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Με,Λψιμο.ροΰ,,, αί έποχαί, β-η δέν ομοιάζου»! πρός 
προγενεστεραν οι υιοί, συγκρίνοντες εαυτούς έν ταπεινώσει 
προς τους γονείς, πολλάκις άποκαλοΰσι παρακμήν τάς φυσικάς 
μεταβολάς τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος. 5 Α λλά , καθώς είναι τοΰ 
υλικοΰ κόσμου νόμος ή κίνησις, ούτως είναι καί τοΰ κόσμου των 
ιδεών* καί όταν μέν αί κοινωνίαι εύρίσκωνται εις τήν παιδικήν 
ηλικίαν των, αΰτη ή άκατάπαυστος κίνησις είναι πρόοδος, όταν 
οεφθασωσιν εις τήν ωριμότητά των, είναι όπισθοδρόμησις, πα
ρακμή. Εις άμφοτέρας τάς περιστάσεις ή φορά υπάρχει άκατα- 
μαχητος, καί ή άνθρωπότης, ματαίως πειρωμένη νά σταθή, υπο
χωρεί ώς εις πεπρωμένον.

, Ε λ λ η ν ε ς ,  ό ζωηρότατος καί κατά τό πνεΰμα εύμεταβλη- 
τοτατος λαος έκεΐνος, έζήτησαν παντί σθένει ν' άντισταθώσι 
κατα τής παρασυρούσης αυτούς δυνάμεως. Αί σχολαί των ήσαν 
διωργανωμέναι θαυμασίως, ένέμενον εις τά πατροπαράδοτα έ- 
πισταμενως, ήξίουν ότι παρ' αύτοις ή τοΰ καλοΰ έπιστήμη πα- 
ρεδιδετο εις τούς μεταγενεστέρους ώς κληρονομιά· ά λ λ ’ όμαν 
και αυτό*, ως οι άλλοι λαοί, ήκμασαν μέχρις ου παρήκμασαν. 
Τινες των μεταγενεστέρων διατείνονται,ότι έν τη έλληνική τέχνη  
ή τελειοτης υπάρχει σταθερά· χυδαία πρόληψις, άναιρουμένη υπό 
τε της έπιστήμης καί της ιστορίας. 'Αγνοώ άν οί Έ λληνες κα- 
τεβησαν βραδύτερον τό κατωφερές, ά λ λ ’έπειδή ειχον άναβη ύψη- 
λότερον, ή κατάβασις υπήρξε μακροτέρα.

 ̂ Εν σταθερώ τώ αίώνι τοΰ ΙΙερικλέους, έν τώ κόλπω αύτώ  
τής σχολής τοΰ Φειδίου, βασανίζονται ήδη τοΰ Φειδίου αί άρχαί. 
Ο αριστος των μαθητών αύτοΰ /Αλκαμένης διαφωνεί ύποκρυ- 
φωςπρός τον διδάσκαλον* ήδη τά έξαίσια αύτοΰ πρότυπα ύπερ- 
φρονοΰνται· αί αύταί έκεΐναι χεΐρες, α ίτινες ειχον γλύψ ει άρτίως 
το γαληναΐον καί σεμνόν διάζωμα τοΰ Παρθενώνος, έκπονοΰσι 
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μακράν των οφθαλμών τού διδασκάλου τό διάζωμα του έν Φιγα- 
λεία ναοΰ του Α π όλλω νος, ένθα υπολανθάνει ή υπερβολή καίτις 
έπιτήδευσις. Μήπως δέ ό Θουκυδίδης, ’Αθηναίος του καιρού του, 
δεν άποφαίνεταί που, ότι «είς τάς τέχναςπροτιμότερον πάντοτε 
είναι τό νεώτερον;» Βαθύς λόγος, τον νόμον τής προόδου συγ- 
κεφαλαιών, και ό'χι μόνον τής τέχνης έξηγών τήν ιστορίαν, 
ά λλα  καί τον συρμόν, τάς επαναστάσεις καί των κοινωνιών τήν 
τύχην αύτήν.

’Εάν, άντί νά διέλθωμεν ετη τινά, ύπερπηδήσωμεν δλον ένα 
αιώνα, θαυμάζομεν βλέποντες μέχρι τίνος ή χρεία αΰτη του 
νεωτερισμού παρέσυρε τούς Έ λληνας. Έ πί τού αίώνος του 
"Αλεξάνδρου, χάριν παραδείγματος, ό'χι μόνον οι καλλιτέχνα ι 
θέλουν νά εύαρεστήσωσι δι’ εντυπώσεων διαφόρων καί θέλγητρων 
άπροόπτων, άλλά  καί τού δημοσίου ή φ ιλοκαλία ά λλα  άπαιτεΐ, 
καί πας κλάδος τής τέχνης μεταπλάσσεται. Ή άρχιτεκτονική 
εγκαταλείπει τον δωρικόν ρυθμόν, τον ρυθμόν του Παρθενώνος 
καί τών ΙΙροπυλαίων· βαρύνεται τήν ώραίαν καί ύγ ιά  γυμνότητα  
του ρυθμού τούτου, καί έγκολπούται τόν μάλλον κεκοσμημένον 
καί άβρόν ιωνικόν, άναπτύσσει δέ καί τόν κορινθιακόν, ό'στις διά 
τήν πλουσίαν λεπτουργίαν του έμελλεν έπειτα καί τόν ιωνικόν 
νά παραγκωνίση. Ή γλυπτική  δεν πλάττει πλέον τύπους μεγα- 
?^οπρεπεΐς, ως τόν τού Διός ή τής Ά θηνάς, ούδέ ζητεί έν τώ  
κάλλει τών σχημάτων τήν παράστασιν τού ήθικοΰ μεγαλείου, 
άλλά  τέρπεται ποός τούς δευτερεύόντας τύπους· τόν Βάκχον 
καί τούς Σχτύρους γλύφουσιν ό Π ραξιτέλης καί ό Σκόπας, τήν 
Άφροδίτην καί τόν "Ερωτα, τόν Έρμαφρόδιτον καί τάς Νύμφας, 
κόσμον έράσμιον, ήδυπαθή, ούτινος ή τών σχημάτων έξηρευνη- 
μένη γλυκύτης λα λεΐ πρός τάς αισθήσεις μ ά λλο ν  ή προς τόν 
νουν. Ή ζωγραφική, ένισχυομένη δι’ δλων τών μέσων τής έπι- 
στήμης της, προάγει τέλεια έργα· ά λ λ ’ ήδη άγνοεΐ πλέον πώς 
νά έκτείνη έπί τών τοίχων τάς εύμεγέθεις παραστάσεις αυτής, 
καί συστελλομένη δεν άπεικονίζει βίους ηρώων ή μάχας όμηρι- 
κάς. Έ ξέλιπεν ή τολμηρά έπίνοια καί ή γονιμότης τών παλαιών  
διδασκάλων εύαρεστούσιν αί εύπερίγραφοι ύποθέσεις, τά μικρά 
περιχειλώματα, έν οις ή τελειότης άποκτάται βεβαίως δι’ έπιμε- 
λείας κα'  ̂μεθόδου. Εύρισκόμεθα εις τήν έποχήν, καθ’ ήν αί δευ- 
τερεύουσάι τέχναι, ή χαλκογραφία, ή τορευτική, ή κεραμική,

τιμώνται έξαιρετως, διότι τό έλατήριον τού σθένους αυτών έγ
κειται έν τή ύπομονή μάλλον ή έν τή περινοία. Ή προσωπική 
θέσις τών τεχνιτών συντείνει εις τήν έλάττωσιν τής τέχνης· τά  
εργα αυτών πληρώνονται άδρώς διά χρυσίου, ά λ λ ’ αυτοί ζώσιν 
ύπο τα νεύματα τών αρχόντων. Και πρώην μέν είργάζοντο ίνα 
τιμώσι τούς θεούς καί κλείζωσι τήν πατρίδα, τού λοιπού δέ δια- 
τελουσιν αυλόδουλοι, εύχαριστοϋντες τήν φαντασίαν τών βασι
λέων.

Έξ ιδιωτικών παραδειγμάτων λαμβάνει τ ις  άκριβεςέραν ιδέαν 
περί γενικού τίνος πράγματος, καί ό βίος ένδοξου άνδρός μεγά- 
λω ς συμβοηθεΐ πρός γνώσιν τής έποχής αυτού- διά τούτο, σπου- 
δάζοντες σήμερον τόν περίφημον έκεΐνον ζωγράφον,τόν θειον Ά -  
πελλήν, θά ίδωμεν κατά πόσον έπί τού Μ εγάλου ’Αλεξάνδρου 
διέφερεν ή τών καλλιτεχνών θέσις,παραβαλλομένη πρός τήν μετά  
τούς Μηδικούς πολέμους, δτε έζη ό ζωγράφος Π ολύγνωτος, τ ί ου- 
τοι προύτίθεντο, πού ήγον αυτούς οί θρίαμβοί τω ν/ ίσω ς ίδωμεν 
έκ τούτων, δτι, καί παρά τοΐς Έ λλησ ιν  αύτοΐς, ή μετάβασις άπό 
τής αύστηράς μεγαλοπρεπείας είς έξηρευνημένην τινά  τελειο- 
ποίησιν είναι ήδη παρακμή.

Α'.

Τρεις πόλεις άντεποιοΰντο τήν τιμήν, δτι έν αύτα ΐς έγεννήθη 
ό Ά π ελλής· Κώς, ή περίφημος διά τά  κάλλη τού όρίζοντος αυ
τής, Έφεσος, ή μεγαλοπρεπής, Κολοφών, μία τών έπτά έριζου- 
σών περί ρίζαν Όμηρου. Ή Κώς πρός δικαιολογίαν αύτής έδεί- 
κνυεν όπόσας έκέκτητο εικόνας τού διδασκάλου, τήν Ά ν α δ υ ο -  
μ έ ν η ν  Ά φ ρ ο δ ί τ η ν  αύτού, καί άλλην ’Αφροδίτην, τήν οποίαν 
άφήκεν άτελή τελευτήσας. Ή 'Έφεσος άνέφερεν, δτι ό Ά π ελ -  
λή ς διήλθε μέρος τού βίου έν αύτή, δτι άπήλαυε δικαιωμάτων 
πολίτου, δτι έλαβε τά  πρώτα μαθήματα έν τώ έργαστηοίω τού 
Εφόρου. Τό δέ βέβαιον είναι, δτι ό ’Α πελλής έγεννήθη είς τήν 
Μικράν Ά σίαν· δτι έπί τών νεανικών του χρόνων διεβίωσεν έν- 
τβς τών τρυφών καί τής ήδυπαθείας τής Ιω νίας· δτι ήλικιώθη 
μεταξύ κοινωνίας βιομηχάνου, όλβίας, φιλήδονου, έπιρρεποΰς 
πρός τήν πολυτέλειαν καί τάς άπολαύσεις ως έκ τής συναφείας, 
ήν είχε μετά τής ’Ανατολής, συντεινάσης τά μέγιστα πρός τήν



άνάπτυξιν τής τέχνης, επειδή ή τέχνη υπήρχε πρός πάσαν ψυ
χήν έλληνίδα ή πρώτιστη τών τέρψεων. Εις τήν ’Ιωνίαν ή αρ
χιτεκτονική προσέλαβε τά χαριέστερα τών σχημάτων και τάς  
γλυκυτέρας τών γραμμών· εις τήν Ιω νίαν ή ζωγραφική, τέχνη 
έπιτηδειοτάτη πρός κολακείαν τών αισθήσεων διά τής ζωής τών 
χρωμάτων, έκαλλιεργήθη κατά πρώ τον εις τήν ’Ιωνίαν ή μου
σική κατεκήλει διά τών μαλακοτέρων ή συγκινητικωτερων πρός 
πάθος μ ελώ ν  είς τήν ’Ιωνίαν τέλος έμορφούντο εντός ειδικών 
σχολείων αί καλαί και ευφυείς έκεΐναι έταΐραι, γυναίκες άξιαι 
νά συνδιαλέγωνται μετ’ άνδρών έπιλέκτων καί νά δουλώσιν αυ
τούς, έκεΐθεν δέ διεσκορπίζοντο καθ’ δλην έπειτα τήν Έ λλάόα. 
Ά λ λ ’ άν καί πρώιμα υπήρξαν τά πάντα παρά τοΐς "Ιωσι, δεν 
διήρκεσαν έπί μακράν* ή φ ιλαυτία  καί ή ηδονή εισιν επισφαλή 
θεμέλια. Ή  τέχνη, καθώς καί τό πολιτικόν τών Ίώνων μεγα- 
λειον, περιήλθε πολλάκις εις μαρασμόν ταχύν, καί συνεχείς ύ- 
πέστη περιόδους άφορίας, διότι κατεγίνετο ν’ άρεσκη μάλλον ή 
νά άνερευνά τάς άρχάς αυτής καί νά μεταδίδη αύτάς. Ή παρά- 
δοσις έξησθένει, καί πλέον δεν άπηντώντο, εντός άνίσων διαστη
μάτων χρόνου, είμή ένιαΐα περιφανή πρόσωπα.

Ό ταν άνέτειλεν ό Ά π ελ λ ή ς , ούδείς υπήρχε περί αύτόν διδά
σκαλος διακεκριμένος. Ό  Έφέσιος Έφορος, ουτινος είχε λάβει 
τά  μαθήματα, ήτο μέτριος τ ις  ζωγράφος, όν μόνος διέσωσεν έκ 
τής λήθης ό μαθητής αύτού. "Οφείλε λοιπόν ό Ά π ε λ λ ή ς  νά ζη- 
τήση μακράν τής πατρίδος δ,τι δεν είχε νά τώ παρέξη ή πατρις. 
Τύχη άγαθή, ή μάλλον ή πρώιμος εύστοχία του τόν παρέπεμ- 
ψεν είς τήν Σικυώνα, σχολήν δωρικήν, όπου εμελλε νά εύρη αύ- 
τό εκείνο, δ έλειπεν έκ τών ιωνικών σχ ολώ ν σοβαράν έπιστη- 
μην, τήν έν τα ΐς παραδόσεσι σταθερότητα, τήν μέθοδον έν πάση 
αύστηρότητι. Ό  μέν Φειδίας ειχεν ήδη άποδειξει, δτι ούδεν ύ- 
πήρχε γονιμώτερον τής ένώσεως τών δωρικών άρχών μετά τών 
ιωνικών· του δ’ Ά π ελ λ ο ΰ  ή περίνοια συνέκειτο έκ τής περινοίας 
άμφοτέρων τούτων τών φυλών. Ή  Σικυών άπειχε μικρόν άπό 
τής θαλάσσης, έν μέρει έπιβλέπουσα τόν κόλπον, εις όν ή Κό
ρινθος έξέτεινε τό όνομα αύτής. Έ πί όροπεδίου κειμένη, ή πόλις 
συνεδέετο μετά τής παραλίας διά μακρών τειχών, ως τά τών 
Α θηνώ ν, περιεκυκλούτο δέ ύπό πεδιάδος πλούσιας και τερπνής, 
τήν οποίαν συνεμερίζετο μετά τής Κορινθου· και κράτος μεν
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ειχεν όλί^ον, έμπόριον δμως άνθηρόν, καί έρωτα πρός τάς τέ- 
χνας, καί πάθος πρός τήν δόξαν. Ούδέν γλυκύτερον του κλίμα
τος τής Σικυώνος, ούδέν έρατεινότερον τής θέας, ήτις πανταχό- 
θεν παρίστατο είς τούς όφθαλμούς του θεατού. Πρός τά  δεξιά ή 
Άκροκόρινθος, όρος άληθές, οι ζωγραφικοί του οποίου βράχοι 
ύπεβάσταζον άνυψοϋντες μέχρις ούρανού ναούς διά χρωμάτων 
λαμπρών βεβαμμένους. Ό  κόλπος έξετείνετο όμαλώς έν σχή- 
ματι ημικυκλίου παρά τά  σφυρά τής Άκροκορίνθου μέχρι του 
ακρωτηρίου τής Α κρα ίας Ή ρας, κρύπτοντος τήν θάλασσαν τών 
Α λκυόνω ν. Έπροχώρουν δέ τότε τά  βλέμματα πο^ρωτέρω, έπί 
τών άκτών τής Βοιωτίας καί τής Φωκίδος, περικοπτομένων ύπό 
τών γλαυκών κυμάτων έπ’άπειρον. Είς τόν ορίζοντα διεκρίνοντο 
αί κορυφαί του Παρνασσού, του Έ λικώνος, όνόματα ποιητικά, 
του Κιθαιρώνος, τραγικού τήν άνάμνησ ιν ό ωχρός καί διαφανής 
έκεΐνος τής Ε λλάδος ούρανός άνέδιδεν εύκρινεστέραν τήν τών 
σχημάτων αρμονίαν, έναργεστέραν τήν τών χρωμάτων άλή- 
θειαν. Λαός, ένώπιον τοιούτου θεάματος ζών, δέν ήτο τωόντι 
προωρισμένος είς τήν φ ιλοκαλίαν, είς τήν καλλιέργειαν τών  
ωραίων τεχνών;

Ή  τήν Σικυώνα λαμπρύνασα ζωγραφική σχολή έπεφάνη όψι- 
αίτερον, πρός τάς άρχάς του αίώνος του Άλεξάνόρου· ταύτης 
ιδρυτής ύπήρξεν ό Εύπομπος. Ούτος ειχεν εννοήσει, δτι μεταξύ 
τών ιδανικών ή έπιδεικτικών συνθέσεων τών άθηναίων ςωγραφων 
καί τών άνθηρών ή διαλαμπών εικόνων τών ζωγράφων τής ’Ιω
νίας υπήρχε θέσις διά τρίτον τ ι σύστημα, έπιδιώκον τής φύσεως 
τήν σπουδήν, τών σχημάτων τήν άλήθειαν, και προτιθεμενον το 
ν’ άρέσκη διά τής επιστήμης μάλλον ή διά τής έμπνεύσεως, διά 
του χαρακτήρος μάλλον ή διά τής χάριτος. Τό δωρικόν πνεύμα 
ήγάπα τούς κανόνας, τήν άκρίβειαν, τήν μέθοδον ό Εύπομπος 
εθεσεν ώς πρώτιστον πάντων τήν γνώσιν τών άναλογιών, άνε- 
λυσε τό σώμα του άνθρώπου, τό περιέλαβεν είς άρχάς, καθώς 
πράττει ό γεωμέτρης βαίνων κατ’ άφαιρεσεις, και κατωρθωσεν 
ούτω νά ζωγραφήση τό τελειότερον έκεϊνο πρότυπόν, το όποιον 
οί μεταγενέστεροι άποκαλοΰσιν άκαδημιακον. Τό δωρικόν πνεύ
μα ύπήρχεν ακριβές, υγιές, θετικόν, έρώμενον του ορθού λόγου 
μάλλον ή τής ποιήσεως· ό Εύπομπος δέν άπεμακρύνθη μέν τοϋ 
πραγματικού, άντέγραψε δέ τό ζών πρότυπον, καί παρά πάσαν



άλλην αξίαν προεκρινε τήν τοΰ να ήναι άληθής. Αύτός ούτος, 
άπαντησας μιαν ημέραν εις τήν αγοράν τον γλύπ την Λύσιππον, 
νεον ετι και (,ητοΰντα διδάσκαλον, « Τδε, τόν είπεν, αυτό τό 
πλήθος, το κινουμενον πρό των όμμάτων σου* αυτό εχε διδά
σκαλον, τήν φύσιν. » Ό  Λύσιππος επραξε κατά τήν συμβουλήν, 
και υπήρξεν ό έγκαινιαστής τής ουτω προφανούς των Ε λλήνω ν  
τασεως πρός τό πραγματικόν· επραξε, δηλαδή, έν τη γλυπτική  
δ,τι ό Εύπομπος έν τή ζωγραφική.

"Οτε άφίχθη ό Ά π ελ λ ή ς  εις τήν Σικυώνα, ό Εύπομπος πλέον 
δεν έζη, άλλά  τήν σχολήν διηύθυνεν ό μαθητής καί διάδοχος 
αύτοΰ Παμφιλος. Ούτος διετύπωσε τήν διδασκαλίαν στερεώτε- 
ρον, τήν κατέστησε σύστημα, τυχόν τής έπικυρώσεως των άρ- 
χόντων καί λαβόν νόμου ίσχύν. Πρώτος αυτός άνεκήρυξε τήν 
άξιοπρέπειαν τής τέχνης- άπηγορεύΟη εις τούς δούλους ή πρά- 
ξις αύτής, μόνοι δέ οί έλίύθεροι άνδρες ήδύναντο νά γίνωσι ζω
γράφοι. Ή σχεδιογραφία άνηγορεύθη πρώτη τών έλευθερίων τε
χνών, τά τέκνα τών πολιτών έμάνΟανον νά σχεδιογραφώσι πριν 
ή μάθωσι τά γράμματα· άρχόμενα τής έκπαιδεύσεως, έλάμβανον 
άνά χεΐρας πινακίδιον πύξου καί χρωστήρα. Ή μικρά καί άμοι
ρος πολιτικής δυνάμειος Σικυών έξεδόθη ένθουσιωδώς εις μεταρ- 
ρύθμισιν, μέλλουσαν νά κλείση αύτήν· όντως δέ τήν έμιμήΟησαν 
ούκ όλίγα ι Έ λληνικα ί πόλεις.

Ά λ λ ά  καί έν τω έργαστηρίω του ό Παμφιλος έφαίνετο αύς·η- 
ρός και φιλοτιμος. Ά πτίτει παρά τών μαθητών του παιδείαν ού 
τήν κοινήν ώφειλον όχι μόνον φιλοσοφίας, ποιήσεως καί ιστο
ρίας νά ηναι έγκρατεΐς, ά λλά  καί κάτοχοι τών έπιστημών, ιδίως 
μαλιστα  τών μαθηματικών καί τής γεωμετρίας. Ή σαν ύπόχρεοι 
νά μενωσι παρ’ αύτώ δέκα έτη, διότι δέκα έτών έργασία μόλις 
έπηρκει ινα μυηθώσιν εις δλα τής τέχνης τά μυστήρια. Τώ προε- 
πλήρωνον δίδακτρα εν τάλαντον, ήτοι έξακισχιλίας δραχμάς, 
ποσόν ισοουναμοΰν τήν σήμερον πρός τό δεκαπλοΰν. "Ηθελε 
τοιουτοτροπως ό ΙΙάμφιλος νά ίορύση τήν άριστοκρατίαν τής  
τέχνης· ή ζωγραφική καθίστατο προνόμιον, καί ό πλοΰτος έξα- 
σφαλισις τής ανεξαρτησίας τών ζωγράφων, έχέγγυον τοΰ έργά- 
ζεσθαι εύσυνειδήτως, όχι πορισμοΰ χάριν, καί κατά συνέπειαν 
άξιοπρεπώς. ‘Ιπ ό  τοιοΰτο άπόλυτον σύστημα, άναμιμνήσκον 
τήν δημοκρατίαν τοΰ Πλάτωνος, διαφαίνεταί τ ι ιδανικόν, ώς καί

άπεδείχθη επειτα· ά λ λ ’ όμως όποία γενναία χίμαιρα (έάν ήναι 
τοΰτο χίμαιρα,) τό νά θέλη διά τούς καλλιτέχνας βίον έλεύθε- 
ρον, άπηλλαγμένον πάσης δουλοφροσύνης, τιμώμενον ύπό τοΰ 
κράτους! Σημειωτέον ά λλω ς τε, ότι εις τάς δωρικάς πόλεις οι 
θεσμοί ειχον μεγάλην ίσχύν, καί ότι οί νόμοι έφηρμόζοντο έν 
λογική, ής ή αύστηρότης ολίγον έφρόντιζε περί τών ιδιωτών. 
Ά πόδειξις τό πολίτευμα τής Σπάρτης.

Ό  Ά π ελ λ ή ς  ύπεβλήθη είς τούς όρους τοΰ Παμφίλου, καί, 
κατά τάς άρχαίας μαρτυρίας, είς τοσοΰτον μάλιστα  εύπειθειας 
προέβη, ώστε μετά θάνατον τοΰ Παμφίλου, διορίσαντος διαοο- 
χόν του έν τή διευθύνσει τή ς σχολής τόν ζωγράφον Μέλανθον, 
ενα τών μαθητών του, έστερξε νά ύποταχθή είς τόν πρώην συμ
μαθητήν του, άπεδέχθη τά μαθήματα αύτοΰ, καί συνειργασΟη 
μετ’ αύτοΰ από κοινοΰ. Διεσώθη δέ μέχρις ήμών εν τών πεφιλη- 
μένων παραγγελμάτω ν τοΰ Μελάνθου, έξ ού συμπεραινεται ο 
ίδιος τρόπος τών ζωγράφων τής Σικυώνος. «Τά εργα σας, έλε
γε, πρέπει νά έμφαίνωσι τόλμην καί τραχύτητα.» Αύτη ή τρα- 
χ ύτης, αύτη ή άκόλαστος καί πως άγρια τόλμη, μοι φαίνονται 
δωριχαί τωόντι ιδιότητες. Νομίζει τ ις , ότι άκούει τούς Σικυω- 
νίους διδασκάλους προσθέτοντας: «Μακράν άφ5 ήμών ή χάρις, 
ή μαλθακότης, ό δελεαστικός χρωματισμός, ή ήδυπάθεια τής 
άσιανής σχολής! μακράν δέ καί ή φαντασία, ή γονιμότης, αί με
γαλοπρεπείς καί ιδεώδεις καί επειτα εύφυεϊς καί άβραι συνθέσεις 
τής άττικής σχολής! Ή μεΐς άγαπώμεν, ήμεΐς τιμώμεν ό,τι άλη- 
θές, ορθόν, ζωηρόν, δεσποτικόν, ατενώς άκριβές, στερεόν τόσον, 
ώστε νά προσεγγίζη πρός τό άκαμπτον, χαρακτήρας θρασείς μέν 
καί τραχείς, ά λ λ ’έμποιοΰντας έντύπωσιν ειλικρινή, άπλήν, άμε
σον, έκπληκτικήν. Παρά τάς άνειμένας περιελίξεις προκρίνομεν 
τάς σοβαράς γραμμάς· τήν σοφίαν τών συνθέσεων παρά τήν αί- 
γλην τής ποιήσεως· θέλομεν πρό πάντων ύφος καί χαρακτήρα. 
Δέν μ£ς μέλει δέ αν διαφυλάττωμεν παραδόσεις άρχαίας, σχεδόν 
παραγεγραμμένας· πράττομεν άνενδοιάστως ό,τι καί οί γλύ-  
πται τής Α ίγ ίνη ς  έπί τών άετωμάτων τοΰ παρ’ αύτοις ναοΰ τής 
"Αθήνας. »

Ούτως ό νέος Ά π ελ λ ή ς , άγαθή τύχη, τήν οποίαν προεΐδε καί 
έξεζήτησεν, εύρών έν τή σχολή τής Σικυώνος τάσεις έκ διαμέ
τρου εναντίας πρός τάς τής φυλής του, βεβαίως δέ καί πρός



τάς ιδίας αύτοΰ, έπωφελήθη τήν δυϊκότητα, έξ ής αείποτε έφάνη 
συγκείμενος ό Ε λληνικός νους· πράγμα όχι δύσκολον είς τόν 
Α πελλήν, οστις ένεκα τής άνατροφής του συγκατείχε πρός τά  

τών Ίώνων καί τά τών Δωριέων προτερήματα. Ούδ’ ήλλοιώθη  
ποσώς έκ τούτου ή ίδιεξία αύτοΰ ως ζωγράφου, διο'τι αί γενναϊαι 
ιδιοκρασίαι άντέχουσι κατά πάσης στενοχώριας· μάλλον δέ ένι- 
σχύθη υπό τής σωτηρίου υποταγής του, προεφυλάχΟη κατά πά
σης υπερβολής, καί ήκολούθησε τήν μέσην όδόν,τό μέτρον έκεΐ- 
νο τοΰ καΛοΰ, δι’ ου μόνου δύναταί τ ις  νά πλησιάση είς τήν έν- 
τέλειαν, καθ’ δσον δίδεται είς τόν άνθρωπον.

Κατά τά τελευταία έτη της έν Σικυώνι διαμονής του, ό ’Α πελ- 
λή ς συνεβοήθησε τόν Μέλανθον, ζωγραφήσαντα εικόνα τινά  
περίφημον, τήν τοΰ τυράννου Ά ρ ι σ τ ρ ά τ ο υ ,  ισταμένου έπί 
τεθρίππου πλησίον τής Νίκης. Ό τε βραδύτερον ό νΑρατος ά~ 
πελυτρωσε τήν Σικυώνα καί έξήλειψε τάς εικόνας τών τυράν
νων, ό ζωγράφος Νεαλκής παρεκάλεσε νά φεισθώσι τοιούτου ω
ραίου έργου· έπειδή δέ ό Ά ρ α το ς  έφαίνετο άκαμπτος, ό Νεαλ
κής έπέμεινε καθικετευων αυτόν μετά δακρύων, καί υποσχόμε
νος νά έξαλείψη μόνον τό πρόσωπον τοΰ Ά ριστράτου, ώς και 
έπραξε, θέσας άντ’ αύτοΰ κλάδον φοίνικος· είς τρόπον ώστε ό 
πίναξ έκεϊνος παρίστα τοΰ λοιποΰ άπλώς Νίκην τινά έπί τέ
θριππου. Είναι πιθανόν, ότι ό "Απελλής συνέθεσε καί ά λλα  έργα 
έπί τής δεκαετούς έν Σικυώνι διαμονής αύτοΰ, ά λλά  δέν διεσώ- 
θη ύπό τών ιστοριογράφων ή μνήμη των. Ή νεολαμπής αύτοΰ 
φήμη, τό κΰρος τής σχολής, είς ήν άνήκεν, ή φ ιλ ία  τοΰ Μελάν- 
θου, τόν κατέστησαν άκουστόν είς τόν βασιλέα τής Μακεδονίας, 
όστις τόν έζήτησε· καί μετέβη λοιπόν ό Ά π ελ λ ή ς  παρά τώ  
Φιλίππω, πατρί τοΰ Αλεξάνδρου.

Ή το ήδη γέρων ό Φίλιππος κατ’ έκείνην τήν έποχήν* πολ
λώ ν δέ πόλεων ύπήρχε κύριος καί πολλών θησαυρών κάτοχος, 
καί θεμελιωτής αύτοκρατορίας, ήν ήγγ ιζε νά μεταβιβάση είς 
τόν υιόν του, καί ή οποία έμελλε νά κατακάμψη τήν Ε λλάδα. 
Οί Μακεδόνες, οί Πεδεμόντιοι ούτοι τής Ε λλη ν ική ς χερσονήσου, 
ειχον ισχυρόν στρατιωτικόν διοργανισμόν καί τήν ένότητα, άρε- 
τήν, ής αείποτε ήμοίρισαν αί διά τάς έριδας αύτών έξησθενισμέ- 
ναι δημοκρατίαι τής Ε λλάδος. Άπομεμακρυσμένοι πρός βθ(5ράν 
τοΰ Ό λύμπου καί τοΰ Πηνειοΰ, πρό πολλοΰ έμενον άλλότριοι

πρός τήν διανοητικήν πρόοδον τών Ε λλή νω ν, θεωρούντων αύ- 
τους ως βαρβαρους. Διά τοΰτο οί βασιλείς τής Μακεδονίας, 
έπιμόνως ποθοΰντες ϊνα καί αύτοί λογίζω ντα ι ώς Έ λληνες, έ- 
ξεζήτουν ι'να ώσι δεκτοί είς τά Ό λύμπια, είς τάς είρηνικάς έ- 
κεινας συνοδους τών φυλών τής αυτής καταγωγής· έπεδείκνυον 
λοιπόν ζήλον πρός τά γράμματα καί τάς τέχνας, άν δέ καί 6 
τόπος των δέν παρήγεν ούδέ ποιητάς, ούδέ καλλιτέχνας, προσε- 
πάθουν νά προσελκύωσιν είς τήν αύλήν των τούς "Ελληνας 
καλλιτέχνας καί ποιητάς. Οί περιφανέστεροι τών έξορίστων έτύγ-  
χανον παρ’ αύτοΐς περιθάλψεως καί τιμής. Είς τήν Μακεδονίαν 
ό Εύριπίδης έζήτησε παρηγορίαν διά τήν πρός αύτόν άδικίαν 
τών Αθηναίων· έκεΐ δέ καί ό Ζεΰξις ειχε προσηλωθή ΐνα κο- 
σμήση τά  άνάκτορα τοΰ βασιλέως Α ρχελάου διά τής γραφίδος 
του. ΙΙαρεκτός όμως τών έκ τής πολυτελείας τέρψεων, αϊτινες 
θέλγουσι καί τούς ήκιστα πεπολιτισμένους τών ήγεμόνων, αδται 
αί περιποιήσεις ησαν πολιτικαί μάλλον ή ειλικρινείς, μάλιστα  
δ’ έκ μέρους τοΰ Φιλίππου, άνδρός πρακτικοΰ, πανούργου, μ ι
κρόν εύαισθήτου πρός τά  καλά, καί μόνον μέγα έχοντος τήν  
φιλοδοξίαν ά λ λ ’ ό Φίλιππος έγίνωσκεν, ότι ό άριστος τρόπος 
ΐνα κατακτήση τούς Έ λλη να ς ήτο νά φανή πρός αύτούς ώς κα- 
τακεκτημένος ύπό τών ιδεών αύτών. Ό  Ά π ελ λ ή ς  λοιπόν κατέ
στη ό ζωγράφος τής αυλής· έζωγράφησε πολλάς εικόνας προ
σώπων, όχι μόνον τόν βασιλέα, ά λλά  καί τόν υιόν του, καί τούς 
στρατηγούς, καί τούς κυριωτέρους τών ύπουργών αύτοΰ. Ή  τής 
φύσεως σπουδή, ή έν ύπομονή άνάλυσις τοΰ έμψύχου πρωτοτύ
που, ή τοΰ άληθοΰς καί πραγματικοΰ άναζήτησις, ήν έπέβαλον 
είς αύτόν οί Σικυώνιοι διδάσκαλοι, τόν καθίστων θαυμασίως έπι- 
τήδειον είς τοΰτο τό έργον.

Ή  πρός αύτόν εύνοια διετρανώθη ότε μάλιστα  άνήλθεν έπί 
τοΰ θρόνου ό Αλέξανδρος. Ό μαθητής τοΰ Ά ριστοτέλους ή- 
γάπα τήν δόξαν έμμανώς, δεικνύων κατά τοΰτο ψυχήν όντως 
Ε λληνικήν. Έ άν κατ’ έπιτήδευσιν έθετε κατά πάσαν νύκτα ύπό 
τό προσκεφάλαιόν του τά ποιήματα τοΰ Όμήρου, έάν καί έν 
αύτή τή Βαβυλώνι, ότε είχε τήν Ά σ ία ν  πρό τών ποδών του, 
προσεποιεΐτο ότι έτρεμεν ένώπιον τής γνώ μης τών Αθηναίω ν, 
ένεθά^ιρυνεν όμως 'τάς τέχνας μεθ’ ύπερβαλλούσης άσωτείας, 
έπειδή έγίνωσκε τίνι τρόπω καθιεροΰται ή δόξα. Ό  πόθος, δν



Ιτρεφεν όπως άπαθανατισθώσιν οί χαρακτήρες της μορφής του 
καί παραδοθή είς τούς μεταγενεστέρους ή είκών αύτοΰ όσον οίόν 
τε ευειδής, έξεδηλοΰτο μετά νοήμονος προσπαθείας, άλλά  καί 
μετά δεσποτισμοΰ άφελοΰς· διότι είς μόνους τούς άρίστους καί 
περιωνυμοτέρους τών τεχνιτών έπέτρεπε νά τόν άπεικονίζωσι. 
Μόνος ό Λύσιππος είχε τό προνόμιον τοΰ γλύφειν ή χύνειν τά  
άγάλμ ατά  του· μόνος ό Π υργοτέλης ώφειλε νά χαράττη τό ο
μοίωμα αύτοΰ έπί τών νομισμάτων ή τών τιμαλφώ ν λίθων· μό
νος ό Ά π ελ λ ή ς  ήδύνατο νά ζωγραφή αύτόν. Φύσει οί άπόλυτοι 
βασιλείς θέλουν νά έξασκώσιν έπί της τέχνης άμεσον εξουσίαν 
έξ αύταρεσκείας, ή χάριν τών ορέξεων των. Ά λ λ ’ όμολογητέον 
καί τοΰτο· ότι καί ό Α λέξανδρος, ώς πας ιδιώτης άπλοΰς, είχε 
τό δικαίωμα τοΰ έκλέγειν τούς τεχνίτας, είς τών οποίων τάς  
χεΐρας ένεπιστεύετο έαυτόν καί αν δέ θεωρηθη ώς μή άπηλλαγ- 
μένος ζηλοτυπίας τινός τυραννικής κατά τό μάλλον ή ήττον, 
τό νά μεριμνά τοιουτοτρόπως περί της ίδιας του μνήμης πόσον 
είναι φυσικώτερον τής άλαζονείας τών καθ’ ημάς Γάλλων μο 
ναρχών, χαραττόντων τά  άρχικά τοΰ ονόματος αύτών στοιχεία, 
δίκην σφραγϊδος ιδιοκτησίας, έπί τών πετρών παντός κτιρίου έ- 
γειρομένου διά δαπάνης κοινής. Καί μακάριοι ήμεΐς, δταν δέν 
προσθέτωσιν είς αύτά καί τά τών έρωμένων των!

Ό  Ά π ελ λ ή ς  λοιπόν υπήρξε πρός τόν Αλέξανδρον ό,τι ό 
Βελάσκης πρός Φίλιππον τόν Δ' καί τήν αύλήν τής Ισπανίας. 
«Δέν δύναταί τ ις ν’ άπαριθμήση, λέγει ό Φυσιολόγος Πλίνιος, 
ποσάκις έζωγράφησε τόν Φίλιππον, μάλιστα  δέ τόν Α λ έ ξα ν 
δρον.» Ό  Α λέξανδρος έτι παιδίον, έφηβος, άνήρ, ετι δέ καί 
θεός, τουτέστι κρατών τόν κεραυνόν Διός τοΰ πατρός αύτοΰ, ό 
Αλέξανδρος έφιππος ή έπί δίφρου, στεφανούμενος υπό τής Νί
κης ή δορυφορούμενος υπό τών Διοσκούρων, έπί τοΰ θρόνου 
αύτοΰ ή έν τώ πεδίω τής μάχης, οί συνέταιροι τοΰ Αλεξάνδρου, 
οί ίπποι του, αί έρωμέναι του, ότέ μέν ό Κ λιτός καί ό Α ν τ ίγ ο 
νος, ότέ δέ ή περικαλλής Παγκάστη καί ό άκάθεκτος Βουκέφα- 
λος, ταΰτα  καί άλλα  άπησχόλησαν τήν γραφίδα του έπί πολλά  
ετη. Όποια άντίθεσις πρός τάς μεγαλοπρεπείς καί όντως έθνικάς 
σελίδας, τάς οποίας ό μέν Π ολύγνωτος έχάραττεν έπί τής Ποι
κίλης Στοάς, ό δέ Φειδίας έγλυφεν έπί τοΰ Παρθενωνος! Ά λ λ ’ 
είχε παρ έλθει πλέον ό καιρός τοΰ Κίμωνος καί του Περικλεούς·

ό αιών τής έλευθερίαςέτελεύτα πρός τούς τεχνίτας,ώ ς έτελεύτα  
καί πρός τούς άλλους τών πολιτών, μετά δέ τής έλευθερίας 
συναπέθνησκε καί τό μεγαλεΐον. Ό  Ά π ε λ λ ή ς  τουλάχιστον έθη- 
σαύριζε πλοΰτον ούχί άσήμαντον, καί ύπέμενε μέν τόν αύλικόν 
βίον, δέν έθυσίαζεν όμως ούδ’ άπασαν τήν φιλοτιμίαν του, ούδέ 
τινα περί τό λέγειν άνεξαρτησίαν, άναγκαίαν είς πάντα άνδρα 
σεβόμενον τήν ίδιαν αύτοΰ δόξαν. Σώζεται τι άνέκδοτον μαρτυ
ρούν, ότι ύπήρχεν άνεκτόν έξ αύτοΰ παν έπος, χάριν τής εύφυΐας 
καί τής οικιακής ειρωνείας έκείνης, ήν μετεχειρίζοντο τοσοΰτον 
χαριέντως οί "Ελληνες. Διηγούνται, ότι ό Αλέξανδρος ήρχετο 
συνεχώς είς τό έργαστηριον τοΰ Ά πελλοΰ· ένώ λοιπόν έκάθητό 
ποτε ΐνα ζωγραφηθή, ήμφισβήτει συγχρόνως περί τής τέχνης, 
καί αί κρίσεις, τάς όποιας έξέφερε, τόν έξήλεγχον ώς έννοοΰντα 
αύτήν πολύ όλιγώτερον ή τήν τοΰ κυβερνάν. «Πρόσεξε, τόν λέ
γει ό Ά π ε λ λ ή ς  μίαν ημέραν, δέν παρατηρείς ότι κινείς είς μει
δίαμα καί τούς δούλους αύτούς, οίτινεςμοΰτρίβουσι τάς βαφάς;» 
Ό ,τι σχεδόν ό Βολταΐρος παρά Φρειδερίκω τώ μεγάλω . Πιστεύω 
ότι τό μάθημα τοΰτο θά έλαβεν ό Α λέξανδρος πρό τής άναχω- 
ρήσεως αύτοΰ είς τήν Ά σίαν· αμφιβάλλω  δέ αν θά τό ήνείχετο 
μετά τόν φόνον τοΰ Κ λίτου καί τήν πυρκαϊάν τής Περσεπόλεως. 
Ούχ ήττον έθώπευε τόν Ά π ελ λ ή ν , διότι ή τέχνη του έμελλε νά 
συντείνη πρός έλκυσμόν τής εύμενοΰς γνώ μης τών μεταγενε
στέρων· μάλιστα  δ’έπραξε πρός αύτόν καί θυσίαν τινά, ικανήν νά 
έκθερμάνη τάς εύφημίας τών βιογράφων του. Ό ταν ήθέλησε νά 
γνωρίση τών άσιατικών αύλών τήν πολυτέλειαν καί τάς ήδυπα- 
θείας, ό Α λέξανδρος προσέλαβε περί αύτόν πολλάς έκλεκτάς 
δούλας, καί έσχημάτισε γυναικωνίτην άληθή. Ώ ραιοτάτη δέ καί 
έρασμιωτάτη πασών τών γυναικών τούτων ήτο ή Παγκάστη, 
τήν οποίαν ό Ά π ελ λ ή ς  παρηγγέλθη νά ζωγραφήση έν όλη τή 
γυμνότητι τοΰ λαμπροΰ αύτής σώματος. Ό  ζωγράφος ήράσθη 
τοΰ προτύπου του περιπαθώς· ό Α λέξανδρος, έννοήσας τοΰτο, 
έδωκεν είς αύτόν τήν Παγκάστην. Ό πως άν θέληση τ ις  νά έξη- 
γήση τήν πράξιν ταύτην, είτε ώς έπιτήδευσιν, είτε ώς πόθον ΐνα 
ό κόσμος κινηθή είς θαυμασμόν, όφείλει νά όμολογήση, ότι 
άπητεΐτο μεγάλη ψυχή.

"Οτε ό Μακεδών άνεχώρησε μετ’ ολίγων τινών άνδρών πρός 
,.κατάκτησιν τής Περσίας, ό Ά π ελ λ ή ς  άποκατέστη έλεύθερος,



καί έπέστρεψεν είς τήν 'Έφεσον, τήν πατρίδα του ίσως, ή του
λάχιστον τήν πόλιν, Ινθα διήγαγε τήν πρώτην αύτοΰ νεότητα. 
Φαίνεται δέ, δτι έκ συμφώνου μετά τοΰ ’Αλεξάνδρου έξελέξατο 
ταύτην τήν διαμονήν, έπειδή ό βασιλεύς, προβλέπων τούς θριάμ
βους αύτοΰ, ήδύνατο, κύριος ών της ’Ασίας, νά έχη ύποχείριον τόν 
ζωγράφον καί φίλον του. Ά λ λ ’ ή ζωή τοΰ ήρωος υπήρξε τόσον 
βραχεία δσον τό μεγαλεΐόν του ταχύ, καί ό Ά π ελ λ ή ς  μετ’όλίγον, 
έξ ούδενός έξαρτώμενος, κατέστη κύριος έαυτοΰ* άν δέ προσε- 
κλήθη είς Περσέπολιν ή είς Έ κβάτανα, μετά θάνατον δμως τοΰ 
Αλεξάνδρου έπανήλθεν είς τήν Έφεσον. Αύτόθι έζωγράφησε π®λ- 
λ ά ς  εικόνας, αϊτινες διετηροΰντο έν τώ περιφήμω ναώ τής Ά ρ -  
τέμιδος* αύτόθι δέ και έπεξειργάσθη τήν εικόνα τοΰ μεγάλου 
ίερέως Μεγαβύζου, ή μάλλον έξεικόνισε τήν πάνδημον πομ- 
πείαν, ήν ήγεν ό μέγας ίερεύς.

Έπειδή ό βίος τοΰ Ά π ελλο ΰ  ούδαμοΰ ύπάρχει γεγραμμένος, 
καί είναι χρεία νά συναχθώσι τά  κατ’ αύτόν έξ άνεκδότων διε
σπαρμένων είς τούς συγγράφεις, άδύνατον νά τηρηθή άκρίβεια 
έν τη άλληλουχία  τής έξιστορήσεως· βλέπομεν μόνον, ότι μετά  
θάνατον τοΰ Αλεξάνδρου μετήλθε τήν έλευθερίαν του περιερχό- 
μενος τήν Ε λλάδα , δτι διέμεινεν είς διαφόρους πόλεις έκτελών 
παραγγελλομένας αύτώ έργασίας.Αυται αί περιοδίαι, τών όποιων 
εϊχον δώσει ήδη τό παράδειγμα ό Πολύγνωτος, ό Ζεΰξις καί άλ
λοι τεχνΐτα ι, έκίνουν τάς άνευφημίας τών κατοίκων. Οί μεγάλοι 
ζωγράφοι ύπηρξαν άείποτε δημοφιλέστεροι τών μεγάλω ν γ λ υ 
πτών, καί πρός αύτούς άπενέμοντο τιμα ί ώς πρός ήμιθέους. 
Έπέστρεψε λοιπόν ό Ά π ε λ λ ή ς  είς τήν Σικυώνα, ΐνα έπανίδη τούς 
φίλους καί τούς άντιζήλους του, καί, ώς πιθανόν, αύτόθι έγένετο 
ό περίφημος συναγωνισμός έκεΐνος, τοΰ οποίου θέμα ύπήρχεν 
εις ίππος. Ό  Ά π ελ λ ή ς  έδέχθη τήν πρόκλησιν, ά λλά  παρατη- 
ρήσας δτι οί άντίπαλοί του περιεπόλουν τούς κριτάς, έζήτησεν 
ΐνα ληφθώσιν ώς κριταί αύτά τά ζώα. Ή χθησαν λοιπόν ίπποι 
ένώπιον τής ζωγραφίας έκάστου τών συναγωνιζομένων, καί πρό 
μέν τή ς τοΰ Ά π ελλο ΰ  έχρεμέτισαν, πρό δέ τών ζωγραφιών τών 
άλλω ν εμεινον σιωπηλοί. Ό  Α ίλιανός διαστρέφει ταύτην τήν 
διήγησιν, ήτις, ομολογώ, ομοιάζει μέ μΰθον* διατείνεται, δτι ό 
Αλέξανδρος μίαν τών ήμερών έξήλεγχε τόν ίππον, έπί τοΰ 
οποίου ό Ά π ελ λ ή ς  τόν παρίστα καθήμενον, ό δέ ζωγράφος ειπε

νά φερωσιν ένα ζώντα ίππον, δστις έχρεμέτισεν άμα ίδών τήν 
είκονα του. «Παρατηρείς; είπεν ό Ά π ε λ λ ή ς  πρός τόν Α λ έ ξα ν 
δρον* τό ζώον τοΰτο έχει γνώσιν τής ζωγραφικής πλειοτέραν 
παρ’δσην συ.» Ό Α ίλιανός, άνθ’ ένός εύφυοΰς πλάσματος, άντι- 
κατέστησε μίαν χυδαίαν ρήσιν.^

Ή Σικυών άπέχει τής Κορίνθου όλίγας ώρας. Ό  Ά π ελ λ ή ς  
έπισκέφθη τήν Κόρινθον. Πλησίον τής πηγής Πυρήνης άπήντησε 
και παρέλαβεν είς τήν οικίαν του τήν έταίραν Λαϊδα, τήν δευ- 
τέραν, ήτις, και τοι ήδη ηλικιωμένη, δέν έγήρασεν, έπειδή διε- 
τηρεΐτο ή καλλονή τη ς, καί ή ώριμότης αύτής ηύγαζεν ώς τά  
θέρη τά ύπό τοΰ ήλίου κεχρυσωμένα. Εικάζεται εύλόγως, δτι ό 
Ά π ε λ λ ή ς  ήθέλησε νά ίδη καί τάς Α θήνας, αϊτινες, φεΰ! μόνον 
μεγάλων άναμνήσεων πόλις ύπήρχον Ικτοτε. Δέν άναφέρει ή 
ιστορία άν οί Α θηναίο ι τόν ύπεδέχθησαν μετά διακεκριμένης 
εύνοιας, ή άν έπεθύμησαν έκ τής χειρός του εικόνα τινά* ύποτί- 
Οεται δτι πρός τόν εύνοούμενον τών βασιλέων τής Μακεδονίας 
προσηνέχθησαν ψυχρώς. Ή σιγήσασα Πνύξ, ό έξορισθείς Δημο
σθένης, ό έν πάση ψυχή φόβος, άπέδειξαν τ ί προύτίθετο ό θαυ
μασμός τοΰ Αλεξάνδρου υπέρ τών Αθηνών* αι κολακεΐαι τών 
διαδεξαμένων αύτόν ύπέκρυπτον έτι βαρυτέραν καταπίεσιν. Γινώ- 
σκομεν μόνον, δτι ό Ά π ελ λ ή ς  παρευρέθη είς τάς έορτάς τής  
Έ λευσϊνος, δπου καί έμυήθη είς τά μυστήρια καί αύτός, ώς δλβι 
βι πεφωτισμένοι νόες τής είδωλολατρείας. Έπιστρεφούσης τής 
ιεράς πομπείας, καί διερχομένης τήν έρατεινήν έκείνην παρα
λ ίαν τοΰ δρμου τής Σαλαμΐνος, έφ’ ής έκπνέει τό νωχελές κΰμα  
άφλοισβον, άπέναντι τών δρέων τής Σαλαμϊνος καί τών Μεγά
ρων, ών αί ύποκύανοι κορυφαί παρίστανται διαφανείς ώς ό ούρα- 
νός, έν τώ  μέσω πάσης λαμπρότητος τής μειδιώσης φύσεως, 
έφάνη αίφνιδίως άναδύσασα έκ τών ύδάτων ή εταίρα Φρυνη, γ υ 
μνή ώς ή Αφροδίτη, ώραία ώς άγαλμα* καθήσασα δ’ έπειτα έπί 
τής άμμου, καί τούς πόδας Ιχουσα βρεχομένους ύπό τοΰ άφροΰ 
τής θαλάσσης, ήρχισε νά συστρέφω τήν ύγράν της κόμην, άπο- 
θλίβουσα τό ύδωρ έξ αύτής. Τοιαύτην έντύπωσιν έπροξένησε 
τό θέαμα τοΰτο είς τόν Ά π ελ λ ή ν , ώστε άμα έπιστρέψας οϊκαδε 
καί παγιώσας αύτό έν τή μνήμη του, έζωγράφησε τήν Ά ν α δ υ ο -  
μ έ ν η ν  Ά φ ρ ο δ ί τ η ν .  Τήν έκπληκτικήν ταύτην έντύπωσιν τοΰ 
ωραίου είς τοιοΰτον έπίλεκτον νοΰν δύναται νά φαντασθή έκαστος.



Ό  Ά π ελ λ ή ς  έπεσκέφθη και τήν νήσον 'Ρόδον, ή δε αποδη
μία του αΰτη είναι ιδίως άξιομνημόνευτος, διότι έπ’ αυτής τοι- 
αύτην έκφαίνει ό άνήρ γενναιότητα καί ευγένειαν αισθημάτων, 
ώστε έλκύει αγάπην. Εύρίσκετο είς τήν 'Ρόδον ζωγράφος τ ις  
άριστος, όνόματι Πρωτογένης. Μετριόφρων ό άνήρ ούτος και 
είσέτι άσημος, ώς παραγνωριζόμενος υπό τών συμπολιτών του, 
είχε καταντήσει νά ζωγραφή πλοία ΐνα πορίζηται τά πρός ζωήν, 
καί τοΰτο μέχρι τών πεντήκοντα ετών τής ήλικίας του* ά λ λ ’ 
έκέρδαινεν ολίγους τινάς όβολούς, και ήγόραζε θέρμους (λουπι- 
νάρια) ικανούς ώστε νά έχη διά τινας ήμέρας νάτρώ γη, έκλείετο  
έντός τής οικίας του καί τότε κατεγίνετο εις τά μάλλον έπιμε- 
μελημένα καί λεπτότερον έπεξειργασμένα έργα αύτοΰ. Έ ν  έξ 
αύτών, παραδείγματος χάριν, ήτο ό κυνηγός αύτοΰ Ίαλυσό ς, 
έπί τοΰ όποιου ένησχολήθη έπί έπτά έτη. Ό  Πρωτογένης ήτο 
πνεΰμα δύσκολον, ουδέποτε ηύχαριστεΐτο έξ όσων έζωγράφει, 
εΐργάζετο δέ μετ’ έπιμονής καί αύστηρότητος. Τό έναντίον τοΰ 
Ά π ελλοΰ· ό μέν σκυθρωπός καί'έχέμυθος, ό δέ ιλαρότατος καί 
ομιλητικός· ό μέν έγκαταλελειμμένος καΓάθλιος, ό δέ ευδαίμων 
καί όλβιος. Έ ν πάση έποχή ή τύχη άρέσκεται άντιπαραθέτουσα 
οΰτω τάς μοίρας. Τουλάχιστον ό Ά π ελ λ ή ς , ίδών εικόνα τινά  
τοΰ Πρωτογένους, καί έκτιμήσας αύτόν ώ ς’έξαίρετον άνταγω -  
νιστήν, ήλθεν είς βοήθειάν του, τόν ύπέδειξεν είς τούς συγχρό
νους ώς άξιον προσοχής, καί τάχιστα περιεποίησεν είς αύτόν 
φήμην καί πλοΰτον. Οί 'Ρόδιοι ύπεδέχθησαν τόν εύνοούμενον 
τοΰ Αλεξάνδρου ένθουσιωδώς, διότι ήγάπων περιπαθώς τά ς τέ- 
χνας καί τά  γράμματα* ειχον σχολάς ρητορικής καί γλυπ τικής  
λαμπρυνάσας αύτούς κατά τούς τελευταίους αιώνας τής Ε λ λ η 
νικής, δέν λέγω  άνεξαρτησίας, ά λ λ ’ αύτονομίας. Πόσον έθαύ- 
μασαν όλοι, όταν είδον τόν Ά π ελλή ν , ότι μόλις άποβάς άπό τοΰ 
πλοίου κατηυθύνθη είς τό έργαστήριον τοΰ πτωχού Πρωτογέ
νους, είς ον προσέφερε διά μίαν κ α ί5 μόνην εικόνα πεντήκοντα  
τάλαντα , ήτοι 3 0 0 ,0 0 0  δραχμών! Τόν ένόμισαν φρενοβλαβή. 
«Ή συχεΐτε, είπε πρός τούς περί αύτόν, έκαμα μίαν έξαίρετον 
άγοράν. Ή τέχνη τοΰ Πρωτογένους είναι τοιαύτη, ώστε έντός 
όλίγου θ’ άναγκασθήτε ν’ άναγν(ορίσητε αύτήν* έγώ δέ τήν ει
κόνα ταύτην θά πωλήσω εις διπλάσιάν τιμήν.»

Καί όντως, έκτοτε ό Πρωτογένης έφημίσθη καθ’ όλην τήν

Ε λλάδα . Δημήτριος ό Πολιορκητής, Α ντίγο νο ς ό βασιλεύς, οί 
Αθηναίο ι αύτοί έπορεύοντο ΐνα τ ίς  πρώτος άποκτώσιν εικόνας 
του. Μαντεύει εκ τούτων έκαστος, ότι έλαβε ycopav στενή φ ιλ ία  
μ,εταξύ τών δύο άριστοτεχνών. Ό  Ά π ελ λ ή ς  ένεθά^ρυνε πάντοτε 
τόν ΓΙρωτογένην* τόν ελεγεν, οτι τό μόνον του έλάττω μα ήτο ή 
ύπερβολική έργασία και ή άναζήτησις άκατορθώτου τινός τελειό- 
τητος. «Έ γώ, τόν έλεγε, κατά τοΰτο μόνον σέ ύπερέχω, ότι 
εγκαίρως άφίσταμαι τής εικόνος μου, παυόμ,ενος τής περαιτέρω 
επεξεργασίας.» Π ολλάκις διηγήθησαν άνέκδοτόν τι, τό όποιον 
φαίνεται μέν παιδαριώδες κατά πρώτον, ά λ λ ’ έξ έναντίας νομίζω  
αύτό χαρακτηριστικώτατον τών ηθών καί τών τάσεων τών ζω
γράφων έκείνης τής εποχής. Μίαν ήμέραν ό Ά π ελ λ ή ς , μή εύ- 
ρών τόν Πρωτογένην έν τώ έργαστηρίω, παρετήρησε πίνακά τινα  
κείμενον έπί τοΰ όκρίβαντος* λαμβάνει μίαν γραφίδα καί άγει 
έπί τοΰ πίνακος μίαν γραμμήν τόσον λεπτήν, ισην καί εύχερή, 
ώστε ό Πρωτογένης, έπιστρέψας, άνέκραξεν ότι μόνος ό Ά π ε λ 
λή ς  ήτον ικανός νά διευθύνη γραφίδα τοσοΰτον άπαρεγκλίτως. 
Επειδή δέ ή βαφή εύρέθη ήδη στεγνή, ό Πρωτογένης μεταχειρι- 
σθείς άλλο χρώμα, ήγαγεν έπί τής γραμμής τοΰ Ά π ελλο ΰ  
άλλην λεπτοτέραν, μή κρύπτουσαν τήν πρώτην, ά λλά  τέμνου- 
σαν αύτήν έν τώ μέσω καθ’όλον τό μήκός της. Ό  Ά π ελ λ ή ς , μή 
θέλων νά μείνη νενικημένος, ελαβε τρίτου χρώματος βαφήν καί 
ήγαγε τρίτην γραμμήν έπί τής τοΰ Πρωτογένους.'Ώστε ήχθησαν 
γραμμαί τρεις, ή τρίτη έντός τής δευτέρας, ή δευτέρα έντός τής 
πρώτης, διαφόρου χρώματος καί ή μία λεπτοτέρατής άλλης. Ό  
’Ιταλός άριστοτέχνης Μ ιχαήλ Ά γ γ ε λ ο ς  έφρόνει, ότι ή γραμμή  
αΰτη έσχημάτιζε τό περίγραμμα καλής τίνος μορφής έσχεδια- 
σμένης γλαφυρώς* ά λ λ ’ ό Πλίνιος μαρτυρεί, ότι έπί πολύν χρό
νον ύπήρχεν άνηρτημένος έν 'Ρώμη ό πίναξ ούτος, καί ότι ούδέν 
άλλο έβλεπέ τ ις  έπ’ αύτοΰ είμή τήν πολυθρύλλητον εύθεΐαν 
γραμμήν. Μεταξύ δέ καί άλλω ν άριστουργημάτων τής Ε λ λ η 
νικής τέχνης έφείλκυε μακρόθεν τούς θεατάς διά τής γυμνότη- 
τός του, καί έξέπληττεν αύτούς πλησιόθεν διά τής έπιδεξιότητος 
τών δύο τεχνιτών.

Έ κ τής άσφαλείας ταύτης καί λεπτότητος περί τήν μεταχεί- 
ρησιν τής γραφίδος δυνάμεθα νά φαντασθώμεν είς όποιον βαθμόν 
έντελείας προήχθησαν οί ζωγράφοι έκείνης τής έποχής, καί ό



ποια θαυμαστά εργαλεία μετεχειρίζοντο. Ή σχεδιογραφία ήτο 
εις αυτούς έκ τής παιδικής ηλικίας οικεία, καί όχι σχεδιογρα
φία εύκολος, πρόχειρος, πλήρης έπιδιορΟώσεων καί συναρμογών, 
ά λλά  στερεά, άκριβής, λεπτή, άλάνθαστος, άγουσα τά  γλαφυ-  
ρώτατα τών σχημάτων μετά βεβαιότητος γεωμέτρου, άγοντος 
κύκλον διά του διαβήτου. Παρατηρήσατε τωόντι τά  τοσαΰτα έ- 
ζωγραφημένα άρχαια άγγεΐα, ών πολλά σώζονται άπό τής ε
ποχής τοΰ ’Αλεξάνδρου, καί θά θαυμάσητε τήν καθαρότητα τών  
σχεδιογραφιών, τάς οποίας έχάραττον έπ’ αύτών εύχερώς οί 
ζωγράφοι τών Ε λληνικώ ν έργοστασίων διά γραφΐδος έμβεβαμ- 
μένης εις μέλαν βερενίκιον καί έπί κεράμου πορώδους καί 
στρογγύλου, έτελειοποίουν έκ πρώτης βολής συνθέσεις, τάς ο
ποίας οι μεταγενέστεροι άδυνατοΰντες νά μιμηθώσιν απελπίζον
ται. Έάν δέ τόσην είχον έπιτηδειότητα οί άπλοι τ ε γ νΐται, τ ί δέν 
ήσαν ικανοί νά κατορθώσωσιν οί άληθεΐς ζωγράφοι, μάλιστα  δέ 
οί τής τέχνης διδάσκαλοι!

Ά ν  άφ’ ένός ή γενναιότης τοΰ Ά π ελλο ΰ  τώ περιεποίει φ ίλους, 
ή τέχνη του άφ’ έτέρου τώ έπροξένει έχθρούς· καί άπόδειξιν 
περί τούτου έχομεν τάς έν Α ιγύπτω  τύχας του. Ό  Αλέξανδρος 
ήτο ήδη τεθνεώς, καί ή Α ίγυπτος κατείχετο ύπό τοΰ Πτολε
μαίου, όστις δέν είχε μέν λάβει είσέτι τόν τίτλον βασιλέως, 
ά λ λ ’ έκέκτητο πάσαν έξουσίαν βασιλικήν· τουλάχιστον είς τήν 
αύλήν του έφαίνετο πάσα ήγεμονική πολυτέλεια, καί οί κόλακες 
του έπεδείκνυον τόν τΰφον, δν έχουσιν έν γένει οι αύλόδουλοι. 
Μίαν τών ήμερών τό πλοιον τοΰ Ά π ελλο ΰ , ώθούμενον ύπό τής 
τρικυμίας, ήναγκάσθη νά καταφύγη είς τής Α λεξάνδρειάς τόν 
λιμένα. Ό  Ά π ελ λ ή ς  δέν έκρινε καλόν νά κατευθυνθή εις τό ά- 
νάκτορον τοΰ Πτολεμαίου, ύπό τοΰ όποιου δέν ήγαπάτο ποσώς, 
διότι ίσως έτυχέ ποτε νά τόν προσβάλγ) διά τολμηροΰ τίνος λό
γου, όμοιου πρός τάς έπιπλήξεις, τάς οποίας άπηύθυνεν έλευ- 
θέρως πρός τόν Αλέξανδρον, και διότι ή δυσμένεια τοΰ Πτολε
μαίου ύπεθάλπετο έπιμελώς ύπό τοΰ Ά ντ ιφ ιλο υ , άλλου ζωγρά
φου φθονεροΰ, έχοντος τήν οΐησιν, ότι ύπήρχεν έφάμιλλος τοΰ 
Ά π ελλο ΰ , επειδή έμίσει αύτόν. Ό  Ά ντ ίφ ιλο ς  ουτος ήτο γέννη
μα τής Α ίγυπτου, όπου είχε φήμην πρό πάντων επαινείτο μία  
τών εικόνων αύτοΰ παριστώσα π α ι δ ί  ον  φ υ σ ώ ν  π ρ ό ς  πΰρ* 
ή άντανάκλασις τών φλογών έφώτιζε τό πρόσωπον τοΰ παιδίου

καί όλον τόν θάλαμον. Ειχεν εύχέρειαν μεγάλην, πνεΰμα δη
κτικόν, και ύπήρχεν ο έφευρετής είδους τ ινό ς  γελοιογραφιών, 
τας όποιας οί άρχαιοι ωνομαζον γ ρ ύ λ λ ο υ ς .  Έζωγράφησε 
τινα σύγχρονον όνοματι Γρύλλον, παραστήσας αύτόν έχοντα 
χοίρου κεφαλήν, είτε οιοτι ωμοιαζε μετά τοΰ ζώου τούτου, είτε 
οιοτι γ ρ υ λ λ ο ς  σημαίνει Ε λληνιστί χοιρίδιον. Ό  άστεϊσμός 
ήτο σκαιός, ά λ λ ’ ηύδοκίμησεν έν εποχή, καθ’ ήν έξησθένει ήδη 
ή τέχνη και ή κοινή φ ιλοκαλία . Έπεκράτησε κατ’ έκείνας τάς  
ημέρας το είδος τοΰτο τώ ν γελοιογραφιών, ώς άπαντώνται έν 
τή Πομπηϊα παραδείγματα αύτοΰ* ό φιλόστοργος Α ινείας, ό 
Λ γχισης και ο μικρός Ασκάνιος έκεΐ φαίνονται έχοντες ζώων 

κεφαλας. Συμπεραίνει λοιπον έκαστος τήν άποστροφήν τοΰ Ά 
πελλοΰ προς το βαναυσον τοΰτο είδος, τά σκώμματα αύτοΰ καί 
τήν έχθραν τοΰ Ά ντιφ ιλο υ .

Α ντι, φρονίμως ποιών, νά μείνη έντός τοΰ πλοίου μέχρις ου 
πνευση ούριος προς άποπλουν άνεμος, ό Ά π ελ λ ή ς  διέτρεξε τήν 
άπέραντον καί μεγαλοπρεπή πόλιν, ήν είχε κτίσει ό Α λ έ ξα ν 
δρος· άπαντηθείς δέ καθ’ όδόν, έγνωρίσθη, καί οί έχθροί του έ- 
πενοησαν αμέσως να διαφθειρωσιν ενα τών οικείων τοΰ Πτολε
μαίου, τον οποίον επεισαν νά προσκαλέση έν όνόματι τοΰ κυ
ρίου του τον Απελλήν εις συμποσιον. Ό  Ά π ελ λ ή ς  έπορεύθη 
είς τήν πρόσκλησιν άνυπόπτως· συμπεραίνει δ’ έκαστος οποίας 
ετυχεν υποδοχής, ώς καί τήν όργήν τοΰ Πτολεμαίου. Ά ν α γ -  
κα(,ομενος νά όμολογήση έκεΐνον, όστις τόν ήπάτησεν, ό ζω
γράφος ελαβεν άνθρακα έσβεσμένον άπό τίνος έστίας καί έσχε- 
δίασεν έπί τοΰ τοίχου μορφήν τινα, τόσον όμοίαν τής τοΰ πταί
στου, ώστε όλοι άνεγνώρισαν αύτόν πρό τοΰ τέλους τοΰ συμπο
σίου. Τότε ό Πτολεμαίος οχι μόνον εδωκε τόπον άμέσως είς 
τήν όργήν, ά λλά  καί ένέπλησε δώρων τόν Ά π ελλή ν· είς άνά- 
μνησιν δέ τοΰ κινδύνου, τόν όποιον διέφυγεν, ό Ά π ελ λ ή ς  έζω
γράφησε τόν περίφημον πίνακα, έν ω παρίστατο ή Σ υ κ ο 
φ α ν τ ί α .

Ο Α πελλής διετριψε και εις Σμύρνην έπί τινα καιρόν, έκεΐ 
δέ έζωγράφησεν έντός τοΰ Ωδείου μίαν Χ ά ρ ι τ α  καί τήν Κα-  
θ η μ έ ν η ν  Τ ύ χ η ν .  «Τήν παρέστησα καθημένην, είπεν, έπειδή 
ούδέν άσταθέστερον τής τύχης.» Ά π ό  Σμύρνης, τελευταίου ς-αθ- 
μοΰ τοΰ πλανοδίου βίου του, μετέβη είς Κώ, είς τής όποιας
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τούς κατοίκους έπώλησε την Α ν α ό υ ο μ έ ν η ν  Α φ ρ ο δ ι τ η ν  
του, τεθεΐσαν έν τώ ναώ τοΰ Ασκληπιού. Προς τα τελη τοΰ 
βίου του, διαφλεγόμενος ύπο τοΰ ποθου τής εντελειας, οστις εί
ναι τό κέντρον όλων τών μεγάλων τεχνιτών, ηθελησε ν αντα- 
γω  /ισθή κατά τών ιδίων του δυνάμεων, νά ύπερτερηση τό άρι- 
στούργημά του. Έπεχειρησε να (,ωγραφηση και άλλην Αφροοι- 
την, ετι ώραιοτέραν τής πρώτης, ά λλ  έπήλθεν είς αύτόν ό θα- 
νατος καί εμεινε τό εργον τοΰτο άτελες. Μ αταιως οι κάτοικοι 
τής Κώ έζήτησαν άλλον τινά ζωγράφον, ΐνα  ούτος τελειώση 
ό,τι ήρχησεν ό Ά π ελλής· ούδείς έτόλμησε νά μέτρηση  ̂ τάς δυ
νάμεις του πρός τοιοΰτον φοβερον άντίι,ηλον, ούδε νά έγγιση  
προσχεδίασμα, τό όποιον εθεωρεΐτο ηδη ώς ιερόν. Ταυτης τής 
τιμής τρανοτέρα ήτο άδύνατον ν’ άποδοθή είς τήν μνήμην του.

Β'.

Ή δόξα τοΰ Ά π ελλο ΰ  είναι έκ τών περιφανεστέρων, άς κα- 
θιέρωσεν ή ιστορία· ετι δέ μάλλον ηυξησαν αύτήν οί μεταγενέ
στεροι, καί τό όνομα τοΰ Ά π ελλο ΰ  προφέρεται πρώτον πάντων, 
άμα θελήση τ ις  νά ποιήση λόγον περί ζωγράφων τής άρχαιότη- 
τος. Έ ξεσ ιιν  είπεΐν, ότι είναι τόσον δημοτικόν, όσον καί περίφη- 
μον. Καί τά μέν αίτια τής όψιγενοΰς εύνοιας ταύτης δέν είναι 
δύσκολον νά διακρίνωμεν· ό μετά τοΰ βίου τοΰ Αλεξάνδρου συ
νημμένος βίος του, αί τόσην διεγειρασαι περιπαθειαν έπι τής ά- 
ναγεννήσεως τών γραμμάτων καί τών έπακολουθησάντων αύτήν 
αιώνων διηγήσεις τοΰ Πλουτάρχου, τά  δηκτικά ή χαριεντα άνέκ- 
οοτα, άτινα συνέλεξαν οί Έ λληνες καί οί Λατίνοι συγγραφείς, 
καί τά  όποια μανθάνομεν άπό τών θρανίων τοΰ γυμνασίου, ή α
νεξομολόγητος εκείνη ροπή ήμών, τοΰ νά προτιμώμεν ό,τι τέ
λειον καί επαγωγόν παρ’ ό,τι μέγα καί αύστηρόν, τά  πάντα συ- 
νέτεινον ΐνα  έπεκταθή μέχρι τών μεταγενεστέρων ή γοητεία τοΰ 
Ά π ελλο ΰ  έπί τών συγχρόνων αύτοΰ. Δέν προτίθεμαι λοιπόν πο
σώς νά διαφιλονεικήσω τοιαύτην έδραίαν δόξαν δότε όμως να 
πειραθώ, ίσως τούλάχιστον δράξω τινάς τών χαρακτήρων τής 
φυσιογνωμίας τοΰ τεχνίτου, ή τινά τών διακριτικών τεκμηρίων 
τής τέχνης αύτοΰ. Παραθέτων τάς μαρτυρίας, όσαι άπαντώνται 
διεσπαρμέναι είς τούς ά^χαίους συγγραφείς, θά προσπαθήσω

τΓ ΐο γ άνακαλε<Τω* έντυπωσιν> Ψ  παρήγον είς τούς θεατάς 
« ργα έκεινα, εργα μή δυνάμενα, φευ! ν’ άναζήσωσι. Τών Ε λ 

λ ή ν ω ν  αι κρίσεις είναι τόσον λακωνικαί, αί περιγραφαί τόσον
' ς> ωστε συνεχώς θά φαινώμεθα διστάζοντες· άλλά  θά 

πραττωμεν καθώς ο περιηγητής ενώπιον εικόνων παλαιών, τών

< 7 ,ΤΟυς ! υπ°υς έξ^λε ίΨεν ό πανδαμάτωρ χρόνος. Ά τενίζω ν
ω τ α ς  ,£V υπο^  καί εύλαβεΐ>’ πΡώτο'' διακρίνει περί

γραμμα τι, επειτα εν πρόσωπον, έπειτα τεμάχιόν τ ι τής συνθέ-
*εως· και βλεπει μέν όλίγα, ά λ λ ’ όσα βλέπει εΐσίν άληθή, καί 
-ο ν π λ ε ιο ν ο ς ά π ο λ α ύ ε ι  ^
ινα εξακρίβωση αυτα.

Αι εικόνες τοΰ Ά π ελλο ΰ  είναι διαφόρων ειδών χρεία λοιπόν 
πρώτον να διαιρέσωμεν αύτάς κατά τάξεις, ΐνα όρίσωμεν τόν 
κύκλον έντός τοΰ οποίου πρέπει νά περικλεισθώμεν. Δημόσια 
κτίρια οεν εκοσμησε, καθώς ό Π ολύγνωτος καί ό Ζεΰξις. Δέν 
ανεπετασεν έπί των τοίχων ναών ή στοών τάς εύρείας έκείνας 
σελίδας, α ιτινες ήξιζον όσον μία ραψωδία τοΰ Όμήρου ή εν βι- 

ν ™  ΗΡοδότου· δέν έξεικόνισεν ούδέ τούς ήρωϊκούς άγώ- 
νας, ουδε τας σκηνάς τοΰ Ό λυμπου ή τοΰ Ά δο υ, ούδέ μάχας 
θνων. Η φαντασία του έξαίρεται είς δλιγώτερον ύψος, αί υπο

θέσεις του εισι περιγεγραμμέναι, ό Ά π ελ λ ή ς  καταβάλλει όλην 
του την προσοχήν εις τήν φύσιν καί είς τό κάλλος, καί επειδή 
ο,τι αν ποίηση θέλει νά ήναι εντελές, λαμβάνει τό μέτρον τών 
ανθρωπίνων δυνάμεων, καί δίδει είς τούς πίνακάς του άναλογίαν  
τοιαυτην, ώστε νά μή παραμεληθή ύπό τής γραφίδος του ούδε- 
μια λεπτομερεια. Ό λος έκδοτος είς τό πραγματικόν καί τρεφό
μενος υπό τών άρχών, τάς όποιας έπηγγέλλετο ή σχολή τής

Γ “ ,T0UJ“ V ® μ «ο ,«ή Μ ς τόν Μέλαν-
Οον να εικονιση τον τύραννον Άρίστρατον.
 ̂ Προσκολληθείς είς τήν αύλήν τοΰ Φιλίππου καί τοΰ Α λ ε ξά ν 

δρου έπί πολλά έτη, μόνον ένησχολήθη όπως άπαθανατίση τούς 
χαρακτήρας τής αύτών μορφής. Οί άρχαΐοι, λέγοντες ότι' πλει- 
βταχις έζωγραφησε τόν ’Αλέξανδρον, τρεις μόνον άναφέρουσιν 
ως αξιομνημόνευτους εικόνας αύτοΰ. Ή πρώτη παρίστα τόν Ά -  
λ ε ξ α ν δ ρ ο ν  θ ρ ι α μ β ε υ τ ή ν  όπισθεν τοΰ άρματός του εΐπετο 
ο Ι ί ο λ ε μ ο ς ,  δεσμευμένας Ιχων τάς χεΐρας. Ή δευτέρα παριςτα



αύτόν σ τ ε φ α ν ο ύ μ  ε ν ο ν  ύπό τ ή ς  Ν ί κ η ς ,  ιστάντο δέ πλησίον 
:ύτοΰ δ Κ ά σ τ ω ρ  καί  δ Π ο λ υ δ ε ύ κ η ς .  Τά δύο ταΰτα  άρι- 

στουργήματα, μετάχομισθέντα εις 'Ρώμην καί άναρτηθέντα είς 
τόν φόρον του Αύγουστου, ύπέστησαν τό άναξιώτατον τών πα
θημάτων· ό αύτοχράτωρ Κλαύδιος διέταξε χαι άπέξεσαν έπ5 άμ- 
φοτέρων τήν κεφαλήν τοΰ ’Αλεξάνδρου, καί είς τόπον αύτής 
έζωγράφησαν τήν τοΰ Αύγουστου. Ή  τρίτη είκών, διατηρηθεΐσα 
έν τω ναώ τής Ά ρτέμιδος, είς τήν Έ φεσον, παριστα τόν Ά λ έ -  
ξ α ν δ ρ ο ν  κ ε ρ α ύ ν ο ΰ χ ο ν *  είκονίζετο δ’ έν ταύτ7) τή είκόνΓ ό 
υιός τοΰ Φιλίππου ώς υιός τοΰ Διός, καί το'σον γλαφυρά ήτο 
αύτη ή ζωγραφία, τόσον ζωηρά ή άποτύπώσις, ώστε ό κεραυνός 
καί ή χειρ, ή τ ις  έκράτει άύτόν, έφαίνοντο ώς έξερχόμενα έκ τοΰ 
πίνακος. Ούτως ή κολακεία ύπεδούλου τήν θρησκείαν είς τούς 
βασιλείς, καί άπένεμεν είς αύτούς τών θεών τά σύμβολα· ά λ λ ’ ή 
τέχνη δμως έπορίζετο έκ τής άνάγκής ταύτης νέα χορηγήματα, 
καί Ιτεινε πρός τό ιδανικόν.

’Α ντί ν’άπεικονίζωσι τούς βασιλείς όποιοι ήσαν πράγρίατικώς, 
καί έν τή άσχημία των ένίοτε, οί ζωγράφοι έκόντες άχοντες τούς 
έξωμσίσυν πρός τούς θεούς. Ή Ε λλη ν ική  τέχνη ιδίαν ειχεν ού- 
σίαν τό ν’ άποθεώνη τά πάντα, ήτοι ν’ άνάγη τά πάντα είς ένα 
τύπον. Ό  Ά π ε λ λ ή ς  λοιπόν έπλασε τόν ιδανικόν τύπον τοΰ Α 
λεξάνδρου. Ό  Λύσιππος παριστα έν τοΐς άγάλμασί του τόν βα
σιλέα έχοντά τήν κεφάλήν κεκλιμένην έλαφρώς πρός τόν άρΐ- 
στέρόν ώμον, τά  ομματα πλήρη ήδυπαθειας καί γλυκύτητος, 
ένω τό μέτωπον διά τής δύνάμεως καί τών εξοχών αύτοΰ άνε- 
μίμνησκε τήν όψιν τοΰ λέοντος. "Ωστε ό μέν Λύσιππος παρίστα 
τόν καλοκάγαθον μονάρχην, δ δ’ Ά π ε λ λ ή ς  τόν τάχύτερον τής  
άστραπής κατακτητήν, τόν δμοιόν το ΐς θεοΐς ήρωα. Εικάζω δτι 
ό τελευταίος ουτος ιδανικός τύπος; έκολάκευσε τόν Αλέξανδρον  
περισσότερον, διότι πόλλάκις ειχεν είπεΐ, δτι ύπήρχον δύο Ά λ έ -  
ξανδροι, ό άήττητος υιός του' Φιλίππου καί ό άμίμητος υιός τοΰ 
Ά π ελλο ΰ . Ό  άμίμητος λοιπόν υιός ουτός ήτό τ ι ύπέροχον τοΰ 
πραγματικοΰ* τό κάλλος αύτοΰ έποιήθη ύπό τοΰ τεχνίτου, με- 
ταπλάβώντος τό πρωτότυπον έπί τής άντιγραφής. Πολύ μεγα- 
λητέραν άπήντησε δυσκολίάν δ ζώγράφος, δτε έδέησε νά ποιήσ^ 
τήν έίκόνα τοΰ Α ντιγό νο υ, ενός τών στρατηγών καί άκολούθως 
ένός τών διαδόχων τοΰ Αλεξάνδρου. Ό  Α ντίγο νό ς ήτο μονο-

φθαλμος, καί γνωρίζομεν πόσην άποστροφήν ειχεν ή Ε λληνική  
τέχνη πρός παν δ,τι άσύμμετρον διότι τό άσύμμετρον είναι χεί
ρον τοΰ ουσειδοΰς. Ό  Ά π ελ λ ή ς  έλαβε τήν μορφήν τοΰ Α ν τ ιγ ό 
νου κατά τά τρία τέταρτα αύτής, καί τόσον έπιτηδείως διένειμε 
το φώς καί τάς επ’ αύτής σκιάς, ώστε άπεκρύβη ολωσδιόλου τό 
έλάττω μά του. «Ένόμιζέ τις, λέγει ό Πλίνιος, δτι έκ τής είκό- 
νος καί όχι έκ τοΰ πρωτοτύπου έλειπέ τι,»  έννοών, δτι δ άσθε- 
νής οφθαλμός, συγχεόμενος μετά τής σκιάς δέν διεκρίνετο. Ή 
μεγάλη αύτη έπιτηδειότης, δι’ ης άπεκρύβησαν αί έλλείψεις τοΰ 
πρωτοτύπου, έξέπληξε τούς συγχρόνους τοΰ Ά π ελλο ΰ , κηρύ- 
ξαντας τήν εικόνα τοΰ Α ντιγόνου ώς εν τών άριστουργημάτων 
τοΰ ζωγράφου· ή δοκιμή αύτη άπεπειράθη καί δευτέραν φοράν, 
και πάλιν έπέτυχεν. Ή πρώτη είκών, ή θεωρουμένη καί ώς έπι- 
τυχεστέρα πάσης άλλης, παρίστα τόν Α ν τ ί γ ο ν ο ν  έ φ ι π π ο ν  
ή οευτέρα τόν παρίστα π ε ζ ο π ο ρ ο ΰ ν τ α ,  τεθωρακισμένον, καί 
άγοντα τόν ίππον του άπό τοΰ χαλινού.

Μεταξύ τών άλλω ν εικόνων τοΰ Ά π ελ λ ο ΰ  άναφέρεται καί δ 
Κ λ ΐ τ ο ς  έφιππος, άπερχόμενος είς μάχην καί λαμβάνων τήν 
περικεφαλαίαν του άπό τών χειρών τοΰ ιπποκόμου του· δ Ν ε ο- 
π τ ό λ ε μ ο ς ,  μαχόμενος άπό τοΰ Ιππου κατά Περσών· δ Α ρ 
χ έ λ α ο ς  μετά τής γυναικός καί τή ς θυγατρός του* δ Μ έ ν α ν -  
δρο ς, βασιλεύς τής Καρίας· ό Χ α β ρ ώ ν ,  δ Ά γ κ α ΐ ο ς ,  ό ήθο- 
ποιός Γ ορ γ ο σ θ έ ν η ς ,  ή ώραία Π α γ κ ά σ τ η ,  ή μόνη γυνή, ής  
έποιησεν ομοίωμα· ήτο δέ γυμνή καί έπί ποδός. Τέλος, ό Ά π ε λ 
λής έζωγράφησε καί τήν ίδιαν του εικόνα. Ό λ α  ταΰτα  τά όμοιώ- 
ματα, (διότι ήσαν άληθή ομοιώματα,) μόλις άναφέρονται ύπό 
τών παλαιών συγγραφέων· ά λλά  καί τοι άτελεΐς αί περιγραφαί 
αύτών, έπαρκοΰν όπως καθοδηγήσωσι τήν φαντασίαν ήμών, ύπο- 
δεικνύουσαι έπί τή ς σκηνής έκαστον πρόσωπον έν ένεργεία, πε- 
ριεστοιχισμενον ύπό τών οικείων, τών θεραπόντων καί τών νενι- 
κημένων πολεμίων. Ένίοτε έπιτείνεται ή εύγένεια τοΰ άντικει- 
μένου καί ύπό άλληγορικών προσώπων. Τά πλεΐστα τών ομοιω
μάτων είσίν έφιππα· δταν δέ οί "Ελληνες διηγώνται, δτι οί έμ
ψυχοι ίπποι έχρεμέτιζον ένώπιον ίππου έζωγραφημένου ύπό τοΰ 
Ά π ελλο ΰ , καταλαμβάνει έκαστος, δτι τοΰτο είναι εύφυής υπερ
βολή, ώς καί οί τοΰ Ζεύξιδος βότρεις, τούς οποίους βλέποντα 
τά  πτηνά καί άπατώμενα, ήρχοντο νά κεντήσωσι διά τοΰ ράμ



φους των, καί ή αυλαία έκείνη τοΰ Π α^ασίου, ην ό άντίζηλος 
αύτοΰ έκινήθη ν’άνασύρη. Τρόπος του καθιστάν τόν έπαινον συγ- 
κινητιχώτερον τό λέγειν, ότι ή τέχνη ήπάτα διά τής έντελείας 
αυτής τήν ορασιν, άπομιμουμένη τήν φύσιν μετά θαυμαστής Α
κρίβειας. Οι τοΰ Παρθενώνος ϊπποι μαρτυροΰσιν οποία θά ήτο ή 
ώραιότης εκείνων, έφ’ ών ό Ά π ελ λ ή ς  παρίστα καθημένους τούς 
άναβάτας του. Ουδέποτε ίσως ή είκών του άνθρώπου δέν περιε- 
βλήθη πλειότερον μεγαλεΐον, είτε ώς έξομοιουμένη πρός τήν 
τών θεών, είτε ώς είκονιζομένη έπί μεγάλων πινάκων, καί έτι 
μάλλον άναδιδομένη υπό έμβλημάτων χαρακτηριζόντων τό κρά
τος και τήν μεγαλοπρέπειαν αυτής. Α ΐ άλληγορικαί μορφαί, τάς  
οποίας εισήγεν ό Ά π ελ λ ή ς , ή Νίκη, παραδείγματος χάριν, καί 
μαλιστα  ό Πόλεμος, διαδηλοΰσι τάσιν τινά  ίδιάζουσαν είς τόν 
τεχνίτην μάλλον ή είς τόν αιώνα αύτοΰ, καί παρέχουσαν ήμΐν 
αφορμήν λόγου περί τών άλλω ν προϊόντων της γραφίδος του.

Ο Απελλής, τοΰ οποίου ή φαντασία ύπήρχεν άνθηρά καί εύ- 
χερής, ά λ λ  έφοβεΐτο τάς μεγάλας διαστάσεις, άπέφυγεν άείποτε 
τόν κόσμον τών καθαρών πλάσεω ν δέν εΐλκυον αύτόν ποσώς 
τα  εις εν καί μόνον πρόσωπον, τό τοΰ Διός ή της Ήρας, τό τοΰ 
Απόλλωνός ή τής Ά θηνάς, τό τοΰ Ποσειδώνος ή τής Άφρο- 
οιτης, συμπεριλαμβανόμενα ποικίλα έκεινα είδη τής καλλονής· 
οέν έφρόντιζε νά περιγράψη τήν ιστορίαν, ούδέ τάς έριδας ή τούς 
έρωτας τών οντων τούτων, τά όποια οί μέν ποιηταί ειχον κα
ταστήσει μεγαλητερα τοΰ άνθρώπου, οί δέ γλύπ τα ι καί οί ζω
γράφοι ωραιότερα. Έπροτίμα τήν άλληγορίαν, τούτέστι τήν  
παιδιάν έκείνην τοΰ πνεύματος, ήτις δίδει σώμα είς τάς άρετάς 
ή τάς κακίας τής άνθρωποτητος, καί ήτις έθελξε τόσον τούς 
μεταγενεστερους ώιά τών ευφυών και ψυχρών συνδυασμών αυ
τής. Η υπό τοΰ Λουκιανοΰ περιγραφομένη περίφημος είκών · 
τής Σ υ κ ο φ α ν τ ί α ς  έξηγεΐ καλήτερον παρά τούς λόγους μου 
πώς ένόει ό μέγας έκεΐνος τεχνίτης τήν έφευρετικήν επίνοιαν.

Δεξιόθεν τής είκόνος, λέγει ό Λουκιανός, φαίνεται άνθρωπός 
τις έχων μεγαλα  ώτα, και πλησίον αύτοΰ δύο γυναίκες, ή Ά 
γ ν ο ι α  και η 1  π ο ψ ι α ν  ουτος ό άνθρωπος, όστις τείνει τήν 
χεΐρα μακροθεν πρός τήν Σ υ κ ο φ α ν  τ  ί α ν, είναι τό Δ η μό σι ο ν, 
ως εύκολόπιστον, φθονερόν, έπιποθοΰν τά σκάνδαλα, καί πιστεΟον 
τό κακόν μάλλον άσμένως ή τό καλόν. Αριστερόθεν προβαίνει

ή Σ υ κ ο φ α ν τ ί α ·  έχει δέ αΰτη μορφήν ώραιοτάτης γυναικός, 
ήθος ύπερήφανον καί είναι όλίγον τι συνωφρυωμένη· βλέπει τ ις  
έπ’ αύτής τήν όργήν καί τό πάθος. Καί διά μέν τής μιας χειρός 
κρατεί δάδα άναμμένην, διά δέ τής ά λλης σύρει άπό τής κόμης 
νέον τινά  αίροντα πρός τόν ούρανόν τάς χεΐρας, ώς έπιμαρτυρό- 
μενον τούς θεούς. Ό δηγεΐ δέ αύτήν άνήρ τ ις  ώχρός, ισχνός, έ
χων όφθαλμούς βαθεΐς καί βλοσυρόν βλέμμα, ό Φ θ ό ν ο ς ,  μετά  
τών δύο άχωρίστων αύτοΰ συντρόφων, τής Α π ά τ η ς  καί τής  
Ε π ι β ο υ λ ή ς .  Τήν άκολουθεΐ δέ περίλυπος τ ις  καί σκυθρωπή 
γυνή, ^ακενδΰτις, ή Μ ε τ  ά ν ο ι α, ήτις στρέφει τά  βλέμματα  
αύτής πρός τά όπίσω κατησχυμένη καί άτενίζει πρός τήν Ά  λ  ή- 
θ ε ι α ν ,  έπερχομένην. Έ ργον πολυσύνθετον άληθώς, καί οπερ 
ήδύνατο είσέτι νά έκταθή έπ’ άπειρον, έπειδή άναρίθμητοι είσίν 
αί κακίαι καί άρεταί ήμών, καί συνέχονται διά δεσμών μυρίων. 
Ό  θεατής προσηλοΰτο, ήσθάνετο τό πνεΰμα τής είκόνος, έμάν- 
τευεν όλίγον κατ’ όλίγον τήν έννοιαν έκάστου προσώπου, καί 
ηύφραίνετο διά τό διορατικόν αύτοΰ. Ά λ λ ’ είναι άρά γε ουτος 
ό άληθής σκοπός τής τέχνης; Έ χουσί τι αί τοιαΰται λεπτα ί καί 
σοφαί έπίνοιαι όμοιάζον έμπνευσιν; Δέν τολμώ νά έλέγξω  πλειό
τερον πράγμα, τό όποιον ήρεσεν είς τούς νεωτέρους διδασκά
λους, καί τό όποιον πολλοί, ύπό τής περιγραφής τοΰ Λουκιανοΰ 
οδηγούμενοι, ήθέλησαν ν’άναστήσωσιν. Οΰτως ή ύπό τοΰ Ά π ε λ 
λοΰ Σ υ κ ο φ α ν τ ί α  άντεγράφη έπί φαβεντιανοΰ κεραμίου, δια
τηρούμενου έν ‘Ρώμη· καί χαλκογράφος δέ τ ις  Γερμανός, ό 
Holbein, άπεμιμήθη αύτήν ΐνα χρησιμεύση είς τήν έκδοσιν τοΰ 
Εράσμου· καί Γάλλος τ ις  ζωγράφος, ό Poussin, έξωσθείς έκ 
Παρισίων, κατηγορεΐτο ζωγραφών τόν τής Σ υ κ ο φ α ν τ ί α ς  π ί
νακα, όστις ώφθη έν τώ παλατίω  Manfrin. Ά λ λ ’ όμως τό εί
δος τοΰτο τής συνθέσεως παραπονεΐ τήν προσοχήν ταχέως, καί 
μόνον διά τής έν τή έπεξεργασία δυνάμεως δύναται νά παρα- 
τείνη α ύ τή ν  έπειδή δέ κατά τοΰτο κυρίως ήρίστευεν ή τέχνη τοΰ 
Ά π ελλο ΰ , φαντάζεται τ ις  πόσον έξοχον ύπήρχε τό έργον ε
κείνο. Προκειμένου περί προσωποποιήσεως ιδεών άφηρημένων, 
ιδεών ηθικών, ήρκει νά εύρη ό ζωγράφος ώραϊα γυναικών καί 
άνδρών πρότυπα· πάν δέ πρότυπον μετεμορφοΰτο άδιαφόρως είς 
κακίαν ή είς άρετήν, κατά τό ήθος καί τήν εύθέτησιν, ήν ήθελε 
νά δώση είς αύτό, "Ωστε καί κατά τοΰτο ό Ά π ελ λ ή ς  ήδύνατο νά



πραττη κατά τάς έξεις του, άντιγράφων τήν φύσιν καί διευθετών 
άρμονικώς σειράν σχεδιογραφιών, αϊτινες ήσαν πάλιν ομοιώματα.

Εικάζεται, δτι πλειοτέραν εύτολμίαν καί έπίνοιαν έξήλεγχον  
αι εικόνες, είς τάς όποιας ήθέλησε νά προσωποποίηση τάς δυνά
μεις της φύσεως, τά τρομερώτερα καί βιαιότερα τών φαινομέ
νων αύτής· έπεχείρησε νά δώση μορφήν είς τήν β ρ ο ν τ ή ν ,  είς 
τήν ά σ τ ρ α  π ή  ν, είς τήν κε ραυ  ν ο 6 ο λ  ί α ν. Ούδεμία σώζεται 
μέχρις ήμών περιγραφή τών τοιούτων εικόνων, έμφαινουσών 
πράγματα δυσκολώτατα παριστώμενα· φαίνεται όμως ή βροντή, 
ή άστραπή καί ή κεραυνοβολία έπροσωποιοΰντο είς γυναίκας, 
αϊτινες, διά τής φυσιογνωμίας καί τών έμβλημάτων αύτών, έδι- 
δον είς τόν θεατήν νά έννοήση περί τίνος έπρόκειτο. Πρό πάν
των δέ συμπεραίνεται, ότι ό χρωματισμός αύτώ ν θά ύπήρχε 
λαμπρότατος καί ότι τό έξ ούρανοΰ ένσκήπτον πυρ θά διέχυνεν 
έπί τών προσώπων όλως πρωτοφανείς άντανακλάσεις. Βεβαίως 
ή έπιτυχία τής είκόνος τοΰ Κ  ε ρ α υ  ν ο ύ χ ο υ  ’Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ  
θά ένεθά^ρυνε τόν ζωγράφον πρός άναζήτησιν τοΰ νέου τούτου 
θριάμβου τής γραφίδος του.

Έ ν έκ τών περιφημοτέρων έργων τοΰ Ά π ελ λ ο ΰ  ήτο σειρά τ ις  
ομοιωμάτων, έπιτηδείως διατεθειμένων είς δράμα. Ένώ κατώκει 
είς τήν Έφεσον, τήν θετήν πατρίδα του, παρέστησε τόν μέγαν 
ιερέα Μεγάβυζον προσφέροντα θυσίαν έν τώ  ναώ τής Ά ρ τέμ ι
δος, περιεστοιχισμένον ύπό τών ιερέων, τών θυτών, καί τών άρ- 
χόντων τής πόλεως. Τό τοιοΰτο είδος τών εικόνων είναι περίπου 
έκεΐνο, τό όποιον έν Εύρώπη άποκαλεΐται σήμερον έ π ίσ .η μ ο ς  
ζ ω γ ρ α φ ι κ ή .  Τά πλεΐστα τών έν τώ πίνακι τούτω προσώπων 
ήσαν άκριβή ομοιώματα· έννοεΐται δέ, ότι ή φαντασία όφείλει νά 
προσθέση περί αύτά τήν μεγαλοπρέπειαν τής άργ ιτεκτονικής, 
την ωραιότητα τών ένδυμασιών, τήν ίεράν πομπήν, τά  δοχεία, 
τά άνθη, τά  τιμαλφέστατα κοσμήματα, ΐνα καταλάβη όλον τό 
μεγαλεΐον καί όλην τήν πλουσιότητα τοΰ πίνακος.νΙσως άντίςο ι-  
χος πρός τοΰτον τόν πίνακα ύπήρχεν ό άλλος έκεΐνος, ό παριστών 
τήν Ά ρτβμ ιν έν τώ μέσω νέων παρθένων θυουσών. Έπειδή ή 
Ά ρ τεμ ις  ήτο ή μεγάλη θεότης τής Εφέσου, ένδέχεται ότι ό Ά 
πελλής ήθέλησε νά ζωγραφήση καί τά ομοιώματα τών ίερειών 
τοΰ ναοΰ,ώς καί τά  τών θυγατέρων τών διασημοτέρων πολιτών.

Άναφέρεται δέ πρός τούτοις παρά τώ ν συγγραφέων καί ή εί-

κών, τήν όποιαν είχε ζωγραφήσει έν τώ ’Ωδειω τής Σμύρνης· 
αύτη παρίστα Χ ά ρ ι τ α  γ υ μ ν ή ν .  Έ τ ι δέ έζωγράφησε τήν Τ ύ-  
χ η ν ,  οχι όρθίαν, ά λλά  καθημένην· τόν Η ρ α κ λ ή ,  εχοντα άπε- 
στραμμένην τήν κεφ α λή ν  ά λλά  τόσον έπιτήδειαι καί λεπτα ί ή
σαν αί μικρομέρειαι έν ταύτη τή είκόνι, ώστε έξεδηλοΰτο ή ό- 
μοιότης, καί όχι μόνον έμαντεύοντο οί χαρακτήρες τοΰ υίοΰ τής  
Α λκμ ή νη ς, ά λ λ ’ έφαίνοντο προφανώς. Μή λησμονήσωμεν καί 
γ υ μ ν ό ν τ ι ν α  "Ηρωα τοΰ αύτοΰ τεχνίτου, είς τόσηνέντέλειαν  
άμιλλώμενον πρός τήν φύσιν αύτήν, ώστε ό θεατής εφριττεν, έ- 
νόμιζεν ότι είχε ψυχήν ή είκών, καί ότι ή μορφή έκείνη ήτοιμά- 
ζετο να κινηθή. Ο Α π ελλή ς απεικόνισε προσέτι καί έ κ π ν έ ο ν -  
τ α ς ,  περί ών ήδύνατό τ ις  νά είπη ό,τι καί περί τών έ κ π ν ε ό ν -  
τ ω ν  Άριστείδου τοΰ Θηβαίου, ότι έμετροΰντο έν αγωνία ψυ/ής 
όσαι σ τιγμα ί ζωής τοΐς ύπελείποντο.

Τέλος, τό άριστούργημα τοΰ Ά π ελλο ΰ , ή είκών., ήτις έφείλ- 
κυσε τόν μέγαν θαυμασμόν τής άρχαιότητος, ήτο ή Ά ν α δ υ ο -  
μ έ ν η  Α φ ρ ο δ ί τ η  αύτοΰ, ένθύμημα τής ώραίας Φρύνης, ήν 
ειχεν ύπ ’ οψιν αύτοΰ ζωγραφών· διότι ό Ά π ελ λ ή ς  ήγάπα τάς  
έταίρας, καί άνεζήτει τάς περιφημοτέρας αύτών, ών ή βασιλεία  
ύπήρξεν ό αίών έκεΐνος. Πρέπει μ ά λ ισ τα  νά τώ χρεωστώμεν χά- 
ριν, ότι δέν έποίησε ζωγραφίας άσεμνους, ώς οί πλεΐστοι τών 
συγχρόνων αύτοΰ συνείθιζον· ή διαφθορά τών ήθών παρηκολού- 
θει τόν έξευτελισμόν τών χαρακτήρων. Ή Ά ν α δ υ ο μ έ ν η  Α 
φ ρ ο δ ί τ η  ,έπωφθαλμιάτο ύπό τών 'Ρωμαίων, έως ου ό Α ύγου
στος ήγόρασεν αύτήν παρά τών κατοίκων τής Κώ άντί εκατόν 
ταλάντω ν, ίσοδυνα μούντων πρός 6 0 0 ,0 0 0  δραχμών, τιμή, ήτις  
άναλογεΐ σήμερον πρός πέντε εκατομμύρια γαλλικώ ν φράγκων. 
Αύτη ή έξαίσιος είκών έτέθη έν τώ ναώ τοΰ Καίσαρος, διότι ό 
οίκος τών Ιουλ ίω ν ήξίου, ότι εϊλκε τό γένος έκ τής Α φροδίτης. 
Μετά παρέλευσιν καιροΰ έπαθέ τ ινα  βλάβην πρός τά κάτω, άν 
δέ καί προσεκλήθησαν οί έπιτηδειβτεροι ζωγράφοι διά νά τήν 
έπιδιορθώσωσιν, ούδείς έτόλμησε νά θέση χεΐρα έπ’ αύτής· έξαί- 
ρετον δίδαγμα πρός τούς νεωτέρους βεβηλωτάς. Έπειδή όμως 
έπί τής βασιλείας τοΰ Νέρωνος έπροχώρει ή σάθρωσις τοΰ ξύ
λου, καί τά χρώματα κατεβιβρώσκοντο έπί μά λ λ ο ν  καί μάλλον, 
ό ζωγράφος Δωρόθεος άντέγραψε τόν πίνακα, κατά παραγγε
λίαν τοΰ αύτοκράτορος.



Ούτω περιωρισμένος ύπήρχεν ό κύκλος, έντός του όποιου 
περιεκλείετο ό Ά π ελλή ς . Παρ’ αύτώ ή έπιστήμη έπεκράτει τής 
γαντασίας, ή χάρις ύπερτέρει τή ς  γονιμότητος, τό πνεύμα της 
δυνάμεως, ή έπιτηδειότης τής έφευρέσεως. Ό  Ά π ε λ λ ή ς  δεν έζή- 
τει νά καταπλήξη τάς ψυχάς διά τοΰ μεγέθους τών άντικειμέ- 
νων, ά λ λ ’ έπροτίμα νά θέλγη αύτάς διά τοϋ κάλλους τών προ
σώπων και διά τής περί τά  καθέκαστα έντελείας. Δύναταί τ ις  νά 
είπη δτι κύριον μέλημα είχε τήν επεξεργασίαν. Σπουδάσας τήν 
φύσιν κατά βάθος, έπραγματοποίει μετ’ έξοχου φ ιλοκαλίας τύ 
πους, τούς όποιους δέν έπλαττεν αύτός, ά λ λ ’ έβλεπε πρό τών 
όμμάτων του. Τούς έξέλεγε, τούς συνηρμολόγει, χρείας τυ- 
χούσης τούς άπεθέωνεν ά λ λ ’ άντί νά καταβαίνη άπό τής ιδέας 
είς τό σχήμα, άνυψοΰτο είς τό ιδανικόν διά τής παρατηρήσεως. 
Έμπεφορημένος έκ τών ίδεών τών Σικυωνίων διδασκάλων, συν- 
ειθισμένος έκ τής μακράς αύτοΰ έκπαιδεύσεως νά σέβηται τό 
έμψυχον πρότυπον καί νά ύπερνικά τάς έν τούτω δυσκολίας, 
κάτοχος τής εύκαμπτοτάτης καί σοφωτάτης τών γραφίδων, 
συνεβίβασε τάς χάριτας τής ιωνικής περινοίας μετά τών γεν
ναίων προτερημάτων τής δωρικής. Έ καυχατο ότι δέν παρήλθεν 
ημέρα χωρίς νά έξασκήση την χεΐρά του, θέλων ούτω νά είπη, 
ότι ή θαυμασία έπιδεξιότης του ήτο καρπός πολλοΰ καμάτου 
μάλλον ή θεόσδοτον δώρον. Άπεστρέφετο πάν ο,τι προέδιδε 
τάχος ή άμέλειαν. Ό τε ταχύχειρ ζωγράφος, έξ έκείνων ίσως, 
τούς όποιους οί Ι τα λ ο ί συνήθως δνομάζουσι fa presto, τώ είχε 
δείξει εικόνα τινά, έγκαυχώμενος, ότι τήν έζωγράφησεν έντός 
μιάς καί μόνης ημέρας, «Αύτό φαίνεται, άπεκρίθη ό Ά π ελλής·  
μάλιστα  καί έντός μ ιάς πρωίας θά έλεγα ότι τήν έζωγράφησες.»

Ή γάπα νά έπικρίνη, καί προεκάλει μ ά λ ισ τα  τάς έπικρίσεις 
διά νά ώφελήται έξ αύτών. Έ νίοτε έξέθετε τάς εικόνας του καί 
έκρύπτετο, διά ν’ άκούη τί έλεγε περί αύτών τό δημόσιον. Είναι 
πασίγνωστον τό άνέκδοτον τοΰ σανδαλοποιοΰ έκείνου, όστις 
έμέμφετο μίαν ημέραν τά σάνδαλα, άτινα έφόρει εις τών ηρώων 
τοϋ Ά πελλοΰ· τήν έπιοΰσαν τό λάθος έπεδιωρθώθη· τόσην ειχεν 
ύπομονήν, καί τόσην προσοχήν ό μέγας τεχνίτης έκεΐνος, μή 
ποτε άμελήση καί τήν έλαχίστην λεπτομέρειαν! Ά λ λ ’ ή έκπό- 
νησις δέν άφινεν ίχνη είς τά έργα τοΰ διδασκάλου· τό ποός τάς 
πρακτικάς μεθόδους σέβας αύτοΰ δέν έδέσμευε. τήν φύσιν, ούδέ

τήν έλευθερίαν, ούδέ τήν χάριν. Κατέχων ύπέρ πάντα άλλον τό 
μετρον έκεΐνο, ο έστιν ή ούσια τοΰ Έ λληνικοΰ πνεύματος, έγί- 
νωσκε νά έπέχη έγκαίρως, άφικνούμενος μέχρι τής ώριμότητος, 
ήτις χαρακτηρίζει τήν άκμήν τής έντελείας. Αύτός ό ίδιος έλε- 
γεν, ότι κατά τοΰτο μονον ύπερεΐχε τοΰ Πρωτογένους, ότι έγ 
καίρως έπαυεν έφαπτόμενος τών εικόνων αύτοΰ.

Η ιχνογραφία του τοσον ήτο άσφαλής καί άκριβής, ώστε 
έξισοΰτο μετ αυτοΰ τοΰ πρωτοτύπου· συνήρπαζε τό χαρακτηρι
στικόν σημιιον και τήν ιδιαιτέραν καλλονήν ούτως, ώς·ε τά διά 
χειρος του ομοιώματα ήσαν άληθέστερα τών πρωτοτύπων. Τό 
μνημονικόν τόν έβοήθει τά μέγιστα· έμενον είς αύτό έντετυπω- 
μένα τά σχήματα, αί γραμμαί, πάσα όμοιότης. Ήρκει είς αύτόν 
νά ίδη άπαξ μόνον τινά τών οικείων τοΰ Πτολεμαίου, διά νά  
τόν σχεδιογραφήση έκ μνήμης, καί όλη νά τόν άναγνωρίση ή 
αύλή. Οι "Ελληνες άστρολόγοι ήξίουν, ότι, εχοντες ύπ’ όψιν 
εικόνα τινά τοΰ Ά π ελλο ΰ , εύκολώτατα έμάντευον πόσα έτη έζη- 
σεν ό άπεικονιζόμενος, καί πόσα έμελλεν είσέτι νά ζήση. Ά π ε 
στρέφετο τάς έπιδείξεις έν τή ζωγραφία, άγαπών τήν εύγενή 
απλότητα. Ό τε ζωγράφος τ ις  τώ έδείκνυε μίαν Ε λ έ ν η ν ,  τήν 
όποιαν ειχεν άπεικονίσει πλήρη κοσμημάτων καί στολιδίων τ ι
μαλφών, «Μή δυνάμενος νά τήν παραστήσης ώραίαν, τώ είπε, 
τήν παρέστησες πλουσίαν.» Ά λ λ ά  τό τρωτόν μέρος τής έπιστή- 
μης τοΰ Ά π ελλο ΰ  ήτο ή σύνθεσις. Κατά τούς ειδήμονας έκείνου 
τοΰ καιροΰ, ό Σικυώνιος Μέλανθος συνέθετε τάς εικόνας αύτοΰ 
τεχνικώτερον ή ό Ά π ελλή ς· προσετίθετο, ότι ό Άσκληπιόδωρος 
ύπερεΐχε κατά τήν ώραιότητα τών άναλογιών καί διατάξεων. Ό  
Ά π ελ λ ή ς  αύτός, έπισκεφθείς τήν Ε λλά δα  καί θαυμάσας τά  έργα 
τών παλαιών διδασκάλων, ώμολόγει έν ειλικρίνεια, μετεχούση 
μετριοφροσύνης καί όμοΰ δικαίας έπάρσεως, ότι τών μέν υπήρχε 

. κατώτερος, τών δέ άνώτερος κατά τοΰτο ή έκεΐνο τό προτέρημα, 
ά λ λ ’ ότι ούδείς έξ αύτών κατεΐχεν είς βαθμόν, όποιον αύτός, τό 
έξαίσιον έκεΐνο θέλγητρον, τό όποιον άποκαλεΐται χ ά ρ ι ς ·  άπαν- 
τες δέ οί σύγχρονοί του έπεβεβαίουν ταύτην τήν κρίσιν.

"Οστις θέλει νά φαντασθή τί πρέπει νά ήτο ή χ ά ρ ι ς  τής άρ- 
χαίας τέχνης μετά τόν Φειδίαν καί Ζεΰξιν, μετά τόν Α π ο λ λ ό 
δωρον καί τόν Πραξιτέλην, ας προσέξη~είς τόν Κο^ρήγιον, τόν 
Λεονάρδον Δεβίγκην καί τόν 'Ραφαήλ, καί υπό τά.ς έκ τών. έρ



γων αυτών ουρανίας έντυπωσεις, ας συγχυση αυτας, ως τα  έκ- 
λεκτότερα τών αρωμάτων· και παλιν ομως αμφιβαλλω  αν πλη- 
c άσζ) άρκούντως είς τήν άλήθειαν. ’Αφού ή Ε λ λ ά ς , έκείνη η 
μήτηρ τών γοητειών και τών μειδιαμάτων, ή βρίθουσα έργων 
πνεόντων τήν χάριν καί τήν ιδανικήν τρυφήν, έξεπλήττετο ένω- 
πιον νεοφανούς τίνος τοιούτου πράγματος και τό έΟεωρει ύπερ 
παν άλλο έπαγωγόν καί άνώτερον, πάντως ό Ά π ελ λ ή ς  υπήρξε 
θαυμάσιος γόης. ΙΙρός τούς Έ λληνας, ή χάρις ήτο τό οίκειο- 
τατον καί όμοϋ άνερμηνευτότατον τών πραγμ άτω ν όλοι ήσθα- 
νοντο αύτήν έξ ένστίγματος, έξ αμέσου τινός παλμού, και ούδεις 
έπεχείρει νά έξηγήση είς τ ί συνέκειτο. Έποιησαν αύτήν θεότητα, 
καί τήν έλάτρευον. Ό  Ά π ελ λ ή ς  έπλήρωσε τόν σεβασμόν, ον ώ- 
φειλεν είς τήν έμπνέουσαν αύτόν__ θεάν, ςωγραφησας αύτήν έν 
τώ Ώδείω τής Σμύρνης. Περί δε τών 'Ρωμαίων, ουτοι μή εύρί- 
σκοντες πώς νά έκφράσωσι τήν συγκίνησιν, ήν ήσθάνοντο ένώ- 
πιον τών έργων τοΰ Ά π ελλο ΰ , μετήρχοντο τήν λέξιν venustas, 
ώς θέλοντες νά είπωσιν, ότι ήσαν αύτόχρημα ή ώραιότης, ή χά
ρις, ή άκάθεκτος δύναμις, ή ούσία αύτή τής Αφροδίτης. Πώς 
λοιπόν οί μεταγενέστεροι δύνανται νά φαντασΟώσιν, εστω και 
βαναύσως, τήν τοιαύτην γοητείαν, αύτοι, οιτινες ούδεποτε ειόον, 
καί ουδέποτε θά ίδωσιν, έλάχιστον ίχνος ζωγραφίας τοΰ Ά π ε λ 
λοΰ; Παν ό,τι είκάσωσιν είναι άγονον, διότι, δια να πλαστ] τ ις  
έν τή διανοία πρόσωπόν τ ι τοΰ Ά π ελλο ΰ , επρεπε νά εχ>] τόσην 
μεγάλοφυΐαν, όσην έκεΐνος. Έάν ή ζωγραφική θέλγη διά τών 
εικόνων μάλλον ή ή γλυπτική  διά τών άγαλμάτων· έάν οί ζω 
γράφοι, ένόσω ζώσιν,ηναι δημοτικώτεροι τών γλυπ τώ ν, ό χρόνος 
όμως έκδικεϊ έπειτα τούς γλύπ τας καί τούς άνυψοΐ. Μετά πα- 
ρέλευσιν είκοσιτεσσάρων αιώνων, τά μάρμαρα τοΰ Παρθενώνος 
μάς άποκαλύπτουσιν είσέτι τόν Φειδίαν, ένω ό Ά π ελ λ ή ς  ολος 
άπέθανε.

Τούλάχιςτον γνωρίζομεν, έκ μαρτυριών τών συγγραφέων τοΰ 
καιροΰ έκείνου, ότι ό Ά π ελ λ ή ς  έδίδετο είς τά :χρώματα, έκτρε- 
πόμενος έκ τών σοβαρών τόνων τής σχολής τής Σικυώνος, έξ 
ου καί έφαίνετο ή άσιανή αύτοΰ φύσις, διότι οί Ίόνιοι ήγάπων  
τήν λαμπρότητα, τάς ζωηράς καί άνθηράς αποχρώσεις. Καί ότέ 
μέν έδιδεν είς τάς θεάς του ή είς τάς άπεκθειασμένας εταίρας 
σάρκα λευκήν καί φαεινήν, ούδόλως παρεμφερή πρός τήν τοΰ

αίματος τών’ θνητών, ότέ δ5 έπέχεεν είς τό στήθος καί τό πρό- 
σωπον τοΰ Αλεξάνδρου τάς φλογώδεις άντανακλάσεις τοΰ κε- 
ραυνοΰ, τόν όποιον έκράτει,^καί τόσον ίσχυράν ένειϊοίει είς τόν 
Θεατήν έντύπωσιν, ώστ’ ένόμιζεν, ότι έβλεπε τόν βασιλέα τοΰ 
Ό?ώμπου. Συγχρόνως δέ, φοβούμενος τήν τάσιν, τήν όποιαν ειχε, 
τοΰ νά έπιχέη δαψιλώς τή ν  ωχρότητα ή τήν λάμψ ιν, προσεπάθει 
νά συγχώνευση τάς χροιάς, μεταβιβάζων^αύτάς όλίγον κατ’ ό
λ ίγον καί άνεπαισθήτως άπό^-τής σκιάς είς τό"φώς· τά  σκιερά 
μέρη ύπεστήριζον καίάνέδιδον τά φωτεινά. Είς τό μέρος τοΰτο 
τής τέχνης έπέδωκεν έκ τών νεωτέρων ζωγράφων τής Εύρώπης 
πρό πάντων δ Ι τα λ ό ς  Λεονάρδος Δεβίγκης. Δέν ήρκέι δέ τόΰτύ, 
άλλά  πρός γλυκυτέραν τινά  καί τελειοτέραν άρμονίαν μετήρχετο 
και άλλο τ ι μυστήριον, τό όποιον κατείχε μόνος αύτός. Ά φ ο ΰ  
άπέτελείωνε τόν πίνακά του, εχριεν αύτόν διά τίνος βερενικίου, 
άπαλύνοντος μέν τά λαμπρότερα τών μερών, λαμπρύνοντος δέ 
τά  σκιερώτερα· τό χρίσμα τοΰτο, καίτοι έπαισθητόν είς τήν άφήν, 
ήτο λεπτόν καί διαφανές, καί μακρόθεν ένόμιζέ τ ις  οτι έβλεπε 
τήν ζωγραφίαν διά ύάλου. Έ κ τίνος κομμιδίου συνέκειτο τό βε- 
ρενίκιον τοΰτο; έκ τοΰ πολυτίμου άρά γε έκείνου τής Χίου, τό 
όποιον καί ή νεωτέρα τέχνη μεταχειρίζεται; Ό  Ά π ελ λ ή ς  έκρυψε 
τήν έφεύρεσίν του ταύτην, άποσιωπήσας αύτήν καί έν τοΐς σύγ- 
γράμμασιν αύτοΰ, έπειδή συνέγραψε πραγματείας περί ζωγρα
φικής, καί άφιέρωσεν αύτάς είς τόν Περσέα, μαθητήν αύτοΰ, ον 
προέκρινεν, ά λ λ ’ όστις έμεινεν άσημος, καί μόνον ό διδάσκαλος 
εσωσεν έκ τής τελείας λήθης τό ονομα αύτοΰ.

Έάν τ ις  παραβάλη τόν Ά π ελ λ ή , τόν μέγαν ζωγράφον τοΰ 
αιώνος τοΰ Αλεξάνδρου, πρός τόν Π ολύγνωτον, τόν μέγαν ζω
γράφον τοΰ αίώνος τοΰ Περικλέους, βλέπει έκ τε τής άντιθέσεως 
τοΰ βιου των καί έκ τών έργων, πόσον διάφέρουσιν αι έποχαί, 
πόσον, έν διαστήματι έκατόν πεντήκοντα^έτών, ή Ε λληνική  
κοινωνία ήλλοιώθη καί ή τέχνη ήλαττώθη. Άμφότερόι οί Χάλ- 
λιτέχνα ι ουτοι άποδημοΰσιν έκ τής πατριδος και διάμένόϋσίν είς 
διαφόρους τόπους, ά λ λ ’ ό μέν Π ολύγνωτος διά νά ζή άνέξάρ- 
τητος, ό δέ Ά π ελ λ ή ς  διά ν’ άρέσκη είς τούς βασιλείς· ό μέν 
δίδει τά έργα του άμισόί, ό δέ αντί χρυσίου πολλόϋ· ό μέν 
παρακαλεΐται ύπό τών περιφημότερων πόλεων, πρόσφερόυσών 
είς τήν γραφίδα του τούς ναούς αυτών, στολισμο ί χρείαν έχον



τας, ό δε έπιδιώκει τήν εύνοιαν τών τυράννων και φοβείται τήν 
όργήν αύτών. Ό  Π ολύγνωτος, ελεύθερος έν τα ΐς έλευθέραις δη- 
μοκρατίαις, παρίσταται ισότιμος πρός τούς άρίστους τών πολι- 
-ώ ν, μόνας τάς τιμάς τοΰ Πρυτανείου άποδεχόμενος, καί τά  
άγαθά του εις τούς λαούς μεταδίδων ό Ά π ελ λ ή ς , φ ιλόγελω ς, 
άβρός, εύφυής, μο'λις τήν εύθύτητα τοΰ χαρακτήρός του διασώ
ζει έπί τοΰ όλισθηροΰ εδάφους τών αύλών. Άμφότεροι ήράσθη- 
σαν τών ώραίων γυνα ικώ ν ά λ λ ’ ό μέν Π ολύγνωτος έλάμβανεν 
ερωμένην τήν Έ λπινίκην, θυγατέρα καί άδελφήν βασιλέων, ένώ 
ό Ά π ελ λ ή ς  ήγεν είς τήν οικίαν του τήν έταίραν Λαίδα, ήν ά- 
πήντα είς τήν βρύσιν, ή βασιλικήν τινα παλλακήν, ήν ό Α λ έ 
ξανδρος κατεδέχετο νά παραίτηση είς αύτόν. 'Οπουδήποτε πα- 
ρουσιάζετο ό Π ολύγνωτος, τόν έδεξιοΰντο ώς θριαμβευτήν ό δ’ 
Ά π ελ λ ή ς  έφοβεΐτο χώρας τινάς, ενθα έβασίλευον όσοι τών ηγε
μόνων δέν τώ ήσαν ευμενείς. Ό  Π ολύγνωτος έθεώρει τήν τέχνην 
ώς πράγμα ιερόν, είδος ιερατείου· ό Ά π ελ λ ή ς  ήσκει έπί τής  
τέχνης βασιλείαν πραεΐαν, δελεαστικήν, γενναίαν, ά λ λ ’ αύτός 
ουτος ύπήρχεν αύλικός. Διό καί αί συνθέσεις τοΰ Πολυγνώτου 
έχουσί τ ι μεγαλόφρον καί τολμηρόν. Ό  Πολύγνοιτος ά μ ιλλάτα ι 
μετά τοΰ Όμηρου ώς περίνοια πρός περίνοιαν είκονίζει τάς μά- 
χας τών ήρώων, τούς άθλους τών ήμιθέων, τάς νίκας τών Α θ η 
ναίων, ή τήν πολυθρύλλητον τής Τρωάδος άλωσιν, τήν βρίθου- 
σαν διδαγμάτων καί μεγαλείου τραγικοΰ. Τούναντίον δέ ένδοια- 
σμός τ ις  καί ποιόν τι πάθος πρός τά πραγματικά δεσμεύουσι 
τόν Ά π ελ λ ή ν  πρός τήν γήν, πρός τόν ένεστώτα χρόνον, πρός 
τό πρότυπον, τό όποιον κάθηται ένώπιον τών δφθαλμών του διά 
νά ζωγραφηθή. Πόρ(5ω άπέχει τοΰ Διός καί τής Ά θηνάς, ένσαρ- 
κώσεων τής θεϊκής περινοίας* πό^ρω τοΰ Α π όλλω νος καί τών 
Μουσών, τοΰ Κάστορος καί Πολυδεύκους, τοΰ Ά χ ιλ λ έω ς  καί 
Όδυσσέως· πό^ρω τοΰ Μαραθώνος ή τής Σαλαμΐνος, καί τών 
ενδόξων εικόνων τής έθνικής ιστορίας, πρό τών όποιων Ιπαλλεν  
ή καρδία τών Ε λλή νω ν, διδασκουσών αύτούς ν’ άγαπώσιν ετι 
μάλλον τήν πατρίδα! Νΰν πρόκειται νά έξευγενισθώσιν οί χαρα
κτήρες τής μορφής τοΰ πανούργου Φιλίππου, πρόκειται νά σκε- 
πασθή τό ελάττωμα τοΰ ωραίου Αλεξάνδρου, έχοντος τόν έτε
ρον τών ώμων προέχοντα, πρόκειται νά κρυβή ό τυφλός οφθαλ
μός τοΰ Α ντιγό νο υ, πρόκειται νά χρεμετίσωσιν οί ίπποι είς τήν

θεαν τοΰ Βουκεφάλου, ΐνα άποδειχθή εις τόν Α λέξανδρον, δτι ό 
αγαπητός αύτοΰ ίππος ύπήρχε πανόμοιος. Αί εικόνες τοΰ Ά π ε λ  ■ 
λοΰ ησαν άναμφιβόλως τελειόταται διά τήν άμιμητον έπεξεργα- 
σίαν-, άλλ" έντός οποίων ορίων στενών περιείχετο ή τελειότης  
των! Ό ταν ό Π ολύγνωτος έγήρασεν, ό νοΰς αύτοΰ έστράφη ύπέρ 
άλλοτε  ποτε προς τας σοβαράς σκέψεις, πρός τάς Ορησκευτικάς· 
έθεώρει τόν θάνατον γελώ ν, ήρέσκετο έμβαθύνων είς τήν έπιοΰ- 
σαν τής ζωής, είς τήν τύχην τής άθανάτου ψυχής, καί, ύπό τών 
εύγενών τούτων σκέψεων έμπνεόμενος, έζωγράφησεν έπί τών 
πλατυτάτω ν τοίχων τής Λέσχης τών Δελφών τά Ή  λ  ύ σ ι α, 
χώραν τών μακάρων, τόν Ά δ η  ν, χώραν τών φαύλων, θέλων νά 
δώση είς τήν τέχνην αύτοΰ τροπήν ηθικήν, φιλοσοφίαν εύγλω τ- 
τον, βαθέως συγκινοΰσαν τόν θεατήν. Ό  δέ Ά π ελ λ ή ς , δταν ή- 
σθάνθη δτι ήγγιζεν είς τό τέρμα τοΰ βίου του, έπέστρεψεν είς 
τήν Κώ, έκάθησεν ένώπιον τοΰ άριστουργήματός του, τής Ά ν α -  
δ υ ο μ έ ν η ς  Α φ ρ ο δ ί τ η ς ,  δηλαδή ένώπιον τής είκόνος τής έ- 
ταίρας Φρύνης, καί έπεχείρησε νά ποιήση καί άλλην Άφροδί
την έτι ώραιοτέραν, ήτοι ετι γλυκυτέραν, ετι δελεαστικωτέραν. 
Έ νί λόγω , προέβη είς τό μή περαιτέρω τής πάλης πρός τήν φύ
σιν καί πρός τάς ιδίας του δυνάμεις· ή ψυχή του ούδέν άλλο  
έγίνωσκεν ιδανικόν είμή τό σχήμα, ούδεμίαν άλλην μέριμναν 
είμή τήν ύλικήν εντέλειαν. Τό γήρας τών δύο μεγάλω ν ζωγρά
φων συμφωνεί μετά τοΰ έπιλοιπού βίου των καί συγκεφαλαιοΐ 
αύτόν. Καί ιδού τ ί έξάγεται· δτι αί θωπεΐαι τών βασιλέων ένίοτε 
είναι όλεθριώτεραι τής δυσμενείας των, καί δτι ή έλευθερία, τήν 
όποιαν τοσοΰτοι άνθρωποι συκοφαντοΰσιν ή άποκηρύττουσι, δι
πλασιάζει τήν δύναμιν τής περινοίας, άφίνουσα είς αύτήν άπασαν 
τήν άξιοπρέπειαν αύτής.

B suii.



ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΣ 

ΕΙΣ ΑΘΩΝΑ.

Ό  περιηγούμενος τάς πεπολιτισμένας τοΰ κόσμου χώρας ευ
ρίσκει μέν είς έκάστην έξ αυτών ποικιλίαν καί διαφοράς σημαν- 
τικάς, ούχ ήττον δμως δέν εξέρχεται τοΰ ομοιομόρφου έκείνου, 
όπερ έν τη φαινομένη ποικιλία πανταχοΰ άπανταται. Ούτως 6 
άπό Γερμανίας είς Γ αλλίαν, καί άπό ταύτης είς ’Α γγλ ία ν , καί 
έντεΰθεν εις αυτήν τήν Αμερικήν μεταβαίνων θέλει άπαντήσει 
λαούς, διαφέροντας μέν κατά τά καθέκαστα τοΰ πολιτεύματος, 
έν τουτοις μή παύοντας τοΰ άποτελεΐν ώς πρός τόν τρόπον της 
κοινωνικές συμβιώσεως μίαν καί τήν αύτήν οικογένειαν.

"ΐνα άπαντήση ό περιηγητής ίδιάζον τι καί ούσιωδώς διαφέ- 
ρον τών συνήθων κοινωνιών, οφείλει νά φέρη τό βήμα είς τάς  
ευαρίθμους έκείνας γω νίας τοΰ ήμετέρου πλανήτου, όπου αί 
κοινωνικαί προλήψεις διατελοΰσι κατά τό μάλλον καί ήττον έ- 
ξωστρακισμέναι, καί έν αίς ό άνθρωπος άπεφάσισε νά βιώση ό
σον τό δυνατόν άπερίσπαστος ύπό..περιττών κοσμικών μερίμνων. 
Έκεΐ δύναται ν’ άναπνεύση άέρα, ούτως είπεϊν, άμόλυντον, καί 
ν” άπολαύση τοΰ άκρου πάντων τών άγαθών, τής έλευθερίας 
καί της ειρήνης πρός έαυτόν· διότι ούδείς ποτε, έντός τϊ|ς πολι
τικ ές κοινωνίας βιών καί άναστρεφόμενος, δύναται νά είπϊ] έν 
συνειδήσει: «Είμαι ελεύθερος!»

Μία τών έξαιρετικών θέσεων της γης, έν τών ισχυρών έκείνων 
προτειχισμάτων κατά τών ύπερβασιών τοΰ καταπλημμυρίσαν- 
τος τόν κόσμον βιωτικοΰ σάλου, είναι ή ύπό πολλάς έπόψεις 
περίεργος Ά θω νϊτ ις  χώρα, τό κρησφύγετον τών φ ίλων τοΰ θεω
ρητικού βίου. ‘Ρίπτων τ ις  τό βλέμμα έπί τοΰ χάρτου τής Εύρω- 
παϊκης Τουρκίας, θέλει άπαντήσει εύχερώς τόν προβλήτα τβΰ- 
τον κολοσσόν, άποτελοΰντα τήν βορειοτέραν προεκβολήν της

τριγλώχινος Χαλκιδικής χερσονήσου, καί προνεύοντα είς τό 
πέλαγος μεγαλοπρεπεστερον τών λοιπών συ /αδέλφων άκρωτη- 
ptcov. Ωστε καί αύτή ή γεωγραφική θέσις τοΰ Ά θω νος είναι έκ 
τών μοναδικών.

Κείμενον τό διάσημον τοΰτο όρος πρός τό στόμιον τοΰ 'Ελ
λήσποντου, έν τώ μεσω δυο παραλλήλων θαλασσών, έχει λίαν  
εύάρεστον τόν ορίζοντα, έπειδή κατέχει τήν ώραιοτέραν μοίραν 
είς τήν γεωγραφικήν σφαίραν, ύπό τήν ευκρατον ζώνην, μέ φυ
σικάς τωόντι χάριτας, μέ κατασκίους κοιλάδας, καί άλσώδεις 
φάραγγας, μέ πλήθη δένδρων παντοδαπών, καρποφόρων τε καί 
καρπών. Α ι κατά μέρη πεδιάδες, τά αύτοσχέδια παράλια, μ ά λ ι
στα τά  έκ τών ’Αθωνικών ύψωμάτων καταλειβόμενα άφθονα καί 
άδροσιστικά νάματα, τά πάντα χορηγοΰσι τωόντι είς τόν θεωρη
τικόν νοΰν άφορμάς έμπνεύσεως πρός ηθικήν εύθυμίαν, γαλήνην  
πνεύματος και ποθον φιλοσοφίας· πάντα ταΰτα  είσι τόσα θέλγη
τρα τών αισθήσεων, άνυψοΰντα τήν έν θεοσεβέσι στοχασμοις 
διαβιώσαν ψυχήν πρός τόν Θεόν.

Είς τοιαύτην ευχαριν γην κατώκει τό πάλαι κοινωνία, συνι- 
σταμένη κατά πόλεις. Ό  Φιλόστρατος άναφέρει, ότι πολλοί 
τών 'Ελλήνων, φίλοι της ήσυχίας, άπεσύροντο έκ τών πόλεων 
και κατωκουν τον Αθωνα, οπως φιλοσοφώσι θεωρητικώτερον 
καί μελετώσι τήν φύσιν.

Ά λ λ ά  πριν ή προβώ είς τήν έκθεσιν τών έντυπώσεων, όσ*ς 
προξενεί είς τόν φιλοπερίεργον παρατηρητήν ή έν τη χερσο- 
νήσω τοΰ Ά θω νος περιήγησις, καλόν ήγοΰμαι νά προτάξω σύν
τομον ιστορικήν άφήγησιν της άρχικης καταστάσεως της χώ
ρας ταύτης μέχρι τών ημερών μας, καθόσον ήδυνήθην νά έξα- 
κριβωσω τα κατ αυτήν έκ τε των μ,αρτυριων τών άρχαίων ιστο
ρικών, καί έκ τών σωζομένων είσέτι άρχαίων χειρογράφων έν 
τι σι τών βιβλιοθηκών τών μοναστηρίων.

Α'.

Αί πρώται περί Ά θω νος ίστορικαί γνώσεις ύπάρχουσι λίαν  
συγκεχυμέναι καί άσαφεΐς· μόνον δέ παρά Θουκυδίδη καί Πλου- 
ταρχω όλιγα τινά ακροθιγώς πως και έν παρόδω άπαντώνται,
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και τούτο, καθόσον οί ιστορικοί ούτοι λαμβάνουσιν αφορμήν έκ 
της κατά της 'Ελλάδος εκστρατείας τών Περσών βασιλέων Δα
νείου καί Ξέρξου.

Ό ιστορικός Ηρόδοτος έξηγειται σαφέστερον. Διορίζει τήν 
θέσιν τοΰ Ά θω νος, καί διαγράφει ακριβώς τάς οίκουμένας τότε 
πόλεις υπό μικτής κοινωνίας, ελληνικής τε καί βαρβαρικής: 
«Ό γάρ 'Άθως έστίν όρος μέγα τε καί ούνομαστόν, ές θάλασ
σαν κατήκον, οίκημένον υπό άνθρώπων. Τή δέ τελευτά ές τήν ή
πειρον τό όρος χερσο,νησοειοές τε έστι, καί ισθμός ώς δυώδεκα 
σταδίω ν πεδίο> δέ τοΰτο καί κολωνοί ού μεγάλοι έκ θαλάσσης 
τής Ά κανθίων έπί θάλασσαν τής άντίον Τορώνης. Έ ν δέ τώ ίσ- 
θμώ τούτω, ές τόν τελευτά ό Ά θ ω ς , Σάνη πόλις Ε λ λ ά ς  ο’ίκη- 
ται· αί δέ έντός Σάνης, έσω δέ τοΰ Ά θω  οίκημέναι, εισίν αϊδε, 
Δΐον, Ό λόφυξος, ΆκρόΟωον, Θύσσος, Κλεωναί.»

Πρώτην λοιπόν τών Άθωνιάδων πόλεων άπαντώμεν τό Δΐον, 
κείμενον κατά τήν θέσιν όπου σήμερον άνεγείρεται ή μεγαλο
πρεπής μονή τοΰ Βατοπεδίου. Δευτέραν πόλιν εύρίσκομεν τήν 
Ό λόφυξον, κατοικουμένην ύπό βαρβάρων, έκτεινομένην δέ είς 
τούς πρόποδας τών ύψηλών λόφων, τών συγκροτούντων τά πρός 
τόν Ά θω να  κατ’ άναλογίαν βουνά· είς τά έρείπια ταύτης, έν ό- 
μαλώ  τόπω, ύπάρχει σήμερον ή Μονή τοΰ Φιλοθέου. Ό  λιμήν  
τής πόλεως ταύτης ήτο λ ίαν έπιτήδειος πρός τε τήν έξα-^ωγήν 
τών προϊόντων καί τήν εισαγωγήν τών άναγκαίων, καί διά τάς 
μετά τών άλλων κοινωνιών σχέσεις τών κατοίκων.

Προχωροΰντες κατ’ εύθεΐαν είς τούς κόλπους τοΰ ορούς, 
εύρίσκομεν κατά μέτωπον τοΰ ’Ά θω νος τήν Άκρόθωον ή Ούρα- 
νόπολιν, ήτις ήν μάλλον πολίχνη· μικρά δέ λείψανα καί έρείπια 
καί τείχη τής άρχαιότητος φαίνονται άχρι σήμερον. Έ πί τής  
βορείου άκτής τοΰ Νυμφαίου λεγομένου ά/.ρωτηρίου, μεταξύ 
τών δύο βορειονοτίων θαλασσίων πτερύγων, εκειτο ή πόλις Θύσ- 
σ.ος, ής καί έρείπια κατά τόπους άναγνωρίζονται· άντί δέ τής 
πόλεως, άκμάζει σήμερον ή μεγίστη μονή τής Λαύρας.

Τέλος, κατά τήν νότιον άκτήν τής δυτικής πλευράς τής χερ
σονήσου, πρό τής Σ ιγγιτικής νοτίου θαλάσσης, έκειτο ή μητρό- 
πολις τών Κλεωνών, ήτις διεγνώσθη εκ τινων σημείων άρχαιό
τητος, οι ον κεράμων, δακρυδόχων καλπών, λίθων διαυγών, μαρ
μάρων λευκοτάτων, μεταξύ τών οποίων εύρέθη τεμάχιον φέροΛ

τήν εξής έπιγραφήν Δ ή μ ο ς ,Ά  θη  ν ο δ ώ ρ ου. Ό λίγον άνω τής 
θεσεως ταυτης είναι σήμερον ή τοΰ Ά γ ιο υ  Παύλου μονή.

Α ναμφίβολον, ότι αί πόλεις αυται ύπήγοντο είς τήν δικαιο
δοσίαν τών Α θηναίω ν ώς συμμαχικαί πόλεις, καίτοι ύπό ιδίων 
άρχόντων κυβερνώμεναι. Κατά τοΰτο μάς πιστοποιεί ό ιστορικός 
Θουκυδίδης, διηγούμενος καί τόν καιρόν, καθ’ όν ύπετάγησαν 
είς τήν έξουσίαν τών Μακεδόνων. Α κολούθως Βρασίδας, ό τών 
Λακεοαιμονιων στρατηγός, άφοΰ ύπέταξε πλείστας όσας συμμα- 
χικάς πόλεις κατά παρακίνησιν του βασιλέως ΙΙερδίκα, στρατεύ- 
σας έπι τόν Ά θω να , τινάς μέν τών συμμαχικών πόλεων έπεισε 
ν αποστατησωσιν άπό τούς Αθηναίους, τινές δέ ύπετάγησαν, 
καί αί άντιστάσαι κατεστράφησαν έξ ολοκλήρου.

Ά λ λ 3 έν τή ιστορία τό σημαντικώτερον γεγονός είναι ή πρώτη 
των Περσών εκστρατεία κατά τής Ε λλάδος, τήν όποιαν άπεφά- 
σισε καί άνεδέχθη ό στρατηγός τοΰ Δαρείου Μαρδόνιος, όπως 
φανή παρεχων γενναίαν έκδούλευσιν είς τόν κύριόν του. Έ ντο- 
σουτω άγωνιζόμενος νά παραπλεύση τό συνεχώς τρικυμιώδες 
άκρωτήριον τοΰ Ά θω νος, ΐνα κυριεύσ/j πρότερον τάς παραλίους 
χώρας, κατεποντίσθη μετά τριακοσίων πλοίων καί είκοσακισχι- 
λίων περίπου άνδρών. Τοΰτο ν δέ τόν κίνδυνον φοβούμενος μετά  
ταΰτα  ό τοΰ Δαρείου υιός Ξέρξης κατά τήν δευτέραν είς τήν Ε λ 
λάδα στρατείαν, διώρυξε τόν ισθμόν, είς ον ό Ά θ ω ς  τελευτά, 
καί διεξεπεραίωσεν ούτω τόν ναυτικόν του στόλον είς τήν άντι- 
περαν θαλασσαν. Εις τό μέρος τοΰτο, όπου ή χερσόνησος τοΰ 
Ά θω νος συνάπτεται μετά τής Χαλκιδικής πεδιάδος, εκειτο ή 
πόλις Ακανθα, έξ ής καί ό ισθμός έκλήθη Ά κάνθιος.

Είς^τό όρος τοΰ Ά θωνος παρεγένετο καί ό μέγας Ά λέξα ν-  
δρος. Έ νφ  δ’ έσκέπτετο που νά κτίση πόλιν, δι’ ής ν’ άπαθανα- 
τισθη ή δόξα του, προσήλθεν αύτώ ό άρχιτέκτων Στησικράτης, 
καί έξητήσατο^τήν άδειαν νά διάτμηση τήν ύπερήφανον κορυφήν 
τοΰ Ά θω νος είς άνδριάντα, ή μάλλον κολοσσόν τοΰ ήγεμόνος 
τούτου, μια τών χειρών κρατούντα πόλιν όχυροτάτην καί πολυ- 
άνθρωπον, άπό δέ τής έτέρας προχέοντα βαθυκοίτην ποταμόν. 
Αγνοοΰμεν διά ποιους λόγους ό μεγαλεπήβολος κοσμοκράτωρ 
απηξιωσε νά παραδεχθή τό θαυμαστόν σχέδιον τοΰ Έ λληνος  
άρχιτέκτονος.

Ακολούθως, όταν τήν τών Μακεδόνων κοσμοκρατορίαν διε-



δέχθη ή τών 'Ρωμαίων, ή Χαλκιδική γη  ύπέστη πλείστας όσας 
αλλοιώσεις, αι πλειότεραι δέ τών "Αθωνικών και τών πέριξ πα- 
ρ, λίων πόλεων ύπέκυψαν ύπό τό πυρ και τόν σίδηρον της άκο- 
ρέστου δόξης τών Καισάρων. Τότε καί ναοί πλειστοι της άρ
χαίας λατρείας περίφημοι κατεκάησαν, καί πολλοί τών Χαλκι- 
δέων, φεύγοντες τάς καταδρομάς καί τόν καταπιεσμόν του εχ
θρού, μετώκησαν είς τήν Τ ταλίαν καί εις ά λλας χώρας.

Τά δεινά ταΰτα  έξηκολούθουν μέχρι της βασιλείας του Διο- 
κλητιανοΰ. Τούντεΰθεν άρχεται ά λλη  φάσις ύπό τό παντοκράτορ 
έμβλημα τής χριστιανωσύνης, καί εκτοτε είς τό όρος τοΰ Ά θ ω 
νος, άντί τών πόλεων καί τών συνοικιών, τάς όποιας αί καιρικαί 
περιστάσεις έξ ολοκλήρου κατέστρεψαν, βλέπομεν χορούς μονα
στών καί μεγαλοπρεπή ιερά σκηνώματα, άφοΰ καί τοΰ τόπου 
τούτου αί φυσικαί χάριτες συνεφώνησαν πρός τάς πνευματικάς 
διαθέσεις τών διαδεχθέντων τούς φιλοσόφους "Ελληνας μονα
χών. Έ νταΰθα, άπ’ άρχής τών κατ’ αύτής διωγμών, εύρεν ή 
Ε κκλησία  τήν έπέραστον άνάπαυσιν, έν μέσω μυρίων αιρέσεων 
άναστρεφομένη.

Πότε άκριβώς τήν τύρβην τών πόλεων διεδέχθη έπί τής Ά -  
Οωνίτιδος χώρας ή μοναχική γα λή νη , είναι σκοτεινόν καί άβέ- 
βαιον. 'II κοινή φήμη θέλει τόν μέγαν Κωνσταντίνον, (300  μ. 
Χρ.) τόν ήρωα τοΰτον τής Ε κκλησίας, μετωκίσαντα τούς έν αυ
τή κατοίκους είς ά λλα  μέρη, καί άφιερώσαντα τόν τόπον είς κα
τοικίαν μοναχών. Καίτοι δέ τό μοναχικόν πολίτευμα συνέστη 
άπ5 αύτής τής Ά  έκατονταετηρίδος, καί άπόδειξις τά κατά τήν 
Α ίγυπτον καί Θηβαίδα καί έν Ά σ ία  καί Ίνδίαις πολυπληθή κοι
νόβια καί τά λοιπά τών ήσυχαστών σκηνώματα, ούχ ήττον, κατά  
πάσαν πιθανότητα, πρό τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου ούδεμίαν 
έπισημότητα είχε τό Όρος.

Ό  πρώτος λοιπόν έπίσημος, ούτως εΐπεϊν, οικιστής τοΰ Ό 
ρους ήν Κωνσταντίνος ό μέγας, κτισας καί τρεις αύτόθι ναούς, 
έν οις καί τόν τοΰ Πρωτάτου λεγόμενον, έν τή πολίχνη τών 
Καρεών. (α) Ά λ λ 3 έν όσω έν Π αλαιστίνη, Συρία, Λιβύη, καί έν

(α) Καίτοι δοκεΐ αμφίβολος ή ΰπο Κωνσταντίνου του μεγάλου άνοικοδόμησι·; 
μοναστηρίων Ιν Ά θω νι, φαίνεται 8μως πιθανόν, ότι ησαν ήδη προ αύτοΰ αποκα
ταστημένοι μοναχοί ένταΰθα, μονύδρια διάφορα οίκοΰντες καί ησυχαστήρια. Ούτως 
έν παναρχαία μεμβρά^Υ) φέρεται: «Έ π ί τω ιν' έτει τής βασιλείας τοΰ ίσαποστό-

το ΐς ό'ρεσι τοΰ Ό λυμπου, καί κατά Βόσπορον καί Πόντον, καί 
έν αυτή τή βασιλιδι τών πόλεων έβριθον πλήθη μονών καί μο
ναχών, τό Ό ρος διετέλει δν άσήμαντον. Ό τε δέ ή καταστροφή 
τών βαρβάρων άφ5 ενός, καί άφ’ ετέρου ή τών παραβατών βασι
λέων μανία κατεδίωκε σκληρώς τούς μοναχούς, καί ιδίως άπό 
Μ ιχαήλ τοΰ Π αλαιολόγου, τοΰ πρώτου είκονομάχου, καί Του- 
λιανοΰ τοΰ Παραβάτου, τότε τό Όρος άπέβη τό άσυλον καί κρη- 
σφύγετον αύτών, καί έκτοτε φαίνεται έπαισθητώς προαχθεΐσα ή 
τών μονών καί τών ιδιωτικών σκηνωμάτων καί κελλίων αύξησις.

Ά π ό  τής πρώτης λοιπόν έκχριστιανισεως τοΰ Ά θω νος, (καί 
ιδίως άπό τοΰτέλους τοΰ Γ' αίώνος, ότε ήκμαζεν ό εύσεβής Θεο
δόσιος και ή διά περικαλλών καθιδρυμάτων λαμπρύ νασα τόΌ ρος 
βασιλίς Πουλχερία,) μέχρι τοΰ Θ' αίώνος, όσα συνέβησαν έ ν Ά -  
θωνι είσίν άγνωστα καί άδηλα, πλήν ό'τι έπί τής βασιλείας Κων- 
σταντίου, Ηρακλείου, Λέοντος τοΰ Κόνωνος, Θεοφίλου καί Μι
χαήλ, οί βάρβαροι Όστρογότθοι καί Ά βαρες, κατά διαλείμματα  
έμφανιζόμενοι εις τήν Ευρώπην, έδήουν πολλάκις καί τάς πα
ραλίους μονάς τοΰ Όρους· ώστε οί μοναχοί έβιάζοντο νά έκλέ- 
γω σ ι τά  όρεινότερα μέρη καί τά μάλλον άπόκεντρα, πρός ι'δρυ- 
σιν τών οικημάτων αύτών.

Μόνον έπί Νικηφόρου τοΰ Φωκά (866) άπήλαυσαν τά ιερά 
σκηνώματα έντελοΰς γαλήνης. Έ ν τούτοις ούδέν τών μεταξύ 
έπισυμβαινόντων πολιτικώ ν προσκομμάτων καί άλλω ν περιπε
τειών καί θρησκευτικών διαφωνιών, ούτε αί τών Α ράβω ν καί 
Α γαρηνώ ν έπιδρομαί, ίσχυσαν όπως παραλύσωσι τόν ζήλον τής 
μοναστικής πολιτείας, ήτις προέβαινε πάντοτε βοηθουμένη ύπό 
τής εύνοιας τών πλείστων έκ τώ ν ορθοδόξων βασιλέων· διότι, 
ύπό τήν συνεχή άδράνειαν τής πολιτικής, αί μέριμναι τών αύ- 
τοκρατόρων ύπέρ τών μοναχών τοΰ Ά θω νο ς ούκ έπαύσαντο.

Νικηφόρος ό Φωκάς, γενικός ών είσέτι στρατηγός, ύπερη- 
γάπα τόν έν τώ Όρει διαπρέποντα μοναχόν Αθανάσιον, μεθ’ ου 
άπεφάσισε καί νά συμμονάση, άνταλλάσσων τήν δόξαν τοΰ κό
σμου διά τοΰ μοναχικοΰ τριβωνίου. Ά λ λ 5 ή ένδοξος νίκη του 
κατά τήν Κρήτην καί τά λοιπά άνδραγαθήματα, όσα ύψωσαν 
αύτόν μέχρι τοΰ τής αυτοκρατορίας βαθμοΰ, φαίνεται ότι μετέ-

λου Κωνσταντίνου ώκοδομήθη ΰπο Στεφάνου μονάχου το τών Είσοδίων μονύδριον, 
Ιν ω χώρω ό τοΰ ’Απόλλωνος βωμός ΰψοΰτο} κτλ.»



τρεψαν εν αύτώ τήν άπόφασιν ταύτην. Ούχ ήττον όμως δέν έπαυ- 
σεν υπεραγαπών και σεβόμενος τόν άριπρεπή μοναχόν, καί διά 
γενναίας αύτοΰ προσφοράς συνετέλεσε πρός ϊδρυσιν τής περιωνύ
μου μονής της Λαύρας κατά τό ετος 961 .

Ιοού όποια τ ις  ήν ή τοΰ τότε καιροΰ κατάστασις τών έν τώ  
Ορει ασκούμενων μοναχών, κατά τήν άφιξιν τοΰ άναμορφωτοΰ 

της μοναστικής πολιτείας "Αθανασίου: «Ώ ς δ’ οΰν έπέβη τοΰ 
Ορους (ό Αθανάσιος,) περινοστεί μέν αύτό, περισκοπεί δέ καί 

τους έν αύτώ, ού πολλούς όντας τότε τούς άσκουμένους* καί 
τούτων τήν τραχυτατην αγωγήν άνιχνεύσας καί τόν ερημικόν 
και άπράγμονα βιον, έθαυμάζετο καί ήδετο τούτοις. Καί γάρ ήν 
αύτοΐς άτεχνώς ασπαρτα καί άνήροτα πάντα· ού γάρ γην ήρουν, 
ούκ αύλακα ετεμνον, ού βουν είχον, ούχ ύποζύγιον, ούκ άλλο  
τ ι τών άχθοφορων ζωων, ά λλά  καλύβας έκ μικρών πηξάμενοι 
ςυλων, και οροφήν αύταΐς έκ χορτου συμφορηθεΐσαν έπισχεδιά- 
σαντες, ούτως εν θερει, ούτως έν χειμώνι διεκαρτέρουν, τών ενάν
τιων τοΰ άερος ανεχομενοι προσβολών. Ει δέ ποτε καί γένοιτό 
τ ις  χρεία μετακομισαι τι τών παρ αύτοΐς, αύτοί δι’ εαυτών τήν 
τών νωτοφορων ζωων χρείαν έπλήρουν. Τροφή αύτοΐς, μετά τήν 
πνευματικήν, ή σωματική, άσκευος πάσα καί απέριττος καί τό 
ολον ορειος· τών άγριων οενδρων συλλεγοντες τούς καρπούς, 
αύτοσχεοιον έαυτοΐς παρετιθουν τήν τράπεζαν, πλήν εί μή που 
πλοίου ποθεν έποκειλαντος, εύχήςχάριν περιέβαλλόν τινες σίτου 
ή κέγχρου, εί τύχοι, ή τίνος άλλου τών σπερμάτων.» Ώ στε ό 
Αθανάσιος δυναται νά ΟεωρηΟη ως ό πρώτος άναμορφωτής τής 
έν τώ Ορει πολιτείας· εννοείται δε, δτι οι φανατικώτεροι τών 
μοναχών βαρέως κατ’ αύτοΰ εφερον.

Αποθανοντος τοΰ Νικηφορου, οι τέως άχθόμενοι κατά τών 
κ α ι ν ο τ ο μ ι ώ ν ,  ας είσήγαγεν έν τη χεοσονήσω ό λ ίαν φ ιλό
καλος και^μεγαλουργός οϋτος πατήρ, άπήλθον είς Κωνσταντι- 
νούπολιν πρός τόν διαδεξάμενον τήν βασιλείαν Ίωάννην τόν 
Τσιμισκήν,-και κατηγορουν τόν Αθανάσιον «ώς καταδυναστεύ- 
οντα τοΰ Ορους, καί τούς άρχαίους τύπους καί τά έθιμα κατα- 
λύοντα. Οικοδομάς γάρ άνήγειρε πολυτελείς, καί πύργους καί 
λιμένας ένηργησεν, έπιρροάς τε ύδάτων κατήγαγε, καί ζεύγη 
βοών ώνήσατο, καί είς κόσμον ήδη τό Όρος μετεποίησεν αγρούς 
γάρ έσπειρε, καί έφύτευσεν άμπελώνας, καί καρπόν γεννήματος

έποίησεν ότι τε τούς άρχαίους νόμους παρακινεί, καί μ ε
ταποιείται τά παλαιά έθη καί ορούς.» Ά λ λ ’ ό βασιλεύς, καίτοι 
τό πρώτον όργισθείς μετεπέμψατο τόν Αθανάσιον, φιλοφροσύ
νης αύτόν πληρώσας άκολούθως, άπέστειλεν είς τό Όρος, έπι- 
οοκιμάσας τάς μεταρρυθμίσεις, ας τινας είσήγαγεν έν αύτώ.

Ά π ό  τής έποχής ταύτης, μετά τήν σύμπηξιν καί παγίωσιν 
τής τέως κυμαινομένης μοναχικής πολιτείας έν τώ Όρει διά τής 
άνοικοδομήσεως καί ετέρων μεγαλοπρεπών μονών καί διά τής 
συγκεντρώσεως πλείστων άδελφών έπί τό αύτό, ή τοΰ Όρους 
ό'ψις έλαβε κοινωνικωτέραν μορφήν. Ό  βίος τών μοναστών έγέ- 
νετο κοσμικώτερος, έως ού άπό κοινοβιακοΰ ρ,ετετράπη είς τόν 
ιδιόρρυθμόν, καί ήρξαντο έρίζειν περί πρωτείων καί διανομής 
γη ς  καί άλλω ν κοσμικών διενέξεο^ν, καθά δηλοΰσι τά κατά και
ρούς έκδεδομένα βασιλικά σ ιγ ίλλ ια  καί χρυσόβουλλα, τά ορί
ζοντα τάς τοποθεσίας καί τά λοιπά τών μοναχών προνόμια.

Β'.

Ή Ά θω νιάς χερσόνησος προεκτείνεται είς μήκος πεντήκοντα 
περίπου χιλιομέτρων, έν δέ τή έσχατια αύττ)ς έπικάθηται μεγα
λοπρεπής καί σοβαρός ό πελώριος κώνος τοΰ "Αθωνος, προεκ
τεινόμενος είς ύψος 6 ,4 0 0  ποοών. Α π ολλώ νιος ό 'Ρόδιος, ό 
τών Α ργοναυτώ ν ποιητής, λέγει, ότι ή σκιά τοΰ όρους τούτου 
καλύπτει μέρος τής νήσου Λήμνου, έπεκτεινομένη μέχρι τής 
άγοράς τής πόλεως Μυρίνης. Αδύνατον δέ νά παρασταθή καί 
διά τής ποιητικωτέρας γραφίδος ή λαμπρότης καί τό πάντερ- 
πνον τής θέας, ήν άπολαμβάνεί ό περιηγητής, μετεωριζόμενος 
έπί τά  αιθέρια έκεΐνα ύψη.

Τερπνόταται τωόντι καί ποιητικαί αί θέσεις τοΰ λασίου τού
του όρους. Καταρράκται, λόχμη πυκνή, άνεμώδεις δειράδες, πυ
κνά καί βαθύσκια δάση, κολών οί περικλείοντες τάς ύπό κισσοΰ 
κεκαλυμμένας τρώ γλας τών θιασωτών τοΰ μονήρους βίου, άλ- 
λαχοΰ δέ κρημνοί άπότομοι, καί φάραγγες, καίχαράδραι, πέραν 
δέ πάλιν πέλαγος νησοφυτευμένον, καί σαπφείρινος ούρανός—  
ιδού ό,τι προσβάλλει εύθύς έξ άρχής τό άπό τοΰ ύψους έκείνου 
ριπτόμενον είς τήν περί εαυτόν φύσιν ομμα τοΰ πεοιηγητοΰ. 
Από τής μεγαλοπρεπούς .καί ταύτοχρόνως παντέρπνου ταύτης



σκοπιάς, ήτις πανταχοΰ παρέχει είς τάς αισθήσεις συγκεκερα- 
σμένον τό ήδύ καϊ τό υψηλόν, οίκοθεν ή ψυχή άνεπαισθήτως 
ύψοΰται εις τόν Δημιουργόν, πληρουμένη άνεκλαλήτου θρησκευ- 
\.κοΰ αισθήματος.

Επι τής κορυφής του Αθωνος, είς τά  κοιλώματα τής οποίας 
ευρισκονται αυτοφυή ροόα άμάραντα καί πληθύς ευωδών ιαμα
τικών φυτών, και όπου το παλαι ιστατο τό άγα λμ α  τοΰ νεφελη
γερέτου και τερψικεραύνου Διός, σήμερον υπάρχει έν ειδει στε
φάνης ναΐσκος, τιμώμενος έπ’ όνόματι τής Μεταμορφώσεως, τό 
ΰψιστον τοΰτο τής Ορθοδοξίας σημεΐον, άφ* ού έξυμνεΐται ό Δη
μιουργός του παντος Οι Ελληνιδος φωνής. Ό λίγον δέ κατωτέρω  
τής κορυφής, περι τό μέρος δπου εκειτο ή τό πάλαι Άκρόθωος, 
εύρισκεται σήμερον ή λεγομένη Κ ε ρ α σ ι ά ,  ή εύαερωτέρα καί ύ- 
γιηρες·ερα τών πολιχνιων τοΰ Άθωνος. Κατά τόν ιστορικόν Με- 
λετιον, οι τάς τοποθεσίας ταυτας οίκοΰντες εζων τεσσαράκοντα 
και πεντήκοντα ετη πλειότερον τών λοιπών άνθρώπων.

Ορμωμενοι άπό τών προπόδων τοΰ Ά θω νος, ώς άπό άφετη- 
ριας, προς τήν έσχατιάν τής άπ’ αύτοΰ κληθείσης χερσονήσου, 
άπαντώμεν έκ μεν τής βορείου αύτής πλευράς κατά σειράν τάς  
εξής όκτω μονάς, άπασας σχεδόν έκτισμένας παραλίως καί έπί 
ρωμαντικωτάτων τοποθεσιών κειμένας: τήν τής Λαύρας, τήν τοΰ 
Καρακαλλου, Φιλοθεου, Ίβήρων, Σταυρονικήτα, Παντοκράτορος, 
Βατοπεδιου και Εσφιγμένου. Έκ δέ τής νοτίου πλευράς, άντι- 
στοιχουσας τα ις ανωτέρω, έτέρας όκτώ μονάς: τήν τοΰ Ά γ ιο υ  
Παύλου, Διονυσίου, Γρηγορίου, Σιμωνόπετρας, Εηροποτάμου, 
Ρωσσικοΰ, Ξενοφώντος καί Δοχειαρίου. Τέσσαρες δ’ έτεραι, του- 

τεστιν η τοΰ Κουτλουμουσιου, Κωνσταμονίτου, Ζωγράφου καί 
Χιλιανοαριου, κεϊνται μεσογειως. Σημειωτέον, ότι το άπό τής 
μιας θαλάσσης μέχρι τής έτερας πλάτος τής χερσονήσου κατά 
μέσον ορον είναι ουο ωρών, η δε μεταξύ έκαστου μοναστηριού 
άπόστασις ποικίλει άπό μ ιας μέχρι τεσσάρων ωρών.

Εκτος των είκοσι τούτων σεβάσμιων δια τήν άρχαιότητα αύ
τών καί ιστορικών μονών, άπαντώνται καθ’ άπαν τό μήκος τής 
χερσονήσου δεκατρείς μεγάλαι σκήται, τινές τών οποίων είσίν 
ώραιότεραι καί εύρύτεραι τών πρωτευόντων μοναστηρίων, άφ’ 
ών έξαρτώνται· πρός δέ, περί τά  3 50  κελλία, έκαστον τών ο
ποίων κέκτηται ίδιον ναΐσκον καί ιδίας περί αύτό προσοδοφόρους

γα ιας. Πεντακισχίλιοι δέ περίπου μοναχοί καί ύπέρ τούς χ ιλίους 
κοσμικούς έργατας άποτελοΰσι τόν δλον πληθυσμόν τής άξιο- 
περιέργου ταύτης κοινωνίας.

Τά ήμιση τών μοναστηρίων τοΰ 'Άθωνος διετήρησαν τό κοι -  
ν ο β ι α κ ό ν πολίτευμα, όπερ έστί τό άπό τών πρώτων ιδρυτών 
τοΰ μοναχικού βίου θεσπισθέν καί κληροδοτηθέν. Κατά τοΰτο, 
πάντες οί έν ένί καί τώ αύτώ μοναστηρίω ένασκούμενοι άδελ- 
φοί όφείλουσι νά έκτελώσιν ά γο γγύστω ς τάς έπιβαλλομένας 
αύτοις ύπό τοΰ Η γουμένου λειτουργίας, ένδεικνύμενοι έν παντί 
τελείαν ύπακοήν, έξασκοΰντες άπόλυτον κοινοκτημοσύνην, καί 
καθυποβαλλόμενοι εις δίαιταν αύστηροτέραν τής τών λοιπών 
μοναχών, καθό άπέχοντες κρεών καί άλλω ν πολυποίκιλων καί 
ορεκτικών βρωμάτων. Τά δέ λοιπά ήμίση ήσπάσθησαν τό ί δ ι ό ρ- 
ρ υ θ μ  ο ν λεγόμενον σύστημα, καθ’ ο έκαστος άδελφός έχει τό 
ελεύθερον νά βιοΐ άνετώτερον τοΰ άλλου, καί νά διαχειρίζηται 
κατ’ άρέσκειαν τήν ιδίαν περιουσίαν, ήτις μόνον μετά θάνατον 
άνήκει είς τό κοινόν τής μονής ταμεΐον. Τριμελής δέ, ή καί 
πολυμελεστέρα πολλάκις, έπιτροπή διαχειρίζεται τήν περιουσίαν 
τής μονής, καί προνοεΐ περί τών συμφερόντων καί τής διατηρή- 
σεως αύτής. Είς τρόπον ώστε, τό μέν κοινοβιακόν πολίτευμα  
άντιστοιχεϊ πρός τό άπόλυτον μοναρχικόν, καθόσον μάλιστα  ό 
κατά καιρόν Η γούμενος έκάστης μονής κέκτηται ίσχύν ισόβιον· 
τό δέ ιδιόρρυθμον ίσοδυναμεϊ κάπως πρός τό δημοκρατικόν πολί
τευμα, τής πολυμελοΰς έπιστασίας άντικαθισταμένης ύπ’ άλλης  
καθ’ ώρισμένον χρονικόν διάστημα.

Τά εισοδήματα τών μοναστηρίων προέρχονται έκ τής υλοτο
μ ίας τών δασών, έκ τής πωλήσεως τών έπιτοπίων προϊόντων, 
καί ιδίως τών λεπτοκαρύων καί τών έλαιών. Ή τοΰ Κουτλου- 
μουσίου μονή συγκομίζει κατ’ ετος περί τάς 2 0 0 ,0 0 0  όκάδας 
λεπτοκαρύων ή τής Λαύρας, τών Τβήρων καί τοΰ Φιλοθέου έ- 
ξάγουσι κατ’ ετος ξυλικήν ούκ εύκαταφρόνητον. Έ κτος δέ 
τών έπιτοπίων τούτων προϊόντων, τά μοναστήρια κέκτηνται 
διαφόρους ιδιοκτησίας, κατά τό μάλλον καί ήττον προσοδοφό
ρους, καλουμένας Μ ε τ ό χ ι α ,  έπί τής άντιπέραν τοΰ Ά θω νος  
κειμένης νήσου τής Θάσσου, έπί τή ς άπέναντι χερσονήσου τοΰ 
Λόγκου, καί επ’ αύτοΰ τοΰ γηπέδου τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας. 
Ευαρίθμων δέ τινων διατηρούνται είσέτι έν Βεσσαραβία καί ά λ -



λαχοΰ της Ευρώπης λίαν πλούσια κτήματα, άποφέροντα ούκ 
εύκαταφρόνητον ετήσιον εισόδημα.

Είς τό κέντρον τής ΆΟωνίτιδος χερσονήσου, κατά τό παν- 
μεσόγειον καί έπί τών κορυφών τής βορείου κοιλάδος, κεΐται ή 
τών Καρεών πολίχνη, ή πρωτεύουσα, ούτως είπεΐν, τής χώρας. 
Α ύτη άπαρτίζεται ύπό πλείστων όσων άγροικιών ή κελλίων, 
γραφικώτατα διεσπαρμένων είς τάς χλοεράς κλιτύας τών λόφων 
καί μεταξύ τών καταφύτων κοιλάδων· ύπό τών οικημάτων τών 
άντιπροσώπων, είτε έπιστατών τών είκοσι μοναστηρίων· ύπό τι- 
νων εργαστηρίων χειροτεχνών καί άλλω ν καταστημάτων, έν οΐς 
πωλοΰνται τά χρειώδη. Έν δέ τώ κέντρω τοΰ χωρίου 'ίδρυται ό 
άρχαιότατος Καθολικός ναός, ό κοινώς II ρ ω τ ά  τ ο ν  καλούμε
νος, καθότι ένταΰθα έδρεύει ή 'Ιερά Κοινότης, άπαρτιζομένη έκ 
τών άντιπροσώπων τών είκοσι μονών* είς δέ πρόεδρος (Π ρώ
το ς ,)  έκλεγόμενος κατά τετραετίαν, διαχειρίζεται τήν έκτελε- 
στικήν εξουσίαν μετά τών άντιπροσώπων τών τεσσάρων μονα
στηρίων Λαύρας, Βατοπεδίου, Ξηροποτάμου καί Χιλιανδαρίου.

Έν άρχή τήν διοίκησιν τοΰ Ό ρους ειχεν ό Πρώτος, χαίρων 
ούκ ολίγα  προνόμια* άλλά  μετά τήν πτώσιν τής Χριστιανικής 
βασιλείας, ή τοΰ Πρώτου άρχή έξησθένισε, καί έσυστήθη ή λεγά 
μενη π εν  τ ά ς  έκ τών πρωτευόντων μοναστηρίων, έξ ών εις πα
τήρ έπέχει τόν τόπον τοΰ παλαιού Ποώτου, ύπό τόν τίτλον  
ΙΙρ ω τ ε  π ι σ τ  ά τ η  ς. Ά π α σ α ι δέ αί άποφάσεις ή αί διατάξεις 
τής 'Ιεράς Κοινότητος οφείλουν νά φέρωσιν έπί τούτω σφραγί
δα, ής τίνος έκαστος τών τεσσάρων άντιπροσώπων κατέχει άνά 
εν τεταρτημόριον. 'II Τουρκική Κυβέρνη?πς άνεγνώρισε τήν μι- 
κράν ταύτην μοναχικήν δημοκρατίαν μετά τήν άλωσιν τής Κων
σταντινουπόλεως, καί ύπερησπίσθη αύτήν αείποτε δυνάμει μι- 
κροΰ τίνος έτησίου φόρου, διαβιβαζομένου διά τοΰ έν Καρεαΐς 
έδρεύοντος μετά τοΰ μικροΰ έπιτελείου του Όθωμανοΰ Ά γ ά .

Ά π α σ α  μέν ή Ά θω ν ΐτ ις  χώρα παρέχει τοποθεσίας πλήρεις 
καλλονών καί μεγαλείου, ά λ λ 5 ιδίως ή τής μικράς ταύτης πολί
χνης άποψις είναι ή θυμηδεστέρα καί μάλλον άξία λόγου. Ή 
φύσις ένταΰθα, μεγαλοπρεπής καί πλουσία, κοσμεί τό έδαφος 
διά παντοίων δένδρων καί θάμνων· φυτά δέ ευωδέστατα, άναρρι- 
χώμενα είς τά κτίρια καί είς τά  δένδρα καί πλήρη άνθέων ποι- 
κιλοχρόων, αίωροΰνται είς τόν άέρα καί πληροΰσι πανταχοΰ

εύωοιας τήν ατμόσφαιραν. Βεβακος τάς τοποθεσίας ταύτας ειχεν 
ύπ όψιν Νικηφόρος ό Γρηγοράς, περιγράφων ώς εξής τήν φύσιν 
τ ή*= λ ωΡα?: « Τα τ ε  γάρ ά λλα  τό όρος ό Ά θ ω ς  θαυμάζεσθαι ά- 
ξιον είναι οοκεΐ μοι, ότι τε πρός άέρα κέκραται πάνυ τοι εύφυώς, 
καί ότι πολλή τινι καί παντοδαπή τή χλόη κοσμείται. . . . καί 
πολλην εύθύς περιβάλλεται τήν τής τέρψεως ήδονήν. Καί ρεΐ 
πανταχοθεν, ώσπερ έκ θησαυρών, τό τε εύπνουν τής όσμής καί τό 
τοΰ άνθους εύχρουν. . . . δένδρεσί τε πολυειδέσι κομά, καί άλση  
καί λειμώνας ποικίλους, εργα χειρών άνθρώπων, πλουτεϊ. . . και 
τερψεως τ ις  πέπλος έντεΰθεν ύφαινεται ξένος έκεΐ συμμ ιγής, 
ούκ ήρος ωρα μονη, άλλ" έν άπαντι καιρώ καί χρόνω. . . . καί 
άμα πηγαΐς αύτοφυών ύδατων ό γώρος  άρδεταί τε καί περιαν- 
τλε ΐτα ι πολλαΐς.»

Παρά τάς όχθας τών ρευμάτων, ύπό τήν δρόσεράν αύραν τής 
φιλύρας ή είς τάς άλλαχοΰ ήδέως ψιθυριζούσας πλατάνους, έν τώ  
μέσω τής πυκνοφύλλου καί χλοεράς καστανέας, ένώ άκούονται 
τά  μελωοήματα τών πτηνών, ό ουρανομήκης νοΰς τοΰ άνθρώπου 
ύψοΰται καί εισδύει είς τά βάθη τοΰ άπειρου ήσυχος καί γαλη-  
νιαΐος, τό δέ βλέμμα τέρπεται εύρίσκον πανταχοΰ ποικίλα κάλ
λη, ποικίλας χάριτας, ποικίλας μεγαλοπρεπείας. Μεθ’ όπόσης 
χάριτος άναδύει ένταΰθα έκ τοΰ πολυφύλλου δάσους τό έρημη- 
τήριον, δ περιστέφει ή δάφνη, τό κλήμα, ή νάρδος καί ή μυρ
σίνη! πόσον δέ λαμπρά, ώς στιλπνότατος άργυρος, άναβλύζει 
έκ τών πετρών ή πηγή, καί πόσον αρμονικά ψιθυρίζει τό ρεΐθρον 
ύπό τάς ροδοδάφνας καί τόν κισσόν!

«Ούδαμοΰ τών περιηγήσεών μου, (λέγει Ά γ γ λ ο ς  τ ις  περιη
γητής, έπισκεφθείς τό Ό ρος πρό τινων έτών,) είδα θέαν θελκτι- 
κωτέραν τών μικρών τοΰ Ά θω νο ς έπαύλεων. Κεΐνται δ" αυται 
συνήθως είς τά  πλάγ ια  τών βουνών, έν μέσω τών καλλιεργη
μένων ύπό τών μοναχών άγρών, καί συνίστανται είς μικρούς τε
τραγώνους πυργίσκους, μέ βραχύ περιτείχισμα καί ναΐσκον, ό- 
θεν ό ήχος τοΰ σημάντρου, ό καλών τούς μοναχούς είς προσευ
χήν, διαχέεται μελαγχολικός είς τά πλησίον άρχέγονα δάση. 
Καί ενθεν μέν κάκεΐθεν ή άνεμώνη καί τό κυκλάμινον στολίζουσι 
τήν γην, καταρράκται δέ κρυστάλλινων ύδάτων καταπίπτουσιν 
είς τάς κοιλάδας καί τάς φάραγγας άπό βράχων καί λιβάδων. 
Ά ν  τό όρος, τό περιέχον τάς ωραίας ταύτας σκηνάς, ήθελε.,



κατά τήν πρόθεσιν του Λυσίππου, (α) μεταποιηθή δι’ υπερφυούς 
άγώνος της ανθρώπινης τέχνης είς άνδριάντα τοΰ Αλεξάνδρου, 
διστάζω άν ήθελε παράσχει θέαν μεγαλοπρεπεστέραν τής ύπό 
τά όμματά μου μαγικής σκηνής, ήν καθωράϊζον ετι μάλλον οί 
ύπερνεφεΐς θόλοι καί πύργοι τών μοναστηρίων.»

Τό όνομα Κ α ρ ε α ί  διαφοροτρόπως εξηγείται καί γράφεται. 
Κατά τινας, όφείλομεν νά άκολουθώμεν τήν γραφήν Κ α ρ υ α ί, 
κληθείσης ουτω τής χώρας έκ τής πληθύος τών περί αύτήν λε- 
πτοκαρυών. Κατά δέ τόν πολύν Σιμωνίδην, επειδή ένταΰθα έ- 
κειτο τό πάλαι ή Καριάπολις, ήτοι Καρών άποικία, άνάγκη νά 
γράφωμεν καί νά προφέρωμεν Κ α ρ ι α ί .  Έπειδή δέ συνέπεσεν ό 
λόγος περί τοΰ άκαμάτου τούτου άρχαιολόγου, δστις άρκούν- 
τω ς έλέλιξε πρό τίνος τόν φιλολογικόν κόσμον, καί ώς σπάνιόν 
τ ι μετέωρον άνέλαμψε καί έσβέσθη έν άκαρεί, νομίζω ούχί άσκο- 
πον νά παραθέσω ένταΰθα, χάριν τών φιλοπεριέργων, τάς άντι- 
στοιχούσας τα ΐς σημεριναΐς μοναϊς άρχαίας πόλεις καί πολίχνας 
μετά τών όνομασιών αύτών,δσας καθώρθωσε νά έξιχνιάση 6 άνέν- 
δοτος ούτος καί παράδοξος άρχαιοδίφης.

« Έν τη θέσει τη καλούμενη τανΰν Ά μολιανή , έκειτο τό άρ- 
χαΐον Δικτίδιον. Ή Διοσκουριάς, ένθα νΰν τό παλαιόν 'Ρωσσικόν 
μοναστήριον. Ή τών Άκροθώων, όπου νΰν ή Κερασιά, ήτις, ά- 
κρόπολις ουσα τής τών Άκροθώων πόλεως, έκαλεΐτο τό πάλαι 
Κερασφόρος, άπό βωμοΰ τίνος τής Κερασφόρου Άρτέμιδος λα- 
βοΰσα τήν έπίκλησιν. Ή Σάνη έκειτο όπου ήδη ό Πρόβλακας* 
αι δέ Κλεωναί, πλησίον τής τοΰ Ξηροποτάμου μονής, (β) ενθα 
νΰν ό λιμήν Δάφνη, λαβών τήν προσηγορίαν έκ τοΰ ιδρυμένου 
ποτέ ένταΰθα ίεροΰ Δάφνης. Ή κωμόπολις Πίλωρος, μεταξύ

(α, Περίεργον το τοΰ γλύπτου τούτου πολυώνυμον παρά τοϊί σημερινοΐς Ευρω
παίο ις! Έτερος περιηγητής, 6 Γάλλος A . Proust, περιελΟών το Όρος κατά τά 
4858, άποκαλεΐ τόν αρχιτέκτονα τοϋτον Δ η μ ό φ ι λ ο ν - άλλοι δε θέλουσιν αυτόν 
Δ ε ι νο κ ρ ά τ η  ν, κτλ.

(β) Τάς τοποθεσίας τών παρ’ Ίΐροοότω μνημονευόμενων πέντε πόλεων τής Άθω- 
νιάδος χώρας λίαν διαφοροτρόποις ορίζει ό άρχαιολόγος Σιμωνίδης, παρ’ δ,τι Ιν 
“PX? τή’ πτρούιχης πραγματείας έταξινομήθησαν. Ούχω τήν Όλόφυζον θέλει είς τήν 
θέσιν τής τοΰ Βατοπεδίου μονή;' τή·< κωμόπολιν "Αθωσαν  ̂ πλησί,ν τής Λαύρας* 
τό Δΐον, ό'που ήδη η τοΰ Κώνστα μονή ή Κωνσταμονίτου· τήν δε Θύτον καί τάς 
Κλεωνάς πλησίον άλληλων, τουτέστ.ν Ιν τή σημερινή θέιει τής μονής Ξηροποτάμου 
καί τ»ΰ παρ’ αύτήν λιμενίσκου τής Δάφνης. Έ πί τίνων αρχαιολογικών οιδομένων 
περε»ίοντ«ι αϊ καινοτόμοι αυται ρετατροπαί άγνοώ.

τών μονών Δοχειαρίου καί Ξενοφώντος, όπου καί ιαματικά ά- 
φθόνως άναβρύουσιν ύδατα άνευ άποτελέσματος, καθό άγνοούν- 
των τών μοναχών τήν ιαματικήν αύτών δύναμιν. Ή Σάρτη, πρός 
άνατολάς τοΰ Ά θω νος, ένθα νΰν ή τοΰ Προφήτου Ή λιου σκήτη* 
ή δέ Σερμυλία έκειτο μεταξύ τής τοΰ Έ σφιγμένου μονής καί 
τής τοΰ Χιλιανδαριου, άκριβώς δέ έν τή θέσει Έ σφιγμένου ήν ή 
πολίχνη Τισιφόνη. Τορώνη δέ ήν ή νΰν καλουμένη Συκιά, λ ιμήν  
άπέναντι τής Δάφνης έν τη χερσονήσω τοΰ Λόγκου.

κ'Άπασαι σχεδόν αί τοΰ Ά θ ω  μοναί έπί ερειπίων άρχαίων ιε
ρών ωκοδόμηνται. Ούτως ή τοΰ Γρηγορίου έπί τοΰ ίεροΰ Ποσει- 
δώνος άνίδρυται· ή τοΰ Διονυσίου, έπί τοΰ βωμοΰ τοΰ Εύρυγε- 
νείου Κρόνου, παρ' αύτόν δέ εκειτο ναός τής Καλλιπλοκάμου 
Δήμητρος· ή τοΰ Πρωτάτου, έπί τών έρειπίων τοΰ ίεροΰ Καρίου 
Διός καί Γοργοφόνου Ά θηνάς· ή τοΰ Βατοπεδίου, έπί τών άρ
χαίων έρειπίων τοΰ περιστύλου ναοΰ τής Ά νυμφεύτου Ά θηνάς, 
όστις πρώτος καθιερώθη είς λατρείαν τή Άειπαρθένω Μαρία, τά  
δέ έν αύτώ είδωλεΐα είς λεπτόν συνετρίβη· ή τοΰ Δοχειαρίου 
'ίδρυται έπί ναοΰ τίνος τοΰ "Ωκυπτέρου Έρμοΰ· ή τοΰ Κω νστα
μονίτου, έπί τών έρειπίων τοΰ ίεροΰ τοΰ Ζωοδόχου Διός· ή τοΰ 
'Ρωσσικοΰ, έπί τών έρειπίων τοΰ ναοΰ τών Διοσκούρων καί τοΰ 
τής Εύλόχου Αφροδίτης· ή τής Α γ ία ς  Ά ν ν η ς  σκήτη έπί τών 
έρειπίων ειδωλείου τής Βουναίας Ή ρας, κτλ. κτλ.»

Γ .

Σύντομός τις  περιγραφή ενός έκάστου τών πρωτευόντων μο
ναστηρίων τοΰ ’Ά θωνος δέν θά ήτο άσυντελής πρός ίκανο- 
ποίησιν τής περιεργείας τών κατά πρώτον ήδη διεξερχομένων 
πραγματείαν, έστω καί μικράν, περί τής πλησιο/ώρου μέν ή- 
μιν κατά τήν γεωγραφικήν θέσιν, άλλά  λίαν άποκέντρου ώς 
πρός τάς ήθικάς σχέσεις γω νίας ταύτης τοΰ ήμετέρου πλα
νήτου. Άρχόμεθα δέ, κατά τήν έν τώ προηγουμένου κεφαλαίω  
άπαρίθμησιν, άπό τής άρχαίας καί μεγίστης ιδιορρύθμου μο
νής τής Λαύρας.

Ή  μονή αΰτη, λίαν παρεμφερής πρός φρούριον παλαιόν, 
περικυκλοΰται ύπό ύψηλών λευκών τειχών, ύπεράνω τών οποίων 
φαίνονται συμπεφυρμένα θόλοι, πύργοι άλλοκότου σχήματος,



και κορυφαί κυπαρίσσων. Πρό της εισόδου υπάρχει πρόστοον 
βυζαντινής εργασίας, ήτοι θόλος έπί τεσσάρων στηριζόμενος 
κιόνων, όπερ απαντάται είς τά πλεΐστα τών μοναστηρίων. Τό 
έσωτερικόν τής μονής περιλαμβάνει δύο μεγάλας αύλάς καί 
ά λλας μικροτέρας, πέριξ δέ τούτων εκτείνονται στοαί, συγκοι- 
νωνοΰσαι μετά τών κελλίων τών μοναχών, οίτινες σήμερον 
άριθμοΰνται περί τούς 12 0 . Έν τώ κέντρω τής μεγάλης αυλής 
κεΐτα ιτό  Καθολικόν, έστρωμένον διά λαμπρών πολυχρο'ων μαρ
μάρων, καί άφθονοΰν είς άρχαιοτάτας εικόνας, ών δύο, δωρη- 
Οεϊσαι ύπό τοϋ αύτοκράτορος ’Ανδρονίκου του Ιίαλαιολόγου, καί 
εκατέρωθεν τοΰ παραπετάσματος τοΰ ΐεροΰ προσηλωμέναι, είσι 
περιεργότατα τεχνικά μνημεία, έξειργασμένα πολυτελώς διά 
χρυσών συρμάτων καί λίθων πολυτίμων, σαπφείρων καί σαρδίων 
καί άχατών. ’Απέναντι δέ τοΰ Καθολικού κεΐται τό περιώνυμον 
εστιατόριο ν, κατάκοσμον ύπό τοιχογραφιών, άναγομένων είς 
εποχήν πολύ άρχαιοτέραν τής τοΰ περιωνύμου ιερογράφου ΙΙαν- 
σελήνου.

Τό πολυτιμότερον τών κειμηλίων τής μεγίστης Λαύρας είναι 
θήκη τ ις  περιέχουσα τεμάχιον τοΰ τιμίου ξύλου, δωρηθεΐσα είς 
τήν μονήν παρά τοΰ Οεμελιωτοΰ αύτής Νικηφόρου τοΰ αύτο
κράτορος. Σύγκειται όλη έκ χρυσοΰ άπέφΟου, έχουσα ύψος 18  
δακτύλων, κλεισμένη διά θυρίδος, ής έκάτερα τά φ ύλλα  φέ- 
ρουσιν έξωθεν διπλήν σειρά> άρχαιοτάτων άδαμάντων, σμαρά- 
γδων, μαργαριτών καί ρουβινίων μεγάλων ώς ήμίδραχμα.’Ανοι- 
γομένης τής θυρίδος, φαίνεται είς τά έντός τό τεμάχιον τοΰ 
σταυροΰ καταστράπτον άπό πετράδια. Ή  θυρίς ένδοθεν, ώς καί 
πάσα τής θήκης ή έπιφάνεια, καλύπτεται άπό γλυφ ά ς παριστώ- 
σας άγιους, καί κοσμείται επίσης μέ λίθους πολυτελείς. Ή  με- 
γαλοπρεπεστάτη αύτη θήκη είναι άριστούργημα βυζαντινής 
τέχνης.

Ή  βιβλιοθήκη τοΰ μοναστηριού, κειμένη άριστερόθεν τής ά- 
μέσως μετά τήν είσοδον μεγάλης αυλής, συνίσταται έκ δύο προ
σεχών δωματίων, έν οίς τά βιβλία φυλάσσονται μέ ικανήν τάξιν 
έντός ξυλίνων θηκών. ’Απαρτίζεται δέ ύπό τετρακισχιλίων πε
ρίπου τόμων, ών αί τρεις χιλιάδες έντυπα, εκκλησιαστικά τά  
πλεΐστα συγγράμματα, καί ολίγα  τινά κλασικών Ε λλήνω ν  
συγγραφέων, έν οις καί ή πρώτη έκδοσις τ ή ς ’Ανθολογίας γράμ-

μασι κεφαλαίοις. ,· Εκ δέ τών έννεακοσίων χειρογράφων, τά μέν 
έξακοσια εισινέπι χάρτου, τριακόσια δέ έπί μεμβράνης, άπαντα  
σχεόόν εκκλησιαστικής ύλης, πλήν τόμων τινώ ν περιεχόντων 
θύραθεν συγγραφείς, καί δύο περιέργους πραγματείας περί βο
τανικής μετά σχεοίων βότανών, πιθανώς συγγραμμάτων τοΰ 
Διοσκουρίδου.

Εις άπάσας τάς βιβλιοθήκας τοΰ “Ορους μέγα  μέρος τών 
περγαμηνών χειρογράφων, έξ όσων έσεβάσθη ή άρχαιοπρεπής 
κονις και ό καταστρεπτικός σής, θέλει εύρεΐ ό περιηγητής κατε- 
χόμενον ύπό αντιγράφων Ε ύαγγελίω ν, μεταξύ τών οποίων εύ- 
ρ/]νται τινα γεγραμμενα οι’ ωραίων δακτυλιαίων χαρακτήρων, 
και κεκοσμημένα διά λαμπρών κεχρωματισμένων πλαισίων καί 
οιαχρύσων εικόνων, και άλλω ν καλλιγραφ ικώ ν λεπτουργημά
των, κινουντων τον θαυμασμόν τοΰ θεατοΰ· πρός δέ, ύπό τών 
συγγραμμάτων τοΰ Χρυσοστόμου είς φύλλον, καί άλλω ν Πατέ
ρων τής Εκκλησίας, τά πλεΐστα γραφής άπό τοΰ Θ' μέχρι 
τοΰ 1Β αίώνος. Πλήν τ ίς  βέβαιοί ημάς, ότι μεταξύ τών χει
ρογράφων τούτων οεν ύπαρχουσι καί παλίμψηστα πολλά, καί 
ότι ύπό τά τροπάριά τής Οκτωήχου δέν ύποκρύπτονται ισως 
κωμωδίαι Μενανδρικαί, πολυστένακτα άντικείμενα τών πόθων 
παντός έραστοΰ τής Ε λλη ν ικ ή ς  άθανάτου Μούσης;

Το μετά τήν Λαύραν έρχομενον και τετράωρον αύτής άπέχον 
κοινοβιον τοΰ Καρακαλλου, παρεμφερες πρός άρχαΐον Γοτθικόν 
φρούριον, έχει θέσιν τερπνοτάτην έπί λόφου ύψηλοΰ, όθεν καθο- 
ράται ή γλαυκοτάτη θάλασσα, μακράν ό ύψηλός βράχος τής 
Σαμοθράκης, και εις βαθυτεραν άπόστασιν καταρτίζοντα τόν μα
γικόν τοΰτον πίνακα τά όρη τής ’Ηπείρου. Έ κτίσθη ύπό τοΰ 
1 ωμαιου Αντωνίου Καρακαλλα ή Καρακάλλου, άγνώστου επο

χής και τοπου, και κατοικεΐται σήμερον ύπό πεντήκοντα περί
που μοναχών. Ό έν τώ μέσω τής αύλής ιδρυμένος ναός, ώς ά- 
παντες οι τών μοναστηρίων τοΰ Αθωνος, είναι κατάκοσμος μέ 
εικόνας αγίων, ών αί νεώταται άναβαίνουσι μέχρι τοΰ IB' 
αίώνος. Έν τώ σκευοφυλακείω τής μονής, καίτοι πενιχράς, ύ- 
πάρχουσι δύο ς-αυροί, εξ ή όκτώ δακτύλους υψηλοί, χρυσόδετοι, 
πεποικιλμενοι οιά λίθων πολυτελών καί θαυμαστοί τήν τεχνικήν 
εξεργασίαν. Ο είς μαλιστα, δώρον τοΰ αύτοκράτορος Ίωάν- 
νου τοΰ Τσιμισκή, είναι περιεργότατον μνημεΐον τής άρχαίας



άδαμαντουργίας. Ή δε βιβλιοθήκη περιλαμβάνει τριακοσίους ή 
τετρακοσίους τόμους εντύπους, καί έκατοστύν τινα χειρογρά
φων, έξ ών τριάκοντα μόνον έπί μεμβράνης, τά δέ λοιπά έπί 
χάρτου.

Τό πλησιόχωρον ιδιόρρυθμον τοΰ Φιλοθέου, ώρας οδόν άπε- 
χον, κεΐται εις γραφικωτάτην θέσιν, άφιστάμενον άρκούντως τής 
θαλάσσης, ώς καί τό τοΰ Καρακάλλου. Περικυκλοΰται έπίσης 
ύπό υψηλών έκ λίθου τοίχων, καί ούδέν άξιον λόγου περιέχει, 
ούτε είς κειμήλια ούτε είς βιβλία, έκτός τών τοιχογραφιών τοΰ 
κομψοΰ αύτοΰ ναοΰ. Περί τούς τεσσαράκοντα μοναχούς κατοι- 
κοΰσιν έν τώ μονυδρίω τούτω, άπολαμβάνοντες της μαγευτικω- 
τέρας φυσικής θέας, καί άναπνέοντες τόν καθαρώτερον άέρα· κα
θότι τό ιερόν τοΰτο καθίδρυμα, ώς έκ τής θέσεώς του, είναι ά- 
πηλλαγμένον τοΰ ψυχροΰ έκείνου άπογείου άνέμου, δστις, πνέων 
μετά τήν δύσιν τοΰ ήλίου άπό τής ξηράς είς τά πλεΐστα τών  
μοναστηρίων, προσβάλλει καιρίως τήν ύγείαν τών έν αύτοις μο
ναχών. Πρός τούτοις τό ύδωρ ένταΰθα είναι έλαφρόν, γλυκύ  
καί ύγιεινότατον· πλεονέκτημα, όπερ χαίρουσιν άπασαι αί άπό 
τών άκρωρειών τοΰ 'Άθωνος μέχρις ένταΰθα τοποθεσίαι.

Τό μικρόν άπέχον ιδιόρρυθμον τών Τβήρων, έκτισμένον έπί 
τερπνής παραθαλασσίου κοιλάδος, είναι εν τών πρωτευόντων έπί 
πλούτω και μεγέθει μοναστηρίων, καίτοι ού πρό πολλοΰ χρόνου 
όλοσχερώς άποτεφρωθέν. Έθεμελιώθη ύπό Θεοδώρας, γυναικός 
τοΰ αύτοκράτορος 'Ρωμανοΰ, υίοΰ Αέοντος τοΰ Σοφοΰ, μεταξύ 
τών 9 1 6  καί 922· έπεσκευάσθη δέ μετά ταΰτα ύπό ήγεμόνος 
τινός τής Γεωργίας ή Τβηρίας, όπόθεν ελαβε καί τήν κλήσιν. 
Διαμένουσιν έν αύτώ περί τούς 1 5 0  μοναχούς. Ό  ναός, ικανός 
εύμεγέθης, ισταται κατά τό σύνηθες έν τώ μέσω τής αύλής, 
πέντε εχων θόλους, πολλούς κίονας καί άπειρους τοιχογραφίας· 
πληθύς δέ έτέρων ναΐσκων ή παρεκκλησίων, διεσπαρμένων κατά 
τήν λοιπήν έκτασιν τής αύλής καί μεταξύ τοΰ τετραγώνου οικο
δομήματος, καθωραίζουσιν αύτό. Πάντα τά  μεγάλα  μοναστήρια 
άφθονοΰσιν είς τοιαΰτα παρεκκλήσια, εις τινα  δέ άριθμοΰνται 
υπέρ τά είκοσι ή και τριάκοντα.

Ή βιβλιοθήκη, ή άριστη καί πλουσιωτάτη τών έπί τοΰ Ά θ ω 
νος καίτοι λ ίαν παραμελημένη, κεΐται άνωθεν τοΰ τής εισόδου 
τοΰ Καθολικού προστόου, όπου συνήθως είναι είς τά μονας·ήρια

ό τόπος τών βιβλιοθηκών· περιέχει δέ πεντακισχιλίους τόμους 
έντυπους, και δισχίλια χειρόγραφα έπί περγαμηνής καί χάρτου 
έκ μεταξης, άπαντα σχεδόν θρησκευτικής ύλης, έν οίς έκατόν 
είς γλώσσαν Τβηρικήν, καί τινα Κοπτικά, Ψ αλτήρια άναμφιβό- 
λω ς και Ε ύαγγέλια. Μεταξύ δέ τών Ε λληνικώ ν χειρογράφων 
ίόιαιτερας προσοχής άξια είσίν, εν μέγα Ε ύαγγέλω ν είς φύλλον, 
συνεστιχωμένον διά βελούδου έρυθροΰ καί κοσμούμενον δι’ώραίων 
εικονογραφιών καί άλλω ν ποικιλμάτων γραφικής, άριστα διατε- 
τηρημένων, έργασίας τοΰ Θ' αίώνος, καί Ιν ώραιότατον χρυσό- 
γραφον τών ψαλμών τοΰ Δαυίδ, εργον, χαθά λέγετα ι, Ά ν ν η ς  
τής Κομνηνής. Κειμήλια πλείστα όσα εύρίσκονται έν τώ σκευο- 
φυλακίω  τής μονής ταύτης, ά λ λ ’ οί έν αύτη μοναχοί φαίνον
ται ισως πέραν τοΰ δέοντος αύστηροί περί τήν τήρησιν τών τοι- 
ούτων αρχαιολογικών θησαυρών, καί ούτε έχουν τήν φιλοφρο
σύνην νά έπιτρέψωσιν είς ούδένα ξένον νά έπεξεργασθή αύτούς.

Πλησίον τοΰ μοναστηριού τούτου, μετέωρον έπί βράχου ύψη- 
λοΰ προσκλινοΰς, κεΐται τό γραφικόν ιδιόρρυθμον τοΰ Σταυρο
νικήτα, κτισθέν ύπό 'Ιερεμίου τοΰ Πατριάρχου κατά τό 1 5 2 2 ,  
καίτοι ως έκ τής άρχιτεκτονικής αύτοΰ φαίνεται πολλώ  άρχαιό- 
τερον* ίσως έπεσκευάσθη ύπό τοΰ ιεράρχου τούτου. Ό  όδοντω- 
τός και λίαν ύψηλός πύργος, κείμενος άκριβώς έν τώ κέντρω 
τής οικοδομής, παρέχει είς τό σύνολον αύτής άποψιν Γοτθικοΰ 
φρουρίου. Ή βιβλιοθήκη, μία τών άξιολόγων βιβλιοθηκών τοΰ 
Άθωνος, περιέχει όκτακοσίους τόμους, ών οί διακόσιοι χειρό
γραφα περγαμηνά καί ίσάριθμ,α έπί χάρτου. Μεταξύ τών πρώτων 
έξέχουσι τά άπαντα τοΰ Χρυσοστόμου είς όκτώ τόμους μεγάλου 
σχήματος, έν Ε ύαγγέλιον τοΰ Γ ή ΙΑ' αίώνος, καί μία Κ λίμαξ, 
κοσμούμενα άμφότερα ύπό πληθύος χαριεστάτων μικρογραφιών, 
άριστουργημάτων τής βυζαντινής τέχνης. Ά λ λ ά ,  δυστυχώς, 
ένεκα τής άβελτηρίας τών έν αύτώ μοναχών, συμποσουμένων 
περί τούς τεσσαράκοντα, ό εύρώς καί ό σής κατέστρεψαν καί ό- 
σημέραι καταστρέφουσι τά ώραΐα ταΰτα  κειμήλια, ών τήν άξίαν 
όλίγιστοι έξ ήμών γνωρίζουσιν.

Είς άπόστασιν μεγαλητέραν τής μιας ώρας κεΐται έπί θελ
κτικής τοποθεσίας τό ιδιόρρυθμον τοΰ Παντοκράτορος, έκτισμέ- 
νον έπί βράχου προεξέχοντος είς τήν θάλασσαν, ής τά  κύματα  
θραύονται άεννάως είς τούς πρόποδας αύτοΰ, καί κατοικούμενον
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ύπό πεντήκοντα μοναχών. "Ωκοδομηθέν ύπό Μανουήλ και "Αλε
ξίου τών Κομνηνών, κοσμείται δι"ώραίου καί κομψού Καθολικού, 
λ!αν φ ιλοκάλως περιπεποιημένου. "Αλλά, δυστυχώς, ή άλλοτε  
ωραία τοΰ μοναστηριού τούτου βιβλιοθήκη κατεστράφη κατά  
τήν Ε λληνικήν έπανάστασιν, και μετά λύπης βλέπει τ ις  σήμερον 
τά ελεεινά λείψανα αύτής, φυλαττόμενα είς τόν μέγαν τετράγω
νον πύργον, παράρτημα άχώριστον δλων τών μοναστηρίων. "Εν
ταύθα δύναταί τ ις  νά ϊδη χειρόγραφον έπ'ι μεμβράνης είς μικρόν 
σχήμα, έκ τοΰ είδους τών καλούμενων κ ο υ β α ρ ά δ ω ν ,  περιέχον 
άναμίξ Ε ύαγγέλια  και Πράξεις, καί Ψ αλτήρια, καί νεαράς καί 
διατάξεις αύτοκρατόρων, τοΰ όποιου ή λεπτογραμμία είναι άξιο- 
Οαύμαστος.

Τό πλουσιώτατον καί τό στε^εώτατα ώκοδομημένον δλων 
τών μοναστηρίων τοΰ "Αθωνος, ά λλά  καί τό πολυπαθέστερον 
ένταύτώ, είναι τό ιδιόρρυθμον τοΰ Βατοπεδίου, όπερ δύναται νά 
όνομασθή μικρά ώχυρωμένη πόλις, ένεκα τής έκτάσεως τών οι
κοδομημάτων, τοΰ πλήθους τών πύργων, τών επάλξεων και τών 
ναΐσκων. Κεϊται είς τό πρανές όρους, όθεν άρχεται εύρεΐα κοι- 
λ  άς, ήνεωγμένη πρός τήν θάλασσαν καί καταλήγουσα είς γρα- 
φικώτατον όρμον. Ή  κτίσις τοΰ μοναστηριού τούτου άποδίδεται 
είς τόν μέγαν Κωνσταντίνον· κατεδαφισθέν δέ κατά τόν Ε' αιώνα 
ύπό "Ιουλιανοΰ τοΰ Παραβάτου, άνεκτίσθη ύπό Θεοδοσίου, άλλά  
τώ 8 6 2  έπυρπολήθη ύπό τών Σαρακηνών, άνοικοδομηθέν άκο- 
λούθως διά τής εύλαβοΰς μερίμνης εύκαταστάτων τινών κοσμι
κών, μονασάντων έν αύτώ.

Τό σχήμα τοΰ μεγαλοπρεπούς τούτου μοναστηριού κατά πα
ράδοξον έξαίρεσιν είναι τριγωνοειδές· κατά δέ τήν κορυφήν τοΰ 
τριγώνου κεΐτα.ι τό Καθολικόν αύτοΰ, ό μεγαλήτερος καί στε- 
ρεώτερος τών άρχαιων ναών τοΰ Ά θω νος, κεκοσμημένος διά 
πολλών ΐερογραφιών, ών τινες διά μωσαϊκών, εργα τοΰ διάση
μου άγιογράφου Πανσελήνου. Έ νταΰθα διατηρούνται εικόνες 
πλήρεις πολυτίμων λίθων, μετενεχθεΐσαι έκ τής Α γ ία ς  Σοφίας 
καί, καθά λέγετα ι, εργα τής βασιλίσσης Θεοδώρας· ά λλα  δέ κει- 
μήλια , προϊόντα τής άρχαίας τέχνης, οιον πολυτελείς σταυροί, 
ποιμαντικαί ράβδοι, κεντήματα καί ιερά άμφια, θήκαι άγίων λε ι
ψάνων, ιερά σκεύη, χρυσόβουλλα καί σφραγίδες βυζαντινών Α ύ
τοκρατόρων καί Πατριαρχών, άπαντώνται είς πλήθος έν τώ

σκευοφυλακίω τής μονής, εις ήν τά πάντα διηγοΰνται πλούτον 
καί εύπορίαν.

Η βιβλιοθήκη, καίτοι συγκειμένη έκ τετρακισχιλίων τόμων 
εντύπων καί χιλιάδος περίπου χειρογράφων, ών τριακόσια ή τε
τρακόσια περγαμηνά, ούδέν άξιοσημείωτον περιέχει, έκτός τών 
συνήθων Ε υαγγελίων καί άλλων ΙΙατερικών βιβλίων· είναι δέ 
κάλλιστα  διατετηρημένη, κατέχουσα τήν άνω οροφήν πύργου, 
επίτηδες έπιδιορθωθέντος ού πρό πολλοΰ. Είσερ/όμενος έν αυ
τή ό περιηγητής, αισθάνεται θυμηδίαν, βλέπων τήν φιλοκαλίαν, 
μεθ" ής οί καλοί κάγαθοί Βατοπεδινοί περιποιούνται τά άφωνα 
ταΰτα  μνημεία άρχαίας εύκλειας. 'Υπέρ τούς διακοσίους μονα
χούς άποτελοΰσι τόν πληθυσμόν τής μικρας ταύτης πόλεως, 
έν f) διατηρείται πρός τούτοις νοσοκομεΐον καί σχολεϊον.

Έ πί τίνος παρ" αύτώ κατασκίου λόφου σώζονται τά έρείπια 
οικοδομής, έν f) ίδρύσατο άλλοτε τήν σχολήν αύτοΰ Εύγένιος ό 
Βούλγαρις, καί όθεν έξέλαμψεν έφ’ ικανά ετη έπί τοΰ Ε λ λ η 
νισμού ό φάρος τής παιδείας. "Ιδού πώς περιγράφει ό άοιδιμος 
ουτος άνήρ τήν ώραιότητα τής τοποθεσίας ταύτης εις τινα πρός 
τόν Ίεροδιάκονον Κυπριανόν επιστολήν του: «Έκεΐ ταραχή καί 
τύρβη, ένταΰθα ησυχία καί άνεσις· έκεΐ έρημία καί μόνωσις, 
ένταΰθα ομιλία καί διατριβή γλυκυτάτη . Α ίσχύνομαι νά παρα
βάλλω  τήν 'Ιερουσαλήμ πρός τήν 'Ιεριχώ· έπειδή τ ί νομίζεις 
τών άνθρωπίνων είς ήδονήν ίσον άπό τήν άταραξίαν τής ψυχής 
καί ασφάλειαν; τ ί άπό τό ελεύθερον τοΰ ήγεμονικοΰ καί άδού- 
λω τον; . . . Έ νταΰθα πάντα ταΰτα  εύρήσεις, καί παρά ταΰτα  
μυρία έτερα καλά πλουτεΐ ό ήμέτερος οδτος λόφος, άτινα ούδείς 
λόγος άκριβώς παραστήσαι δύναται.Έντεΰθεν καί υδατα καλλί^- 
ροα, καί άήρ εύκραέστατος, καί αΰρα ποντιάς τό περιέχον ήμας 
καταψύχουσα, άλση τε συνηρεφή καί κατάσκια πανταχόθεν, καί 
χλόη άειθαλής τήν όρασιν κατατέρπουσα· φυτών δέ είδη παν- 
τοΐα, έλαΐαι, άμπελοι, δάφναι, μυρσίναι. Σιγώ τά λλα , τά μέν 
είς τροφήν, τά δέ είς τρυφήν, γης ύγιαινούσης βλαστήματα, καί 
πτηνών πλήθη καλλικελάδων, έν οίς πολλή ή άηδών καί ό κόσ- 
συφος καί ή χελιδών. . . . Θάλασσά τε ύπεστρωμένη κυκλόθεν, 
νΰν μέν γαληνιώσα καί κρυσταλλίζουσα, νΰν δ" ύποφρίσσουσα 
καί πρός τό ουλον ύποτραχυνομένη, νΰν δ" έπαφρίζουσα καί έκ 
μυχών ταρασσομένη, άλλοτε άλλω ς ποικίλον παρίσταται θέαμα.
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Πάντα καλά, πάντα γλυκυθυμίας όσης ούκ Ιχωείπεΐν πρόξενα.»
Είς τρίωρον περίπου άπόστασιν άπό τοΰ άνωτερω μοναστη

ριού κεΐται παραλίως, συνεσφιγμένον έντός στενής κοιλαδος και 
μεταξύ τριών λόφων, τό κοινόβιον τοΰ Έ σφιγμένου, κατοικού- 
μενον ύπό έκατοντάδος μοναχών, και κομψοτατον τήν οιασκευην. 
Ά νηγέρθη, καΟά ή παράδοσις θέλει, ύπό της βασιλίσσης Που ν- 
χερίας, άδελφής Θεοδωρου τοΰ μιζροΰ. Ο £> τώ  μεσω τ?)ς αΰ 
λη ς ιδρυμένος καθολικός ναός εΐναι έκ τών κομψοτέρων του 
Ά θω νος. Ή  βιβλιοθήκη της μ ο ν ή ς  ταύτης, καίτοι άπαρτιζομένη 
ύπό χ ιλ ίω ν πεντακοσίων τομών, ών τό τρ ίΓον εις χειρόγραφα 
έπ'ι χάρτου, ούδέν σχεδόν άξιοπερίεργον περιέχει- α π ε ν α ν τ ία ς ,  
τό σκευοφυλάκιο'/ πλουτεΐ είς πλεΐστα δσα ιερά κειμήλια. Με- 
ξύ τούτων διαπρέπει άρχαΐος χρυσοΰς σταυρός άδαμαντοκόλλη- 
τος, σπανιώτατον φιλοτέχνημα Ρωμαϊκές εποχής. Η κορυφή 
τοΰ μεγαλοπρεπούς τούτου σταυροΰ καί τά άκρα τών δύο αυτου 
βραχιόνων φέρουσι τρεις εύμεγέΟεις λαμπρούς σμαραγδους, 
προσηλωμένους έκαστον διά τριών χρυσών ήλων. Τό άξιαγαςον  
τοΰτο τεχνούργημα είναι άξιολογώτατον τόσον διά τήν τέχνην 
ώ ς κ α ι  διά τήν υλικήν αύτοΰ άξίαν. Έ ν τώ σκευοφυλακιω τής 
μονής ταύτης ύπάρχει μέγα τεμάχιον πολυτελώ ς χρυσοκέν
τητου ύφάσματος, πεποικιλμενου οιά προσωπων τής άρχαίας 
μυθολογίας, καθά λέγουσι, τεμάχιον τής σκηνής τοΰ μεγάλου  
Ναπολέοντος, δπερ ούκ οιδ’ δπως περιήλθεν είς χεΐρας τών μο
να χ ώ ν  τοιοΰτό τ ι τεμάχιον, χρησιμεΰον άντΐ παραπετασματος 
τής ώραίας πύλης κατά τάς ημέρας τών πανηγύρεων, εύρισκε-
ται κα'ι είς τήν μονήν τής Λαύρας.

Είς σμικράν τοΰ άνωτέρω άπόστασιν κεΐται μεσογείως τό 
κοινόβιον τοΰ Χιλιανδαρίου, μέγα οικοδόμημα, έχον σχήμα ρι
πιδίου άνοικτοΰ, θεμελιωθέν κατ’ άγνωστον έποχήν ύπό Συμεω- 
νος, ήγεμόνος τής Σερβίας. Περιέχει όγδοήκοντα περίπου μονα
χούς, ών οί πλεΐστοι Βούλγαροι και Σερβοι· εφ ω αι άκολουΟίαι 
ένταΰθα, ώς καί είς τό μετά τοΰτο μοναστήριον τοΰ Ζωγράφου, 
τελοΰνται ε ί ς  Σλαβικήν γ7νώσσαν.Τό σκευοφυλάκων τοΰάρχαίου 
τούτου καθιδρύματος περιλαμβάνει άρκετά κειμήλια, έν οις ώ- 
ραΐον δισκοπότηρον έξ αίματίτου λίθου, χρυσόδετον, δώρον ενός 
τών βυζαντινών αύτοκρατόρων. Ή δέ βιβλιοθήκη αύτοΰ, καίτοι 
όλοσχερώς συγκεκροτημένη έκ 'Ρωσσικών ή Βουλγαρικών βι

βλίω ν, περιέχει τό κάλλιστον τών χειρογράφων, ού μόνον τοΰ 
Ά θω νο ς ,ά λλά  καί πάντων τών έν τοΐς λοιποΐς μοναστηριοις εύ- 
ρισκομένων, έκτος τοΰ περιωνύμου Σιναίου χειρογράφου τής 
Καινής Διαθήκης. Τό χειρόγραφον τοΰτο είναι Ε ύαγγέλιον Ε λ
ληνικόν, γεγραμμένον χρυσοΐς γραμμασιν έπι λαμπράς λευκής 
μεμβράνης, καθ’ δλως ιδιόρρυθμόν τινα  τυπογραφικήν τάξιν, 
τουτέστιν είς δύο στήλας, τό πλάτος τών οποίων άποτελοΰσι 
δύο ή τρεις τό πολύ λέξεις. Ό  άξιοθαύμαστος ουτος τομος έδω- 
ρήθη είς τό μοναστήριον ύπο Ανδρονίκου Κομνηνοΰ περι τά  
1184* καίτοι δέ ούχί τοσούτω άρχαΐος, πλην ως βασιλείου κα
τα γω γής καί άριστα χρυσογραφημένος, ηθελεν εισθαι πολυτελες 
κειμήλιον πάσης βασιλικής βιβλιοθήκης, καί πολύτιμον κτήμα  
είς τούς έραστάς τών φιλολογικών θησαυρών.

Ά π ό  τής μονής ταύτης διά μακρών πεοιαοων χλοηφορων και 
δενδροκαλύπτων μεταβαίνει τ ις  έν διωρω όιαστηματι εις το 
κοινόβιον τοΰ Ζωγράφου, μεγα οχυρόν κτιριον, κείμενον επι 
κορυφής άποτόμου βουνοΰ, αι ύπωρειαι τοΰ όποιου βριθουσι 
κήπω ν κάτωθεν δ5 αύτοΰ άρχεται κοιλάς βαθεΐα, διατείνουσα 
μέχρι τής ώριαΐον διάστημά αφισταμενης θαλασσής. ((Ίο μονα
στήριον τοΰτο, λέγει περιηγητής τις , έσταματησε τρόπον τινά  
έπι τής κορυφής τοΰ γηλόφου, ένώ άνηρχετο εις τους ουρανούς.» 
Έ κτίσθη έπί τής βασιλείας Λέοντος τοΰ σοφοΰ ύπό τριών εύ- 
γενών τής Κωνσταντινουπόλεως, άναλαβόντων έν αύτώ τό μο
ναχικόν σχήμα· καταστραφεν δε υπό τών λατινοφρονων, άνωκο- 
δομήθη τώ 1 5 0 2  ύπό Στεφάνου, ήγεμόνος τής Μολδαυΐας. Ή  
βιβλιοθήκη αύτοΰ ούδέν Ε λληνικόν χειρόγραφόν περιεχει, ά λ λ  
άπαντα σχεδόν βουλγαρικά και οχι πολυ άρχαίας εποχής. Αξιο
θαύμαστα δ3 έν τώ πλουσίω τούτω μοναστηρίω είσί τά  άντικα- 
θιστώντα τά άρχαΐα νεώτερα οικοδομήματα, κολοσσιαία τωόντι 
καί πολυδάπανα. Περί τούς εκατόν πεντήκοντα συμποσοΰνται οί 
έν αύτώ ένασκούμενοι μοναχοί, διακρινόμενοι έπί καθαριότητι 
καί φιλοξενία.

Είς ήμίωρον άπό τοΰ μοναστηριού τούτου άπόστασιν κεΐται 
τό μικρόν καί πτωχότατον, ά λλά  ζωγραφικώτατον τήν Αρχι
τεκτονικήν, κοινόβιον τοΰ Κωνσταμονίτου, άνεγερθέν τό πρώτον 
ύπό Κωνσταντίνου τοΰ μεγάλου, ά λλα  πλειστας υποσταν πε- 
ριπετείας. Ούδέν άξιοσημείωτον περιέχει, είμή έγγραφόν τ ι



βασιλικόν, δι’ οΰ Μ ιχαήλ ό ΙΙαλαιολόγος παρεχώρησεν είς τήν 
μονήν τάς γα ίας, ας κέκτηται μέχρι τοϋ ν ΰ ν  ά λ λ ’ επειδή τό 
δι,.αίωμα τοΰ ίσχυροτέρου είναι πανταχοΰ και πάντοτε τό καλύ
τερον, μέγα μέρος τών γαιών τούτων έσφετερίσθησαν τά  περί 
αύτό ισχυρά μοναστήρια. Τοΰτο συμβαίνει καί είς τάς λοιπάς 
μονάς τοΰ Ά θω νος μέχρι τής σήμερον, και διά τοΰτο αί άτελεύ· 
τητοι καί πολυδάπαναι έκεΐναι διαδικασίαι μεταξύ τών μοναχών, 
αϊτινες δυστυχώς παραβλάπτουσι τήν ένότητα τής ίεράς αύτών 
‘Ομοσπονδίας. Ό δλος πληθυσμός τής πενιχρας ταύτης μονής 
άποτελεΐται ύπό τριάκοντα περίπου μοναχών, ό δέ μικρός αύτοΰ 
καθολικός ναός άνοικοδομεΐται ήδη μεθ’ ικανής κομψότητος.

Ά π ό  τοΰ μεσογείου τούτου μονυδρίου, δίωρον άφιστάμενον, 
κεΐται κατά τήν νοτιοδυτικήν παραλίαν τής χερσονήσου τά 
ιδιόρρυθμον τοΰ Δοχειαρίου, κτισθέν έπί τής βασιλείας Νικηφόρου 
τοΰ Βοτονιάτου, καί έπισκευασθέν τώ 1 5 7 8  ύπό Αλεξάνδρου, 
ήγεμόνος τής Μολδαυΐας. Ή θέσις του είναι λ ίαν γραφική, καί 
μάλιστα  όταν άπό τώ ν ύψηλών αύτοΰ κελλίων ένατενίζη τ ις  
πρός τό πανόραμα τοΰ χρυσίζοντος ήλίου κατά τήν δύσιν του τάς  
μεμακρυσμένας κορυφάς τοΰ άμυδρώς διακρινομένου Ό λύμπου. 
Κατοικεΐται ύπό έξήκοντα μοναχών, ή δέ βιβλιοθήκη αύτοΰ πε
ριέχει δισχιλίους περίπου τόμους, έν οίς πεντακόσια χειρόγραφα 
περγαμηνά, συγγράμματα τών Πατέρων τής Ε κκλησίας, καί 
πλεΐστα έπί χάρτου, μεταξύ τών οποίων διαπρέπει εν ώραΐον 
λεξικόν τοΰ Σου'ίδα είς φ ύλ λ ο ν  ά λλά  δυστυχώς καί παρά τοΐς 
ένταΰθα μοναχοΐς έλλείπει ή φιλοκαλία, καθότι τά  βιβλία  
κεΐνται μίγδην συμπεφυρμένα καί έκτεθειμένα είς τάς καταστρε- 
πτικάς έπενεργείας τών πολυειδών αύτών εχθρών.

‘Οδοιπορία ήμισείας ώρας φέρει τόν περιηγητήν είς τό παρά
λιον κοινόβιον τοΰ Ξενοφώντος, έπίσης είς ώραίαν κείμενον 
τοποθεσίαν, κτισθέν δέ είς άγνωστον έποχήν. Έ ν τώ μέσω τής 
εύρυχώρου καί ύπό άφθονων ύδάτων περι^ρεομένης αύλής άνω- 
κοδομήθη πρό τεσσαράκοντα περίπου έτών κομψή καί καλλιμάρ
μαρος εκκλησία, ή εύρυτάτη πασών τών τοΰ Ά θω νος, τής ό
ποιας τό έκ μαρμάρου τέμπλεον είναι άξιον συστάσεως.Ή  βιβλιο
θήκη σύγκειται έκ χ ιλ ίω ν πεντακοσίων τόμων έντύπων, έν οίς 
όλίγ ιστα  χειρόγραφα έπί μεμβράνης καί χάρτου. Μεταξύ τών 
πρώτων ύπήρχον ού πρό πολλοΰ κειμήλιά τινα άξια προσοχής,

καί ιδίως εν Ε ύαγγέλιον τοΰ Θ' ή Γ αίώνος, κομψώς κεχρυσω- 
μένον, καί φέρον πέριξ τών σελίδων σχόλια, πράγμα σπάνιον 
είς τά άντίγραφα τών Ε ύαγγελίω ν. Πρός τούτοις ετερον ογκώ
δες Ε ύαγγέλιον είς τέταρτον, όπερ λέγετα ι γραφεν ιοιοχείρως 
ύπό τοΰ αύτοκράτορος Α λεξ ίο υ  τοΰ Κομνηνοΰ· εκαστης αύτοΰ 
σελίδος τό κείμενον διάκειται έν σχήματι σταυροΰ, ισως όε μο- 
ναι αί δύο σελίδες, αί φέρουσαι γράμματα έρυθρά έπιπεπασμενα 
διά χρυσοΰ, έγράφησαν διά χειρός τοΰ βυζαντινού μονάρχου. 
Ά λ λ ά  ταΰτα  ήρπασε δι’ άπάτης τώ  1 8 3 7  Ά γ γ λ ο ς  τ ις  περιη
γητής, ‘Ροβέρτος Κούρζων, όστις λ ίαν σαρκαστικώς διηγείται 
τίνι τρόπω κατώρθωσε νά άποσπάση παρά τών άμαθών μονα
χών τά πολύτιμα ταΰτα  βυζαντινά τεχνουργήματα, καί άλλα  
άλλοθεν έθνικά κειμήλια. Περί τούς έβδομήκοντα μοναχούς κα- 
τοικοΰσι σήμερον τό πενόμενον μοναστηριον τοΰτο.

Α π ’ αύτοΰ ήμιωριαΐον άφιστάμενον κεΐται τό ‘Ρωσσικόν λε
γόμενον κοινόβιον, τό πολυπληθέστερο'/ πάντων καί λ ίαν ευρύ
χ ω ρ ο ι, καθό οίκούμενον ύπό τετρακοσίων μοναχών, έν οίς οί 
πλεΐστοι ‘Ρώσσοι. Τό μοναστήριον, κείμενον τό πρώτον είς άπό- 
στασιν μ ιάς ώρας τοΰ σημερινοΰ και μεσογείως, εθεμελιωθη ύπο 
τοΰ Κνέζου Λαζάρου τοΰ έκ Σερβίας· πυρποληθέν δέ άκολούθως, 
άνωκοδομήθη είς ήν εύρίσκεται ήδη παράλιον θέσιν ύπό τοΰ ήγε
μόνος Σκαρλάτου Κ αλλιμάχη. Συντηρείται ύπό τών έκ ‘Ρωσσίας 
άφθόνως άποστελλομένων βοηθημάτων, έφ’ ω κομψότατα καί 
μεγαλοπρεπή κτίρια διαδέχονται όσημέραι τά  ετοιμόρροπα άρ- 
χαΐα, καί ό πλοΰτος καί ό κόσμος τών έν αύτώ πολυπληθών 
ναών καί παρεκκλησίων έκθαμβοι τόν περιηγητήν. Είναι δέ πρό
δηλον, ότι ό πανσλαβισμός ένταΰθα θέλει υποσκελίσει μίαν ήμέ- 
ραν τόν Ε λληνισμόν, καί άπό τοΰ άτόπως πάνυ σφετερισθέντος 
τήν ‘Ρωσσικήν έπίκλησιν καθιδρύματος τούτου έκδιωχθήσονται, 
τοΰ καιροΰ προϊόντος, καί οί μείναντες ολιγάριθμοι Έ λληνες  
μοναχοί. Ή  βιβλιοθήκη, καίτοι έπιμελώς διατηρουμένη, ούδέν 
άξιον λόγου χειρόγραφον περιέχει· τό δέ σκευοφυλάκιον πλου- 
τεΐ είς πληθύν πολυτελών άμφιων νέας κατασκευής καί άλλω ν  
ιερών σκευών, έκάστοτε δωρουμένων ύπό τής ‘Ρωσσίας.

Είς μακράν τοΰ άνωτέρω άπόστασιν κεΐται τό γραφικόν ιδιόρ
ρυθμον τοΰ Ξηροποτάμου, ουτινος οί εκατόν μοναχοί διακρίνον- 
ται μεταξύ τών πλείστων τοΰ Ά θω νος κατά τήν τάξιν καί κα



θαριότητα. Θεμελιωθέν υπό του αύτοκράτορος ‘Ρωμανού περί τό 
ετος 9 2 0 , άνωκοδομήθη υπό Ανδρονίκου τοΰ Β' περί τό 1320·  
κ ταστραφέν δέ υπό σεισμοΰ κατά τόν Ρ7' αιώνα, άνηγέρθη υπό 
τοΰ Σουλτάνου (ή ίσως έπί τοΰ Σουλτάνου) Σελήμ τοΰ Α'. Έν 
τέλει, "Αλέξανδρος, ήγεμών της Βλαχίας, ύπήρξεν είς τών με- 
γαλοδωρων ευεργετών καί τούτου καί άλλω ν μοναστηρίων τοΰ 
Αθωνος· καθότι έν γένει τά ιερά ταΰτα καθιδρύματα μέγα όφεί- 

λουσιν είς τήν ευσέβειαν τών χριστιανών ήγεμόνων τών Παρα- 
δουναβείων χωρών. Ή βιβλιοθήκη τοΰ κομψοΰ τούτου καί καθα- 
ρίου σκηνώματος ούδέν άξιον λόγου περιέχει, έκτός χρυσοβούλ- 
λου τινός τοΰ αϋτοκράτορος Ανδρονίκου, φέροντος καί τήν άρ- 
γυράν αύτοΰ σφραγίδα. Είς δέ τήν ώραιοτάτην αύτοΰ έκχλη- 
σιαν, μεταξύ άλλω ν ιερών κειμηλίων, φυλάττετα ι μέγα τεμά
χιον τοΰ τιμίου σταυροΰ, ηύτρεπισμένον διά λίθων πολυτελών  
χαί φέρον τήν οπήν τοΰ ήλου· δώρον τής βασιλίδος Πουλχερίας, 
ήτις ούκ όλίγον συνετέλεσε πρός κόσμον τοΰ τε μοναστηριού 
τούτου ώς καί ετέρων έκ τών τοΰ Όρους.

Εις τριωρον άπό τοΰ έν λόγω  μοναστηριού άπόστασιν κεΐται 
έπι βράχου άποτόμου, καθέτου καί ύπέρ τούς 7 0 0  πόδας ύψη- 
λοΰ, τό μικρόν κοινόβιον τής Σίμωνος πέτρας, θεμελιωθέν ύπό 
Σίμωνός τίνος άναχωρητοΰ άγνώστου έποχής. Ή οικοδομή συ
νέχεται μέ τήν πλευράν τοΰ ορούς δι’ ώραίου ύδραγωγείου, έ- 
χοντος δ ιττάς σειράς άλεπαλλήλω ν άψίδων, καί διά μιας γεφύ- 
ρας, τολμηρώς έκτοξευομένης ύπεράνω βαθείας φάραγγος παρά 
τά τείχη τοΰ μοναστηριού. Κατοικεΐται ύπό έκατόν περίπου μο
ναχών, ή δέ βιβ?αοθήκη αύτοΰ περιέχει εκατόν πεντήκοντα χει
ρόγραφα, έξ ών τά πεντήκοντα έπί περγαμηνής, άπαντα βιβλία  
θρησκευτικά.

"Από τοΰ μοναστηριού τούτου μικρόν άφίσταται τό τοΰ Γρη- 
γορίου κοινόβιον, πενιχρόν καί εν τών μικροτέρων μοναστηρίων 
τοΰ "Άθωνος, άλλά  ζωγραφικώτατα έμπεπηγμένον είς βράχον 
άλίκτυπον. Ή έποχή τής κατασκευής του άγνωστος, τά  δέ έν 
τή βιβλιοθήκη, ή μάλλον έν τώ ύπογείω αύτοΰ, μετά τής μεγα- 
λητέρας άφιλοκαλιας έ^ριμμένα βιβλία ούχί τόσον άξια προσο
χής. Κατοικεΐται ύπό έκατοντάδος μοναχών, τών φανατικωτέ- 
ρων τοΰ ’Άθωνος.

Τό μικρόν τοΰ άνωτέρω άφιστάμενον κοινόβιον τοΰ αγίου

Διονυσίου είναι επίσης ώκοδομημένον έπί βράχου, όρθουμένου 
εύθύς ύπέρ τήν θάλασσαν. Έκτίσθη ύπό Α λεξίο υ  τοΰ Κομνηνοΰ, 
ούτινος σώζεται τό δωρητήριον χρυσόβουλλον, πολύτιμον τω 
όντι κειμήλιον διά τε τήν άρχαιότητα καί τήν καλήν αύτοΰ κα- 
τάστασιν. Ή έκκλησία, ίκανώς εύρύχωρος, διατηρείται άριστα, 
καί παρά τήν πύλην τής εισόδου φαίνεται ή περίεργος καί πο
λυτελής είκών τοΰ Α λεξ ίο υ , ένδεδυμένου τήν αύτοκρατορικήν 
στολήν. Είς τό σκευοφυλάκων τής κομψής μονής ταύτης δια
τηρούνται πλεΐστα οσα κειμήλια, έν οίς τινά άξιοθαύμαστα κατά  
τε τήν ύλην καί τήν τέχνην τής κατασκευής· οίον, εν εύμέγεθες 
δισκάριον έκ μ ίγματος πολλών λίθων τίμ ιων τοΰ είδους τών 
χαλαίδων, συνδεδεμένον διά χρυσοΰ άπέφθου, πολυτελώ ς κεκο- 
σμημένον μέ έκκρουστα ζώδια καί άνάγλυφα παριστώντα αγίους 
καί μέ άρχαιοτάτας έπιγραφάς, δώρον δέ τής βασιλίδος Πουλ
χερίας. Πρός τούτοις ή έν σχήματι βυζαντινής έκκλησίας ωραία  
λειψανοθήκη τής τιμ ίας κάρας τοΰ Προδρόμου, θαυμαστήν καί 
ολως ίδιότροπον εχουσα τήν τεχνικήν έπεξεργασίαν, πλούσιον 
καλλιτέχνημα άγνώστου χρόνου καί τόπου, καί εν τών περιερ- 
γοτέρων μνημείων τοΰ Ά θω νος. Ε πίσης ή έπιμελώς περιπε- 
ποιημένη βιβλιοθήκη τής μονής περιέχει όχι όλιγώτερα τών χ ι
λ ίω ν χειρογράφων, έν οίς άρκετά πλείστου λόγου άξια· έξ ών 
καταδεικνύεται, ότι τό μοναστήριον τοΰτο, κατ’ εύτυχή τινά  
συγκυρίαν, δέν έπαθεν όσα τά λοιπά, έπειδή άναλόγω ς πρός τήν 
μικράν του έκτασιν περιέχει θησαυρούς όντως έκπληκτικούς. 
Ε νασκούνται δ’ έν αύτώ περί τούς έβδομήκοντα μοναχούς.

Τό τελευταΐον πρός τήν π7.ευράν ταύτην τής Ά θω νίτιδος χερ
σονήσου μοναστήριον είναι τό τοΰ άγιου Παύλου κοινόβιον, θε
μελιωθέν ύπό Βιαγκοβάνου, όσποδάρου τής Βλαχίας. Ά φ ισ τά -  
μενον περί τό ήμισυ μίλιον τής παραλίας, κεΐται έπί γραφικω- 
τάτης θέσεως, καί άπ’ αύτοΰ εχει τ ις  έξαισίαν άποψιν τοΰ μεγα- 
λοπρεπώς ύπερκειμένου κώνου τοΰ Ά θω νος. Ή έκκλησία αύ
τοΰ, μία τών εύρυχωροτέρων τοΰ "Ορους, καθό νεόδμητος, είναι 
παρεμφερής πρός τήν τοΰ Ξενοφώντος, καίτοι ήττον πολυτελής  
έκείνης. Ή βιβλιοθήκη, καλώς διατηρούμενη, περιέχει όλίγιστα  
Ε λλη ν ικά  χειρόγραφα, περί τά τριακόσια δέ Σέρβικά καί Βουλ
γαρικά, ών τινα άξια τωόντι προσοχής, καί μάλιστα  Εύαγγέ- 
λιόν τι έκ φύλλου, γεγραμμένον είς άρχαίαν Βουλγαρικήν γλώ σ



σαν, καί άπ’ άρχής μέχρι τέλους πλήρες ζωγραφημάτων. Περί 
τούς εκατόν μοναχούς  άποτελοΰσι τόν πληθυσμόν του κομψού 
τούτου καθιδρύματος, πάντες αγαθοί καί είς άκρον φιλόφρονες.

Μένει νά είπωμέν τινα  καί περί τοΰ μεσογείου κοινοβίου τοΰ 
Κουτλουμουσίου, τό όποιον άπέχει μόλις τέταρτον ώρας της 
πολίχνης τών Καρεών. Θεμελιωθέν ύπό τοΰ αύτοκράτορος Α λ έ 
ξιου τοΰ Κομνηνοΰ και καταστραφέν ύπό τών σταυροφόροι, 
άνωρθωθη τη εύσεβεια πολλών όσποδάρων καί ηγεμόνων τής 
Βεσσαραβίας. Κατοικεΐται ύπό όγδοήκοντα μοναχών, ή δέ βιβλιο
θήκη αύτοΰ, μεταξύ τών τετρακοσιων χειρογράφων της, περιέχει 
ούκ όλίγα  Ε κκλησιαστικά καί άλλα  συγγράμματα, κάπως άξια 
προσοχής διά την άρχαιότητα καί τήν καλλιγραφίαν των. Ή  
περί την μονήν ταύτην τοποθεσία είναι τερπνή ό,τι μάλιστα, ή 
δέ θέα λαμπρά, καθότι άπ’ αύτοΰ καθοραται έλευθέρως ή θάλασ
σα μέ τήν γλαυκήν Σαμοθράκην έν μέσω αύτής, καί έν άπόπτω  
ή συνεχώς ύπό νεφών κεκαλυμμένη κορυφή τοΰ Ά θω νος. Ε κ
τείνονται δέ περί τήν μονήν πρασιαί, καί κήποι μεγάλοι, καί 
άμπελοι, καί έλαιώνες, καί πληθύς ροδακινεών καί άλλω ν όπω- 
ροφόρων δένδρων, είς άπερ άφθονεΐ ιδίως ή γραφικωτάτη τών 
Καρεών πολίχνη.

Δ'.

Ό  έπιζητών τήν άρχήν τοΰ μοναχικοΰ βίου, άνάγκη νά άνα- 
δράμη είς έποχήν πολύ προγενεστέραν τοΰ Χριστιανισμού: είς 
τά Α σ ιατ ικά , ή Σεμιτικά έθνη. Έ ν τη μυριοβίβλω τοΰ Φωτίου 
άπαντώμεν περί τούτου τά  έξης: « Άνεγνώσθησαν τών παρά 
Ίουδαίοις φιλοσοφησάντων τήν τε πρακτικήν καί τήν θεωρητικήν 
φιλοσοφίαν βίοι· ών οί μέν Έσσηνοί, οί δέ θεραπευταί έκαλοΰν- 
το, καί μοναστήρια καί σεμνεΐα έπήγνυντο, καί τ ώ ν  ν ΰ ν  μ ο -  
ν α ζ ό ν τ ω ν  τ ή ν  π ο λ ι τ ε ί α ν  π ρ ο ϋ π έ γ ρ α φ ο ν . »  Γνωττόν 
δέ έστιν, ότι άπό Βαβυλώνος καί ’Ινδίας παρέλαβον οί Έβ;.αΐοι 
τόν τύπον τής μοναστικής ζωής.

Ύπάρχουσι σήμερον πολλοί βαρείς καί βαθεΐς έπικριταί τοΰ 
μοναχικοΰ πολιτεύματος, Οεωροΰντες αύτό όλως άσυμβίβα ντον 
πρός τάς άπαιτήσεις τού αίώνος, έν ώ ζώμεν, καί κατά συνέ
πειαν πάντη περιττόν. Κ ατ’ αύτούς, μάτην ζητοΰμεν τόν Θεόν

είς έρημον κελλίον, διότι ούδέν άλλο σαφέστερον δείγμα τής 
εύκλειας αύτοΰ ύπάρχει άπό τά λαμπρά δημιουργήματά του, 
άπό τήν άεί ζώσαν καί ένεργοΰσαν φύσιν· ούτε θ’ άπολαύση μει
δίαμα τού Πλάστου έν ούρανώ ό είς τόν κόσμον παρελθών χω
ρίς ν’ άφήση ίχνος τής ύπάρξεώς του, καί ό βιώσας αύτόχρημα 
ζωντανόνεκρος.

Ά λ λ ’ ύπάρχουσιν έτεροι πολύ διαφορετικώτερα σκεπτόμενοι. 
"Οτι, δηλαδή, πας τ ις  δέν έπλάσθη διά τήν πάλην τήν βιωτικήν· 
ότι ή ευτυχία καί αί άπολαύσεις δέν είναι τών άνθρώπων όλων 
ό κλήρος· ότι, τέλος πάντων, καθώς ό έλαυνόμενος ύπό τρικυ
μ ίας ποντοπόρος ευρίσκει όρμον κατά τής λύσσης τών στοιχείων, 
ουτω καί ό κλυδωνισθείς είς τό τρικυμιωδέστερον τού ώκεανοϋ 
πέλαγος τής ζωής οφείλει νά έπιζητή λιμένα κατά τών ήθικών 
βασάνων. Ώ στε ό μοναχικός βίος είναι άπαραιτήτως άναγκαΐος, 
τά δέ άναχωρητήρια έκεΐνα, τά μακράν τών άνθρώπων καί τής 
τύρβης αύτών άνεγερθέντα ύπό τής θλίψεως καί τής μετανοίας, 
είσί λιμένες τού πολυκύμονος πελάγους τής ζωής. Έ ν αύτοΐς 
μόνον δύναται ό άνθρωπος ν’ άνατείνη τήν διάνοιαν αύτοΰ πρός 
τόν μέγαν Δημιουργόν τοΰ παντός, διότι είς τά χειροποίητα 
τών άνθρώπων κατοικητήρια, έντός τών μυρμηκιών των καί τής 
πολυδάκρυτου τύρβης των, άπόλλυτα ι ή ιδέα τοΰ 'Υψίστου.

Έπειδή δέ έκαστος είναι σήμερον έλεύθερος νά σκέπτηται 
όπως θέλη, παρατίθημι έπί τού αύτοΰ άντικειμένου καί τρίτην 
τινά  γνώμην, μέσον τών άνωτέρω βαδίζουσαν, καί ήτις πιστεύω  
νά ηναι άσπαστή παρά πολλών. Ενόσω τό μοναχικόν πολίτευμα  
περιορίζεται είς άπλήν άσκητικήν καί μισάνθρωπον άπομόνωσιν, 
εχει τό μεμπτόν καί άπάδον είς τό σήμερον έπικρατοΰν πνεύμα 
τοΰ κοσμοπολιτισμού· διότι ό άνθρωπος δέν έγεννήθη διά νά ζή 
μονήρης ώς θηρίον, καί τό ζην καί φροντίζειν περί μόνου έαυτοΰ 
είναι είς άκρον έγωϊστικόν, εϊναί τ ι παρά φύσιν. Ενόσω όμως ό 
μοναχός, τουτέστιν ό άνθρωπος έκεΐνος, όστις, συνεπεία διαφό
ρων ψυχολογικών παθήσεων, ήσθάνθη άκατάσχετον ροπήν πρός 
τήν ήσυχίαν καί τήν άπομόνωσιν, καί έννοεΐ ότι δέν δύναται νά 
ώφελήση τόν κόσμον μένων έν αύτώ έν τοιαύτη καταστάσει· έ- 
νόσω, λέγω , ό τοιοΰτος μοναχός, χωρίς νά έντρυφα έκ τών ι
δρώτων τής έργατικής τής κοινωνίας τάξεως, κρατεί τό άροτρον, 
τό δρέπανον και τήν δίκελλαν, καί έν ίδρώτι τοΰ προσώπου αύ-



τοΰ τρώγει τόν άρτον του, όφείλει ή κοινωνία νά άνέχηται αύ
τόν, καί είναι ό τοιοΰτος αυτοδικαίως σεβαστός.

Τώρα, έάν οι σημερινοί μοναχοί είσιν άξιοι της ανοχής ταύ
της έκ μέρους της κοινωνίας ή όχι, τοΰτο είναι ζήτημα, πλεί- 
στους έχον τούς ύπέρ καί κατά λόγους, καί έπομένως δυσδιάλυ- 
τον. Ά λ λ ’ άς άφήσωμεν νά όμιλήση περί τών πολιτών τούτων 
του μεγάλου Βασιλείου ό έπί μισελληνισμώ διαβόητος Φαλμε- 
ράϋερ, οιατρίψας είς τό "Ορος κατά τό 1 8 4 0 . "Ισως έκ τών έν- 
τυπώσεων του αύστηροΰ τούτου καί προκατειλημμένου έπικρι- 
τοΰ διίδωμέν τι, τεΐνον πρός δικαιολογίαν τοΰ παραγνωρισθέν- 
τος μοναχικοΰ βίου· καθότι ο ι δε  κ α ί  π ο λ έ μ ι ο ς  θ α υ μ ά ζ ε ι ν  
ά ν δ ρ ό ς  ά ρ ε τ ά ν .

« Ό μεμονωμένος ούτος κόσμος, δπου τάξις, καθαριότης, έ- 
πιείκεια καί ένταύτώ αυστηρά πειθαρχία διδάσκουσι τήν λήθην 
τοΰ κόσμου, εϊλκυσε τάς συμπαθείας μ ο υ  Τρις τής ημέ
ρας άντηχοΰσιν είς τούς ούρανούς άπό δεκαπέντε αίώνων οί 
ύμνοι εύσεβών μοναχών, τηρούντων τήν θέσιν, τήν στάσιν, τό 
σχήμα, δπερ ήδη πρό χ ιλ ίω ν περίπου έτών διέγραψεν αύτοΐς ό 
μέγας αύτών νομοθέτης, έπίσκοπος Καππαδοκίας μέγας Βασί
λειος. (α) Ή  Α να το λή  έλυσε πρόβλημα, ένώπιον τοΰ οποίου 
έναυάγησαν οί Εύρωπαΐοι μεθ’ όλης αύτών τής σοφίας καί τής 
τέχνης. Έ ν τή Εύρώπη ό χρόνος έν μέρει μέν εθραυσεν, έν 
μέρει δέ άνεμόρφωσε τά μοναστικόν σύστημα· έν τή Α ν α το λ ι
κή όμως Έ κκλησία, τά πράγματα ώς πρός τοΰτο είς τό αύτό 
Ιτι σημεΐον εύρίσκονται, εις δ οί πρώτοι του συστήματος καθι- 
δρυταί άφήκαν αύτά . .  . Είς άλλους άφίνομεν νά ύπολογίσωσιν 
όπόσων στερείται κοινωνία τ ις , εύρισκομένη έντός του κύκλου

(α) Χάριν περιεργείας παρατίθημι ένταΰθα την άφορώσαν τά πλεονεκτήματα τοΰ 
μοναχού περικοπήν έκ τοΰ περ' ι  ά σ κ η σ ε ω ς  καί π ω ( J  ε ΐ  κ ο σ μ ε ΐ σ θ α ι  
τ ό ν  μ ο ν α χ ό ν  λίγου: «ΔεΙ τόν μοναχόν πρό πάντων άκτήμονα βί»ν κεκτή- 
σθαι, σώματος ερημιάν καί κοσμιότητα σχήματος, φωνήν σύμμετρον καί λόγον εύ
τακτον, τροφήν καί πότον άθόρυβον, καί μετά εύσταθείας έπί πρεσβυτερών σιωπάν, 
έπί σοφωτέρων άκροασθαι, πρός τούς ίσους άγάπην εχειν, καί πρός τούς έλάττους 
άγαπητικήν συμβουλίαν’ άπό τών φαύλων καί σαρκικών καί φιλοπραγμόνων άνα- 
χωρεΐν πλειονα νοεΐν, ολίγα φθέγγεσθαι, μη βρασύνεσΟαι λόγφ μηίέ περιττεύειν 
όμιλίαις, μή πρόχειρον γίγνεσθαι περί γέλωτα, αίδοι κοσμεϊσθαι, κάτω τό βλέμμα 
εχειν άνω δέ τήν ψυχήν, μή άντιλεγειν άντιλογίκις, εύπειθή είναι, μνημονεύειν 
τών εσχάτων πάντοτε, τή έλπίδι χαίρειν, τή θλίψει ύπομένειν, άδιαλείπτως προσ- 
εύχεσθαι, έν παντί εύχαριστεΐν,» ..

τής προόδου, τής διηνεκοΰς βελτιώσεως και του δυτικοΰ νεωτε
ριστικού πνεύματος. Είς εμέ άρκεΐ τοΰτο, ότι ύπάρχει έτι έν- 
τεΰθεν τοΰ Ε λλησπόντου τόπος, όπου δύναται τ ις  ν άντιστή  
ένταύτώ καί είς τήν τυραννίαν τής απολαυσεως, και εις τα  
τεχνάσματα τής έξουσίας, καί είς τούς συλλογισμούς τών αύλι- 
κών σοφιστών. Άνθρωποι, οιτινες τολμώσι τον πόλεμόν κατά 
τής ύλης, δέν είναι βεβαίως μωροί. . . Ελεύθερος είναι μονος ό 
δυνάμενος νά στερήται· έν τώ ’Ά θω  μονον ουοεμια ποτε έγενετο 
μετά τοΰ κόσμου καί τής πολυτελείας συνθηκη . . . Αύτό δε τό 
γεγονός, ότι ούδείς τών κατοίκων τοΰ Αγιου Ορους έτόλμησεν 
έπι δεκαπέντε αιώνας νά προτείνη τροποποιησιν τινα τοΰ συς·η- 
ματος, έπέθηκεν είς τά έγκαθιδρυματα αυτοΰ τον τύπον τής 
αίωνιότητος καί τήν σφραγίδα τής ακρας εύγενειας.»

Ή μεΐς, οΐ κάτοικοι τής γηραιάς ταυτης Α νατολής, δέν εχο- 
μεν άνάγκην, όπως θαυμασωμεν τήν μεγαλειότητα τής φυσεως, 
νά ζητώμεν τάς έρημους και τους άβατους ορυμώνας τοΰ νεου 
κόσμου. Ό  Π λάστης άνήγειρεν έν τη καρδία αύτη τών χωρών 
μας τό άγιώνυμον τοΰτο όρος, όπου, ως η φυσις, ούτως η θρη
σκεία ήμών, ούτως ή διαδοχή τής γλώ σσης ήμών καί του  ̂ έθνι- 
σμοΰ, διετηρήθη άσπιλος καί πρωτογόνος, ώς είς άκρόπολίν 
τινα τοΰ Γένους καί τής πίστεως. Ύπ* αύτήν τήν εποψιν έθεώ- 
ρησα τό ένδιαίτημα τοΰτο τοΰ μοναχικοΰ βίου, ώς σωστικήν δη
λαδή κιβωτόν τών προσφιλεστέρων ήμΐν πραγμάτων. Όπόσας 
τωόντι δέν διεγείρει έκαστον τών μοναστηρίων τοΰ Ά θω νος  
άναμνήσεις είς τόν έπισκεπτομενον αυτά Ορθοδοξον! οποσας 
παραδόσεις κατανυκτικάς δέν διασώζει έκαστον αύτών! Μόνοι οί 
άλλοεθνεΐς δύνανται νά έπισκεφθώσι τόν "Αθωνα χωρίς ύψηλοΰ 
Ορησκευτικοΰ αισθήματος, και έπι μονω τώ σκοπώ του να συ~ 
λεύσωσι τάς κατακλαπεισας υπ αυτών βιβλιοθηκας των μονα
στηρίων, άτινα δι’ αύτούς είναι Μ υ σ ώ  ν λ ε ί  α. (α) Καί όμως ό-

(α) Μεθ’ ό-όσηςεΰχαριστήσεως βλέπει τις σήμερον τα άρχαϊα εκείνα χειρόγραφα, 
άτινα ευτυχώς δέν άπεξενώθησαν, χάρις είς τήν ευσυνειδησίαν τών μοναχών έκεί- 
νων, οιτινες, άποβλέψαντες είς τοσούτων άειμνήστων δωρητών επιτίμια, ήδίσθησαν 
αύτά ώς έθνικά κειμήλια. Είθε οί πανταχοΰ έπιτετραμμένοι τάς μοναστηριβκάς 
θιβλιοθήκας νά έσέβοντο άρχήθεν καί συνετήρουν «νβπβλλοτρίωτον τ̂ήν πατρωαν 
ταύτην κληρονομιάν τών άρχαίων χειρογράφων. Είθε τουλάχιστον τα οεινα^παθή- 
ματα γένοιντο ήμΐν λυσιτελή τοΰ μέλλοντος μαθήματα. Μή λησμονήσωμεν ότι τι- 
νές τών άπάτϊ) γυμνούντων ήμας Έλγινίων περιηγητών έχλεύασαν κυνικώς ού μό-



ταν οί αλλοεθνείς ούτοι έκφράζωνται ώς άνωτέρω περί πραγμά
των ημάς άφορώντων, ποίας καταδίκης είμεθα άξιοι ημείς αύτοί 
"εριφρονοΰντες αύτά;

'Ομολογώ οτι, όταν προσεγγίζων διά πρώτην φοράν είς τό 
άγιώνυμον Ό ρος, παρετήρησα μακρόθεν τά μοναστήρια, έγειρό- 
μενα έπί μεμονωμένης λοφιάς,ή έπί έρημου καί άποκρήμνου πα
ραλίας, ή κρυπτόμενα έντός πτυχής ορούς ή κοιλάδος, πλέον ή 
άπαξ έζήλευσα τόν βίον τών άναχωρητών έκείνων, καί ή ψυχή  
μου, λησμονούσα τά  έπίγεια, έσφάδαζεν έντός μου καί άνίπτατο 
πρός κόσμους άλλους άγνώστους, πρός τούς κόσμους τής έλπί- 
δος καί τής θεότητος. Ό τε δέ έπλησίασα καί είσήλθον είς τόν 
πρόναον τούτου του ούρανοΰ, δτε εύρέθην είς τό σκήνωμα τοΰτο 
της θρησκείας καί τής ειρήνης, ήσθάνθην πραγματικώς άφατον 
ψυχικήν εύφροσύνην, καί γαλήνη διεχύθη αίφνης έν τή καρδία 
μου. Τότε ώμολόγησα έν συναισθήσει, δτι θεόπνευστος δντως 
ήν ό πρώτος στήσας τό σκήνωμά του είς τό ύψίλοφον τοΰτο ό
ρος, δπερ, ύψούμενον μέχρι νεφελών, φαίνεται πλησιάζον τόν 
άνθρωπον πρός τά  ούράνια, καί ώς κλίμαξ τ ις  μεταβιβάζον είς 
τόν θρόνον τής θεότητος τάς δεήσεις καί τά  δάκρυα αύτοΰ.

Πανταχοΰ τά  μοναστήρια προσφέρουσι χριστιανικήν φιλοξε
νίαν εις πάντα διαβάτην καί οδοιπόρον· είναι ώς ξενώνες τοΰ 
Κυρίου, δπου όχι μόνον ή ψυχή ευρίσκει άνάπαυσιν και τροφήν, 
ά λλά  καί αύτό τό σώμα. 'Ως πρός τήν μεγάλην ταύτην άρετήν, 
οί άγαθοί μοναχοί άκολουθοΰσιν άπαρεγκλίτως τάς διατάξεις 
τών πρωτίστων αύτών εύεργετών, τών Έ λληνογλώ σσω ν αύτο- 
κρατόρων. «Καί είπερ τινές τών χριστιανών (λέγει τό χρυσό- 
βουλλον ’Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ,) τυχόν παραβάλλωσιν ένταΰθα 
κατά πάροδον, εί μέν διά θεωρίαν καί ιστορίαν καί προσκύνησίν 
έστι τοΰ τόπου καί τής μονής καί τοΰ Ό ρους, όφείλουσιν οί μο
ναχοί, άσπασίως δέχεσθαι τούτους καί ξεναγωγεΐν ώς έφικτόν.»

Είναι δυστυχώς άληθές, δτι οί μοναχοί τοΰ Ό ρους παρημέ- 
λησαν έν γένει τά γράμματα, καίτοι ούκ όλίγοι άνδρες, κεκο- 
σμημένοι τήν τε εσω καί τήν θύραθεν σοφίαν, διέπρεψαν άπ’ άρ
χής έν τώ Ά θω ν ι. Εις τών άρχαίων περιηγητών τοΰ Όρους, ό 
περιώνυμος φυσιολόγος ’Ιωάννης Μπελών, λέγει, δτι «οί ίεράρ-

νον τήν άγνβιαν, άλλά καί τήν εμπιστοσύνην, μεθ’ ή ; εΰγενώςτε καί χριστιανικώς 
Ιν "Αθωνι καί άλλαχοΰ ΰπεοίχθησαν αυτοί»? ο! ήμίτεροι.

χαι τής Ε λλη νικής Ε κκλησίας, έγΟρο'ι άσπονδοι τής φιλοσο
φίας, άφώρισαν πάντας τούς ιερείς καί τούς μοναχούς, τούς έ
χοντας βιβλία τής θύραθεν σοφίας· συνεπεία τούτου πλεΐστα  
συγγράμματα έξωτερικά άπωλέσθησαν, καί μόνον τά θεολογικά  
διετηρήθησαν.» ΙΙαρακατιόν δέ έκφέρει τήν ύπό Λέοντος Γ Πάπα 
Ρώμης μνημονευομένην μαρτυρίαν Δημητρίου Χαλκοκονδύλη, 

άνδρός σοφωτάτου καί κατόχου τής 'Ε λληνικήςπαιδείας,δτι «οί 
Ελληνες μοναχοί, καθό έχοντες μεγίστην έπιρροήν παρά τή  

αύλή τών βυζαντινών αύτοκρατόρων, προεκάλεσαν παρ’ αύτών 
ψήφισμα νά παραδώσωσιν είς τό πυρ μέγαν άριθμόν συγγραμ
μάτων τών άρχαίων ποιητών καί συγγραφέων.»

Ή άλήθεια οφείλει νά μή κρύπτηται, δσον πικρά καί άν ή. Οί 
ήμέτεροι μοναχοί δέν είναι δυνατόν νά άπαλλαχθώσι τής μομ- 
φής τής μή έκτιμήσεως τών είς χεΐρας αύτών περιελθόντων άρ
χαίων συγγραμμάτων, ήν πρέπει νά άποδώσωμεν εις τε τήν ά- 
μαθειαν και εις τό σφοδρόν αύτών καί άρχαιοπαράδοτον μΐσος 
πρός πάν τό όζον έθνισμοΰ. Ό τ ι αί έπιστήμαι άνέκαθεν ύπεβλέ- 
ποντο ύπό τοΰ κλήρου άπάσης τής χριστιανωσύνης ώς κατα- 
στρεπτικαί δήθεν τών δογμάτων αύτής, τοΰτο ούδείς δύναται νά 
άρνηθή· καί σήμερον δέ έν τώ  Όρει δύναται τ ις  ν’άπαντήση μο- 
ναχούς θεωροϋντας ώς αιρετικόν τόν ύποστηρίζοντα τήν κίνησιν 
τής Γης, καί περί άντιπόδων ποιοΰντα λόγον.

Ό  άγιος Γρηγόριος ό Ν αζιανζηνός έν έπιταφίω περί τοΰ με
γάλου Βασιλείου λέγει: « ’Αστρονομίας δέ καί γεωμετρίας καί 
άριθμών άναλογίας τοσοΰτον λαβών, δσον μή κλονεΐσθαι τοΐς 
περί τά τοιαΰτα κομψοΐς, τό περιττόν διέπτυσεν ώς άχρηστον 
τοΐς εύσεβεΐν έθέλουσι.» ΤοιαΟται Πατέρων ρήσεις, κακώς έρ- 
μηνευόμεναι,καί ιδίως ή τοΰ ’Αποσ τόλου, «ή γάρ σοφία τοΰ κό
σμου τούτου μωρία παρά τώ  Θεώ έστι,» φαίνεται δτι παρέσχον 
άνέκαθεν λαβήν πρός τάς το ιαύτας άντιστρατεύσεις κατά τών  
επιστημονικών άληθειών. Στενός δμως ό περιορισμός ουτος καί 
έπιβλαβής κατά τήν ήμετέραν έποχήν, καί ίδίως τώ  ήμετέρω  
κλήρω, οπότε οί θεομάχοι έκ τών φυσικών έπιστημών έπιχειρί- 
ζονται ν’ άνατρέψωσι τοΰ χριστιανισμοΰ τά  θεμέλια· πρός ους 
πολλή μέν ή πολυμάθεια άπαιτεΐται έκ τής φ ιλολογίας, πολλή  
δέ ή δύναμις έκ τής φιλοσοφικής καί έπιστημονικής καλλιέρ
γειας τοΰ πνεύματος.



"Αλλά καίτοι οί μοναχοί τοΰ Όρους παρημέλησαν τά γραμ- 
ματα, έξηκολούθησαν δμως τάς εργασίας τής ζωγραφικής και 
τής ξυλογλυπτικής, καί ηύδοκίμησαν άρκούντως έν αύταΐς. Εν 
τοΐς Καθολικοΐς διαφόρων μοναστηρίων διατηρούνται εικόνες τής 
πλέον προοδευτικής εποχής τής Άθωνιάδος σχολής, αι πλεΐς·αι 
δέ τούτων άποδίδονται είς τόν διάσημον ιερογράφον Μανουήλ, 
τόν έπιλεγόμενον Πανσέληνον, γεννηθέντα έν Θεσσαλονίκη περι 
τόν IB’ αιώνα· ουτος θεωρείται ώς ό διδασκαλος άπασης τής 
Βυζαντινής σχολής, καθότι κατέλιπεν « Ερμηνείαν περι ζωγρα
φικής,» έν 7) περιέχονται συνταγαί ζωγραφίας καί χρωματογρα
φίας τών ιερών άπεικονισμάτων, τάς όποιας διατηρεί άπαρεγ- 
κλίτω ς ή ’Ανατολική ’Εκκλησία. Έ ν τώ ΚαΟολικώ τών Καρεών, 
είς εικόνα τινά τοΰ άγιου Γεωργίου, έργον τοΰ Πανσέληνου, 
καίτοι μεμελανωμένην ύπό τής αιθάλης τών Ουμιαματων, καί 
έν τή τραπέζ/) τής Λαύρας δύναταί τ ις  νά σπουδάση τήν βυζαν
τινήν τέχνην* είς δέ τά έν τοΐς θησαυροφυλακιοις τών διάφορων 
μονών διατηρούμενα ξυλογλυφ ικά  άριστουργήματα, σταυρούς, 
νάρθηκας θυμιατηρίων κτλ . δύναται νά θαυμαση τήν έντέλειαν 
τής άρχαίας γλυπτικής.

Σήμερον, όπότε ή όσημέραι καταπλημμυρίζουσα τάς κοινω
νίας πρόοδος καί ή πρός τήν διανοητικήν άναπτυξιν παγκόσμιος 
τάσις κατέστησε καί τούς μοναχούς του Αθωνος μάλλον κο- 
σμοπολίτας ή έρημίτας, μετ’ άκρας εύχαριστήσεως βλέπει πάς ό 
φιλοπρόοδος τά  τε γράμματα καλλιεργούμενα παρ αύτών, ως 
καί τινας τών ώραίων τεχνών.'II ένΚαρεαΐς άπο τίνος συς·ηθεΐσα 
κεντρική Σχολή καί ή έν τή μονή τοΰ Βατοπεοίου ιοιαιτέρα, ό πο- 
0ος τών πλείςχον έκ τών άναχωρητών τούτων πρός άναγνωσιν δια
φόρων εφημερίδων καί περιοδικών συγγραμμάτων και προς άπο- 
κτησιν παντός καινοφανοΰς βιβλίου, προς 6ε αι εις τά  πλειοτερα 
τών μοναστηρίων καί τών κελλιων έκτελουμεναι ξυλογλυφικαι 
έργασίαι, ών τινες διέπρεψαν και εις τάς κατά καιρούς παγκο- 
σμίουςέκθέσεις τήςΈ σπερίας, είσί τρανά έχέγγυα τήςδιαδοθείσης 
άπό τίνος έν τή χερσονήσω τοΰ Ά θω νο ς φιλοπροόδου τάσεως.(α)

(α) Έν τή εξωτερική αυλή τής τοΰ ΒατοπεΟιου μονής ά-αντα τις μεταζυ^οια- 
φόρων άγιων χοροοτατόΰντας'καί εθνικούς φιλοσόφους, τον Σάλωνα, Αριστοτέλη, 
Σοφοκλήν, Πλάτωνα κτλ. Μεγάλη τωόντι τιμή, οπανίως άιτοοιδομένη υτώ τής η- 
μετερας Εκκλησίας τοΐς Ιθνικοίς, καί μαρτυρούσα πόσον αί ίίέαι τής άνεκτικοτη- 
τος έπεξετάθησαν m o i  τοΐς άίλοτε μισαρχαίοις μοναχοΐς.

Έκτος δέ τής λοιπής ημέρα τή ήμερα βελτιουμένης έλαφράς 
βιομηχανίας, άξία προσοχής είναι καί ή ζωγραφική, ήτις, άπο- 
βαλουσα τόν μονότονον καί στερεότυπον αύτής τύπον, περιε- 
βλήθη καλλιτεχνικωτέραν μορφήν, χάρις είς τήν έπιμιξίαν τών 
μοναχών μετά τών 'Ρώσσων. Έ ν τή μονή του Έσφιγμένου δύ- 
ναται ό περιηγητής νά έπισκεφθή ούχί άνευ θυμηδίας τό καλύ
τερον τών ιερογραφικών καταστημάτων του Ά θω νος, δπερ ύπό- 
σχεται μέλλον εύχάριστον διά τήν ύψηλοτέραν ταύτην τών ώ
ραίων τεχνών.

Επιθυμώ νά κλείσω τήν σύντομον ταύτην περιγραφήν μετά  
τής οιακαεστατης εύχής, οπως το μοναχικόν πολίτευμα άπαλ- 
λαχθή όλοσχερώς άπό τών άσχημιζουσών αύτό έν μέρει πλη
γών τής προκαταλήψεως καί τής ίδιοτελείας, καί άσπασθή έλα
φράς τινας μεταρρυθμίσεις, αί'τινες ού μόνον ούδαμώς παραβλά- 
ψουσι τόν άρχικόν ύψηλόν αύτοΰ προορισμόν, ά λ λ ’ άπ’ έναντίας 
συντελέσουσι μεγάλω ς πρός παγίωσιν καί έπαύξησιν τής άξιο- 
πρεπειας αύτοΰ. Ά ν  άνεφαίνετο νέος τ ις  Α θανάσιος, μ ε τ α -  
π ο ι ώ ν  τ ά  π α λ α ι ά  έ θ η  κ α ί  ό ρ ο υ ς ,  δσα άσυμβίβαστά είσι 
πρός τάς άπαιτήσεις τοΰ σημερινού αίώνος, θά εύηργέτει πραγ- 
ματικώς τήν μεγάλην ταύτην κοινωνίαν καί θά άνεδείκνυεν αύ
τήν ότιμάλιστα. Ά νέγερσ ις μεγάλης Θεολογικής σχολής, ώς καί 
σπουδαστηρίου συστηματικού τών άναγκαιουσών ώραίων τεχ νώ ν  
σύστασις κεντρικής βιβλιοθήκης έκ τών σπανιωτέρων χειρογρά
φων καί λοιπών έγκατεσπαρμένων έν τα ΐς διαφόροις μοναΐς καί 
κελλίοις άξιων λόγου βιβλίων* άνίδρυσις μουσείου, περιλαμβά- 
νοντος τά τε άρχαΐα έπίσημα χρυσόβουλλα καί σ ιγγιλιώδη έγ
γραφα ώς καί διάφορα πολύτιμα κειμήλια* σχηματισμός άξιο- 
λόγου τυπογραφείου, προωρισμένου πρός άναδημοσίευσιν τών 
σπανίων συγγραμμάτων, καί ύποβοηθουμένου ύπό πλουσίου φω
τογραφείου* —  ιδού ό,τι ήθελε καταστήσει τήν Άθωνιάδα χερ
σόνησον όντως φάρον τηλαυγή , πολλάς παρέχοντα ύπηρεσίας’τώ  
παντοίοις άνέμοις κλυδωνιζομένω σκάφει τοΰ ήμετέρου Έθνους.

I. Μ. ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ.



ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΙ»! \  1ΊΙΣ ΥΓΗΟΙΙλΟΙΑΣ,

01 πλεΐστοι τών πραγματευθέντων περί τής ιστορίας τής α
τμομηχανής έθεώρησαν τήν άρχαιότητα ώς κοιτίδα τής μεγά
λης ταύτης άνακαλύψεως. ’Α λ λ ’ ή ιδέα αΰτη φαίνεται κάπως α
παράδεκτος, διά τόν άπλούστατον λογον, οτι ή έπιστημη, ην 
άποκαλοΰμεν σήμερον Φ υ σ ι κ ή ν ,  οεν υπήρξε παρά τοΐς άρ- 
χαίοις· όλ ίγ ιστα ι δέ γνώσεις, τυχαίω ς ή έκ τών βαναύσων τε
χνών προελθοΰσαι, συγκεφαί^αιοΰσιν ολοκλήρους τάς έπιστημο- 
νικάς παραδόσεις τής τε 'Ρώμης και τής Ελλάδος, (α)

Ή ποιητική φαντασία τών 'Ελλήνων φιλοσόφων παρέσυρε 
τήν άρτιγενή έπιστήμην είς οδόν έναντίαν πρός τήν πρόοδον 
αυτής· έπειδή, άντι τής μελέτης τών ύποπιπτόντων είς τά αι
σθητήρια πραγμάτων, έζήτουν ουτοι νά είσδύσωσιν είς τήν έσω- 
τερικήν φύσιν τών φαινομένων, και νά άνελθωσι μέχρι τής μυ
στηριώδους ουσίας τών αιτίων αύτών. Ή σπουδαιότης και τό 
μέγεθος τών συμβεβηκότων συνεκέντρου ιδίως τήν προσοχήν 
τής έποχής έκείνης, ώστε πεισματωδώς παρηκολούθουν τά  μη
δέποτε λυθησόμενα προβλήματα, κατασκευάζοντες τό σύμπαν 
πριν διιδωσιν αύτό άκριβώς. 'Επομένως ή φιλοσοφία αΰτη ήμπό- 
διζεν ευθύς άπ’ άρχής τάς φυσικάς έπιστήμας.

(α) Οι συγγράφει; απάντων σχεδόν τών εθνών ομολογοΰσιν, οτι η πρώτη συλ- 
ληψις τής ιδέας περί τής δυνάμεως τοΰ άτμοΰ άνήκει άδιαφιλονει/ητως είς τόν 
λεπτόν, εφευρετικόν και οξυίερκή νουν τών άρχαίων Ελλήνων. Ο Ι',υκλειδης και ό 
’Αριστοτέλης ειχον ευκρινή ιδέαν περί τής ένεργείας τοΰ άτμοΰ, ό δε Αρχιμήδης 
πιθανώτατα μετεχειρίαθη αυτόν είς τάς έκπληκτικάς μηχανα'ς του, ας είχε περι- 
γράψει Ιν τώ άπολεσθέντι συγγράμματι αύτοΰ περί Πυρός. Ό Ιταλός Λεονάρδος 
Βινσης, ζών κατά τόν ΙΕ.' αιώνα, Ιν τοΐς περί φυ :ικομαθηματικών συγγράμμασιν 
αυτού περιγράφει άτμόβο λ ον, άναφερων ταΰτοχρόνως, οτι ή έφευρεσις τούτου 
άνήκεν είς τόν Άρχιμήδην. "Ωστε ό Κ. Φιγιέρος, καθ’ ήμας, φαίνεται λίαν καινο- 
τόμος, tv* μή εΐπωμεν τολμηρός, άντιστρχτευόμενος ούτως άποτόμως κατά τής

μ > X, Μ.κβινης γνωμηί.

Ηθελομεν λοιπόν παραχαράξει τάς ίστορικάς παραδόσεις, έάν 
άπεδιοωμεν είς τήν έποχήν έκείνην τήν σπουδαιοτέραν άνακάλυ- 
ψιν τών νεωτερων χρόνων. Ή δέ ταχεϊα ερευνά τών πραγμάτων  
θέλει οειξει έπι ποιων σαθρών βάσεων έρείδεται ή γνώμη αΰτη.

Οι πλεΐστοι τών νεωτέρων συγγραφέων άποδίδουσι τήν δόξαν 
τής άνακαλύψεως καί κατασκευής τής πρώτης άτμομηχανής είς 
τόν Ηρωνα, φιλόσοφον τής ’Αλεξανδρινής σχολής, ζήσαντα  
1 2 0  π. Χρ. Μικρά τ ις  πραγματεία τοΰ σοφοΰ τούτου περιλαμ
βάνει τάς όλ ιγας λεξεις, δι’ ων ήξιώθη ν’ άναγορευθή ό πρώτος 
έφευρετής μηχανής, κατασκευασθείσης δεκαοκτώ αιώνας μετ’ 
αύτόν. Τό βιβλίον τοΰ ’Αλεξανδρινοΰ φιλοσόφου δέν ειχε βε
βαίως τήν λαμπράν ταύτην άξίωσιν, καθό περιλαμβάνον τήν πε
ριγραφήν σειράς οργάνων, σκοπευόντων νά καταδείξωσι περίερ
γα  τινα άποτελέσματα τοΰ άέρος καί τοΰ ΰδατος, άνευ λογικής  
σειράς. "Ινα δέ κρίνωσι περί τούτου οί άναγνώσται, άναφέρομεν 
τά  διάφορα χωρία, έφ’ών βασιζόμενοι, άποδίδουσι τώ "Ηρωνι τήν 
πρωτην ιδέαν τής διά τοΰ πυρός μηχανής.

Τό 45<« σκεύασμα, τό περιγραφόμενον ύπό τοΰ Ή ρωνος, 
σύγκειται ύπό λέβητος, περιέχοντος ύδωρ καί μίαν μόνον δπήν 
εχοντος, δι’ ής διέρχεται σωλήν κάθετος καί άνοικτός, έν ώ τ ί
θεται μικρά σφαίρα, έκσφενδονιζομένη πρός τά έκτος διά τής  
έπενεργείας τοΰ πυρός. Τινές τών νεωτέρων ώνόμασαν τό σκεύα
σμα τοΰτο ά τ μ ο λ έ β η τ α  έ κσ  φ ε νδ ο ν ί ζ ο ν τ  α σ φ α ί ρ α ν ·  
ά λ λ ’ ήμεΐς ήθέλομεν άποκαλέσει αύτό άπλούστερον λ έ β η τ α  
ά ν υ ψ ο ΰ ν τ α  τ ό  έ π ί π ω μ α  α ύ τ ο ΰ .  Είναι δέ περιττόν νά προ- 
σθέσωμεν, ότι ή άνακάλυψις τοΰ συμβεβηκότος τούτου δέν άνή- 
κει εις τόν Ηρωνα, άλλα  μάλλο ν εις τον πρώτον άνθρωπον, 
όστις, καθήμενος έν τή γω νία τής εστίας του, είδε τό έπίπωμα 
τοΰ λέβητος, έν ω ή τροφή αύτοΰ εβραζεν, άνυψούμενον ύπό τής 
δυνάμεως τοΰ άτμοΰ. Έάν δέ τά έπί τής άνακαλύψεως τής ά
τμομηχανής δικαιώματα τοΰ Έ λληνος φιλοσόφου δέν έστηρί- 
ζοντο έπί σπουδαιοτέρων βάσεων, βεβαίως θά διεφιλονείκει αύτώ  
τήν προτεραιότητά των εγγονός τ ις  τοΰ ’Αδάμ.

Ο Ηρων περιγράφει πρός τουτοις διαφόρους μηχανισμούς, 
έν οις, μέσον πεπυκνωμένου ή ήραιωμένου άέρος διά τής δυνά
μεως τοΰ πυρός, κατορθοΰται νά σαλπίζη αυτόματόν τι, ή νά 
συρίαί) δράκων ξύλινος, ή νά στρέφωνται έν χορώ μικρά νευρό-



σπαστα. Είναι ανάγκη νά εΐπωμεν, δτι περιγραφών τά παίγνια  
ταΰτα  ό ’Αλεξανδρινός φιλόσοφος, δέν παρίστα αύτά ώς δυνά- 
pieva νά καταστώσιν ή πηγή κινητικής τίνος δυνάμεως. Έ άν δέ 
άναζητήσωμεν οποίαν θεωρητικήν έξήγησιν εκφέρει ό Ήρων περι 
τόΰ άνωτέρω περιγραφέντος 4 5 ou σκευάσματος αύτοΰ, θά άνευ- 
ρώμεν, κατά τά γραφόμενα αύτοΰ, τήν θερμότητα ως πρωτην 
άύτοΰ π η γή ν  διότι τό πρόβλημα αύτοΰ έκφέρει, λέγω ν: π ε ρ ι -  
δ ί ν ή σ α ι  σ φ α ί ρ α ν  μ ι κ ρ ά  ν δ ι ά λ έ β η τ ο ς  θ ε ρ μ ό  ΰ, και 
£χι διά τοΰ άτμοΰ τοΰ ύδατος. Ό  "Ηρων δέν ήδύνατο ποσώς ν’ 
άποδώση τήν κίνησιν είς τόν άτμόν τοΰ ύδατος, διά τόν άπλού- 
στατον λόγον, δτι ή ύπαρξις τοΰ άτμοΰ τούτου ήτο άγνωστος 
τότε· επειδή πάντες οί φιλόσοφοι της εποχής εκείνης, καί ό 
Ήρων μετ’ αύτών, έθεώρουν τήν έξάτμισιν τών ύγρών ώς μετα- 
μόρφωσιν αύτών είς άέρα.

Καί οί μετ’ αύτόν δέ έπελθόντες φυσικοί εξήγησαν τό φαινό- 
μενον τής περιστροφής τής μικράς σφαίρας διά τής βιαίας έκ- 
ροής καί άντιδράσεως τοΰ θερμοΰ άέρος, όστις προήρχετο έκ τής 
μεταβολής τοΰ ύδατος είς άέρα. Ώ στε τό τιαίγνιον τοΰ ’Α λε
ξανδρινού φιλοσόφου δέν είναι ποσώς άν^άξιον τής δόξης τοΰ 
νά τεθή έπί κεφαλής τής ιστορίας τής άτμομηχανής. Ε πομένως 
δέν είναι παράδοξον, ώς έκ τών σφαλερών ιδεών, α ϊτινες έπί το- 
σόΰτον έπεκράτησαν περί τών φαινομένων τής έξατμίσεως τών 
ύγρών, νά βλέπωμεν ολοκλήρους αιώνας παρερχομένους καί μή 
παρέχοντας ούδεμίαν γνώσιν περί τών μηχανικών άποτελεσμά-
των τοΰ άτμοΰ.

Πρός δεΐξιν τών άσθενών πηγών, είς ας καταφεύγουσιν οί 
πλεΐςο ι πρός άναζήτησιν τών φαινομένων τοΰ άτμοΰ, άρκεϊ ήμΐν 
ν’ άναφέρωμεν τό άνέκδοτον τοΰ βυζαντινού ιστορικού ’Αγαθίου, 
εχον ώς έξης:

«'Υπήρχεν έν Βυζαντίω άνήρ τις , Ζήνων τό όνομα, έκ τών 
διάσημων ρητόρων καί γνωστός τώ αύτοκράτορι· κατώκει δέ 
πλησίον τοΰ περιφήμου άρχιτέκτονος ’Ανθεμίου τοΰ έκ Τράλ- 
λεων, καί έλαφρόν τειχίον άπεχώριζε τάς δύο αύτών οικίας, ώς 
τε νά φαίνονται δτι άποτελοΰσιν εν καί τό αύτό οίκημα. Συνέ- 
πεσεν οί δύο οδτοι σοφοί, ώς γείτονες, νά έλθωσί ποτε είς έρι
δας, είτε συνεπεία παραθύρου τινός άνοιχθέντος παρά τά νενο- 
μισμένα, είτε διά τό ύπερβάλλον ύψος οικοδομής, παρεμποδι-

ζούσης τήν θέαν τοΰ έτέρου. Ά λ λ ’ έπειδή ό Α νθέμ ιος όεν ητο 
ικανός ν’ άντιπαραταχθή πρός τήν ρητορικήν ικανότητα τοΰ άν- 
τιπάλου του, ύπερισχύσαντος έν τοΐς δικαστηρίοις, έμηχανεύθη 
έκδίκησιν λίαν παράδοξον καί πρωτοφανή. Πληρώσας ύδατος 
πλείστους λέβητας, έθεσεν αύτούς παρά τά θεμέλια τοΰ οίκου 
τοΰ Ζήνωνος· είτα δέ περιβαλών αύτούς διά σκύτινων αύλών, 
κάτω μέν λίαν εύρέων, ώστε νά περιβάλωσι τήν δλην στεφάνην 
τοΰ λέβητος, έφεξής δέ στενουμένων ώσπερ σάλπ ιγγας, προ- 
σήρμοσε τά άκρα αύτών πλησίον τών δοκών και τών σανίδων 
τής στέγης, είς τρόπον ώστε ό εισερχόμενος διά τών αύλών ά- 
τμοσφαιρικός άήρ νά άνέρχηται εύχερώς διά τής κενότητος αύ
τών, καί νά προσψαύη τήν οροφήν τοΰ ένδιαιτήματος τοΰ Ζήνω
νος. Μετά τάς μυστικάς ταύτας προπαρασκευασίας, ό Ανθέμιος 
ήναψε σφοδρόν πΰρ ύπό τούς λέβητας, τό δέ ύόωρ, έκθερμανθεν 
καί άνακοχλάζον, έξέπεμπε πρός τά άνω άτμόν πολυν και πε- 
πυκνωμένον, δστις, μή έχων άλλην διέξοδον, προσέκρουε κατά  
τού όροφώματος τής οικίας, καί διέσειεν αύτήν ώστε νά ύποτρέ- 
μη άπασα. Τότε ό Ζήνων καί οί περί αύτόν, πλήρεις τρόμου, έξ- 
ώρμησαν είς τάς λεωφόρους, καί ήρώτων τούς διαβαίνοντας άν 
ησθάνθησαν τόν τρομερόν σεισμόν.»

Κ ατά τάς περί τών ιδιοτήτων τοΰ άτμοΰ γνώσεις ημών, τό 
πείραμα τούτο δέν ήδύνατο νά έπιφέρη τά  άνωτέρω άποτελέ- 
σματα, εκτός άν ό ύπό τοΰ Ά γαθ ίου  περιγραφόμενος μηχανι
σμός δέν είναι δμοιος πρός τόν ύπό τοΰ Ανθεμίου κατασκευα- 
σθέντα. Τό πλατύ άκρον τών σωλήνων έπρεπε νά εύρίσκετο ύπό 
τάς δοκούς καί ούχί παρ’ αύταΐς, καί ΐνα κατορθ^θή ζωηρός τ ι
ναγμός, έπρεπε νά άνοίγηται αίφνιδίως διά δικλίδων ή στροφίγ
γων. Δυστυχώς δμως ό βυζαντινός ιστορικός δέν άναφέρει ούτε 
στρόφιγγα, ούτε δικλείδας· ώστε είναι άπλούστερον νά θεωρή- 
σωμεν ώς άδέσποτον τό μυθιστορικόν τοΰτο άνέκδοτον τοΰ ’Αν
θεμίου.

Ό Ά ρ α γώ  καί πάντες οί Γάλλο ι συγγραφείς, οί μετ’ αύτόν 
άσχοληθέντες περί τή ν  ιστορίαν τής άτμομηχανής, παραδέχον
ται, δτι τό πρώτον πείραμα περί τών μηχανικών άποτελεσμά- 
των τοΰ άτμοΰ τοΰ ύδατος, έγένετο κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΖ' 
αίώνος παρά τίνος εύγενοΰς τού άνακτοβουλίου Ερρίκου τοΰ Δ', 
καλουμένου Δαβίδ 'Ριβώλτου, μεγιστανος τής Φλωρεντίας καί



παιδαγωγοί» Λουδοβίκου τοΰ ΙΓ'. Ό  σοφός ουτος άνεκάλυψε τυ- 
χαίως, οτι σφαίρα παχεΐα, περιέχουσα ΰδωρ και τεθεΐσα έπί τοΰ 
πυρός, έκρήγνυται δταν έπιπωματισθή καλώς, τουτέστιν όταν 
κωλυθή ή έλευθέρα πρός τόν αέρα διάχυσις τοΰ σχηματισθησομέ- 
νου άτμοΰ. «Τό ύγρόν ΰδωρ, μεταβαλλόμενον είς άέρα, άραιοΰ- 
ται· ή δέ άραίωσις αύτοΰ δύναται νά καταπλήξη καί τούς μάλλον  
άτρομήτους τών άνθρώπων, διότι παρακολουθεΐται ύπό βίας.»

Μέχρι τοΰ τέλους τοΰ Ρ7' αίώνος ή άνθρωπότης ούδεμίαν εί- 
χεν άποκτήσει γνώσιν τών μηχανικών άποτελεσμάτων τοΰ ά
τμοΰ. Τό γεγονός τοΰτο δέν πρέπει νά έκπλήσση ήμας, άναμι- 
μνησκομένους οτι τό σύνολον τών γνώσεων, τών φερουσών σή
μερον τό ό'νομα της φυσικής, έκαλύπτετο μέχρι τής έποχης έκεί
νης ύπό πυκνοτάτου σκότους. Μόνη ή δημιουργία τής φυσικής 
ήδύνατο νά έπιφέρη τήν άκριβή γνώσιν συμβεβηκότων, άφ’ ών, 
ώς άπό άφετηρίας, προήλθεν ή άνακάλυψις τών μηχανικών άπο
τελεσμάτων τοΰ άέρος καί τοΰ ΰδατος, καί ή έφαρμογή αύτών 
ώς δυνάμεως κινητικής.

Α ί έπί τοΰ άπεράντου βασιλείου τών "Αράβων άναλάμψασαι 
λαμπρώς έπιστημονικαί άλήθειαι ειχον έκλείψει μετ’ αύτών, τής 
φλογός αύτών σβεσθείσης έν τώ μεσαιώνι τής Ευρώπης. Ό λ ίγ ι-  
σται δέ μεγαλοφυίαι μετά τήν έποχήν ταύτην, οίαι ό Παρακέλ- 
σος, 'Ράμος, Καρδάν, Γ έσνερος, Ά γρ ικό λα ς, Τυχοβράχιος, Κοπέρ- 
νικος, άνέδειξαν διά τών έργων αύτών τάς άληθεΐς άρχάς τής φυ
σικής φιλοσοφίας* ά λ λ 3 αί προσπάθειαι αύτών άπέβησαν άγονοι.

Έ ν τούτοις ή ύπό τοΰ Λουθήρου διεκπεραιωθεΐσα έν τώ με
ταξύ θρησκευτική άναμόρφωσις έθεμελίωσε τήν έλευθερίαν τής 
συνειδήσεως, καί αί πρώται λαμπηδόνες τής πολιτικής άπελευ- 
θερώσεως ήρχιζον ν’ άνατέλλωσιν έπί τών έθνών τής Εύρώπης. 
“Ομοια ταύτης μεταμόρφωσις δέν ήργησε ν’άναφανή καί έν τα ΐς  
έπιστήμαις, ΐνα συμπληρώσει τήν σωτήριον άναγέννησιν, ήτις  
εμελλε ν3 άποδώση είς τήν άνθρωπότητα τά φυσικά δικαιώματα 
αύτής. Τότε δέ κατά πρώτον άναφαίνονται έπί τής σκηνης τοΰ 
κόσμου τρεις άνδρες, κεκλημένοι ΐνα θέσωσι τά θεμέλια τοΰ νέου 
οικοδομήματος τών άνθρωπίνων γνώσεων, ό Βάκων έν ’Α γγλ ία , 
ό Καρτέσιος έν Γ αλλία  καί ό Γαλιλα ίος έν ’Ιταλία, οί πρω- 
τουργοί τής άξιομνημονεύτου ταύτης μεταβολής. Διάφοροι £ν- 
τες τήν πατρίδα, τόν νοΰν καί τόν χαρακτήρα, προσβάλλουσιν,

έκαστος κατά τήν ιδίαν μόρφωσιν καί δεξιότητα τής μεγαλο- 
φυ'ίας αύτοΰ, τό πανάρχαιον ικρίωμα τής σχολαστικής διδασκα
λ ία ς, ήτις περιώριζε δοΰλον τό ανθρώπινον πνεΰμα* καί διά παν
τός κρημνίσαντες διά τών εύτολμων καί σωστικών προσπαθειών 
των, άνήγειραν έπί τών έρειπίων αύτοΰ νέαν φιλοσοφίαν. Γενό- 
μενοι δέ αύτοί κανών καί παράδειγμα, διδάσκουσι τοΐς πάσι τήν 
άληθή μέθοδον πρός άνεύρεσιν τών έπιστημονικών άληθειών, καί 
μορφοΰσι διά τών άνακαλύψεων αύτών τά πρώτα βήματα της  
άναγεννωμένης έπιστήμης.

Ή έπιστημονική άναμόρφωσις, ή γενομένη διά τής διδασκα
λ ίας τοΰ Βάκωνος, τών άνακαλύψεων τοΰ Γαλιλαίου καί τών 
συγγραμμάτων τοΰ Καρτεσίου, περιλαμβάνει καλώς ώρισμένην 
χρονικήν περίοδον, άρξαμένην περί τά  τελευταία  ετη τοΰ IT' 
αίώνος διά τών πρώτων έργων τοΰ Γαλιλα ίου, καί λήξασαν περί 
τά μέσα τής έπομένης έκατονταετηρίδος (κατά τό 16 4 2 )  μετά  
τοΰ θανάτου τοΰ σοφοΰ τούτου. Τότε πρώτον παγιοΰται όριστι- 
κώς ό θρίαμβος τής νέας έπιστήμης, καί, στηριζομένη αΰτη τοΰ 
λοιποΰ έπί άκλονήτου βάσεως, προβαίνει άκωλύτως είς τάς ο
δούς τής άληθείας. ’Α λ λ ά  κατά τά πεντήκοντα ετη τής περιό
δου ταύτης ή επιστήμη παλαίει μετά κόπον κατά τών λειψάνων 
τοΰ παρελθόντος φιλοσοφικού πνεύματος, καί δέν εξέρχεται τής 
πάλης ταύτης πάντοτε νικήτρια. Έ πί πολύ είσέτι ή σκιά τής  
παλαιας πλάνης περικαλύπτει τάς άντιλήψεις τών σοφών, καί 
σκοτεινή μεταφυσική δυσκολεύει τάς έπιστημονικάς θεωρίας, τών 
θρησκευτικών μάλιστα  καί ηθικών ιδεών άναμιγνυομένων έν τα ΐς  
φυσικαΐς έξηγήσεσιν. "Οθεν βλέπομεν τούς άνδρας τής έποχής 
έκείνης σκεπτομένους περί τοΰ κενοΰ καί πλήρους, καί περί τών 
ουσιωδών καί έπουσιωδών ιδιοτήτων τών σωμάτων, διαλεγομέ- 
νους περί τής ξηρότητος καί ύγρότητος καί περί τοΰ άριθμοΰ 
καί τών ιδιοτήτων τών στοιχείων, φιλονεικοΰντας πεισματωδώς 
καί άσκόπως περί τής ύστάτης αιτίας τών φαινομένων, σχημα
τίζοντας ύποθέσεις άτελευτήτους περί της φύσεως τοΰ πυρός 
καί τής άναμίξεως τών στοιχείων, άποδίδοντας τη φύσει ηθικά 
συναισθήματα, καί έν ένί λόγω  άποπλανωμένους έν τη ματαία  
μικρολογία τών σχολαστικών θεωριών. Σπανίως βλέπομεν αύ
τούς έχοντας οδηγόν τήν πείραν, καί άν που καταφεύγωσιν είς 
αύτήν, σκοπεύουσι πάντοτε τήν λύσιν νηπιωδών ζητημάτων· άντι



δε τούτου, ασχολούνται εις μηχανικάς έρεύνας πρός έξήγησιν 
τοΰ άσματος-τοΰ Μεμνονείου άγάλματος, της μυς·ηριώδους αύ- 
λ ή ' ϊω ς  της χορδοσύριγγος τοΰ Πάπα Σιλβέστρου, ή της πτή- 
σεως της περιστεράς τοΰ Ά ρ χ ύ τα , καί πληροΰσιν ολοκλήρους 
τομους προς ανευρεσιν τών λόγω ν της διαλύσεως τοΰ χρυσοΰ 
μόσχου, ή πρός καταμέτρησιν τών μυριάδων τών άγγέλω ν, οϊ- 
τινες δύνανται άνευ στενοχώριας νά σταθώσιν όρθιοι έπί τής 
αιχμής βελόνης.

Περί τά μέσα της έποχής ταύτης της ίςορίας τών έπις-ημών, 
καίτοι τής φυσικής μή ύπαρχούσης είσέτι, πάντες οί συγγραφείς 
παραοεχονται έκ συμφώνου ότι άνεκαλυφθη ή άτμομηχανή. Καί 
έν μέν τή Γ αλλία  άποδίδεται ή τιμή τής έφευρέσεως ταύτης εις 
τόν Σολομώντα Δέ Κάους, άρχιτέκτονα καί μηχανικόν άσημον, 
γράψαντα κατά τό 1 6 1 5  περί τών α ΐ τ ι ώ ν τ ώ ν  κ ι ν η τ ι κ ώ ν  
δ υν ά μ ε ω ν. Είς δέ μόνος κάλαμος έν ’Α γ γ λ ία  άποδίδει αύτήν 
είς τόν Μαρκήσιον Βορκέστερ, πολιτικόν ταραξίανκαΐ μηχανικόν 
άμφισβητήσιμον, ζήσαντα ύπό τούς τελευταίους Στουάρτας. Οί 
’Ιταλοί συγγραφείς άντιποιοΰνται ύπέρ τής πατρίδος αύτών τήν 
πρώτην έφεύρεσιν τής μηχανής τοΰ πυρός, προβάλλοντες τά  δι
καιώματα τοΰ Φυσικοΰ Πόρτα, γράψαντος κατά τά 1 6 0 5 ,  ή τά  
τοΰ άρχιτέκτονος G iovanni Branca, δημοσιεύσαντος έν 'Ρώμ*ι 
κατά τό 1 6 2 9  σύγγραμμά τ ι μηχανικόν.

Έ ν σπουδαία ιστορία τή ς  άτμομηχανής πάντα ταΰτα  τά όνό- 
ματα άνάγκη νά παραλειφθώσι διά μυρίους λόγους, ούς ήθελεν 
είσθαι μακρόν νά έκθέσωμεν ένταΰθα· πρό πάντων όμως, έπειδή 
είναι άδύνατον οί έφευρεταί ουτοι νά εϊχον κατασκευάσει μηχα
νήν τινα στηριζομένην έπί τής έλαστικής δυνάμεως τοΰ άτμοΰ 
τοΰ υδατος, καθ’ ήν έποχήν συνεχέοντο μετά τοΰ άτμοσφαιρικοΰ 
άέρος τά έλαστικά ρευστά, τά προερχόμενα έκ τών άναζεόντων 
ύγρ ώ ν  καθ’ ήν έποχήν αί περί τών μηχανικών άποτελεσμάτων 
τοΰ άτμοΰ γνώσεις, προσκτηθείσαι πρό αιώνων διά τών κοινών 
παρατηρήσεων, διετέλουν συγκεχυμέναι καί πάντη κεχωρισμέναι 
πάσης θεωρητικής καταλήψεως· καθ’ ήν έποχήν οί κυριώτεροι 
νόμοι τής ύδροστατικής ήσαν είσέτι μυστήρια, καί μόλις είχε 
χαραχθή τό πρώτον σκιαγράφημα τής γενικής φυσικής.

Έ ν τούτοις έπλησίαζεν ή έποχή, καθ’ ήν αί άόριστοι καί 
συγκεχυμέναι γνώσεις τοΰ μεσαιώνος επρεπε νά ύποσκελισθώσιν

ύπό τής φυσικής έπιστήμης. Είδομεν δέ, οτι άπό τοΰ θανάτου 
τοΰ Γαλιλαίου χρονολογείται ή μόρφωσις τής νεωτέρας φυσι
κής, ώσανεί αί έπιστήμαι άνέμενον τόν θάνατον τοΰ ένδόξου τού
του φιλοσόφου, ΐνα λάβωσι τήν κίνησιν καί τήν άνάπτυξιν, άς 
ώφειλον είς τήν μεγαλοφυίαν αύτοΰ. Ή ύπό τοΰ Τ ο^ικέλη καί 
Πασχάλη έφεύρεσις τοΰ βαρομέτρου ήν τό πρώτον βήμα τής 
άρτιγεννοΰς φυσικής, καί ή βάσις τής ύπό τοΰ Διονυσίου Παπί- 
νου τφ  1 6 9 0  έφευρεθείσης πυρομηχανής. "Ωστε ή μεγάλη άνα- 
κάλυψις τοΰ βαρομέτρου δύναται νά θεωρηθή ώς στενώτατα  
συνδεομένη μετά τής άτμομηχανής, καί άπ’ αύτής, ώς άπό άφε- 
τηριας, ώρμήθησαν οί φυσικοί τής YL έκατονταετηρίδος πρός 
άνακάλυψιν τών άποτελεσμάτων τής άτμοσφαιρικής θλίψεως, καί 
πρός βαθμολογικήν κατασκευήν τών άπειρων έκείνων φυσικών 
πειραμάτων,άτινα υπήρξαν οί πρόδρομοι τής μηχανής τοΰ άτμοΰ.

"Οταν, τρΰ χρόνου πρόβαίνοντος, αί έπιστήμαι συλλέξωσιν  
άριθμόν τινα θεωρητικών άληθειών, έπιδεκτικών ώφελίμου έφαρ- 
μογής είς τάς άνάγκας τοΰ άνθρώπου, είναι σπάνιον νά μή 
έπέλθη μέγας τ ις  νοΰς ΐνα διεξαγάγη έκ τών γενικών τούτων 
γνώσεων τάς περιλαμβανομένας έν αύταΐς συνεπείας, καί ΐνα  
βιάση τήν στιγμήν, καθ’ ήν ή άνθρωπότης δφείλει νά άπολαύση 
τών νέων τούτων άγαθών. Ό  μεγαλοφυής άνήρ, δι’ ου έπέπρωτο 
νά γονιμοποιηθή έν τώ μέλλοντι τό σύνρλον τών μέχρι τής 
έποχής έκείνης γενομένων άνακαλύψεων, ήν ό Γάλλος ΔιΡνύ- 
σιος Παπΐνος· άπ’ αύτοΰ νέα όντως ήρξατο έποχή ώς πρός τήν 
έφηρμοσμένην μηχανικήν.

Γεννηθείς ό περίδοξος ούτος άνήρ έν Βλουασίω (Blois) της 
Γ αλλίας τώ 1 6 4 7 , κατ’ άρχάς μέν έσπούδασε τήν ιατρικήν, είτα 
δ’ ένησχολήθη είς τά μαθηματικά, καί ιδίως είς τήν μηχανικήν. 
Πρώτος ούτος έφαντάσθη νά έφαρμόση τό εμβολον είς τήν oit- 
μομηχανήν, δίδων είς αύτό παλινδρομικήν κίνησιν διά τοΰ κενοΰ 
καί τοΰ άτμοΰ έναλλάξ* τήν άτμομηχανήν δέ ταύτην μετεχειρί- 
σθη πρός έξάντλησιν ύδατος. Ό  Παπΐνος έτελειοποίησε τόν λέ
βητα,διό καί π α π ί ν ι ο ς έπωνομάσθη· έφήρμοσε τήν άσφαλις-ι- 
κήν δικλείδα, καί προεΐπεν ότι ή άτμομηχανή του ήδύνατο νά 
κινήση διάφορα άντικείμενα, πρός δέ καί τά  πλοία· έξ ου καί 
οί μετ’ αύτόν μηχανικοί ώρμήθησα / είς τήν πραγματοποίησιν 
τής ρήσεως ταύτης.



Α κρ ιβώ ς άπό τοΰ έτους 1 6 9 8 , οπότε ό Ά γ γ λ ο ς  πλοίαρχος 
Θωμάς Σιβέρης κατεσκεύασε μεγάλην τινά  άτμομη/ανήν, μέχρι 
τοΰ 1 7 9 8  όλον'εν διάφοροι μηχανικοί τοΰ παλαιοΰ καί τοΰ νέου 
κόσμου ένησχολήθησαν μετά δραστηριότητος, τιμώσης τό άν- 
θρώπινον πνεΰμα, δπως έφαρμόσωσι τόν άτμόν πρός κίνησιν 
πλοίων καί άμαξών, ά λ λ ’ άνευ σπουδαίου άποτελέσματος.

Κ ατ’ αύτήν άκριβώς τήν έποχήν, τουτέστι περί τάς άρχάς 
τοΰ ένεστώτος αίώνος, διέτριβεν έν ΙΙαρισίοις ό Α μερικανός'Ρο
βέρτος Φούλτων, άνήρ εύφυέστατος καί εύρείας φαντασίας. Ου- 
τος, άσπονδος έχθρός ών τοΰ Ά γ γ λ ικ ο ΰ  έθνους, έπανειλημμέ- 
νως είχε κάμει θερμάς προτάσεις πρός τήν Γ αλλικήν κυβέρνη- 
σιν, παρακινών αύτήν δπως, μεταχειρισθεΐσα διάφορα σχέδια 
υποβρυχίων πλοίων καί άτμοπλόων, καταστρέψη τάς θαλασ- 
σίας δυνάμεις τής Α γ γ λ ία ς .  Ά λ λ ά  δυστυχώς ή Γαλλική Κυ- 
βέρνησις, είτε άπό ύπερηφάνειαν πρός τόν ξένον είτε καί άπό 
δυσπιστίαν, ούδαμώς συνηνεσε νά συνδράμη τά  σχέδια τοΰ με- 
γαλεπηβόλου Φούλτωνος. Έν τούτοις ό συμπατριώτης αύτοΰ 
Αίβιξτων, δστις ήν τότε πρέσβυς παρά τή Γαλλική Κυβερνήσει, 
ένεψύχωσε διά γενναίας συνδρομής τόν Φούλτωνα, δστις έπέτυ- 
χεν ούτω νά κατασκευάση τό πρώτον συστηματικόν άτμοκίνη- 
τον σκάφος, όπερ, δοκιμασθέν έπί τοΰ Σηκουάνα, διε^ρήχθη διά 
τήν δυσαναλογίαν τής μηχανής πρός τό πλοΐον.

Έκ τής άποτυχίας ταύτης καταβληθείς ό Φούλτων, έπεχεί- 
ρησε τώ  1 8 0 3 , τή χρηματική συνδρομή τοΰ ίδιου Λιβίξτωνος, 
δπως κατασκευάση δεύτερον άτμόπλουν, δπερ έπί παρουσία τών 
μελών τής Α καδημ ίας καί άλλω ν πολλών έπέτυχε πληρές·ατα. 
'Υπό τής πρώτης δέ ταύτης επιτυχίας ένισχυθείς, άπηύθυνε νέας 
πρός τήν Γαλλικήν Κυβέρνησιν προτάσεις, παροτρύνων αύτήν 
δπως διά τών άτμοπλόων έκπεραιώση τήν κατά τής Α γ γ λ ία ς  
μελετωμένην άπόβασιν. Διό ό μέγας Ναπολέων, ουτινος ή διο
ρατική φαντασία είσέδυεν ένθα καί ή τοΰ Φούλτωνος, παραδε
χθείς άσμένως τάς προτάσεις του, έσπευσεν ΐνα διατάξη τήν σύ- 
στασιν Ε πιτροπής έκ τών διαφόρων μελών τής Α καδημίας 
πρός έξέτασιν τοΰ σχεδίου τοΰ Φούλτωνος, δπερ, έάν ήλήθευε, 
κατά τήν εκφρασιν τοΰ Ναπολέοντος, ή λ λ α ζ ε  τ ή ν  ο ψ ι ν τ ο ΰ  
κ ό σ μ ο υ. Ά λ λ ά  τά  έπί τούτω  συνελθόντα μέλη τής Α καδη
μίας, άκροασθέντα τούς τοΰ Φούλτωνος λόγους, έθεώρησαν

τοΰτον μέν φαντασιοκόπον, τήν δέ ιδέαν αύτοΰ μωράν καί κοΰ- 
φον! κατά συνέπειαν δέ, άπε^ρίφθη ή πρότασις αύτοΰ ύπό τής 
Κυβερνήσεως.

Τότε ό Φούλτων, έπανελθών είς τάς Η νωμένας Πολιτείας, 
μετά πολλάς δοκιμάς, ύπερενίκησε τάς άντενεργείας τών άνοή- 
των ή τών φθονούντων καί άπιστούντων είς τά  εργα του, καί 
άπέδειξεν άριδήλως τό άληθές τής έφευρέσεώς του. Κατεσκεύα- 
σε λοιπόν ώραϊον άτμόπλουν, καί τήν 1 7  Αύγούστου τοΰ 1 8 0 7  
πρώτην ήδη φοράν άνέπλευσε τόν ποταμόν Ούδσωνα, μεταβάς 
άπό Νεοβοράκου είς τήν Ά λβά νη ν, πόλιν άπέχουσαν 1 7 0  περί
που μ ίλ ια  άπό τής πρώτης. Όποια ένδοξος τωόντι ήμέρα έκείνη, 
καθ’ ήν ό περικλεής Φούλτων, ύπερνικήσας τοσαΰτα άνυπολό- 
γ ιστα  κωλύματα, εκαμε τό πείραμα αύτοΰ ένώπιον ολοκλήρου 
τοΰ κόσμου! ταύτης έφάμ ιλλος άλλη  δέν ύπάρχει έκτος έκείνης, 
καθ’ ήν ό Γουτεμβέργης έξέδωκε τό πρώτον έντυπον βιβλίον.

Ούτω λοιπόν έν Αμερική έγένετο ή πρώτη περιστροφή τών 
τροχών άτμοπλόου, τοΰ οποίου ή άκατολόγιστος έπι^ροή έπέ- 
πρωτο νά έπενεργήση τοσούτω δραστηρίως έπί τοΰ μέλλοντος 
ολοκλήρου τής άνθρωπότητος.

L. F igdikr.

(Ε ρ ά ν ισ μ α  κ α ί διασκευή Α . -ΣΠΑΘΑΡΙΟ·



Ο ΑΚ$ ΤΟΪ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ.

'Ως πολλά έκ τών μεγάλων εθνών, άρχαίων τε καί νεωτέρων, 
μεσουρανοΰντα εΐδον τόν ήλιον της προόδου αύτών καί άνηλθον 
είς τήν ύψίστην περιωπήν της άκμής των διά τών άρετών καί 
τής μεγαλοφυΐας άνδρών έξοχων καί έπι/ειρηματιών, ώς ή 
'Ρώμη τόν Αύγουστον εύλογεϊ, καί ή Γ αλλία  τόν Λουδοβίκον ΙΔ' 
ή τόν Α' Ναπολέοντα, καί είς τόν Κρόμβελλον ή ’Αλβιών 
τήν δόξαν της οφείλει, ώς είς τόν μέγαν Πέτρον ή 'Ρωσσία, 
ούτω καί έν τη Έ λλάδι λάμπων ό ήλιος τοΰ πολιτισμού είς τό 
μεσουράνημα άνήλθεν, όπόταν τής κυβερνήσεως τάς ήνίας ό Ό- 
λύμπιος κατέλαβε Περικλής, ή μάλλον όπόταν αί άρεταί, ή με- 
γαλοφυία, ή δημοτικότης, αί μεγάλαι άρχαί του, ή εύγλω ττία , 
αί άπαστράπτουσαι καί άκτινοβολοΰσαι ίδέαι έπέθηκαν έπί τής 
δαφνηφόρου κεφα7^ής του τό στέμμα τής τών ’Αθηνών μοναρ-

χ '“?* . . . . . .Ό  Περικλής ήν εις έκ τών άνδρών έκείνων, οΐτινες καταβαί-
νουσιν έπί τής πολιτικής κονίστρας, ώς έπί τοΰ όρίζοντος πολ- 
λάκις άναφαίνονται λαμπρά καί μεγαλοπρεπή μετέωρα, φωτο- 
βολοΰντα μέν μικρόν είς τήν γήν τών μερόπων, άλλά  τα/έως 
εξαφανιζόμενα καί είς τήν άρχαίαν κατάστασιν τήν άτμοσφαΐ- 
ραν έπανάγοντα. Δημοκρατικός, φιλελεύθερος, έπιχειρηματίας, 
δημοτικός, μεγαλοφυής, εύγλω ττος, —  ό Περικλής ήθέλησε 
τάς περικλεείς ’Αθήνας κέντρον καί εστίαν τοΰ πολιτισμού νά 
καταστήση, έπ’ αύτών νά συγκεντρώσω πάσαν τήν α ίγλην καί 
άπαν τό φώς τής τέχνης, τής φ ιλολογίας, τής ποιήσεως, τοΰ 
έμπορίου, καί ούτως, ίσχυροποιών τήν εστίαν τοΰ έλληνισαοΰ, 
νά μεγα7ώνη καί νά δοξάση άπαν τό έλληνικόν έθνος.

’Αντίπαλον πολιτικόν έχων τόν Κίμωνα, τόν όποιον καί έπί 
τέλους έξωστράκισε, τόν Κίμωνα, όστις, εί καί έξωτερικώς έφαί-

νετο δημαγωγός καί φιλελεύθερος, κατ’ άρχήν όμως ήν συντη
ρητικός, άδυνατών νά ύποφέρη τούς νεωτερισμούς τοΰ άντιπο- 
λιτευομένου του, ό Περικλής διετύπωσεν ιδιαίτερον πολιτικόν 
πρόγραμμα, άνύψωσε σημαίαν ίεράν, ούδέποτε έλαττώσας τήν 
πρός αύτήν θρησκευτικήν εύλάβειάν του καί, τοΰλαοΰ πατήρ καί 
ήγήτωρ, τόν λαόν ήθέλησε νά διαφώτιση, έπεκτείνων όσον τό 
δυνατόν τά  δικαιώματα καί διά νέων έλευθεριών προικοδοτών 
αύτόν.

Ή 'Ε λλάς τότε εύρίσκετο είς τό φαεινότερον σημείον τής 
δόξης αύτής. Καταβα7».οΰσα τούς Πέρσας καί μετά περιφρονή- 
σεως μακράν τής έαυτής γης άπωθήσασα τούς γήν καί ύδωρ 
ύπερηφάνως παρ’ αύτής αίτήσαντας, μετ’ άκαθέκτου ορμής 
προέβαινεν είς τό σημειον έκεΐνο, όπερ έμελλε νά όδηγήση αύτήν 
είς τόν περικλεή Περίκλειον αιώνα, άφικνουμένη εις τό πέρας 
τής άνθρωπίνης προόδου, ένσαρκοΰσα τό άωτον ιδανικόν τοΰ πο
λιτισμού, καί έκπληροΰσα έν μέρει τό ύψηλόν έκεΐνο πολιτικόν 
πρόγραμμα, όπερ μετά μίαν γενεάν Ιμελλε νά συλλάβη ή δαι
μόνιος τοΰ Πλάτωνος φαντασία. Ό  Περικλής, έν τή πολιτική  
αύτοΰ βαθυνοία ένόησεν, ότι σκοπός ήδη τής 'Ελλάδος καί μέλ
λον μάλιστα  αύτής ήν, ούχί ή έν τώ έξωτερικώ κατάκτησις καί 
ή έπέκτασις τών ορίων καί ίσως, κατά τά όνειρα τοΰ Κίμωνος, 
ή τών Περσών ολοσχερής κατατρόπωσις, ά λλά  ή έσωτερική 
διοργάνωσις, ή σύστασις έφικτής ίσοπολίτείας, ή διά διηνεκών 
συμμαχιών αύξησις τής τών ’Αθηνών έξουσίας, ή τών άποικιών 
πόλλαπλασίασις, ή έπέκτασις τών έλευθεριών, ή άνίδρυσις άλη- 
θοΰς κοινοβουλε'υτικοΰ πολιτεύματος, ή έπί τά κρείττω ώσις τοΰ 
πολιτισμοΰ καί ή προστασία τής καλλιτεχνίας. Ό Κίμων άπ’ 
έναντίας έφρόνει, ότι ή 'Ε λλάς ώς ήρως ’Α χ ιλλεύς είς τάς μά- 
γ α ς  έπρεπε νά έξέλθη, όχι πλέον άμυνομένη καί μαχομένη χά- 
ριν τής άξιοπρεπείας τοΰ στέμματος τών 'Ελλήνων, ά λ λ ’ έπιτι- 
θεμένη κατά τών Περσών καί μόνη είς έρευναν αύτών άπερχο- 
μένη. Ό  παραβάλλων πρός άλληλα  τά πολ ιτικά  προγράμματα  
τών δύο περικλεών άντιπολιτευομένων εύκόλως τόν στέφανον 
τής νίκης τώ ΙΙερικλεΐ παρέχει, καί τής δ ιπλωματίας τήν βαθύ- 
νοιαν θαυμάζει παρ’ αύτώ, έάν πρός στιγμήν άναλογισθή τ ί άρα 
ό ελληνισμός θά έγίνετο άν, άπερχόμενος είς τάς έσχατιάς τής 
Περσίας καί έκστρατεύων είς χώρας άγνώστους, δέν ηύνοεΐτο έν



μια μάχη ύπό τοΰ ' Αρεως, ή άν οί Πέρσαι, αμυνόμενοι καί έν 
τη ιδία των πατρίδι μαχόμενοι, ένίκων τούς κατ’ αύτών έπελ- 
θόν.ας "Ελληνας. Τίς οιδεν άν του Μιλτιάδου καί τοΰ Θεμιςο- 
κλέους αί μαραΟώνειαι καί σαλαμίνειαι δάφναι δέν έμαραίνοντο 
καί ώχρίων άπέναντι μιας ήττης τών Έ λλήνοιν, άπέναντι ενός 
θριάμβου τοΰ περσικού στρατού; Τίς οιδεν άν ή διδάσκαλος καί 
πρωτεύουσα τής Ε λλάδος πόλις τών ’Αθηνών διά παντός δέν 
έστερεΐτο τής έξουσίας αύτής, άν εις τοΰ Κίμωνος τόν πολεμι
κόν παιάνα ύποχωροΰσα έ^ριψοκινδύνευε τήν δόξαν αύτής έν τη  
γη τών βαρβάρων; —  Έ μ ελλεν όμως νά ύπαρξη εις Περικλής 
έν τα ΐς Ά θήνα ις, όστις, διά κεραυνών καί άστραπών τοΰ Κίμω- 
νος τήν όλεθρίαν πολιτικήν καταπολεμήσας, νά χειραγωγήση  
τούς ’Αθηναίους είς τό άληθές τής ακμής των σημεΐον, προστα- 
τεύων διά τής εύεργετικής δεξιάς του τόν πολιτισμόν, τήν έλευ- 
θερίαν καί τάς ωραίας τέχνας.

Ή σωτηρία βεβαίως τοΰ έλληνικοΰ έθνους ήν ή πολιτική αύ
τοΰ ένότης, ή ένότης έκείνη, δι’ ής ό ελληνισμός, συσσωματού- 
μενος καί συνενών τάς δυνάμεις του δέν ήθελε προετοιμάσει τήν 
τών 'Ρωμαίων κυριαρχίαν, ούδέ θά έσκαπτεν ίδίαις χερσί τόν 
τάφον τής παρακμής του. Θά ήτο τότε μέγας, ισχυρός, παντα- 
χοΰ γης διακεχυμένος, ώς διαχέονται άνά τε δύσιν καί άνατο- 
λήν αί τοΰ ήλιου άκτΐνες, ά λ λ ’ ή πηγή θά ήτο μία, τό όνομα Εν, 
μία ή σημαία καί εν τό σύ μβολον τοΰ έλληνισμοΰ. Ούδείς άρνεϊ- 
ται, ότι ή μετά τόν αιώνα τοΰ Περικλέους καί τόν πελοποννησια- 
κόν πόλεμον παρακμή τών 'Ε λλήνων δύο κυριωτάτας ειχεν αι
τίας: πρώτον τήν ελλειψ ιν τής ένότητος, χιμαιρώδους πάντοτε 
θεωρηθείσης, καί δεύτερον τήν ελλειψ ιν τής ίσοπολιτείας, τήν 
ΰπαρξιν μάλιστα  τής τάξεως έκείνης τών άνθρώπων, οιτινες ώνο- 
μάζοντο δοΰλοι, μή διαφλεγόμενοι ύπό τοΰ γενναίου πατριωτι
σμού, καί έν ώραις κινδύνων καί άναγκών μεγάλω ς παραβλά- 
πτοντες τά  έλληνικά συμφέροντα.

Μόνη ή ένότης ήδύνατο άκλόνητον νά καταστήση τόν ελληνι
σμόν· αύτη καί μόνη ήδύνατο νά προλάβη καί άποτρέψη τήν 
πτώσιν τοΰ έλληνικοΰ έθνους, νά φιμώση μάλιστα  τήν άπαισίαν 
τών μισελλήνων φωνήν, φρονούντων, ότι ή 'Ε λλάς δέν ήδύνατο 
νά καταρτίση κράτος μέγα καί άκλόνητον. Αύτη έπί τέλους καί 
μόνη φαεινότερον θά καθίστα τό πολιτικόν τοΰ Περικλέους στέμ

μα, σεβασμιώτερον τό πολιτικόν αύτοΰ πρόγραμμα, έλληνικω- 
τέραν τήν σημαίαν, πλείονα τήν δόξαν καί σταθερώτερον τόν 
θρίαμβον.

Τι όμως πταίει ό Περικλής; τ ί άλλω ς ήδύνατο νά πράξη, άφ’ 
ού έκυριαρχει λαοΰ, πόθον τρέφοντος φλογώδη τήν έπί τών άλ
λων 'Ελλήνων κυριαρχίαν αύτοΰ, άφοΰ τά πράγματα αύτάώθουν 
τήν έλληνοκρατίαν τών Α θηνώ ν, προητοίμαζον μάλιστα  τόν 
σφαγέα τοΰ έλληνισμοΰ πελοποννησιακόν πόλεμον, άφοΰ αύτή 
αΰτη ή έποχή δέν συνηγορεί ύπέρ τής έλληνικής ένότητος; Ό- 
ποση ύ ευγνωμοσυνη οφείλεται τώ άνδρί, άφοΰ συνειδώς ουτος 
τό άνεφικτον τής ένότητος ήθέλησε τούλάχιστον νά δημιουργήση 
τήν λαμπρό τέραν σελίδα τής όλης τοΰ έλληνισμοΰ ιστορίας,περί 
τάς Αθήνας νά συγκεντρώσ/) αύτόν, νά έμψυχώση τάς τέχνας, 
νά προστατευση τόν Έ λικώνα, νά καθιερώση τήν πόλιν διά τών 
άπαυγασμάτων τής μεγαλοφυιας Κ αλλικράτους, Φειδίου, ’Ικτί
νου καί τής λοιπής τών καλλιτεχνώ ν χορείας, ν’άπαθανατίση έπί 
τέλους τήν προνομιοΰχον γήν τώ ν ’Αθηνών, παραδιδούςτόόνομά 
της είς τόν θαυμασμόν καί τό σέβας τών έπερχομένων γενεών;

Διά ταΰτα  ό αιών τοΰ Περικλεούς χρυσοΰς ώνομάσθη, καί έν 
αύτώ ή 'Ε λλάς πάσα έναβρύνεται. Ή μεΐς δ’ αφέντες τάς θεω
ρίας, ελθωμεν έπί τά  πράγματα, έξάγοντες έκ περιφανούς κάλ
πης ένδοξους άδάμαντας ένδοξων έργων ελληνικών.

Έ ν έκ τών κυριωτέρων συστατικών τής άκμής τοΰ έλληνι- 
σμοΰ ύπήρξε καί ή πρός τάς άποικίας τάσις, κρατύνασα τήν δύ- 
ναμίν του καί μέχρι τώ ν  άξένων τοΰ Πόντου χωρών τά δροσο- 
στάλακτα ρόδα του μεταφυτεύσασα. Διά τών άποικιών ό έλλη- 
νισμός ού μόνον αύτός έδοξάσθη καί κραταιός έγένετο, άλλά  
καί χώρας, έν βαρβάρω καταστάσει διατελούσας, έξεπολίτισε, 
ποτίσας τάς αύχμηράς καί άνύδρους αύτών άτμοσφαίρας διά τής 
άναψυκτικής του άντιλήψεως, ήτις, ώς δρόσος κατά σταγόνας 
καταρρέουσα, διέλυε τής άγνοιας τά νέφη, έν οίς οί άποικοι έπε- 
πόλάζον, προσπεπατταλευμένοι εις τών ήρωϊκών χρόνων τήν 
άμάθειαν καί τήν βαρβαρότητα.

Τήν μεγάλην τοΰ άποικισμοΰ αρχήν ύπέρ πάντα άλλον ό Πε
ρικλής έννοήσας, άπέστειλεν άποίκους άνά χ ιλιάδας είς Εύβοιαν 
καί τάς Κ υκλάδας νήσους, είς τήν Στρυμόνα καί τήν Ά μφ ίπ ο-  
λ ιν, είς τήν Λήμνον καί τόν Ε λλήσποντον, είς τήν Σινώπην καί



τήν Μίλητον, είς Σύβαριν χαι είς Κρότωνα, έγκαινιάζων ούτω  
τό έργον έκεΐνο, δπερ έμελλε νά συμπληρώση ό μέγας "Αλέ
ξανδρος, μέχρι τών ’Ινδιών προωθήσας του έλληνισμοΰ τόν εύερ- 
γετικόν £οϋν.

Και ή δη τό έμπόριον άνεπτύσσετο, ό λαός είς άναρίθμους έρ- 
γασίας ένησχολεΐτο καί ο ΐ’Αθηναίοι, οί συνδυάζοντες τήνπράξιν  
μετά τής θεωρίας, προέβαινον ένθουσιωδώς είς τό εθνικόν αυτών 
μεγαλεΐον και τήν έπί τής δλης Ε λλάδος ήθικήν κυριαρχίαν.

Ά λ λ ’ δ,τι τότε έν Ά θήνα ις παρίστα καταπληκτικήν εικόνα 
μεγαλείου καί ελευθερίας, δ,τι ιδίως συνεκρότει τήν έξωτερικήν 
καί έσωτερικήν τής Κεκρωπίας μεγαλοπρέπειαν καί στέμμα  
άνάσσης έπ’ αυτής έπετίθει, ήν ή μεγάλη τοϋ λαοΰ δύναμις, ή 
ήθική αύτοΰ άνάπτυξις, ή έν τοΐς πολιτικοΐς πράγμασι συμ- 
βίωσίς του, αί άναρίθμητοι έλευθερίαι καί ή τής ψηφοφορίας 
έπέκτασις. Ό ,τ ι έν τή Εύρώπη μετά  αιώνας έγ&νετο, δ,τι σήμε
ρον χίμαιρα φαίνεται καί κοΰφον δνειρον είς τά  τής 'Εσπερίας 
κράτη, τοΰτο πρό τρισχιλίων έτών ήν τετελεσμένον έν μέσαις 
Ά θήνα ις, τοΰτο πρό τόσων αιώνων κατώρθωσαν αί δημοκρατικαί 
τοΰ Περικλέους άρχαί. Ψήφου δικαίωμα είς τούς πολιτας δλους 
ήν καθιερωμένον, ή περιφανής κληροδοσία καθιερώθη μετέπειτα, 
πεντακισχίλιοι δέ πολΐτα ι συνεδρίαζον έν τή γενική συνελεύσει, 
καί τό πολίτευμα ήν καθαρώς κοινοβουλευτικόν.

Έ νίοτε τής δόξης τά άφρόεντα κύματα πνίγουσι τήν φωνήν 
τής έλευθερίας, καί ή αυρα αύτής είς τόν τάφον βυθίζεται τοΰ 
μεγαλείου. Τήν άλήθειαν ταύτην μαρτυροΰσι πολλαί τής ιστο
ρίας σελίδες· πρό πάντων καταπληκτικήν αύτής εικόνα παρέχει 
ή Γ αλλία , ήτις ύψώσασα τήν σημαίαν τής δημοκρατίας τώ 1 7 8 9  
εκλινεν εΐτα τόν αύχέν α ύπό τό σκήπτρον τής μοναρχίας, διότι 
έπληξαν τά  ώτα τών Γάλλων οί παιάνες τής Ίένης καί τής Αύ- 
στερλίτσης, διότι ένεκα τών δροσ ο ρ ά ντω ν  τοΰ πολέμου δαφνών 
εύώδη άτμοσφαΐραν άνέπνεον, διότι ό Βοναπάρτης έγνώριζε νά 
γαλ ιναγω γή  τό άκράτητον πνεύμα τών Γάλλω ν, καί θυσιάζων 
τάς έλευθερίας αύτών νέον μεγαλεΐον περιήπτεν είς τήν έθνικήν 
σημαίαν. Έ κπνεύσαντος δμως τβΰ δαφνηφόρου Καίσαρος έπί 
τών βράχων τής Α γ ία ς  Ε λένης, οί Γάλλοι καί έκ δευτέρου καί 
έκ τρίτου ύψωσαν φωνήν έλευθερίας, διότι θαπτομένου τοΰ με
γαλείου έγείρεται έκεινη.

Μεγαλοφυέστερος τοΰ Ναπολέοντος ό Περικλής, τής δημο
κρατίας τόν άγιον πόθον έν τή καρδία του τρέφων, δέν ήθέλησε 
νά βαυκαλιση τούς Α θηναίους μέ τήν Μαραθωνομάχον δόξαν, 
ούδέ νά διαβουκολήση τούς φύσει φιλελευθέρους άνδρας μέ νέας 
νικάς κατα τών Περσών, ή μέ νέα μονοκρατορίας στέμματα έπί 
τής Ελλάδος πασης. Ένώ λοιπόν έπτερύγιζον ύπεράνω τοΰ 
λαοΰ αι θυμήρεις τοΰ Μαραθώνος καί τών Πλαταιών άναμνήσεις, 
ένώ ή σαλαμινομάχος γενεά έτρέφετο βλέπουσα τρόπαια νικών 
περιώόξων, ή λάγηνος τής έλευθερίας άφειδώς έξηντλεΐτο, ή δύ- 
ναμις τοΰ λαοΰ έκρατύνετο, καί μακράν μελανειμονούν έξως-ρα- 
κίζετο παν άποτρόπαιον τής άριστοκρατίας φάσμα, πας τής όλι- 
γαρχίας σκελετός. Καί ήν ή χειρ τοϋ Περικλέους ή κρατοΰσα 
την λαγηνον· και ην ή ώημοκρατια, έν όνόματι τή ς όποιας πάντα  
ταΰτα  έγένοντο.

Όσον δέ πλείονος έλευθερίας άπήλαυεν ό Α θηναίος λαός, 
τοσον καταφανέστερα έγιγνετο ή ήθική αύτοΰ άνάπτυξις, τόσον 
ταχυτερον και βιαιότερον εβαινεν έπι τήν λεωφόρον τοϋ πολι
τισμού. Όποια νοός άνάπτυξις έβασίλευε τότε, όποια καρδίας 
μόρφωσις ύπήρχεν, άφοΰ ό άπλούστερος έργάτης εκπληκτικός 
πρό τοΰ Παρθενώνος ίστατο, καί τρέφων τήν έμφυτον αύτώ καλ- 
λαισθησιαν το εργον τοΰ Φειδιου έθαύμαζε, μαγείας θέλγητρα  
άπολαμβάνων; άφοΰ οί πάντες ετρεχον ν’ άκούωσι τήν μελίρρυ
τον τοΰ Περικλέους γλώ σσαν, ή τάς άφελεΐς τοΰ Ηροδότου 
ιστορίας, ή τοΰ Ά ναξαγόρου τήν έμβριθή φιλοσοφίαν,ή τοΰ Σο- 
φοκλεους τά άπαραμιλλα τής τραγωδίας άπαυγάσματα; άφοΰ 
ό εύφυής έκεΐνος καί καλλιτεχνικός λαός, βλέπων ναούς χ ιλ ιο- 
ταλαντους άνεγειρομένους καί ύπέρογκα χρηματικά ποσά δαπα- 
νωμενα εις τήν των Αθηνών διακοσμησιν, δέν έδυσανασχέτει, 
ά λ λ ’ άφθονωτέραν τήν δημοτικότητα τώ Περικλεΐ παρείχε, ζωη- 
ροτέραν τήν έθνικήν ύπερηφάνειαν καθιστών; Καί δταν άπαξ 
συμπαρασυρομενος ύπό τών έχθρών τοΰ Περικλέους δημαγωγών 
έδυσανασχέτει κατά τών γενομένων έξόδων είς τά τόσα κ α λλ ι
τεχνικά εργα τών Α θηνώ ν, άγέρωχος ό Περικλής έπί τοΰ βή
ματος άνήλθεν, είπών τά έξής: «Δυσανασχετείτε διά τά  έξοδα, 
λυπεΐσθε διά τήν έλάττωσιν τών δημοσίων θησαυρών; Τοΰ λο ι
πού τά  έργα τής τέχνης τό ιδιαίτερον ταμεΐόν μου θά προστα- 
τεύη, ά λ λ  έπ’ αύτών μόνον τό ίδικόν μου ονομα θά έγγραφή.»



Καί ή φωνή του έπνίγη έν [/.έσω ζωηρών αποδοκιμασιών, καί ό 
λαός εκείνος, ό ποδηγέτην έχων τόν Περικλεα, ήσθανθη έν τη 
καρδία του άναταραχθεΐσαν τήν χορδήν τής αξιοπρέπειας και 
του έθνικοΰ μεγαλείου, δ ικ α ιώ σ α ς  τά απαράμιλλα τοΰ Περικλεούς 
έργα.

Τότε επίσης ειχον συγκροτηΟή τά ΙΙαναΟηναια, οι περιόοξοι 
μουσικοί άγώνες. Έπρεπε νά ύπάρξη εις ΙΙερικλής έν τα ΐς Α· 
θήναις, ένθερμος προστάτης τών γλυκυθύμων θυγατέρων τής 
Μνημοσύνης, ΐνα συνέλθωσιν έν αυταΐς έκ τής όλης ελληνικής 
περιφερείας άνδρες ένδοξοι καί περιφανείς, ΐνα  δρέψωσιτά άκρο- 
θίνια τών άγώνων αύτών, ΐνα βραβευθώσι τά λαμπρότατα τής 
μεγαλοφυιας των έργα.

Έναβρύνονται οί Γάλλοι καί οί "Αγγλοι διά τάς παγκο
σμίους αύτών εκθέσεις, έναβρύνονται πρό πάντων διά τήν μεγα- 
λην πρωτοβουλίαν τών τοιούτων έργω ν πλειότερον όμως έκει- 
νων έναβρυνόμεθα ήμεΐς, βλέποντες τούς Εύρωπαιους έπι τά  
ίχνη τών πατέρων μας χωροΰντας, καί τά  έργα αύτών ως άν- 
ταυγείας τής μεγάλης εκείνων α ίγλη ς θεωροΰντες. Διότι εις τά  
Παναθήναια καί τούς μουσικούς ά^ώνας έπαρουσίαζον τά έργα 
αύτών ό ποιητής, ό ιστορικός, δ φιλόσοφος, ό μουσικός, δ καλ
λιτέχνης· διότι έκεΐ άγώνες τής μεγαλοφυιας έτελοΰντο, ως έν 
τή κοσμοκρώτορι 'Ρώμη άγώνες ταύρων και άγριων, θηρίων έν 
τοΐς άμφιθεάτροις έγίνοντο, σύμβολα τής υλιστικής τών Ρω
μαίων ζωής.

Ε λέγχ ου σι μεμψίμοιροι τινες τόν Περικλή διότι τήν μεγαλη- 
τέραν αύτοΰ προσοχήν περί τά  τοιαΰτα θεαματα συνεκεντρωσε. 
Καί δμως τ ίς  άρνεΐται δτι τά μεγάλα  θεάματα γεννώσι τάς με- 
γά λα ς  ιδέας, δτι έκεΐ είς τοΰ Φειδίου τά  έργα καί τοΰ Ηροδό
του τήν ιστορίαν άντενακλάτο ή εύφυια τοΰ Ελληνος, οτι έν τή  
έποχή έκείνη ή θεωρία ήκολουθει τήν πράξιν, δτι ά μ ιλλα  φαν
τασιών έτελεΐτο, καί ένω ό Περικλής τής τέχνης παρά τοΰ Ο
μήρου ήρύετο τάς μεγάλας τών έργων του ιόέας, έχώρει έπι τα 
πρόσω ή φιλοσοφία, τόν χρυσοΰν κύκλον ό Μέτων άνεκάλυπτε, 
καί είργάζετο ό Σοφοκλής διά τά περιφανή αύτοΰ δράματα, καί 
έμελπεν ό Ευριπίδης τών ήρωίδων αύτοΰ τάς άρετάς, καί έκω- 
μώδει ό "Αριστοφάνης τήν νεολαίαν τών Αθηνών;

Συναισθανθείς δέ ό μέγας Περικλής οποίαν έπι^ροήν έξασκεΐ

τό θέατρον έπί τής άνθρωπίνης καρδίας, καί μή άνεχόμενος νά 
βλεπη τήν τάξιν τών πενήτων δι5 ελλειψ ιν δλίγων οβολών άπο- 
ξενουμένην τοΰ μεγάλου έκείνου καί πρακτικοΰ σχολείου, ούδέ 
μαγευομένην ύπό τής άκτινοβολούσης τών τραγικών ποιητών 
φαντασίας, καθώρισε τόν νόμον τών θεωρικών, καί ούτω μίαν 
πρός τά άνω βαθμίδα άνεβίβασε τήν ηθικήν τών "Αθηναίων άνά- 
πτυξιν. Συγκινεΐται ό άνθρωπος βλέπων, δτι έκάστη τοΰ Περι
κλεούς ιδέα ήν μία άστραπή εύφυίας, φωτοβολούσα έν τή γή  
τής πολιάδος Ά θη νά ς καί διαλύουσα τό έλάχιστον τής όπισθο- 
δρομητικότητος σκότος. 'Οποία πρόοδος ελληνική ένεσαρκώθη 
τοτε έν τα ΐς ’Αθήναις, όποία εύγένεια αισθημάτων έγεννατο έν 
τα ΐς καρδιαις τοΰ ευφυοΰς έκείνου λαοΰ, όποΐα μαθήματα ήρύε
το έκ τών δραμάτων τοΰ Σοφοκλέους καί τοΰ Εύριπίδου;

Όποιον δέ πλήθος σοφών συνηθροίσθη τότε έν ’Αθήναις, καί 
πώς αύτόκλητος ή πόλις έκείνη τής Ε λλάδος διδάσκαλος έγέ- 
νετο! Μόνον ό έν νυκτί αιθρία καί άνεφέλω άπλοΰν βλέμμα ρί- 
πτων έπι τοΰ άστερόεντος καί σαπφειροχρύσου ούρανοΰ, μόνος 
ό εκπλησσόμενος τίνα  πρώτον έκ τών φωσφορολαμπών άστέρων 
νά θαυμάση, έκεΐνος μόνος δύναται νά λάβη σμικράν τινα ιδέαν 
τής καταστάσεως τών "Αθηνών κατά τήν έποχήν έκείνην. Ώ ς  
δυρυφόροι τότε ήκμαζον πέριξ τοΰ Περχκλέους ό Σοφοκλής καί 
δ Ευριπίδης, δ Λυσίας καί ό Ηρόδοτος, ό Μέτων καί ό 'Ιππο
κράτης, δ "Αριστοφάνης καί δ Φειδίας, ό Σωκράτης καί δ "Ανα
ξαγόρας, ό "Απολλόδωρος καί ό Ζεΰξις, ό Πα^ράσιος καί δ Πο
λύγνωτος· καί έμελλον νά γεννηθώσι καί άλλοι έπί τοΰ στε
ρεώματος φωτολαμπεΐς πλανήτα ι, ό Θουκυδίδης καί ό Ξενοφών 
καί ό Πλάτων καί ό "Αριστοτέλης. Καί έκαστον έξ δλων τού
των δνομα μετά ποίας ιστορίας, μεθ’ όπόσων άναμνήσεων, μετά  
τίνος παρελθόντος είναι συνδεδεμένον; 'Οποίας δέ ιδέας καί 
όποια αισθήματα διεγείρουσι τά  ονόματα ταΰτα, δταν άναλογί- 
σθή τ ις  δτι ουτοι ήσαν οί θερμουργότεροι άπός-ολοι τοΰ αρχαίου 
χαί νεωτέρου πολιτισμοΰ, δτι αύτοΐς καί μόνοις οφείλεται ή 
διανοητική μόρφωσις τοΰ πλανήτου ήμών;

Δίκαιον λοιπόν είχεν ό νΰν έπί τής δημοσίας έκπαιδίύσεως 
ύπουργός τής Γ αλλ ίας ν’ άναφωνή έν τή Ε λλη νική  αύτοΰ ιστο
ρία: «Τί έμελλον νά γίνωσιν οί μαθηταί τοιούτων διδασκάλων; 
Ό ,τ ι έγένοντο οί μαθηταί τής Ε λλάδος καί ολοκλήρου τοΰ κό



σμου. "Ιδετε τό άνθος αυτό τής δημοκρατίας άπό τοΰ θεάτρου 
τοΰ Σοφοκλέους εις τοΰ Φειδίου τόν Παρθενώνα άπερχόμενον ή 
εις τό βήμα, όπου ό Περικλής τήν φωνήν άκούει τών θεών, ά- 
κροώμενον τόν Ηρόδοτον άφηγούμενον τήν μεγάλην σύγκρου 
σιν τής Ευρώπης καί τής ’Ασίας· τόν Ϊπποκράτην άνακαλύπτον- 
τα μυστήρια τινα τής φύσεως· τόν ’Αναξαγόραν διαχωρίζοντα 
τόν κόσμον άπό τοΰ θεοΰ· τόν Σωκράτην θεμελιοΰντα τήν άν- 
θρωπίνην ηθικήν. 'Οποία μαθήματα! ή τέχνη, ή ποίησις, ή επι
στήμη, ή ιστορία, ή φιλοσοφία, γενναίαν λαμβάνουσιν ώσιν. Δέν 
υπάρχει χώρα δι’ οΰδένα δευτερεύοντα χαρακτήρα, δι’ ούδέν εί
δος δευτερεΰον. Η τέχνη, τήν οποίαν α ι ’Αθήναι τιμώσιν·, είναι η 
κατ’ έξο/ήν τέ-/νη, ή άρχιτεκτονική· ή ποίησις είναι τό δράμα, ή 
ύψηλοτέρα τής ποιήσεως έκφρασις, διότι συνενοΐ έν έαυτώ όλα 
τά  είδη, ώς ή άρχιτεκτονική προσκαλεΐ είς βοήθειάν της όλας τάς 
τέχνας. Ούτως, έν τή ευτυχεί ταύτη στιγμή , τό πάν είναι μέγα: 
ή τε τών ’Αθηναίων εξουσία, καί ή τών έξοχων άνδρών εύφυία, 
ποδηγετούντών καί τιμώντων τάς ’Αθήνας.» Ταΰτα ό Δουρουής.

'Ε μελλε δ’ έπί τέλους, πριν σβέση τό μέγα έκεΐνο τής ευ
φυΐας πυρ, νά ψηφισθή τό πρώτον είς τήν ελληνικήν ένότητα 
βήμα, ΐνα συνέλθωσιν είς ’Αθήνας οί άντιπρόσωποι όλων τών 
ελληνικών πόλεων. «Έ πί ταΰτα , λέγει ό Πλούταρχος, έπί τα ΰ
τα δ’ άνδρες είκοσι τών ύπέρ πεντήκοντα έτη γεγονότων έπέμ- 
φθησαν, ών πέντε μέν, "Ιωνες καί Δωριείς, τούς έν ’Ασία καίνη- 
σιώτας άχρι Λέσβου καί 'Ρόδου παρεκάλουν, πέντε δέ τούς έν 
Έ λλησπόντω  καί Θράκη μέχρι Βυζαντίου τόπους έπήεσαν, καί 
πέντε έπί τούτοις είς Βοιωτίαν καί Φωκίδα καί Πελοπόννησον· 
είς δέ ταύτας, διά Λοκρών, έπί τήν πρόσοικον "Ηπειρον εως ’Α 
καρνανίας καί Ά μβρακίας άπες-άλησαν· οί δέ λοιποί δι’ Εύβοιας 
έπ’ Οίταίοις, καί τόν Μαλιέα κόλπον, καί Φθιώτας καί ’Αχαιούς 
καί Θεσσαλούς έπορεύοντο, συμπείθοντες ίέναι καί μετέχειν 
τών βουλευμάτων, έπ’ ειρήνη καί κοινοπραγία τής Ε λλάδος.»

Έπέπρωτο όμως νά ύπάρξη μία δύσπιστος Σπάρτη, ήτις νά 
ματαιώση τό ψήφισμα τοΰ Περικλέους, διαλύουσα τό γλυκύθυ- 
μον όνειρον τής ελληνικής ένότητος.

Τδού, ώς έν πανοράματι, ή πολιτική έπί Περικλέους κατάς-α-
σις τών ’Αθηνών. Β. ΓΑΒΡ1ΗΛΙΔΗΣ.

ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΒΡ00Α0Σ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ.

Ή ιστορία τής έπιστήμης έστίν εκθεσις τής προόδου καί τής 
άναπτύξεως τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος, διαγράφουσα τήν πο
ρείαν αύτοΰ. Τό άνθρώπινον πνεύμα είς άένναον διατελεΐ κίνη- 
σ ιν  όταν δέ βλέπωμεν αύτό άκινητοΰν, όφείλομεν νά είκάσωμεν, 
ότι έσφαλμένη ερμηνεία τών άρχαίων βιβλίων καί τών σχολα
στικών προλήψεων άνεχαίτισε τήν πρόοδον αύτοΰ.

Έάν ή άληθές, ότι εύκόλως δέν άποκαλύπτει ή φύσις νέα μυ
στήρια, ά λ λ ’ έρωτωμένη διά παντός άποκρίνεται άπαξ τοΰ αίώ
νος ύιά μιάς μόνης λέξεως, όφείλομεν έν τούτοις νά έχωμεν ύπ’ 
όψιν, ότι αιώνες έχρειάσθησαν πρός έξαφάνισιν τής σχολαστικής 
έπι^ροής, τής θεμελιωθείσης διά τής έξουσίας τών έχόντων διαρ
κώς άνά τό στόμα, ότι δέν είναι δεδομένον είς τόν άνθρωπον νά 
έτάζη τά μυστήρια τής δημιουργίας. Ά λ λ ’ έξέλιπεν ή προγενε- 
στέρα τής άνακαινίσεως τής φιλοσοφίας εποχή έκείνη, καί ού- 
δείς ύπάρχει πλέον φόβος τοιούτων κωλυμάτων.

Ά λ λ ω ς  τε δέ, έκ τής ιστορίας διδασκόμεθα πώς νά κατανι- 
κώμεν τάς παλαιάς συνήθειας, καθορώντες τάς δυσαρέστους συ- 
νεπείας τών άνεξετάστως προσυνειλημμένων ιδεών, τής βίας έπι- 
βαλλομένης πρός κατάπνιξιν τής διανοίας· έξ αύτής δέ μανθά- 
νομεν πρός τούτοις τά  αίτια τών τρόμων, οΐτινες ταράσσουσι 
τάς συνειδήσεις, καί τούς πρός έξαφάνισιν αύτών άγώνας τοΰ 
όρθοΰ λόγου. Ή ιστορία καταλήγει είς τήν διανοητικήν χειρα- 
φέτησιν, είς τήν έφαρμογήν τής άληθοΰς μεθόδου έν άπάσαις 
ήμών τα ΐς  μελέταις, ήτοι τοΰ έπί τής παρατηρήσεως βασιζόμε
νου συλλογισμοΰ. Ή ιστορία διακρίνει έκ τοΰ άληθοΰς, ου ό τύ
πος υπάρχει πανταχοΰ τής φύσεως, τό ψευδές, όπερ έστι προϊόν 
τής τοΰ άνθρώπου άτελείας· λύει τέλος τούς πλαστούς δεσμούς 
τούς ένοΰντας τήν εύπιστίαν μετά τής άληθοΰς γνώσεως, καί 
κληροδοτεί τή ένεστώση γενεά τό όφελος τών έργασιών τοΰ



παρελθόντος, διαμοιράζουσα τοΐς διαδόχοις ήμών όσα ήμεΐς 
θέλομεν άφήσει.

Ιή ν  ιστορικήν λοιπόν εκθεσιν τών αστρονομικών άνακαλύψεων 
θέλομεν εχει ώς γνώμονα τοΰ ήμετέρου πνεύματος, όπως μυή- 
σωμεν αύτό είς τάς μεταβολάς τής έπιστήμης, προλεάνωμεν αύ
τώ τήν όδόν, ήτις ήγαγε προνομιούχους τ ινάς άνδρας εις τής 
άληθείας τό άδυτον, και γνωστοποιήσωμεν αύτώ ποίαν όδόν έβά- 
δισαν οί έξετασταί τών τής «ρύσεως άπο^ρήτων, όπως κληροδο- 
τήσωσιν ήμΐν τά λαμπρά έκεΐνα άποτελέσματα, έφ’ οίς τοσούτω  
σεμνυνόμεθα.

Έν τή συντόμω ταύτη πραγματεία θέλομεν ένασχοληθή, ούχί 
είς τήν άπόδειξιν άρχών τής ύψηλής τών άστρων έπιστήμης, 
ά λλ' άπλώς είς τήν φιλοσοφικήν εκθεσιν τών άνακαλύψεων, ών 
τό σύνολον καθίστησι τήν περί τοΰ σύμπαντος γνώσιν ήμών τό 
λαμπρότέρον μνημεΐον, έφ’ ώ δύναται νά καυχάται τό άνθρώ- 
πινον πνεΰμα.

Α'.

Ή  άρχή τής ’Αστρονομίας φαίνεται άπλουστάτη, έάν άποδώ- 
σωμεν αύτήν είς τήν θεωρίαν τών ούρανών, γενομένην ύπό ποι
μένων ή ποιητών, θαυμαζόντων τής δημιουργίας τάς καλλονάς. 
Ή περιέργεια, άποτέλεσμα τής δραστηριότητος, ώς και ό πόθος 
τοΰ νά γνωρίσωσι τήν άνθρωπίνην ειμαρμένην, Ιστρεψε μετ’ ού 
πολύ πάντων τάς ιδέας πρός τήν φιλοσοφίαν καί πρός τάς παρά 
τοΐς άκαλλιεργήτοίς και εύπίστοις πνεύμασι προλήψεις. Ή  τά- 
σις αΰτη, προϊοΰσα -έκ τής κοινωνικής καταστάσεως, έδέησε νά 
ύποστή ρεζικήν ριεταμόρφωσιν, νά έκδηλωθή υπό έτέραν μορφήν, 
$τε  τά άναγκαΐον τής ικανοποιήσεως τών τής κοινωνίας άναγ- 
κών έβίασε τόν άνθρωπον νά μελετήση τά ούράνια σώματα. Τοΰ 
χρόνου προϊόντος:, προώδευεν ό πολιτισμός, κατά συνέπειαν δέ 
έπαισθητή κατέστη ή ώφελιμότης τώ ν αμοιβαίων συναλλαγώ ν  
καί ιώ ν  σχέσεων τών λαών. Ιΐρός άποκατάίτασιν όμως τών σχέ
σεων τούτων, πρός διάβασιν τών έρήμων καί τών θαλασσών, έ- 
πέστη ανάγκη σημείων, άσφαλών οδηγών, ούς ώφειλεν ό άν
θρωπος νά εΰρτ) ύπό τόν θόλον τοΰ ούρανοΰ. Γενομένων δέ τότε 
παρατηρήσεων, άπλουστάτων κ α τ ’ άρχάς, άπεδείχθη τό άμετά-

βλητον τών άμοιβαίων θέσεων τών αστέρων, ώς καί αί κινήσεις 
τοΰ ήλίου, τής σελήνης καί τών πλανητών* καί έκτοτε έγεννήθη 
ή ’Αστρονομία, ήτις, τή βοήθεια θεμελιωδών τινων άρχών, εδειξέ 
πως τήν ποικιλίαν τών έν τώ άπείρω δημιουργημάτων. ’Α λ λ ’ώς 
είκός, μόλις μετά πολλών αιώνων παρέλευσιν ή φύσις έπέτρε- 
ψεν είς τόν άνθρωπον νά ύποκλέψη τινά τών άπο^ρήτων αύτής, 
συγχωρούσα έκ διαλειμμάτων είς αύτόν νά διάνοιξη τούς πέ
πλους της.

Έκ πασών τών έπιστημών πρώτη ή ’Αστρονομία δίδωσι τήν 
μεγίστην ιδέαν περί τής άνθρωπίνης διανοίας* καί έν τούτοις 
πόσον άτελής έστιν είσέτι! Τί γνωρίζομεν περί τών άπειρων 
μυστηρίων, τών κρυπτομένων έν τή μεταμορφώσει τής νεφελώ
δους ύλης, έν μέσω τής οποίας σχηματίζονται δυνάμεις έλκτι- 
καί, άστέρες ότέ μέν άποχωριζόμενοι, ότέ δέ προσεγγίζοντες 
άλλήλο ις, καί κινούμενοι οί μέν περί τούς δέ; Τίς εχει τήν τόλ
μην άπλώς μόνον νά δΐίδη τήν έξαισιαν άρχιτεκτονικήν τοΰ σύμ
παντος, καί νά είπη μέχρι τίνος δύναται νά είσχωρήση είς τό 
μικρόν μέρος τής έκτάσεως, τό προσιτόν είς τά  βλέμματα ήμών; 
Τό αίσθημα τοΰ γνωστοΰ ένώπιον τοΰ άπειρου έξουθενοΐ καί κα
ταπλήσσει ήμας διά τήν άπέναντι τοΰ περί ήμας άπειρου άσθέ- 
νειαν ήμών. Εύρισκόμενοι έπί σφαίρας άριθμουμένης μεταξύ τών 
κόσμων ώς άτομον έντός στροβίλου κονιορτοΰ, φωτιζόμενοι ύπό 
ήλίου, δυναμένου μόλις νά συγκριθή πρός ενα τών σπινθήρων τοΰ 
Γαλαξίου, όστις άφ’ έτέρου μηδενίζεται έντός τοΰ άπειρου, τ ί 
γνωρίζομεν ώς πρός τόν άκατανόητον συνδυασμόν τών κινήσεων, 
άποστάσεων, τοΰ βάρους, τών όγκων, άφ’ ότου έκφέρομεν παρα
τηρήσεις έπί παρατηρήσεων; Ούδέν σχεδόν! Κ αί— χωρίς νά έξέλ- 
θωμεν τοΰ ήμετέρου ήλιακοΰ συστήματος-^-όποία τ ις  είναι ή διά 
τών άστερισμών κίνησις αύτοΰ, ή θέσις, ή άξία, ή έπι^ροή, καί 
αύτή ετι ή σύστασίς του; Ούδέν γνωρίζομεν! Καί οί κομήται, οί 
πλανώμενοι ουτοι άστέρες, οιτινες περιτρέχουσι τόν ούρανόν σύ- 
ροντες τάς μακράς αύτών κόμας, δέν ήσαν μέχρι τοΰδε α ίνιγμα  
καί ώς ούτως είπεΐν πρόκλησις, ριφθεΐσα είς τολμηροτάτας υ
ποθέσεις;

Α ί σκέψεις αυται, γενόμεναι χάριν τής άφυπνίσεως τών ρεμ- 
βαζόντων, ένθα^ρύνουσι βεβαίως τούς πραγματικούς φ ίλους τής 
άληθείας, τούς άκαμάτους άνερευνητάς τών χωρών τοΰ άπειρου*



έάν δε ή περιέργεια τοϋ άνθρώπου άνά παν αύτής βήμα άναχαι- 
τίζηται, άπαντώσα άκατάληπτα μυστήρια, είναι όμως ούχ ήσσον 
άληθές, δτι άπό τριών ήδη αιώνων άπέραντοι πρόοδοι έγένοντο 
έν τή έπιστήμη. "Οπως δέ κρίνωμεν περί τής ένεστώσης αύτής 
καταστάσεως, όφείλομεν νά ρίψωμεν ταχύτατον βλέμμα είς τό 
παρελθόν της, άκολουθοΰντες τήν έπ’αίώνας πορείαν αύτής. Καί 
ένταΰθα δέ, ώς είς τήν καταγωγήν πασών τών έπιστημών, άπαν- 
τώμεν τό δνειρον καί τήν πραγματικότητα· άρξώμεθα λοιπόν 
άπό τοΰ ονείρου, καί λαλήσωμεν πρώτον περί τ ή ς ’Αστρολογίας.

Τό προλέγειν τά  μέλλοντα διά τής μυστηριώδους καί μοι
ραίας συνδέσεως τοΰ δρόμου τών άστρων μετά τών μελλόντων, 
τό σχηματίζειν σχέσιν τινά καί άλληλεγγύην μεταξύ τών θέ
σεων καί όψεων τών άστρων καί τής ζωής τοΰ άνθρώπου, τοιαύ- 
τη τ ις  ήν τών άστρολόγων ή άξίωσις. Δέν πρέπει δέ ν’ άπορή- 
σωμεν διά τήν ώς πρός τοΰτο έπί τοσοΰτον χρόνον ύπόληψίν 
των, διότι, κατά τούς χρόνους έκείνους τής άμαθείας, έπρεπεν ό 
κόσμος νά πιστεύη τυφλώ ς άνθρώπους, οΐτινες είς τοσοΰτο άφί- 
κοντο μαντικής δυνάμεως, ώστε, άγγέλλοντες μετά βεβαιότητος 
τάς έκλείψεις, έφαίνοντο τρόπον τινά οί μύσται τών τοΰ σύμ- 
παντος άπο^ρήτων πόσω δέ μάλλον ήσαν είς θέσιν νά γνωρί- 
ζωσι τά  έν τή γή , αύτοί, οΐτινες έγνώριζον τοσαΰτα περί τών 
άλλω ν κόσμων! Ούδείς ήδύνατο νά μή τοΐς δώση τήν έμφυτον 
έπιστήμην.

Ούτω λοιπόν ή ’Αστρολογία άνέρχεται είς έποχήν άρχαιοτά- 
την, καί έτιμάτο παρ’Α ίγυπτίο ις, Ίνδοΐς, κλπ. Διετέλεσε δέ παρ’ 
ήμΐν μέχρι τής βασιλείας Ερρίκου τοΰ Δ', καί φοβούμεθα μή 
είσέτι ύπάρχωσιν ίχνη αύτής παρά τοΐς πεπολιτισμένοις έθνεσι 
τής Ευρώπης.

Τής ’Αστρολογίας μάλλον ή τ ή ς ’Αστρονομίας όπαδοί, οί Α ι
γύπτιο ι έπίστευον, ότι ή δύναμις καί ή έπι^ροή τών σημείων 
τοΰ ζωδιακοΰ κύκλου ώρίζοντο άπό τών δνομάτων αύτών. Ό  
Κ ρ ι ό ς  ίσχυράν ειχεν έπι^ροήν έπί τών ποιμνίων· ό Ζ υ γ ό ς  
ένέφαινε τήν τάξιν καί τήν δικαιοσύνην· ό Σ κ ο ρ π ί ο ς  διήγειρε 
τά  κακά πάθη καί τήν άταξίαν. Κατά τούς άστρολόγους λοιπόν, 
έκαστον ζωδιακόν σημεΐον ειχεν έπιρ^οήν, καθ’ ήν στιγμήν άνέ- 
τελλεν είς τόν ορίζοντα έπί τής γεννήσεως ένός παιδίου· δθεν 
παν παιδίον έμελλε ν’άποκτήση πλούσια ποίμνια έν τώ κόσμω,

άν συνέπιπτε νά γεννηθή άκριβώς καθ’ ήν στιγμήν ένεφανίζετο 
έπί τοΰ όρίζοντος ό πρώτος άστήρ τοΰ Κ ρ ι ο ΰ. Τής αύτής φύ
σεως ήν καί ή δύναμις τοΰ Τ α ύ ρ ο υ  καί τ ώ ν ’Ε ρ ί φ ω ν .  Τό 
σημεΐον τοΰ Κ α ρ κ ί ν ο υ  ένέφαινεν, δτι δσοι έγεννώντο είς τόν 
καιρόν του εμελλον νά δπισθοβατώσι ’κατά πάσας αύτών τάς  
έπιχειρήσεις. Οί ήρωες έξηρτώντο έκ τοΰ Α έ ο ν τ ο ς ,  δστις είναι 
τό σύμβολον τής άνδρίας. Ή Π α ρ θ έ ν ο ς  καί ό Σ τ ά χ υ ς  έγέν- 
νων τήν άρετήν καί τάς άγνάς κλίσεις. Οί λαοί, όσων οί ήγεμό- 
νες έγεννώντο ύπό τό σημεΐον τοΰ Ζ υ γ  ο ΰ, θά ηύτύχουν άνα- 
ποφεύκτως, έπειδή εμελλον νά κυβερνηθώσι μετά δικαιοσύνης, 
ένώ ό Σ κ ο ρ π ί ο ς  έφερε συμφοράν. Ό  Α ί γ ό κ ε ρ ω ς ,  ιδίως δτε 
ό ήλιος άνέτελλε συγχρόνως μέ αύτόν έπί τοΰ όρίζοντος, ύπισ- 
χνεΐτο εύτυχίαν πρός τούς ύπό τήν έπι^ιροήν αύτοΰ γεννηθέν- 
τας άνθρώπους.

Ά ν  κατά τύχην αί προρρήσεις αύτών διεψεύδοντο δι’έναντίων 
συμβεβηκότων, οί άστρολόγοι άπηλλάσσοντο εύκόλως τής άμη- 
χανίας, προφασιζόμενοι τήν ένέργειαν τής σελήνης, τών π λα 
νητών καί τών λοιπών ούρανίων σωμάτων, καί πάντες εβλεπον 
καθαρώς, δτι αί σ ύ ν ο δ ο ι ,  αί ά ν τ ι θ έ σ ε ι ς  κτλ. τών σωμάτων 
τούτων έτροποποίουν ένεργείας τινάς, ετι δέ καί έξεμηδένιζον 
αύτάς, μετατρέπουσαι τό άγαθόν είς πονηρόν, καί τό πονηρόν 
είς άγαθόν.

Οί άστρολόγοι δέν έλησμόνησαν τούς πλανήτας, οΐτινες έ- 
χρησίμευον δι’ αύτούς πηγή άνεξάντλητος έργασιών καί παρα
τηρήσεων άτοπων. Ούτως, ό Κ ρ ό ν ο ς  έφερε θανάτους καί άσθε- 
νείας* ό Ζ ε υ ς  έκόμιζεν εύτυχίαν καί μακροβιότητα, σκήπτρα 
καί άξιώ ματα διανέμων ό Ά ρ η ς  ένέπνεε φυσικώς τά  πολεμικά  
αισθήματα, τήν πρός τά δπλα κλίσιν· ή Α φ ρ ο δ ί τ η  ένεθά^ρυνε 
τήν φιληδονίαν καί τάς αισθήσεις, ό δέ Έ ρ μ η ς  διεΐπε τά τοΰ 
έμπορίου. Έ χαιρον δέ οί πλανήτα ι πλείονος ισχύος ιδίως δτε 
εύρίσκοντο είς σ ύ ν ο δ ο ν  μετ’ εύαρέστου τινός ζωδίου· τότε τό 
σύνολον τών άγαθών έπι^ροών συνηνοΰτο είς εν έπί τής κοιτί- 
δος τοΰ άρτιγεννήτου βρέφους, δπερ προωρίσθη δι’ εύτυχίαν.

Δύναταί τ ις  νά σχηματίση ιδέαν τινά  περί τής Α στρολογίας  
έκ τοΰ επομένου τεμαχίου τοΰ Eteilla:

« Θρόνος τών πλανητών, ή οί δώδεκα οίκοι τοΰ ζωδιακού, 
ένθα οί πλανήτα ι κατισχύουσι τών λοιπών άστέρων.



» *0 Ή λιος εδρεύει εις τόν Λέοντα.
» Ό  Έ ρμης εδρεύει είς τήν Παρθένον.
» Ή  ’Αφροδίτη εδρεύει είς τόν Ταύρον.
» Ή  Σελήνη εδρεύει είς τόν Καρκίνον.
» Ό  Ά ρ η ς  εδρεύει είς τόν Σκορπίον.
» Ό Ζεύς εδρεύει είς τόν Τοξότην.
» Ό Κρόνος εδρεύει είς τόν 'Γδροχόον.
» 1 . 0  Ό  Ή λ  ι ο ς εμφαίνει τούς ήγεμόνας, τούς πρίγκιπας, 

τούς περιφανείς Οικαστάς, τούς άρχοντας. Ά π αξάπαντες οί άς·ρο- 
λογοι έθεωρησαν τον ήλιον ώς δείγμα τής ζωής τών ηγεμόνων, 
και των εκ τοΰ αίματος αύτών γυναικών μέχρι του τρίτου βαθ- 
μοΰ τής συγγενείας, ά λ λ ’ ούδενός άλλου.

» 2. Q Ο Ε ρ μ ή ς όεσπο^ει έπί τών φιλοσόφων, τών άστρο- 
λόγων, τών χαρτομαντεων, τών γεωμετρών, τών φυσιολόγων, 
τών ποιητών, τών ιστοριογράφων, τών συγγραφέων καί έφευρε- 
τών, τών ωφέλιμων συνθετών, καί έν γένει έπί πάντων τών 
όπαδών τής έπιστήμης καί τής τέχνης, διευθυντών γραφείων, 
έφημεριοογραφων κλπ. Α λ λ ’ ίσως είπη τις, ότι, έξαιρουμένων 
τών ουο τούτων κλασεων, ο 'Ερμής δέν δίδει πλούτον, διότι 
παντες οι άνθρωποι τής έπιστήμης, γενικώς είπειν, δέν είναι 
πλούσιοι· θά ήσαν όμως καί οΰτοι πλούσιοι, άν έπεμελοΰντο ν’ 
αριθμώσιν ώσπερ οι οικονομολόγοι. Ό Ε ρμής χορηγεί είς πάν- 
τας οραστηριοτητα έν τώ έργω, τήν έπιστήμην τοΰ περιηγεΐ- 
σθαι προς όφελος τής κοινωνίας, τό πνεΰμα τοΰ έμπορίου, άμε- 
ριμνών περι τών μεγάλων κερδών· έν άντιΟέσει δέ, δεσπόζει έπί 
τών λογοκλοπων, τών ψευδολόγων, τών άπατεώνων καί τών 
ψευστών.

» 3. £ Ή Α φ ρ ο δ ί τ η  δεσπόζει έπί τών ερώτων, τών γά- 
μων, τών συνεντεύξεων, τών φαρμακοποιών, τών καλλωπιστών, 
τών μαιών, τών μουσουργών, τών θαλαμηπόλων καί άμφιπό- 
λω ν, τών κοσμηματοπωλών, τών επιπλοποιών, κλπ. Έν άντι- 
θέσει δέ, ισχύει έπι τών έρωτοτρόπων γυναικών, είτε έγγάμων  
είτε άγάμω ν.

β 4 . (£ Ή Σ ε λ  ή ν η δεσπόζει ] έπί τών υποκριτών, τών 
θαυματοποιών, τών κρεοπωλών, τών κηροποιών, τών λυχνο- 
ποιών, τών σχοινοποιών, τών οίνοπωλών, τών καθαριστών, τοΰ 
δημίου, τών θηριοτροφείων έν άντιΟέσει δέ, έπί τών έξ έπαγγέλ-

ματος παικτών, τών βαλαντιοτόμων, τών άκολάστων γυναικών, 
κλπ. τουτέστιν ή Σελήνη δεσπόζει έπί πάντων έκείνων, οιτινες 
έξ έπαγγέλματος έργάζονται διά νυκτός μέχρι τής άνατολής 
τοΰ ήλιου, έν άντιθέσει δέ, δεσπόζει έπί παντός ό,τι ήθελεν αι- 
σχυνθή νά πράξη τ ις  κατά τήν ήμέραν. Καλόν δέ νά σημειώσω- 
μεν, ότι ή Σελήνη δεσπόζει καί έπί τών μικρεμπόρων έκείνων, 
οιτινες έξαρτώνται έκ τών λιμένων τοΰ έθνους ή έκ τής χειρός 
τών μονοπωλών· έπί τών τοκογλύφων, τών μεσιτών, τών ίπ- 
πεμπορων, τών αυλοκολάκων, άνθρώπων μή έχόντων θέσιν, οι- 
τινες περιτρώγουσι τούς πελάτας, καί διά τών πονηριών των 
έμβάλλουσιν είς δεινούς κινδύνους άνθρώπους άγαθωτάτους.

» 5. d  Ό Ά  ρ η ς δεσπόζει έπί τών πολεμιστών, τών ιατρών, 
χών χημικών, τών χειρουργών, κουρέων, μαγείρων, αρτοποιών, 
ζαχαροποιών, χυτών, άδαμαντοπωλών, κλειθροποιών, κλπ. έπί 
πάντων έν γένει τών μεταχειριζομένων τόν σίδηρον ή τό πΰρ· 
έν άντιθέσει δέ, έπί τών έμπρηστών, τών στασιαρχών, τών άν- 
ταρτών, τών προδοτών, τών λειποτακτών, τών ληστών, κλπ.

» 6. 2|> Ό  Ζ ε ύ ς  δεσπόζει έπί τών άληθώς σοφών καί τών 
άριστων φιλοσόφων· τοιοΰτοι δέ υπήρξαν άπαντες οί μάγοι ά- 
πάντων τών έθνών* έπί τών μεγάλων άρχόντων, οίον σφραγιδο- 
φυλάκων, βουλευτών, υπουργών, κλπ. έπί τών τραπεζιτών, έφο- 
πλιστών, γεωργών, χειροτεχνών, καί τέλος, έπί πάντων έκεί
νων, όσοι συντελοΰσιν είς ευημερίαν τής πατρίδος, χωρίς όμως 
νά φέρη καί μ ίγμ α  τι έναντίον ε ίς τήν υγείαν καί τήν ζωήν.

» 7. Φ Ό Κ ρ ό ν ο ς  δεσπόζει έπί τών γερόντων, τών έκκλη- 
σιαστικών, τών προσοδούχων, τών φιλασθένων, τών μοναστη
ρίων, τών καλών μοναχών, τών άσκητών, έν γένει δ’ έπί τών 
μακράν τής κοινωνίας καί ήθικώς μάλλον ή ύλικώ ς διαβιούντων. 
Έ ν άντιθέσει δέ, δεσπόζει έπί τών άέργων, τών γλίσχρων, τών 
ταρτούφων, τών ύποκριτών, τών άπατεώνων, τών ψευδευλαβών, 
(ά! αυτοί δά είναι καί οί κινδυνωδέστεροι!) καί τέλος, έπί πάν
των, όσοι μεταχειρίζονται τήν θρησκείαν ώς παλλάδιον τοΰ συμ
φέροντος αύτών, σκανδαλίζοντες τούς άγαΟούς καί τιμ ίους άν
θρώπους. Οί άληθώς τίμιοι καί άγαθοί άς μή σκανδαλίζωνται, 
ως ευρισκόμενοι ύπό τήν κυριαρχίαν πλανήτου, όστις έν τή άν- 
τιθέσει αύτοΰ δεσπόζει έπί τών χαμερπ ώ ν διότι, ώς γνωρίζου- 
σιν, ό ήλιος φω τίζει πάντας ημάς.



» 8. i i  Ή κ ε φ α λ ή  το  ΰ Δρ ά κ  ο ν τ ο  ς ομοιάζει τώ Έρμη. 
Ε’·*αι άγαθή πρός τούς άγαθούς, κακή δέ πρός τούς πονηρούς· 
μετέχει της φύσεως τοΰ Διός καί της "Αφροδίτης, διά τόν λόγον, 
δτι είναι ά^ρενοφυής.

» 9. ΰ  Ή ο ύ ρ ά τ ο ΰ  Δ ρ ά κ ο ν τ  ο ς είναι θηλυκή. Είναι κακή 
πρός τούς άγαθούς, καί άγαθή πρός τούς κακούς, μετέχουσα 
τής φύσεως τοΰ Ά ρ εω ς καί τοΰ Κρόνου.

» 10 . Ο  Ή  μ ε ρ ί ς τ  ή ς Τ ύ χ η ς μετέχει τοΰ Ή λίου καί τής 
Σελήνης· είναι έρμαφρόδιτος. »

Ό X ά μ θεωρείται κοινώς ώς έφευρέτης τής Α στρολογίας, 
ήτις, κατά πάσας τά ς πιθανότητας, έγεννήθη έν Χαλδαία.Τό βέ
βαιον έν τούτοις είναι, δτι άστρολόγοι ύπήρξαν παρ’ άπασιν έν 
γένει το ΐς λα  οίς τής άρχαιότητος· ΐνα δέ μή έπεκταθώμεν πολύ 
έπί τοΰ άντικειμένου τούτου, άναφέρομεν ένταΰθα έν μόνον γε
γονός έκ τής παλαιας ιστορίας, δπερ δεικνύει, δτι ή έπιδεξία 
τών περιστάσεων χρησιμοποίησις συνέτεινεν είς τήν δόξαν τών  
άνθρώπων έκείνων, τών τόσω περιφρονουμένων σήμερον.

Κατά τήν έν 'Ρόδω έξορίαν αύτοΰ, πολλάκις ό Τιβέριος έκα- 
θέζετο έπί βράχου τινός, παρά τήν θάλασσαν, άστρολόγος δέ 
τ ις  Θρασύλλος τούνομα, έρωτηθείς παρά τοΰ μέλλοντος αύτο
κράτορος, προεΐπεν αύτώ λαμπρόν μέλλον καί τήν είς τόν 
θρόνον τών Καισάρων άνάβασιν αύτοΰ. «Ά φ οΰ τόσω έμπειρος 
είσαι, τώ  είπεν ό Τιβέριος, δύνασαι νά γνωρίζης πόσον καιρόν 
θά ζήσεις;» Ό  δέ άστρολόγος, δστις, καίτοι έβλεπε κατ’ έκεί- 
νην τήν στιγμήν τόν ούρανόν, δέν άπώλεσεν δμως έξ οψεως τόν 
μεθ’ ού συνωμίλει, άπήντησεν ούτω: «Νομίζω, δτι κατ’ αύτήν 
ταύτην τήν ώραν μεγάλη  μ5 έπαπειλεϊ συμφορά.» Διότι ειχεν 
έννοήσει, δτι ό Τιβέριος προύτίθετο νά τόν ρίψη εις τήν θάλασ
σ α ν  ά λ λ ’ ουτος, θεωρήσας αύτόν ώς μαντεΐον προφητικόν, τώ  
άφ ήκε τήν ζωήν, τιρήσας έκτοτε αύτόν διά μεγάλης έμπιστο- 
σύνης.

Ό  βασιλεύς Κάρολος ό Ε' έσπούδασε τήν ’Αστρολογίαν, διά 
τήν διδασκαλίαν τής οποίας ώκοδομήσατο καί καθίδρυμα, κλη- 
θέν «Γυμνάσιον τοΰ Γερβασίου» έκ τοΰ όνόματβς ένός τών περί 
αύτόν σοφών· τό καθίδρυμα δέ τοϋτο ό Πάπας Ούρβανός ό Ε' 
ένέκρινεν, έκτοξεύσας τούς κεραυνούς του κατά παντός δστις 
ήθελε τολμήσει νά μετατρέψη τόν προορισμόν του. Ή Θεολο-

Υική σχολή (Sorbonne) συνησθανθη τά άποτελέσματα αύτοΰ 
μόλις οτε βραόυτερον ηθελησε ν άντικαταστήση τήν διδασκα
λίαν τής ’Αστρολογίας διά τής θεολογίας.

Είς μεγάλην έπίσης εύνοιαν είχε τήν Άς-ρολογίαν καί ό Λου
δοβίκος ΙΑ', άνήρ εύπιστος καί δεισιδαίμων, δσον καί σκληρός. 
Καί αύτός δμως δέν ηύχαριστεΐτο εύκόλως έκ τών άμφιβόλων 
καί πρός ύπεκφυγήν γινομένων άπαντήσεων τών άστρολόγω ν  
ήθελεν άκρίβειαν, ήτις, ώς είκός, δέν εύηρέστει πάντοτε τούτους. 
Μια τών ήμερών ήρώτησεν άστρολόγον τινά, «Γνωρίζεις τήν ώ
ραν τοΰ θανάτου σου;» καί ό άστρολόγος άπήντησε: «Θ’ άποθά- 
νω τρεις ήμέοας πρό τής 'ϊμ ετέρ α ς  Μ εγαλειότητος.» Ή άπάν- 
τησις έπετυχε, οιοτι ό βασιλεύς έφοβήθη, καί ούδέποτε πλέον 
έβουλεύθη νά θανατώση αύτόν.

’Επί τής βασιλείας Καρόλου τοΰ Θ', ή βασίλισσα Αικατερίνη 
ή έκ Μεδίκων συνεβουλεύετο συνεχώς τούς άστέρας έκ τίνος 
ά σ τ ε ρ ο σ κ ο π ε ί ο υ ,  δπερ ωκοδομήσατο διά τήν δεισιδαιμονίαν 
αύτής.

Τό έπίθετον «Δίκαιος» έδόθη είς Λουδοβίκον τόν ΙΓ', ώς γεν- 
νηθέντα ύπό τόν Ζ υ γ ό ν ,  καί άπό τοΰ καιροΰ τής γεννήσεως 
Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ' εις άστρολόγος έκρύπτετο διαρκώς δπως 
εύρη τήν τύχην αύτοΰ.

Κατά τήν ΙΖ' μόλις εκατονταετηρίδα άπώλεσαν οί άστρολό- 
γοι τήν εύνοιαν τών βασ ιλέω ν τούτων διασημότεροι άναφέ- 
ρονται ’Αλβέρτος ό μέγας, ό Νοστραδάμος καί ό Ματθαίος 
Λανσβέργ. Κ ατά  τήν 1*7' εκατονταετηρίδα ύπήρχεν είς Τούβιγ- 
γεν μαθηματικός τις , ’Ιωάννης Στόφλερ τούνομα, δστις άντε- 
ποιεΐτο άστρολογικήν σοφίαν. Οΰτος λοιπόν ό αύτολεγόμενος 
άστρολόγος προεΐπε παγκόσμιον κατακλυσμόν, δστις έμελλε νά 
έξολοθρεύση τά πάντα κατά τόν μήνα Φεβρουάριον τοΰ 1 5 2 4 .  
Τοιαύτη δέ ήν ή τοΰ σοφοΰ τούτου φήμη, ώστε καί οί μάλλον  
δύσπιστοι έπτοήθησαν. Έ καστος έλάμβανε μέτρα, δπως προφυ- 
λαχθή έναντίον τοΰ κατακλυσμού- πλοία μικρά μετά μεγάλων  
διεσπάρησαν πανταχόσε, έτοιμα νά παραλάβωσι τούς έπιβάτας 
των· κάτοικός τις μάλιστα τής Τωλώσης κατεσκεύασε νέαν κι
βωτόν, δυναμένην νά περίκλειση τούς φίλους καί τήν οίκογένειάν 
του, μή συμπεριλαμβανομένων τών ζώων, άπερ ήδύνατο νά πε- 
ριλάβη. Τό δέ παραδοξότερον είναι, δτι καθ’ δλον τόν έπίφοβον



μήνα ούδεμία κατέπεσε σταγών βροχής, και τοϋτο μ εγάλω ς  
άπήλπισε τόν μάντιν, δστις άνήγγειλεν, ότι οί πλανήται Ά ρ η ς, 
Ζεύς καί Κρόνος εύρίσκοντο εις τούς Ί χ θ ΰ ς  καί έν σ υ ν ό ό ω .

Ό  Στόφλερ δέν έγκατέλιπε τάς δοξασίας αύτοΰ, καί προεΐπεν, 
δτι ό θάνατός του Οά προήρχετο έκ καταπτωσεως. Και τωόντι, 
μια τών ημερών, εύρισκόμενος είς τήν βιβλιοθηκην αύτοΰ και 
περιελθών είς ζωηράν συζήτησιν, ήθέλησε νά λαβή ογκώδες βι- 
βλίον, ΐνα εύρη εδάφιό ν τ ι γνωστόν εις αυτό ν  α λλά  τη αυτή  
στιγμή σανίς άποσπασθεΐσα κατέπεσεν έπι της κεφαλής αύτοΰ, 
καί ό Στόφ7^ερ άπέΟανε συνεπεία της πληγής του. Οΰτω δέ έπη- 
λήθευσεν ή τελευταία αύτοΰ πρό^ρησις.

Γνωστή ή άπάντησις,. τοΰ Βολταιρου πρός τόν κομητα Βου~ 
λαινβιλλιέρ, δστις προεΐπεν αύτώ τόν κατά τό τριακοστόν δεύ
τερον ετος τής ηλικίας θάνατόν του· «Έ σχον τήν κακεντρέχειαν 
νά τόν άπατήσω ήδη κατά τριακοντα ετη και έπεκεινα, οι ο και 
έξαιτοΰμαι συγγνώμην παρ’ αύτοΰ.)) Και ει,ησεν εικοσιδυο ετη 
άκόμη.

Τά είς τήν ιστορίαν τής Α στρολογίας άναφερόμενα δύνανται 
νά συναπαρτίσωσι τόμον όγκωδέστατον, και ήδυνάμεθα εύχερέ- 
στατα νά δείξωμεν, δτι ή Α στρολογία  έξήσκησεν έξ άρχαιοτά- 
των χρόνων μέχρι σχεδόν τής νεωτέρας εποχής τρομεράν επιρ
ροήν· άρκεΐ δμως, ότι ύπεδείξαμεν δι’ ολίγων τόν σκοπόν αύτής 
καί διεκρίναμεν αύτήν άπό τής θετικής έπιστήμης, είς ήν, μ ’ 0- 
λην τήν άφάνειάν της, έχρησίμευσε κατά τι. Μεταβαινομεν δε 
είς τήν κυρίως λεγομένην Αστρονομίαν.

Β'·

Κ ατά πάσας τάς πιθανότητας, ή Αστρονομία έγεννήθη παρά 
τοΐς Ί  ν δ ο ΐ ς. Κατά τήν παράδοσιν δμως τοΰ Ό  σ ί ρ ι δ ο ς, τοΰ 
άρχαιοτάτου τών κατακτητών, ον έθεοποίησαν οί Α ιγύπτιοι, 
φαίνεται δτι ουτοι είσήγαγον τήν χρήσιν τής έβδομάδος παρά 
τοΐς Τνδοΐς, ώς καί τοΰ έβδομαδικοΰ έτους, άποτελουμένου έκ 
δεκατριών μηνών, ών έκαστος περιλαμβάνει τέσσαρας έβδομά- 
δας. Ταύτην δέ τήν διαίρεσιν σώζει ετι καί νΰν ό λαός ουτος, άν 
καί είσήχθη έτι παρ’ αύτώ τό άστρικόν ετος ύπό τοΰ άρχαιοτέ- 
ρου τής Α ίγυπτου νομοθετου Μ α ν ο ΰ.

Α ι πρόσφατοι πραγματεΐαι τοΰ Κ. ' Ρ ό δ ι έ  περί τής άρχαίας 
χρόνο ογιας καθιστώσιν, άν ούχί άν αμφίβολον, τούλάχιστον 
πι ανωτατην τήν υπαρξιν συνεχών σχέσεων μεταξύ Α ιγυπτίω ν  
και ΙνΟών, ^δεικνύουσαι είτε περιέργους άναλογίας μεταξύ τών 
αστρονομικών γνώσεων τών όύο λαών, είτε άξιοσημειώτους ά- 
γώ νας πρός σχηματισμόν τών κύκλων κατά τόν δρόμον τοΰ 
η ifiy, και της σελήνής. Ιδού δέ τί άπαντώμεν έν τώ βιβλίω  
τοΰ Κ. Ροοιέ περί τής Α ρ χ α ι ό τ η τ ο ς  τ ώ ν  ά ν θ ρ ω π ί ν ω ν  
φ υ λ ώ ν :

« Μέχρι τοΰ νΰν οιατηροΰσιν οι Τνδοί εύλαβώς τούς δλως 
άρχικούς τούτους τυπους τοΰ μέτρου τοΰ χρόνου παρά τώ άς·ρι- 
κώ ετει  ̂οέν άπορριπτουσι δε καί παλαιά τινα άστρονομικά έθι
μα, τά όποια έπειράθησάν τινες νά άνενέγκωσι μέχρι τής έποχής 
των πρώτων Σκυθών _  το'σω ύπάρχουσι διεσπαρμένα μακράν,
παρα τοΐς λαοΐς τής βορείου καί άνατολικής, Ά σ ία ς , καί αύτής  
τής Αμερικής.

» Εν τών έθίμων τούτων ήν τό άριθμεΐν τά ετη τη  βοήθεια 
διπλής σειράς περιοδικής μηνών. Τό ά ν τ  ο ΰ ήν, καί είναι ετι 
και νΰν έν Ασια, περιοόος όωοεκα ετών, ών έκαστον φέρει τό 
όνομα ζώου. Πέντε ά ν τ  ο ΰ άποτελοΰσι μίαν εξηκονταετίαν, έ
καστον δε αύτών διακρίνεται διά τοΰ ονόματος ενός τών πέντε 
στοιχείων, (τοΰ πυρός, τοΰ ΰδατος, τής γης, τοΰ ξύλου, τοΰ με
τάλλου·) εις τρόπον ώστε έκαστον τών εξήκοντα ετών εχει ίδιον 
ονομ«, συγκείμενον έκ τοΰ συνδυασμού ενός ονόματος ζώου καί 
ενός ονόματος στοιχείου.

3 9 Ετερον εθιμον, ούχι τοσω κοινον, έχον δέ καταγωγήν ίσως 
αιγυπτιακήν, είναι ή διαίρεσις τοΰ ουρανίου κύκλου— τής ε κ 
λ ε ι π τ ι κ ή  ς— είς 2 8  μέρη, δνομαζόμενα ν α κ σ α τ ρ ά ς  ή σ ε 
λ η ν ι α κ ο ί  ο ι κο ι ,  ών έκαστος αντιστοιχεί περίπου είς τόν δρό
μον, ον διατρέχει ή σελήνη έν μια ημέρα μεταξύ τών άστέρων.

» Δια τής άμοιβαίας δέ μετοχετεύσεως τών παρατηρήσεων
καί τών θεωριών αύτών οί Α ιγύπτιο ι καί οι Τνδοί κατώρθωσαν
ν αποκτήσωσι γνώσεις άξιολογω τάτας περί τών ουρανίων κι
νήσεων. »

Οι Λατίνοι παρέλαβον άπό τούς Α ιγυπτίους τά  ονόματα τών 
επτά ημερών τής έβδομάδος, άτινα έδανείσθησαν καί οί Γάλλοι. 
I ή7 Stfltpx«av λοιπόν τής ήμέρας διηρουν είς τέσσαρα μέρη άπό



6 ώρας έκαστον, άτινα έθετον ύπό τήν προστασίαν ενός πλανή
του. Τό ό'νομα έκάστης ημέρας ώρίζετο ύπό τού ονόματος τού 
είς τό πρώτον αύτής μέρος άντιστοιχοΰντος πλανήτου. Πλανή- 
ται δ’ έτέθησαν ύπό τών άρχαίων, κατά τήν ταξιν τών από τής 
γής άποστάσεων αύτών, οί εξής: Σελήνη, Έρμης, Αφροδίτη, 
Ή λιος, Ά ρ η ς , Ζευς καί Κρόνος.

Ή  δ ε ύ τ ε ρ α  (lunae ά ΐββ= σελήνης ήμερα, γ α λ λ ισ τ ί lundi) 
ειχεν ώς πλανήτας τήν Σελήνην, τόν Έρμήν, τήν Άφροδίτην, 
τόν Ή λιον.

Είς τήν τ  ρ ί τ η ν (Martis (Ι ίββ^ Ά ρεω ς ήμερα, γ α λ λ . raardi) 
άνταπεκρίνοντο ό "Αρης, ό Ζευς, ό Κρόνος, ή Σελήνη.

Είς τήν τ ε τ ά ρ τ η ν  (Mercurii ά ΐβ8= Έ ρμού ήμέρα, γα λ λ . 
mercredi,) ό Ε ρμής, ή Αφροδίτη, ό Ηλιος, ό Αρης.

Είς τ ή ν  π έ μ π τ η  ν (Jovis d ies= A ioi  ήμερα, γ α λ λ . jeudi,) 
ό Ζευς, ό Κρόνος, ή Σελήνη, ό Ε ρμής. ̂

Είς τήν π α ρ α σ κ ε υ ή ν  (Veneris d ie s ^ A f^ ^ r n ^  ήμερα, 
γ α λ λ . vendredi,) ή Αφροδίτη, ό Ηλιος, ό Αρης, ό Ζευς.

Είς τό σάββα το ν  (Saturni dies =  Κρόνου ήμέρα, γ α λ λ .  
samedi,) ό Κρόνος, ή Σελήνη, ό Ερμής,, ή Αφροδίτη.

Είς τήν κ υ ρ ί α  κ ή ν  (solis ά ΐβ8= Ή λίου ήμέρα, dies domi- 
nica _  Κυρίου ήμερα· γ α λ λ . dimanche,) ό Ή λιος, ό Ά ρ η ς , ό

Ζευς, ό Κρόνος.
Ή καταγωγή τής χρή^εως ταύτης τής έβδομάδος, ήν καί σή

μερον άνευρίσκομεν είς τούς Ινδούς, τούς Κινέζους, κ λπ .,ε ίνα ι 
άγνωστος, άλλά  πιθανόν νά ήναι άρχαιοτέρα τής τών λαών τού
των. Τό βέβαιον δέ είναι, δτι κοιτίς τών είς τήν Αστρονομίαν  
άναγομένων μύθων ύπήρξεν ή Ά σ ία , έν η διεφυλάχθησαν αί ά- 
στρονομικαί γνώσεις. Γνωστόν, δτι ό Η ρακλής ύπεκρίνετο τόν 
ήλιον, καί δτι τά  δώδεκα σημεία τού ζωδιακού άνταπεκρίνοντο 
είς τούς δώδεκα αύτοΰ άθλους. Τούς έννέα μήνας τού έτους, καθ’ 
ούς πρωτεύει ή καλλιέργεια, άντεπροσώπευον αί έννέα Μοΰσαι, 
οί δέ λοιποί τρεις άνήκον εις τάς τρεις Χάριτας, τάς φ ίλας τής 
άγάπης καί τής άναπαύλης.

Οί Α ιγύπτιοι ειχον δώδεκα θεότητας, σύμβολα τών οποίων 
ήσαν οί ζωδιακοί άστερισμοί. Ό  Ά μμώ νιος Ζεύς είχε τόν Κριόν· 
ό βούς άνταπεκρίνετο πρός τόν Ταΰρον, οί δέ άχώριστοι θεοί 
?Ωρος καί Άρποκράτης είχον τούς Διδύμους ώς έμβλημα· ό

Καρκίνος ύπηρέτει τόν Άνουβιν· ό Λέων ήν άφιερωμένος είς τόν 
Ηλιον, ή οε Παρθένος είς τήν Ϊσ ιν· σύμβολα τοΰ Τυφώνος 

ήσαν ό Ζυγός καί ό Σκορπίος· ό Η ρακλής είχε τόν Τοξότην, 
ό Μανοης τον Αιγοκερων, καί ό Νέφτης τούς Τχθΰς· δσον δ* 
άφορα τόν Ιδροχόον, ούτος έσήμαινε τήν κατά τόν μήνα Ϊ α -  
νουαριον πληρωσιν λαγήνου διά θαλασσίου ύδατος.

Ο Χαλοαίος Ε ρ μ ή ς  περί τά 3 3 6 0  πρ. Χρ. έκόμισε τάς 
άστρονομικάς γνώσεις είς Αιθιοπίαν.

Οι Α ιγύπτιοι έγνωρι^ον καλώ ς τόν δρόμον τοΰ ήλιου, καί 
άποοειξις τούτου ή κατασκευή τής Περσεπόλεως, ήτις ένεκαινί- 
σθη ύπό τού Σ ι ε μ σ ί δ  κατά τήν άρχή ν μ ιάς περιόδου, τοΰ ή
λιου εισερχομένου εις τό ςωδιον τοΰ Κριοΰ. Πάντες οί όβελίσκοι, 
τεθειμένοι άρμοδιώτατα ώς πρός τόν ορίζοντα, έχρησίμευον ώς 
γνώμονες. Ιής σελήνης αί φάσεις, τών εκλείψεων ή αιτία, τής 
γής τό στρογγύλον, ήσαν γνω στότατα είς τούς Α ιγυπτίους.

Τή βοήθεια του γνώμονος προσδιώριζον οί τών Ινδιώ ν Βραγ- 
μαι τ ά πλατ/], και οιηυθέτουν άκριβεστατα τάς π α γ ό δ α ς  των. 
Τό μέτρον τού έτους ώρίσθη είς 3 6 5  ήμ. 6 ώρ. 31' 15" άπό 
άξιομνημονεύτων χρόνων, καί δέν μακρύνεται πολύ τής άλη- 
θείας. Φαίνεται δέ, δτι καί τόν υπολογισμόν τών έκλείψεων 
έγνώριsov οί λαοί ουτοι· ά λ λ ’ αί γνώσεις αύτών ευρηνται συμ- 
μεμιγμέναι μετά γελοίων δεισιδαιμονιών.

Οί Κ ι ν έ ζ ο ι  ήσαν ώσαύτως προωδευμένοι, ό δέ πανάρχαως 
αύτών πολιτισμός ήγαγεν αύτούς πρωΐμως είς την γνώσιν τών 
πρωτίστων άστρονομικών φαινομένων. Καί ό λαός δέ ούτος, 
εχθρός τών καινοτομιών, έπανέπεσε μετά τήν έξωσιν τών Εύ- 
ρωπαίων είς τάς άρχαίας προλήψεις του. Οι Κινέζοι πιστεύουσιν 
είς τήν δήλωσιν τών υπερτάτων προλήψεων διά τής έμφανείας 
τών φαινομένων οί δέ σοφοί αύτών, οΐτινες δέν ύπόκεινται είς 
τάς δεισιδαιμονίας ταύτας, ένθαρρύνουσιν ούχ ήσσον τάς εις τήν 
έμφάνισιν τών έκλείψεων άφιερουμένας άτοπους θεωρίας.

Φόϊ, ό πρώτος τών Κινέζων αύτοκράτωρ, έσπούδασε τήν Α 
στρονομίαν (2 95 2  π. Χρ.) Ή πυξίς ήν γνωστή έν Κίνα τώ 2 6 9 7  
π. Χρ. διότι ό τότε βασιλεύων Χ όαγγ-τί έπενόησεν δργανον, δι’ 
ού έδεικνύοντο τά τέσσαρα σημεία άνευ τής έξετάσεως τοΰ ού- 
ρανοΰ. Πρώτη δ’ εκλειψις μνημονεύεται έν τή ιστορία ή έπί τής 
εποχής τοΰ Σιοΰ Κάνκ, 2 1 6 9  π. Χρ. συμβάσα, ήτις έχρησίμευσε
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πρός ορισμόν της Σινικής χρονολογίας. ’Από του 5 0 0  π. Χρ. ή 
’Αστρονομία δέν έχαιρε πλέον τά πιστά, καί τώ 2 4 6  π. Χρ. κα- 
τεστράφησαν πολλά βιβλία έν τη χώρα έκείνη, ώς βραδύτερον 
έγένετο έν τη βιβλιοθήκη της ’Αλεξάνδρειάς.

Οί Χ α λ δ α ΐ ο ι ,  θιασώται θερμοί τής ’Αστρονομίας, άπέδιδον 
τήν ευρεσιν αυτής είς τόν Β ή λ  ο ν. Έκέκτηντο δέ γνώσεις ίκα- 
νώς άκριβεΐς περί τής φύσεως τής σφαίρας ήμών, καί έπίστευον, 
ότι ήδύνατο τ ις  νά περιέλθη αύτήν έν διαστήματι ένός έτους, 
έξακολουθητικώς βαδίζων.

Κ ατ’ αύτούς, οί κομήται ήσαν πλανώμενοι άστέρες. Έ γνώρι- 
ζον δέ νά προλέγωσι τάς έκλείψεις, καί τάς έξήγουν ούχί τόσω 
καλώς· ή σελήνη ήν σκοτεινή κατά τό ήμισυ, καί φαεινή κατά  
τό έτερον ήμισυ. Έ ν τούτοις, κατά τόν Σικελιώτην Διόδωρον, 
οί Χαλδαΐοι έγνώριζον, ότι ή αιτία τών σεληνιακών έκλείψεων 
προέρχεται έκ τής διαβάσεως τοΰ ήμετέρου δορυφο'ρου έν τή ύπό 
της γής ριπτομένη σκιά, καί ότι έλάμβανε τό φώς αύτοΰ παρά 
τοΰ ήλίου. Έγνώριζον ωσαύτως τοΰ Χαλδαϊκού κύκλου (σά- 
ρου) τήν περίοδον δέν ήγνόουν, ότι μετά 1 8  έτη έπανέρχεται ό 
ήλιος είς τήν σ ύ ν ο δ ο ν  ή είς τήν ά ν τ ί θ ε σ ι ν ,  είς τήν αύτήν 
άπό τών συζυγιών τής σεληνιακής τροχιάς άπόστασιν, είς ήν εύ- 
ρίσκετο κατά τήν άρχήν τής περιόδου ταύτης, καί ότι εκτοτε αί 
έκλείψεις έπανεφαίνοντο μετά 18  έτη, κατά τάς αύτάς ήμέρας 
τοΰ έτους, κατά τήν αύτήν τάξιν, καί τά αύτά παρουσιάζουσαι 
φυσικά φαινόμενα.

"Οπως ποτ’ άν έχη τό περί τής προτεραιότητος τών Α ιγυ
πτίων καί τών ’Ινδών έν τή σπουδή τής ’Αστρονομίας, βέβαιον 
είναι, ότι κυρίως ή έπιστημη αύτη άπ’αύτών ήρξατο, καί άπ’αύ- 
τών οί "Ελληνες ήρύσαντο τάς άρχάς της.

Ό ’Α λ κ α ί ο ς  (Ηρακλής) είσήγαγεν είς τήν Ε λλά δ α  τήν 
πρώτην σφαίραν τής ’Ασίας, 1 4  αιώνας π. Χρ. ό δε Ήσιοοος 
έτροποποίησε τήν σφαίραν ταύτην, άποτελεσας τό ετος έκ 12 
μηνών τριακονθημέρων, μετά προσθήκης τινός άνά πάσαν διε
τίαν. Μετέπειτα δέ είσήγαγεν είς ’Αθήνας ό Σόλων τήν χρήσιν 
τών μηνών έξ 2 9  καί 30 ήμερών.

Ό  έκ Μιλήτου τής ’Ιωνίας Θ α λ ή ς ,  γεννηθείς περί τά 6 4 0  
π. Χρ. καί πρώτος χρηματίσας τών έπτά τής Ε λλάδος σοφών, 
μετέβη είς Α ίγυπτον, ΐνα παοαλάβη καί μετενέγκη είς τήν πα

τρίδα αύτοΰ τάς γνώσεις, άς έκεΐ άπέκτησεν. Έ ζήτησε τό ύψος 
τών άντικειμένων διά τοΰ μέτρου τών σκιών, άς ρίπτουσι· προεΐ- 
πε τάς έκλείψεις, προσοιώρισε τά ήλιοστάσια, καί άπεπειράθη νά 
έξεύρ/j . 'η> σχεσιν τ/|ς ηλιακής όιάμετρου πρός τήν περιφέρειαν, 
ήν ύπέθετεν, ότι περιέγραφεν ό άστήρ ουτος περί τήν γήν. Έπί 
του βασιλέως ’Α λυάττου τοΰ Β' (609) συνέβη έ'κλειψις, προ^η- 
θεισα ύπό τοΰ Θάλητος, καί κατέπαυσε τόν κατά τών Μήδων 
πόλεμον τών Λυδών. Ό Θαλής άνεζήτει τόν σπόρον τοΰ σύμ- 
παντος·^ παρεοέςατο δέ τό ύδωρ ώς τό γεννητικόν στοιχεΐον.

Κατα τον Αριστοτέλη, Διογένην τόν Λαέρτιον, κλπ. ό Θ αλής 
απείχε τού υλισμού /j κίνησις έπήγα^εν έκ ζώσης δυνάμεως, 
άκρατου Οεότητος. Μόνον δέ έγενικοποίει λ ίαν τήν περί ψυχής 
ιδέαν, ύποθετων, ότι τοιαύτη τις εύρίσκετο καί έν τώ μαγνήτη, 
καί έν τφ  ήλέκτρω, όστις έχει, ώς γνωστόν, τήν ιδιότητα τοΰ 
ελκειν σώματά τινα έλαφρά άφοΰ ήλεκτρισθή διά τής τρίψεως.

Μαθητής τοΰ Θάλητος θεωρείται ό ' Α ν α ξ α γ ό ρ α ς  (κατά  
τόν Ευσέβιον), γεννηθείς καί ούτος έν Μ ιλήτω 6 0 7  πρ. Χρ. μή 
ουνηθεις ομως να ζήση όσον καί ό διδάσκαλος αύτοΰ, διότι δέν 
ύπερέβη τά εξήκοντα τέσσαρα ετη. Διογένης ό Λαέρτιος λέγε ι, 
ότι ό ^Αναξίμανδρος έπενόησε τήν κατασκευήν γεωγραφικών 
χαρτών, ηλιακών ωρολογίων καί σφαιρών. Έ πίστευε τό σφαιρι
κόν τής γης, ήν έθετεν έν τώ κέντρω τοΰ κόσμου· έγνώριζε δέ 
προσέτι, ότι ή σελήνη λαμβάνει τό φώς αύτής παρά τού ήλίου, 
οντος καθαρωτατου πυρός, ου τό πάχος ίσοδυνάμει τώ τής γ^ς. 
Εφεύρε προς τουτοις ό φιλόσοφος ουτος όργανα πρός καταμέ- 
τρησιν τών έποχών τών ήλιοστασίων καί τών ισημεριών.

^Κατα τας κοσμογονικάς αύτοΰ ιδέας, άρχή πάντων τών πραγ
μάτων έστί τό άπειρον, άναλλοίωτον μέν κατ’ ουσίαν, μεταμορ- 
φούμενον δέ είς σειράν ποικιλιών, άνευ μεταβολής τών άρχεγό- 
νων νόμων. Κατά τόν ’Αναξίμανδρον, ή κίνησις ην αίωνία καί 
έμφυτος ίδιότης τοΰ άρχικοΰ χάους, ουσα πρώτιστη αιτία τής 
συναθροίσεως τών ομογενών καί τής διακρίσεως τών έτερογενών 
ουσιών· ή βραδυπόρος δέ αυτη σειρά τών τροποποιήσεων έχρη- 
σίμευεν ώ ς τ ό  διακριτικόν σημεΐον πολλών ήλικιών τής γής, 
μεταξύ δέ άλλω ν καί τής έμφανίσεως τών ζώων, οία γνωρίζομεν 
αυτα. Κατά βάθος οί άλληλοδιάδοχοι ουτοι συνδυασμοί είσίν ή 
άρχή τού έξελιγμοΰ, ή έφαρμοσθεΐσα έπί τής παγκοσμίου υλης.



Μεταξύ τών φιλοσόφων της ’Ιωνικής Σχολής άναφέρομεν 
’Α ν α ξ ι μ έ ν η  τόν Μιλήσιον, οδτινος ή γέννησις ανέρχεται είς 
τό ετος 5 5 0  πρ.-Χρ. Κατά τήν γνώμην τοΰ φιλοσόφου τούτου, 
ή γη  ύπεβαστάζετο ύπό τοΰ άέρος, καί περί αύτήν περιεστρέ- 
φοντο οί στερεοί ούρανοί. Ή  άρχή της κοσμογονίας τοΰ ’Ανα- 
ξιμένους ήν ό άήρ, είς δν έδιδε τόν χαρακτήρα τοΰ αιωνίου καί 
τοΰ άπειρου. Κ ατ’αύτόν, δηλαδή, ό άήρ έπλήρου τά διαστήματα  
τοΰ ούρανοΰ, κατεργαζόμενος τήν αίωνίαν κίνησιν, καί αύτός μό
νος συνιστών τήν ούσίαν παντός πράγματος. Έκ τών συμπυ
κνώσεων καί τών διαστάσεων τοΰ άέρος, τών προξενουμένων ύπό 
τής κινήσεως, έγεννώντο φαινόμενα, ών άποτέλεσμα ήν ή πα
ραγωγή τοΰ πυρός, τοΰ ύδατος καί τής γής, χωρίς ν5 άλλοιωθή 
ή φύσις τοΰ άρχικοΰ στοιχείου, τοΰ άέρος.

"ΐνα δέ συμπληρώσωμεν τό σύνολον τής διδασκαλίας τής 
Ιω νικής Σχολής, όφείλομεν νά εϊπωμεν καί τ ινας λέξεις περί 
φιλοσόφου, καταστάντος περιφήμου διά τάς περί ύψηλοτέρας 
τινός τάξεως σχηματισθείσας ιδέας του. Ό  φιλόσοφος ούτος 
βίναι ’Α ν α ξ α γ ό ρ α ς  ό έκ Κλαζομενών, όστις έ(,η κατά το 
ετος 5 0 0  πρ. Χρ.

Μή παραδεχόμενος μίαν μόνην ύλικήν αιτίαν, ό ’Αναξαγόρας 
έδίδασκε δύο άρχάς άμετακινήτους, τήν μίαν ύλικήν, καί τήν 
έτέραν νοεράν ή πνευματικήν, άνωτεραν τής πρώτης, εξ ής προ
έρχεται ό τοΰ φυσικοΰ κόσμου οργανισμος. Διαφερουσι δε κατα  
πολύ, ώς δήλον, αί ίδέαι τοΰ ’Αναξαγόρου άπό τών τοϋ ’Αναξι- 
μένους, δστις δεν εύρε τόν ύπέρτατον νοΰν, άποδούς είς τόν 
άέρα, τό συστατικόν αύτοΰ στοιχεΐον, κίνησιν άναγκα ίαν, αιτίαν 
άπασών τών δυνατών μεταμορφώσεων.

Ό  μέν Θαλής έχρημάτισεν έν Έ λλάδι πρώτος τών φιλοσό
φων έκείνων, ών τό κοσμογονικον σύστημα εμελλε να έπανα- 
παύηται έπί ενιαίας άρχής, παραοεχθεισης ως άρχετύπου στοι
χείου καί γεννώσης, διά τών μεταγενεστέρων αύτής άναπτύξεων, 
ολόκληρον τοΰτο τό σύμπαν. Τήν οδον ταύτην έβαόισαν ο Φε- 
ρεκύδης, ό ’Α ναξιμένης, Διογένης ό ’Α πολλωνιάτης καί ό Η ρά
κλειτος. Ό  ’Αναξίμανδρος άπ’ έναντίας κατέθηκε τήν βάσιν τοΰ 
συστήματος έκείνου, δπερ έμελλέ ποτε, πλήν τινων τροποποιή
σεων, νά άναπτύξη ό ’Αναξαγόρας, καί τό οποίον συνίσταται είς 
τήν έξήγησιν τοΰ σχηματισμού τών πραγμάτων διά τής συμ-

φυοΰς και ταύτοχρόνου ύπάρξεως άρχών συγχρόνων πρός άλ-  
λήλας, καί συνιστωσών διά τής συμφύρσεως αύτών τό χάος έ
κεΐνο, δπερ ό Κλαζομένιος φιλόσοφος έχαρακτήρισε τοσούτω  
λαμπρώς διά τοΰ π ά ν τ α  όμ ού. Έκ τοιαύτης δέ άφετηρίας ώρ- 
μήΟη είς τήν κοσμογονίαν αύτοΰ ό ’Αναξίμανδρος, συστήσας εί- 
οος ύλιστικοΰ πανθεϊσμού. Ό  Εύσέβιος καί ό Πλούταρχος κα- 
τηγοροΰσι τοΰ ’Αναξιμάνδρου, ώς κατά -/ώραν Gεμένου τό ποιη
τικόν αίτιον· ά λ λ ’ είς τόν ’Αναξαγόραν έπέπρωτο νά συλλάβη  
φιλοσοφικώς τήν ιδέαν δντος διακριτικού τής ύλης καί ύπερτέ- 
ρου ταύτης, τήν ιδέαν νοός κινοΰντος καί διατάσσοντος τό παν.

Τώ 58-4 π. Χρ. Πυ θ α γ ό ρ α ς ,  ό Σάμιος περιηγήθη έπί πολύ 
τήν Α ίγυπτον καί τάς ’Ινδίας. Πρώτος ό φιλόσοφος ούτος συνέ
λαβε τήν ιδέαν πλανητικού συστήματος, γνωστοΰ ύπό τό δνομα 
σ ύ σ τ η μ α  τ ο ΰ  Κ ο π ε ρ ν ί κ ο υ .  Εύρισκεν έν τοΐς πλανήτα ις καί 
τή γή  σώματα στρεφόμενα περί τόν ήλιον, κέντρον τοΰ κόσμου, 
τής σφαίρας ήμών έχούσης ώσαύτως περιστροφικήν κίνησιν, έξ 
ής προέρχεται ή φαινομένη ήμερησία κίνησις· έν γένει δέ, τό 
άρμονικόν τοΰτο σύμπαν έκτελοΰν είδος μελωδίας, μουσικήν ου
ρανίαν. Ό Πυθαγόρας, διά τών παρατηρήσεων αύτοϋ,διηρεσε τό 
ετος είς 365  ήμέρας καί τ ινα ς  ώρας· δι’ αύτόν, τό στερέωμα ήν 
θόλος σφαιρικός καί στερεός.

Ό  μέγας ουτος φιλόσοφος έπίστευεν ένα μόνον θεόν, νοΰν 
έχοντα, δημιουργόν δέ τοΰ κόσμου. Κ ατ’ αύτόν, οί άοιθμοί είσίν
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αι αΡΧαι τω ν ήμετερων γνωσεων, εκπροσωπουντες τα σχήματα  
καί τάς ουσίας· αί άριθμητικαί σχέσεις έξηγοΰσι τά πάντα, τής 
θεότητος καί τής ειμαρμένης ούσών γεννητικών αιτιών. Ή με- 
τεμψύχωσις, ήν έπρέσβευεν, έξ Α ίγύπτου προήρχετο· ή ψυχή, 
άπό|5ροια ούσα τοΰ κεντρικοΰ πυρός, άπετελεΐτο έξ αίθέρος θερ- 
μοϋ καί ψύχους, δυναμένη νά μεταβή άφ’ ενός είς έτερον σώμα.

Περί τό 5 0 0  ετος π. Χρ. ό Δ η μ ό κ ρ ι τ ο ς  εύρισκεν έν τώ  
Γαλαξία  πλήθος άστέρων, περί δέ τό 4 3 0  ό Π λ ά τ ω ν  έδίδα- 
σκεν, δτι ή άρχική τών πλανητώ ν κίνησις ήν εύθύγραμμος, καί 
δτι αί τροχιαί αύτών κατέστησαν κυκλικαί συνεπεία τής έλξεως.

Τώ 4 3 9  πρ. Χρ. ό Μέ τ ω ν ,  φιλόσοφος καί άστρονόμος τών 
’Αθηνών, έδημοσίευσε τόν κύκλον τόν φέροντα τό δνομα αύτοΰ* 
είναι δέ ό κύκλος ουτος περίοδος 1 9  έτών ήλιακών, μεθ’ ήν ό 
Μέτων εύρεν, δτι αί νέαι σελήναι συμπίπτουσι κατά τάς αύτάς



ήμέρας, είς ας  είχον φθάσει καί 1 9  έτη πρότερον. Κατά τό χρο
νικήν δέ τοΰτο διάστημα, 2 3 5  περίοδοι σεληνιακαί πραγματο
ποιούνται, ό δέ τό έτος τοΰ σεληνιακού κύκλου ένδεικνύων άριθ- 
μός καλείται χ ρ υ σ ο ΰ ς, επειδή χρυσοΐς ένεγράφη γράμμασιν 
έν Ά θήνα ις.

Τώ 3 70  έτει πρ. Χρ. Ε ύ δ ο ξ ο ς  ό Κνίδιος ώρισε τοΰ έτους 
τήν διάρκειαν είς 36 5  ημέρας και 6 ώρας, έγνω δέ μεθ’ ικανής 
άκριβείας τά ς διαρκείας τών περί τόν ήλιον περιπολιών τών 
πλανητών.

Ό  Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η ς ,  ό ύπό τών άρχαίων «"Υπατος τών φι
λοσόφων» έπικληθείς, έγεννήθη έν Σταγείροις τώ 384. έτει πρ. 
Χρ. Α ύτός παρετήρησεν έκλειψιν τοΰ Ά ρεος ένεκα τής σελήνης, 
καί άφάνειαν άστέρος τινός διά τής παρεμβολής τοΰ Διός καί 
ένβς κομήτου· ύπήρξε δέ θιασώτης τών στερεών ούρανών, καί 
είσήγαγε τό ομοιόμορφον έν τή κινήσει τοΰ όγδοου και τελευ
ταίου αύτοΰ ούρανοΰ. Έ ν τή Φ υ σ ι κ ή  πραγματεύεται τό ζήτη
μα τής κινήσεως τής γ ή ς , καί καταδεικνύει τήν βαρύτητα τοΰ 
άέρος διά τοΰ άπλουστάτου πειράματος κενής σφαίρας, όλιγώ- 
τβρον βαρείας ή δσον όπόταν πληρωθή άέρος· ύποτίθησι δέ τήν 
τοΰ αίματος κυκλοφορίαν πράγμα πασίγνωστον.

Είς τόν Α ρ ιστοτέλη  οφείλεται ιδέα όρθοτάτη, ήν καθ’ ολο
κληρίαν έπεκύρωσεν ή πρόοδος τών επιστημών, δτι δηλαδή ή 
κίνησις είναι παγκόσμιος, καθολική· ώς πρός τοΰτο δέ τό άντι- 
κείμενον, έπιτίθεται κατά τών κακώς σκεπτομένιον, οΐτινες θέ- 
λουσι ν’ άποδείξωσι τό προφανές, και παραδέχεται τήν κίνησιν 
χωρίς ν’ άποδείξη αύτήν. Τήν φύσιν θεωρεί ώς άρχήν, αιτίαν 
τής κινήσεως, τόν δέ θεόν τίθησιν εκτός τής φύσεως. Ή ενερ
γητική τής ύπάρξεως ήμών άρχή είναι ή ψυχή, καί ταύτην θεω
ρεί ό Σταγειρίτης ώς μετέχουσαν τοΰ σώματος καί θείας κατα
γω γής. Δέν παραδέχεται δέ τό τυχαΐον, είμή ώς έκφράζον δυσ- 
κατάληπτόν τινα ένωσιν μεταξύ άποτελεσμάτων τινών.

Ό  Α ρ ιστοτέλης ειδεν ώσαύτως δ,τι καί σήμερον παραδέχον
ται οί σοφοί, δτι δηλαδή τά πάντα είσί διατεταγμένα κατά νό
μους άμετακινήτους, δι’ άγνώστους τινάς σκοπούς. Τό άπειρον, 
κατ’ αύτρν, είναι άρχή ούδέποτε ένεργεία, καί διαφέρει τοΰ κό
σμου, ουτινος παραδέχεται τό αιώνιον, ώς συνέπειαν τοΰ διαρ
κούς τής κινήσεως. Τό διάστημα καταδείκνυται διά τής άλλη-

λοοιαδοχου παρουσίας διαφόρων σωμάτων έν ένί καί τώ αύτώ* 
τοΰτο δμως δεν είναι ορισμός. Ό  Α ριστοτέλης άρνεϊται τό κε
νόν, και φαίνεται ούτω περιπιπτων είς άντίφασιν, άλλά  φροντί
ζει νά διακρινη τήν υλην έκ τοΰ διαστήματος· δ,τι δέ λέγει 
περί χρόνου σχετίζεται μετά τής περί κινήσεως ιδέας. Καί περι 
τοΰ ζητηματος δε τής τών οντων διαρκείας, τοΰ τόσω πολυκρό- 
του σήμερον, ένησχολήθη ό Σταγειρίτης φιλόσοφος· κατ’ αύτόν, 
παν όν προερχεται πάντοτε έξ οντος όμοιου αύτώ καί προϋπάρ- 
χοντος. Ούτως έφρόνει καί ό Δημόκριτος και ό Πλάτων.

Τών μεγάλων άστρονόμων τή ς άρχαιότητος είς ήν καί ό Π υ- 
θέ ας ,  γεννηθείς έν Μ ασσαλία καί ζήσας 300 έτη π. Χρ. Ουτος 
έφεΰρε γνώμονα, δστις, παρατηρηθείς κατά τό ήλιοστάσιον, έτ
ριψε σκιάν, τής όποιας το μήκος ήν πρός τό ύψος του ^νώμονος 
ως 499  : 14 4 0 . Ο Ερατοσθένης, δστις πρώτος άπεπειράθη τήν  
καταμέτρησιν τής γή ς  δυνάμει τών άστρονομικών παρατηρή
σεων, τοσουτω έτιμα τοΰ Πυθέου τήν παρατήρησιν, ώστε ταύ
τη ν μετεχειρίσθη ώς μίαν τών βάσεων τής Γ ε ω γ ρ α φ ί α ς  αύ
τοΰ. Τόν Πυθέαν ώσαύτως μιμησάμενος καί ό "Ιππαρχος, ώρισε 
τον βυζαντινόν λεγόμενον παράλληλον κύκλον διά τής σκιάς 
γνωμονος. Και ο Πτολεμαίος δέ, ώς καί οί πρό αύτοΰ γεωγρά
φοι, συνεμορφώθη τή παρατηρήσει τοΰ Πυθέου εις τούς γ ε ω 
γ ρ α φ ι κ ο ύ ς  αύτοΰ Π ί ν α κ α ς .

'Υπό τοΰ πρός τήν Αστρονομίαν καί τήν Γεωγραφίαν πάθους 
ωθούμενος ό Πυθέας, έρρίφθη εις κινδυνωδεστάτας περιηγήσεις. 
Προύχώρησε λίαν είς τόν άρκτικόν πόλον διά τοΰ δυτικοΰ Ω 
κεανού* ιδών δέ, δτι δσω προύχώρει, έπί τοσούτω έμηκύνοντο 
καί αί ήμέραι κατά τό θερινόν ήλιοστάσιον, (ότε ό ήλ ιος περι- 
γράφεο τούς παραλλήλους του βορείου ημισφαιρίου,) είσεχώρησε 
μέχρι τής νήσου Θούλης (πιθανώς τής ’Ισλανδίας,} ένθα ό ήλιος 
άνέτελλε σχεδόν άμα δύων. Παλινοστήσας δέ, άνεκοίνωσε τάς  
άνακαλύψεις αύτοΰ, καί έθεωρήθη ώς φαντασιόπληκτος. Α ί τών 
νεωτέρων θαλασσοπόρων έκθέσεις έδικαίωσαν όλοσχερώς τόν 
Πυθέαν δθεν καί ήδη θεωρείται ώς πρώτος προχωρήσας πρός 
τόν πόλον μέχρι τόπων άκατοικήτων, καί ώς πρώτος τών άς·ρο- 
νόμων διακρίνας τά κλίματα διά τοΰ· διαφόρου μήκους τών ήμε
ρων καί τών νυκτών. Ή έποχή, και ή πόλις, καί ή ήλικ ία , καθ’ 
ήν- άπέθανεν ό Πυθέας, άγνοοΰνται μέχρι τοΰδε.



Ό ’Α ρ χ ι μ ή δ η ς ,  δστις ήκμαζεν έν Συρακούσαις 2 0 0  ετη π. 
Χρ κατεσκεύασεν ύαλίνην σφαίραν, ής οί κύκλοι παρίστων τάς 
ούρανίας κινήσεις.

’Α ρ ί σ τ α ρ χ ο ς  ό έκ της ’Αλεξανδρινής Σχολής έζήτησε τάς  
άποστάσεις της Γής άπό τοΰ Ή λίου καί τής Σελήνης δι’ άκρι- 
βοΰς θεωρητικής μεθόδου, ής δμως τά άποτελέσματα έσφαλμένα 
άπέβησαν δι’ ελλειψ ιν μόνον καλών παρατηρήσεων. Έκ τής ’Α 
λεξανδρινής Σχολής ό ’Αρίσταρχος μόνος παρεδέξατο τήν κίνη- 
σιν τής γής, καί διά τόν λόγον τούτον κατηγορήθη έπί άσεβεία.

Η πλαγιότης τής έκλειπτικής ώρίσθη ύπό τοΰ Έ ρ α τ ο σ θ έ -  
ν ο υ ς .  Ούτος έφεΰρε τόν άστρολάβον, έποιήσατο άκριβεΐς παρα- 
τηρήσεις καί κατεμέτρησεν ώς έγγ ιστα  τό μήκος τοΰ γήινου κύ
κλου. Τήν μέθοδον αύτοΰ, άπλήν ούσαν, παρεδέξαντο οί νεώτε- 
ροι άστρονόμοι.

Ό  " Ι π π α ρ χ ο ς ,  άκμάσας κατά τά 2 1 9 — i 68  π. Χρ. καί έκ 
Νικαίας καταγόμενος, έχρημάτισεν ό μέγιστος τών άστρονόμων 
τή ί άρχαιότητος, ύπολογίσας πρώτος τάς έκλείψεις καί προει- 
πων τάς μελλούσας νά συμβώσιν έν διαστήματι 6 0 0  έτών· δέν 
ήόυνηθη δε νά έγγυηθή περί τής άκριβείας τών πορισμάτων του 
έπεκεινα τής προθεσμίας ταύτης, ένεκα τής άτελείας τών μεθό
δων καί τών πινάκων, ούς είχε καταστρώσει. Ό  "Ιππαρχος ήρίθ- 
μησε 1 0 2 6  άστέρας, ών κατεμέτρησε τάς γωνιώδεις αποστάσεις, 
όρίσας τάς θέσεις αύτών διά παρατηρήσεων μάλλον ή ήσσον ά- 
κριβών, δσον ήν έφικτόν κατά τήν έποχήν εκείνην, καί διήρεσεν 
αύτούς είς 4 9  άστερισμούς· παρεδέξατο δέ τήν πλαγιότητα  τής 
εκλειπτικής, ήν ευρεν ό Ερατοσθένης, άφοΰ έξήλεγξεν αύτήν. 
ΙΙροσδιωρισε τήν οιάρκειαν τοΰ έτους, παρατηρήσας τήν έπάνο- 
δον τοΰ ήλιου εις τό αύτό ήλιοστάσιον ή είς τήν αύτήν ισημε
ρίαν, μεταχειρισθείς στύλου σκιάν έν τή καταμετρήσει ταύτη. 
Έ κτελέσας δέ καί δοκιμάσας τάς παρατηρήσεις αύτοΰ έπί πολλά  
ετη, δπως προφυλαχθή δσον τό δυνατόν καθ’ οίασδήποτε πλά
νης, κατενόησε καί έβεβαίωσε τήν άνισότητα τών ωρών τοΰ έ- 
νιαυτοΰ και τήν τών ήμερών. ΙΙαρεδέχετο τήν περί τήν γήν κι- 
νησιν τοΰ ήλίου, καί έχάραξε τήν περιγραφομένην παρ’ αύτοΰ 
καμπύλην, ώς καί έκείνην, ήν διατρέχει ή σελήνη περί τήν σφαί
ραν ήμών· προσέτι έπήνεγκεν άκρίβειάν τινα είς τόν ύπολογι- 
σμόν τών άπό τοΰ ήλίου καί τής σελήνης αποστάσεων τής γής,

και κατεδειξε τό μέσον τής εύρέσεως τοΰ μήκους καί τοΰ πλά
τους τόπου τινός δι’ αστρονομικών παρατηρήσεων. Πρώτη δέ 
σπουδαιοτάτη άνακαλυψις αύτοΰ είναι ή π ρ ο ή γ η σ ι ς  τ ώ ν  ισ η 
μ ε ρ ι ν ώ ν ,  ήν εύρε παρατηρήσας, δτι οί άστέρες κινοΰνται έκ 
δυσμών πρός άνατολάς περί τούς πόλους τής έκλειπτικής.

Μετά τόν "Ιππαρχον, δστις μεγάλω ς ώφέλησε τόν μετά έκ- 
καίοεκα έκατονταετηριόας άκμάσαντα Κοπέρνικον, αι θετικαί 
έπιστήμαι έτιμήθησαν έν ’Αλεξανδρεία μέχρι τοΰ 6 5 0  μ. Χρ. 
δτε ό Κ αλιφης Ομάρ έξεδιωξεν έκεΐθεν τούς σοφούς, πυρπολή- 
σας τήν περιβόητον τής πόλεως βιβλιοθήκην.

Ή μετα^ρύθμισις τοΰ ήμερολογίου ύπό τοΰ ’Ι ο υ λ ί ο υ  Κ α ί -  
σ α ρ ο ς  είχε καταστή άναγκαία ένεκα τής μή συμπτώσεως τής 
διαρκείας τοΰ έτους μετά τής κινήσεως τοΰ ήλίου. Ό  έκ τής  
Αλεξανδρινής Σχολής Σ ω σ ι γ έ ν η ς  έκέρδησε τό βραβεΐον τοΰ 

πρός λύσιν τοΰ ζητήματος τούτου γενομένου συναγωνισμού. Τό 
μήκος τοΰ έτους ώρίσθη είς 3 6 5  ήμέρας καί 6 ώρας, τουτέστι 
τό κοινόν ετος άπετελεΐτο έκ 365  ήμερών, καί άνά πάσαν τε
τραετίαν ύπήρχεν έμβόλιμον έτος (bissextile) έκ 366  ήμερών.

Κ λ α ύ δ ι ο ς  ό Π τ ο λ ε μ α ί ο ς ,  ζήσας έν ’Αλεξανδρεία περί 
τό 1 3 8  ετος μ. Χρ. έχρημάτισεν ιδρυτής άστρονομικοΰ τίνος 
συστήματος, παραδεκτού γενομένου μέχρι τοΰ 1 5 3 0 .  Λαβών 
τόν κατάλογον τών αστέρων τοΰ 'Ιππάρχου, έτροποποίησεν αύ
τόν, και έσχημάτισε 4 8  άστερισμούς έκ τών σημαντικωτέρων 
άστέρων, 1 2  τάξας περί τήν έκλειπτικήν, 21 έν τώ άρκτικώ ή- 
μισφαιρίω καί 1 5  είς τό μεσημβρινόν ήμισφαίριον. Τό περισπού
δαστο ν αύτοΰ σύγγραμμα ’Α λ μ α γ έ σ τ η  (α) περιέχει απειρα
ρίθμους παρατηρήσεις καί άρχαΐα προβλήματα έπί τής Γεωμε
τρίας καί τής ’Αστρονομίας. Ό Πτολεμαίος έπρέσβευεν, δτι ή 
γή είναι άκινητος έν τώ  κέντρω τοΰ παντός, ύποθέτων στρεφό
μενα περί αύτήν τήν Σελήνην είς ένα μήνα, τόν Έρμήν είς τρεις,

(α) Το σύγγραμμα τοΰτο εΐχεν επιγράψει ό Πτολεμαίος Σ ύ ν τ α ξ ι ν *  φαίνεται 
δέ, οτι οί μεταγενέστεροι άντιγραοεΐς είχον προτάξει τοΰ τίτλου το Ιπίθετον μ ε- 
γ ί σ τ η, είτε διά τον δγκον είτε διά την σπουδαιότητα τής συγγραφής. Ότε δέ 
οΐ "Αραβες μεταφρασται έπεχειρίσαντο κατά τον Θ'αιώνα νά μεταφράσωη καί τήν 
βίβλον ταύτην, οιετηρησαν άμετάτρεπτον το έν τώ πρωτοτυπω έπίθετον, προτάξαν- 
τες αΰτοΰ μόνον το αραβικόν άρθρον άλ· καί εκτοτε έμεινε παρά τοΐς Κΰ.ωπαίοιί 
ό παρεφθαρμένος τίτλος ’Α λ μ α γ έ σ τ η ,  διαδεχθείς άνοικείως πάνυ τήν περιώνυμον 
Μ ε γ ί σ τ η ν  σ ύ ν τ α ξ ι ν ,  Σ. Μ.



τήν Άφροδίτην είς οχτώ, τόν "Ηλιον είς εν ετος, τόν Ά ρ η ν  είς 
δύο τόν Δία είς δωοεκα, τόν Κρόνον είς τριάκοντα, καί τούς 
αστέρας εις 2 5 ,0 0 0  περίπου. Πλήν τών περιοδικών τούτων κι
νήσεων, έτεραν ήμερησιαν άπέδιδεν είς πάντας τούς άστέρας, 
έξ άνατολών πρός δυσμάς. Ιδ ίω ς όμως ό Πτολεμαίος έδοξάσθη 
διά την άνακαλυψιν της τ α λ α ν τ ώ σ ε ω ς ,  μ ιάς τών τριών με
γάλω ν άνισοτητων τής χινήσεως τής σελήνης, συνδεόμενης τή 
άπό τοΰ ήλίου άποστάσει καί τή περινείω.

Α λ φ ό ν σ ο ς  ό Γ, βασιλεύς τής Κ αστιλλ ία ς, κατηνάλωσε 
τετρακοσιας χ ιλιάδάς όουκατων ισπανικών διά τήν κατασκευήν 
τών Α λ φ ο ν σ ε ι ω ν  π ι ν ά κ ω ν ,  οΐτινες κατεστρώθησαν τώ  
1 2 5 2 , μετά τήν έπί τοΰ θρόνου άνάβασιν αύτοΰ. Περί τό 1 2 4 0  
ειχε συνηθροισμενους εν Τωλήτω τούς ένδοξοτέρους τών σοφών 
τής έποχής του, άνευ διακρίσεως θρησκεύματος. Έ πί πολύν χρό
νον οι πίνακες αύτοΰ έθεωρήθησαν ώς άκριβέστατοι· έν αύτοΐς, 
ή τοΰ έτους διάρκεια ορίζεται ώς έγγ ιστα  άκριβώς, διότι μόλις 
είναι μείζων κατά 28".

Ο βασιλεύς Αλφόνσος, όστις έθεωρεΐτο καί ώς άλχημιστής, 
δυνάμενος νά κατασκευάζη χρυσόν, (έφ’ ώ καί έγραψε πόνημά 
τ ι, τιτλοφορουμενον Β ι β λ ι ο ν  τ ο ΰ  θ η σ α υ ρ ό  ΰ,) άπεβίωσε τώ  
1 2 8 4 . Ή γωνίσθη νά συνενώση τήν Γερμανικήν αύτοκρατορίαν 
μετά τοΰ στέμματός του· είς πολλάς περιήλθεν έριδας προς 
τούς Μαύρους και τούς πλείστους τών βασιλέω ν έθεωρήθη ώς 
άσεβής, ένεκα τών μετά τών ’Ιουδαίων καί Αράβων σοφών σχέ- 
σεών του, πρό πάντων δέ συνεπεία τής άποσκιρτήσεως αύτοΰ 
άπό τής 'Ρωμαϊκής σχολής.·— Ένδίδων (λέγει ό ’Αραγώ) είς όρ- 
θάς προαισθήσεις περί τής μεγαλοπρεπούς άπλότητος, ήτις  
θάσσον ή βράδιον ήθελε καταστή ΐδιότης τών ούρανίων άνακυ- 
κλήσεων, ό Α λφόνσος άνέκραξεν: « Ά ν  μ ’ έκάλει ό Θεός καί 
έζήτει τήν συμβουλήν μου, δτε έδημιούργει τόν κόσμον, κάλ- 
λιον ήθελον διαταχθή τά  πράγματα.1»

Κ ατά τήν αύτήν περίπου έποχήν (12 6 7) ό θαυμάσιος διδά
σκαλος ' Ρ ο γ ή ρ ο ς  Β ά κ ω ν  προέτεινε τώ ΙΙάπα Κλήμεντι τώ  
Δ' τήν διόρθωσιν τοΰ ημερολογίου, ήτις όμως έγένετο μετά δύο 
μόλις εκατονταετηρίδας (1 580) έπί Γρηγορίου τοΰ ΙΓ'.

Ή ΙΔ' έκατονταετηρίς ύπήρξε στείρα διά τάς έπιστήμας, άνα- 
δείξασα μόνον θεολόγους, φιλοσόφους καί άλχημιστάς.

Η τώ ν έπιστημών άναγέννησις, ύπερμεσούσης τής ΙΕ' έκα- 
τονταετηρίδος, προπαρεσκεύασε τάς νεωτέρας προόδους.

Τώ 1 4 6 0  έφάνη έν Γερμανία ό ' Ρ ε γ ι ο μ ο ν τ ά  νο ς, κρύπτων 
ύπο τό ψευδώνυμον τοΰτο τόν Ί ω ά ν ν η ν  Μ ύ λ λ ε ρ .  Ούτος συ- 
νεσπούδασε μετά τοΰ Ί ω ά ν ν ο υ  Π υ ρ β α χ ί ο υ ,  όστις έξέδωκεν 
έπιτομήν τής Ά  λ  μ α γ  έ σ τ η  ς. Συνεργαζόμενος δέ μετά τοΰ 
Βαθέρου ό 'Ρεγιομοντάνος κατώρθωσε, βοηθούμενος ύπό τοΰ 
πλούτου τοΰ συνεργάτου αύτοΰ, νά προμηθευθή τά  είς τάς έρεύ- 
νας αύτοΰ άναγκαιοΰντα όργανα. Έδημοσίευσεν έ φ η μ ε ρ ί δ α ς ,  
ήτοι άστρονομικούς πίνακας, έπί τριακονταετίαν, παρετήρησε 
τόν κομήτην τοΰ 1 4 7 2 , καί πρώτος έζήτησε νά εύρη τήν άπό 
τή ς γής άπόστασιν αύτοΰ.

Ά π ό  τής έμφανίσεως τοΰ Ν ι κ ο λ ά ο υ  Κ ο π ε ρ ν ί κ ο υ  (14 7 3 --  
1 5 4 3 )  ή έπιστήμη τών άστρων εισέρχεται είς νέαν περίοδον, 
γνωστοποιουμένου τοΰ άληθοΰς συστήματος τοΰ κόσμου. Ό  έκ 
Πρωσσίας όρμώμενος σοφός ούτος, λαβών τό ένδόσιμον έκ τών 
περί κινήσεως τής γής σκοτεινών θεωριών τοΰ Πυθαγόρου καί 
τοΰ Σενέκα, προέβη είς τήν άνακάλυψιν τοΰ παγκοσμίου νόμου 
τής κινήσεως καί τών λοιπών έπιστημονικών θεωριών, αϊτινες 
άποτελοΰσι τάς βάσεις τής Αστρονομίας. 'Ώστε άπό Κοπερνί
κου άνατέλλει νέα έποχή είς τήν ιστορίαν τής έπιστήμης, καί 
άνατρέπεται μέν άρδην ή παράβολος ίδέα τής άχινησίας τής  
γής, διακρίνεται δέ ή θεωρία τή ς πληθύος τών κόσμων.

’Ο λίγα έτη μετά τόν θάνατον τοΰ Κοπερνίκου έμφανίζεται ό 
Δανός τό γένος Τ υ χ ο β ρ ά χ η ς ,  μέγα συντελέσας πρός άνακά
λυψ ιν  διαφόρων άστρολογικών θεωριών, ά λλά  μή άπηλλαγμέ- 
νος καί άστρονομικών τινω ν προλήψεων. Συνεπεία τούτων άπο^- 
ρίψας τό τε ΙΙτολεμαϊκόν καί τό Κοπερνίκειον σύστημα, ώς μή  
συνάδοντα άμφότερα πρός τάς παραδόσεις, έπενόησεν ίδιον σύ
στημα, καθό ή μέν γή διατελεΐ έδράζουσα έν τώ κέντρω τοΰ 
παντός, περί αύτήν δέ στρέφονται ό τε ήλιος καί ή σελήνη· καί 
τινές μέν τών πλανητών κυκλοφοροΰσι περί τόν "Ηλιον, τινές δέ 
περί τήν Γήν, ή όλη δέ περί τήν τελευταίαν ταύτην περιφορά 
τών άστέρων τοΰ ούρανοΰ συμπληροΰται έν διαστήματι 2 5 ,0 0 0  
έτών.

Ό  Γ α λ  ι λ  α ΐ  ο ς, γεννηθείς έν Φλωρεντία τώ 1 5 6 4 , άνεκά- 
λυψε τούς δορυφόρους τοΰ πλανήτου Διός, καί εύρε τούς νό



μους της βαρύτητος έπι της γηίνης έπιφανείας· ό Γαλιλαίος, ώς 
πρώτος έφευρετής τών αστρονομικών διοπτήρων, συνετέλεσε τά  
μέγιστα πρός τήν τελειοποίησιν της μαθηματικής Αστρονομίας, 
ήλλαξε δέ έπαισΟητώς τήν όψιν της φυσικής ’Αστρονομίας. Κα- 
τηγορηΟε'ις υπό τοΰ ιεροδικείου ώς άσεβώς ύποστηρίζων τήν κι- 
νησιν τής γής, ύπέστη πλεΐστα  δσα υπό τοΰ τυφλοΰ φανατισμοΰ 
τής έποχής του, έως ου ό Πάπας Βενέδικτος ΙΔ' ήκύρωσε τήν 
κατ’ αϋτοΰ έκδο θεΐσαν θανατικήν άπο'φασιν.

Πλησίον τοΰ μεγάλου ονόματος τοΰ Γαλιλαίου τίθεται τό 
τοΰ Κ ε π λ έ ρ ο υ ,  γεννηθέντος έν Βυρτεμβέργη τ ώ 1 5 7 1 .  Εις 
τοΰτον έπεφυλάσσετο τό μέγα έργον τής άνακαλύψεως τών ά- 
ναλλο ιώτων νόμων, ο ιτινες διέπουσι τάς κινήσεις άπάντων τών 
ουρανίων σω μ ά τω ν έφ’ ώ καί δικαίως λογίζετα ι ώς νομοθέτης 
τ ή ς ’Αστρονομίας, ήςτινος τάς βάσεις άποτελοΰσιν οί τρεις πε
ριώνυμοι Κεπλέρειοι νόμοι, χρησιμεύσαντες ώς πρόδρομοι τής  
υπό τοΰ Νεύτωνος έφευρεθείσης άκολούθως υψηλής θεωρίας τής 
παγκοσμίου έλξεως.

Κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ XL αίώνος εύρίσκομεν έν Γ αλλ ία  
τόν Κ α ρ τ έ σ ι ο  ν, όστις, μεθ’ δλον τόν έξοχον αΰτοΰ νοΰν, ού
δέν άλλο κατέλιπεν έν τ ώ  συνόλω τών περί κοσμογονίας σπου
δών του, είμή σύστημά τ ι καταστραφέν σήμερον όλοσχερώς.

Τώ 1 6 1 1  ό Έ β έ λ ι ο ς  έν Δανζίκ/) έπιχειρίζεται διαφόρους κα
ταμετρήσεις άστέρων, άνακαλύπτει τήν τ α λ ά ν τ ω σ ι ν  τής σε
λήνης, καί καταλίπει ήμΐν τήν περισπούδαστον σ ε λ η ν ο γ ρ α 
φ ί α ν  του.

Ό Δ ο μ έ ν ι κ ο ς  Κ α σ ί ν η ς ,  ίδών τό φώς έν Νικαία τής ’Ιτα
λ ία ς  τώ 1 6 2 5 ,  καταμετρεί διαφόρους κομήτας, καί άνακαλύπτει 
τό ζωδιακόν φώς.

Ό  περιώνυμος Ο ύ ϊ γ έ ν σ ι ο ς  (Huyghena), γεννηθείς έν ‘Ολ
λανδία τώ 1 6 2 9 ,  παρατηρεί πρώτος τόν δακτύλιον τοΰ Κρόνου, 
καί άνακαλύπτει τόν τέταρτ ον τοΰ πλανήτου τούτου δορυφόρον 
πλουτίζει δέ τήν έπιστήμην διά πλείστων όσων εργαλείων καί 
διαφόρων μεθόδων πρός τήν άκριβή καταμέτρησιν τών ουρανίων 
σωμάτων.

Ά π ό  τοΰ περιδόξου Ν ε ύ τ ω ν ο ς  ( 1 6 4 2 — 17 2 7 )  ή Αστρονο
μία καθίσταται θετική έπιστήμη, άπασαι δέ αί παράδοξοι καί 
φ ανταστικα ί υποθέσεις υποχωροΰσιν ένώπιον τής άκριβείας τοΰ

έπι τής άληθείας έρειόομένου ύπολογισμοΰ. Πατρίς τοΰ Νεύτω
νος ην ή Α γγλ ία . Αι μεγαλοπρεπείς δέ καί σπουδαΐαι άνακα- 
λύψεις, μεθ’ ών ό έξοχο: ούτος νοΰς έκόσμησε τήν τε Φυσικήν 
καί τήν Α στρονομ ίαν, άναδεικνύουσιν αύτόν δικαίως ώς τόν έν- 
δοξότερον τών ύπαρξάντων σοφών.

Οί έφεξής ερχόμενοι άστρονόμοι Φ λ ά μ σ τ ε δ ,  Χ ά λ λ α ϋ ,  
Μ α γ  ε ρ, Β ρα ο λ ε  υ, Λ ακ α ϊ λ  και Ε ύ λ  ή ρ ο ς συμπληροΰσι τήν 
τάξιν τών σοφών τοΰ ΙΗ' αίώνος ούρανοσκόπων. Ό  δέ ΙΘ' αιών 
φαεινοΐς γράμμασιν ένέγραψεν έπί τών μετώπων τοΰ τής Α θ α 
νασίας τεμενους τα δνοματα των οιακεκριμένων ίεροφαντών τής 
Ουρανίας, Έ ρ σ χ έ λ λ ο υ ,  Λ α π λ  ά ς, Ά  ρ α γ ώ , κλπ. έφ’οίς σε- 
μνύνεται σήμερον ή ύψίστη τών άστρων έπιστήμη.

A. B o i l l o t .

(Μετάφρασις κατ’ Ικλογήν Γ. Λ. ΞΑΝθΟΠΟϊΛΟϊ.)



Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ 1ί \Ι Ο ΜΗΡΟΣ.

(Μελέτη ΙπΙ νεοφανούς συγγράμματος.)

Ό τι ή καθόλου Ε κκλησία  έχει όλως πνευματικήν άποστολήν 
καί ούδαμοϋ τών διδασκαλιών αυτής άπαντάται ή ελάχιστη νυ- 
ξις της ένώσεως τοΰ καισαρισμού μετά της ίερωσυνης, τοΰτο 
πασίγνωστόν έστι, πολλοί δέ πολλαχώς περί τά θεολογικά τρι- 
βωνες άπέδειξαν. Άνερχόμενοι είς αύτάς τάς πηγάς τοΰ χρι
στιανικού πολιτεύματος, καί έξετάζοντες τήν έννοιαν τών εύαγ- 
γελικών συγγραφέων, παρατηροΰμεν, δτι ούτε έν τώ πνεύματι 
τοΰ ίεροΰ Οεμελιωτοΰ τής Ε κκλησίας, ούτε έν τώ τών "Αποστο
λών καί τών λοιπών Πατέρων τών πρώτων αιώνων τοΰ χριστια
νισμού, άπαντάται ίχνος τοΰ παρατραγωδου σχεδίου τής ένω- 
σεως τοΰ έκκλησιαστικοΰ άξιώματος ρ.ετά τής κοομικής άρχής. 
Ώ στε έξ άναμφιλέκτων μαρτυριών καταπίπτει καί εξελέγχεται 
ώς κατάχρησις τό σύστημα τής κακώς έννοηθείσης καί έφαρμο- 
σθείσης ιεροκρατίας, έξ ού παρήχθη ή τραγέλαφος συγκέντρω- 
σις τής κοσμικής μετά τής πνευματικής εξουσίας έν τώ προσώ- 
πω τοΰ άντιποιουμένου δικαιώματα όρατοΰ άντιπροσώπου τής 
θεότητος, τοΰ ρομφαιοφόρου ’Επισκόπου 'Ρώμης.

Τά τοσάκις έλελίξαντα  τήν δύστηνον άνθρωπότητα παράδοξα 
ζητήματα καί προκαλέσαντα τοσαύτας αίματηράς σκηνάς, τελε- 
σθείσας έν όνόματι τοϋ Ά ρχοντος τής ειρήνης, έρχεται νά διευ- 
κρινήση άξιόλογός τ ις  συγγραφή, πλείστην δσην έμποιησασα 
τήν έντύπωσιν είς τόν Εύρωπαϊκόν κόσμον, καί τής όποιας ό 
άνώνυμος συγγραφεύς φαίνεται άνήκων είς τήν εύάριθμον έκεί- 
νην φάλαγγα , ούχί τών άκράτων φιλελεύθερων, τών επιδιωκον- 
των τήν κατάργησιν οίουδήποτε συνέχοντος τήν άνθρωπότητα 
ήθικοϋ χαλινοΰ, άλλά  τών συντηρητικών λεγομένων καί συνε
τών, οΐτινες, καίτοι μή άρεσκόμενοι είς τό σύστημα, ούχ ήττον

έμφοροΰνται ύπό πλείστου όσου ζήλου πρός βελτίωσιν καί κα
λήν έφαρμογήν τών κοινωνικών συνθηκών.

 ̂Η συγγραφή αύτη, ή περιεργοτέρα ίσως άφ’ όσας ειδον τό 
φως τής δημοσιότητας κατά τήν τελευταίαν ταύτην δεκαετηρίδα, 
(ήντινα εύλόγως δυνάμεθα ν’ άποκαλέσωμεν δ ε κ α ε τ η ρ ί δ α  
π ρ ο ό δ ο υ , )  όφειλομένη εις τόν ζωηρόν κάλαμον τριαστέρου τ ί
νος Ά ββα, έπιγέγραπται Ό  ’Ε π ι κ α τ  ά ρ α τ  ο ς ‘(1β Maudit·) 
κατέστη^δε ού πρό πολλοΰ γνωστή τώ καθ’ ημάς δημοσίω ύπό 
ομογενούς, αξιεπαινως πανυ άσχολουμένου περί τήν μεταγλώ τ-  
τισιν ™ ν στιγματιζόντων τάς Παπικάς ύπερβασίας συγγραμμά
των, τοΰ Κ. Α. Μαλιάκα. Έ ν αύτη ό πεφωτισμένος Ά β β ά ς προ- 
τιθεται να άποδείξη δι’ άκαταμαχήτων επιχειρημάτων τήν παρα
γνώ ρισή τών άρχών καί τοϋ πνεύματος τοϋ χριστιανισμού ύπ’ 
αύτών τών λειτουργών αύτοΰ, καί ύποδεικ^ύει όποια τις  έσεται 
ή τύχη τής Εκκλησίας, άν δεν έπιταχυνθή ή βελτίωσις του 
κλήρου, καί αν δέν θέληση ούτος νά έννοήση τόν άληθή αύτοϋ 
προορισμόν.

Ολόκληρον τό περισπούδαστον τοϋτο σύγγραμμα έστι τρανή 
διαμαρτυρησις τής προοδευτικής τοΰ αίώνος τάσεως κατά τοΰ 
όπισθοδρομισμοΰ, όν έπαγγέλλετα ι πανταχοΰ τής γής, ιδίως δ’ 
έν τη κατα μέγα μέρος φανητιώση Ευρώπη, ή τής θρησκομανίας 
λύμη. Η παγκόσμιος ιεροκρατία τραυματίζεται καιρίως ύπό τοϋ 
εύφραδοϋς συγγραφέως τοΰ Έ π  ι κ α τ α ρ ά τ  ο υ, ούτινος ό κά
λαμος, νευρώδης καί φλογερός, καταφέρεται, διά τοϋ προσώπου 
τοΰ φιλελευθέρου καί άληθοΰς λευίτου ’Ιουλίου, κατά τών ύπό 
τών φανατικών ιερέων καί τών ύπερμάχων τοΰ ’Ιησουιτισμού έν 
πληρει δεκάτω έννάτω αίώνι ένεργουμένων στρεβλώσεων τής συ- 
νειδήσεως καί τής άνθρωπίνης καρδίας.

Δέν είναι ή πρώτη περίστασις, καθην  προσβάλλεται τοσούτω  
έπιτηδείως τό καταχθόνιον τοΰ Αοϊόλα τάγμα, ή δεινή αύτη  
γάγγραινα, ή έν τοΐς σπλάγχνοις τής Εύρώπης έμφωλεύουσα 
καί καταλυμαινομένη τήν περί αύτήν άτμοσφαΐραν. Μυριάκις ή 
φωνή τών όρθοφρονούντων ύψώθη κατά τοΰ ύπό πάντα λίθον 
ευδοντος τούτου σκορπίου, καί έκεραύνωσε τόν άτάσθαλον τού
τον Πρωτέα, τόν ύπούλως δηλητηριάζοντα τάς κοινωνίας. Ά λ λ ’ 
εις τόν ανώνυμον Ά ββάν άπέκειτο όπως, συναρμολογήσας τάς 
θετικωτέρας άποδείξεις έπί τής άντιχριστιανικής διαγωγής τοΰ



άποφωλίου τούτου τέρατος, έκθέση τάς γυμνότητας αΰτοΰ είς 
άπαντα τόν κόσμον, χαί προκαλέση τήν έν όνόματι τοΰ πολιτι
σμού σταυροφορίαν κατά της μισοκάλου ταύτης λεγεώνος. "Ως 
τε ύπό τήν έποψιν ταύτην ό Ε π ι κ α τ ά ρ α τ ο ς  μεγίστην εχει 
τήν συγγένειαν μετά τοΰ Π ε ρ ι π λ α ν ώ  μ έ ν ο υ  Ι ο υ δ α ί ο υ ,  
της γνω στής συγγραφές τοΰ Εύγενίου Σύη, ήτις τοσαΰτα πα- 
ρέσχε πράγματα τοΐς Τησουίταις.

Ά λ λ ’ ό φίλος της άληΟοΰς προόδου τής Ε κκλησίας άνώνυ- 
μος ούτος συγγραφεύς δέν περιορίζεται είς μόνην τήν άποκάλυ- 
ψιν τών άσχημιών τής ίησουϊτικής άκρίδος, άλλά  στρατεύεται 
κατά πάσης έν γένει τής παραγνωριζούσης τήν έαυτής άποστο- 
λήν ιερατικής τάξεως, κατά παντός έμπεφορημένου φανατισμοΰ 
καί μυστικισμοΰ πνεύματος, ύπολαμβάνοντος τόν μέν Χριστόν 
τερψικέραυνον Δία καί ούχί άρνίον άκακον, τήν δέ άφελή καί ά- 
πέριττον αύτοΰ διδασκαλίαν επιδεκτικήν παντοίων σοφιστικών 
εξηγήσεων, καί έν γένει τήν Ε κκλησίαν τοΰ λόγου τής άλη
θείας προωρισμένην ώς τήν άνταγωνίστριαν τών ιδεών τής κοι
νωνικής βελτιώσεως.

Λυπούμεθα διότι δέν είναι δυνατόν νά άναπτύξωμεν ώς έπι- 
θυμοΰμεν τό σύνολον τών έν τώ συγγράμματι τούτω περιεχο
μένων ιδεών έπί τοΰ άληΟοΰς πνεύματος τής ’Εκκλησίας τοΰ 
Χριστοΰ,καθότι τό τοιοΰτο ήθελε μηκύνει πέραν τοΰ δέοντος τήν 
σύντομον ταύτην μελέτην, ήτις προτίθεται άπλώ ς όπως, διά τής 
σταχυολογίας καί παραθέσεως τών άξιολογωτέρων τεμαχίων 
τοΰ έν λόγω  συγγράμματος, κινήση τό ενδιαφέρον τών φιλοπε- 
ριέργων καί συστήση αύτοις τήν τούτου άνάγνωσιν. Έπειδή δε 
ίδιον άμερολήπτων ούκ έστι τό φέρειν τό μυθολογούμενον αίσώ- 
πειον δισάκκιον, καί άμβλυωπεΐν μέν πρός τάς ιδίας έλλείψεις, 
άποβαίνειν δέ πανόπτην "Αργόν πρός τάς τοΰ πλησίον, διά τοΰ
το όμολογοΰμεν, ότι τινάς τών ιδεών τοΰ συγγραφέως τοΰ Έ  - 
π ι κ α τ α ρ ά τ ο υ ,  καίτοι διά τόν καθολικισμόν γραφείσας, εύρι- 
σκομεν έφαρμοζομένας καί είς τόν ήμέτερον κλήρον, δστις δέν 
προέβη μέν είς τό έσχατον τοΰ άπολυτισμοΰ τοΰ ρ<ομαϊκοΰ κλή
ρου, ούχ ήττον δμως δέν δύναται καί νά θεωρηθή άπηλλαγμέ-  
νος μικράς μομφής διά τινας ελλείψεις, άσχημιζούσας α ύτό ν  
με μόνην ταύτην τήν διαφοράν, δτι έν μέν τώ καθολικω κλήρω  
αί έλλείψεις αυται προέρχονται έκ προαιρέσεως, έν δέ τώ ήμε-

τερω κλήρω έκ τής φοράς τών περιστάσεων. "Ωστε αύτοδικαίως 
κατακριτέος ό πρώτος, συγγνωστέος δέ ό δεύτερος.

ίοου πρόσφατον παράδειγμα τής τοΰ ρωμαϊκοΰ κλήρου άπο- 
λυτοφροσύνης. Θέσπισμα, είτε β ο ύ λ λ α  Παπική, άνεγνώσθη πρό 
τίνος άπό τοΰ άμβωνος τών πανταχοΰ τής Εύρώπης Δυτικών 
Εκκλησιών, καταναθεματίζουσα τόν μασωνισμόν καί τούς φί- 

λους^αύτοΰ. Και ήμεΐς μέν, καίτοι μή συγκαταλεγόμενοι μετά  
τών δυστυχών τούτων, τών άποκλειομένων αύθαιρέτως καί άνε- 
ςεταστως τοΰ παραδείσου* καίτοι σχόντες τό ευτύχημα τοΰ νά 
ανήκομεν είς Ε κκλησίαν, σχετικώς φιλελευθέραν καί μηδέποτε 
άναθεματίςουσαν, άλλά  μάλιστα  συγχωρούσαν τούς μισοΰντας 
αυτήν* καιτοι, τέλος πάντων, έν ούδεμια τιθέμενοι μοίρα τούς 
κεραυνούς τοΰ Βατικανοΰ καί τό άναμάρτητον τοΰ διφυοΰς σα
τράπου αύτοΰ, ώς φίλοι δμως καί ένθερμοι οπαδοί τής προόδου 
καί τής χειραφετήσεως τοΰ πνεύματος, έλυπήθημεν άπό καρδίας 
έπί τή υπερχειλίσει ταύτη τής ιεροκρατίας, καί έλεεινολογήσαμεν 
τήν βαυκαλιζομένην ύπό τοΰ άπολυτισμοΰ άγέλην άνθρώπων, 
έγκαυχωμένων έπι έξευγενισμώ καί διανοητική άναπτύξει. Ώ ς 
πρόχειρον οέ καί κατάλληλον άπάντησιν είς τόν γελοΐον τοΰτον 
καί αυτόχρημα μεσαιωνικόν άφορισμόν τοΰ Επισκόπου τής 'Ρώ
μης προβαλλομεν τήν δλην συγγραφήν τοΰ Έ  π ι κ α τα ρ  ά τ ο υ .

, Ωστε ίΛάτΨ  φρυάττει ό φανητιών όπισθοδρομισμός καί στρα
τεύεται κατά τής προόδου. Τό πνεΰμα τοΰ αίώνος άτενίζει πρός 
το φώς^τής άληθείας καί άποστρέφεται τό σκότος τοΰ μυστικι- 
σμου,  ̂ή οέ ιεροκρατία, ή έπί τής αύθαιρεσίας καί τοΰ άπολυτι- 
σμοΰ έρειδομένη, πεσεΐται πτώσιν δεινήν καί ούκ είς μακρόν χρό
νον. Ηδη τα θεμέλια τής κοσμικής λεγομένης τών Παπών έξου- 
σιας, ^υποσκαφέντα, ήρξαντο νά κατα^ρέωσι, πρός μεγίστην ά- 
γαλλιασ ιν  τών εύχομένων άπαλλαγήναι τό ταχύτερον τοΰ έ- 
φιαλτου τούτου, τοΰ βαρέως έπικαθημένου έπί τής καρδίας καί 
τής συνειδήσεως τών έθνών.

Α λλά  περί τούτων πάντων άφήσωμεν νά όμιλήση ό ήμέτερος 
Αββάς, ό ένθερμος ούτος καί εύγλω ττος κήρυξ τοΰ λόγου τής 
αλήθειας. Τίς ό μή έπικροτών είς τάς έξής όρθοτάτας σκέψεις, 
τας οποίας ό πολυπαθής καί άποσυνάγωγος ίερεύς Τούλιος, τό' 
θΰμα τοΰτο τής Παπο-γεζουϊτικής συμμορίας, έκφράζεται π 5ός 
τινα τών φίλων αυτοΰ;



2 7 4 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

« Ειδον άκόμη, και τοΰτο μοί έφάνη ώς αίφνηδία τ ις  άποκα- 
λ^ψις, δτι ή ιστορική διδασκαλία τών ’Ιησουιτών, ούδέν ά λλο  
ήτο είμή μακρόν καί έπιτήδειον ψεΰδος, έπινοηΟέν δπως μέ έκ- 
βιάσωσι νά μισήσω τήν άνθρωπότητα, τόν πολιτισμόν, τήν οι
κογένειαν, τήν κοινωνίαν έν γένει. . . . Ή ρώτησα τότε έμαυτόν 
άν ή κατά τοΰ κλήρου συκοφαντία, όνειροπολοΰντος δήθεν τήν 
κατάκτησιν τοΰ κόσμου διά τής θεοκρατίας, ήτο ψευδής. Ή  χι- 
λιετηρίς του αίώνος μοί έφάνη ή έμπρακτος άνάπτυξις τής κιν
δυνώδους ταύτης θεωρίας, ήτις, άσφαλίζουσα τή διδακτική Ε κ 
κλησία τήν διεύθυνσιν τών ψυχών, υπέταξε ταύτοχρόνως και 
τήν τοΰ κόσμου, έπι τή προφασει, οτι η Εκκλησία είναι κριτής 
τής ηθικής, καί δτι αί κοινωνικαί διδασκαλίαι τών έθνών άπαρ- 
τίζουσι μέρος τής ηθικής ταύτης. Τότε διέγνων, δτι αί μακραί 
πάλαι τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος, αϊτινες έν τώ δυτικώ κόσμω 
έπήνεγκαν τό μέγα θρησκευτικόν τοΰ Προτεσταντισμού σχίσμα, 
ούδεμίαν άλλην ειχον α ιτίαν, ή τήν άνάγκην τοΰ ν’ άντιστή ή 
κοινωνία καθ’ ύπερτάτης τινός θεοκρατικής εισβολής. Ό λα ι δέ 
αί βεβιασμέναι έκεΐναι θεωρίαι, ας ένετύπωσεν εις έμέ ή κληρική 
διδασκαλία, μοί έφάνησαν όποΐαι ήσαν, τουτέστι συνέχεια τοΰ 
συστήματος τούτου τής θεοκρατικής εισβολής. Θά σοί ομολο
γήσω δέ, δτι ή νέα αύτη έποψις τών πραγμάτων, ύφ’ ήν παρου- 
σιάσθη είς τά  βλέμματά μου ή κοινωνική ενέργεια τοΰ κλήρου, 
ύπήρξεν είς έμέ ώς άκτίς φωτός.... Αί άποκαλύψεις τής ιστορίας, 
παν δ,τι άκολούθως έξηκρίβωσα έπ’αύτών τών άρχαίων μνημείων, 
άκολουθών κατ’αίώνας τάς φάσεις τής μεγάλης τοΰ άνθρωπίνου 
πνεύματος πάλης κατά τοΰ κλήρου, μέ έφεραν είς τό λυπηρόν 
τοΰτο συμπέρασμα, δτι, χειροτονούμενος ίερεύς, εμελλον νά 
καταταχθώ τυφλώ ς εις τάς τάξεις τών κινδυνωδεστέρων έχθρών 
τής κοινωνίας, οΐτινες, διά καταχρήσεως άξιοθρηνήτου, έπ’όνόματι 
τοΰ Ε υαγγελίου, τής διδασκαλίας ταύτης τής ελευθερίας, τής ά- 
ναπτύξεως καί τής προόδου, έργάζονται μετά λυπηρας έπιμονής 
νά δεσμεύσωσι τό άνθρώπινον γένος εις αιώνιον στασιμότητα. » 

Παρακατιόν, όμιλών ό φιλελεύθερος Ά β β ά ς κατά τοΰ κατα
κτητικού πνεύματος τού κλήρου, καί τήν κοσμικήν τών Παπών 
εξουσίαν προσβάλλων, ώς άντικειμένην εις αό πνεύμα τών 
άποστολικών τής Ε κκλησίας χρόνων, έμβάλλει είς τό στό
μα τού ήρωος αυτού τούς εξής πλήρεις άληθείας λόγους:

ΚΑΙ Ο ΚΛΗΡΟΣ. 2 7 5

« Πίστευσον, δτι δεν ύπέπεσα είς ούδεμίαν παράδοξον σύγ- 
χυσιν πνεύματος. Ναι, παραδέχομαι μετά σοΰ τόν Χριστιανι
σμόν θειον, και έπομενως άξιον τοΰ βαθέως σεβασμού· πρός δέ 
γινωσκω, δτι η Εκκλησία, υπό εύρυτάτην εποψιν θεωρούμενη, 
ώς Ικφρασις καί πραγματοποίησις τών διδασκαλιών τοΰ Ε υαγ
γελίου, είναι έντελώς διάφορος τού κλήρου αύτής. Ά λ λ ’ ήξεύρω 
άκόμη και έκεΐνο, όπερ η ιστορία δι’ άποδείξεων άναμφιλέκτων  
παρέστησεν εις τόν νοΰν μου, δτι έν τώ κόλπω τής ’Εκκλησίας 
ταυτης, (χριστιανικής ή καθολικής, άόιάφορον τό δνομα,) μετά  
τούς ωραίους αιώνας, καθ οΰς δόξαν της έθεώρει νά καταπατή  
ύπό τούς έαυτής ποδας τά πλούτη καί τά κοσμικά μεγαλεία, 
ό κλήρος διωργανώθη ώς τάγμα, κατέστη σώμα προνομιοΰ/ον, 
έπεθυμησε τα  πλουτη έκεΐνα, άπερ ό ταπεινός καί ένδεής Χρι
στός άνεθεματισεν, έγενετο άντιζηλος τών βασιλέων τού κό
σμου τούτου, έθηκεν έπί τής κεφαλής αύτοΰ, δπου ήδυνήθη, τό 
χρυσοΰν διάδημα, χωρίς νά φοβήται μή έλέγξωσιν αύτόν ώς 
διαψεύδοντα ούτως ’Εκείνον, ουτινος βασιλεία έν τώ κόσμω τού- 
τω  είναι ή τών ψυχών, καί στέφανος δύο περιπεπλεγμένοι κλά
δοι άκανθώ ν.. . 'Υπάρχει λοιπόν τό πνεΰμα τής ’Εκκλησίας, 
όπερ έστι και τοΰ ιόρυτοΰ αύτής, και τό θεατρικόν πνεΰμα του 
κλήρου, δπερ έστίν ή άρνησις του πνεύματος τής ’Εκκλησίας· 
έπομένως ύφίσταται πλήρης άντίθεσις ή διάζευξις μεταξύ τοΰ 
πνεύματος τοΰ κλήρου καί τοΰ τής ’Ε κκλησίας.. .  Έπευφήμησον 
λοιπόν μετ’ έκείνων, οΐτινες θέλουσι ν’ άφήσωσι τόν άπολωλότα  
τούτον κλήρον νά έξασθενήση έν τη άπομονώσει καί νά σβεσθή 
έν τή δύσει αύτοΰ, εως ού Ιλθη έτερος κλήρος, δστις θά άνα- 
λάβη τό άληθές πνεΰμα τής πρώτης αύτοΰ συστάσεως, και, α
ληθής όπαδός τής εκουσίου πτωχείας τών κοσμοκρατόρων ά- 
λιέων, θά άπωθήση τήν αίσχράν έκείνην καί βάρβαρον θεωρίαν, 
δτι διά τήν πνευματικήν εύδαιμονίαν τής Ε κκλησίας άπαιτούν- 
ται δλαι αι πηγαί τής ισχύος καί τού πλούτου. »

Ούδέποτε ή άλήθεια έκηρύχθη μετά τοσαύτης παρρησίας καί 
λαμπρότητος, δσον έν τα ΐς περικοπαΐς ταύταις. Ά γα θή  τύχη, ό 
ήμέτερος κλήρος δύναται έν τινι μέτρω νά θεωρηθή άμεμπτος 
τώ ν κατηγοριών τούτων, διότι ούδέποτε παρεξετράπη τοσοΰτον 
δσον ό πολυμήστωρ τής δύσεως κλήρος. Ά ς  εΐμεθα δίκαιοι· τό 
ήμέτερον ίερατεΐον ούδέποτε έθεώρησεν εαυτό ώς φυλήν ίδιαιτέ-



ραν έν τώ κόσμω, ώς λαόν έκλεχΟέντα ΐνα συντρίψη τά έθνη διά 
ράβδου σιδηράς, otov σ κ ε ύ η  κ ε ρ α μ έ ω ς ,  καί καταπατή αυτά  
ύπό τούς πόδας αύτοΰ. Ώ στε έλάχιστον βεβαίως ή κατ’ ούδέν 
σχεδόν έφάπτεται αύτόν ό έν τη άνωτέρω ίερεμιάδι ύπαινιγμός, 
ό έμπεριεχόμενος έν τα ΐς  δυσί ταύταις λέξεσιν: δ π ο υ ή δ υ ν ή θ η .  
Ή ιστορία τουλάχιστον, τό άπροσωπόληπτον τοΰτο κάτοπτρον 
τοΰ κο'σμου, έρχεται είς άπόδειξιν τών λόγων ήμών, και βέβαιοι 
δτι ό άνατολικός κλήρος περιωρίσθη είς τήν μεγάλην αύτοΰ 
άποστολήν μετά πλειοτέρας αύταπαρνήσεως καί όλιγωτέρας 
ίδιοτελείας, ήπερ ό λοιπός τής δύσεως κλήρος.

Έν έτέρω μέρει τοΰ έν λόγω  συγγράμματος ό ύπό τοΰ φω
τός τής άληθείας έλλαμπόμενος Ά ββάς ’Ιούλιος, ή προσωπο- 
ποίησις αύτη τοΰ άμετόχου φανητιασμοΰ καί ίδιοτελείας ϊερέως, 
άποφαίνεται, δτι ή Χρις·ιανική Έ κκλησία ήτο μεγάλη και ισχυρά, 
ένόσω διετήρησε τό άρχαϊκόν πνεΰμα τής άδελφότητος καί τή ς  
άπό πάσης δουλείας άπαλλαγής· τοΰτο δέ, φαίνεται, έπήνεγκε 
τόν θρίαμβον αύτής έφ’ δλων τών πομπωδών μέν, ά λ λ ’ άγονων 
θρησκειών τοΰ παλαιοΰ κόσμου. ’Ιδού τεμάχια τοΰ θαυμασίου 
τούτου λόγου, δστις ούδόλως άνάρμοστος θά ήτο είς τό στόμα  
τοΰ δεινοτέρου τών καθ’ ημάς ιεροκηρύκων:

«Έ κκλησία Χριστιανική! έκείνη έστίν ή έποχή τοΰ άληθοΰς 
σου μεγαλείου. Δέν έζήτεις τότε τήν μεγαλοπρέπειαν τών φθαρ
τών μεγαλείων, άλλά  τόν μέν χρυσόν έγκατέλειπες είς τά  ά- 
γάλμ ατα  τοΰ ’Ολυμπίου Διός, τό ύπό τών χειρών μεγαλοφυών 
άνδρών γεγλυμμένον μάρμαρον τή Κυπρία ’Αφροδίτη, τόν δέ 
μετά τέχνης θαυμασίου κατειργασμένον ορείχαλκον είς τό Πάν- 
θεον, τό κτισθέν έν τή είδωλολάτριδι 'Ρώμη είς τιμήν δλων τών 
ύπό τών ποιητών έπινοηθέντων θεών. Δέν περιέφερες τότε τά  
πλήθη μετά τών άρχόντων τών μεγάλω ν πόλεων είς τάς θρη- 
σκευτικάς ταύτας πομπάς, ώς αί τών Παναθηναίων, περί ών ό 
Δημοσθένης λέγει, δτι έξήντλουν τόν θησαυρόν τής ’Αθηναϊκής 
δημοκρατίας πλέον ή δλοι οί στόλοι, δσους ήδύναντο νά παρα- 
σκευάσωσιν δπως σώσωσιν αύτήν τών φιλοδοξών προσβολών 
τοΰ βασιλέως τής ΙτΙακεδονίας. Δέν περιέβαλλες τούς ποντίφη- 
κάς σου, τούς ίεοεΐς, τούς διακόνους, οιτινες, είσίν ύπηρέται τών  
πτωχών, ενδύματα πολυτελή, άμιλλώμενα κατά τήν μεγαλο
πρέπειαν πρός τήν βουλευτικήν τήβεννον και τούς μεταξωτούς

καί χρυσούς μανδύας, οδς οι βασιλείς φέρουσι. Περιεφρόνειςτούς 
ναούς, τούς έκ μαρμάρου Πεντελικοΰ ή Παρίου καί ύπό τοΰ Φει
δίου ή τοΰ Πραξιτέλους γεγλυμμένους, ούδέ είχες άνάγκην κτη
μάτων πλουσίων, ώς παρά τοΐςέθνικοΐς ίερεΰσιν,οιτινες άφηρουν 
παρά τήςδεισιδαίμονος εύπις·ίας τά πλούτη τών γενεών, δπως δι’ 
αύτών ζώσιν έν όκνηρια καί άσωτία. Ά?νλά τό θυσιαστήριόν σου 
ήν άκηλίδωτον, καί οί έπ’αύτοΰ άναβαίνοντες ειχον τήν πίστιν καί 
τήν άγιότητα τοΰ βίου· πάντες δέ έπλησίαζον αύτώ, διότι πάν- 
τες έπίστευον καί ήσαν καθαροί. Δέν έδίδασκον τότε τάς θεωρίας 
μυστικισμοΰ παραλόγου, ά λ λ ’ ελεγον τοΐς άνθρώποις: Ε ί σ θ ε 
ά δ ε λ φ ο ί ,  ά γ α π ά τ ε  ά λ λ ή λ ο υ ς !  . . .

«’Ώ  Έ κκλησία ! "Οταν θέλω νά σέ άγαπώ πολύ, δταν θέλω  
νά λησμονήσω τήν ταπείνωσιν καί τά δεινά σου, καί νά ψηλαφή
σω τήν έντέλειαν, ήν έν τώ μέλλοντι οφείλεις νά πραγματο- 
ποιήσης, (διότι ά λλω ς εση εν άπλοΰν ένθύμημα είς τήν ιστορίαν 
τοΰ άνθρωπίνου γένους,) άνατρέχω είς τούς χρόνους, καθ’ ούς ό 
Κωνσταντίνος, ό πρώτος τών Καισάρων τόν σταυρόν άσπασθείς, 
δέν σοι είχε δώσει άκόμη μετά τής έλευθερίας τήν δύναμιν τοΰ 
άνθρωπίνου βραχίονος, δι’ ής έπεζήτησας κυριαρχίαν έξωτερικήν, 
ένώ τά  εθνη σέ ήπείλουν νά άναλάβωσι τάς δεισιδαιμονίας αύ
τών καί νά παραδεχθώσι νέας θρησκείας.

« Έ κκλησία! ιδού τ ί ήσο έν τώ άνθει τοΰ χρυσοΰ σου αίώνος! 
Τοιαύτη καί έν τώ μέλλοντι όφείλεις νά άναφανής, καί νά άνα- 
λάβης τήν άφθαρτον έκείνην δύναμιν, ήν μόναι χορηγοΰσιν αί 
έμπρακτοι άρεταί τής τοΰ κόσμου άποχής, τή ς άφοσιώσεως καί 
τής θυσίας. Συνελόντι δ’ είπεΐν, οφείλεις νά άναβής καί δεύτερον 
έπί τοΰ Γολγοθά, ή νά καταβής είς τάς Κατακόμβας· ειδεμή, 
θέλεις ζήσει ώς εζησεν ή είδωλολατρεία, άπολαύουσα τής περίσ
σειας τοΰ άνθρωπίνου σεβασμοΰ, καί, ώς έκείνη, θά άποθάνης, 
καταβαλλομένη ύπ’ άσθενείας καί γήρατος. Τότε αί τοΰ Ά δο υ  
πύλαι ίσχύσουσι πραγματικώ ς κατά σοΰ, οί δέ λαοί ήθελον εύ- 
ρει έαυτοΐς έτέραν πίστιν, άν σύ, κατά τήν ύπόσχεσιν τοΰ θείο· 
σου θεμελιωτοΰ, δέν είχες τήν δύναμιν άναστάσεως καί δευτέ- 
ρας ζωής, καί άν δέν ήσο προωρισμένη, άναλαβοΰσα τήν πρώ- 
την σου ζωτικότητα, νά όδηγήσης άναμέσον τών αιώνων τάς  
γενεάς, αϊτινες θά ζήσωσιν ένδοξοι έν τώ μέλλοντι. »

’ Α λ λ ά , καί ύπό τήν πολιτικήν αύτοΰ εποψιν, μετά μεγίστης



έμβριθείας εξετάζεται έ ν τ ώ ’Ε π ι κ α τ α ρ ά τ ω  τό περι τής κο
σμικής Παπωσυνης πολυθρυλλητον ζήτημα: «Τρία μεγάλα γε
γονότα, άποφαίνεται μετά της συνήθους αύτώ ευγλω ττία ς ό 
τριαστερος Αββας, ύπερεχουσιν έν τη ιστορία τών νεωτέρων 
χρόνων: >] μεταρρυθμισις τού 1 7  αιώνος, ή κοινωνική έπανά- 
στασις τού 1 7 8 9 , και η κατα τον ΙΘ αιώνα πτώσις της κοσμι
κής έξουσιας τών Παπών. Τά γεγονότα δέ ταΰτα  είσί τρεις κρί
σεις έν τη όυτική ανθρωποτητι, ως τέρμα έχουσαι τήν μεγάλην  
ταυτην λεξιν, χ ε ι ρ α φ ε τ η σ ι ς .  Ή υπό τού Λουθήρου γενομένη 
έπαναστασις ειχεν ως αποτελεσμα τήν διανοητικήν χειραφέτησιν 
τού άνθρωπίνου πνεύματος, περιοριζομένου καθ’ όλον τόν με- 
σαιώνα έν σοφίσμασι γεγηρακο'σιν. Ή έπανάστασις τού 1 7 8 9  
εσχεν ώς άποτέλεσμα τήν κοινωνικήν χειραφέτησιν τής άνθρω- 
πότητος, ήν τό άρχαΐον πολιτικόν δίκαιον είχε κηρύξει διά παν
τός άνήλικα. Ή δέ ήδη διά τής άνακηρύξεως τής 'Ρώμης, ώς 
πρωτευούσης τής ’Ιταλίας, γενομένη έπανάστασις, συνεπιφέρει 
τήν χειραφέτησιν τής ευαγγελικής ιδέας, τής παραδόξως μετά 
τοΰ ποντιφικού καισαρισμού συνδυασθείσης. Λοιπόν, έπανάστα- 
σις οιανοητικη, έπαναστασις κοινωνική, έπανάστασις χριστιανική· 
τοΰτο έστι τό τριπλοΰν έργον τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος πρός 
τήν χειραφέτησιν αύτοΰ.»

Συμπληρών δέ τάς ύψηλάς ταύτας και πλήρεις ιστορικής έμ- 
βριθείας σκέψεις, έπάγει ώς λαμπρόν συμπέρασμα τήν έξης τολ- 
μηράν φράσιν, ήτις μόνη ήρκει νά άναβιβάση τόν έκφέροντα αύ
τήν είς τήν πυράν τής Ίεράς Έ ξετάσεως, άν έπροφέρετο όλί- 
γους αιώνας πρότερον: «Οί ’Ιταλοί πατριώται, είπόντες ένώπιον 
τών μεγάλων άντιζήλων πόλεων: Θ έ λ ο μ ε ν  ώ ς  π ρ ω τ ε ύ ο υ 
σ α ν  τ ή ν  μ ε γ ά λ η ν ' Ρ ώ μ η ν !  άγνοούσιν, ότι ό λόγος ουτος 
χειραφετεί τόν Χριστόν, πνιγόμενον άπό δεκατεσσάρων αιώνων 
ύπό τήν λευκήν σουτάνην τών ποντιφήκων ήγεμόνων.»

Καί μή τ ις  ύπολάβοι, ότι ό τάς πυρίνους ταύτας γραμμάς χα- 
ράσσων είναι διαμαρτυρόμενος τό δόγμα· άπ’έναντίας, ώς έκ τής 
όλης ύφής τών γραφόμενων αύτοΰ καταφαίνεται, είναι καθολι- 
κώτατος, πλήν ένθερμος λάτρ ις ούχί τοΰ άπολυτισμοΰ έν τή 
’Εκκλησία, άλλά  τής Ά ποστολικής ταπεινότητος, τής ιερατι
κής, ούτως είπεΐν, δημοκρατίας· διά τούτο ένώ άφ’ένός φέρει ώς 
σύνθημα αύτοΰ τό ζ ή τ ω  ό Π ά π α ς  π α τ ή ρ  κα ί  ’Α ρ χ ι ε ρ ε ύ ς !

άφ’ έτέρου κραυγάζει μεθ’ όλης τής ισχύος τών πνευμονών του 
κ ά τ ω  ό Π ά π  α ς-Β α σ ι λ  ε ύ ς!

Έ ν  τινι τών περιπαθών σελίδων τοΰ έν λό^ω συγγράμματος 
μεθ’ οποίας τωόντι ζέσεως ό άνώνυμος συγγραφευς κατακρίνει 
τό περί άγαμίας τοΰ κλήρου σύστημα. « Γί λοιπον*, κράζει, ώ 
Θεέ μου! διά νά διδάξω τούς άνθρώπους νά σέ άγαπώσιν, έπρεπε 
νά παραιτηθώ τού ίεροΰ σκοπού, δι’ όν μ ’ έπλασες; Μήπως αι 
ήδοναί τού συζύγου καί τού πατρός δέν είναι ήδοναι αγ ια ι; Ο 
ίερεύς, λέγουσι, πρέπει νά ήναι καθαρός· ά λ λ ’ ώ βλάσφημοι! τί 
λέγετε; Ό  Θεός λοιπόν, ποιών τήν οικογένειαν, έποίησεν άκα- 
θαρτόν τι, ή, κατά τήν άλαζονικήν ύμών πανσοφιαν, ήπατηθη 
όταν ειπεν: Ού κ α λ ό ν  ε ί ν α ι  τ ό ν  ά ν θ ρ ω π ο ν  μ ο ν ο ν ;  Ω 
Θεέ μου! σύ είπες ού κ α λ ό ν ,  καί αύτοι δεν σε ήνοησαν· άπαι-
τούσιν άγγέλους τούς τό θυσιαστήριον άναβαινοντας  Ω!
όταν ό ίερεύς παραδίδεται είς όλα τά πλάσματα τής φαντασίας 
καί τάς καταφλεκτικάς έπιθυμίας, αϊτινες καταδιωκουσιν αύτον 
έν τή Ε κκλησία, έν τώ έξομολογητηρίω καί έν τώ  θυσιαστηρίω  
αύτώ· όταν τό άκράτητον πάθος συσσωρεύη τό αιμα είς τήν 
καρδίαν καί τόν έγκέφαλον αύτοΰ· όταν τέλος άπαντα πειρα
σμούς τών ήρεθισμένων αύτοΰ παθών. . . . γνωρίζω, ότι ώιαπυ- 
ρως δέεται τότε του Θεού ΐνα άπομακρύνη άπ’ αυτού τόν πειρα
σμόν. Ε ρω τώ  λοιπόν ήδη, αι άγωνιαι αυται, καθ άς καταβαλλε- 
ταί τ ις  καί συντρίβεται, δέν είναι μολυσμοι; το δε θύμα αυτών, 
καίπερ θριαμβεΰον, δύναται νά θεωρήση έαυτο καθαροτερον τού 
χριστιανού έκείνου, όστις άπολαύει τών ηδονών γάμου νομίμου 
έν τα ΐς άγκάλαις τής γυναικός, ήν ό Θεος εώωκεν αυτώ,»

Έ ν γένει δέ ό νοΰς τού συγγραφέως ως πρός τό σπουδαιον 
τοΰτο ζήτημα άποβλέπει είς τούτο, ότι ή Ε κκλησία εχει άνάγ- 
κην μετα^ρυθμίσεών τινων, άφορωσών πρό πάντων τήν άναγκην 
τής καταργήσεως τής έκκλησιαστικής άγαμίας, ήν πρέπει νά  
παραδεχθώμεν, επανερχόμενοι είς τήν ύπό τών άρχαίων Εκκλη
σιών διατηρουμένην πειθαρχίαν. Καί τωόντι είναι ίσως πλέον 
καιρός νά ένοήσωμεν, ότι κείμενόν τ ι σκοτεινόν τοΰ Ε υαγγελίου  
έξηγήθη κακώς, ότι ή έγκράτεια τότε μόνον είναι άρετή όταν 
ήναι έκουσία, καί ότι δύναται τ ις  νά άσπασθή αύτήν διά τινα  
χρόνον καί δι’ έξαιρετικήν τινα περίστασιν ώς ίδανικότητα, είς 
ήν είναι μέν καλόν νά τείνη τις , ά λ λ  η τ ις  δεν πρεπει να έπι-



βάλλεται ως νόμος. «Γνωρίζω, λέγει έν τώ προσώπω τοΰ φιλε
λευθέρου Αββά ’Ιουλίου ό συγγραφεύς, γνωρίζω, δτι οί πλεΐ- 
στοι τών νεων ήμών λευίτών βάλλουσιν έπί τών ώμων αύτών 
τόν ζυγόν τούτον, χωρίς πρότερον νά συμβουλεύωνται τάς δυ
νάμεις αύτών· έρευνήσας δέ τάς ένεκα του άτοπου τούτου κρύ
φιας πληγάς του ιερατείου, εξεπλάγην.» Πόσον σωτήριον θά 
ήτο τωόντι αν τάς παρατηρήσεις ταύτας έλάμβανεν ύπό σπου- 
δαίαν Ιποψιν ό ήμέτερος κλήρος!

Σταχυολογοΰντες τά ώραιότερα τεμάχια τοΰ Έ π ι κ α τ α ρ ά -  
τ ο υ  καί συγχρόνως τά πλειοτέραν εχοντα τήν σχέσιν πρός τά  
ζωτικωτερα τών καθ ημάς ζητημάτων, άποροΰμεν τωόντι τ ί 
πρώτον τί δ ύστερον έξ αύτών νά παραθέσωμεν έν τη συνοπτική 
ταύτη μελέτη. Ά λ λ ’ έν τούτοις, καίτοι κινδυνεύοντες νά μακρη- 
γορησωμεν υπερ το οεον, αισθανομεθα, δτι άδύνατον είναι νά 
θεσωμεν τ/]ν κατακλεΐοα εις τάς παρατηρήσεις ήμών έπι της 
Εκκλησίας και του κλήρου, χωρίς ν’ άπομνημονεύσωμεν τήν 

ίξή ς περικοπήν, τήν ωραιοτεραν πασών, αφορώσαν ιδίως τούς 
σημερινούς λειτουργούς τής ’Εκκλησίας, καί έν γ ζωηρότατα 
έξεικονί^,εται ή παλη του όπισθοδρομισμοΰ κατά τής προόδου, 
καί ή νίκη τής τελευταίας:

«Ό κλήρος, λέγει δ άποσυνάγωγος ύπό τοΰ 'Ρωμαϊκού άπο- 
λυτισμοΰ Αββάς Ιούλιος, ό κλήρος, έχων άπέναντι αύτοΰ, μετά  
τάς μεγάλας ταραχάς, άς προύκάλεσεν ό ΙΗ' αιών, γενεάν πλή
ρη άπιστίας και έμφορουμενην ύπό ιδεών έναντίων καί τοΐς θε- 
μελιώδεσιν αύτοΐς δόγμασι τοΰ χριστιανισμού, άντί ν ’ άκολου- 
θήση τήν λογικήν μέθοδον, δι’ ής μεταπείθονται και αύτοί οί 
θετικώτεροι τών άνθρώπων, ό κλήρος, λέγομεν, ένόμισε καλύ
τερον και επιτυχεστερον νά συλλαβή τόν ταΰρον έκ τών κερά
των, καί νά κραυγάση αύτώ γεγονυία τή φωνή: «Τέρας, θέλο
μεν σε καταβαλει! Θελεις λογικήν, και ημείς λοιπόν ήρέμα καί 
κατά μικρόν θελομεν σε καταπείσει να παραδεχθής τάς μάλλον  
άνοητους ημών πεποιθήσεις. Σύ άνακηρύττεις τήν ύπεροχήν τής 
διανοιας, τών έργων και τών άνακαλύψεών σου, καί ήμεΐς λοι
πόν θέλομεν άποκηρύξει καί άναθεματίσει τόν ύ π ο τ ι θ έ μ ε ν ο ν  
τ ο ύ τ ο ν  π ο λ ι τ ι σ μ ό ν ,  έφ’ώ τοσοΰτον σεμνύνεσαι. Θέλομεν εκ
θειάσει τους αιώνας, καθ ούς η άνθρωπότης, άποκτηνουμένη ενώ
πιον τοΰ ιερεως, δστις έξεφόβιζεν αύτήν διά τού μορμολυκείου τοΰ

Σατανά, έ^ραντίζετο δι’ άγιασμοΰ ΐνα έκδιώξη τό πονηρόν πνεύ
μα. Θ άνακηρύξωμεν γεγονυία τή φωνή έν ταΐς έγκυκλίοις καί 
τα ΐς  όιοασκαλιαις, δτι ή έλευθερία είναι άμάρτημα, καί δτι εις 
μόνος ύπαρχει νόμος, ό τοΰ Θεοΰ, έκφραζόμενος, έννοεΐται, διά 
τοΰ στόματός τοΰ ιερέως. "Ωστε έπί τέλους θέλομεν κάμψει πρό 
τών γονάτων ήμών δλην τήν ύπερήφανον ταύτην γενεάν, διά δέ 
τών άπειλών τοΰ Διαβόλου θέλομεν άναγκάσει τόν κόσμον νά 
σφίγξτ) τήν χεΐρα ήμών, κραυγάζων: Έ λεος! σώσατε ημάς!»

« Τό σχέδιον τοΰτο, μέχρι κνηνωδίας θρασύ, συλληφθέν έν 
τώ έγκεφαλω μοναχοΰ τίνος παραφρονοΰντος μετά τάς νης·είας 
και τάς μακράς έκείνας άγρυπνίας, α ΐτινες έπιφέρουσι τόν έφι- 
αλτην, κατεθελξε γενεάν ιερατικήν πυριφλεγή καί έστερημένην, 
ένεκα τής άγαμίας αύτής, τών ιερών ηδονών τοΰ έρωτος, αΐτινες 
καταπραύνουσι τάς λίαν παραφόρους δρμάς τής άνδρότητος. 
Τό ιερατεΐον τοΰτο παρεδέχθη μετά προθυμίας πυρετώδους τό 
σχέοιον τούτο τής είς τά άρχαΐα έπιστροφής τού κόσμου, οί δέ 
σημερινοί μαθηταί τοΰ Χριστοΰ, λησμονήσαντες όλοτελώς τούς 
λογους τοΰ θείου Διδασκάλου καί γενόμενοι άλλοι Φαρισαίοι 
του νεου νόμου, έλαβον ώς άξίωμα τό: Έ π ι κ α λ ε σ θ ώ μ ε ν  τό  
π ΰ ρ  τ ο ΰ  ο ύ ρ α ν ο ΰ  έ π ί  τ ή ς  έ ν ο χ ο υ  τ α ύ τ η ς  γ ε ν ε ά ς .  
. . . . Ηδη ή άπαραίτητος συνέπεια τής καταστάσεως ταύτης, 
εις ήν περιήλθεν ό καθολικισμός, είναι, ή ό νεώτερος κόσμος νά 
όπισθοχωρήσ/) καί νά στέρξη είς τήν λατρείαν του όπισθεν βλέ- 
ποντος προσώπου τοΰ Ίανοΰ, ή νά συγκατατεθή ό κλήρος νά 
βαδίση μετά τοΰ νεωτέρου κόσμου· μέσος δρος είς τό τρομερόν 
τοΰτο δίλημμα δέν ύπάρχει.

« Νά όπισθοχωρήσω! θά είπη ό κόσμος, τοσούτω δικαίως 
σεμνυνόμενος έν τα ΐς έπιστημονικαΐς αύτοΰ άνακαλύψεσι, τα ΐς  
καθ’ έκάστην έργασίαις καί τή εύδαιμονία και τώ μεγαλείω , 
άπερ έν τώ μέλλοντι διορα· νά όπισθοχωρήσω, ΐνα έπανέλθω είς 
τούς αιώνας τής άγνοιας; τοΰτο είναι άδύνατον! τό παρόν έστιν  
άπειράκις προτιμότερον. Τί παράδοξος ιδέα! ά λ λ ’ ήμεΐς δέν έχο- 
μεν διάθεσιν νά ύπηρετώμεν τάς ιδιοτροπίας παραφρόνων τινών.

« Νά βαδίσω! θέλει είπεΐ ό κλήρος, τουτέστι νά παραιτηθώ  
όλων τών κατακτητικών σχεδίων μου, καί ν’ άποχαιρετίσω τό 
άρχαΐον σύστημα τής θεοκρατίας; Ζητείτε πράγματα άδύνατα· 
δέν στέργομεν ποτέ!— non possum us!



« Ποιος λοιπόν θέλει υποχωρήσει; ούδείς. Ά λ λ ’ ό τοιοΰτος 
πόλεμος είναι αιώνιος; ούχί βεβαίως· εν τών διαμαχομένων με
ρών θέλει ήττηθή· ά λλά  πρέπει νά ήναί τ ις  πολύ εύπιστος και 
εύήθης ΐνα πιστεύση, δτι θέλει ήττηθή έποχή τ ις  ολόκληρος, ή 
ίσχυροτέρα κατά τήν πνευματικήν άνάπτυξιν, έξ δσων εύρίσκο
μεν έν τή ιστορία τής άνθρωπότητος.— Ά ναντι^ρήτω ς λοιπόν ό 
κλήρος θέλει ήττηθή.

« Καίτοι μή δυνάμενος ό κλήρος νά παρατηρήση τό κενόν, 
δπερ γίνετα ι περί εαυτόν, διότι πλήθος άπειρον, καθ' έξιν άκο- 
λουθοΰν αύτόν έν τα ϊς έκκλησίαις, άσπάζεται αύτοΰ τάς χεϊρας 
καί έπιφωνεΐ: « Ά ν  υμείς δέν ύπήρχετε, ό κόσμος ήθελε σκοτισθή 
εις όλ ίγας ημέρας!» καίτοι μή θέλων νά πιστεύση, δτι έγκατα- 
λειφθήσεται, άφοΰ έξωτερικώς εχει τοσαΰτα δείγματα έπι^ροής 
βαθείας* έντοσούτω θέλει ίδεΐ ήμέραν τινά  καταπίπτουσαν τήν 
όλεθρίαν ταύτην άπάτην, καί δταν ή έλευθεροφροσύνη, ένισχυ- 
θεΐσα ύπό τών σφαλμάτων καί τών έπιμονών ό 7, ο κλήρου αίώ
νος, καταλάβη τάς γενεάς, τό σωματεΐον τοΰτο, τό νΰν άμείλι- 
κτον, άναγκασθήσεται νά όμολογήση δτι ήπατήθη. Ά λ λ ά  πριν 
ή φθάση νά όμολογήση τήν ομολογίαν ταύτην τής άδυναμίας· 
πριν ή οί θεωροΰντες εαυτούς και καλούμενοι ήγεμόνες τής Ε κ 
κλησίας, καί οί ιερείς, οί είθισμένοι νά έπιβάλλωσι τώ όχλω τό 
έξωτερικόν σέβας ώς δικαίωμα τή ίερωσύνη αύτών σύμφυτον* 
πριν ή άπαντες ούτοι, λέγω , συγκατατεθώσι νά γίνωσι καί πά
λ ιν  μικροί, άπόστολοι ώς οί Γαλιλα ΐο ι άλιεΐς, ταπεινοί ιεραπό
στολοι έν τα ΐς μ εγάλα ις πόλεσι τοΰ μέλλοντος κόσμου, ώς ό 
Πέτρος έν 'Ρώμη, ζών λ ιτώ ς μετά τής συζύγου αύτοΰ έν μέσω 
τής άρτιγενοΰς Ε κκλησίας, ώς ό Παΰλος έν Κορίνθω, έργαζό- 
μενος έπί ήμερομισθίω έν έργοστασίω· οποίους άγώνας θέλει 
άγωνισθή, όποιους έμφυλίους σπαραγμούς θέλει προξενήσει, καί 
πόσας άκρας προσπαθείας θέλει καταβάλει ή πυκνή φάλαγξ, ή 
τοσούτω ίσχυρώς διωργανωμένη έν ιεραρχία!

« Ώ ! όχι, ιερείς άδελφ οί μου! γνώτε δτι δσω μάλλον ή άν- 
θρωπότης προοδεύει, τοσούτω όλιγωτέραν θά εχη άνάγκην της 
κηδεμονίας ύμών. . . Οσω ό πολιτισμός προοδεύσει, τοσούτω  
μάλλον θά ίδωμεν έξαλειφομένην τήν έξωτερικήν ένέργειαν τοΰ 
ιερατικού σωματείου. Τό άνθρώπινον πνεΰμα, μή έπιθυμοΰν νά 
έ(Απέση είς τάς παγίδας τής ιεροκρατίας, νικήσει, καί ταπεινω-

θήσεται όλοτελώς μίαν ήμέραν σωματεΐον, δπερ και σήμερον 
άκόμη είναι ισχυρόν, καί δπερ, μετά πανουργίας, διαφυγούσης 
έπί πλεΐστον χρόνον τήν οξυδέρκειαν τών λαών, συνηνωσε τά  
άτομικά αύτοΰ συμφέροντα μετά τών τής θρησκείας. Ναι, τοΰτο 
πεσεΐται διά παντός, ά λ λ 5 ή ύπό τοΰ Ε ύαγγελίου διδαχθεΐσα 
άλήθεια ύπάρχει καί διατελέσει άφθαρτος! »

Τίς ό άναγκάζων καθολικούς, καί ιερείς μάλιστα, νά μεταχει- 
ρίζωνται τοιαύτην γλώ σσαν; Τίς άλλος, είμή αύτός ουτος ό 
κλήρος, ό δι" ίδια τέλη ζητών νά έπαναφέρη σήμερον τά  σκότη 
τοΰ μεσαιώνος; Τίς άλλος ό αίτιος, είμή ή άκρατος ιεροκρατία, 
ή τά τοΰ Θεοΰ καί τά τοΰ Καίσαρος δικαιώματα έν μ ιά καί τή  
αύτη τιθεϊσα π λά σ τ ιγγ ι καί έξίσου έγκολπουμένη καί συγχέουσα; 
Τίς ό αίτιος τής περιφρονήσεως ταύτης, είμή αύτός ό κλήρος, 
ό καταδιώκων τό φώς τής έπιστήμης καί πτοούμενος έπί τή  
προόδω τής διανοητικής άναπτύξεως; ό θέλων τόν άνθρωπον 
στάσιμον, τώ δέ πνεύματι μή έπιτρέπων νά άνυψοΰται πέραν τοϋ 
κεχαραγμένου παρ’ αύτοΰ ορίου;

Ά ρκεΐ νά άναδράμη τ ις  είς τήν ιστορίαν, ΐνα ϊδη οποίας ύπο- 
δοχής έτυχον παρά τώ κλήρω αί κατά τό πρώτον τέταρτον τοΰ 
παρόντος αίώνος γενόμεναι σημαντικώτεραι άνακαλύψεις. Πολ- 
λαχοϋ τοΰ Κράτους αύτής, έπί παραδείγματι, ή βασίλισσα τής  
Α γ γ λ ία ς  έθεωρήθη ώς παραβιάσασα τό έδάφιον τής Γραφής έν  
λ ύ π α ι ς  τ έ ξ η  τ έ κ ν α ,  διότι ετεκε διά χλωροφορμίου. Είς 
τούς δεισιδαίμονας κληρικούς τής έποχής έκείνης, είτε Καθολι
κούς, είτε Κ αλβινιστάς, τό άτμόπλουν έθεωρήθη "Αδης έπι- 
π λέω ν  καί έν αύτη δέ τή Α μερική, οί ίερεΐς κατηράσθησαν τό 
άτμόπλουν ώς άσεβές, καί έπεκαλοΰντο κατ’ αύτοΰ τό Οηρίον 
τής Ά ποκαλύψεω ς, τόν δέ έφευρετήν Φ ούλτωτα έθεώρουν ώς 
άλλον 'Εωσφόρον! Ή  θρησκευτική θεωρία περί άτμοπλόου ήτο 
αύτη: ύδωρ καί πΰρ είσί διεζευγμένα, τό διαζύγιον δέ τοΰτο 
διετάχθη παρά τοΰ Θεοΰ· τ ίς  εχει λοιπόν τό δικαίωμα νά χω- 
ρίζη δ,τι ό Θεός ήνωσε, είτε νά ένώνη δ ,τι ό Θεός έχώρισε; Πλήν 
δέν ήτο αύτη ή πρώτη φορά, καθ’ήν ή ύψωσις τής προόδου έχα- 
ρακτηρίσθη ύπό τοΰ φανατισμοΰ ώς έπιστροφή είς τό χάος· άρ
κεΐ νά άναδράμη τ ις  είς τάς παρε7νθούσας έκατονταετηρίδας, 
ΐνα ίδη πόσα ύπέστησαν ύπό τοϋ κλήρου οί πολυμαθείς μάρτυ
ρες τής έπιστήμης, οί Γ αλιλα ΐο ι, Τορδάνοι Βροΰνοι, καί λοιποί,



δσοι ήθέλησαν νά άναδείξωσιν έσφαλμένας τάς παραβόλους ι
δέας περί ακινησίας της Γης, καί ύπεστήριξαν τάς περί οίκησι- 
μότητος τών ουρανίων σωμάτων, περί άντιπόδων κτλ. κτλ. 
θεωρίας.

Ιόου τινι τρόπω παριστα ό ύμέτερος συγγραφεύς τόν εύφραδή 
αύτοΰ Ά ββάν συνδιαλεγόμενον μετά τίνος "Ιησουίτου, οπαδού 
τοΰ μυστικισμοΰ, περί επιστημονικών άντικειμένων, ό'πως έξει- 
κονιση ζωηρότερον τήν τάσιν τοΰ κλήρου πρός τήν άγνοιαν καί 
τήν όπισθοδρόμησιν:

« Έδώ, πάτερ μου, λέγει ό επιστήμων ίερεΰς ’Ιούλιος πρός 
τόν παχύδερμον ’Ιησουίτην, είμεθα πλουσιώτατοι κατά τήν ορυ
κτολογίαν. . . Τά προσφιλή ταΰτα  ορη μοί παρέχουσιν δλην 
σχεδόν τήν ιστορίαν τών διαδοχικών ηλικιών τοΰ φλοιοΰ τής  
γής. . .  ΙΙολλάκις είς τά ύψη ταΰτα, τρεις χ ιλιάδας μέτρων 
ύπεράνω τής θαλάσσης κείμενα, ή ύπερφυής δύναμις, ήτις διέ($- 
ρηξε τόν γήϊνον φλοιόν διά σχισμής δγδοήκοντα λευγών μή
κους, άνύψωσε μεγάλα  τιτανώδη στρώματα, άτινα έσχημάτιζον 
διαφόρους καί συνεχείς θαλάσσο'ς· τά στρώματα ταΰτα  σώζονται 
έκεΐ, διαφυλάττοντα τό οριζόντιον αύτών σχήμα, ώσανεί ή υδα
τώδης άποθήκη έδημιουργεΐτο είς τά μεγάλα  ταΰτα ύψη. Συνε- 
χέστερον άκόμη τό κέντρον αύτό τοΰ όρους παρίστησι σώματα 
γρανιτικά, ών ή παχύτης κινεί τόν θαυμασμόν. Τί τρομερός λοι
πόν ό κατακλυσμός ούτος, δστις άνέτρεψεν ούτω τήν σφαίραν 
και μετεβαλε πεδιαόα ευρεΐαν, έπι πλεΐστον χρόνον ύπό τών 
ύδάτων κεκαλυμμένην, είς γιγαντώ δες γρανιτικόν τεΐχος, καλυ- 
πτομενον και αυτο έκ δεξιών και εξ ευωνυμων ύπό τών άπειρων 
έρειπίων τών προσχωματικών σωμάτων, άπερ διέ^ρηξεν! »

Ά λ λ ’ ό παχύλαιμος καπουσΐνος, είς τά  ώτα τοΰ οποίου αί 
έπιστημονικαί αύται έκθέσεις άντήχουν ώς λόγοι έκ τών βαβυ- 
λωνίων παραλαμβανόμενοι έπιγραφών, διελογίζετο καθ’ έαυτόν 
ώς έξης: «Είναι περίεργον πώς οί νέοι ουτοι, οιτινες κατέφαγον 
τήν έπιστήμην, γ ίνοντα ι, ώς ό άγιος Αύγουστΐνος λέγει, ζώα 
δοξομανή καί, έν τή ύπερηφανεία αύτών, θέλουν νά μετα^ρυθ- 
μίσωσι την Εκκλησίαν. Ω αγνοια άγία, πόσον είσαι προτιμό
τερα! »

Έν τούτοις μή έπιθυμών νά περιορισθή είς σιωπήν, διότι ού
τως ήθελε προδοθή ώς ούτε ίδέαν καν έχων περί πάντων τού

των, ένώ πάς μοναχός οφείλει νά γινώσκη τά πάντα, προσεπά- 
θησε καί αυτός νά άνευρη είς τούς μάλλον μεμακρυσμένους τοΰ 
έγκεφάλου αύτοΰ λοβούς άναμνήσει; τινάς τών άναγνώσεων 
τοΰ Δον Καλμέτου, καί, ώς άληθής σοφιστής καί προκατειλημ
μένος καπουσΐνος, άπήντησεν ώς έξης πρός τόν Ά ββάν ’Ιού
λιον :

« Πιστεύετε λοιπόν είς τάς διαδοχικάς ταύτας ηλικ ίας, άς ή 
νεωτέρα έπιστήμη άποδίδει τή ήμετέρα σφαίρα;

—  Μ άλιστα, άπεκρίθη ό πεφωτισμένος Λευίτης, διότι έγγ ίζω  
αύτάς καί τάς βλέπω.

—  Είναι συστήματα, κύριε έφημέριε, συστήματα καί ούδέν 
πλέον!

—  Συστήματα άναντιρρήτως, άλλά  στηριζόμενα έπί άποδεί- 
ξεων, επομένως πραγματικότητες έν τή έπιστημονική τάξει.

—  "Ολα ταΰτα, βλέπετε, έπενοήθησαν ύπό τών άπιστων κατά  
τής θρησκείας.

—  ΙΙαντάπασι, πάτερ μου* ή θρησκεία ούδόλως άναμιγνύετα ι 
είς ταΰτα. Ποια σχέσις ύπάρχει μεταξύ τής θρησκείας καί τής 
μελέτης τών φαινομένων, άτινα ήτο άνάγκη νά συμβώσιν έπί 
τής γη ’ίνης σφαίρας, δπως τήν μετατρέψωσιν άπό τής πυρώδους 
αύτής καταστάσεως είς κατάστασιν ατμόσφαιρας, δυναμένης νά 
άρμόζη είς τόν οργανικόν βίον τών ζώων καί τών φυτών; Έ χετε  
παραδόξους ιδέας περί δλων τούτων τών πραγμάτων.

—  Ά λ λ ά ,  τέλος διατί νά μή περιοριζώμεθα είς τήν διήγησιν 
τοΰ Μωϋσέως, δστις είς δλον τοΰτο τό έργον τής θείας παντοδυ
ναμίας άποδίδει εξ μόνον ήμέρας; Νομίζετε, δτι ό Θεός, ώς παν
τοδύναμος, δέν ήδύνατο νά πλάση πάντα ταΰτα  έν διαστήματι 
ένός δευτερολέπτου;

—  "Ω! βεβαιότατα! ούδεμία ώς πρός τοΰτο ύπάρχει άμφιβο- 
λία. Ά λ λ ά  δέν είναι τοΰτο τό ζήτημα· πρόκειται νά μάθωμεν, 
διά τής έρεύνης τών πραγμάτων, άν ό Θεός έμόρφωσε τόν κό
σμον μετά τών ορυκτών αύτοΰ, τών φυτών καί τών έμψυχων όν- 
των έν όλ ίγα ις μόνον ήμέραις, ή είς πολλάς χ ιλιάδας αιώνων. 
Τά πράγματα λοιπόν άποδεικνύουσιν, δτι έχρειάσθησαν ικα
νοί περίοδοι πρός τόν διαδοχικόν σχηματισμόν τών στρωμάτων 
τής γής. Ούδέν δυνάμεθα νά ε’ίπωμεν κατά τών άποδείξεων, 
άριθμοΰνται δέ είκοσιεπτά έπιτεθειμένα άλλήλο ις στρώματα, έν-



τελώ ς απ’ άλλήλω ν διαφέροντα, ενεκα της φύσεως τών συστατι
κών μορίων, άτινα περιέχουσιν. Ή  μελέτη λοιπόν αΰτη δέν ειχε 
γίνει έπί Μωϋσέως· ιδού ό λόγος.

—  Έντοσούτω, κύριε έφημέριε, ή Βίβλος ρητώς άναφέρει, 
δτι ό κόσμος έκτίσθη είς εξ ημέρας, καί τό θεόσδοτον βιβλίον 
δέν είναι δυνατόν ν5 άπατάται.

—  Λυποΰμαι, πάτερ μου, διότι δέν έννοεΐτε πώς ή Βίβλος, 
θεόσδοτος ούσα, δέν περιέχει καί φυσικήν άκριβεστάτην. . . Ή  
τάξις τών έπιστημονικών αληθειών καί ή τάξις τών Gεοσδότων 
είσίν δλως άπ’ άλλήλω ν διάφοροι. Ή Βίβλος λοιπόν, θεία ούσα 
καθ’ δσον άφορά τάς θεοσδότους άληθείας, δέν είναι έπάναγκες 
νά ήναι τοιαύτη καί κατά τάς έπιστημονικάς άληθείας, ώς ούδέ 
κατά τήν χρήσιν τών άνθρωπίνων έκφράσεων είναι άναμάρτητος. 
'Έκαστος έκκλησιαστικός συγγραφεύς ώμίλησεν ώς ό άπλοΰς 
λαός, μιμηθείς τάς έκφράσεις καί τάς εικόνας τών κοινών πε
ποιθήσεων· δέν δύνασθε δμως βέβαια νά άξιοΐτε, δτι δλα ταΰτα  
είσί θεία, διότι έκαστος εγραψε κατά τήν γραμματικήν, τήν γεω 
γραφίαν, τήν άστρονομίαν καί τήν φυσικήν τής έποχής αύτοΰ. 
"Οταν ό άγιος Αύγουστΐνος έκήρυττεν, δτι ή είς τήν ύπαρξιν 
τών άντιπόδων πίστις ήτο αΐρεσις, άπεδείκνυε τήν γεωγραφικήν 
τοΰ αίώνος αύτοΰ άγνοιαν, ά λ λ ’ ούδόλως προσέβαλε καί τήν 
άκραιφνη αύτοΰ πρός πάντα τά  άλλα  ορθοδοξίαν. Τίς διενοήθη 
ποτέ νά θεώρηση ώς δογματικήν διδασκαλίαν τάς άμυδράς περί 
φυσικές ειδήσεις, ας δίδουσιν ήμΐν τά ιερά βιβλία; Δύναται τ ις  
νά ^ναι άξιόλογος χριστιανός, καί έντοσούτω νά όμολογήση, 
δτι ό Μωϋσής δέν έγίνωσκε τήν γεω λογίαν δσον ό Κ. Ή λίας  
Βωμόντος.

—  Είσέρχεσθε είς λεπτότητας έπικινδύνους, άγιε έφημέριε. 
Πιστεύσατε, δτι ή άπλοϊκότης τών παλαιών πεποιθήσεων είναι 
άσφαλεστέρα, καί δτι δλας ταύτας τάς θεωρίας μεταχειρίζονται 
οι άπιστοι, δπως κατά μικρόν καταστρέψωσι τήν θρησκείαν.

—  Ή πίστις, άγαθέ μου πάτερ, ή ή άπιστία άμφοτέρων η
μών είς τάς διδασκαλίας τής νεωτέρας έπιστήμης ούδέ κατά εν 
ιώτα δύναται νά παραλλάξη τάς πολυτίμους άνακαλύψεις της  
έπιστήμης ταύτης. Ό  Πάπας δύναται νά κηρύξη αυριον ώς δόγ
μα πίστεως, δτι ή μόρφωσις τοΰ κόσμου έγένετο έν είκοσιτέσ- 
σαρσιν ώραις τοιαύταις, οΐας τά ώρολόγια ημών άριθμοΰσιν·

ά λ λ ’ ούδ’ ό ταπεινότερος τελειόφοιτος τής Γ αλλίας ή τής Γερ
μανίας θέλει ποτέ άρνηθή τήν διδασκαλίαν τών διδασκάλων αύ
τοΰ καί τάς σπουδαίας γνώσεις, ας αύτός περί τής γεω λογίας

*Χ«·
—  Έντοσούτω, άν ό Πάπας κηρύξη τό τοιοΰτο, πρέπει νά τό 

πιστεύσωμεν, ΐνα γίνωμεν άληθεΐς καθολικοί.
—  Ώ ! πάτερ μου! Καί άν ό Πάπας κηρύξη μίαν ήμέραν, δτι 

δύο καί δύο κάμνουν τριάκοντα, πρέπει νά τό πιστεύσωμεν διά 
νά γίνωμεν καθολικοί;

—  Δέν θέλει ποτέ κηρύξει τοιαύτην άνοησίαν.
—  Διά τοΰτο λοιπόν ούδέ τήν άλλην πρέπει νά κηρύξη. . . »
Ά λ λ ’ έπιλείψει ό χρόνος, άν άποφασίσωμεν νά παραθέσωμεν

άπαντα τά σπουδαία τεμάχια τοΰ περιέργου τούτου πονήματος, 
φοβούμεθα δέ μήπως καταντήσωμεν ν’ άντιγράψωμεν αύτό ολό
κληρον, ενεκα τής έπιθυμίας ημών τοΰ νά καταστήσωμεν τό έρ- 
γον γνωστόν τοΐς μή διεξελθοΰσιν αύτό. Ώ στε κρίνομεν καλόν 
ν’ άποταχθώμεν τώ πειρασμώ τούτω, διακηρύττοντες, δτι πας 
σπουδαίος καί φιλοπερίεργος, καί πας ό ένδιαφερόμενος περί τά  
άφορώντα τήν Ε κκλησίαν καί τόν κλήρον ζητήματα, οφείλει νά 
άναγνώση μετά προσοχής τόν Ε π ι κ α τ ά ρ α τ ο  ν, καίτοι κατα- 
διωκόμενον βεβαίως ύπό τής Secreta Monita, καίτοι συγκατα- 
λεγόμενον είς τό Index τών άπηγορευμένων βιβλίων.

I. Μ. ΡΑΠΤΑ.ΡΧΗΣ.



II ΑΙΥΑΓΜ Ν Η ΪΙΪ

Τί1\ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΪΪΙΜ 
ΕΝ ΙΤΑΛΙΑι.

Πετράρχης, ό μελίρρυτος τοΰ έρωτος άοιδός, ένθουσιωδέστα- 
>.ος δέ και αίσιωτατος έπανορθωτής τής Λατινικής γλώ σσης και 
γραμματολογίας έντώ  ΙΔ αιώνι, άόκνωςκαίδιά παντός τοΰ βίου 
έφιλοτιμηθη νά άνευρη όσον ένήν πλείονα χειρόγραφα τοΰ Κικέ- 
ρωνος και άλλω ν Αατινων κανονικών συγγραφέων. Γράψας ποτέ 
και εις Κωνσταντινουπολιν πρός τινα φίλον του, ελαβεν άντί 
τοΰ Κικερωνος, ον εςήτει, τόν Όμηρον. Τό χειρόγραφον τοΰτο 
ύπήρξεν ό πρώτος Έ λλην Όμηρος, ό έν τοΐς ύστερον χρόνοις 
μυριάκις μεταναστευσας άπό της έξελληνισθείσης Α να το λή ς είς 
τήν έκλατινισθεΐσαν Δυσιν. Τόν κορυφαΐον τών ποιητών έθηκεν 
ό Ιίετραρχης έν τη βιβλιοθήκη του πλησίον τοΰ ήγεμόνος τών 
φιλοσοφων ΓΙλατωνος, και λιαν έδυσφόρει, μή δυνάμενος μήτε 
νά νοήση μηδέ νά ανάγνωση αύτόν. Ή μόνη τής Ι τα λ ία ς  χώρα, 
έν ή εσωζοντο εισετι μικρά τής Ε λληνικής γλώσσης λείψανα, 
ήτο ή Καλαβρία· ό δ’ έκ ταύτης όρμώμενος τοΰ Πετράρχου δι
δάσκαλος, ο μοναχός Βαρλαάμ, έδιδαξε μέν τόν ’Ιταλόν ποιη
τήν τά πρώτα τής Ε λλη νικής στοιχεία, άλλά  δυστυχώς άπε- 
βίωσε πρίν ή χειραγωγήση αύτόν είς τά υψηλότερα τής Ε λ λ η 
νικής μεγαλοφυιας δημιουργήματα· άλλος δέ παρ’ αύτόν έν ’Ι
ταλ ία  τής Ε λλη νικής διδασκαλίας δέν ύπήρχεν ούδείς. Εύγνω- 
μονών ό Πετράρχης διά συγκινητικωτάτης έπιστολής πρός τόν 
έν Κωνσταντινουπόλει δοτήρα ελεγεν, δτι ούδέν άλλο ύπελεί- 
πετο αύτώ ή νά περιπτυχθή τόν θειον τής ’Ιωνίας άοιδόν καί νά 
οίκτείρη, δτι δ μέν υψηλός ξένος ήτο τοσοΰτον άφωνος πρός τόν 
ΙΤετράρχην, αυτός δέ πάλιν τοσοΰτον κωφός πρός έκεΐνον. Μία 
μόνη έλπίς έφαίδρυνεν αύτόν, δτι, ώς ό Κάτων ό πρεσβύτερος,

θά έμανθανε τήν Ε λληνικήν έν τώ γήρατι· ά λ λ ’ ό Πετράρχης 
έτελευτησε, μετ’ αύτοΰ δέ συνανετάφη καί ή έλπίς.

Εΰτυχεστερος ύπήρξεν ό φίλος καί θαυμαστής του Βοκάκκιος, 
ό λαβών όιδασκαλον έτερον Καλαβρόν, άρνησάμενον τήν ιδίαν 
πατρίδα καί έπονομασθέντα Θεσσαλονικέα, μεθ’ ου καί συνέζησε 
φιλικώτατα έπί τρία ετη· ήτο δέ ουτος ό Λέων, ή κατ’ άλλους, 
Λεοντιος Πιλάτος. Η πρός τόν άνορα σ^εσις καί άνο^ή τοΰ Βο- 
κακκιου μαρτυρεί τήν τε μεγαλην φιλομάΟειαν καί τής ψυχής 
αυτού τό εύγενες· οιοτι ό Λεοντιος Π ιλάτος παρίσταται ώς άν
θρωπος Οχληρότατος και ήκιστα άνασ7 ετός, (α) κεκτημένος δέ 
και τάς φαυλας ίόιότητας, δι’ ών τινες τών φυγόντων εις τήν 
Ιταλίαν Ε λλήνω ν μέγαν προσέτριψαν μώμον είς τό εαυτών γέ

νος. Ο Βοκάκκιος, άπορος ων, ηναγκα^,ετο νά στερή εαυτόν 
πολλάκις τών έπιτηδείων, ΐνα συντηρή τόν διδάσκαλόν του καί 
άγοράζη χειρόγραφα. ’Α λ λ ’όπωσδήποτε παρέλαβε τόν Λεόντιον 
Πιλάτον έν τή εαυτού οικία, και μετα πολλούς πόνους κατώρ- 
θωσεν ΐνα άναγορευθή ουτος δημόσιος διδάσκαλος τής Ε λ λ η ν ι
κής, καί έρμηνεύση τήν Ίλιάδα καί τήν Όδύσσειαν. Είς τάς πα
ραδόσεις καί είς τήν συνομιλίαν τού Πιλάτου οφείλει ό Βοκάκ- 
κιος τήν γνώσιν έκείνην τής Ε λλη νικής, δι’ ήν, εί καί σμικρο- 
τάτην, εύλόγως ήδύνατο νά καυχηθή, δτι υπερτερεί τούς λοι
πούς Λατίνους, τούς καί αύτήν τήν Ε λληνικήν άλφάβητον ά- 
γνοούντας. Είς τό Λατινικόν κείμενον τής θεογονίας του παρε- 
νέβαλεν ό Βοκάκκιος παντοίους ομηρικούς στίχους, τούς όποιους 
ήτο βέβαιος, δτι δέν θά ένόει ούδείς τών συμπατριωτών αύτοΰ· 
διό καί έπαιρόμενος είπεν, «έπιδείξεως χάριν προσέθηκα ελλη 
νικά επη· έμή ή τιμή, έμή ή δόξα τοΰ ποιεΐσθαι χρήσιν έλληνι- 
κών έπών παρά τοΐς Έτρούσκοις.»

Ό ,τ ι δέν κατώρθωσεν ό άλλω ς πολλά μοχθήσας Λεοντιος 
Πιλάτος, τούτο διενήργησεν έν ριπή όφθαλμοΰ ό έκ Βυζαντίου 
Μανουήλ ό Χρυσολωράς. Ουτος συνέστησεν έν τή Δύσει τήν 
πρώτην Ε λληνικήν κοινότητα, καί ίδρυσε τήν πρώτην σχολήν  
τού νεωτέρου πολιτισμού, έφ’ ώ κατ’ έξοχήν διέπρεψεν ύστερον

(a) Aspectu horridus liomo, turpi facie, barba prolixa et capillitio nigro, 
et meditatione occupatus assidua, vioribus incultus n ec satis ttrbanis homo' 
ταΰτα ο Βοκακχιο;. Χείρον Ιτι άποφαίνεται rcspi αΰτοΰ ό Πετράρχης: est enim 
animi aegritudo non minus eontragiosa quam corporis.



ή Φλωρεντία. Τήν 2 8  μαρτίου 1 3 8 4  προσεκάλεσαν οι Φλωρεν
τινοί τόν Μανουήλ Χρυσολωράν ώς διδάσκαλον τής Ε λ λη ν ικ ή ς  
γλώσσης. Τό λ ίαν έπίσημον έγγραφον τής προσκλήσεως του, 
διασωθέν κατ’ευτυχίαν μέχρις ημών, έτυπώθη πρώτον τώ 1 7 4 1 ,  
έμεινεν δμως άγνωστον έως τής σήμερον, διότι οεν έποιησαντο 
ούδεμίαν αύτοΰ χρήσιν οί τότε ιστοριογράφοι "Οδιος και Βοιρνε- 
ρος. Οί Φλωρεντινοί, επόμενοι είς τό παράδειγμα τών ενδόξων 
προγόνων των, τών αρχαίων 'Ρωμαίων, οι οποίοι κατά μεν τα  
δπλα ούδενός ήσαν δεύτεροι, μόνους δέ τούς "Ελληνας ωμολο
γουν άνωτέρους έαυτών κατά τά γραμματα και τάς έπιστημας, 
άπεφάσισαν νά παραλάβωσι καθηγητήν τής Ε λληνικής γλω σ- 
σης, μέλλοντα νά ύποδείξη τοΐς τέκνοις των «ΐνα άρύωνται έξ 
έκατέρας πηγής.»

Ώ ς τοιοΰτον λοιπόν προσεκάλουν τόν Κωνσταντινουπολιτην  
Μανουήλ Χρυσολωραν δπως διδάξη τήν Ε λληνικήν γραμματι
κήν καί τά 'Ελληνικά γράμματα, πεποιΟότες είς τήν σοφίαν αύ
τοΰ καί τήν ηθικότητα, περι ής τοσαΰτα είχον ακούσει. Τπισ- 
χνοΰντο δέ αύτώ έτήσιον μισθόν εκατόν φλωρινίων, έπί δρω νά 
μή άπαιτήση δίδακτρα ιδιαίτερα παρά τών μ αθητώ ν ούχ ήσσον 
δέ έπέτρεπον αύτώ νά λάβη καί παρά τών άκροατών άντιμισθίαν, 
έάν αύτη τώ προσεφέρετο αύθορμήτως· «διά ταύτην δέ τήν υπερ
βολήν τής γενναιότητος» δέν θά ήλαττοΰτο  κατ’ ούδέν ό προσ- 
διορισθείς αύτώ μισθός.

Ή είς Φλωρεντίαν άφιξις τοΰ Μανουήλ Χρυσολωρά ένεκαί- 
νισε νέαν καί άείμνηστον εποχήν έν τή άναπτύξει τοΰ κατά τήν  
Δύσιν πολιτισμού καί τών φώτων. Ή εξωτερική δψις του, τό 
γλυκύτατον ήθός του, ή ταπεινότης καί φιλοπροσηγορία του, 
αί πολλαί άρεταί του καί ή ενθουσιώδης διδασκαλία του έπή- 
νεγκον γενικήν τών πνευμάτων άναστάτωσιν ού μόνον παρά 
τοΐς νεωτέροις, άλλά  καί παρά τοΐς ήδη γεγηραχόσιν. Εις τών 
άκροατών του, Λεονάρδος Βρούνης ή Ά ρετΐνος, περιγράφων τήν 
ιστορίαν τής πατριοος του, λεγει περι έαυτοΰ, ότι εσπουοαί,εν 
έν Φλωρεντία περί τό ρωμαϊκόν δίκαιον, οπότε εοθασεν αύτόσε 
ό Μανουήλ Χρυσολωράς. Μέχρι τής έποχής εκείνης όλίγην είχε 
λάβει σχολήν ΐνα έγκύψη είς τάς καλάς τέχνας. Έσκέφθη λο ι
πόν κ α θ ' εαυτόν έάν έπρεπε νά παραμελήση τήν χρυσήν έκείνην, 
τήν θεόθεν άποσταλεΐσαν καί μηδέποτε πλέον προσενεχθησομέ-

νην^τοΰ Χρυσολωρά εύκαιρίαν, ΐνα μυηθή τά τής Ε λλη νικής  
σοφίας μυστήρια καί μελετήση τούς Έ λληνα ς, έξ ών άπο|5ρέει 
πάσα μαθησις και πολιτισμός, και τούς όποιους άγνοοΰσιν οί έν 
τή Δύσει επτακόσια δλα έ'τη. Άπεφάσισεν επομένως νά μαθη- 
ιευση παρα τω Μανουήλ Χρυσολωρά μετά τοσούτου ζήλου καί 
άκρας φιλομαθείας, ώστε δσα έμάνθανεν έν καιρώ ημέρας άγρυ- 
πνών, ταΰτα και εν καιρώ νυκτός άνεπόλει καθεύδων. Ούχί μ ι
κρόν συνειργασθη μετά τοΰ Χρυσολωρά εν Φλωρεντία ώς διδά
σκαλος τής Λατινικής ό μαθητής τοΰ Πετράρχου Τωάννης ό έκ 
Ραβέννης· έκ ταυτης δε τής οιπλής σχολής προέκυψεν ή πρώ- 

τ /j έν Ιταλία περι τά φιλανθρωπικά ή έγκυκλια παιδεύματα 
σπουδάσασα γενεά, ήτις ήτο κάλλ ιστα  συγκεκροτημένη περί τε 
τήν Ελληνικήν καί τήν Λατινικήν γραμματολογίαν.

Γήν σχολήν ταύτην παρομοιάζει ό Π λατίνης πρός τόν έν 
Γροία οούρειον ίππον, άπό τοΰ οποίου έξεφάνησαν έτεροι "Ελ
ληνες ήρωες. Έκ τών πολλών μαθητών των άναφέρω ένταΰθα 
τόν 'Ροβέρτον 'Ρόσσην, Πάλλαν Στρόζην, ’Ιάκωβον Ά γ γ ε λ η ν ,  
Πογγιον Γουαρΐνον, Βικτωρΐνον Φ έλτρην ό παρά τινω ν μνημο
νευόμενος ώς μαθητής τοΰ Χρυσολωρά Βεργέριος Φ ιλέλφος δέν 
άνήκει ένταΰθα, όιοτι έγεννηθη όντος ήδη καί διδάσκοντος τοΰ 
Χρυσολωρά έν Φλωρεντία.

Τάς Έ λληνίδας μούσας μετήνεγκεν ό Χρυσολωρά ς ού μόνον 
εις Φλωρεντίαν, αλλά  και εις Ρώμην και Έ νετίαν, ενθα κατέ
βαλε τά θεμέλια δύο άλλω ν τοΰ νεωτέρου πολιτισμού σχολώ ν, 
αϊτινες έπι μακρόν άνθημιλλώντο πρός τήν φλωρεντινήν. Έν 
τα ΐς τρισι ταυταις πολεσι άπεταμιεύθησαν, ώς κατωτέρω θά 
ίδωμεν, και τά  πολυτιμότατα Ελληνικά χειρόγραφα, έξ ών 
προέκυψεν ή νεωτέρα γραμματολογία .

Διά τοΰ Χρυσολωρά πρώτην φοράν ήνώθησαν δύο κόσμοι, έπί 
πολλούς πρότερον αιώνας άποκεχωρισμένοι καί δή καί έχθρικώς 
άλληλο ις όιακειμενοι. Προσεγγι^ούσης τής πτώσεως τοΰ ’Ανα
τολικού βασιλείου, νέα πατρίς έν τή Δύσει ήνο ιγε τάς έαυτής 
πύλας ΐνα δε/θή ώς ίδια τέκνα τούς έκ Κωνσταντινουπόλεως 
σοφούς· όσω δέ ηύξάνετο ό παρά τών Τούρκων κίνδυνος, τοσού
τω πολυαριθμότεροι κατέπλεον οί Έ λλη νες είς τήν φιλόξενον 
.ής Ιταλίας ακτήν. Πολλακις οι ευγενεΐς ούτοι φυγάδες ούδέν 
άλλο έκόμι^ον μεθ’ έαυτών ή τήν γνώσιν τής πατρίου γλώ σσης



των, δι’ ήν χαί μόνην άπήλαυον φ ιλικής δεξιώσεως, μεγάλης  
τιμής χαί άδρών αμοιβών. Περιφανέστατοι πάντων κατά τήν 
πρώτην ταύτην έποχήν μνημονεύονται ό έκ Κρήτης Γεώργιος 
Τραπεζούντιος καί ό έκ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Γαζής, άμφό- 
τεροι άριστοτελικοί, σπουδάσαντες καί έν τη Λατινική τοΰ Βιτ- 
τορίνου σχολή, ύστερον δέ άναδειχθέντες διδάσκαλοι, μεταφρα- 
σταί κοί συγγραφείς. Καθ’ δν δέ χρόνον έμεταναστευον οι Ελ
ληνες εις τήν Δύσιν, ήρξαντο καί οί ’Ιταλοί μεταβαίνοντες είς 
τήν ’Ανατολήν πρός εύρεσιν ελληνικών θησαυρών. Ο,τι έπραξαν 
ύπέρ τής Λατινικής γραμματολογίας ό Πετράρχης, ό ΙΙόγγιος 
καί ό Έ νώχ έκ τοΰ Ά σ κ λο υ , άναζητήσαντες έν τοΐς μοναστή- 
ρίοις τής Δύσεως χειρόγραφα τών Λατίνων συγγραφέων, αύτό 
τοΰτο έφιλοτιμήθησαν ΐνα κατορθώσωσι, καί πραγματικώς κα- 
τώρθω^αν, ύπέρ τής Ε λλη ν ική ς γραμματολογίας ό Γουαρΐνος, 
ό Αύρίσπας καί ό Φ ίλελφος, άγοράσαντες ολοκλήρους γόμους 
χιλιάδων καί μυριάδων έλληνικών χειρογράφων, άτινα άπέςελ- 
λον είς τάς ίδιας πατρίδας. Τοιοΰτοι περιηγηταί τής Α νατολή ς, 
όπου τής ’Ιταλίας άν άποβιβασθώσι κομίζοντες τά λείψανα  
τής άρχαίας τών Ε λλή νω ν σοφίας, άξιοΰνται παρά τών άρ
χών τε καί τοΰ πλήθους πομπών και θριάμβων, και άποβαι- 
νουσιν άντικείμενα καθολικοΰ σεβασμού αύτοι τε και οι θησαυ
ροί αύτών.

’Επί τή εύρέσει καί προσκτήσει έλληνικών κωδήκων διέπρεψε 
κατ’ έξοχήν ό τών Μεδίκων Κόσιμος, όστις, εύρύτατον μετερ- 
χόμενος έν όλη τή Μεσογείω καί έν τή ένδοτέρα ’Ασία έμπόριον, 
παρήγγειλλεν άείποτε τοΐς πράκτορσιν αύτοΰ ΐνα άγοράζωσιν 
άνθ’ οίουδήποτε τιμήματος "Ελληνας συγγραφείς. Π ολλά πλοία  
λοιπόν, άτινα μετεκόμιζον άρώματα έξ ’Ινδιών είς τήν Δύσιν, 
έφερον καί τι άγνωστον χειρόγραφον εις τήν Ι τ α λ ία ν .  Τοιούτω 
τρόπω προέκυψαν αί τών Μεδίκων βιβλιοθήκαι, τών οποίων μ ία , 
συστηθεΐσα έν τή μονή τοΰ 'Αγίου Μάρκου, ήνεωχθη είς τό δη
μόσιον τώ 1 4 4 4  καί ύπήρξεν ή πρώτη έν Ευρώπη δημοσία βι
βλιοθήκη, ουσα κατά τό μέγιστον αύτής μέρος κληροδότημα 
τοΰ λογίου άρχαιοδίφου Νικολάου Νίκολη. Ό  ρυθμιστής αύτής 
καί πρώτος τών νεωτέρων βιβλιοθηκάριων ήτο ό Θωμάς Παρεν- 
τονκίλλης, ό μετά ταΰτα Πάπας Νικόλαος Ε'.

Τό έργον τοΰ Μανουήλ Χρυσολωρά έμελλε νά τελειωθή έν

τή άξιομνημονεύτω συνόδω, τή άρξαμένη μέν τώ 1 4 3 8  έν Φε^- 
ράρα, ληξάση δέ τό έπιόν ετος έν Φλωρεντία.

’Ε θ ν ι κ ή  πλάνη παρώτρυνε τούς περί τόν Πετράρχην είς 
τήν άποκατάστασιν τοΰ 'Ρωμαϊσμοΰ· έπίστευσαν δηλονότι έκεΐ- 
νοι, ότι, άναγεννωμένης τής γλώσσης έν όλη αύτής τή άγνότητι 
καί άκριβεία, θά συνεζωπυροΰτο καί τό άρ/αΐον τών 'Ρωμαίων 
πνβΰμα, καί ή δόξα καί ή μεγαλοπρέπεια αύτών. Όμοία τις ά- 
πάτη, άλλά  θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή ,  συνετέλεσεν όπως σωθή έν τή 
Δύσει ό 'Ε λληνισμός. Οί μοναχοί, οί έρίζοντες έν Φε^ράρα καί 
έν Φλωρεντία έάν τό "Αγιον Πνεΰμα έκπορεύεται ή μή έκ τοΰ 
Πατρός και έκ τοΰ Τίοΰ, άμα συνυπογράψαντες τό Ένωτικόν, 
έπίστευσαν, ότι αί δύο Έ κκλησίαι ήσαν ήδη πραγματικώς ήνω- 
μέναι, ά λ λ ’ ήπατήθησαν. Α ί μέν έκκλησίαι έμειναν κεχωρισμέναι 
ώ ς καί πρότερον· κατωρθώθη όμως άλλη  τις ένωσις, ύπ’ ούδε- 
νός έπιδιωχθεΐσα, τουτέστιν ή έκ δευτέρου ένωσις τών δύο πεπο- 
λιτισμένων κόσμων τής κλασικής άρχαιότητος.

Ή  πομπή καί ή άκολουθία τοΰ Έ λληνος αύτοκράτορος έν 
Φε^(5άρα, ούδεμίαν άγαθήν έμποιήσασα έντύπωσιν, άπέβη τού- 
ναντιον γελοία κα ί όπωσοΰν σκανδαλώδης είς τούς ’Ιταλούς. 
Ό  ταύτην περιγράψας Lapis , Castelliunculns διηγείται μέν 
πολλά καί άστεΐα περί τών έξ ’Ανατολής όρμηθέντων τούτων 
και βαθυπωγώνων άγιων, θαυμάζει όμως αύτούς έπί τή τερας·ία 
πολυμαθεια των και ομολογεί, ότι άκροώμενος αύτών άγορευ- 
όντων, ένόμιζεν, ότι παρήν έν τώ Λυκείω ή έν τή ’Ακαδημία. 
’Εκ τών πολλών 'Ε λλήνων, τών κατ’ άνωτέραν έντολήν ή έξ 
ιδίας προαιρέσεως ένταΰθα παρευρεθέντων, έξεβίασαν τόν σεβα
σμόν καί τήν ύπόληψιν πάντων δύο άνδρες κατ’ έξοχήν διά τε 
τήν ύπεράνθρωπον εύφράδειάν των καί διά τήν γοητείαν τής ύπό 
τοΰ ΙΙετράρχου προφητικώς ύπαινιχθείσης, άλλω ς δέ τέως έν 
’Ιταλ ία  πάντη άγνώστου, διδασκαλίας των. ~Ησαν δ’ ούτοι, οί 
δύο Πλατωνικοί φιλόσοφοι: Γεώργιος Γεμιστός, ό έπονομαζόμε- 
νος Πληθών, καί ό τούτου μαθητής Βησσαρίων, ό βραδύτερον 
καρδινάλιος τής Λατινικής έκκλησίας.

Άμφότεροι έπεχείρησαν ΐνα μεταδώσωσι τούς "Ελληνας τοΐς 
Λ ατίνοις καί τούς Λατίνους τοΐς Έ λληοι· κατώρθωσε δέ τόμέν  
ό Βησσαρίων, τό δέ ό Γεμιστός. Ό  Γιβέρτης διηγείται, ότι ό 
σεβάσμιος καί πολιός γέρων Γεμιστός, οσάκις έλάλει περί τής



άρχαιότητος καθόλου καί περί τοϋ προσφιλοΰς αύτώ Πλάτωνος 
ιδιαιτέρως, έγίνετο νέος καί ήγόρευεν ενθους ώσπερ μάντις. 
Κατά μέν τό θρήσκευμα ό Γεμιστός ήτο εθνικός, κατά δέ τήν 
έπιστήμην αιρετικός, διότι δέν άπεδέχετο ούτε τόν Χριστιανι
σμόν, ούτε τήν τότε επικρατούσαν τοΰ ΆριςΌ τέλους φιλοσοφίαν. 
Μετά τών πιστών φίλων του διαλεγόμενος δέν έδίσταζε νά όμο
λογήση, δτι είχε προαίσθημά τι περί θρησκευτικής τίνος μετα
βολής, ήτις θά συνεπήγετο τοιαύτην τινά περί κόσμου φιλοσο
φικήν θεωρίαν, ήν άπεδέχετο καί ή πολυθεία τών Π/ -ατωνικών. 
Τό σύγγραμμά του περί τής διαφοράς τών φιλοσοφημάτων τοΰ 
Πλάτωνος καί τοΰ Ά ριστοτέλους διήγειρεν άγώνα σφοδρότα- 
τον, δστις παρ’ όλίγον έκλόνει τά θεμέλια τής νεαράς- πολι
τείας τών επιστημών. Ένθεν μέν ΐσταντο ό Γεννάδιος, ό Γεώρ
γιος Τραπεζούντιος καί ό Θεόδωρος Γαζής, ενθεν δέ ό Γεμιστός 
καί ό Βησσαρίων. Δίκαιον άπεδόθη είς ένα μόνον, τόν Βησσαρί
ωνα, δστις έν τή άκμή τής έριδος έγραψε πρός τόν όργιλώτα- 
τον τών ’Αριστοτελικών, Μ ιχαήλ ’Αποστόλιον: «πόσον σμικροί 
είμεθα ήμεΐς ένώπιον ένός έκάστου έκ τών δύο τούτων! Ό  κό
σμος χαίρει κατέχων δύο τοιαΰτα πνεύματα, σπουδάζει περί τά  
συγγράμματά των καί θάάποστή βαθμηδόν πάσης φιλονεικίας.»

Οί πεπαιδευμένοι παρεσύρθησαν έν τέλει είς βαναύσους ύβρεις 
καί προσωπικάς προσβολάς. Ά λ λ ’ οπωσδήποτε ύπερίσχυσεν ή 
νέα πλατωνική φι'λοσοφία άμα γενομένη γνωστή τοΐς ίδιώταις, 
καί κατ’ έξοχήν τώ έκ Μεδίκων Κοσίμω, δν λίαν κατέθελξεν δ 
τε χαρακτήρ καί τό ήθος τοΰ Γεμιστοΰ καί ή ποίησις τής τοΰ 
Πλάτωνος φιλοσοφίας. Ό  Γεμιστός κατέστη αχώριστος φίλος 
καί ομοτράπεζος τοΰ Κοσίμου, μεθ' ου συνδιελέγετο πολλάκις  
μέχρι βαθείας νυκτός, καί εις δν ύπηγόρευσε τήν ιδέαν περί συ- 
στάσεως Π λ α τ ώ ν  ι κ ή ς Α κ α δ η μ ί α ς .  Έπί τώ σκοπώ τούτω  
έξελέξατο ό Κόσιμος τόν εύφυέστατον τοΰ άρχιατροΰ του υιόν 
Μαρσίλιον Φίκιον, δν έδίδαξε πάσαν τήν Ε λληνικήν σοφίαν, καί 
είς δν ένεπιστεύθη ύστερον τήν διεύθυνσιν τοΰ καθιδρύματος. 
Τόν έσωτερικόν τής Π λατωνικής Ακαδημίας δργανισμόν άγνο- 
οΰμεν σχεδόν παντελώς· γινώσκομεν δμως έξ άσφαλών πηγών 
τήν αύτόθι άποδιδομένην ιδία τε χαί δημοσία άλλόκοτον τώ  
Πλάτωνι λατρείαν. Έν τώ μελετητηρίω του ό Φίκινος ειχεν 
άνημμένην άσβεστον λυχνίαν ένώπιον τής είκόνος τοΰ Π λάτω

νος· τά δέ μέλη τής Α καδημίας ταύτης ώρισαν μίαν τοϋ νοεμ- 
βρίου ήμέραν, ώσανεί τήν ήμέραν τής γεννήσεως άμα καί τής 
τελευτής τοΰ Π λάτωνος, ήν καί έώρταζον διά θρησκευτικής 
άκολουθίας, δι’ ύμνων καί άσμάτων καί κηρύγματος, ώς άλλην  
έορτήν χριστιανικήν· προέβησαν δέ μάλιστα  τοσοΰτον έν τώ  
έξά λλω  αύτών ένθουσιασμώ, ώστε ίκέτευσαν τόν Πάπαν ΐνα κα- 
τατάξη καί τόν Πλάτωνα είς τήν χορείαν τών Ά γ ιω ν  τής τοΰ 
Χρίστου Ε κκλησ ίας. Έν τή εύφραδεστάτή εισαγωγή τής τοΰ 
Πλάτωνος μεταφράσεώς του άποτείνεται ό Φίκινος πρός τούς 
άπανταχοΰ λογίους, προσκαλών νέους, άνδρας, γέροντας, ρή
τορας, φΛοσόφους καί πολιτικούς, καί ύπισχνούμενος αύτοΐς 
άνεξάντλητον πηγήν διανοητικής τροφής έν τα ΐς αιθούσαις τής 
Α καδημίας. «Σπεύσατε (λέγει,) καί προσέλθετε πάντες οί έμ- 
φορούμενοι ύπό τοΰ ζήλου τής μακαριστοτάτης σοφίας, καί μή 
άντιστήτε τή έπί μακρόν χρόνον* καταπιεσθείση, ύπό δετής θείας 
Πρ ονοίας είς νέον βίον άνακληθείση διδασκαλία. Χειρ Κυρίου 
άνύψωσεν α ύτή ν  δέν θά άποθάνη, άλλά  θά ζή καί θά διηγήται 
τά εργα τοΰ Κυρίου· “dextera domini jam  exaltavit earn, non 
morietur sed v ivet et narravit opera domini.,,

Τήν 29  μαίου 1 4 5 3  επεσε τελευταΐον ή Κωνσταντινούπολις 
μετά πολυχρόνιον άγώνα είς τάς χεΐρας τών Τούρκων. Πολλά 
ώραΐα καί φιλάνθρωπα πνεύματα έν τή Δύσει, προεξάρχοντος 
τοΰ Αίνείου Σιλβίου, ωκτειραν τήν τελείαν τοϋ Έ λληνικοΰ πο- 
λιτισμοΰ καταστροφήν, ό δέ Κωνσταντίνος Λάσκαρις άνέκραξε 
δακρύων: «άπώλετο ή βασιλεία τών 'Ρωμαίων, καί ή ελευθερία 
καί εύγένεια, καί λόγοι, καί πλοΰτος, καί πάν άγαθόν.»

3Α λ λ ’ ή τοΰ πολιτισμοϋ ιστορία ούδένα γινώσκει θάνατον, έξ 
ού δέν έβλάστησε μετ’ όλίγον νέα ζωή. Τόν Ε λληνισμόν εσωσεν 
ήδη έν τή Δύσει ή πρό πολλοΰ ένταΰθα συστάσα Ε λληνική  
άποικία, ήτις άνέπτυσσε τάς άγκάλας της δπως περιπτυχθή καί 
τούς τελευταίους φυγάδας έκ τής βασιλίδος τών μητροπόλεων.

Περί δέ τούς αύτούς χρόνους ηύδόκησεν ή θεία Πρόνοια νά 
γίνη έν Γερμανία σημαντική τ ις  εύρεσις, ήτις, εΐσαχθεΐσα είς 
τήν Ι τα λ ία ν , εδωκεν άρχήν, κατά τόν Μαρσίλιον Φίκιον, είς τόν 
χρυσοΰν αιώνα τών έπιστημών. Αύτη δέ ύπήρξεν ή τυπογραφία, 
ήτις, διαδιδοΰσα έν βραχεί χρόνω είς μυριάδας άντιτύπων τούς 
συλλεχθέντας ήδη πολυτιμοτάτους θησαυρούς τής χλασικήί



άρχαιότητος καί τών δύο μάλιστα  πεπολιτισμένων αυτής έθνών, 
εσωσεν αυτούς διά παντός έκ της φθοράς και έποίησε προσιτούς 
xu'i τοΐς ήττον άπδροις.

Μεταβαίνομεν ήδη είς τήν δευτέραν καί πολύ σπουδαιοτέραν 
πεντηκονταετηρίδα τοΰ πεντεκαιδεκάτου αίώνος, τουτέστιν είς 
τάς άρχάς τής έπιστημονικής κριτικής, καί είς τήν έποχήν τών 
γραμματικών, τών σχολίων, τών μεταφρασεων και τών πρωτων 
έκδόσεων (editiones principes.) Έ λληνες καί Λατίνοι άσχο- 
λοΰνται ούχί πλέον είς συλλογήν χειρογράφων, ά λ λ 5 είς άντι- 
γραφήν καί έκτύπωσιν, είς μελέτην καί έρμηνείαν τών άπό τοΰ 
σκότους σωθέντων Ε λλή νω ν συγγραφέων. Ό  τ ε λ ε υ τ α ί ο ς  
τ ώ ν  Ε λ λ ή ν ω ν  Κωνσταντίνος Λάσκαρις, ό άπαθανατίσας τό 
έαυτοΰ δνβμα διά μυρίων έμβριθεστάτων γραμματικών ερευνών, 
άνέγνω κατά τήν έποχήν ταύτην πλείονα χειρόγραφα παρά σύμ- 
παντας τούς άλλους έν τή Δύσει λογίους. Ό  άπλοΰς κατάλο
γος τών έν Μαδρίτη σωζομένων χειρογράφων του, τά όποια δλα  
όμολογοΰνται διαρρήδην ώς κ τ ή μ α  καί π ό ν ο ς  αύτοΰ, άρκεΐ 
ίνα τόν άναδείξη άληθή ήρωα έν τή Ε λληνική  γραμματολογία. 
’Ιδία χειρ'ι εγραψεν έξήκοντα ολοκλήρους κώδηκας, συμπεριλαμ- 
βάνοντας τοσοΰτον ποικίλην, ήκριβολογημένην καί πολλαπλήν  
πληθύν συγγραμμάτων, ώστε έκαστος θαυμάζει πώς ήδυνήθη 
εις μόνος άνήρ νά κατορθώση τοιαΰτα. Ώ ς συνδιορθωταί καί συ- 
νεκδόται τών πονημάτων αύτοΰ μνημονεύονται δύο έν τοΐς τυ- 
πογραφείοις διημερεύοντες άνδρες, Δημήτριος ό Χαλκοκονδύλης, 
καί ό έκ βασιλέων έλκων τό γένος νεώτερος Λάσκαρις, όνόματι 
’Ιωάννης. Μετά τούτους διέπρεψαν τρέΐς ’Ιταλοί, ώς είσαγαγό- 
τες πανταχοΰ τής ’Ιταλίας καί, ούτως είπεΐν, πολιτογραφήσαν- 
τες τήν Ε λλη νικήν γλώσσαν: ό Πάπας Νικόλαος Ε', ό Ά γ γ ε 
λος Π ολιτιανός καί ό Ά λ δ ο ς  Μανούτιος.

Ό Πάπας Νικόλαος Ε' άνεδείχθη άξιος τών Μεδίκων άνθά- 
μ ιλλο ς περί τήν σωτηρίαν καί τήν έξαγόρασιν Έ λληνικών χει
ρογράφων πρό τε τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως καί 
μετά τήν άλωσιν αύτής. Ό  Φ ίλελφος έξαίρει μετά πολλών έγ- 
κωμίων τάς μυριάδας τών άνεκτιμήτων θησαυρών, ούς έκόμιζον 
είς τήν ’Ιταλίαν οί πάσας τάς γω νίας τής Ε λλάδος περιηγού
μενοι πράκτορες τοΰ Νικολάου. Είς τήν άκάματον δραστηριό
τητα τοΰ μουσοτραφούς τούτου 'Ιεράρχου όφείλει τήν έαυτής

δόξαν ή τοΰ Βατικανοΰ βιβλιοθήκη, ή έπί τής ιεραρχειας αύτοΰ 
περιλαμβάνουσα πεντακισχιλίους τόμους. Πένης ετιω ν και άφα- 
νής κληρικός ό Νικόλαος έξωκονόμει δλίγους καθ έκαστην οβο
λούς είς τόν αύτόν σκοπόν, πρός τόν όποιον Παπας γενόμενος 
έδαπάνησε βασιλικώτατα. Ένώ πάντας σχεδόν τούς λογιους τών 
’Ιταλών είχε καταλάβει τότε ή μανία νά μιμώνται πανυ άνεπι- 
στημόνως καί άδεξίως τόν Ούϊργίλιον και τόν Κικερωνα, προέ- 
θετο ό Νικόλαος νά ποίηση τοΐς πάσι γνωστήν τήν τεως περι- 
σωθεΐσαν Ε λληνικήν γραμματολογίαν διά Λατινικών μεταφρα
σεων, αΐτινες, διά τήν ελλειψ ιν γραμματικών καί λεξικών, ήσαν 
τά  καταλληλότατα  βοηθήματα πρός έκμάθησιν τής Ελληνικής. 
Συνδιαλλάξας λοιπόν τούς άλλήλο ις άείποτε διαφερομένους 
Πόγγιον, Φ ίλελφον, Βάλλαν, παραλαβών αύτούς εις τήν αύλην  
του καί παρασχών αύτοις (καίτοι άναξίοις ενεκα τοΰ σκανδαλώ
δους βίου των,) έκκλησιαστικά άξιώματα, κατέπεισεν αύτούς νά 
άφήσωσι πάσαν άλλην προσφιλή αύτοις έργασίαν, και νά μεθερ- 
μηνεύωσιν είς γλαφυρόν λατινικόν ύφος Έ λληνας συγγραφείς 
άπό κεφαλαίου είς κεφάλαιον καί άπό παραγραφου εις παραγρα- 
φον. Διά μόνον τόν Θουκυδίδην προσήνεγκεν άμοιβήν 5 0 0  δου
κάτων. Ό  Φίλελφος έγραφεν, δτι έπι τοΰ Νικολάου Ε ουόεις 
’Ιταλός ήδύνατο νά παραπονηθή ώς μή γεννηθείς έν Ελλαδι, 
διότι έν τή μητρική αύτοΰ γλώσση άνεγινωσκεν ευκόλως παν 
άρις·ούργημα τής Ε λλη ν ική ς μεγαλοφυιας. Γοΰκόλακος Φιλελ- 
φου οί λόγοι φαίνονται όπωσοΰν ύπερβολικοί· ό Νικόλαος άνέγνω  
Λατινιστί μεταφρασθέντας τούς λογογράφους σχεόόν άπαντας, 
Πλάτωνα, Εενοφώντα, Θουκυδίδην, Ά ρ ιστοτελην, Στράβωνά, 
κτλ. ούχί δμως καί τούς ποιητάς, ούχί τόν Όμηρον. Πολλάκις 
έπεθύμησε νά μελετήσ/) τόν "Ομηρον είς εύρυθμον Λατινικήν με- 
τάφρασιν καί είς τό αύτό μέτρον τοΰ πρωτοτύπου* ή έπιθυμια 
του αύτη κατέστη χρόνου προϊόντος μονομανία. Καίτοι δε πολ- 
λά ς  πολλάκις ύποσχόμενος δαψιλεστάτας άμοιβάς είς τόν κα- 
τορθώσοντα τοΰτο, έτελεύτησε καί όΝ ικόλαοςώς ό Πετράρχης, 
/ωρίς νά άναγνώση ποτέ κατ’ εύχήν τόν ύπατον τών ποιητών.

Πρώτος τών διδαξάντων τήν Ε λληνικήν γλώσσαν δημοσία 
’Ιταλών φημίζεται ό Ά γ γ ε λ ο ς  Πολιτιανός, ό καυχώμενος, δτι 
καί αύτούς τούς 'Έ λληνας ύπερηκόντισε κατά τήν Ε λληνικήν  
παιδείαν, μακαρίζων δέ τήν έαυτοΰ πατρίδα Φλωρεντίαν ώς άνα-



δειχθεΐσαν δευτέραν εστίαν του έν Κωνσταντινουπόλει έκλείψαν- 
τος Ε λληνισμού. Οι φλωρεντινοί εύπατρίδαι εγραφον καί έλά- 
λουν τήν αττικήν διάλεκτον τοσοΰτον καθαρώς καί γλαφυρώς, 
ώστε θά ένόμιζέ τις , δτι αί Ά θήναι δέν έξηφανίσθησαν άπό προ- 
σά»που της γης ουδέ περιηλΟον είς τήν εξουσίαν τών Τούρκων, 
ά λ λ ά  πραγματικώς μετεκομίσΟησαν είς Φλωρεντίαν. Ό  άνήρ 
ουτος ήτο άληΟώς μέγας, ιδιόρρυθμος καί άνώτερος τών συγ
χρόνων του. Ώ ς άληθή ποιητήν τής περί ής ό λόγος εποχής 
άνεγνώρισαν οί μεταγενέστεροι μόνον αύτόν, ούτινος τό νεανι
κόν ποίημα G iostra προεστήσαντο έαυτοΐς πρότυπον δ τε Άριό- 
στος καί ό Τάσσος. Ώ ς κριτικός άνυψοΰται ό Πολιτιανός έπί 
πολύ ύπεράνω τών πιθήκου δίκην τούς άρχαίους πάνυ άδεξίως 
άπομιμουμένων καί τών μυστικών, Μαρσιλίου,Φικίνου καί ΙΙίκου 
Μιράνδολα. Τόν Όμηρον είς πάντας άείποτε συνιστών καί τού
τον διά παντός άνά στόμα φέρων, κατέδειξε τήν ματαιοπονίαν 
τών τυφλώ ν τοΰ Κικέρωνος οπαδών, καί κατέβαλε τά θεμέλια 
τής νεωτέρας κριτικής, τής ποιήσεως, τής ρητορικής καί τών 
άλλω ν καλών τεχνών. Άποθανόντος τούτου τώ 1 4 9 4  εληξεν 
έν ’Ιταλία  καί ή χρυσή τών Ε λληνικώ ν γραμμάτων έποχή, διότι 
άπό τοΰδε αί τής ώραίας χερσονήσου πεδιάδες άπέβησαν θέατρον 
τών αίματηροτάτων πολέμων τής Γερμανίας καί της Γ αλλίας, 
δι’ών κατέρρευσαν οί καρποί τών προτέρων διανοητικών άγώνων.

Οί μετά ταΰτα χρόνοι δέν ήσαν τό παράπαν ευνοϊκοί πρός 
τήν θεραπείαν τών γραμμάτων καί τήν έπίδοσιν τής κριτικής 
έπιστήμης. Ούχ ήττον δμως συνέστη τώ 1 4 9 4  έν Βενετία τό 
τυπογραφεΐον τοΰ Ά λ δ ο υ  Μανουτίου, τό όποιον, μεθ’ δλας τών 
διηνεκών πολέμων τάς δονήσεις καί καταστροφάς, ολόκληρον 
έκατονταετηρίδα έπήρκεσεν είς τάς προθέσεις καί τάς προσδο
κίας τοΰ ίδρυτοΰ αύτοΰ.Τό πρόγραμμα τοΰ τυπογραφείου τούτου 
σώζεται έν τώ προλόγω τών ύπό τοΰ Μανουτίου τώ 1 4 9 5  έκδο- 
θέντων συγγραμμάτων τοΰ Άριστοτέλους, ένθα πρός τοΐς άλ- 
λο ις λέγετα ι: «Εύλόγως έξαίρει μετ’έπαίνου ό Κικέρων τό συμ
βάν, δτι ό Κάτων, γέρων ήδη ών, έξέμαθε τήν 'Ελληνικήν γλώ σ
σαν. Ά λ λ 1 ή καθ’ ήμάς εποχή άγαθή τύχη σεμνύνεται έπί πολ- 
λο ΐς Κάτωσι, δυναμένοις ν’ άμ ιλλώ ντα ι πρός τούς νέους περί 
τήν λατρείαν τών Έ λληνίδων μουσών. "Οσον διάπυρος δμως 
είναι ό ζήλος των, τοσοΰτον μεγάλη καί ή τών βιβλίων έλλει

ψ ις. Είς τήν πολλαπλασίασιν τών έκδόσεων λοιπόν προτίθεμαι 
νά συντελέσω έγώ κατά τό δυνατόν, τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ βοη- 
θοΰντός μοι. Βεβαίως οί καιροί προσμειδιώσιν είς τόν δρυμαγδόν 
τοΰ πολέμου μάλλον, ή είς τάς μούσας· πρέπει δμως νά βοη
θήσω τούς άγαπώ ντας τά 'Ελληνικά γράμματα, ούδενός κόπου, 
ούδεμιάς δαπάνης, ούδενός χρόνου φειδόμενος.» Είς τό πρό
γραμμα τοΰτο εμεινεν ό Ά λ δ ο ς  Μανούτιος πιστός δλην εικο
σαετίαν, έως τής άπό τών ύπερβολικών πόνο^ν τελευτής αύτοΰ. 
Μέχρι τής έποχής έκείνης όλίγιστοι συγγραφείς 'Έλληνες ήσαν 
γνωστοί έν Ιταλία* ό Μανούτιος έπε^είρησεν έ'ργον τεράστιον, 
προθέμενος νά έκτυπώση έπιδιωρθωμένην δλην τήν περισωθεΐσαν 
Ε λληνικήν γραμματολογίαν. Κατά τήν πολυμάθειαν, τήν καρ
τερίαν, τόν ένθουσιασμόν καί τήν τεχνικήν ικανότητα ύπερέβη ό 
Μανούτιος καί τόν Άνδρέαν Ά σουλανόν, καί τόν Παΰλον, καί 
τόν Ά λδ ο ν  Μανούτιον τόν νεώτερον, καί άπαντας έν γένει τούς 
μεταγενεστέρους αύτοΰ. Τώ 1 4 9 4  έξήλθον έκ τών πιεστηρίων 
του πρώτον τά Ε ρ ω τ ή μ α τ α  τοΰ Κωνσταντίνου Λασκάρεως, 
τά όποια τώ 1 4 7 6  είχον έκτυπωθή έν Μεδιολάνοις ώς τό πρώ
τιστον τών έλληνικοΐς γράμμασι δημοσιευθέντων βιβλίων. Ά π ό  
τοΰ 1 4 9 4  μέχρι τών 1 5 1 5  έξήλθον έκ τών Ά λδ ιν ίω ν  πιεστη
ρίων έν συνόλω 1 2 0 — 1 30 συγγράμματα, τά όποια φαίνονται 
μέν εύάριθμα, παραβαλλόμενα πρός τόν δλον άριθμόν τών έν 
Βενετία τετυπωμένων, δστις τώ 1 5 0 0  συνεποσοΰτο είς 3 ,000· 
τό εργον δμως παρίσταται μέγιστον, όπόταν άναλογισθώμεν 
τάς δυσχερείας, πρός άς έδέησεν ό "Αλδος διηνεκώς νά παλαίη. 
Ή σαν δέ αυται οί άναστέλλοντες τό έμπόριον καί τήν έπιμιξίαν 
πόλεμοι, οί δίς άναγκάσαντες αύτόν νά κλείση τό έργαστήριόν 
του καί ν’ άπέλθη έκ Βενετίας, άβέβαιος έάν ήδύνατο πλέον νά 
έπιστρέψη· αί έπανειλημμέναι συνωμοσίαι τών μηχανικών καί 
τών στοιχειοθετών, οΐτινες άείποτε δυσηρεστοΰντο ώς πολύ έρ- 
γαζόμενοι καί νύκτας δλας άγρυπνοΰντες· τελευταΐον δέ, ή ά- 
ναιδής τυποκλοπία, ή ραταιώσασα τούς άρίστους τών άγώνων 
αύτοΰ καρπούς. Μή λησμονήσωμεν δέ, δτι πολύς έχρειάζετο 
χρόνος πρός εύρεσιν τεχνηέντων στοιχείων, καί τύπων, καί χάρ
του, χάριν τών λεγομένων π ρ ώ τ ω ν  έ κ δ ό σ ε ω ν .

Ό  Ά λ δ ο ς  Μανούτιος είναι ό εύγενέστατος καί άξιολογώτα- 
τος τής έπ&χής χαρακτήρ., Μετά συγκινήσεως άναγινώσκομεν



ήν ό χαλκέντερος ουτος έκ τών λογιών τοΰ ΙΕ' αίώνος έπέγραψεν 
έπί τό μελετητήριόντου έπιγραφήν,όπως άποδιώκη τούςένοχλοΰν- 
τ « ;  αύτόν δι’ άσκοπων έπισκέψεων: « Οίοςδήποτε και άν ήσαι, 
ό,τιδήποτε καί άν αίτής, τάχυνον ΐνα τό εϊπης καί άναχώρησον, 
έκτος έάν ήσαι έτερός τ ις  Η ρακλής, έρχόμενος δπως άρης τό 
βάρος άπό τών ώμων τοΰ κεκμηκότος Ά τλ α ντο ς .»  Μίαν μόνην 
γινώσκει διασκέδασιν, τό μετά τών πιστών αύτοΰ βοηθών καί 
συνεκδοτών συμπόσιον, ου τίνος αί δαπάναι έγίνοντο άπό τών 
κατ’ έτος συλλεγομένων προστίμων τών διαφόρων τής νέας αύ
τοΰ ’Ακαδημίας μελών. Έ κτιμών τούς άρχαίους "Ελληνας, δέν 
παρεσύρθη ώς οί σύγχρονοί του είς τήν παράλογον αύτών λα 
τρείαν, ά λλά  διετέλεσεν εύσέβαστος χριστιανός* ών δέ καί πάνυ 
ηθικός καί άφιλοκερδής, διεκρίνετο πολύ άπό τών άλλοθι όμο- 
τεχνών του.

Ά π ό  τής εύρέσεως τής τυπογραφίας καί ύστερον οί Έ λλη νες  
καί οί άλλο ι συγγράφεις έξεδίδοντο γράμμασι κεφαλαίοις είς 
φύλλον διπλοϋν, έπρεπε δέ νά έχη τ ις  ιδιαίτερον έπίτηδες άνα- 
λογεΐον, έφ5 ου νά τούς άναγινώσκη. Πρώτος ό Ά λ δ ο ς  Μανού- 
τιος εύηργέτησεν άληθώς τήν άνθρωπότητα τ ώ 1 5 0 1 ,  άρξάμενος 
νά έκδίδη τούς Έ λλη να ς συγγραφείς γράμμασι μικροΐς καί είς 
σχήμα όγδοον* έκτοτε έπώλει κατ’ έτος μυριάδας πολλάς τόμων 
είς τήν Γερμανίαν. Ό σάκις οί προπάτορες ήμών έβλεπον, ότι 
έβράδυνεν ή άφαξις τής φορταγωγοΰ άμάξης, δι’ής περιεμένοντο 
αί άλδίνια ι έκδόσεις, έκλαιον καί ωκτειρον τήν στασιμότητα τής  
έπις·ήμης καί τόν όλεθρον τών γραμμάτων* οπότε δέ τελευταΐον  
έφθανον αί βίβλοι είς τά σύνορα τής χώρας, έτρεχον άπαντες οί 
λόγιο ι σωρηδόν, πολλοί δέκαθηγηταί έξυλοκοπήθησαν καθ’όδόν 
ύπό άλλω ν συναδέλφων των, θελήσαντες νά άγοράσωσι πρώτοι 
τόν "Ομηρον, Πλάτωνα καί Θουκυδίδην. Μετά βασκάνου όμμα- 
τος παρετήρουν οί ’Ιταλοί τυπογράφοι καί λόγιοι τήν περί τούς 
"Ελληνας συγγραφείς μελέτην τών έν Γερμανία οίκούντων βαρ
βάρων, α ί έσπούδασαν όπως πείσωσι τόν Ά λδ ο ν  νά υπερτίμηση 
τάς βίβλους, καί καταστήση ούτω δυσκολωτέραν τήν είς Γερμα
νίαν άποστολήν των. Φιλάνθρωπον όμως ό φιλάνθρωπος "Αλδος 
άπάντη ιιν  έδωκεν αύτοις, γράψας έν τώ προλόγω τής ύπ’ αύτοΰ 
έκδοθείσης γραμματικής τοΰ Λασκάρεως: « Ό  βίος μου άνήκει 
είς όλην τήν άνθρωπότητα* μάρτυς μου ό Κύριος, ότι ούδέν άλλο

ούδέποτε διακαέστερον έπόθησα, ή νά άποβώ ώφέλιμος πάσιν 
άνθρώποις. » (α)

Κατά τόν ΙΔ' αιώνα ή τών γραμμάτω ν άναγέννησις ήρξατο 
ώς έργον τι έθνικόν. Διά τοΰ Ά λδ ο υ  Μανουτίου πρώτου άπέ- 
βαλον τά Ε λλη νικά  καί τά 'Ρωμαϊκά γράμματα τόν έθνικόν χα  
ρακτήρά των, είς δέ τήν Γερμανίαν μεταφυτευθέντα καί δεξιώς 
φυτοκομηθέντα κατέστησαν κοσμοπολιτικά καί όντως φιλανθρω
πικά παιδεύματα.

OjiCKBN.

(Μ ετζφραιις ά .  ΘΕΡΕΙΑΝΟΤ.)

(«) Omnem vitam decrevimus ad bominum utilitatem consumere. Deus est 
mihi testis nihil me magis desiderare quain prodesse hominibue, quod et ante 
actu vita nostra ostendit ubicumque vixiinus et ostensuram speramus (quando 
id volmnus) indies magis quamdiu vivimus in hac lacrimarum valla et plena 
miseriae.

 λλαλΛΑΛΛΑΛ”



O KGPATNOS

ΚΑΙ H ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.

Έάν έρμηνεύσωμεν φ ιλολογικής τά  σωζόμενα άποσπάσματα 
περί Άναξαγόρου, Οέλομεν έξ άνάγκης παραδεχθή, δτι ό φιλό
σοφος ουτος έφρόνει λ ίαν παραδόξως περί κεραυνου. Άναφέρο- 
μεν μεθ’ ύπερηφανείας τόν κατώτατον μαθητήν τών ήμετερων 
σχολείων, όστις πλείω γνωρίζει, επειδή καί ήξεύρει τήν ταυτό
τητα της κεραυνώδους ύλης καί του βολταϊκού ηλεκτρισμού. 
Μήπως, μετά τήν έφεύρεσιν τής μηχανής του ύαλίνου τροχού, 
δέν δυνάμεθα νά κατασκευάσωμεν μικρογραφίαν, ούτως είπεΐν, 
κεραυνου; Μήπως δέν παράγομεν σπινθήρας μετά μεγίστης ευ
κολίας άπό τό πηνίον τοΰ 'Ρουμκόρφ; Μήπως δέν έγένετο έκα
στος ημών άλλος μικρός Ζευς;

Έ ν τούτοις έάν σκεπτώμεθα περί τής μεγάλης ένότητος τής 
ουσίας τής μεταξύ τοΰ έ γ ώ  καί τοΰ μ ή έ γ ώ , μεταξύ τοΰ έξω- 
τερικοΰ κόσμου καί τοΰ μικροΰ άπειρου τοΰ έν ήμΐν, έπιεικές·εροι 
θέλομεν είσθαι τών πρό ημών. Δέν θά εϊπωμεν, ότι οί μεγάλοι 
άνδρες, οί άνακαλύψαντες τάς ήθικάς άληθείας δι’ ύψηλοτάτου  
τινός είδους θεωρίας, δέν ήδυνήθησαν νά έγκύψωσι καί είς τήν ύ
λικήν τάξιν. Θά βεβαιώσωμεν, ότι ύπάρχει συνείδησις έπιστη- 
μονική, καθώς ύπάρχει άλλη  φιλοσοφική, καί εϊμεθα διατεθει
μένοι νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν ημών είς τούς πρώτους 
διδασκαλους τής άνθρωπότητος. Τίς λοιπόν ό τολμήσων νά ά- 
ξιώση, ότι είμεθα ξένοι τής άγιας ιστορικής μεθόδου, έάν κατα- 
νοώμεν τάς συγγραφάς ού μόνον τοΰ Ά ριστοτέλους καί Ούϊργι- 
λίου, ά λλά  καί τοΰ Σενέκα, τοΰ Λουκρητίου, τοΰ Πλουτάρχου, 
καί αύτοΰ τοΰ Πλινίου, άλλω ς ή οί άντιγραφεΐς τοΰ μεσαίωνος; 
Δέν ποέπει νά άμφιβάίνλωμεν περί τής ένότητος τοΰ άνθρωπίνου 
πνεύματος, άν ύποχρεωθώμεν νά άναγνωρίσωμεν, ότι οί άνθρω
ποι, ων τό πνεΰμα είσέδυσεν είς τά βάθη τοΰ μικροκόσμου, έβυ-

θίσθησαν ε ίςτά  πυκνότερα σκότη ώς πρός τήν σύστασιν τοΰ εύ- 
ρυχώρου σύμπαντος, ένώ είς έκαστον βήμα άποδεικνύομεν, ώς 
περ άπαύγασμα, τούς φωτίζοντας ήμάς νόμους; Μήπως αί δύο 
έπόψεις τής άπειρου καί άναγκαίας πραγματικότητος δέν συνε
πάγονται έπισης τό άπεικονισμα τών αύτών παγκοσμίων νόμων; 
Μή δυνάμεθα νά διεισδύσωμεν είς τήν έπιστήμην τοΰ άνθρώπου, 
όιχως νά κατανοήσωμεν τό όπερ παριστα πρόσωπον έν τή φύσει; 
Μή δυνάμεθα νά κατανοήσωμεν πράγματι τήν φύσιν, άν μή κα- 
τέχωμεν τήν γνώσιν τής-άνθρωπότητος, άνμή καταλαμβάνωμεν 
τούς νόμους τής διανοίας;

Ο Πλούταρχος διδάσκει ημάς,'ότι ό Α ναξαγόρας π αρεδέχετο 
ότι ό κεραυνός παοάγεται άπό τής πτώσεως τών φεψ άλων τών 
πιπτόντων έκ τών άστέρων. Α λη θώ ς είπεΐν, ή δοξασία αύτη φαί
νεται γελοία· προσομοιάσαι τούςκοσμοΰντας τόν ούράνιον θόλον 
άδάμαντας μέ λύχνους καπνίζοντας! Έ ντοσούτω, μή δέν γνω- 
ρίζομεν, οτι μέγας άριθμός φωτεινών φαινομένων παρήχθησανέκ 
τής πτώσεως τών μετεώρων, άνηκόντων ε ίς  τό πλανητικόν σύ
στημα ; Δέν γνωρίζομεν, ότι αί μυστηριώδεις αύται γω ραι άπο- 
στέλλουσιν ήμΐν σφαίρας λαμπράς, καυσίμους ύλα ς πάσης φύ- 
σεως; Μήπως είναι δυνατόν, καί σήμερον ετι, νά διακρίνωμεν 
ό,τι άνήκει είς τόν φυσικόν ήλεκτρισμόν, καί νά άπομονώσωμεν 
αύτόν άπό ό,τι άνήκει είς τόν κόσμον τόν έπέκεινα τή ς γ ή ς ;

Η ιδεα τοΰ Ά ναξαγόρ ου, έρειδομένη έπί τής κατανοήσεως 
σταθεράς τίνος μεταβολής τών στοιχείων τοΰ γ ή ι ν ο υ  έ γ ώ  μέ 
τό παγκόσμιον μέσον, φαίνεται πολύ γονιμωτέρα ή ή τής άπο- 
μονώσεως τής σφαίρας ημών, ή ή διδασκαλία τοΰ κενοΰ, τοΰ 
τυχαίου. Μή έξετάζωμεν έπιπολαίως τούς πιστεύοντας είς τήν 
διάρκειαν τών παραγωγών δυνάμεων τοΰ κόσμου.

Τούναντίον, κατά τόν Αναξίμανδρον, ό κεραυνός, ώς έκ τών 
αιτιών αύτοΰ, άνήκει πραγματικώς εις τόν κόσμον, δν κατοι- 
κοΰμεν παράγεται μάλιστα  έν τοΐς κόλποις τών ύπεράνω τών 
κεφαλών ημών νεφών δι’ εσωτερικής τίνος έκρήξεως. Ό  κρότος 
αύτοΰ παράγεται έπισης έξ έκρήξεως, ήν ό μέγας ουτος φιλόσοφος 
φαίνεται ότι άνέλυσε, καί ήτις έπρεπε νά φανή παραδόξως θαυμα- 
σια είς έποχήν, καθ’ ήν ή πυρΐτις δέν ειχεν είσέτι έφευρεθή, καθ’ 
ήν ό Ήρων μάλιστα δέν ειχεν έτι ύποπτεύσει τήν διακεχυμένην 
τοΰ άτμοΰ δύναμιν.



Ή θεωρία αΰτη, ανεπαρκής ούσα, πορρω απεΧε1β τ0°
,ά  συμπεπλεγμένα φαινόμενα, άπερ προτιθεμεθα να εξετα- 

σωμεν* πλήν χά. το.αυτη ούσα, είναι ό χαρπος βαθε.ας te a r ,-  
μον,χ*ς γνώσεως χαί σπουδαίων παρατηρήσεων. Μη δεν β/,επο- 
μεν πολλά,,« τήν μάζαν τών άτμών τών μάλλον συμπεπυχνω- 
μένων έπ.ψαύουσ'αν σχεδόν τών χυμάτων, ωαε. το χυματοεν όρος 
ύπήχουεν είς άπε.ρόν τ,να δύναμ.ν; Δεν παραδεχομεθα πολ/,α- 
χ,ς άχουσίως ήμών, ότ. ή μάζα «ύτη συντρ.βετα. ε.ς τεμαχ», 
ώς ή άναχαλυφθεϊσα ύπό άοράτου τ.νός εργάτου υπονομος /)θε- 
λε παραγάγε. ένώπ.ον ήμών τό τρομερόν αυτής αποτε/.εσμα, 
■Ενίοτε άληθείς σφαίρα. εναέριοι ρίπτοντα. ύπό των νεφών ,,ί,ε- 
πομεν χαταδαΐ,ον μέλαν χαί βραδύ - λ α , ,  χα. σφα,ρας πεπυρα- 
χτωμένας ότι ρυμουλχοϋνται ύπό αόρατων ίλατηραυν. Τ. λεγω, 
άρμα πυρόεν, παραγόμενον έχ θορυβωοων μα,,ων, εξοχελλει εις 
τά χαμηλότατα μέρη τοϋ έναερίο» ώχεανοϋ. Γο φοβερον τούτο 
άνττχείμενον έχρηγνύετα. μετά τρομερού παταγου, προξενουν 
ή ν  φρίχην είς τά δυστυχή ζώα, άτ.να χ.νοΰντα. χα. ρ.πτουσ, 
τ ίν  ζωήν αύτών έπί τούτων τών σχοπελων.

Θά τολμήσωμεν έ τ .  νά περιφρονήσωμεν τον Σενεχαν παραοε- 
νόμενον, ότι ό χεραυνός γενναται «πλοόστατα έχ της συγχρου- 
« ω ς  τών νεφών; Μ ή  δ έ ν  βλέπομεν πολλάχις, οτι α, θορυβώδεις 
μάζα. χ α τ α χ ρ η μ ν ί ζ ο ν τ α .  μετ' άχατανιχήτου μανίας;^ Μ η  η φο
βερά αύτη ταραχή δέν δ.χα.ολογεί τά  Οαυμασια ταυτα  αποτε
λέσματα^ ά π ε ρ  έμπροσθεν ήμών εμφανίζονται, αμα ο σπ.νθηρ

Τ Τ ν ’ γ ν Γ ρ ί ζ ' μ ε ν ' ά φ ^ τ έ ρ ο υ ,  ότι τά νέφη σσγχρατοΰσι βαρείας 
μ ά ζ α  , άπε'λούσας τάς συ'γχομ.δάς, τούς οίχους χα. α ^ ,ν  J  
ζωήν ήμών; λησμονοΰμεν, ότι ένίοτε ε* του υψους του αιθέρας *ΖΖ τεμάχια πάγΓυ, τοσοΰτον βαρέα, ώστε εις άνθρωπος, 
Γ  λέγεται, δέν δύναται νά άρη αύτά έχ τ ή ς  γής;, Δεν ε,να. ,υγ- 

άρά γ . όσοι έφαντάσθησαν, ότι οί ύδατώδεις ο.τοι βρα- 
νοι ήδύναντο να παραγάγωσι γιγαντιαίας φλόγας αχαταλογους
ϊ έ  έχείνας, άς ή σιδηρίνη όπλή τού ίππου παραγει εις τας λιθ -

Λουχρήτ'ος είνα. απαράμιλλος ε ί ς  τούς 
τοος στίχους, έν οίς έξηγείτα. τ ο σ ο ΰ τ ο ν  χαλως τας θεωρίας 
Έπ.χούρου σχεταώς μέ τόν σχηματ.σμον των τρ.χυμ.ων.

Ά μ α  τά νέφη συγκρουσθοΰν, ό ουρανός άστράπτει, 
έκ τοΰ σεμνοΰ οέ κόλπου του ή φλόξ πηδα, άνάπτει. 

Καθώς άμα ό σίδηρος είς χάλικα κτυπήση, 
εύθύς σπινθήρα υψηλά θέλει διασκορπίσει, 

ομοίως χαί ό κεραυνός τούς ουρανούς χρυσόνει 
πρώτον μέ φλόγας, έ'πειτα ’ς τό στάδίον άπλόνει 

τόν πάταγον, δστις βαρύς επέρχεται βραδέως, 
ένώ τό φώς, κοΰφον, ταχύ, φεύγει άκαρι&ίως.

Μακρόθεν βλέπει θεατής τόν πέλεκυν νά πέση, 
καί κλάδον δένδρου άγονον εύθύς νά καταρρεύση. 

ά λλά  ό κρότος, διαρκής, μακράν είσέτι βαίνει, 
τό δ3 εργο> άν καί εγεινεν, ούτος άκόμη μένει!

Οϋτω τό φώς κι" ό πάταγος έκφεύγουσι συγχρόνως, 
πλήν άνισος ή πτησίς των, αύτός ΐπ τατα ι μόνος.

Τό έλάχιστον τμήμα τοΰ άγάλματος τοΰ ’Ολυμπίου Διός θά 
ήρκει είς τό νά άποκαλύψη τήν γλυφ ίδα τοΰ Φειδίου, διότι τό 
δημιουργικόν πνεΰμα έντυποΰται άνεξιτήλως είς έκαστον τών 
μερών τοΰ μαρμάρου, δπερ εργάζεται. Διατί λοιπόν ό φυσικός 
νά συγχέη τά λείψανα τών άρχαίων θεωριών, άπερ τοσοΰτοι 
αιώνες έσεβάσθησαν, μέ τά χυδαία έργα; Μή τό μάρμαρον ήθελε 
κάλλιον διατεθή ύπό τοΰ άναλυτικοΰ πνεύματος, ή ύπ’ αύτοΰ 
τούτου τοΰ πνεύματος;

Προσπαθήσωμεν λοιπόν νά άπογυμνώσωμεν τάς δοξασίας τών 
άρχαίων φιλοσόφων της σκαιότητος, ήν αί ταραχώδεις γενεαί 
συνεπεσώρευσαν έπ’ αύτών, καί ήτις κωλύει ήμας νά θεωρήσω- 
μεν τό μεγαλεΐόν τω ν. Μή άδιαφορήσωμεν ώς οί θεωροΰντες 
τά εργα τών διδασκάλων τής άνθρωπότητος ώς χίμαιρας ά- 
πραγματοποιήτους, ώς οί παραδεχόμενοι ταΰτα  άνευ περιεσκεμ- 
μένης συζητήσεως καί καθώς διεσώθησαν ήμΐν, διελθόντα, δη
λονότι, ολόκληρον περίοδον άγνοιας. Μή στερήσωμεν εαυτούς 
έκουσίως ώφελειών άνεκτιμήτων. Τίς οιδεν άν μή άνεύρωμεν 
ύπό τά  ερείπια ταΰτα  τόν καίοντα είσέτι σπινθήρα!

Db F o n v i b l l b .

(Μετάφραβίί Κ. ΠΛΗΘΩΝΙΔΟΓ.)



ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ.

Τί έστι πο ίησ ις; —  Αίσθημα κόσμου προγενεστερου, και κο-
σμου μέλλοντος.

Οι προφήται διαθέτουσι κατ’ αρέσκειαν τό μέλλον, οί ποιηταί 
τό παρελθόν, και οί έφημεριδογράφοι τό ένεστως.

Ό  άσωτος είναι μωρός, όστις, άνάπτων τόν λύχνον αύτοΰ έν 
πλήρει μεσημβρία, δέν εχει πλέον έλαιον διά τήν νύκτα.^

Έ άν οί άνθρωποι δέν είχον τόν στεναγμόν, θά έπνίγετο ό 

κόσμος.
Ή  ήλικία καί ό ύπνος όεικνύουσιν ήμΐν μικρόν κατά μικρόν

τήν όδόν τοΰ θανάτου.
Εις λίθος διά τοΰ βάρους του δύναται νά θραύση τό έντελε- 

στερον χρυσοΰν σκεύος* ά λ λ ’ ούό’ ό λίθος προσκτάται ως έκ του- 
του νέαν τινά  άξίαν, ούδ’ έκ τοΰ χρυσοΰ άφαιρειται κατ έλάχι- 
στον ή έαυτοΰ. Παρομοίως καί ό άμαθής πλούσιος χλευάζει
τόν σοφόν πένητα.

Ούδέποτε έχει τ ις  άνάγκην τοΰ πνεύματός του, παρ’ όταν ό-
μ ιλη  πρός μωρόν.

Δεχόμεθα τόν άνθρωπον καθ’ δ ένδυμα φέρει, καί προπέμπο-
μεν αύτόν καθ’ ο πνεΰμα οεικνυει.

Ή φιλανθρωπία δέν είναι μία έκ τών άρετών, ά λ λ ’ αύτή αύτη
ή άρετή.

Οί φίλοι είσίν ώς οί κομήται· καθίστανται όσημέραι σπανιώ- 
τεροι. ’Αφότου ύπάρχομεν έν τώ κόσμω, είδομεν οί πλεΐστοι δύο 
η καί τρεΐς κομήτας, καί έν τούτοις δέν εύρομεν είσέτι τόν πρώ
τον φίλον.

Ό  έκδικών έαυτόν είναι πολλά άνεπιτήδειος, διότι δέν δύνα-
ται πλέον νά συγχώρηση.

Τοιοΰτο είναι τό άτυχές άνθρώπινον γένος: τό π /εΰμα, ή καρ- 
δία καί ό στόμαχος άποτελοΰσιν άδιαίρετον τριάδα.

Μωρός έν μεγαλείω  όμοιος έστι πρός άνθρωπον επί λόφου

ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ. 3 0 ?
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ισταμενον, εις τόν όποιον άπό τοΰ ύψους έκείνου μικρός μέν 
φαίνεται ό κόσμος, μικρός δέ καί αύτός φαίνεται είς τόν κόσμον.

Οι δίδοντες συμβουλάς χωρίς νά συνοδεύωσιν αύτάς καί διά 
τοΰ έαυτών παραδείγματος, όμοιάζουσι τάς πινακίδας, αϊτινες 
δεικνύουσι μέν τάς οδούς, άλλά  ποτέ δέν τάς διατρέ^ουσι.

Δύο τινά κατας·ρέφουσι τούς άνθρώπους: ή άφθονία τοΰ πλού
του, καί ή άφθονία τών λόγων.

Γυνή σώφρων άφίνει άλώβητον τήν φυσικήν τοΰ προσώπου της  
χροιάν, κοσμούσα αύτήν διά μόνης τής αίδοΰς· διότι ή αιδώς εί
ναι τοΰ κάλλους άκρόπολις.

Η παιδεία είναι δένδρο ν, ούτινος ρίζα μέν είναι ή εύχαρίς·η- 
σις, καρπός δέ ή άνάπαυσις.

1 ό πνεΰμα τοΰ άνθρώπου ομοιάζει σπάθην, καί τό σώμα τήν  
θήκην αύτής· ή λεπ ίς τής σπάθης χρησιμεύει πάντοτε, ουδέποτε 
δέ ή θήκη, όσον καί άν ήναι περίχρυσος.

Τό νά έρωτα τις άνερυθριάστως διά νά μανθάνη όσα άγνοεΐ 
είναι ή άσφαλεστέρα κλείς όλων τών έπιστημών.

Ούδέν άποκτα τ ις  άνευ κόπων· ό θέλων μαργαρίτας πρέπει νά 
βυθίζηται είς τής θαλάσσης τήν άβυσσον.

Ό γάμος γεννάται έκ τοΰ ερωτος, ώς τό όξος έκ τοΰ οίνου.
Ούχί άδίκως ή νήσος τής ’Ιθάκης έγένετο έν τή ιστορία περί- 

φημος* μία γυνή ύπήρξεν έκεΐ πιστή.
Κ αι όΘεός έπεχείρησε νά έκδώση συγγράμματα: πεζογραφία  

του είναι ό άνήρ, ποίησις του ή γυνή.
Ό ιατρός είναι άνθρωπος, δν πληρόνομεν ΐνα είπη φλυαρίας  

τώ  άσθενεΐ, μέχρις ού ή φύσις τόν θεραπεύση, ή τά  φάρμακα τόν 
θανατώσωσι.

Δοκιμάζομεν τόν χρυσόν διά τοΰ πυρός, τήν γυναίκα διά τοΰ 
χρυσοΰ, τόν άνδρα διά τής γυναικός· ό χρυσός είναι ή λυδία λ ί
θος τοΰ άνθρώπου.

Ό μεσαιών ύπήρξεν εποχή στασιμότητος καί άνανδρίας, ήν ό 
άνθρωπος διήλθε λησμονών τό παρελθόν, ύπομένων τό παρόν, 
καί ούδέ βήμα τολμών νά προχωρήση είςπροϋπάντησιν μέλλον
τος αίσιωτέρου.

Τί είναι ζω ή ;— ’Ανάπαυλα είς τόν προθάλαμον τοΰ θανάτου.
Πάντες οί εύεργέται τής άνθρωπότητος άντημείφθησαν ζών- 

τες 8ι’ άχαριστίας: τά σπλάγχνα τοΰ Προμηθέοις παρετέθησαν



βορά είς τούς γύπας, ό Σωκράτης έγεύθη τό κώνειον, και ό Γα
λ ιλα ίος τόν πικρόν άρτον τής ειρκτής.

Λόγοι ερωτος καί λόγοι συμποσίου, έπεα πτερόεντα άμφότε- 
ροι: οί μέν είσι νέφη, οί δέ άναθυμιάσεις.

Ή φύσις τότε μόνον παράγει γυναίκας, όταν όεν κατορθών/]
νά πλάστ) άνδρας.

"Αν ό σκοπός τοΰ θεοΰ ήτο νά άρχτ) ή γυνή τοΰ άνδρός, Οα 
έλάαβανεν αύτήν έκ τής κεφαλής του· άν προύτιΟετο νά τήν κα- 
ταστήση δούλην του, θά επλαττεν αύτήν έκ τών ποδών του· ή
θέλησε νά τήν κάμη σύντροφον τοΰ άνδρός καί όμοταγή αύτώ, 
όθεν τήν ωκοδόμησεν έκ τών πλευρών του.

Ή καρδία τής γυναικός ομοιάζει τό κανιστρον τής Κλεοπά
τρας: είς τήν επιφάνειαν τά άνθη καί αί όπώραι, είς τόν πυθμένα 

ή άσπίς.
Κ αλλονή άνευ χάριτος είναι άγκιστρον άνευ δελέατος· ή χά

ρις είναι ή έξωτερική ψυχή τής ώ ιαιότητος.
Ό  ε/ων άξίαν άνθρωπος είναι ματαιόφρων, ώς στάχυς κεκλι

μένος ύπό τό βάρος των σπορών· ό οιηματιας είναι εύθυτενής,
ώς στάχυς κενός καί ξηρός.

'Η ζωή είναι ύπνος, άφ’ ού έξεγειρόμεθα τήν ώραν τοΰ θα
νάτου.

Τό εύεργετεΐν άπαίδευτον ή άχρεΐον είναι τό αύτό ώς νά φυ-
τεύη τ ις  άνθη έντός κοπριάς.

Ή μέθη είναι ή Ούρα, δι’ ης εισέρχεται ό άνθρωπος είς παν
είδος κακίας.

Γυνή στερούμενη αιόοΰς είναι ως φαγητον άνευ άλατος.
Έ άν κάλυμμά τι σέ ένοχλή, μή βάλης αύτό είς τήν κεφαλήν

τοΰ πλησίον σου.
Πόσον βραχεία ήθελεν είσθοα ή ζωή, άν ή έλπίς δέν έδιδεν είς

αύτήν έκτασιν.
~Ω γύναι, αχώριστε τοΰ άνδρός σύντροφε! είσαι τό άνθος, ό

περ μειδιά είς τήν γέννησίν του, όπερ εύωοιά^ει κατά τήν οιαρ- 
κειαν τής'ζωής του, καί μαραίνεται έπί τοΰ τάφου του.

Μή Οαυμάζης, ότι ό άνθρωπος έμβαίνει μέσα είς τά  σπλάγχνα  
τής γής καί εκβάλλει τόν χρυσόν· θαύμαζε μάλλον, ότι ό χρυσός 
έμβαίνει είς τήν καοδίαν τοΰ ανθρώπου καί τήν έκβάλλει εξω. 

Ά νθρωπος, ό όποιος ούδέποτε έδυστύχησε, καί ό τελειό τατος

αύτός, είναι έλλειπής κατά τι· ομοιάζει φρούριον, ούδέποτε ύπο- 
μεΐναν πολιορκίαν.

Τέσσαρά τινά είσι τά πλέον άνωφελή είς τόν κόσμον: λαμπάς  
άναμμένη έν πλήρει μεσημβρία, τό ώραιον πρόσωπον ένώπιον 
τοΰ τυφ λο ΰ , ή περισσή βροχή έν έρήμω, καί ή έπιστημονικώς ά- 
ναπτυσσομένη άλήθεια είς τόν άμαθή.

Έ ξοχόν τι βιβλίον έν μεταφράσει ομοιάζει μέγαν άνδρα έν 
έξορία.

Ή καρδία τών μωρών είναι είς τήν γλώσσαν αύτών, ή δέ γλώ σ
σα τώ ν φρονίμων έν τή καρδία αύτών.

Τ πάρχει τ ι ρητορικώτερον τής ρητορικής. . . ή σιωπή. Έάν ό 
λόγος ήναι άργυροΰς, ή σιωπή είναι χρυσή.

Μή γράφε ποτέ έν ώρα θυμοΰ! Έ ν τραύμα τής γλώσσης 
είναι συχνάκις κινδυνωδέστερον ένός τραύματος μαγαίρας· τί 
δύναται άρά γε νά ήναι εν τραΰμα καλάμου;

Ή φύσις π λ ά ττε ι πάντας τούς άνθρώπους όμοιους, μόνη δέ ή 
μάθησις χωρίζει αύτούς.

Ή μέθη δέν παράγει τά έλαττώ ματα, τά άποκαλύπτει· ή τύ
χη δέν άλλάσσει τά ήθη, τά δεικνύει.

Υπαρχουσιν άνθρωποι, ών τό μΐσος καί ή περιφρόνησις τιμώ- 
σι περισσότερον, ή οί έπαινοι αύτών καί ή φιλία.

ϊπ αρχουσ ι δύο ειδών άνθρωποι, ούς ούδέν έκπλήττει: οί έν- 
νοοΰντες τά πάντα, καί οί μηδέν έννοοΰντες.

Ή πεΐρα καί ή σκέψις είναι είς τό πνεΰμ,ά μας ό,τι τό πΰρ 
καί τό άλας είς τά φαγητά μας.

Τό πτηνόν γνωρίζεται έκ τοΰ άσματος, ό όνος έκ τών ώτων, 
καί ό βλάξ έκ τών λόγων.

Κιβι/mov χωρίς κλεΐθρον σημαίνει, ότι δέν περιέχει θησαυρόν* 
ούτω καί στόμα πάντοτε ήνεωγμένον μαρτυρεί κενόν εγκέφαλον.

Καρδία, είς τήν όποιαν ένοικεΐ ή έκδίκησις, δέν ευρίσκει τόν 
παράόεισον ούό’ έντός τοΰ παραδείσου.

Είναι μέγα δυστύχημα νά μή £χη τις  άρκετόν πνεΰμα ΐνα  
όμιλή καλώς, ούτε άρκετήν κρίσιν ΐνα σιωπά.

‘Η μετριοφροσύνη είς τόν άνθρωπον είναι ώς ή σκιά είς τήν 
εικόνα· τήν ώραίζει χωρίς νά τήν άποκρύπτη.

Ή άπουσια σμικρύνει τά μέτρια πάθη καί μεγαλύνει τά ισχυ
ρά, ώς ό άνεμος, όστις σβύνει -ιά κηρία καί άνάπτει τό πΰρ.



Α ί άρεταί χάνονται έν τώ συμφέροντι, ώς οί ποταμοί έν τή  
θαλάσση.

Ό Θεός έθηκε τήν έργασίαν φρουρόν τής άρετής.
Τά ήφαίστεια έξερεύγονται λίθους, αί δ’ έπαναστάσεις άνθρώ- 

πους.
Λογισμοί τινες είναι προσευχαί. 'Υπάρχουσι στιγμα ί, καθ’&ς, 

οίαδήποτε καί άν ήναι ή στάσις τοΰ σώματος, ή ψυχή διατελεΐ 
γονυκλιτής.

Ή έλπίς είναι τό μόνον άνθος, τό όποιον ό εΰσπλαγχνος 
Θεός έσυγχώρησε νά θάλλη καί έντός αΰτοΰ άκόμη τοΰ τάφου.

Τό πρώτον δάκρυ τοΰ έρωτος είναι άδάμας, τό δεύτερον μαρ
γαρίτης, τό δέ τρίτον άπλοΰν ΰδωρ.

"Οπου ή υποταγή δέν είναι θυγάτηρ τής άγάπης, έκεΐ είναι 
μήτηρ τοΰ μίσους.

Ό  ποιητής αύτοσχεδιάζει τούς στίχους είς τό πΰρ τοΰ πνεύ
ματος, τό όποιον τώ έμπνέουσι δύο ό ντα : ή φύσις καί ή γυνή.

Ό  τήν συνείδησιν τή φιλοδοξία θυσιάζων παρεμφερής έστι 
πρός τόν πυρπολοΰντα εικόνα διά νά λάβη τήν τέφραν αύτής.

Μάτην τό πνεύμα καταβάλλει σθένος· ούδέποτε βαίνει πορ- 
ρωτέρω τής καρδίας.

Ή καρδία τής έρωτοτρόπου γυναικός είναι ώς |5όδον, τοΰ ό
ποιου έκαστος εραστής συνεπιφέρει εν φύλλον άπερχόμενος, έως 
ού τελευταϊον μόνη ή άκανθα μένει τώ άγαθώ συζύγω.

Ή φιλέραστος γυνή ομοιάζει τήν σκιάν ήμών: τρέχετε κατό
πιν τ η ς ;  σάς φεύγει· τήν φεύγετε; σάς άκολουθεΐ.

Σπάθη τής γυναικός είναι ή γλώ σσα αύτής, καί τοιαύτη σπά
θη, ώστε ούδέποτε σκωριάζει.

Βιβλίον, προτιθέμενον νά εϊπη τ ί είναι ό έρως, δέν θά ήτο ή 
άτελεύτητον βιβλίον.

Τό πρώτον βήμα πρός τό άγαθόν είναι νά μή κάμη τ ις  κακόν. 
Ή γυνή είναι ποίημα} τό όποιον, διά νά έννοήση τ ις  καλώς, 

πρέπει ν’ άναγνώση έπί πολλά έτη μέ τήν καρδιαν του.
Δέν άρκεΐ νά ήναί τις ώραΐος διά νά ήναι ένάρετος· διότι ή έ

δρα τήςάρετής δέν είναι έπί τοΰ προσώπου, ά λ λ ’είς τήν καρδίαν.
Γυνή άναιδής δέν είναι δυνατόν νά έπιτηρηθή* γυνή αίδήμων 

δέν έχει άνάγκην έπιτηρήσεως.
Μή έμπιστεύου όλα τά  μυστικά σου είς τόν φίλον σου* ένδέ-

χεται νά γ ίνη  έχθρός σου. Μή κάμης είς τόν έχθρόν σου δσον 
κακόν δύνασαι· πιθανόν νά γίνη φίλος σου.

Μή λάλει περί δένδρου τινός, πριν ή  ιδης τους καρπούς, τούς 
δποίους παράγει.

Τά όγκωδέστερα καί τά μάλλον καλοδεδεμένα βιβλία δεν εί
ναι πάντοτε τά καλλίτερα.

Ό  έρως ομοιάζει πρός τήν έπιδημικήν χολέραν, είς ήν ύπό- 
κεινται ύπέρ π-άντας τούς άλλους όσοι περισσότερον τήν φο
βούνται.

Ή 'Ρώμη είναι ή έμπορικωτέρα πόλις τής ύφηλίου, διότι, ένώ  
αί ά λλα ι έκτείνουσι τό έμπόριόν των μέχρι τών άντιποδων, αύτή  
έπεκτείνει τό ίδικόν της μέχρις ούρανοΰ.

Ό γάμος διαδέχεται τόν έρωτα, ώς ό καπνός τήν φλόγα.
Οί άνθρωποι όμοιάζουσι τούς πεσσούς τοΰ ν*τ Ρικίου : άλλο ι 

μέν παριστώσι πρόσωπον βασιλέως, βασιλισσης, ιπποτου, άλλο ι 
δέ άπλοΰ στρατιώτου, έτι δέ καί τρελλοΰ. Μεχρις ου διατελώσιν 
είς κίνησιν καί τό παιγνίδιον έξακολουθή, μεγίστη ύπάρχει με
ταξύ αύτών διαφορά* άμα δμως τό παιγνιον τελείωση και το ζα- 
τρίκιον κλεισθή, ρίπτομεν αύτούς φύρδην μίγδην έντός τής αύ
τής θήκης, άνευ ούδεμιάς διακρισεως. Γο αύτό καμνει και ό 

θάνατος.
Ό  έρως καλλωπίζει τήν ζωήν: όταν άγαπα τ ις , ό ούρανός 

φαίνεται ώραιώτερος, τό κΰμα δροσερώτερον, ό ήλιος λαμ.προτε- 
ρος καί τά πτηνά κελαδοΰσι γλυκύτερον.

Μόνον άφ" ής ήμέρας άγαπώμεθα, άρχί^ομεν νά ζώμεν* χαριν 
τοΰ έρωτος ζητοΰμεν τήν δόξαν, έπιδιωκομεν τόν πλοΰτον, έπι- 
θυμοΰμεν τήν καλλονήν.

Ή ύπόληψις είναι ‘ίππος, δν πάντες θέλουν νά ίππεύσωσιν,
ά λ λ 5 δν ούδείς θέλει νά θρέψη.

Ό  έρως είναι δρόσος τοΰ ούρανοΰ, άναψυχουσα τήν καρδιαν.
Ή  ποιησις είναι ή χρυσαλλίς έπί τοΰ άνθους τοΰ κόσμου.
Ή γυνή δέν άρκεΐ νά θέλγη τήν ορασιν, πρεπει νά ψαύη και 

τήν καρδίαν.
Ή  γυνή δέν είναι βεβαιοτέρα περί τής άγάπης τοΰ έραστοΰ 

της, δτε ή καλλονή της έμαράνθη, ή © άνήρ περί τής άγάπης 
τοΰ φίλου του, δτε ή περιουσία του ήφανίσθη.

Ή  βλασφημία είναι ή προσευχή τής όδύνης.



Ο ερως είναι πτηνόν, άδον είς τήν καρδίαν τών γυναικών.
Ο ερως είναι παροόικόν πτηνών, τό όποιον αί γυναίκες περι- 

με Όυσι μετά περίεργειας εις τήν νεότητά των, τό κρατοΰσι μετ’ 
εύχαριστησεως εις τήν ώριμον ήλικίαν των, και τό άφίνουσι μετά  
λύπης δταν γηράσωσ.ν.

Η έργασια οεικνυει την άληθη άξίαν τοΰ άνθρώπου, ώς τό 
πΰρ τήν όσμήν τοΰ λιβανωτοΰ.

Η άπουσία είναι είς τόν έρωτα ό,τι ό άνεμος είς τό πΰρ.
Ο ερως είς τό δέκατον όγδοον ετος της ηλικίας είναι άληθές 

ουράνιον αίσθημα, είναι θειον πάθος, γλυκύ όναρ* είς τό τριακο- 
στον είναι Οογμα πίστεως* εις τό τεσσαρακοστόν συνήθεια, καί 
είς τό πεντηκοστόν άνοησία.

Γό μέλι εύρίσκεται είς τόν κάλυκα τοΰ άνθους καί έπί τών 
χειλέων γυναικός· ή μέλισσα προσκολλάται είς τό μέν, οί άν- 
δρες είς τά ς δέ.

Α ί βραχεΐαι άπουσίαι ζωπυροΰσι τόν έρωτα, ά λ λ ’ αί μακραί 
τόν κάμνουν νά σβύνη.

Κ α λ ’ ήμέρα! . . . Καλή νύκτα !— ’Ιδού ή ζωή.
Ή  άγάπη είναι πράγμα άνέκφραστον: μία ολόκληρος συγ

γραφή έν μια λέξει, εις ωκεανός είς εν δάκρυ, εις άνεμοστρόβι
λος είς ένα στεναγμόν.

Γυναίκες τινές είσι ^όδα, άλλα ι δέ άκανθαι· γυναίκες τινές 
είσι τό μειδίαμα τοΰ Πλάστου, άλλα ι δέ οί μορφασμοί αύτοΰ.

Ή κενοδοξία είναι τό πρώτον φυτόν, όπερ βλαστάνει έν τη 
άνθρωπίνη καρδία, καί τό τελευταΐον, όπερ έκριζοΰται.

“Άνθρωπος λάλος καί άθυρόστομος είναι έπιστολή άσφράγι- 
στος, τήν όποιαν έκαστος δύναται νά άναγνώση.

Τό άνθρώπινον πνεΰμα άποδεικνύει τό μεγαλεΐον του, προ- 
τεΐνον εξοχα καί υψηλά ζητήματα, καί τήν μανίαν του, διίσχυ- 
ριζόμενον ότι τά λύει* τά δ ι α τ ί  του ύψοΰνται μετάρσια μέχρις 
ούρανοΰ, τά δ ι ό τ ι  του έρπουσιν.

Ή Αφροδίτη, άναδυομένη έκ της θαλάσσης, είναι σοφώτατον 
έμβλημα: ή έντελεστέρα ωραιότης πρέπει νά εχη κόκκον άλα
τος ι ίς  τό πνεΰμα, καί τρικυμίας είς τήν καρδίαν.

Τό πρόσωπον τοΰ άνθρώπου είναι γεωγραφικός χάρτης, έφ’ 
ου ή ψυχή ιχνογραφεί δν δρόμον μέλλει νά πορευθή καθ’ όλον 
τό π έλα γο ς τής ζωής.

'Η κηρήθρα είναι οί στίχοι, ά λλά  τό μέλι ή ποίησις.
Ή Κίρκη ήτο ή γόησσα της άρ^αιότητος, τό φ ίλημα είναι ή 

Κίρκη πάντός τόπου καί χρόνου· ό,τι έγγίση μεταβάλλει μορφήν.
Έάν ή φ ιλία  ήναι, ώ ςλέγουσι, κόρη τοΰ ούρανοΰ, πώς νά πι- 

στεύσωμεν, ότι δύναται νά έγκαταλειψη τήν πατρίδα της, ΐνα  
κατοικήση έπί τής γής;

Ή γραία φιλάρεσκος δέν ομολογεί μήτε τά  έτη, τά  όποια 
έχει, μήτε τούς όδόντας, τούς οποίους δέν εχει.

Ό Ά δης διά τάς γυναίκας, αϊτινες είσί μόνον ώραΐαι, εϊναι 
τό γήρας.

Ή  καρδία, ότε γηράση τις , ζη διά τοΰ παρελθόντος, καί διά 
τοΰ μέλλοντος, ότε είναι νέος.

Ό ερως ομοιάζει πρός τήν σελήνην, της όποιας ό δίσκος όταν 
δέν αύξάνη μειοΰται.

Ή ζωή είναι άνθος, ό ερως είναι τό μέλι αύτης.
Καλλονή άνευ χάριτος είναι ρόδον άνευ εύωδίας.
Τό πρώτον τέκνον έκάστης γυναικός είναι συνέχεια τής τε

λευτα ίας κούκλας της.
Τό πάθος τοΰ ερωτος είναι ώς ό άτμός: όσω περισσότερον 

πιέζεται, τόσω ίσχυρότερον γίνεται.
Τά δάκρυα είναι ένίοτε τό ύπερβολικόν μειδίαμα τοΰ ερωτος.
Τό μέλλον έν τώ βίω τοΰ ερωτος φέρει τήν λήθην τοΰ πα

ρελθόντος^
Ό  γνωρίζων τούς άνθρώπους είναι έπιδέξιος, άλλά  σοφός εί

ναι μόνον ό γνωρίζων εαυτόν.
Ή έρωτότροπος γυνή ομοιάζει τοΰ παιγνιδιού τό δακτυλίδιον, 

τό όποιον έμβαίνει εις έκαστον δάκτυλον.
Ή νέα κόρη είναι άνθος, ή γυνή είναι καρπός· έάν ό καρπός 

εύρεθη κακός, ποία άνάμνησις θά μείνη διά τό άνθος;
Ό δισταγμός βλάπτει τά ς  επιτυχίας ήμών πάσας· ούδείς ά

νεμος είναι καλός διά τόν ναύτην, τόν άγνοοΰντα είς ποΐον λ ι
μένα νά προσορμισθη.

Δέν πρέπει νά όρύηταί τ ις μέ τούς λύκους, δέν πρέπει έπισης 
νά βλάψ·/]· προτιμότερον είναι νά σιωπά. Π ολλάκις μεταμελού- 
μεθα διότι ώμιλήσαμεν, ά λ λ ’ ούδέποτε διότι έσιωπήσαμεν.

Ή  πολυτέλεια είναι άλλόκοτός τ ις  θεότης, είς ήν θύουσι τό 
άναγκαΐον πρός έπίτευξιν τοΰ περιττού.



At γυναίκες είναι θυγατέρες τής Σαπφοΰς καί τής Διδοΰς, και 
άν δέν ήναι θυγατέρες τής Εύας.

Ή  γυνή κάμνει κατάχρησιν τοΰ κατόπτρου, καί άποθνήσκει 
χωρίς νά τό συντρίψγ].

Γυναικεΐον πνεΰμα υδράργυρος, καί ή καρδία αύτής κηρός.
Ή  κρίσις είναι ίππος, δν πάντες τρέφουσιν, ά λλά  τόν όποιον 

βύδείς σχεδόν ήξεύρει νάίππεύση.
Ά νεγνώ ρ ισα  λ ίαν  βραδέως, δτι ό έρως είναι τό μέγ ιςο ντώ ν  

δεινών, δταν δέν ηναι τό πρώτιστόν τών άγαθών.
"Αδηλον άν οί γάμοι ηναι γεγραμμένοι είς τόν ουρανόν, ως 

θέλει ή τώ ν Γ άλλω ν σοφία· άναντί^ ητον δμως είναι, οτι έπί 
τών πλείστων ό Διάβολος εχει καλάς ύποθήκας.

Ώ ς ό μετάλλινος κώδων ή ό χρυσοΰς άνδριάς έκχέεται έκ τοΰ 
χωνευτηρίου, ουτω καί ό τεχνίτης έκχέει τό ίδιον καλλιτέχνημα  
άπό τής καιομένης καμίνου τής ψυχής αύτοΰ, όυτω καί δ ποιη
τής γράφει τό ποίημά του διά τοΰ αίματος της έαυτοΰ καρδίας.

Έ άν αί λέξεις γ ίνω ντα ι έκ της πνοής, ή δέ πνοή έκ τής ζωής, 
ούδεμία καλή τέχνη ζωηροτέρα τής ποιήσεως καί τής ρητορικής. 
Έ ν τή ένάρθρω γλώσση τής ποιήσεως καί τής Ρητορικής, έξέρ- 
χβται έκ τών έαυτής άδυτων καί παρίσταται ώς πρόσωπον αύτή  
ή ψυχή.

 m n WIAAM'

ΕΛΙΚΩΝΙΑ ΑΝΘΗ.

Τί ώφελεΐ ό σκελετός τής υστεροφημίας, 
βαδίζων καταρώμενος έν μέσω τών αιώνων;
Ά !  πόσοι θά διέγραφον άπό τής ιστορίας 
τό όνομά των, άν στιγμήν άνέζων μίαν μόνον.

Δ. Π α π α ^ ρ η γ ό π ο υ λ ο ς .
Φεΰ! ή άγία  άρετή έπί τής γή ς  δέν θάλλει, 
ούδ’ εχουσιν όνόματα οί άληθώς μεγάλοι.
Ό μοίως είς τούς κυανούς δέν βλέπομεν αιθέρας 
ποτέ μέ όφθαλμόν γυμνόν τούς έκλεκτούς άστέρας.

★ ir

Ή  τύχη θέλει πόλεμον, ό βίος είναι πάλη, 
καί άπαιτεΐται δύναμις θελήσεως μεγάλη.

Ά λ .  ' Ρ α γ κ α β ή ς .

Ώ ! μόνον παΐδες πέπρωται νά παίζωμεν μέ (5όδα, 
καί παΐδες τά  ήδέα των δέν έκτιμώμεν μΰρα· 
ά λ λ ’ άλαζόνα έπ’ αύτών φέρομεν φεΰ! τόν πόδα, 
ενώ κάν §ν βραδύτερον δέν μάς δωρει ή Μοίρα!

Σ τ. Σ κ ο υ λ ο ύ δ η ς .

Ά νθη ! στολή τοΰ Έ ρωτος, ά λλά  καί του μνημείου· 
εύώδεις στίχοι τοΰ Θεοΰ, πνοή τοΰ αιωνίου.

★ * *

Ό τάφος είναι άτερπής θυρίς τών δύο κόσμων, 
σκληρόν κλωβίον βόμβυκος, ένθα τό σώμα μένει, 
καί ή ψυχή εξέρχεται χρυσή, μετηλλαγμένη , 
πετώσ’ είς τ ’ άστρα, χρυσαλλίς μέσω άνθών εύοσμων.

Ώ  ρ ί ω ν.

Ό σω βαδίζεις, τό καλόν μακρύτερον βαδίζει· 
δστις διώκει τό καλόν, εις τόν αέρα κτίζει.

Γ. X. Ζ α λ ο κ ώ σ τ α ς .



3 1 6  ΕΛΙΚΩΝ ΙΑ ΑΝΘΗ.

Τ’ άκαριαΐον εντομον, όπου τό χώμα ψαύει, 
ιδέαν της έκτάσεως ποτέ του δέν θά λάβη·
<5 μέγας δμως αετός, δστις τά νέφη σχίζει, 
τά δύο πέρατα της γης συγχρόνως άτενίζει.

Ά  λ . 'Ρ α γ  κ α β η ς. 
Ά λλοίμονον! προβαίνοντες είς τήν ζωήν, και φίλους 

καί συγγενείς στερούμεθα· 
και, Οέτοντες εις κρόταφον ωχρόν ώχρούς δακτύλους, 

εκείνους ένθυμούμεθα.
II. Σο 0 τ σ ο ς.

Τής ειμαρμένης τών θνητών εϊν’ ό Θεός εργάτης· 
άλλου κεντά μ ’ ελάσματα χρυσά τό ύφασμά της, 
και άλλου πένθους μελανάς νεφέλας ένυφαίνει.
Ό  άληθής χριστιανός πονεΐ, άλλ" υπομένει.

Ά λ .  ' Ρ α γ κ α β ή ς .  

Χωρίς έρωτα τά πάντα ειΥ άτέλεια καί πλάνη· 
άν τό μέτωπον είν’ κάλλος, είν’ ό ερως ή στεφάνη.

Ν. Α. Σ ο ΰ τ  σ ο ς. 
'Ρυτιδωσις καί ρίκνωσις μετά άδυναμίας 
μάς προαγγέλλουσι σαφώς τό τέρμα τής πορείας· 
άρχίζομεν νά δζωμεν επικήδειων δείπνων, 
καί βαθμηδόν νά πίπτωμεν είς τόν μοιραΐον ύπνον.

Τ ι μ. Δ. Ά  μ π ε λ  ά ς. 
Στρέφετ’ ό κόσμος άπαυστα, κ’ είς κάθε γύρισμά του 
ένα κρημνίζει άπ’ εδώ κι’ άλλον έκεΐ σηκόνει· 
κ’ έκεΐνος ποΰ σηκόνεται πατεΐ τόν άποκάτου, 
καί λησμονεί, δτι κι’ αύτόν θά τόν πατήση σκόνι.

Π. Σ υ ν ο δ ι ν ό ς.
Ώ ς τό φυτόν, ό άνθρωπος τόν κάλυκά του έχει· 
είναι ή πρώτη του αυγή ό κάλυξ. Ή νεότης 
έπέρχεται* ό κάλυξ του φυλλορ(5οεΐ καί τρέχει, 
καί φεύγει άνεπιστρεπτί ή πρώτη άθώότης.

X ρ. Σ α μ α ρ τ σ ί δ η  ς. 
Ειν’ ή ψυχή ώκεανός, καί εις αύτής τά βάθη 
ώ! πόσα, πόσ’ άνώνυμα περιδινοΰνται πάθη!

Ώ  ρ ί ω ν.

ΕΛΙΚΩΝΙΑ ΑΝΘΗ. 3 17

Γεννώνται μέ μειδίαμα τά πεφιλμένα οντα· 
μολπήν άφίνουσι οαιδράν, καί φεύγουν μειδιώντα.

Δ. Α. Κ.
Τίς έξ ήμών δέν εκλαυσεν εις μνήματα θανόντων, 
καί τ ίς δέν άνεπόλησε τόν θάνατον δακρύων; 
καί δμως άν τάς συμφοράς έγνώριζε τών ζώντων, 
ούδέ μ ’ έν δάκρυ ήρεμον θ’ άντήλασσε τόν βίον.

Δ. ’Α λ ε ξ α ν δ ρ ί δ η ς .

Καί έκραξα: ’Αλλοίμονον! ή πλάνος ειμαρμένη 
ποδηγετεί τά πάντα· 

ένθα τό κλέος έλααπε, θρύμμα μαρμάρου μένει, 
καί ενθα πριν ήτο σκιά άμείβονται συμβάντα!

Σ. 11. Λ ά μ π ρ ο ς .

Μή λέξεις άπογνώσεως, μ ή ! πείσου πώς κ’ ή λύπ η , 
καθώς παρέρχεται τό παν, παρέρχεται κ’ εκλείπει· 
κ’ είς τής άπελπισίας μας τό στέλεχος πώς είδα 
τόν χρόνον έγκεντρίζοντα πολλάκις τήν ελπίδα.

’Α λ . 'Ρ α γ  κ α β ή ς.

Ό φεύγων τήν πατρίδα του πικρά θ' άναστενάξ·/)· 
δπου γεννάται ή ψυχή, έκεΐθεν άς πετάξη.

Γ. X. Ζ α λ ο κ ώ σ τ α ς .
Ό ήλιος τό βήμά του πρός δύσιν δταν στρέφη, 
όπι'σω είς τούς ούρανούς χαράττει χρυσά νέφη· 
καί ό φιλότιμος θνητός, πριν είς τόν κόσμον δύστ), 
εύδαίμων άν όπίσω του αιώνιον φώς χύση.

II. Σ ου τ  σ ο ς.
Ώ  ! ή καρδία πάσχουσα ζητεί τήν ερημιάν  
ζητεί τήν χαΰνον νάρκωσιν, τούς ύπνους, τήν έλπιόα· 
ζητεί άγγέλω ν πτέρυγας, όνείρους, άρμονίαν, 
καί πτερυγίζουσαν φθονεί τήν κούφην χρυσαλλίδα.

Χρ. Σ α μ α  ρ τ  σ ί δ η  ς.

Ά ν  ήξευρον οί τύραννοι τί πάσχ’ ή άνθρωπότης, 
ή είς σκοτίαν φυλακών στενάζουσα δεσμώτις* 
ψυχής άν ήσαν ικανοί νά έννοώσι πόνον, 
θά έκοιμώντο ήσυχοι κάν μίαν στιγμήν μόνον;

Ά λ .  ' Ρ α γ κ α β ή ς .



ΕΛΙΚΩΝΙΑ ΑΝΘΗ.
l i d  ■

Τις λαμπρότερος άδάμας διά χεΐρας εύγενοΰς, 
παρά βίβλος, δπου λάμπει καλλιέπεια καί νοΰς;

Ή  λ . Τ αν τ α λ ί  δης.

Ή γή μικρά; ή γ -JJ στενή; ό ουρανός έμπρός σου* 
οί άνθρωποι σ’ έλύπησαν; πρός τόν Θεόν υψώσου.

Π. Σ ο ΰ τ σ ο ς .

Ά λ λ ά  φυλακές άγριας 
προκριτώτερον τό σκότος, ή τό φώς τής τυραννίας.

Ά λ .  Σ ου τσ  ο ς.
Ό  Θεός Θέλει άρετήν ώς ένδειξιν λατρείας, 
και έξετάζει τάς ψυχάς, και όγι τάς θρησκείας.

Ά λ .  ' Ρ α γ κ α β ή ς .

Α γ ά π α  τόν Θεόν, ιδού ή βάσις ή μεγάλη· 
άγάπα τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν, ή άλλη· 
είς ταύτας δέ τάς έντολάς τάς δύο τό παν κεΐται, 
καί ήθική ολοσχερής, καί νόμοι, καί προφήται.

Π. Σ ο ΰ τ σ ο ς .

Ό φόβος γ ιά  τό θάνατο πολλούς θανάτους ραίνει... 
δποιβς τόν τάφο σκιάζεται κάθε στιγμή πεθαίνει.

Α. Π α ρ ά σ χ ο ς .

Μή πιστεύης τώνάνθρώπων τό πανοΰργον αύτό γένος· 
εις τά χείλη τής φ ιλ ίας μειδιά ή δολιότης, 
είς τών καρδιών τά βάθη είν’ ό φθόνος φωλευμένος, 
υπερόπτου φ ιλαυτίας ειν’ ό έρως συνομώτης.

Ά λ .  ‘Ρ α γ κ α β ή ς .

Όπόταν ονειρον γλυκύ τάς σκέψει; στεφανόνη, 
ποθοΰμεν πραγμα νά γεν·?)· καί δμως άμα μόνη 
άρχή τ ις  πραγματώσεως φανή, ταχύς ό κόρος 
προσβάλλει τοΰ όνείρου μας τήν τέρψιν παραφόρως.

Δ. Π α π α ^ ρ η γ ό π ο υ λ ο ς .

Ό  βίος τύχης παίγνιον, ό κόσμος άβαξ κύβων, 
τούς μέν είς πέρας αίσιον προάγων, τούς δ’ έκθλίβων. 
Τό κέρδος άπαιτεΐ τιμήν, καί φρόνησιν, καί κόπον· 
σπανίως πίπτουσι δίς εξ οί κΰβοι τών άνθρώπων.

Ή λ . Τ αν τ α  λ ί δ η ς .
• · * * ·
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Έ^ρε, δυσάμμορε θνητέ! άφοΰ γεννάσαι δπως 
δεινών γευθέντα σέ δεχθή ό τών μνημάτων τόπος.

Τ ι μ. Δ. Ά μ  π ε λ ά ς .

Σύ μόνη τ ’ άνθη, άρετή, άμάραντα φυλάττεις  
εις πασαν η λ ικ ία ν  

τό κάλλος τό άληθινόν σύ μόνη έγχαράττεις 
εις άγαθήν καρδίαν.

Γ. X. Ζ α λ ο κ ώ σ τ α  ς.

Είς τοΰ βίου τά  πελάγη άταρβεΐς θαλασσοπόροι, 
είς τοΰ κόσμου τάς πλατείας διαβάται χρηστοφόροι, 
όσω πλείονα έμπρός σας τά προσκόμματα ίδήτε, 

τόπον σεΐς φιλοσοφείτε.
Ή  λ . Τ α ν τ α λ ί δ η ς .

Φεΰ! ποιον δέν έβάπτισεν είς δάκρυα ή Μοΐρα;
Ή νηπιότης δέλεαρ γλυκύ καί πλάνον είναι, 
μέλι, προσχρίον άνωθεν τοΰ βίου τόν κρατήρα, 
δθεν άντλοΰνται έπειτα ψεύδη, κλαυθμοί, όδύναι.

Ώ  ρ ί ω ν.

Καί είναι ή άνάμνησις ό έρως τοΰ μή δντος· 
είναι σημεΐον τής ζωής, έν ω συσσωματοΰνται 
αί μετ’ αύτό έλπίδες μας καί έπ’ αύτοΰ κρατούνται· 
έγωϊσμός διηνεκής, πικρός, τοΰ παρελθόντος.

Δ. Π α π α ^ η γ ό π ο υ λ ο ς .

Είς τόν πρόσκαιρόν μας βίον πρός στιγμήν βραχεΐαν μόνον 
τό παν λάμπει καί έκλείπει, ώς τής αύρας ή πνοή* 
καί τό κάλλος κ; ή νεότης είς μικρόν ομοίως χρόνον 

σβέννυνται έν άκαρεΐ.
Ά λ .  Ί . Σ τ α μ α τ ι ά δ η ς .

Είς χείλη όλ’ έδώ κρημνού βαδίζομεν άγνώστου· 
άν κανείς θέλη νά προβή, κρημνίζει τούς έμπρός του.

Ά  λ . ' Ρ α γ κ α β ή ς .

Γ ιατί ό ένας νά χαίρεται, κ’ ό άλλος νά λυπήται; 
γ ια τ ί ό ένας ν’ άγαπα, κι’ ή άλλη  νά άρνήται;
Γ ιατί;— ! Ά το ΰτο  τό γ ι α τ ί  κανένας δέν γνωρίζει.
Ό  ήλιος δλα είς αύτόν τόν κόσμον δέν φωτίζει·
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φωτίζει χώραις και βουνά, ποτάμια καί λαγκάδια, 
[/.ά δέν φωτίζει της καρδιάς τ ’ άφώτιστα σκοτάδια.

Ά .  II α ρ ά σ χ ο ς.

ΙΙοτέ σου, είς τόν μάταιον αύτόν καί πλάνον βίον, 
είς πρόσωπον άληθινήν άγάπην νά μή βάλ/)ς·

θά εύρεθης Ίξίων, 
φρούοην σκιάν ένστερνισθείς έντός κενής άγκάλης.

Ί . Κ α ρ α σ ο ύ τ σ α ς .

Μυστικόν που τά στήθη βαρύνει, 
ό'σος κι’ άν οιατρέξη καιρός, 
δέν ’μπορεί φανερόν νά μή γίνη· 
μάς τό λέγει αύτός ό Θεός.

Τ. Ί . Σ κυ λ  ί τ σ η  ς.

Τί χρησιμεύ’ είς τούς νεκρούς σκιά κυπαρισσίνη; 
ό τάφος, όταν βρέχωνται τά  κρύα μάρμαρά του 
μέ δάκρυα παρηγόρα, μήπως αύτός καλλύνη, 
μήπως τέλη γλυκύτερον τόν ύπνον του θανάτου;

Γ. X. Ζ α λ ο κ ώ σ τ α  ς.

Νομίζει όναρ ή ψυχή πικρόν τήν χθές οδύνην, 
όταν έξαίφνης ήρεμος καθίσταται καί λεία· 
καθώς-ό ναύτης, θεωρών τήν ομαλήν γαλήνην, 
ούδέ πιστεύει ότι πρίν ύπήρξε τρικυμία.

Δ. Π α π α ρ ρ η γ ό π ο υ λ ο ς .

Γλυκύ όναρ ψυχής χρυσοπτέρου 
εύτυχία! τών πόθων λ ιμ ή ν ! 
σταθεράν σέ νομίζουν άκμήν, 
κ’ είσαι άρωμα άνθους προσκαίρου.

Θ. Ό ρφ α ν ί δ η ς.
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