  
δέ ηθικής έπ ι τοΰ  σ υνε ιδότος’ δι ά τοΰτο  επροσπάθει νά 
είσάγη τόν άνθρο>πον έντος έαυτοΰ , διά νά τόν  κάμντ, ν’ 
ά ν α κ α λ ύ π τ /j οτι μ ια ς  κα ί ττ,ς α υ τή ς  π η γ ή ς  ν ά μ α τ α  είσι 
τό  άληθές κ α ί  τό  ω φέλ ιμον. Τ ο ια ύ τη  δ ιδασ κα λ ία  δμως 
δ ιδά σ κ ετα ι μάλλον  π α ρ α δ ε ιγ μ α τ ικ ώ ς ,  η ά π ’άμβω νας κ α ί  
ρήτορας. 0  κόσμος ε κ τ ίμ α  τ ά  ψ η λα φ η τα  τοΰτο  το  εγνώ~ 
ριζεν ο Σωκράτης. Π ω π ο τε  δεν εσυστησε σχολείον, δ ιότ ι  
είχεν άνάγκην μ άλλον  μ  ι μ  η τ  ω ν η μ  α θ η τ  ω ν.

Είς το ία  δ ύ να τα ι τ ι ς  νά διαιρέση τή ν  οποίαν ο υίός 
τοΰ  Σωφρονίσκου έπεχειρίσθη μέθοδον πρός τή ν  άναμόρ-^

διευθύνεται ό νοΰς είς το ιαύτην έρευναν.
Κ α τ έ κ ρ ο υ σ ε  τ  ά ς  σ κ ο τ ι ζ ο  ύ σ α ς  τ ή ν  φ ι λ ο σ ο 

φ ί α ν  π λ ά ν α ς *  ορίσας το ν  σκοπον τω ν φιλοσοφικών μ ε 
λετώ ν είς τά ς  π ρ α γ μ α τ ικ ά ς  ώφελείας* έμπνεύσας γενναία  
α ισ θή μ α τα , κ α ί  δ ι’ αύτώ ν κρημνίσας τήν π ο τ α π ή ν  ιδ ιο 
τέλειαν  τώ ν  σοφ ιστώ ν, μετερχομένω ν τή ν  φιλοσοφίαν ώς 
δργανον τή ς  φ ιλοδοξίας κα ί πλεονεξίας των* περιφρονήσας 
δ ιά  τίνος εύγενοΰς δυσπ ιστ ίας τήν μ α τ α ία ν  έξόγκωσιν 
τώ ν π νευ μ ά τω ν , άνυψουμένων τολμηρώς πέραν τώ ν  ά λ η -  
θινών ορίων τή ς  έπ ισ τή μ η ς ,  και βυθιζομένων είς υποθέσεις 
υπαγορευομένας ά πό  άλαζονείαν κ α ι  απειρίαν, μή  συνο- 
μολογουμένας άπό τον ορθόν λογον, και, ως επος ειπείν , 
άδιαλύτους* συστείλας τήν  σφαίραν τώ ν σπουδών, διά νά 
τά ς  καταστήσν) στερειοτέρας. ΙΙεριπλεον, έπ ι τ ω  α υ τω  
σκοπώ , έπληξε  καιρίως τή ν  ψευδή έπίδειξ ιν  διά τίνος 
σπουδαίας άμφ ιβολίας , η τ ις  άνα γκα στ ικώ ς οδηγεί είς τήν  
φ ιλομάθειαν. Ε λεγεν  δτ ι £ν μόνον ήξεύρει, τό  δτ ι  δέν ήξεύ- 
ρει τίποτε* κα ί το ΰ τ ο ,  δ ιότι παοετηρει δ τ ι  η φιλοδοξία 
έγέννησε τ/;ν ματαιοφροσύνην έκείνην, τήν  υπό τόν  φλοιόν 
τή ς  έπ ισ τή μ η ς  περ ικαλυπτομένην  και τή ν  π ρ α γ μ α τ ικ ή ν  
τή ς  άληθείας άξίαν περικαλύπτουσαν. Η κιβδηλευθεισα 
υπό τώ ν  σοφιστών φιλοσοφία συνηρίζετο π ο τ α π ω ς  τά ς  
έπ ί τοΰ  θεάτρου βασιλευούσας ώραίας τ έ χ ν α ς  και τα ς  δη 
μοσίας οίκοοομάς* θεατριζομένη είς τόν δχλον, η ύ χα ρ ι-  
σ τε ίτο  νά χε ιροκ ^οτήτα ι χωρίς νά έξετάζη  αν ηνε άξία 
χειροκροτήσεως. Εντεΰθεν ή έπ ιπολα ιότης , έντεΰθεν ή δ ια 
λεκ τ ικ ή  έπίδειξ ις, έντεΰθεν δ ι τ τ ή  άγνοια* μ ία  ή έκ τή ς

ευπιστίας , διατρανοΰσα αυτήν άφ’ έαυτής, άλλη ή ψευ- 
δομένη είς έαυτήν καί ψευδολογοΰσα ένώπιον τώ ν  άλλων, 
δ ιότι υπεκρίνετο δτ ι  ή π ίσ τα το  οσα ήγνόει.

Η δ ή γ η ^ ε  τ ό ν  ά ν θ ρ ω π ο ν  ε ί ς  τ ή ν  π η γ ή ν  τ ή ς  
ά λ η θ ε ί α ς .  Πας άνθρωπος εχει έν εαυτώ  κειμήλιον σο-
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σοφοΰ* μόνος ο σταθμ ίζω ν τάς  οικείας πράξεις φθάνει είς 
τήν τή ς  έπ ιστήμ ης πηγήν , καί ή π η γ ή  αύτη  εινε, κ α τά  
τόν Σωκράτην, τό  γ  ν ω ρ ί ζ  ε ι ν ε α υ τ ό ν .  Ενθυμήθητε τόν 
μ ετα ξ ύ  Σωκράτους καί Εύθυδήμου διάλογον:

« Ε ίπέ  μοι, ώ Ευθύδημε, υπήγες π ο τ έ  είς τούς Δελ
φούς; —  Δίς μ ά λ ισ τα . —  Παρετήρησες είς τό  μέτω πόν  
τοΰ  ναοΰ τήν  επιγραφήν Γ ν ώ θ ι  σ α ύ τ ό ν ;  —  Τήν πα ρε- 
τήρησα. —  Επεθύμουν νά ήξευρα, παρέτρεξας τήν  έπ ι-  
γραφήν τα ύ τη ν  ή έδοκίμασες νά γνωρίσης τόν ?αυτόν σου;

Ο χ ι άληθώς* ε ίπα  δτι αρκετά κα λά  γνωρίζω έμα υ- 
τόν , δ ιότι άλλέως ήθελον εισθαι είς π α ντελ ή  άγνοιαν. ■—  
Τί λοιπόν έννοείς μέ  τό  γ  ι ν ώ σ κ ε ι ν ε α υ τ ό  ν; Σ το χ  άζε- 
ζεσαι δ τ ι  αρκεί μόνον νά γνωρίζη τ ις  τό  δνομά του , τό 
σώ μά του; . . .  ό  εαυτόν γινώσκων πρέπει νά ένεβάτευσεν 
είς ολας τά ς  ήθικάς δυνάμεις του , νά έξιχνίασεν δλα  τ ά  
χρέη του. —  Ε ίμ α ι τής  α ύτής  γνώμης* δ ^.ή γινώσκων 
τά ς  ήθικάς του  δυνάμεις άγνοεί εαυτόν.— Ε π ετα ι λοιπόν 
δ τ ι ,  έκ μέν τ ή ς  άληθοΰς γνώσεο^ς εαυτών οι άνθρο>ποι 
π λ ε ίσ τ α  άπολαύουσιν α γα θά , έκ δέ τή ς  ψευδοΰς εαυτών 

^γνώσεως π λ ε ίσ τα  κακά  υποφέρουσιν. Οί Ιαυτούς γινώ* 
σκοντες κα ί τ ά ς  δυνάμεις τω ν  σταθμίζουσιν’ οί δ έ μ ή  ειδό- 
τες  εαυτούς, διά τό  νά ήπατήθησαν  είς τά ς  ίδιας τω ν  δυ
νάμεις, πάσχουσιν  δμοίαν άγνοιαν καί περί τώ ν  λοιπών 
άνθρώπο>ν $ π ρ α γμ ά τω ν  κα ί ούτε δσα χρε ιάζοντα ι ήξεύ- 
ρουν, ούτε δσα πράττουσι γνωρίζουν, ούτε δσα μετέρχον
τ α ι ,  άλλά , καθ’ δλα  σφάλλοντες, κα ί είς τά  ά γαθά  ά πο -  
τυγχάνουσ ι κ α ί  είς δεινά πεο ιπ ίπτουσι. » (Ί) .

ό  Σωκράτης έ δ  ε t ξ ε τ ή ν  ά σ φ α λ ε σ τ έ ρ α ν  ο δ ό ν  
τ ο ΰ  ν ά  έ ρ ε υ ν α  δ ν ο ΰ ς  τ ή ν  π η γ ή ν  τ ή ς  σ ο φ ί α ς  
διά τή ς  μεθόδου, τ ή ς  δικαίους λαβούσης τό  δνομα Σ ω 
κ ρ α τ ι κ ή .  Μέ σοφιστήν διαφιλονεικών, μ ετή ρ χετο  εί
δος λόγου διάφορον έκείνου, μέ τό  δποίον συνήθως ώ μ ί-  
λει πρός τούς μ αθητάς  του. ό τ έ  μέν έφαίνετο δτ ι  δανεί
ζ ε τα ι  τ ά  ίδ ια  έκείνου ό πλα , δτέ δέ, συνομιλών μέ τούς 
μ α θ η τά ς ,  ένεδύετο ύφος σοφιστικόν, δέν ήμέλει ούδένα 
χαρ α κτή ρα  τω ν , καί έπί τέλους άφινε νά τόν νικώσι διά 
νά άποδεικνύγ) δτ ι έπισφαλής ητο  ή σοφιστεία* γενικώς 
ομως μ ετεχε ιρ ίζετο  τήν  έρώτησιν, προσποιούμενος άγνοιαν 
τώ ν  π ρ α γ μ ά τω ν ,  περί ών ην 6 λόγος. Επαναλαμβάνω ν δτ ι  
ο υ δ έ ν  ο ί δ ε ν ,  ήνοιγε στάδιον είς τόν συνδιαλεγόμενον 
μ ε τ  αύτοΰ νά έρωτα εαυτόν καί άφ εαυτοΰ τά ς  απορίας 
νά λύη. Μ ετήρχετο  θαυμασίως κα ί τήν ειρωνείαν* δ ιότι 
δστις άντιφέρεται μέ πνευμ α τώ δη  λαόν, πολλούς άριθ- 
μοΰντα  πολιτισμένους καί πεπαιδευμένους άνδρας, είς 
μόνην τα ύ τη ν  ανα κ α λύπτε ι δπλον καιρίως π λ ή ττο ν  τάς 
άδυναμίας.

Διά το ιούτω ν μέσων δ θείος εκείνος άνήρ έποαγματο- 
ποίησε τόν μέγαν  αύτοΰ σκοπόν, καί τοιουτοτρόπως κ α -

(Ι)Ξενοφ. Λποαν. Βιολ. Λ . Κε .̂ β .

τέβαλεν  άκέραιον τό  υπό τώ ν  σοφιστών άνεγερθέν σα
θρόν τε ίχος  έναντίον τή ς  άληθείας.

ΙΪ  κ α τά  τάς  αρχαίας έποχάς περί υπάρξεως Θεοΰ ά π ό -  
δειξις, μόνη διατηρηθείσα μέχρι τώ ν  τζμερών μας ά ρχέ-  
τυπος  καί άκεραία, είνε τοΰ Σωκράτους, έκ τή ς  φιλοσο
φίας τοΰ Λναξαγόρου πηγάσασα .

« Ε ίπέ μοι, Αριστόδημε, έθαύμασάς π ο τε  ανθρώπους 
τ ινάς  διά τήν σοφίαν το>ν;— Μ άλι^α.— Δένμέ τούς δνομά- 
ζ ε ις ;— Πρό πάντω ν έθαύμασα τόν Ομηρον είς τή ν  έπο -  
πο ιίαν ,τόν  Μ ελανιππίδην είς τούς διθυράμβους, τόν Σοφο- 
κλέα είς τά ς  τρ α γω δ ίας , τόν Πολύκλειτον είς τήν ανδριαν
τοποιίαν, καί τόν Ζεΰξιν είς τήν ζωγραφικήν.— Τίνες λοι
πόν σοί φαίνονται άξιοθαύμαστοι* οί άψυχα κ α ί άκίνητα 
κατασκευάζοντας, % ο: έμψ υχα  καί ενεργά; —  Αναμφι- 
βόλως πολύ πλειότερον οί ζώ ντα  κατασκευάζοντες, άν 
α ύτά  γίνω νται κ α τά  γνώμην καί δ χ ι  κα τά  τύχην . —  
Αλλ υπόθες δτ ι άλλίον μέν π ρ α γμ ά τω ν  άγνοείται η χρή- 
σις, άλλων δέ είνε πρόδηλος ή ωφέλεια* πο ία  έξ αύτώ ν σοί 
φαίνονται τυ χ α ία ,  καί πο ία  κ α τά  γνώμην;— Χρεία νάδμο- 
λογήσωμεν δτι γνώ μης εργα είνε τά  έπωφελή.— (Ενταΰθα 
ο Σωκράτης έκθέτει τά  έξ ών σύγκειτα ι δ διοργανισμός τοΰ 
άνθρώπου θ α υ μ ά σ ια .) . . .  Τούτων λοιπόν τοσούτω  τεχνη 
έντως έχόντων, αμφιβάλλεις άκόμη άν ηνε γνώ μης έργα; 
—  Ο ύχί, μ ά  Δία! άλλά  μ ά λ ισ τα  θεωρών αύτά , έξάγω  δτι 
είσί σοφοΰ τίνος κα ί ζο>οπαρόχου δημιουργοΰ τεχνά σ μ α 
τ α .— Κ αί μολονότι δ δημιουργός ουτος δέν είνε αισθητός, 
πρέπει μολοντοΰτο νά τόν πιστεύωμεν* δ ιότι, καθώς άν 
κα ί δέν βλέπω μεν τήν  ψυχήν, τήν γνωρίζομεν δμως άπό 
τά ς  ένεργείας τη ς ,  ούτω κ α ί άπό τ ά  δη μ ιουργήματά  της  
πρέπει νά γνωρίσωμεν τήν  θεότητα . » ( I )

Αλλοΰ δ Σωκράτης ελεγε περί Θεοΰ δτ ι  είνε άϋλος, δτ ι 
ή σοφία κα ί ισχύς του  δεν εχουσιν δρους, οτι ά μ α  π ά ντα  
δρα, π ά ν τ α  άκούει, π α ν τ α χ ο ΰ  πάρεστι καί πά ντω ν  έπ ι-  
μ ελε ίτα ι,  κα ί δ τ ι  ή ανθρώπινη ψυχή είνε έπ ί γ ή ;  άσθε- 
νής κα ί άτελής είκών έκείνου. Εμάντευσε λοιπόν τή ν  μο
νάδα τοΰ Θεοΰ, έμάντευσε τήν αθανασίαν τή ς  ψ υ χ ή ς . . . .  
καί τ ι  περισσότερον, άν πιστεύσο)μεν τούς ύπομνηματι- 
στάς τοΰ Πλάτωνος, καί τ ινας  λέξεις φυγούσας άπό τά  
δύο έκείνα έξοχα χείλη .

Διά τοΰ  Σο^κράτους δ άνθρωπος εκαμεν 8ν τεράστιον 
β ή μ α , φθάσαν μέχρις ού ήδύνατο άνθρώπινον β ή μ α  τό τε  
νά φθάσν). Διά νά κάμη καί δεύτερον, έχρειάζετο ά π  οκά* 
λυψιν, καί δ Σωκράτης, διά τώ ν  λόγων, τοΰ  βίου, καί τής 
τελευτής του , προητοίμασε τα ύ τη ν  τήν  άποκάλυψιν.

Τωόντι* δ υίός τή ς  Ψαιναρέτης καθ’ δλον τή ς  ζωής του 
τό  δ ιά σ τη μ α  προσέβαλλε τή ν  ίσχύν τώ ν  αισθήσεων, τήν 
δποίαν μ ετά  τέσσαρας αιώνας κατέστρεψε τή ς  Μαρίας ό 
Τίός. Η  φιλοσοφία τοΰ  πρώ του ητο  δλη θρησκευτική, 
έλαφρά, γλυκεία , κα ί ήθελέ τ ις  ειπει δ τ ι  υπήρξε τ ό  ν χ -  
μ α , έκ τοΰ δποίου τό  χριστιανικόν ζύλον άρδευθέν, π α ρ ή -

Ϊα γε  τούς δποίους γευόμεθα σήμερον καρπούς. Κανείς 
έν άρνείται δ τ ι  ή καθαρά τοΰ  Σωκράτους δ ιδασκαλία , εί 

καί πολύ πρώίμος, περιέχει δλα  τ ά  στο ιχε ία , δσα ή θρη
σκεία τοΰ Χριστοΰ άνέπτυξεν επομένως καί έκαθάρισεν 
άναλόγο^ς τή ς  έποχής. Κ α ί άν ύποβέσωμ€ν δτ ι τινές τών 
δμοί(ον μας  προικίζονται ένίοτε άπό υπεροχήν τ ινα , ί ν

(I) Ξενο<ρ. ’Απομν. Βιβλ. Δ . Kro. δ .



ποτε άνθρωπος κατέστη άξιος τοϋ νά υποτεθή ώς άπο 
υπέρμετρον έμπνεόμενος πνεύμα, δ άνθρο>πος ουτος ύπήρ- 
ξεν άναμφιβόλως δ Σο>κράτης.

Αν η θρησκεία μας δέν θέλη πρόδρομον τοϋ Ιησοϋ τον 
Σωκράτην, ήμείς θέλομεν άρκεσθή νά τον δνομάσωμεν 
προ-ΙΙρόδρομον* διότι καί δντως ητο εμπνευσμένος* μας 
τ ί  είπε, κα! τδ  έπανέλαβε. Πώς θέλετε νά μη πιστεύσο*- 
μεν λόγον ανθρώπου, Ούοντος την έαυτοϋ ζωην υπέρ τής 
άληθείας; θέλομεν άπόδειξιν τρανωτέραν άπο τούς λό
γους τοϋ Σωκράτους άποθνησκοντος; Ναι, ήτο εμπνευ
σμένος’ ητο πρόδρομος τής μεγάλης άποκαλύψεως, τήν 
δποίαν δ Θεδς ήτοίμαζεν άπο καιρόν είς καιρόν. 11 άλή- 
θεια και ή σοφία δέν πηγάζουσιν έξ ημών, άλλά κατα- 
βαίνουσιν εξ ούρανοΰ είς τά  σκεύη τής εκλογής, τά  δποΐα 
δ θεδς, κατά τάς άνάγκας τών εποχών, καταπέμπει. Τά 
σκεύη ταϋτα  διέσπειρεν έδώ καί έκεΐ, και ησαν τής πανσο- 
φίας του ψεκάδες, μέχρι τής εύδαίμονος στιγμής, καθ ήν 
άφθόνως μας έρράντισε διά τοϋ αϊματος τοϋ ϊίο ϋ  του.,

(Επετα». τδ τέλος.) ^  |

ΜΕΛΕΤΑI ΤΗ* ΦΥ£ΕΩ ί

Ο Λ 111* ΚΣΤΙ ΤΟ ΑΡΜΑ TOV 11X01*.

Το ρευστόν τοϋτο, δπερ πληροί πασαν γωνίαν τοϋ 
ημετέρου πλανήτου και έν ω άείποτε διατελοϋμεν βυθι
ζόμενοι, και οπερ ζωογονεί καί θερμαίνει τον κόλπον τών 
πλασμάτων απάντων, έκτος τών λοιπών ευεργετημάτων 
του, χρησιμεύει προσέτι είς το μεταδίδειν διά τής άκοής 
τήν διάνοιαν τοϋ άνθρώπου. Ανευ τών ηχητικών κρα
δασμών τοϋ άέρος, ή φύσις ήθελε διατελει έν βαθυτάτη 
σιγή* άνευ τοϋ άέρος, ουδέποτε ή καρδία ηθελεν αίσθανθή 
τήν άκράτητον συγκίνησιν, ήτις τήν ταράττει εκ μόνου 
τοϋ ονόματος τής αγάπης.

ό  άήρ, άπαξ τεθείς είς κίνησιν, ούδέποτε άναστέλλε- 
τα ι. II έκ τής έκφωνήσεως μιας λέξεως έγειρομένη κίνη- 
σις έξακολουθεϊ πάντοτε, και έπί τοϋ φακέλλου τής ατμό
σφαιρας είνε γεγραμμένον πάν ο,τι ειπε ποτέ δ άνθρωπος.

Η φύσις τοϋ ήχου ούδαμώς έξομοιοϋται προς τήν τής 
εύωδίας, όσην τά  άνθη άποπέμπουσι’ κώδων κρουόμε- 
νος ούδέν στερείται τής ούσίας αύτοϋ, καί δ ήχος δ ια - 
χέετα ι περί αύτόν. Εάν κρούσης λύραν, αί χορδαί, δο- 
νούμεναι καί ταραττόμεναι, διαδίδουσι τον δονισμδν είς 
τον γείτονα άέρα’ οί κραδασμοί ουτοι φθάνουσι μέχρις 
ήμών, καί το άκουσμα τοϋ ήχου ούδέν άλλο έστίν ή τδ 
κρούσμα αύτδ, τδ δποίον τά  ώτα ήμών δέχονται διά τής 
άνασείσεως τοϋ άέρος.

ό  άνθρωπος δύναται νά φαντασΟή περί αύτον πληθύν 
αερίων ταχυπτέρων δαιμονίο>ν, τά δποϊα έχει υπο τάς 
δ ιαταγάς του. Λκαταπαύστως προσέχοντα ταϋτα είς τά  
διανοήματα του, άμα μίαν ήθελε προφέρει λέξιν, έν τώ  
άμα  άναρπάζουσιν αύτήν καί μεταδίδουσι κύκλω’ τού
τω ν δέ ή τα χύτης τοσοΰτον έστί μεγάλη, ώστε διατρέ- 
χουσι χιλίους πόδας καθ έκαστον δευτερόλεπτον. Δύνα- 
τα ι λοιπδν δ άνθρωπος νά ιδη τήν διάνοιαν φερομένην έπί

μικροϋ άέρος μέχρι τοϋ ώτος τοϋ άκούοντος, καί τήν 
αύτήν πνοήν έπιφορτισμένην τήν άπόκρισιν. Ηέαμα μο
ναδικόν ηθελεν εισθαι ή παράστασις εκάστης διανοίας 
υπο το σχήμα έρασμίων δαιμονίίον, περιβεβλημένων τά 
χρο>ματα άπαντα τής φαντασίας τοϋ λαλοϋντος. Εάν 
πιστεύσωμεν τον Δελλίλιον, δύναταί τις νά ιδη είς πα
σαν συνδιάλεξιν άπειρους νύμφας ροδοστεφείς κρατούσας 
άνθοδέσμας άνά χείρας, καί μετά τοϋ ρεύματος τοϋ άέρος 
είσερχομένας είς το ούς καί έξερχομένας έκ τοϋ στόματος.

Κ ατ’ αύτδν τον τρόπον ή γλώσσα ήμών, ταράττουσα 
τον άέρα, δύναται νά διαβιβάζη υπο τά  δμματα  ήμών 
τούς λαμπροτέρους τής φύσεως πίνακας. Η περί ήμας 
άτμοσφαΧρα είνε ή πηγή τής καλλιεπείας καί τής ποιή- 
σεως, άπαιτεΐτα ι δέ δλίγος άήρ μεταξύ τοϋ λαλοϋντος 
καί τοϋ άκούοντος* άνευ τούτου ούδέν. Εκ δέ τούτου συγ- 
κινοϋνται αί καρδίαι, άνακινοϋνται τά  πάθη, υψοϋνται 
θρόνοι καί άνατρέπονται βασίλεια. ( I)

Οί φυσικοί συγκρίνουσι τον τρόπον, δι ού δ ήχος δ ια
δ ίδετα ι, προς τά  κυκλοτερή κύματα, άτινα έπισυμβαί- 
νουσιν έπί τοϋ υδατος οταν τις ρίπτη λίθον έντός δεξα
μενής. Οι κραδασμοί τών ηχητικών σωμάτων άποτελοϋσιν 
είς τον άέρα κύματα προσόμοια, καί αύτά αύξανόμενα 
μεταδίδουσι προς άλληλα τον ήχον, καί άφικνοϋνται 
ουτω μέχρις ήμών. Ο τι δέ δ ήχος διοχετεύεται μόνον 
υπό τοϋ άέρος, δεικνύει το έξής άπλούστατον πείραμα: 
Εγκλείομεν είς πνευματικήν τινα μηχανήν ή άεοαντλίαν 
έκκρεμές ή ώρολόγιον, τοϋ δποίου δ ήχος έξασθενειται 
καθόσον άντλει τις τον άέρα, παύει δέ δλοτελώς καί έκ- ( 
λείπει οταν το δοχειον έκκενωθή. Τότε βλέπομεν τούς 
τροχούς ένεργοϋντας, το σφυρίον κροϋον, άλλ δ χαλκός 
μένει άφωνος καί μόνη ή κίνησις δεικνύει τήν φυγήν τοϋ 
χρόνου. Οθεν έάν καί ήμεις έζώμεν έντος τοϋ κόσμου 
άνευ άέρος, τρομερο^τάτη σιγή ήθελε μας περικυκλώσει 
καί το άκουστικον οργανον ηθελεν άποβή πάντη άχρη^ον.

Οσω άναβαίνει τις είς τά  υψη τών ορέων, τοσούτω δ 
άήρ άραιοϋται, λεπτύνεται, καί τοσούτω δ ήχος έξασΟε- 
νείτα».. 6  Σωσύριος, πυροβολήσας είς τήν κορυφήν τοϋ 
Λευκοϋ δρους, τοϋ ύψηλοτέρου τών \λπεο)ν οροπεδίου προς 
τήν Σαβοΐαν, ήκουσεν αδύνατόν τινα κρότον, οίον προξε
νεί λεπτή ράβδος θραυομένη* άπ έναντίας όσω τις κα- 
ταβαίνει είς τά  βάθη τής γής, είς τά άντρα καί τά  σπή
λαια, τοσούτω δ άήρ πυκνοϋται καί δ ήχος ένδυναμοϋται. 
Υπάρχει έν Φούλδη, χώρα τής άνω Γερμανίας, φρέαρ έχον 
3 0 0  περίπου σπιθαμών βάθος, μικρά δέ τις πέτρα, ρι- 
πτομένη έν τώ  φρέατι τούτω , έπιφέοει κρότον προσόμοιον 
προς τον κρότον πολλών συνάμα καννονοβολισμών’ άναμ- 
φιβόλως ή πύκνωσις τοϋ κρότου τούτου προέρχεται καθότι 
δ άήρ, στηοιζόμενος πανταχόθεν, άνι^Γ,χεΐ ώς έν τυμπάνςο.

6  τρόπος, καθ’ 8ν δ ήχος μεταδίδετα ι, έδίδαξε βε-
Λ  t  «, r  % \  t Y  7  \ t  ~6αιως πο>ς η ηχω σχηματίζετα ι. Αμα τα  κύματα του 
άέρος άπαντήσωσιν έμπόδιον, γίνεται άντίκρουσις, του- 
τέστιν άντανακλώνται καί διασείουσι νέα μόρια, τών 
δποίων αί κινήσεις έπαναφέρουσι τον ήχον είς το μέρος,

άφ’ ού έξήλθεν. Οί έν σχήματι έλλειπτικώ θόλοι εχουσι 
τήν :ςής ιδιότητα μοναδικήν’ δύο άνθρωποι, ί^άμενοι έν 
άμφοτέρκις ταϊς έστίαις τής έλλείψεως, δύνανται νά συν- 
διαλέγωνται ένώπιον πλήθους μαρτύρων παρ’ ούδενός 
άκουόμενοι* οί κυματισμοί άκολουθοϋσι τήν ένυπάρ/ου- 
σαν έντεχνον οδόν, καί μόνη ή ηχώ άντιλαλεϊ.

Τοιαύτη ήχώ άπετελειτο έν τώ  μεγάλω ναώ τοϋ έν 
Σικελία Ακράγαντος, μεγάλης πόλεως παρακειμένης με- 
σημβρινώς τώ  δμ<ονύμω ποταμώ . Εκεί, κατά τήν διήγη- 
σιν περιηγητοϋ τινο;, το φαινόμενον τοϋτο, έπί πολύν 
χρόνον άγνοούμενον παρά τοϊς πλείστοις, έγένετο πολ
λάκις πολλών σκανδαλωδών συμβάντων αιτία* καθότι, 
πολλών έξομολογητηρίο>ν κειμένων έν μ ια  τών εστιών 
τής έλλείψεως, οί είδότες το άπόκρυφον τοϋτο, ίστάμε- 
νοι έν τή έτέρα έστία, ήκουον δλας τάς λέξεις τοϋ έξομο- 
λογουμένου καί τάς νουθεσίας τοϋ πνευματικοϋ. Εκ δε 
τούτου αί μάλλον άπόκρυφοι έρωτοληψίαι κατεμανθά- 
νοντο, καί ούδέν ήκούετο άλλο είς τήν πόλιν, ή τά  συμ
βάντα τών εύτυχούντων έραστών καί αί συμφοραί τών 
δυστυχούντων συζύγων. Επί τέλους δ έν Ακράγαντι ναός 
έγένετο ώς το άνάκτορον τής άληθείας, καί ισο^ς ούδεμία 
καλή οικογένεια ήθελε διαμείνει είς τήν πόλιν έκείνην, 
έάν τυχαίως δέν άνεκαλύπτετο ή τοϋ άρχιτέκτονος πο
νηριά. Εν τώ  άμα τότε μετετοπίσθησαν τά  έξομολογη- 
τήρια, καί το παν έπανήλθε πάλιν είς τήν συνήθη τάξιν.

Φαινόμενον άλλου είδους συμβαίνει έν τώ  πύργω τής 
Σιμονίτης, πλησίον τών Μεδιολάνο^ν. Αι έλάχισται δργά- 
νου τίνος προσηχήσεις άποτελοϋσιν εν αύτώ τήν πολύ- 
φθογγον αρμονίαν μουσικής συμφίυνίας’ ή δέ ήχώ αυτη 
προέρχεται έκ δύο μεγάλων πτερύγων τής οικοδομής, 
κειμένων τής μιας άπέναντί τής άλλης, καί τών δποίων 
αί αναλογία*, είσί τοσούτω καλώς κατεσκευασμέναι, ως-ζ 
άποπέμπουσι τούς ήχους ώς δύο τινά κάτοπτρα πολλα- 
πλασιάζουσι μίαν δαδα.s t ·

Είς τοιαύτην τινά αιτίαν, καί ίδιους είς τήν τής συστο
λής καί διαστολής τοϋ άέρος, άποδοτέον το φαινόμενον 
τοϋ περίφημου άνδριάντος τοϋ Μέμνονος, οστις, κατά 
τον ΙΙλίνιον, Φιλόστρατον καί Στράβωνα, έξέφερεν ήχους 
αρμονικούς περί τήν άνατολήν τής αύγής. Οί Αιγύπτιοι 
έστησαν τον ανδριάντα τοΰτον έπί τών οχθών τοϋ πο- 
ταμοϋ Βήλου, πλησίον τοϋ τεμένους τοϋ Οεοϋ Απιος* 
οπερ δέ έξαίσιον ήν δτι, τήν μέν πρω'ί'αν προσβαλλόμε
νος ύπο τών άκτίνων τοϋ ήλίου, έξέπεμπεν ήχον μελω
δικόν, τήν δέ εσπέραν, θλιβερόν καί πενθήρη, ώς ει έπε- 
πόΟει τήν παρουσίαν τοϋ φωτός. Πρέπει ήδη νά παρα- 
δεχθώμεν τήν έξήγησιν τοϋ φαινομένου τούτου ώς έξής: 
ίποΟεσωμεν άνδριάντα τινά έκ μετάλλου, έμπεριέχοντα 
δγκον άέρος, τον δποιον αί ήλιακαί άκτϊνες θερμαίνουσι 
καί δ'.αστέλλουσιν. Εάν τις θέση είς το στόμα τοϋ άν- 
δριάντος τούτου γλωσσίδα αύλοϋ \  βαρυαύλου, δ δια- 
στελλόμενος άήρ διαφεύγει έκ τής εισόδου ταύτης, καί 
δ άνδριάς έκφέρει ήχους σαφείς καί εύφροσύνους. Εν τού- 
τοις, δταν δ ήλιος δύη καί δ άνδριάς ψυχραίνηται, εισερ
χόμενος δ άήρ είς τον κόλπον αύτοϋ, παράγει θόρυβον 
κωφόν καί γοερόν. Τοϋ άποτελέσματος #ντος τήν μέν 
πρωί ζν έξωτερικοϋ τήν δέ εσπέραν έσωτερικοϋ, ή διαφορά 
τών ήχων εξηγείται φυσικώς.

Η συμπίεσις του άέρος παρήγαγε πειράματα πολλοϋ

λόγου αξια, καί πρ&ς τοίς άλλοις τα  τών άνεμοκρότων 
δπλων* ολίγος άήρ, πιεζόμενος έντ&ς σωλήνος, εκσφεν
δονίζει αλληλοδιαδόχως δώδεκα σφαίρας είς άπόστασιν 
εκατόν καί έπέκεινα βημάτων. Ε?ς τήν συμπύκνωσιν τοϋ 
άέρος άποδοτέον καί τ ϊ  ύπύ τοϋ Πλουτάρχου άναφερί- 
μενον εξής γεγονός : Ε π ί Κουίντίου Φλαμινίου, κυβερνών- 
τος την Ελλάδα έπ* δνόματι τής Ρώμης, τή ς  έλευθερίας 
τών Ελλήνων διακηρυχθείσης, ή δύναμις τών άλαλαγμών 
καί τών κραυγών ερριψε νεκρούς κατά γής πολλούς κό
ρακας, τυχαίως τότε διαβαίνοντας άνωθεν τής συνελεύ- 
σεως τοϋ λαοϋ.

ό  μηχανισμός τών άντλιών ήμών επίσης βασίζεται 
έπί τής βαρύτητος τοϋ άέρος. Βυθίζομεν σωλήνα έντ4ς 
πηγής υδατος, τοϋ σωλήνος δέ τούτου έκκενοϋμεν τδν 
άέρα* πάραυτα τδ υδωρ, (οθούμενον είς τό κενδν τοϋτο  
διά τοϋ βάρους τοϋ έξωτερικοϋ άέρος, άνέρχεται έκ τοϋ 
βάθους τής πηγής καί έκρέει. Οθεν, έπιβαρύνοντες τδν 
άέρα έπί μεγάλου ποσοϋ υδατος, παράγομεν αντλίαν 
τινά. ίδού λοιπον πώς δ άήρ έγένετο υπηρέτης τοϋ 
άνθρώπου.

Τά λαμπρότερα τής φύσεως θεάματα προέρχονται έκ 
τοϋ άέρος. Εν αύτώ γίνονται τά  νέφη, έν αύτώ καί δ κε
ραυνός άνάπτεται, καί ή αύγή έκτελεΐ τήν θριαμβευτι
κήν είσοδον αύτής. 0  άήρ έστίν δ άγρδς τών κατα ιγ ί
δων, τών υετών καί τών παγετών’ πρδς δέ, τής δρόσου 
καί τοϋ φωτός. Αι βροχαί πίπτουσιν, αι δρόσοι επιτίθεν
τα ι καί οί ποταμοί φέρονται είς τάς πηγάς αύτών έπί 
πτερύγο>ν άνέμων. Απασα σχεδδν ή τάξις τής οικουμέ
νης προέρχεται έκ τοϋ άοράτου τούτου £ευς-οϋ, τδ δποϊον 
περικυκλοΊ τήν σφαίραν καί άνέρχεται είς τδν ούρανόν. 
Ανευ τοϋ άέρος, οί άγροί ήθελον διατελεϊ τεθλιμμένοι καί 
άκίνητοι. ό  άήρ τούς ζωογονεί, τούς ώραίζει καί τούς 
γονιμοποιέ!, καί δτέ μέν, ώς ζέφυρος έλαφρδς, παίζει έπί 
τής χλόης, θο>πεύει τά  άνθη καί στενάζει είς τά  άλση* 
ποτέ δέ, ώς άνεμος δρμητικδς, πολεμά είς τδν ούρανδν, 
διασείει τήν κορυφήν τών δασών καί άναμιγνύει τήν φο- 
βεράν φωνήν αύτοϋ πρδς τδν πάταγον τοϋ ούρανοΰ καί 
τάς κραυγάς τών πτηνών.

Τά μεγαλήτερα τέλος πάντων φαινόμενα έπιτελοϋνται 
διά τοϋ άδιοράτου τούτου έπιμελητοϋ. ό  άήρ, πηγή 
α ιωνία τής ζωής τών οντων, έμψυχοϋται έν τώ  στόματι 
ήμών ινα έναοθρώση τάς διανοίας, καί αί άρμονικαί κυ- 
ματώσεις αύτοϋ έπιφέρουσι προσέτι πηγήν ήδυπαθειών. 
Ανευ τούτου, τδ παν ηθελεν εισθαι σιγή’ άνευ τούτου 
καί τδ φώς αύτδ δέν ήδύνατο ποτέ νά διασκεδάση τά  
σκότη. Ολίγου μόνον άέρος έχρειάσθη δ Δημιουργδς ϊνα 
ποίηση τήν αύγήν καί τούς ήχους* ούδεμία άμφιβολία 
οτι δ ούρανδς παραλαμβάνει παρά τής άτμοσφαίρας &πα- 
σαν τήν καλλονήν καί τήν μεγαλοπρέπειαν αύτοϋ. Εάν 
αύτδ τδ άϋλον ρευστδν δέν περιεκύκλου τήν γήν, δ λα μ - 
πρδς άστήρ τής ήμέρας, λυπηρδς καί πένθιμος, ήθελεν 
δμοιάζει πρδς τά  άπαίσια έκεϊνα πυρά, τά  καίοντα επί 
τών άγρών έν τώ  μέσ<μ τοϋ σκότους τής νυκτδς, φώς 
φρικαλέον ήθελεν υπάρχει έν τώ  κόσμφ, καί τά  βλέμ
ματα  ήμών ήθελον βυθίζεσθαι μόνον είς τάς άβύσσους 
τοϋ δρατοϋ σκότους, οίον περιγράφει αύτδ 6  Μίλτων. 
Πλήν ήάτμοσφαίρα, άντανακλώσα τάς ακτίνας τοϋ ήλίου, 
φωτίζει τήν σφαίραν σύμπασαν, καί παρέχει τδ  λαμπρ&ν



θέαμ α  τή ς  περικλεούς οικουμένη;' συγχρόνως δέ άπειρίά 
κόσαων, έξαφανιζομένων διά του  φωτός τήο ήμέρας, έξα - 
κολουθοΰσιν εν τ ώ  ούρανώ τήν σιγηλήν πορείαν αυτών.

Ανευ λοιπήν τώ ν  ηχητικώ ν  του  άέρος δονήσεων, σιγή 
αιωνία. ήθελεν επικρατεί έν τη  φύσει, κ α ι  έάν δεν περιε- 
στοιχ ιζόμεθα  έκ τώ ν  κυμάτω ν τη ς  άτμοσφαίοας, ή διάνοια 
διέμενεν άχρηστος. Οία έξοχος αρμονία μ ε τ α ξ ύ  τοΰ άέ
ρος, τοΰ  ώ τδς, τοΰ  βλέμματος  καί τής  ψυχής! μ ετα ξύ  
£νός ρευστού άοράτου κα! τών αναγκών ενος ασθενούς 
π λ ά σ μ α το ς , θαυμασίου μόνον δι 8ν Ιχει θαυμάσιον νουν!

ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΚΙΝΑ*.

ιΣ,/νεγεια:. Ιδε 'iv/.λάδ. ΜΓ .)

Δ. ΓΕΩΓΡΛΦ1 V ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ.

Κατα τον Ρεμουζάτ, το βασίλειον δλον τής Κίνας, εχον 
5 4 5  λευγών μήκος άπο βορρ& προς νότον, 6 0 0  δέ α π ’ 
ανατολών προς δυσμάς, καταρδεύεται ύπδ δύο μεγάλων 
ποταμών, τοΰ Κιάγκ και τοΰ Κίτρινου, εξ ών δ ποώτος 
ϊχ ε ι 7 λευγών πλάτος εις τά ; Ικβολάς του. Κ ατατεμνο- 
μένη δέ υπδ πολυπληθών διωρύγων, δι’ ών εύκολύνεται ή 
συγκοινωνία, περιλαμβάνει ή χώρα διάφορα και ποικίλα 
κλίματα άπδ τοΰ ψύχους τής Σιβηρίας μέχρι τοΰ καύσο*- 
νος τής Ινδίας, κα! ένταύτω τρέφει ζώα κα! φυτά είς 
διαφόρους θερμοκρασίας ευδοκιμοΰντα. Η Κίνα εμπορεύε
τα ι, διά μέν τής πόλεως ειτε επαρχίας Κ ιάκτα, μετά τής 
Ρο>σσίας, διά δέ τής παραλίου Καντώνος, μετά τής λοιπής 
Ευρώπης. Το πάλαι τά  πλοία αυτής έφθασαν μέχρι τής 
Αραβίας κα! τής Αίγύπτου, είς δέ τούς Ρωμαίους έγνωρί- 
σθη διά τής μετάξης (Σηρικού νήματος).· Τέλος δ πληθυ- 
σμδς αυτής φέρεται είς 3 3 3 ,0 0 0 ,0 0 0 .

Η θρησκεία τών λογιών, κατά τδν Κουνφούκιον, πρε
σβεύει ένα μόνον Θεόν* άλλ δ Αύτοκράτωρ κα! οί άρχον
τες τιμώσιν ετι κα! τούς αστέρας, κα! τά  ορη, κα! τάς 
ψυ^ςάς τών γονέων κα! τών σοφών.

Αλλη θρησκεία, ή τοΰ Λάο-Τσεού, άκμάσαντος κατά 
τού; αύτούς χρόνους τοΰ Κουνφουκίου καί τοΰ Σωκράτους, 
φαίνεται κραμα δεισιδαιμονιών, μαγείας, θαυμάτων καί 
άγυρτειών, άνάλογον μέ τδν Νεοπλατωνισμδν διεφθαρ- 
μένον.

Τρίτη δέ θρησκεία είσήχθη εκ τής ίνδίας ή τοΰ Βούδδα, 
έπικρατοΰσα αύτόθι άπδ τριών χιλιάδων ετών, πρεσβευο- 
μένη δέ ύπδ τριακοσίων εκατομμυρίων άνθρώπων.

Αι έπαρχίαι διοικοΰνται ύπδ διαφόρου μεγιστάνων ανε
ξαρτήτων, συνεννοουμένων μετά τής Αύλής άμέσως, οταν 
δέν συμφο>νώσι κατά τ ι. Δύο συνήθως έπαρχίαι ύποτε- 
λοΰσιν είς ένα ηγεμόνα ειτε άντιβασιλέα, εκάστη δε αύ
τών έχει έπαρχον ιδιαίτερον, ένα έφορον τών γραμμά
των, ένα επιμελητήν τών δημοσίων χρημάτων, ενα ποι
νικόν δικαστήν καί δύο εφόρους, τδν μέν τών αλυκών τδν 
δέ τών αύτοκρατορικών αποθηκών* έκαστον δέ τής επαρ
χίας μέρος εχει κατωτέρου; διοικητάς κα! δικαστάς. Οι 
υπάλληλοι διορίζονται ύπδ τοΰ αύτοκράτορος έκ τριών 
Ονομάτων, προτεινομένων παρά τοΰ έπ! τών υπαλλήλων

συμβουλίου* διότι, ώς ε’ίρηται, ύπουργοί δεν ύπάρχουσιν 
εις τήν Κίναν, άλλά συμβούλια ειδικά διέπουσι του; δ ια 
φόρους κλάδους τής υπηρεσία;, οίον τά στρατιωτικά, τά  
ναυτικά, κτλ . Εκ τούτων τδ τή ; δικαιοσύνη; λέγεται 
συμβούλιον τών ποινών και τών κολάσεων’ διότι βάσανος 
καί δικαιοσύνη συνωνυμοΰσι σχεδδν είς τήν χώραν τα ύ 
την, δπου ή ιδέα τής Κυβερνήσεως παριστάνεται διά τοΰ 
συμβόλου τής ράβδου. Τδ δέ συμβούλιον τδ  επί τών υπαλ
λήλων εφορεύει πά ντα  τά  λοιπά, καί συγκεντρώνει είς £ν 
τάς δυνάμεις των.

Εκδίδοται κ α τ’ έτος αύτοκρατορικδν μηνολόγιον, πε- 
ριέχον τούς κλάδους τής δημοσίας υπηρεσίας καί τούς 
ταύτην διευθύνοντας* δμοίως δέ καί έφημερίς τή ; Κυ
βερνήσεως, άναγγέλλουσα τά  γενόμενα. Εκτδς τής πολι
τικής, καθ’ ολα τά  άλλα ή ελευθεροτυπία υπάρχει άπό- 
λυτος* άλλ’ δταν δ γράφων εί; τδν τύπον δέν τίμηση τδ  
γράμμα, διά τοΰ δποίου σημειοΰται τδ ονομα τοΰ αύτο
κράτορος, άναβιβάζων αύτδ ε;ω  τής γραμμή; (τοΰ σ τ ί
χου) είς τήν κορυφήν τής σελίδος, καί προστιθεί; τ ιμ η τ ι
κόν τ ι  επίθετον, κινδυνεύει νά κατατμηθή μεληδδν, κ α - 
θώ; καί ή γενεά αύτοΰ δλη!

Επιπόλαιοι γεωγράφοι καί ιστορικοί έφερον πάντοτε 
έκ τών υπεοβορείων τόπων τά  σμήνη τών βαρβάρων, τά  
δποϊα είσέβαλον είς τήν Εύρώπην μετά τήν πτώσιν τής 
Ρωμαϊκής δυναστείας καί καθεξής, ώ ; άν ησαν ούτοι ικα- 
νώς ευρύχωροι, ώστε νά γεννήσωσι καί νά θρέψωσι τόσους 
λαούς’ ήδη ομως υπάρχει άποδεδειγμένον δτι πάντες σ χε
δδν ούτοι έξωρμήθησαν κυρίως άπδ τήν Ασίαν. φ

Αλλ’ ή Ασία ολη εύρίσκετο είς βαθύ βυθισμένη σκότος, 
μόνη δέ ή Κίνα κείται ώς φάρος περ! τάς εσχατιάς αύτής 
υψωμένος. Είς τά  χρονικά δέ τής Κίνας εύρίσκομεν τήν 
ιστορίαν καί τών άλλων έθνών, μάλιστα δε τών άπειρα- 
ρίθμων Ταρτάρων καί διαφόρων άλλων βαρβάρων, οιτινες 
άπδ τά  βάθη τής Ασίας εξήλθον διά νά καταπλημμυρή- 
σωσι τήν Εύρώπην. Οί Ουνοι έπηπείλουν καί αύτήν τη ν  
Κίναν, πριν έπιπέσωσι κατά τοΰ Ρωμαϊκού Κράτους’ 
διάφοροι δέ Κινέζοι σοφοί έδειξαν είς τον Ρεμουζάτ κα! 
Κλαποδθ οτι καί τά  άλλα εθνη, οίον Γεται και ΑλανοΙ 
καί Ασιοι, έρείπια τών Γοτθικών φυλών, υπελειφθησαν 
τηδε κακεϊσε εί; τά  υψηλά τή ; Ασία; μέρη ώ; τέλ μ α τα  
τινα, τά  δποϊα μένουσιν εί; τά ; κορυφάς άφοΰ άποσυρθή 
ή πλημμύρα.

Διά τοΰτο δ Ρεμουζάτ ενησχολήθη ιδιαιτέρως εις την 
ερευνάν τών Ασιανών έθνών, διαγράφων είς υπόμνημα ιδι
αίτερον τήν εκτασιν τοΰ Κινέζικου βασιλείου άπο τή ; Α 
πρ. Χρ. εκατονταετηρίδα; μέχρι τοΰδε* επειδή πολλάκις · 
καί πολλαχώ ς τά  όρια ταύτης [/.ετεκινήθησαν, ποτε μεν 
μέχρι τή ; Σογδιανής καί τοΰ οξου, καί τή ; Αρμενίας, 
δπου επεμψε μετανάστας, ποτέ δέ είς τά  ενδότερα.

Κ ατά τδν Ρεμουζάτ, 8 7  έτη σχεδδν πρ. Χρ. ή δυνα
στεία τοΰ Χάν (αύτοκράτορος τών Κινέζων) έκοινο)νει με
τά τώ ν περί τδν όξον τόπων, ζητοΰσα έκειθεν συμμα- 
χίαν τινά κατά τών έπαπειλούντων δσημέραι τήν επικρα- 
τειάν του Ουνων. Εκατδν δέ έτη μετά  Χρίστον στρατιά 
Κινέζων κατέβη μέχρι κα! αύτής τής Ινασπίας θαλάσσης, 
κα! παρ’ολίγον είσέβαλεν είς τδ Ρωμαϊκόν κράτο;. Ο τοτε 
δέ περίπου αύτοκράτίορ αύτής, Αν-Θούν παρά τών Κινέ
ζων καλούμενος (ίσως τ ις  έκ τών Αντωνίνων), επεμψε κα!

πρεσβείαν διά τοΰ Τογκίν πρδ; τον αύτοκράτορα, υίδν τοΰ 
ουρανού λεγόμενον* ώστε μικραί τινες καί μακρυναί σχέ
σεις υπήρξαν βεβαίους μεταξύ τών δύο τούτο)ν μεγάλων 
εθνών, τά δποϊα ησαν κύρια τών πλείστων άλλο>ν, συνα- 
πηντήθησαν δέ πρδς ολίγον καί είς τά  μεθόρια το>ν, ίσως 
μάλιστα καί έκινδύνευσαν νά συγκρουσθώσιν άνεπαισθή- 
τ ω ;, καθώς έγγίζονται δύο γίγαντες διαβαίνοντε; διά 
νυκτδς πλησίον άλλήλο>ν.

Αλλ ή Κίνα εξετάθη πρδς δυσμάς διαφερόντο>ς κατά 
τδν Ζ καί I αιώνα’ διότι τότε συμπεριέλαβεν είς τής 
έπικρατείας της τδν εύρύχωρον περίβολον καί βασίλεια 
ολόκληρα, καθώς τήν Βοχαρίαν, τήν Κασιμίρην καί τήν 
Σαμαρκάνδαν’ οί δέ μεταξύ Κασπίας καί όξου νομάδες 
λαοί άνεγνωρίσθησαν κ α τ’ ονομα τούλάχιστον καί πρδς 
καιρόν τινα μόνον υποτελείς. Αλλά κα! δ υίδς τοΰ τελευ
ταίου τών Σασανιδών βασιλέο^ν τής Περσίας είς τήν Κί
ναν εύρεν άσυλον, φεύγων τήν πορθητικήν έπανάστασιν 
τοΰ Ισλαμισμού θριαμβεύοντας.

Μετά τα ΰτα  δμως ύπέστη κα! ή Κίνα τάς περιπε- 
τε ία ; τής τύχης, καί είς π Ά λ ά  μάλιστα υπδ των ύπερ- 
βορείων έθνών διεμελίσθη βασίλεια, οίον το Κιτάνς, Τ αγ- 
γουτένς κτλ . έως ού έκυριεύθη παντελώς ύπδ τών ΙΝίογ^ό- 
λο>ν. Αλλ ούτοι μεγαλυνθέντες έξέτεινον πάλιν πρδ; δυ
σμάς τήν δύναμιν καί τδ  ονομα τής Κίνας, διότι κατήν- 
τησαν μέχρι κα! αύτής τής Σιλεσίας. Εγγονος δέ τ ι;  τοΰ 
Γ κεγγίς Χάν ώνομάσθη νικητής τών Φράγκων, ένώ δ βα
σιλεύς τής Περσίας ήτο υποτελής τοΰ μεγάλου Χάνου τής 

J^L T apT apia;,, αύτοκράτορος δέ τής Κίνας.
Τότε έκ νέου οί βάρβαροι είσέβαλον έκ τοΰ κέντρου τής 

Ασίας είς τά  βόρεια τής Εύρώπης, τήν δέ Κίναν διεμερί- 
σθησαν τοΰ Γκεγγίς Χάν οί άπογονοι έπί τής δυναστείας 
τοΰ Μ ίγγ. Εγνωρίσθη δμως πλειότερον ή χώρα αυτη ύπδ 
τώ ν άλλο>ν λαών, καί βαθμηδδν πάλιν έξηπλώθη έπί τής 
κρατούσης νυν δυναστείας τών Μαντσού, ώστε πλήθος 
οχυρο>μάτων, φρουρίου καί στρατιωτικών σταθμών κα
τέχε ι τήν επικράτειαν δλην άπδ τών άνατολικών εσχα
τιώ ν έως επέκεινα τή ; Κασγάρ, κειμένης έν τω  μέσω σχε
δδν Πεκίνου καί Βιέννης!

Ο Κλαπροθ κα! δ Ρεμουζάτ έπόνησαν πολύ καταγινό- 
μενοι νά διευκρινήσωσι τήν ιστορίαν τών Ταρτάρο^ν, τών 
δποίων το ονομα, ώς άξίο)ν δήθεν υίών τοΰ Ταρτάρου, κα- 
τεπτόησε πάντοτε τήν Εύρώπην.

Τδ φοβερδν τωόντι τοΰτο έθνος διαιρείται είς πέντε 
κυρίους μεγάλας φυλάς, τούς Τογγούσους, τούς Μογγό- 
λους, τούς Μάντσους, τούς Τούρκους καί τού; Θουβέτας.

Εκ τούτων οί άνατολικώτατοι πάντων Τογγοΰσοι κα- 
τοικοΰσι πολλάς εκατοντάδας τετραγο>νικών λευγών, κα! 
πολλάκις κατέστησαν τής Κίνας κύριοι* διότι άπο τοΰ 
δεκάτου ήδη αίώνος κατέλαβον τά  βόρεια αύτής, άνηγό- 
ρευσαν δέ αύτοκράτορα τδν ηγεμόνα των (Χάν), ά πα ι- 
τοΰντες κα! τών άλλο^ν Ταρταρικών φυλών τήν υποταγήν. 
Τογγοΰσος αύτοκράτο^ρ έκ τής δυναστείας τοΰ Κίν έζή- 
τησε φόρον κατά τδ 1810  παρά τοΰ βασιλέο^ς τών Μογ- 
γόλων, κελεύων αύτδν νά άκούσ·/) γονυπετών τάς προ7 α -  
γάς τοΰ κυριάρχου του’ άλλ έκεϊνος, στραφεί; πρδς νότον,· 
ϊπτυσεν είς τδν άέ^α καί εϊπεν: « ό  πέμψας σε λέγετα ι
υιδς τοΰ ήλίου, άλλ ούτε άνθρωπος υπάρχει!»

Μ ετ’ ολίγον τωόντι δ Γκεγγίς Χάν, καταστρέψας τούς

Τογγούσους, άνήγειρε τή ν  δύναμιν τών Μογγόλων. 0? 
Τογγοΰσοι δμως άνέλαβον κ α τά  τινα τρόπον ύστερον' 
διότι οί νυν βασιλεύοντες τ ή /Κ ίν α ς  Μαντσού έξ έκείνων 
γενεαλογοΰνται.

Π ίστο'ρία δέν ά*«φερει ποτ& λαδν τοσοΰτον έκταθέντα 
ια^τ ι^ -π τ ίλεμ ω ν , δσον οί Μογγόλοι* έπειδή, δρμηθέντες 

τή ς  λίμνης ΒαΟκάλ, ηύξήθησαν ώς δγκος μέγας χιόνος 
i t  τώ ν  δρέο^ν καταφερόμενος, κα! νέους πάντοτε λαούς 

οσλαμβάνοντες καθ’ δδδν, υπέτα ξα ν  τήν Κίναν, τήν 
ΐ ίο χ ιγκ ίνη ν ,  τήν  Ιαπωνίαν, τήν Ιάβαν, τήν Περσίαν, τάς 

‘ρδς τδν  Καύκασον χώρας, τήν  Ρο^σσίαν, τής  δποίας ή 
^ύποτέλεια  διήρκεσε μέχρ ι τοΰ ΙΣΤ* αίώνος, κα ί τήν  Πο- 
ίλρνίαν, δπου οί Τάρταροι, νικήσαντες κ α τά  τήν  μάχην 
Η?οΰ Α ίγνετς, έγέμισαν έννέα σάκκους μεγάλους ά,π^ κομ-
μ έν *  ι γ  ι  mtam '

Ο: υιοί κ α ί  στρατηγοί τοΰ βαρβάρου τούτου Αλεξάν- 
δρου έχρημάτισαν καί αύτο! άλλοι Αλέξανδροι* ή δέ επι
δρομή αύτοΰ ήτο καταστρεπτική, ώς ή τοΰ Αττίλα. Κα! 
δ μέν Μακεδών έκτισε τήν Αλεξάνδρειαν, δ δέ Τάρταρος 
έκαυσε τή ν  Σαμαρκάνδαν καί Βοχαρίαν, ήφάνισε τδν πο- 
λ ιτ ισ μ δν  τ ή ς  Περσίας κα! Κίνας, έπηπείλει δέ κα! τδν 
τή ς  Εύρώπης δλης.

Η κ α τα γ ω γ ή  τώ ν Μογγόλο^ν μένει είσέτι σκοτεινή* 
δ ιότι καί ή έκδοθεΐσα παρά τίνος ήγεμόνος αύτώ ν ιστορία 
περιέχει το σ α ύ τα ς  ίερολογίας τοΰ Βουδδις-ικοΰ δό γμ α το ς , 
τδ  δποϊον έπρέσβευον, ώστε άναβιβάζει τή ν  γενεάν τού  
Γ κ εγ γ ίς  Χ άν  μέχρ ι τή ς  άρχής τοΰ  κόσμου. Ουτο>ς έμ φ υ -  
λίζουσι κα! οί π α λα ιο ί  χρονογράφοι είς κενοδόξους άλλά  
ψευδεϊς ήρωας τήν  γενεαλογίαν τώ ν νεωτέρων έθνών, τούς 
Φράγκου; π .  χ .  είς τδν  Εκτορα, κα! τούς Βρεταννούς είς 
τδν  Βρούτον.

Οί Τούρκοι διέπρεψαν πολύ έπ ί τώ ν  Ταρταρικών κ α τ α -  
κτήσεοίν. Π ολλά αύτών πλήθη  ήκολούθουν τήν  σ τρ α τ ιά ν  
τοΰ Γ κ εγ γ ίς  Χάν, έπε ιτα  δέ έλεηλάτησαν κα! έπόρθησαν 
πολλάς χ ώ ρ α ;  πρδ; ίδιον αύτώ ν όφελος’ έκ δέ τώ ν  κ α -  
τορθο>μάτο^ν τούτο)ν τδ  τελευταϊον  κα! περ ιφ ημότατον  
ύπήρξεν ή καταστροφή τής  Βυζαντινής Αύτοκρατορίας, 
κα ί ή άλο^σις τής  Κο^νσταντινουπόλεως. Η δόξα τή ς  κ α -  
τα κ τή σ εω ς τα ύ τη ς  ήμαύρο>σε' τά ς  άλλας φυλάς τώ ν  Τούρ- 
κ o jv ,  δθεν ώς τοιοΰτοι έπεκράτησε τού  λοιπού νά θεωρών- 
τα ι  μόνον οί θθο>μανοί’ άλλά  κυρίως ή φυλή α υτη  κ α τ& -  
χ ε  μεγάλην  χώραν, ενθεν μέν μ ετα ξύ  τοΰ  Αδρίου κα! τής 
λ ίμ νη ; Βαϊκάλ, ενθεν δέ μ εταξύ  τώ ν Σαμογέδο>ν κα! τών 
Ινδών.

Οί Θ ουβέται έμειναν περιωρισμένοι είς τή ν  πατρίδα 
το>ν κα! ήσυχοι μέχρι τού  Θ αίώνος, δτε έξήλθον ώς 
πορθητα ί μέχρ ι τοΰ  Βεγγαλικού κόλπου.

Συμβεβηκδς περίεργον, ά λ λ ’ ούχ! τοσοΰτον γνω στδν, 
έστίν δ τ ι ,  τή ς  Εύρώπης ήδη βεβαρημένης ά π δ  τούς 
ροφορικούς πολέμους, δ εγγονος τού  Γ κ εγγ ίς  Χάν άντα- 
πεκρίνετο δ ιπ λ ω μ α τ ικ ώ ς  μ ετά  τοΰ  βασιλέως τ ή ς  Γαλλίας 
Φιλίππου τοΰ ίΐραίου, κα! πρεσβείαν επεμψε πρδς αύτδν 
ύποσχόμενο; τήν  βοήθειάν του , μ ά λ ισ τα  δέ δύναμιν ιπ 
πικού, πρδς άνάκτησιν τώ ν  αγίων τή ς  Ιερουσαλήμ τόπων. 
Τά έγγραφ α  π ά ν τ α  τού  Ταρτάρου ήγεμόνος, διατηρού
μενα είς τ ά  άρχεΐα τή ς  Γ αλλ ικής  μοναρχίας, άνεγνώσθη- 
σαν παρά τού  Ρεμουζάτ.

Η  έπιμιξία τών Ταρτάρων κα! τών Ευρωπαίων ηυξη*·



κατά διαφόους καιρούς* διότι πολλοί μοναχοί Ιταλοί, 
Γάλλοι, Βέλγοι έπέμφθησαν ώς πρέσβεις πρό; τόν μέγαν 
Χάν. Διάσημοι δέ πάλιν Μογγόλοι ήλθον είς την £ώμη)<ν 
Βαρκελώνην, Βαλεντίαν, Αούγδουνον, Παρισίους, Λονδίνον 
καί "Χόρθαμπτον. Φοαγκισκάνος δέ τ ις  Νεαπολίτης έχρη- 
μάτισεν Αρχιεπίσκοπος τοΰ Πεκίνου, ό δέ διάδοχός του 
έδίδαζεν ώς καθηγητής τής Θεολογίας έν Παρισίοις. Αλλά 
πόσοι άλλοι αράγε, ήττον γνωστοί, άπεπλανήθησαν εις 
τάς εσχατιάς της Ασίας ώς αιχμάλωτοι, η ως φιλοκερ
δείς, η ώς άγύρται και τυχοδιώκται! Ούτως Αγγλος τις, 
έξορισθε'ις της πατρίδος του διά κακουργήματα, έπέμφΟη 
παρά τών Ταρτάρων πρός τόν βασιλέα της Ουγγαρίας* 
υποδηματοποιός δέ τις Ψλαμανδός συνήντησεν εις την 
Ταρταρίαν Ουγγραν γυναίκα, Παγκέταν τουνομα, άπα- 
χθεϊσαν αιχμάλωτον* έπειτα χρυσοχόον τινά Παρισινόν και 
νέον άλλον έκ του Ροθομάγου (Itouen), παρευρεθέντας είς 
την άλωσιν τών Βελγράδων. Εκτός δέ τούτων ειδε *και 
ί>ώσσους κα! Ούγγρους και Φλαμανδούς. Τάρταρός τις 
έπώλει περικεφαλαίας είς τά  στρατόπεδα του Ωραίου Φι
λίππου* πολλοί έμποροι τέλος εκ Βρεσλαβίας, Πολωνίας, 
Αυστρίας, άπήλθον είς την Ταρταρίαν. Ουτω δέ άπεπλα- 
νήθη και δ Μαρκόπωλος, αί δέ θαυμάσιοι αυτοϋ και έκ- 
στατικα! διηγήσεις, έπιστρέψαντος, έκίνησαν μετά τινα 
έτη την περιέργειαν τοΰ Χριστοφόρου Κο^όμβου* διότι, 
άναζητών ουτος συντομωτέραν δδόν, φέρουσαν είς τάς 
Ανατολικάς Ινδίας, ό'θεν ηλΟεν δ όδυσσεύς της Βενετίας, 
άνεΰρεν άνελπίστως νέον κόσμον, την Αμερικήν.

(ίίπεται τό τέλος.)

σεως, και άπέδειξεν δτι τό τοπικόν διάστημα, τό δποιον 
σώμά τ ι  π ίπτον διανύει κατ ίσα διαστήματα χρόνου, αυ
ξάνει ώς οι περ ιττοί αριθμοί. —  Είκοσι και πεντε -των 
την ηλικίαν ών διωρίσθη καθηγητής τών μαθηματικών 
έν Π ίση. Μετά δύο ή τρία δμως ετη ήναγκάσθη χάριν τής 
ησυχίας του νά παραιτηθή τής καθηγεσίας, ενεκα τής 
διεγερθείσης κα τ’ αύτοΰ καταφορας υπό των ζηλωτών 
οπαδών τής παλαιας φιλοσοφίας, τής δποίας τζς  ελλεί
ψεις και πλάνας κατεδείκνυε διά συγγραφών τε  και πει
ραμάτων. Αμέσως δμως σχεδόν διωρίσθη υπό τή : Ενετι- 
κής Γερουσίας καθηγητής τών αυτών επιστημών εί; τήν 
Ακαδημίαν τής ΙΙαδούης* τόσον δέ εκεί διεφημ.ίσθη εν 
βραχεί χρόνω, ώστε άπειρον πλήθος άνθρώπων πάσης τά- 
ξεο>ς και άπό τών άπωτέρων χωρών τής Ευρώπης συνε- 
τρεχον οπως άκροασθώσι τάς παραδόσεις του, έκ τών

ΓΑ VI \ ΑΙΟΣ.

Γαλιλαίος Γαλιλαίου, δ δημιουργός, ούτως είπειν, τής 
νεωτέρας φυσικής, δ καταλύσας μετά τοΰ συγχρόνου του 
Βάκωνος τό κράτος τής περιπατητικής σχολής κα! άνα- 
μορφώσας τήν φυσικήν έπιστήμην διά τών θαυμαστών 
του άνακαλύψεων, έγεννήθη έν Μίση τη I 5 Φεβρουάριου 
1 504 έκ πατρός έπισήμου κατά τε τό γένος κα! κατά 
τήν παιδείαν, παρά τοΰ δποίου κα! έμυήθη τάς μαθημα- 
τικάς έπιστήμας, είς τάς δποίας κα! Οαυμασίως έπέδωκεν. 
Εξ αυτής τής παιδικής ηλικίας του άνέδειξε μεγάλην και 
σταθερά ν κλίσιν πρός τήν μηχανικήν, και έκτακτον π α 
ρατηρητικόν πνεΰμα. Εννεακαιδεκαετής ετι τήν ήλικίαν 
έπενόησε τήν τοΰ έκκρεμοΰς θεωρίαν, άφοομηΟε!ς έκ τών 
δονήσείον λυχνίας κρεμαμένης άπό τής οροφής ναοΰ, βρα- 
δύτερον δέ έφήρμοσε τοΰτο είς τήν καταμέτρησιν τοΰ 
χρόνου κα! είς κατασκευήν ωρολογίων. Τστερώτερον πά 
λι ν, μαθών παρά άντλιοποιών δτι τό ύδωρ δέν ύψοϋτο 
έν τή αντλία πλέον τών 32  ποδών, κατενόησεν έκ τού
του τό  έσφαλμένον τής τότε έπικρατούσης προλήψεως, 
δτι δήθεν ή φύσις άποστρέφετζι τό κενόν, κα! διέχυσε 
διά τούτου μέγα φώς είς τήν φυσικήν. Μετά τοΰτο, 
διά πειραμάτων γενομένων άπό τοΰ κωδωνοστασίου τής 
μητροπόλεως κα! ένώπιον πλήθους θεατών, άπέδειξεν δτι 
το βάρος ούδαμώς επιταχύνει τήν φοράν τών πιπτόντων 
σωμάτων, άνεκάλυψε τούς νόμους τής ταχυνομένης κινή-

:ς τον μεγαν τούτον σοφον π ο λ α ο ι  α π ο ' ί ί ο υ υ σ ι  και 
τήν έφεύρεσιν τοΰ θερμομέτρου, άλλοι ομως άρνοΰνται 
τοΰτο. Αναμφισβήτητον δμως εινε οτι αυτός εςετεινε 
τήν χρήσιν τοΰ υπό Μετίου έφευρεθέντος τω  1 0 0 9  τη 
λεσκοπίου, έφαρμόσας αύτό είς παρατήρησιν τών ούρανίων 
σωμάτων, διά τοΰ μέσου δέ τούτου εκαμε σημαντικω- 
τάτας έν τώ  ούρανώ άνακαλύψεις. Από τοΰ 1 0 1 0  άνε- 
κάλυύε τάς έν τώ  δίσκω τοΰ ήλίου και τής σελήνης σκιώ
δεις κηλίδας, ειδε τόν άριθμόν τών άπλανών αστέρων έπ 
άπειρον αύξάνοντα, κα! έν μόνω τώ  άστερισμω τοΰ Ωρίω- 
νος άνεκάλυψεν ύπέρ τούς 5 0 0  νέους άστέρας, διενόησδΛ® 
δέ δτι κα! δ Γαλαξίας λεγόμενος κύκλος δυνατόν νά άπο- 
συντεθη είς πλείονας άστερισμού: διά τηλεσκοπίου ισχυ- 
ροτέρου. Τώ 1 C l I άπήλθεν είς Ρώμην, έξετέλεσε δέ αυ
τόθι έπ! παρουσία τοΰ καρδιναλίου Βαρδίνη και άλλων 
άρχιερέων διάφορα άστρο νομικά πειράματα, παρετήρησε 
τάς νεφελοειδείς λευκότητας και τούς τέσσαρας δορυφό
ρους τοΰ Διός, τους δποίους κα! ώνομασε το πρώτον 
ά σ τ έ ρ α ς  τ  ώ ν Μ ε δ ί κ ω ν, πρός τιμήν τοΰ ηγεμονικού 
τούτου κα! φιλυμούσου οίκου. Ανακαλύψας δε διά τοΰ 
τηλεσκοπίου του τάς έναλλάξ φωτεινάς κα! σκιώδεις φά
σεις τής Αφροδίτης κα! τοΰ Λρεως, έπείσθη δια τής οφθαλ- 
μοφανοΰς ταύτης άποδείξεως περ! τής ορθότητας τοΰ 
Κοπερνίκειου ά^ρονομικοΰ συς*ήμ.ατος και έκηρύχθη θερ
μότατος αύτοΰ ύπέρμαχος, παρ ολην τήν τών κληρικών 
καταφοράν κατά τοΰ λελογισμένου τούτου συστήματος, 
τό δποιον έν τή άτόπω δεισιδαιμονία των έσυκοφάντουν

ιησούς του λ αυη προσεταςε ι 
ή ρήσις αυτη δένέπεοέχετο μεταφορικήν έξήγησιν. II άνα- 
κάλυψις αυτη τοΰ Γαλιλαίου συνέτεινε πολύ εί; διάοοσιν 
τοΰ νέου άστοονομ.ικοΰ συστήματος, καθότι οι αυτής 
κατέστη πλέον άναντί^ρητος ή περ! τόν ήλιον κίνησις τών 
πλανητών έκείνων, κα! δ παρά τοΰ κεντρικοΰ τούτου ά^έ” 
ρος φωτισμός αύτών.

Αι άνακαλύψεις αυται κα! πολλά! ετι άλλαι ύπερεοό^ 
ξασαν τόν Γαλιλαίον, κα! κατέστησαν έξάκουστον τό 
ονομά του είς πάντα τόν πεπολιτισμένον κόσμον. —  Με
τά  τινων δέ μηνών έν Ρώμη διατριβήν, δ ευκλεής σοφός 
μετέβη είς Φλωρεντίαν προσκληθείς υπό τοΰ μεγάλου

**

Δουκός τής Τοσκάνης Κώμου τοΰ Β*, έκεϊ δέ έδημοσίευσε 
τω  1 0 1 3  τόν «Περ! τών έν τοις ρευστοις κινουμένων και 
επιπλεόντο^ν σαγμάτων') λόγον του, διά τοΰ δποίου άπε- 
δεικνυε την περιοδικήν κίνησιν τών δορυφόρων τοΰ Διός. 
Μικρόν μετά τοΰτο έδημοσίευσε δευτέραν εκδοσιν τοΰ λό
γου τούτου, έν τή δποία συνεςέΟετο και τήν γνώμην του 
περι τής θέσεως, τής φύσεως κα! τής κινήσεως τών έν 
τω  δίσκω τοΰ ήλίου παρατηρουμένων κηλίδων. JI έκ τών 
λαμπρών τούτων άνακαλύψεων δόξα κα! ή μεγίστη εύ
νοια, διά τής δποίας έτίμ.α αύτόν δ προρρηθε'ις Δούξ Κώ
μος, παρώξυνον κατ αύτοΰ τόν φθόνον τών σοφιστών τής 
εποχής εκείνης, οΐτινες, συμμάχους παραλαβόντες κα! 
τούς έξ άμαθείας ή έκ παρανενοημένης εύσεβείας κινου- 
μένους κληρικούς, έπετέθησαν εμπαθέστατα κατά τοΰ 
οιασήμου άνδρός* πρό πάντων δέ τών άλλων λυσσωδώς 
κατεφέρθησαν κατ αύτοΰ οί Δομινικανο! μονάχοι, διά τε 
συγγραφών, έν ταις δποίαις άνθηαιλλατο δ φθόνος πρός 
τήν άμάθειαν, και διά λόγων άπ άμβωνος. Τοσούτω δέ 
τό  πάθος έτύφλονε τούς άγαΟρύς έκείνους συγγραφείς κα! 
ρήτορας, ώστε τώ  1 01 ί  έκήουξαν παρρησία ώς αιρέσεις 
θεοστυγεϊς οχι μόνον τήν περ! κινήσεως τής γής γνώ
μην τοΰ φιλοσόφου, άλλά κα! αύτάς τάς οφθαλμοφανείς 
κα! ψηλαφητάς, οΰτως είπειν, άνακαλύψεις τών νέων 
πλανητών, τάς δποίας έκαμ,εν. «Οτι  ή κατά φαντασίαν 
αυτη άνακάλυψις, έλεγε πολυμαθής τις Νεαπολίτης κλη

ρικός, άντιβαίνει άντικρυς πρός τό θεόπνευστον βιβλίον 
τής Αποκαλύψεως τοΰ αγίου ίωάννου τοΰ Θεολόγου, είνε 
κατάδηλον* έπειδή δ αληθής αριθμός τών άστέρων παρί- 
σταται έν τώ  ίερώ έκείνω βιβλίω διά τ9Ϊς έπταφώτου λυ
χνίας, (1) τήν δποίαν δ ιερός Εύαγγελιστής περιγράφει.» 
κτλ . Τοιαΰτα ήσαν τ £  πρός ανατροπήν τών άνακαλύ
ψεων κα! γνωμών τοΰ βοφοΰ Άνδρος έπιχειρήματα τών 
έχθρών του, μέχρι τοΰ γελοίου παρεξηγούντων τάς θείας 
γραφάς πρός επιτυχίαν τοΰ σκοποΰ τοιν. Τώ 1 0 1 5 , έτε
ρος Δομινικανός μοναχός έκ Φλωρεντίας, πάτερ Κατσίνης 
ονόματι, λαβών ώς προοίμιον τοΰ λόγου του τήν πρός 
τούς Αποστόλους έρώτησιν τών δύο Α γγέλου κατά τήν 
άνάληψ.ν τοΰ Κυρίου, « Ανδρες Γαλιλαΐοι, τ ί έστήκατε 
έμβλέποντες είς τόν ούρανόν;» (Viri Galiloei, quid sta- 
tis  nspiciontes coelun?) έπετέθη σφοδρώς ά π ’ άμβίο- 
νος έν πλήρει έκκλη<Λα κατά  τοΰ άνδρός, κα! διά λόγου 
σχοινοτενούς παρέστησεν είς τούς άκροατάς του αύτόν τε 
και πάντας τούς περι τήν αστρονομίαν άσχολουμένους ώς

( I) Γνωστόν οτι ot άρχαΤοι έγνώριζον 7 μένους πλα^ητα;, συμπε- 
ριλαμβανομενη;  και τή; σελήνη;, τους διά γ υ μ ν ^ & ^ α λ μ ώ ν  δρω
μένου;. Δπο τή; άνακαλύψεω; τοΰ τηλεσκοπίου μέχρι τοΰ ε'Λυς 
Ι 8 58  άνϊκαλύ'^Οησαν 4 7  νεοι τιλανήται και δορυφόροι, καβοσον δέ
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αιρετικού; καί άθέου:. ό  Γαλιλαίος παρεπονήθη περ! 
τούτου πρδς τδν γενικδν (καθοδηγούμενον) του τά γ μ α 
τος τών Δομινικανών, Λουδοβίκον Μαράφην, άνδρα ελ
λόγιμον* ουτος δέ τώ  άπεκρίθη, «δτι έλυπείτο μέν διά 
τί) σκάνδαλον, τδ προξενηθέν ύπδ κληρικού του τά γ μ α 
τός του, ούδέν ομως Αδύνατο νά άντιπράξη εις τάς κτη 
νώδεις ά ν ο η σ ί α ς ,  (bestialitil) τάς οποίας έπραττον ή 
ήδύναντο νά πράξο>σι 30  ή 40  χ ιλ . μοναχών, έκ τών 
δποίων συνέκειτο το τά γμ α  του.» Πρδς τούτοις κα! ©Καρ
δινάλιος Βελλαρμίνος διεκήρυξε τδ σύστημα του Γαλι
λαίου αιρετικόν, ό  Γαλιλαίος άπηύΟυνε τότε προς την 
μεγάλην Δούκισσαν τής Τοσκάνης επιστολήν, δι ής έζή- 
τε ι νά άποδείξη διά πλείστων χωρίων, έκ τών συγγραμ- 
μάτο>ν τών άγίων ΤΙατέρο^ν ληφθέντων, οτι είνε συγκε- 
χωρημένον, έπ! ζητημάτω ν καθαρώς φυσικών κα! μαθη
ματικών, νά ύπεκκλίνη τ ις  τής αυθεντίας τών θείων Γρα
φών. Είς ύπεράσπισιν αύτου έξήλθον πολλο! φίλοι του 
και λόγιοι άνδρες, μεταξύ δ αύτών κα! τρείς κληρικό!, 
ο Καστέλλης, ο Φωσκαρίνης κα! ο Καμπανέλλας* ούχ 
ήττον δμως ήναγκάσθη νά άπέλθη είς Ρώμην, οπο>ς άπο- 
λογηθη ένώπιον τών έκκλησιαστικών άρχών. 0  Δούξ 
Κώμος, οστις πάντοτε ηύνόει κα! έπροστάτευεν αύτδν, 
έγραψε πρδς τδν παρά τώ  Πάπα άντιπρόσωπον αύτοΰ νά 
παραχώρηση είς τδν Γαλιλαίον τδ έν τή  πόλει τα ύτη  μέ- 
γαρον τών Μεδίκων, έσύστησε δέ αύτδν θερμώς κα! πρδς 
τδν φίλον του Καρδινάλιον Μόντε. 0  τότε Πάπας Παύ
λος δ Ε υπεδέξατο τον άνδρα άξ£ο>ς τή ; παιδείας του 
μετά πάσης τιμής κα! περιποιήσεως, είπε δέ πρδς αύτδν 
δτι ηδύνατο μέν έλευθέρως κα! άκινδύνως νά δοξάζη οτι 
ή γή κινείται, ώφειλεν ομως νά πραγματεύηται τδ ζή- 
τημα  τούτο ώς άπλοΰν μαθηματικόν άντικείμενον. Η 
άπαίτησις τοΰ ΓΙάπα, λαμβανομένων ύπ δψιν τών καιρών 
κα! τών τότε έπικρατουσών ιδεών, ητο τωόντι λίαν με
τριοπαθής κα! έμφρονεστάτη* δ Γαλιλαίο; δμως, μη εύ- 
χαριστηθε!ς έκ τούτου, ήξίου νά πείση τδν Πάπαν κα! 
τδ ίερδν Δικαστήριον νά άποφανθώσιν οτι τδ σύστημα 
τοΰ Κοπερνίκου ούδαμώς άντέβαινε πρδς το δφειλόμενον 
είς τάς Αγίας Γραφας σέβας. Οθεν τή  ί) Μαρτίου 1 6 1 0  
τδ ίερδν Δικαστήριον έξέδωκεν άπόφασιν, διά τής δποίας, 
καί περ μή άναφέρον δνομαστ! τδν Γαλιλαίον, κατεδίκα- 
ζεν ώς άπεναντιούμενα είς τάς Αγίας Γραφάς τό τε  σύ
στημα τοΰ Κοπερνίκου κα! τά  συγγράμματα τών υπε
ρασπιστών του. Τότε δ Δουξ τής Τοσκάνης, οπως προλάβη 
κα! άποτρέψη άπδ τοΰ εύνοουμένου του ένδεχόμενόν τ ι 
άπευκταίον, άνεκάλεσεν αύτδν τά χισ τα  είς Φλωρεντίαν. 
Ανεχώρησεν οθεν έκ Ρώμης περ! άρχάς Ιουνίου, άφοΰ 
ελαβε, ζητήσας παρά τοΰ Καρδιναλίου κα! Καγκελαρίου 
Βελλαρμίνου, έγγραφον πιστοποιητικδν, χρονολογίαν φέ- 
ρον 20  Μαΐου 1 6 1 6 , διαψεΰδον τήν δια^οθείσαν φήμην, 
οτι δ Γαλιλαίος κατεδικάσθη νά άποκηρύςη τάς άστρο- 
νομικάς γνώμας του κα! νά ύποστή κανόνα μετανοίας* 
συγχρόνως δμο>ς διεκηρύττετο έν τώ  αύτώ έγγράφω, δτι 
άπηγορεύετο είς αύτδν είς τδ έξής τδ νά ύπερασπίζηται 
κα! έπιστηρίζη τδ Κοπερνίκειον σύστημα.

ΕπανελΟών είς Φλωρεντίαν δ Γαλιλαίος εζησεν έπί τινα 
χρόνον ήσύχως κα! άπερισπάστως, άσχολούμενος είς τάς 
κελέτας κα! παρατηρήσεις του. 1Ϊ ησυχία του δμως αυτη 
οιεταράχθη πάλιν μ ετ’ ολίγον, ώς έκ τών έμφανισθέν-

των τώ  1 6 1 8  τριών κομητών* διότι Ιησουίτης τ ις  μο
νάχος, πάτερ Γράσσης τδ  δνομα, θελήσας νά γράψη περ! 
τοΰ άντικειμένου τούτου κα! άνασκευασθε!ς υπό τίνος 
τών μαθητών τοΰ Γαλιλαίου, τά  εβαλε μέ τδν διδάσκα
λον και έπετέθη κα τ’ αύτοΰ διά συγγράμματός του, Πλά- 
στιγξ Αστρονομική έπιγραφομένου. ό  Γαλιλαίος άπήν
τησεν είς τάς προσβολάς τοΰ μοναχοϋ διά διατριβής, ήτις 
θεο^ρείται δικαίως ώς αριστούργημα εύφραδείας κα! κρί- 
σεως, κα! κατέδειξε γελοίον τδν άντίπαλόν του* έκ τού
του δμως παρώξυνε καθ εαυτοΰ τήν άπέχθειαν τών Ιη
σουιτών. Περί τδν αύτδν χρόνον συνέγραφε τδ περιφημό- 
τατον πάντων τών συγγραμμάτων του, ήτοι τους περί 
Πτολεμαίκοΰ κα! Κοπερνίκειου συς-ήματος διαλόγους, έν 
οίς εισάγει τρία πρόσωπα, τών δποίων τδ μέν υπερασπί
ζεται τδ Κοπερνίκειον, τδ δέ έπις·ηρίζει τδ ΙΙτολεμα'ίκδν, 
κα! τδ τρίτον σταθμίζει τους λόγους τών δύο αντιπά
λων* άν δέ κα! ούδεμίαν έκφέρει γνώμην οριστικήν, καί 
ουτω τδ ζήτημα μένει κα τ έπιφάνειαν προβληματικδν, 
άδύνατον δμω; εινε, ώς έκ τής υπεροχής τών έπιχειρημά- 
των τοΰ δπαδοΰ τοΰ Κοπερνίκειου συστήματος, νά μή 
αναγνώριση τις τούτου τήν ορθότητα. Περαιώσας τδ  αθά
νατον τοΰτο σύγγραμμα, έν τω δποίω ή γλαφυρότης και 
ή ακρίβεια τοΰ υφους συναμιλλαται μέ τήν δύναμιν κα! 
σαφήνειαν τών ιδεών και συλλογισμών, δ Γαλιλαίος με- 
τέβη πάλιν είς Ρώμην κα! κατώρθωσε να λάβη τήν περι 
τυπώσεως αύτοΰ άδειαν’ έδημοσίευσε δέ αύτδ ύπδ τδν 
τίτλον «Διάλογος Γαλιλαίου τοΰ Γαλιλαίου, ένθα έν τ ε -  
τραημέροις συνοιαλέξεσιν εξετάζονται τά  δύο κεφαλαιώ 
αστρονομικα συστήματα, ητοι το Πτολεμαίκον και το 
Κοπερνίκειον.» Τδ σύγγραμμα τοΰτο ένεποίησε μεγάλην 
έντύπωσιν καθ’άπασαν τήν Εύρώπην, μετεφράσθη δέ άμα 
σχεδδν τή εμφανίσει του ειςτε τήν Λατινικήν κα! είς 
πολλάς άλλα; Εύρωπαϊκάς διαλέκτους, ό  συγγραφευς 
διετείνετο έν αύτώ δτι τδ Κοπερνίκειον σύστημα δέν άν- 
τέκειτο είς τά ; Αγία; Γραφας, δτι δέ άλλ<ο; ήτο επικίν
δυνον νά άφορματαί τις άπδ τών χωρίων τών Αγίων Γρα
φών πρδς έξήγησιν τών φυσικών φαινομένων, έπειδή διά 
γεωμετρικών αποδείξεων κα! διά πειραμάτων δυνατδν νά 
έξελεγχθώσιν άνακριβή τάπερ! φυσικών φαινομένου έκείνα 
χωρία. Εντεΰθεν άφορμήν λαβόντε; οί έχθροί του, εύρόν- 
τες δέ αύτδν ήδη κα! άπροστάτευτον, διότι δ Δουξ Κ ώ 
μος είχεν άποθάνει, έπετέθησαν σφοδρότατα κατ αύτοΰ.

6  τότε Πάπας Ούρβανδς 11 ύπελήπτετο τον Γαλιλαίον 
διά τάς γνώσεις του* οί εχθρό! δμω ; τούτου παρώξυναν 
κ α τ’ αύτοΰ τδν Πάπαν, πείσαντε; αύτδν οτι δήθεν δ Γα
λιλαίος είσήγαγεν έν τώ  συγγράμματι του αύτδν τον ίδιον 
ύπδ τδ γελοίον πρόσωπον τοΰ Σιμπλικίου (1), προσέθετον 
δέ είς τοΰτο κα! οτι δ συγγραφευς έξηπάτησε τήν Εκκλη
σίαν, μή φυλάξας τους δρους τής περ! έκτυπώσεως τοΰ 
βιβλίου του άδειας, άλλά προσθέσας πολλά έναντία καί 
προσβλητικά είς τήν θρησκείαν, ό  Πάπας τότε διώρισεν 
έπιτροπήν δπως έξετάση τήν τε διαγο^γήν και τά  συγ
γράμματα τοΰ Γαλιλαίου, οστις κα! προσεκλήθη νά έλθη 
είς Ρώμην δπο>ς άπολογηθή πρδς τάς λεγομένας κα τ αύ-

(I) Το όνομα Sim plicius ερμηνεύεται ε’.; τήν Λατινικήν α φ ε 
λ ή ς ,  α π λ ο ύ ς '  εννοείται δε οτι δύναται να έκ)η'?0η και έπι καλής
*λ \ έπι κακής σημασία;.

τοΰ έγκλήσεις. Ηλθε λοιπδν και πάλιν δ Γαλιλαίος είς 
Ρώμην τή 13 Ιανουαρίου 1 6 3 3 , μετά πολλάς δέ εξετά
σεις κα! ανακρίσεις ύπεχρεώθη τέλος τή 2 3  Ιουνίου τοΰ

>**·>/ ^  ̂ ~ » ~1 * > ' αυτου έτους, δι αποφασεως του Ιερού Δικαστηρίου, να
άποκηρύξη τά  άστρονομικά δόγματα , δσα μέχρι τοΰδε
είχεν ύπερασπισθή έν τοίς συγγοάμμασί του. ό  είς αύτδν
έπιβληθε'ις τύπος τής έπιστημονικής έκείνης έξωμοσίας
είχεν έπι λέξεο>ς ουτω « Cortlo sinccro et fide noil fictil
ab ju ro , m aledico ot dcteslor supra distos e rro res et
ha*reses.» Η τοι, είλικρινεί καρδία κα! άπλάστω πίστει
άποκηρύττω, καταρώμαι κα! αποτροπιάζομαι τάς άνω
είρημένας πλάνας και αιρέσεις. Λέγεται δέ δτι, άφοΰ
άπήγγειλε τδν οοκον τοΰτον, μεταμεληθε'ις άμέσως διότι
εδωκεν ομολογίαν έναντίαν τώ ν φρονημάτων του, έκτύ-
πησε διά τοΰ ποδδς τδ έδαφος κα! μετά  πείσματος έξε-
φώνησε τήν παροιμιώδη καταστασαν έκείνην φράσιν
« Ε  p u r  si m uove!»  ( Κα!  δ μ ω ς  κ ι ν ε ί τ α ι , )  ή γή
δηλονότι.

Μετά τήν δίκην, δ έν Ρώμη πρέσβυς τοΰ Δουκδς τή ; 
Τοσκάνης έγραφε περ! τοΰ Γαλιλαίου: «Κατεδικάσθη νά 
μείνη έν τή φυλακή τοΰ ίεροΰ Δικαστηρίου οσον χρόνον 
ή Α. Αγιό της εύαρεστηθή νά τδν άφήση, κα! τοΰτο διότι 
διϊσχυρίσθησαν δτι παρέβη τάς πρδς αύτδν δοθείσας δια
τάξεις πρδ 1 6 έτών, τοΰ νά μή γράψη πλέον τίποτε περ! 
τής ύποθέσεο>ς ταύτης. Η είς φυλάκισιν δμως καταδίκη 
του μετεβλήθη παρά τής Λ. Αγιότητος είς πρόσκαιρον 
κα! μέχρι δευτέρας διαταγής περιορισμδν έν τώ  παλατίςο 

^ ^ το ΰ  Μ. Δουκδς έν Ρώμη, δπου κα! ώδήγησα αύτδν έγώ 
^ δ  ίδιος τη 27 Ιουνίου. Επετράπη δέ προσέτι είς αύτδν 

τδ  νά διασκεδάζη κα! είς τους κήπους τής Ρώμης, έπ! 
tcT> δρω δμως νά διέρχηται διά τής πόλεως έπ! άμάξης 
ημίκλειστου.»

Αλλά κα! αύτοΰ τοΰ Γαλιλαίου σώζεται έπιστολή πρδς 
φίλον του, έν ή διηγείται τά  τής δίκης του* έξ αύτής 
παραθέτομεν ένταΰθα τήν έπομένην περικοπήν: «Μετά 
πεντάμηνον, λέγει, διατριβήν έν Ρώμη, επειδή δ λοιμός 
έμάστιζε τήν Φλωρεντίαν, ώς φυλακήν μοι διώρισαν τδ 
μέγαρον τοΰ άρίστου μου φίλου, τοΰ Σεβ. Κυρίου Πικκο- 
λομίνη, Αρχιεπισκόπου τής Σιέννης. Τόσην δέ ησυχίαν 
άπήλαυσα αύτοΰ, ώστε έπανέλαβον τήν σειράν τών συνή
θων σπουδών μου, κα! συνέταξα αποδείξεις πολλών μη
χανικών προβλημάτων περ! τής άντις-άσεως τών υγρών.... 
Παυσάσης περι άρχάς Δεκεμβρίου τής νόσου έν Φλο>ρεν- 
τ ία  (1 633 ), λαβών τήν άδειαν, έπανήλθον είς τήν έν Βελ- 
βεδέρςο οικίαν μου, έκείθεν δέ είς Αρκέστρι, δπου κα! νΰν 
διατρίβω, άναπνέων άέρα καθαρδν, πλησίον τής φιλτά- 
της πατρίδος μου.»

Εκ τών μαρτυριών τούτων έξάγεται δτι οί σύγχρονοι 
τοΰ Γαλιλαίου, άν υπήρξαν άδικοι πρδς αύτδν, δέν υπήρ
ξαν δμως κα! σκληρό!, καθώς πρός άλλους σοφούς άνδρας 
οί έκείνων σύγχρονοι.

Περ! τά  τέλη τής ζο)ής του δ διάσημος ούτος σοφδς 
άπώλεσε παντάπασι τήν δρασιν, 7 ο  έτών τήν ηλικίαν 
ών* ουτω δέ έζησε τυφλός μέν, καταγινόμενος δμο)ς 
άκόμη είς τά  εργα του, ετη τέσσαρα, άπέθανε δέ τ^  
9 Ιανουαρίου 1 Gi 2 ,  ζήσας τά  πάντα 2τη 78 παρά ενα 
μήνα.

 ------------

m i m

ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ.— Αν παρατηρήσωμεν κα
λώς τους άληθώς μεγάλους συγγραφείς τοΰ κόσμου, εύ- 
ρίσκομεν πολλούς δντας έξωτερικώς ήττονας έαυτών, κα! 
παρατηροΰμεν o'vtoj;  παράδοξον τήν εξωτερικήν αύτών 
άντίφασιν πρδς τήν εσωτερικήν αξίαν.

Ο τοσοΰτον θαυμαζόμενος διά τδ λάμπον έν τοίς μύ - 
θοις αύτοΰ πνεΰμά του Λαφονταίνος, ώς κα! δ Ενδοξος φι
λόσοφος Βυφφών, ήσαν άμφότεροι έν τα ις συναναςροφαίς 
οι μάλλον έστερημένοι πνεύματος. —  ό  μυθιστοριογρά- 
φος Μαρμρντέλ ήτο τοσούτω στείρος ιδεών έν ταίς συν- 
διαλέξεσιν, ώστε οί φίλοι του, άμα άποχωριζόμενοι άπ’ 
αύτοΰ, ελεγον: «Ας μεταβώμεν νά άναγνώσωμεν σύγγραμ
μά τ ι  τοΰ Μαρμοντέλ, διά νά μή άποβάλωμεν τήν καλήν 
ιδέαν, ·?,ν περ! αύτοΰ εχομεν.»— Κορνήλιος, δ ένδοξο; δρα- 
ματοποιδς τής Γαλλίας, έμηδενίζετο δλοκλήρο>ς έντα ίς 
συναναστροφαίς*.έλεγε δέ δ τ ι, διά νά γίνη καταληπτδς, 
επρεπε νά μεταβιβάση τάς ιδέας του είς τδ στόμα άλλου.

Κάρολος δ Β , δ άγχινού7ερος μονάρχης τής Α γγλίας, 
θελχθείς ποτε άπδ τής άναγνώσεως βιβλίου τινδς τοΰ Βά- 
τλερ, έζήτησε νά ίδη τδν έκδότην του* άλλ εύρεν αύτδν 
τόσον ζώον, ώστε δέν έπίστευεν ούτε ήθελέ ποτε πκτεύ- 
σει οτι τοιοΰτος άνθρωπος εγραψε τοιοΰτο πνευματώδες 
βιβλίον. —  0  Κ. Αδισσων, τοΰ δποίου ή κλασσική γλώσσα 
έστάθη προ^τότυπος τοσαΰτα έτη, δέν ήτο ίκανδς ούτε 
δύο λέξεις νά συνάψη έντδς συναναστροφής.— 0  Δάντης, 
δ θείος έκείνος Δάντης, ώμίλει περιπεπλεγμένος κα! χ υ 
δαίους. —  Ο ίουσσώ ποτέ δέν είχεν έν τώ  στόματι δύο 
λόγους καλλιεπείας ή εύγλωττίας. —  0  Μίλτων ήτο το 
σοΰτον άκοινώνητος, ώστε έστενοχωρείτο κα! ήρεθίζετο 
δσάκις τδν παρεβίαζον νά δμιλήση είς δημόσιον τόπον, ό  
θαυμάσιος οΟτος ποιητής τοΰ Α π ο λ ο ^ λ ό τ ο ς  Π α ρ α 
δ ε ί σ ο υ  μόλις ήδύνατο νά γράψη μίαν έπιστολήν* διδ 
κα! περίφημός τις φιλολόγος, έρωτώμενος ύπδ Κυρίας τ ι -  
νδς πώς ήτο δυνατδν νά συμβαίνη τοιαύτη άντίφασις, 
Ιλεγε περ! αύτοΰ: « ό  Μίλτων γνωρίζει έξ ένδς βράχου 
νά κόψη κολοσσδν, ούχ! δμως κα! έπ! δακτυλιολίθου νά 
σκαλίση κεφαλήν.»— Τέλος αύτδς δ καταπλήξας τδν με
ταγενέστερον κόσμον διά τής θαυμασιωτάτης έποποιΐας 
του τών Α π ο κ ρ ύ φ ω ν  τ ώ ν  Πα ρ ι σ ί ω ν  καί άλλων 
αριστουργημάτων Εύγένιος Σύης ήτο άψυχος και π τ ω 
χότατος ιδεών τής κοινωνίας* ώστε, δταν έξελέχθη πρδ 
τοΰ θανάτου του άντιπρόσωπος τοΰ λαοΰ, ούτε άπαξ 
άνέβη έπ! τοΰ βήματος νά δμιλήση.

Κα! παρ’ ήμίν δέ θά ευρωμεν τδν ρητορικώτατον κατά 
τδ γράφειν μόνον Ισοκράτην, ού μόνον μή δυνάμενον νά 
δημηγορήση δημοσία, άλλ’ούδέ τούς μαθητάςτου αύτούς 
νά διδάσκη, άμα παρευρίσκετο είς τήν παράδοσιν ξένον 
πρόσωπον. Τοιοΰτος πιθανώς θά ήτο κα! δ σοφδς έκείνος, 
δςτις, εύρισκόμενος είς έν δείπνον, δέν ώμίλει άλλ έκά- 
θητο σιωπών* δτε δέ τώ  έγεινε παρατήρησις, άπήντησε 
διά τών άξιομνημονεύτο>ν έκείνων λογίων: «Οίς έγώ δει
νός ούχ δ νΰν καιρδς, οις δ’ δ νΰν καιρός ούκ έγώ δεινός. *

ΑΙ ΕΙΣ ΤΟΤΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΤΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΑΙ.—
Η χάριν ποοσκυνήσεως δδοιπορία, ώς πολλαΐ άλλαι εύ-



σεβείς πράξεις, ενδέχεται καί μέ τόν δρθόν λόγον νά 
σύμφωνη, και έκ δεισιδαιμονίας νά προέρχεται, κατά 
τόν σκοπόν, δι* 8ν έκτελείται. ΜακραΙ δδοιπορίαι είς ζη- 
τησιν τής άληθείας δέν έπιτάσσονται* ή άληθεια, η πρό; 
κανονισμόν του βίου άπαιτουμένη, ευρίσκεται πάντοτε 
οπου είλικρινώς ζητείται. Η τόπου μεταβολή δέν επιφέ
ρει κατά φυσικόν λόγον την αύξησιν τ*7,ς θεοσεβείας, διότι 
άναποφεύκτο^ς άγει είς περισπασμόν του νοός. Πλην επειδή 
καθεκάστην άπέρχονται οί άνθρωποι είς θεωρίαν τών π ε 
δίων, ίπου μεγάλαι μάχαι συνεκροτήθησαν, καί έπΐ7 ρέ- 
φουσι μέ ίσχυροτέρας εντυπώσεις τών εκεί γενομένων, 
δέν άντιβαίνει ποσώς είς τόν ορθόν λόγον, ύπό ταύτοειδοΰς 
τίνος περιεργείας κινούμενοι, νά έπιθυμώμεν τ/)ν θεωρίαν 
της χώρας, όθεν η θρησκεία ήμών έλαβε την άρχην της. 
Και αμφιβολία δέν υπάρχει δτι ουδείς εστιν ο έπισκεπτό- 
μενος τους αγίους και φοβερούς έκείνους τόπους άνευ πε- 
ποιθησεο>ς καί πίστεο>ς, και χωρίς νά αίσθάνηται έπιβε- 
βαίωσιν είς την άρετην και ένίσχυσιν είς τάς θεαρέστους 
πράξεις. Οτι ο Τψιστος δύναται νά έξιλεο>θή εύκολώτε
ρον είς τούτον παρά είς εκείνον τον τόπον, είνε ματαίας 
δεισιδαιμονίας ονειρον* άλλ’ ότι τόποι τινές έπενεργοΰ- 
σιν είς τά πνεύματα ημών κατά τρόπον άσυνηθη, άπο- 
δεικνύεται έκ τής καθημερινής πείρας. Ο φρονών οτι έπι- 
τυχέστερον θέλει καταπολεμήσει τά  πάθη του είς την 
Παλαιστίνην ίσο>ς λανθάνεται, πλην ^μπορεί νά ύπάγη 
εκεί άνευ μωρίας’ ό δέ νομίζουν ότι αί άμαρτίαι του θέ
λουν συγχωρηθή εκεί πληοέστερον, άτιμάζει διά μιας τό 
λογικόν καί την θρησκείαν του.

ΟΙ ΧΩΛΟΙ. —  Ο παρών αίών φαίνεται δτι άρέσκεται 
νά παραχο>ρη τοίς χωλοίς ολας τας δόξας. Η μόνη τραγω 
δία, ητις εύηρέστει καί ένεθουσίαζε τον Ναπολέοντα, ητο 
«0 Ε κ τ ω ρ »  του Λουκά Lancival* καί λαμπροτέρα κω
μωδία τής έποχής εκείνης ητο « 0  δ t κ η γ  ό ρ ο ς » του Κυ
ρίου R o y e r .  Καί θά τό πιστεύσητε; Οί δύο εκείνοι συγ
γραφείς, οί δύο εκείνοι άνδρες, οί άντιπροσωπεύοντες τήν 
δραματικήν τέχνην, ησαν χωλοί.

0  λόρδος Βύρων ώνομάσθη ο πρώτος τής έποχής ποιη
τές , καί ο Ούάλτερ Σ/.ώτ ο μεγαλήτερος μυθιστοριογρά- 
φος. Ουδείς βεβαίως είς τόν κόσμον τούτον τοίς ηρπασε 
τήν δάφνην* άλλ άμ.φοτεροι ησαν χωλοί.

Ενώ εν Γαλλία ή πολιτική άπησχόλει ολας τάς κεφα- 
λάς, τά  κόμματα διηρέθησαν καί έκαστον έξελέξατο άρ
χηγόν. Οι μετριοφρονοΰντες ριζοσπάσται συνταγματικοί 
συνήλθον ύπό τήν σημαίαν του Βενιαμίν Κωνστάντ, οστις 
ην χωλός* καί οί θετικοί άνθρωποι, άγανακτοΰντες διά 
τάς θεωρίας, συνεκεντρώθησαν περί τόν ένδοξότερον άνδρα 
τής έποχής δηλ. τόν Βαρώνα Louis, καί ούτος ην χωλός.

Μετά τήν έπανάστασιν του Ιουλίου, ή άντιπολίτευσις 
έξελέξατο ως πρόεδρον τόν Κύριον Λαφαγέτην, οστις ητο 
χωλός. Η κυβέρνησις παρέλαβεν ώς ύπουργόν τών έξο^τε- 
ρικών τόν Κ. Ταλεϋράνδον, ετι μάλλον του άλλου χωλαί- 
νοντα, καί τό βασιλικόν κόμμα έκραξεν είς βοήθειαν του 
τόν περιώνυμον Σατωβριάνοον. Μόλις δ ' ουτος έθεσε τόν 
πόδα είς τόν πολιτικόν κύκλον, προσβληθείς άπό ρευ
ματισμούς κατέστη χωλός, ώς ητο πρέπον καί δίκαιον νά 
συμβή είς εξοχον άνδρα του αίώνο;, έν ω ζώμεν.

ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΡΑΙΑ.

(Συνέχεια. Ιδε φυλλάδ. MB .)

Δ'.
Εντός του άνθώνος.— Ψυχη νοσούσα καί ψυχη έπιορκοΰσχ

Έπί χρυσή; έροι-ηκώς κιθάρα; κεκλιμένη, 
τήν λαλιάν άκου ου σα τή; θεία; άηοόνος, 
ητις υμνεί τον έρωτα ει; άνθη κεκρυμμένη, 
ή θελξινοη τραγω δέ εντο; τερπνού άνθώνο;.

10  φλογερό; τη ; οφθαλμό; τόν έρωτα αγγέλλει, 
ή ποικιλόστροφο; φωνή, το πάθος τή; καροία;* 
καί ε!; το μέτωπόν αύτή; ή λάμψ ι; ανατέλλει 
του παραφόρου ερωτο; καί τή ; ευαισθησίας.

*11 άλλοτε ευτράπελο; καί ευθυμο; νεάν·.;, 
ή πρό; τόν ενα νεύουσα τόν άλλον μειδιώσα, 
ή του; ίππότα; δένουσα διά χρυσή; στεφάνη;, 
ή πάντα; περιπαίζουσα καί πάντα; άγαπώσα,

μελαγχολούσα διατί καί προ; τά πάντα ξένη, 
έντο; άνθώνο; τραγφδεί το ασμα τή; οδύνης; 
ώΐ διατί ή στένουσα κιθάρα τήν ευφραίνει, 
και το φαιδρόν άπώλεσε τή; πρότερον γαλήνη;;

12! ή καρδία πάσ*/ουσα ζητεί τήν έρημίαν*
V* ζητεί τήν /α ϋνον νάρκωσιν, τοΰ; υπνου;, τήν έλπίδα* 

ζ-ητετ: αγγέλων πτέρυγα;, ονείρου;, αρμονίαν, 
και πτερυγίζουσαν φθονεί τ/,ν κουφήν χρυσαλλίδα.

ΙΙοΟεί τήν αύραν τή; αυγή;, τήν δρόσον τή ; έσπέρας, 
τά κάλλη τή; άνοίξεω;, το πένΟο; τοΰχειμώ νος.
ΪΙοΟεΤ τά σκότη τή; νυκτός, τάφώτα τή; ήμερα;’ 
ποθεί ό χρόνος ν’άπερνα, νά "σταται δ·/ρόνος.

Ζητεί τό πάν, μισεί τό πάν, καί τί ποθεί ήξεύρεt;
412; 6 εξόριστο; 'Δδάμ, καί ή ψυχή, έρώσα, 
ζητεί εν άκρον άγαΟον, μίαν Εδεμ νά ευρ/j, 
περιπαθώ; στενάζουσα, έκφραστικώ; σιγώσα.

ΈπάνωΟέν τη ; ευθαλή; και δροσερά φιλύρα, 
μέ τοΰ; ζέφυρου; παίζουσα, ήδέω; ψιθυρίζει’ 
καί οπισθέν τη ; ανοικτή σιδηρωτή τι; Ούρα, 
ει; τον ανθώνα φέρουσα, άνοιγοκλείει, τρίζει.

Ένψ ή κόρη τραγωδεΐ καί τήν κιθάρας κρούει, 
τή; Ούρα; κάμπτει τον ουδόν ε ί;  νέο; καί προβαίνει. 
ΙΙροβαίνει ακροποδητί·’ έξόπισθέν τη; μένει, 
καί τήν παρθένον ψ άλλου σαν έπί μακρόν ακούει.

‘U θελξινόη στρέφεται, το ασμά τη; άφίνει’ 
έκφεύγει ή κιθάρα τη; καί πίπτει* ό δέ νέο; 
τήν χρυσαυγή του κεφαλήν πρό; τήν μορφήν τη; κλίνει, 
καί τήν θερμήν τη; παρειάν άσπάζεται ήδέω;.

«Ευχαριστώ!» άνέκραξεν ή κόρη, φίλημά τη; 
άνταποδοϋσα φλογερόν. 'Εκείνο;δέ, «12 φίλη,
(στενάζων είπε), σ άγαπώ! —  12ερωμένα */ειλη!» 
ή κόρη έψιΟύρισεν, άλλά τά γόνατά τη;

ή ζωηρά συγκίνησι; έξασΟενεΤ, καί κλίνει 
οπου κισσό; άμφιλαφή; έολάστανε καί /λ ό η ,  
οπου χλωροί έολάστανον υάκινθοι καί κρίνοι.
Εκτείνων τήν άγκάλην του προ; ταύτην, «Βελςινοη!»

ό νέο; κράζει, κ α ίταχΰ; τήν κλίνουσαν στηρίζει. 
Μαργαριτώδη δάκρυα έκύλισαν ήρεμα, 
καί τήν ώχράν τη; παρειάν κατέβρεξαν. Εν βλέμμα  
ηδυπαθές νεκρόσοεστον ή νέα άκοντίζει

έπί του ριγοτρέμοντο; έκείνου νεανίου, 
καί μετ ολίγον, « 12 μορφή, μορφή προσφιλεστάτη!
«πνοή , παρ έ /ου  σα ζωήν, ήμέρα γλυκυτάτη 
« καί κοριυνίς τών ήμερών του σκοτεινού μου βίου!

« (Είπε)’ λοιπόν τά δάκρυα, οί τόσοι στεναγμοί μου 
« τήν ακαμπτον έκλόνησαν τοΰ Φαίδωνος καρδίαν: 
—  « Ναί, φίλη! είπε τρυφερώ; ό νέο;* άμβροσίαν 
« ζητεί σιμά σου ερωτο; ή φθίνουσα ψυχή μου.

« Χαρά; εν ονειρον τερπνόν έδώ Οά λησμονήσο)*
« ει; τήν θερμήν άγκάλην σου αμέριμνος Οά πέσο>"
« άπατηλον έν ίνδαλμα καί μάγον Οά κοιμήσω,
« καί νέαν δάφνην ερωτο; ευδαίμων Οά φορέσω1 »

— «Και τ ή ν1Λ στ ρ χίαν λησμονείς;— 4 ΩρκίσΟην, πίστευσόν με! 
« εί; σέ το π  άν κατέθεσα, διάνοιαν, λατρείαν,
« άγάπην, πόθους, έρωτα, μετάνοιαν, καρδίαν,
« τά πάντα τέλο;. —  Ουρανέ, τά; πύλα; άνοιξόν με! »

—  « Ναί, τήνήγάπω ν άλλοτε θερμότατα έκείνην,
« καί δι' αΰτ?> έθρήνησα μακράν τη ; δύο χρόνου;*
« καρδίαν πλήν δέν εφερεν εδώ άδαμαντίνην 
« νά υποφέρω ακαμπτο; άτελευτήτου; πόνου;.

« ΕΤδον τήν 1 Ρώ μην. ναυαγό; ό τάλα; τών έρώτων,
« καί τά; χρυσά; άντίκρυσα του οίκου τούτου πύλας,
« εΤδον θαλάμου;, καί στοά;, καί περικόσμους στήλας*
« είς /ά ο ;  πλέων λογισμών καί έξυπνο; υπνώττων.

« θερμό; άπο τόν έρωτα έκείνη;, νά τηρήσω 
« τήν φλόγα τή; καρδία; μου έπόθησα παρθένον.
« ‘Ο ήλιο; τοΰ; θρήνου; μου έμύρωνε προβαίνων,
« ούδέ παρήρ/ετο στιγμή χω ρί; νά τήν θρηνήσω.

« ’Αλλ’έξηράνΟη ή πηγή τών τόσων μου δακρύων,
« καί πέριξ τή; καρδία; μου σποδό; περιεχύθη *
« ή φλόξ ή πρώτη ’έκλινε, ψυχρά έπήλθε λήθη 
« καί τοΰ αΙσΟ/,ματο; αυτου έκλείσθη τόβιολίον.

« Σε εΤδον, κόρη προσφιλή;, στενάζ ου σαν σέ είδον. 
κ Σέ εΤδον τότε κ) αίουσαν, σέ εΤδο ̂  άγαπώσαν,
« καί προ; έμέ μειδίαμα ερώτων μειδιώσαν*
« άλλ έπλεον ό δύστηνο; εί; ουρανόν έλπίδο)ν.

« καί εμενον πλησίον σου ώ ; ξένο; οδοιπόρο;.
« Πδη έπήλθεν ή στιγμή Ινώπιόν σου, φίλη,
« αύτο το στόμα έρωτα Οερμότατον ν' άγγείλτι.
« καί τών πικρών δακρύων σου νά πληρο>0ή ό φόρος.

« Ω Οέρμανόν με, φίλη μου, εί; ταύτην τήν άγκάλην!
« τήν παγετώδη Οέρμανόν τοΰ Φαίδωνο; καρδίαν!
« Λφε;, ώ! άφε; νά γευΟώ έρώτων άμβροσίαν,
«καί νά τρυφώ εί;ερωτο; παραφοράν καί ζάλην! »

—  « Μέ άγαπα; λοιπόν; —  Ω! ναι! » 6 Φαίδων άπεκρίθη... 
Καί έσιώπησαν,*ένψ τών καρδιών ή γλώσσα
έλάλει ταύτην τήν στιγμήν* έλάλειτόσα, δσα 
νά έκφρασθή ούδέποτε ή γλώσσα ήδυνήΟη.

(Επεται τό τέλος).

 — ---------

Σεμίραμις, ή βασίλισσα τ*ή; Βαβυλώνο;, κατασκευάσα- 
σα τόν ίδιόν τη ; τάφον, άντι έπιτυμβίου έπέγραψεν έπί 
τοΰ καλύπτοντος τήν λάρνακα μαρμάρου τά  έξής: «Οςτις 
βασιλεύς λάβη άνάγκην χρημάτων, άς άνοιξη τό μνήμά 
μου διά νά λάβη όσα θέλει.» 0  Δαρείος, άναγνώσας την 
έπιγραφην, διέταξε νά άνοίξωσι τόν τάφον’ άλλ* άντι 
χρημάτο^ν εύρεν οστα μ.όνον, καί έπ αύτών πίνακα βρει- 
χάλκινον φέροντα τά  έξής: «Εάν δέν ησο κακός άνθρω
πος καί άπληστος χρημάτω ν, δέν ήθελες σκαλίζει τάς θη- 
κας των νεκρών. »

Δύο άξιο^ματικοΐ έξητήσαντόποτε τί)γ άδειαν τοΰ Γου- 
στάβου Αδόλφου διά νά μονομαχησωσιν. ό  βασιλεύς, ίδών 
τό άμετάθετον τής άποφάσεώς των καί τήν άγρίαν αδ- 
τών έπιμ.ονην, τοίς έχορ^γησε την αίτηθείσαν άδειαν, έκ* 
φράσας συγχρόνο)ς την έπιθυμίαν του νά παρευρεθ$ αυτο
προσώπως είς τήν πάλην. Μετέβη λοιπόν είς τό πεδίον 
τής μ-άχης, καί δταν οί άξιωματικοΐ έμέτρων τά ξίφη 
το>ν διά νά άρχίσουν, «Εμπρός, Κύριοι! Ικραξεν, έμπρός! 
εως ου δ είς έξ υμών πέση νεκρός* πλήν γνωρίσατε δτι 
ώδήγησα έδώ τόν δήμιον τοΰ Κράτους διά νά κόψη τ^ν  
κεφαλήν τοΰ ετέρου, τοΰ έπιζήσαντος.» Οί άξιωματικοΐ, 
εύρεθέντες είς δυσχερεστάτην θέσιν, παρητηθησαν ευθύς 
τής μονομαχίας καίέφιλιώθησαν παρ’αύτοΰ τοΰ βασιλέως.

Κάρολος δ Β , βασιλεύς τής Μεγάλης Βρεττανίας, έδέ- 
χετό ποτε την έπίσκεψιν σωματείου συντεχνίας μικρας 
τίνος πόλεως καθ’ ^ν στιγμήν Εδιδεν είς τάς όρνιθάς του 
κριθήν, την οποίαν είχεν έντός του πίλου του. 0  άρχη- 
γός τοΰ σωμ,ατείου, νομίσας οτι ή τιμη  έκείνη άπεδίδετο 
εΓς αύτόν, είπε βαθέως ύποκλινόμενος: «Πώς νά φαντα- 
σθώ, Μ εγαλειότατε, οτι ή ύμετέρα καλοκάγαθία Ιφθα- 
σεν είς τόσον βαθμόν, ώστε νά σας παρακίνηση νά άπο- 
καλύψητε τίιν κεφαλήν καί ένώπιον ήμώ ν; — * Ωρα κα
λή, Κύριε! άπεκρίθη δ άφελης βασιλεύς* δέν άφηρεσα 
τόν πίλόν μου διά σέ, άλλά διά τάς δρνιθάς μου.»

Διερχομένου διά τίνος χωρίου τής έπικρατείας του Φρι- 
δερίκου, τοΰ βασιλέως τής Σουηδίας, S έγχώριος κλήρος 
έσπευσε νά τόν ύποδεχθή διά τίνος συγχαρητηρίου προσ- 
φο^νησεως, τονισμένης έπί ένός τών ώραιοτέρων Εκκλη
σιαστικών ήχων, καί άρχομ,ένης άπό τής έξής ρήσεως του 
Ψαλμωδοΰ: Κ ύ ρ ι ε  σ ώ σ ο ν  τ ό ν  β α σ ι λ έ α ,  κτλ. Ε κ - 
πλαγείς δ βασιλεύς διά τήν ώραιότητα τών στίχων κα! 
τό ηόύ καί συγκινητικόν τοΰ ηχου, διέταξε τόν πρω - 
τοϊερέα νά έπαναλάβη την ώδήν, κοάζων bis! (έκ δευ
τέρου.) Ο καλός εφημέριος δέν έχρειάσθη παρακλήσεις δπως 
έπαναλάβη τό τροπάριόν του, 6  δέ βασιλεύς εύχαρις-ηθείς 
τώ  δίδει .πεντήκοντα δουκάτα. Τότε δ ίερεύς φαιδρυνθείς, 
προσεκλίνατο ταπεινώς πρό τοΰ βασιλέως ψιττακίζων τ6 
b is !  ό  βασιλεύς, τά  μάλιστα ήδέω; διατεθείς έκ τής 
άφελοΰς πονηρία; τοΰ ίερέως, έδιπλασίασε τό ποσόν.

Διονύσιος, δ τύραννος τών Συρακουσών, έμισείτο γενι
κώς ύπό τών ύπηκόων του, πάντες δέ έπεθύμουν τόν θά
νατον αύτοΰ, έκτός γραίας τινός, εύχομένης πάντοτε είς 
τούς θεούς υπέρ τής ζωής τοΰ τυράννου. Μαθών τοΰτο 
δ Διονύσιος, την προσεκάλεσε καί την ήρώτησε διατί 2κα- 
μνε τοιαύτην εύχήν.— «Είς την νεότητά μου, άπήντησεν 
ί  γραία, είχομεν σκληρότατον τύραννον* παρεκάλεσα λοι
πόν τούς θεούς νά μας άπαλλάξωσιν άπ αύτοΰ καί είση- 
κούσθην, πλήν μα ; έδόθη άλλο; πολύ σκληρότερος. Καί 
τούτου τόν θάνατον έζήτησα, καί πάλιν είσηκούσθην* διά
δοχος τοΰ άποθανόντος έγεινες σύ, δστις εΤσαι πολύ τών 
άλλων χειρότερος. Παρακαλώ λοιπόν τούς θεούς νά σ ϊ  
διαφυλάττωσιν υγιή, έκ φόβου μ,ηπως δ διάδοχός σου ην* 
έτι μοχθηρότερος.»



Φίλιππος, δ βασιλεύς τών Μακεδόνων και πατήρ του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, δικάζων δύο πονηρούς καί κ α κ ία ς  
διαγο>γής άνΟρώπους και θίλων νά καθαρίση το κράτος 
του άπο τοιαΰτα ζιζάνια, τόν μέν ένα διέταξε νά φύγη 
οσον τάχος άπό την Μακεδονίαν, τόν δέ άλλον νά τόν 
κυνήγα έξοπίσω του, καί νά τόν διώκη οπου και άν ήθελε 
μεταβή.

Γασκόνος τις έλεγεν οτι, δ έρο)ς εν ΙΙαρισίοις άγωνια 
εις τούς έραστάς καί εκπνέει είς τούς νυμφευμένους, ένώ 
εις την Γασκωνίαν γίνεται σαλαμάνδρα και ζη έν μέσω 
τών φλογών. « Λ ρα λοιπόν τόπυρ του τόπου μας, προσέ- 
Οετεν έν επιλόγ<·>, είνε τό στοιχεΐον του έρο^τος. »

Κυρία τις έπεσκέπτετο φρενοκομείο'/ επειδή δε ητο 
λίαν έκδοτος είς τό παιγνίδιον τών λαχείων, έφαντάσΟη 
νά ζητήση παρά τίνος φρενοβλαβούς τρεις αριθμούς. Ούτος 
δέ έγραψεν άμέσοίς έφ ένός χάρτου τούς ζητηθέντας αριθ
μούς, τούς έδίπλίυσε, καί καταπιών αύτούς είπε πρός την 
Κυρίαν: «Αάβετε την καλοσύνην νά άπεράσητε άπό έδώ 
αύριον, δπότε Οά έξέλΟωσιν οι αριθμοί σας. »

Ινδός τις πρίγκηψ ήρατο περιπαθώς τής περίφημου τρα- 
γςοδιστρίας Λόλα Μόντης καί έζήτησε νά την άγοράση, 
άλλ αυτη τώ  παρετήρησεν οτι αι γυναίκες της Εύρώπης 
δέν έπ&Αοϋντο κατά τόν ινδικόν συρμόν ούτε ήγοράζον- 
το. 0  πρίγκηψ, πλήρης έκπλήξεο>ς διά τό παράδοξον καί 
άπροσδόκητον τοϋτο νέον, άπήντησε γονυπετών πρό της 
Λόλας: «ω ! είπήτέ με λοιπόν ποιον καταφύγιον μένει είς 
τόν άνθρωπον, τοϋ δποίου οί θησαυροί είσ'ιν άνεπαρκείς διά 
νά τώ  προμηθεύσωσι τό άντικείμενον τοϋ έρωτός του;—  
Τό πραγμα είνε άπλούστατον, πρίγκηψ, άπεκρίθη ή Λόλα* 
αι γυναίκες τής Ευρώπης είνε ώς τά  άνθη τών Βεγγαλικών 
κήπο>ν. . . .  δέν τά  άγοράζουν, άλλά τά  δρέπουν. »

Εμέμφοντο γόησσάν τινα ώραιότητα οτι έφέρετο λίαν 
σκληρώς και μετ αύστηρότητος πρός τινα φίλον της, 
οστις τη  ήτο λίαν άφωσιωμένος καί οστις τόσον τήν ήγά
πα, ώστε ευχαρίστως Οά έρρίπτετο είς τό νερόν διά νά 
τήν λυτρώση. —  « Τί τά θέλετε, Κύριοί μου, άπήντησεν 
ή άκαμπτος γυνή, τόσον φοβούμαι τήν θάλασσαν, ώστε 
δέν έχω σκοπόν νά εμβω ποτέ είς αυτήν* είπήτε λοιπόν 
εις τόν Κύριον τοΰτον νά μή λάβη τήν φροντίδα ταύτην, 
διότι περιττός θά ηνε δ κόπος του. »

Είς τά  πέριξ τής Πομπόνης υπήρξε ποτέ μυλο^θρός τις 
τόσον ώραία πλήν καί τόσον σκληρά ένταύτώ, ώστε οι 
σύγχρονοι ποιηται είπον περί αύτής πάνυ καταλλήλως, 
δτι οι ά ν α σ τ ε ν α γ μ ο ί  τ ω ν  ε ρ α σ τ ώ ν  τ η ς  ή ρ κ ο υ ν  
ο π ω ς  σ τ ρ έ φ ω σ ι  τ ά ς  π τ έ ρ υ γ α ς  τ ο ϋ  μ ύ λ ο υ  τ ης .

Κυρία τις έσυνείθιζε νά δλιγοστεύη κατ’ ετος τόν αριθ
μόν τών ετών αύτής* δ υιός της έκα^.ε μίαν ήμέραν πρός 
αύτήν τήν ακόλουθον παρατήρησιν: « Εάν, μήτέρ μου, έξα- 
κολουθ^ς νά δπισθοδρομη; κατ’αύτόν τόν τρόπον ώς πρός 
τήν ηλικίαν, έπί τέλους έγώ Οά γίνω γεροντότερός σου.»

Ενώ δύο Γασκόνοι συνέπινον εις τ ι  κεφενειον, συνε
πλάκησαν είς έριδα, μέχρις ού δ είς, χάσας τήν υπομο
νήν του, προσεκάλεσε τόν έτερον είς μονομαχίαν.—  «Πώς! 
τωόντι σπουδάζων διανοείσαι νά πολεμήσωμεν χωρίς αι
τίαν; άπήντησεν είς τήν πρόσκλησιν δ έτερος πλήρης τρό
μου* άξίζει τόν κόπον τοϋτο; τ ί σέ είπα; —  Τίποτε! τ ί 
ποτε! τέσσαρα βήματα παρέκει ή σπάθη μου, Οά σε μ ά - 
Οη νά φέρεσαι τοϋ λοιποϋ μέ τήν μεγαλητέραν άςιοπρέ- 
πειαν πρός άνΟρο>πον ώς έμέ! Εμπρός! —  Πίστευσόν με, 
φίλε μου, οτι έγώ ήστείευόμην δμιλών κατ αύτόν τόν 
τρόπον* άφοϋ ομως βλέπω ό'τι έπιμένεις είς τήν μονομα
χίαν, έχω εύχαρίστησιν νά σέ άκολουθήσω. Εμπρός λοι
πόν! —  Αι! λοιπόν, φ ίλτατέ μου, καί έγώ τώρα αστει
εύομαι! » άπήντησεν ό έτερος, καθήμενος είς τήν θέσιν του.

Βλέπων τις νεάνιδα λίαν σκεπτικήν τήν ήμέραν τού 
γάμου της, πλησιάσας ηρώτησε τήν α ιτίαν.— “Σκέπτο
μαι, είπεν αυτη, ποιον θά λάβω σύζυγον έν περιπτώσει 
χηρείας. »

Επρότειναν είς ενα Γασκόνον, οστις έκαυχατο πάντοτε 
διά τήν άνδρίαν του, νά χρησιμεύση ώς αναπληρωτής εις 
τινα πεισματώδη μονομαχίαν. —  « Χθες, άπήντησεν 
ούτος, έκέρδησα οκτακόσια λουδοβίκεια, ώστε είμαι βέ
βαιος οτι ή τύχη  δέν θά μέ εύνοήση* άλλ υπάγετε είς 
έκεΐνον, παρά τοϋ δποίου έκέρδησα τά  χρήματα, και δ 
οποίος θά πολεμήση ώς διάβολος, δ ιότι δέν τώ  εμεινεν 
ούτε £ν σκοϋδον. » (

Γασκόνος τις ήγάπα υπερβαλλόντως ώραίαν νεάνιδα, 
ήτις έσυνείθιζε νά τώ  άπευθύνη συνεχώς έπιπλήξεις διά 
τό φορτικόν τής διαγωγής του καί τάς κομπορρημοσύνας 
του. Ημέραν τινά, καθ ί,ν ούτος παρεξετράπη είς άνοη
σίας, ή Κυρία εύοέθη είς τήν δυσάρεστον Οέσιν νά τώ  κα- 
ταφέοη ραπίσματα τινα  είς τήν παρειάν. —  « λ ! Κυρία 
μου, άνέκραξεν δ καλός Γασκόνος* τ ί  κάμνετε; πρός 
θεοϋ, έάν έπιθυμήτε νά μέ τιμωρήσατε δπως πρέπει, ρα
πίσατε τόν ίδιον εαυτόν σας, καί τό τε  σας βεβαιώ οτι 
θέλω αίσθανθή περισσότερον τό κακόν, τό δποιον Οά πρά- 
ξητε είς τό πολυέραστον άτομόν σας, παρ οσον ήθελον 
αίσθανθή τό κακόν, τό δποίον Οά κάμετε είς έμέ. »

Λουδοβίκος δ ΙΑ , πορευόμενος είς τήν άγροτικήν οικίαν 
ένός τών εύγενών αύτοϋ, οπου ήτο προσκεκλημένος νά γευ- 
ματίση, ένώ διέβαινεν άπό μεσόγειόν τινα πόλιν, προϋ- 
πηντήθη υπό έπιτροπής έχούσης έπί κεφαλής τόν Δήμαρ-

γγελίαν ήρ̂
το ούτοκ «Μεγάλε καί περίβλεπτε Μονάρχα! ότε πρό τ ι -  
νων εκατονταετηρίδων δ σεβαστός αύτοκράτωρ Κάρολος δ 
Μέγας διέβη διά τήςήμετέρας ταύτης πόλεως...— «Στήθι, 
φίλε μου! τώ  λέγει δ Λουδοβίκος, διακόψας αύτόν δια 
χειρονομίας* όταν δ αύτοκράτωρ Κάρολος δ Μέγας διέβη 
άπό τήν πόλιν σας, πιθανόν νά ητο χορτασμένος* άλλ έγώ , 
φίλε μου, είσέτι δέν έγευμάτισα! »

Ελεγον πρός νεάνιδα εύειδή: « Θά κάμης καλά νά
ύπανδρευθης, νά μή ύπανδρευθης ομως θά κάμης καλή- 
τερα. —  Πρώτον άς κάμωμεν καλά, άπήντησεν έκείνη, 
καί έπειτα βλέπομεν διά καλητερα. »

Αξιωματικός τις , τραπείς είς φυγήν έντινι μά χη , ήθέ-
λησε νά άπαλλαχθη τοϋ διώκοντος αύτόν έχθροϋ δ ιαπε-
ρών δρμητικόν τινα ποταμόν, άλλ’ έπνίγη πρίν φθάση είς
τό μέσον αύτοϋ. Οι δέ στρατιώ ταί του τώ  άνήγειραν κε-
νοτάφιον, καί έπ αύτοϋ έγραψαν τό έξής έπιτύμβιον:

lv/Οάοε αναπαύεται ό λοχαγό; Τρεπίοωρ,
07τ»;, φεύγων τόπϋρ , έχάΟη είς τό ϋοιυρ.

Μ ΕΛΕΤΗ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΘΛΙΩΝ ΤΟΤ ΒΙΚΤΟΡΟΣ ΟΤΓΟΤ.

(Συνέχεια. Ιοε φυλλάδ. ΜΓ *.)

Ι Ζ \
Υπάρχει τ ι  ελκον το ίσχυρόν πρός τό άσθενές, τόν 

άνδρα πρός τήν 'γυναίκα* τό  άσθενές πρός τό  ίσχυρόν, 
τήν γυναίκα πρός τόν άνδρα* οπως υπάρχει τ ι έ'λκον τήν 
ρανίδα πρός τόν βράχον, τήν άκτινα πρός τό άνθος, τήν 
χρυσαλλίδα πρός τήν φλόγα, καί τ  άνάπαλιν. Τοϋτο έλ
κει καί ένταΰθα ίσχυρόν τ ι  άτομον, άνδρα, πρός τό άσθε- 

0 * 1  ς, τήν άπογονήν ή τήν φωτεινήν νεάνιδα.
Εφωτίσθη τό άσθενές άτομον; συνέπεια, δ ύπ5αύτοϋ φω

τισμός τοϋ ίσχυροϋ άτόμου.
Τό ίσχυρόν άτομον, είτε φωταγωγόν, ειτε ήμ ιπεφ ω τι- 

σμένον, θέλει κύψει έλκόμενον πρός τήν φωτεινήν άπογο
νήν. Λύριον έσται φωτεινόν. Μάτην ή προτέρα αύτοϋ 
μετά τών νόμων τοϋ σκότους έξις* άποσπαται τούτων 
εύθαρσώς καί άποφασιστικώς.

ί ΐ  έλξ ις είνε ή μάλλον καλείται έρως. Εινε αγνόν θ έ λ ο /  
θ έλ ω  όμως ούχί προτακτικόν άλλ’ έρωτηματικόν. Εάν τό 
πρός 8 ελκεται άτομον τ ι  άτομον είπη «άονοϋμαι», τό 
έρωτηματικόν «Οέλίο» ύποχο^ρεΐ. Δικαιούται μόνον νά 
στενάξη.

Αλλ έν τή έλξει τα ύτη  υπάρχει τ ι  υψηλόν καί μυ 
στηριώδες.

Τά υφιστάμενα τήν έλξιν ταύτην άτομα άγγέλλουσιν 
εν τοις οφθαλμοις αύτών τήν αιωνιότητα, αισθάνονται 
φώς άπλετον, είσίν έτοιμα είς πάντα, καταδιώκουσι διά 
τοϋ νοος πάσαν έξαψιν, ήτις ούκ εστιν άλλο ή ύπέρμετρον

Εάν είσί κεκλεισμένα, μελαγχολοϋσιν* έάν έλεύθερα, 
ριψοκινδυνεύουσι. Διότι τό ριψοκινδυνεύειν υποθέτει ύψος.

Εν τώ  νώ αύτών άναστρέφεται δ κόσμος τής άγνότη- 
τος, τής άύελφότητος καί τής ένότητος.

Το άσθενές, ή γυνή, ζητεί νά λαλήση μετά τοϋ άν
θους, τής χρυσαλλίδος, τής δρόσου, τής άηδόνος* παρ’ αύ
τών ζητεί έξηγήσεις.
I Τό ίσχυρόν, δ άνήρ, ζητεί νά λαλήση μετά τοϋ ήλίου, 
τώ ν άστέρο>ν, τής ιδέας, τοϋ πυροβόλου τών σκοτεινών, 
τοϋ θανάτου, τής αί(ονιότητος* ζητεί παρ αύτών έξη- 
γήσεις.

όποιον υψηλόν μυστήριον αύτή ή έλξις, αύτός δ ίρωςί
Η  γυνή λαλεΐ τήν γλώσσαν τοϋ άνθους, πτερυγίζει ώς 

χρυσαλλίς, λάμπει ώς ή δρόσος, κελαδεΐ ώς ή αηδών' 
καί ελκεται.

ό  άνήρ λάμπει ώς’ δ ήλιος, φωσφορίζει ώς οι άστέρες, 
λαλέί ώς ιδέα, μυκάται ώς τηλεβόλον, ρίπτεται κατά  
τών άνοσίων ώς θάνατος, ΐστατα ι άτρόμητος ώς ή αίω- 
νιότης* καί ελκεται.

Τό βλέμμα τοϋ άσθενοΰς, τής γυναικός, είνε φλόξ.
Το βλέμμα τοϋ ίσχυροϋ, τοϋ άνδρός, είνε άστραπή.
11 φλόξ καί ή άστραπή διασχίζουσιν άμοιβαίως τούς 

σκιερούς μυχούς τών καρδιών.
Καί άπασα αυτη ή μεγαλειότης, απασα ή υπέρμετρος 

εύαισθησία, ή φλόξ καί ή άστραπή, άπολήγουσιν είς ένα 
φλογερόν κεραυνόν* είς έν άμοιβαΊον « θ έλ ω ! » ήτοι 
« άγαπώ! »

Ούδέ πλέον ούδ’ έλαττον τά  έρώμενα δύνανται νά έκ- 
φέρωσι τοϋ «άγαπώ» τούτου. —  Καί πώς; —  Επειδή τό 
«αγαπώ!» έκάστου τών άτόμων, φλογερός ον κεραυνός, 
άφίνει τό ετερον, πρός 8 άποτείνεται, είς τήν στάσιν του 
ευρισκομένου δύο βήματα μακράν τοϋ πίπτοντος ήλεκ- 
τρικοϋ σπινθήρος, 2ν κοινώς καλοϋμεν κεραυνόν.

ΙΗ \
Αλλά μεταξύ τοϋ άμοιβαίου «θέλω!» δύο άτόμων πα 

ρεμπίπτει τό «διστάζω!» τρίτου.
Τό τρίτον είνε τό μετά τής άπογονής φαεινώς έρπον, 

καί διαλανθάνον τό δμμα τοϋ έκτελεστοϋ στρατιώτου 
τής βίας.

Τό τρίτον είνε φο)τεινόν* λέγει: «πρός ποΤον άτομον σύ
ρεται ή φωτισθεισα άπογονή; άράγε θ’ άποσπασθή τής 
φωτεινής μου άγκάλης όπως πέση είς σκοτεινήν;»

Ο τήν άπογονήν άγαπών βλέπει τήν διαλανθάνουσαν 
φαεινότητα τοϋ διαλανθάνοντος άτόμου* λέγει: «ώ! νά 
ήδυνάμην!»

Καί παρέρχεται καιρός, καθ’ 8ν μυστική καί άμοιβαία 
άλληλεξέτασις τελείτα ι. Αλλ έν τούτοις ή φαεινή άπο
γονή καί τό έν τώ  έρωτι φωτισθέν ίσχυρόν άτομον μ υ -  
στικώς έ'λκονται.

Καί τό έν καί το άλλο λέγει: «ώ! νά ήδυνάμην!»

1 0 '.

Η μυστική άλληλεξέτασις έξακολουθεΐ. Τό διαλανθά- 
νον φοβείται τό έν έρο>τι φωτισθέν* τό έν ερωτι φωτισθέν 
φοβείται τό διαλανθάνον.

Εάν τό διαλανθάνον έγίνωσκεν οτι τό άτομον, δπερ φο
βείται, έφωτίσθη έν έρωτι, καί τό έν έρωτι φωτισθέν, 8τι 
τό διαλανθάνον έφωτίσθη υπό φύσει άκτινοβόλου, ούδε
μία θά ύπήρχεν υπόνοια, ούδείς δισταγμός, ούδείς φόβος.

Αλλ άμφότερα είσίν έν άγνοια, άμφότερα υποβλέπον
τα ι.

Υπό τήν οψιν τοϋ έν έρωτι φωτισθέντος άτόμου αίφνης 
δ έκτελεστής στρατιώτης τής βίας ευρίσκει τό διαλανθά- 
νον* κραυγάζει «σύ εί!» Τό διαλανθάνον εξάγει μελανόν 
μανδύαν, περιβάλλεται αύτόν, καί τήν βίαν έκ νέου δια
φεύγει. ;

«Ευρον! κράζει τό έν έρωτι φωτισθέν* τό διαλανθά- 
νον ούκ έστι φωτεινόν ώς τό άσθενές, ή άπογονή! φ ω τ*ι-



νον ομως πώς εν τη αγκάλη σκοτεινού άνεπτύχθη;» Νέα 
άμφιβολία* καί πάλιν υπόνοιαι.

Αλλ’ή ελξις εξακολουθεί* ή άπογονή λαλει μυστηριώδη 
λαλιάν, την λαλιάν τοϋ έρωτος, έν τη καρδία του έν τω 
ίρωτι φ<οτισθέντος ίσχυρου.

Κ'.

Τό διαλαθόν, τό  υπό φύσει άκτινοβόλου φωτισθέν έν 
τ η  ιδέα μελλούσης αρπαγής της  φωτεινής άπογονή ; υπό 
του  άμφιβόλου ίσχυρου ά τ ιμ ο υ ,  άναμ ιμνήσκετα ί π ω ;  τό  
σφ ά λμ α , τόν σκοτεινόν νόμον.

Α ποτέλεσμα  τω ν νόμων, ου; έν τ η  αύγη  έδ ιδάχθη: Ζη
τε ί  νά καταβροχθίση , νά έξαλείψη £ν «έγώ ,»  διά νά συγ
χώνευση έν έαυτώ  τό  «έγώ » τούτο. Αλλά που, τ ίν ι τρόπω;

ίδού! Τό πυροβόλον ακούεται! οί κ α τ  εξοχήν άνισοι 
φωνάζουσιν, « έπανάς-ασις!» Σκοτεινοί, άπό του κέντρου 
του  φωτός όρμώμενοι καί πρό; του κύκλου την  περιφέ
ρειαν ημ  ιτετυφ λω μέ νοι τρέχοντες, π ίπτουσ ιν  έπ ι τών 
κ α τ  εξοχήν άνίσον/ μ ε τ  αυτώ ν μιγνύονται οί φωτεινοί. 
Τό έν ερωτι φωτεινόν, τόν νόμον του έρωτος άκολουθουν, 
ριψοκινδυνεύει* έν τω  ριψοκινδυνεύει'/ ευρίσκει τό  υψο;. II 
θύελλα τ η ;  ανθρωποκτονία; δεινουται* ύπό τ ά  νέφη του 
καπνού κα ι τη ς  καταστροφής, εί; τόν κρότον τώ ν  τη λ ε 
βόλων, τό  διαλανθάνον έρχετα ι ώπλισμένον έχον τόν 
βραχίονα κα τά  του αγνώστου τούτου ίσχυρου ατόμου. 
Ε ρ χετα ι  νά πα τή σ η  επί τώ ν ερειπίων ενός « έ γ ώ .»

Οί σκοτεινοί μ ετά  τώ ν  φωτεινών, φοβερώ; δμ ιλοϋντε; 
πρός του ; κεραυνούς τώ ν αρχόντων του υπερτάτου  έγώ, 
κρατουσιν έν τ ώ  μέσω τή ς  σπείρας αύτώ ν τόν εκτελεστήν 
σ τρατιώ την  τ ή ;  β ία; καί του  σκότους. ό  εοωτι φωτισθείς 
μ ά χ ε τ α ι  ώς η αίωνιότης ατρόμητο;. Του θανάτου ή φρι- 
κώδης δ ιάλεκτος ακούεται.

«Σύ;» λέγει τό  διαλανθάνον πρός τόν έκτελεστην του 
σκότους στρατιώ την .— «Ναί!» λέγει ό τέω ς διαλανθάνων 
ουτος .—  «Εξετέλεσας τό  καθήκον σου, σ τρ α τ ιώ τα  τής  
β ί α ; ; »— « Εκτέλεσον και σύ αυτό τώ ρα , αποκρίνεται ο ςρχ-  
τ ιώ τη ς ,  εγκ λη μ α τ ία !»  Τά καθήκοντα  μ ά χο ντα ι  ίσχυοώς.

—  «ΕίμΙ φωτεινό;! ίδ ο ύ τ ό  καθήκον μου, «^ρατιώτα τής 
βίας* πορεύου είς δδόν φ ω τό ;!»  ό  r-ρκτιώ τη ; σκοτοδινιών 
πορεύεται. Φ ω ταγω γόν ών και αυτό ;, μένει πω ς κεχηνώ ;. 
Αλλ ή έ'ξις έν αυτώ  έπαλαιώθη. Τό βεβιασμένον καθήκον, 
κτησάμενον έπ αύτου δ ικαίω μα  διά του  χρόνου, θέτει αυ
τόν είς άλλόκοτον πάλην πρός τό  άποκαλυπτόμενον κα
θήκον του  φο>τός. Τό διαλανθάνον ην φώς* ή π α τ α τ ο  μέχρι 
τουδε, καί πορεύεται.

Τό έν ερωτι φωτισθέν ^ ίπ τε τα ι  κ α τά  τώ ν άνίσων ώς 
ο θάνατος* αγνοεί τήν παρουσίαν του διαλανθάνοντος. Τό 
διαλανθάνον βλέπει, κα ί άλλάσσει φάσιν.

Ο δπλισθείς βραχίων αυτου κ α τά  του  τέως αγνώστου 
ίσχυρου οπλ ίζετα ι υπέρ αυτου, και η ιδέα τής  χωνεύσεοίς 
το υ  «έγώ» τρέπετα ι είς τήν ιδέαν τ ή ;  δ ιατηρήσεω; αυτου.

Η  ολιγάριθμο; τώ ν  φωτεινών φ ά λ α γξ  π ίπ τε ι  κρατε-  
ρώς πρός τό  σκότος παλαίουσα. Ανωθεν τα ύ τη ς  χρυσά 
έλπίδος καί φωτός νέφαλα χέουσι βροχήν του μέλλοντος 
φω τισμού τή ς  άνθρωπότητος.

Τό διαλαθόν, υπό τόν άμαυρόν καπνόν του  άγώνος τώ ν 
αντιθέτω ν καθηκόντων, σώζει τό  ριψοκινδυνέυσαν καί έν 
ληθάργςα κείμενον του  έν έρωτι φωτισθέντος σώμα.

Ε ξέρ χετα ι,  ίδού ο σ τρ α τ ιώ τη ς  τή ς  β ία ;. Ανοίγει δδόν 
τ ώ  διαλανθάνοντι* καί μεταξύ  τώ ν  άντιθέτω ν βράχων 
άντιθέτο)ν καθηκόντων συντρίβεις, άφίνει τό φώ; νά βα 
δίση έλευθέρως* τό δε φώς βαδίζει.

ΚΑ'.

Α λλά  τό  διαλανθάνον έσ φ α λ ε! Εθετο κ α τά  νουν προ
τού τη ν  κ α τα π ά τη σ ιν  ενός έγώ.

Ελεύθερον 3ν κα ί φωτεινόν, πρέπει νά έ - ιβ ά λ η  εαυτω  
τιμω ρίαν, ίδού δ νόμο; του φωτός.

Εσκέφθη τήν  κ α τα π ά τη σ ιν  ενός « έ γ ώ » ,  πρέπει νά 
έπιβάλη τ ιμω ρίαν  είς τό  έαυτου « έγώ. » Εσκέφθη τήν  
άπολαυην τή ς  άπογονής, πρέπει νά υπομείνη τήν  π<κ- 
ράδοσιν α υ τή ;  ε ί;  τ ά ;  χε ίρ α ; του  έν ερωτι φωτισθέντος.

11 φαεινή άπογονή καί τό έν έοωτι φωτισθέν ενουσι 
τ ά ;  ά κ τ ινα ;  αυτώ ν, τό  δέ διαλανθάνον τιμωρεί αυτό 
εαυτό κα ί άποσύρεται.

Λ  άπογονή , αγνόν ουσα φ ώ ;, γνωρίζει τό  φώς του  δια- 
λανθάνοντο;.

ό  έν ερωτι φωτισθείς ζητε ί τό  σώσαν αυτόν φώς, άλλ  
υποβλέπει τό διαλανθάνον* πέριξ αυτου βλέπει έπ ικ εχ υ -  
μένην σκιάν.

Η  σκιά έρχετα ι πρός τό  έν ερωτι φωτισθέν* τό  έν 
έρωτι φ<οτισθέν πατάσσει τήν  σκιάν, καί όπισθεν τ α ύ τ η ς  
άνευρίσκει τό  ιλαρόν φώς του  διαλανθάνοντος άτόμου.

« Σ ώ τε ρ ! ώ φ ώ ς ! ώ ά π ο γ ο ν ή ! ήμην φ ώ ς!» λέγει τό  
διαλανθάνον.

Δύο ά γνα ι άκτΐνες έρχονται νά χαιρετίσω σι το ίτη ν  
ίλαρώς σβεννυμένην. Χέουσι όάκρυα φωτεινά.

Τό διαλανθάνον τρεμοσβύνει, κα ί, άφίνον δύο άκτΐνας, 
ζη τε ί  τ ό  φώς άλλων κόσμων. Τό όέ φώς βαδίζει.

(Ε πετα ι τό  τέλος.)

ΑΙΝΙΓΜΑ.

15.
Γεννώ μ  αι άπο έμψυχα καί ά ψ υ χ ^ μ ο ίω ς ,  

ττΕρις τή; γής καί τ ’ ούρανοϋ πλανώμαι αΙωνίως.
ΕΤμ άψυχον, άλλα πολλούς ώ; έμψυχον λανθάνω, 
και ζώ οιά νά '^Οείοωμαι καί πάλιν νά αύςάνω.

1 » 1 ί ν f I .Χεΐρας και ποοα; ει; εμε οεν εοωκεν τ, φυσι; 
ώς άψυχον, ούδε φωνήν καί τά; λοιπά; αΙσΟητεις' 
πλήν έπι γής με βλέπουσι μέ πόδα; καί μέ */ε~ρα;, 
καί ν' αριθμώ π ώ ; δύναμαι Γνώρισαν έκ πείρα;.
Ανθρώπου; άοιάκοπα καί ζώα καταπίνω, 
πλην ολα παλιν ταεμω  και αυλαοη τ αφινιυ. 
λωρις εμου επι τη; γης ουδεις οεν επραςετι,

Αν άναγραμματίση; με δι άλλου τινός τρόπου, 
έ νά Ιδης τό δέρμα μου ε!ς/ρή τ .ν  του άνθρωποj ‘

και δι έτέρου, Οά Ιδης τήν χρήαιν τών τριχών μου. 
καί διά άλλου, ϊκουμα αύτον τόν εαυτόν μου* 
έπίσης δε μέ ετερον τρόπον Ιπιτηδείως,
Οά μ ’ Ιδης τό λαλίστερον πάντων πτηνών Ιδίως.

Σ. Κ. ΚΑΜ'ΔΙΙΣ.
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