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Π ΕΡ Ι ΛΗΜΟϋΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΕΩΝ

(Ά'ΐάγνωίτμ« τοΰ /.αήηγτ,τοΰ Κ. 01 ΛΛΛΙ1 Κ I QN0S.)

Σπάνιον πράγμα, κύριο', ήτο άλλοτε παρ’ ήμίν ή μελέτη τής φι
λοσοφίας. ‘Ό τε  προ δύο αίώ-ων συ'.έταξεν ο λίο). ιερός τ ψ  κωμωδίαν 
του Bourgeois G entilhom rae, ήί'έλ/,σε νά παραστήσν; άπλοΰν το- 
λίτην κακώς μέν κα ί άδεξίως άπομιρούμε- ον τά έθιμα τής ετή^άνεστα- 
της άρπτοχραν'ας, θέλοντα δέ βραδύτερον νά προ-αποκτήση εύγενεις 
τρόπους αισθη-ικήν κρίσιν, επιστήμην, ένί λόγω φιλοσοφίαν. "Ο,τι 
κατ’ εκείνην την έ:ο;/ήν ύπελαμβάετο μωρία άξιογέλαστος; κατέστη 

.τα'.ΰν πραγματική αλήθεια. Καί έν ΙΤαρισίοις καί πανταχοΰ της Γαλ
λίας δίοργα «ΰνται σύλλογοι ομοιοι τοΐς ήμετέροις, εις τούς όποιους ά- 
ορότατον συνεισφέρει τον έαυτής έρανον καί ή φιλοσοφία; Γην αύστη- 
ράν της φιλοσοφίας φωνήν άχαύουζη  ήδη οί τίμιοι τεχνιται καί οι χρη
στοί χαρώνακτες των Π apt, ίων, οι ουδέποτε άλλοτε συ- ειθίσαντες τό 
ους εις τάς ύψηλάς θεωρίας καί εις τά σπουδαία αύτής παραγγέλμα
τα. Οΰτω θέλει ή εύφυία καί ή άγαΟότης της Αύτοκρατείρας, ή τις ά- 
νέλαβε τήν πρωτοβουλίαν καί συνέταξεν ή έπεδοκίμασε τό πρόγραμμα 
των δημοτικών τούτων μαθημάτων. Όύτώ θέλει ό της προόδου νόμος 
© πάντας άίιακρίτως τούς ανθρώπους καλών εις την άπόλαυσιν των 
από της παιδείας ωφελημάτων. Ούτω θέλει καί αυτό τό πνεύμα της 
φιλοσοφίας, ήτις είναι ή αγάπη προς την ανθρωπότητα καί ή αγάπη 
πρός την αλήθειαν, ή, μάλλον, ή μεγίστη φιλαλήθεια ύπουργοϋσα τη 
μεγίστη φιλανθρωπία.

όίαδήποτε καί άν ύπάρχη ή ατομική καί ή κοι ωνίκή ημών κατά- 
στασις, άπαντες άναντιρρήτως έχομεν καθήκον άμα καί συμφέρον νά 
διαγιγνώσκωμεν τήν αλήθειαν, τό βεβαιότατον των αγαθών; Ή  κτήσις 
τής αλήθειας καθίστησιν ημάς μεγάλους, ισχυρούς καί εύδαίμονας* καί 

• αύτή ή ατελής θεωρία της έςαρκεΐ πολλάκις Γνα ενίσχυση καί εύφρά.η 
ήμας ά τε δή χορηγούσα τήν ειρήνην του πνεύματος έν τ?ί άγνότητί 
της δια οίας. Περί τής αλήθειας λοιπόν θά λαλήσωμεν σήμερον ο πως



καταστώμεν t/ανώτερο' μέν νά τήν διακρίνωμεν, άξιώτεροι §έ νά τήν 
άποκτήσωμεν. ’Επί τώ σκοπώ τούτω θά καταπολεμήσωμεν από κοινού 
τό πρώτιστον των αιτίων τά όποια βλάπτουσιν αυτήν καί αναχαιτίζουν 
τήν διάδοσίν της, τουτέστι τήν πλάνην, υπό τήν καθολικωτέραν καί έπι- 
κΐ/δυνοτέραν μορφήν, τήν ονομαΓόμένην συνήθως π ρ ό λ η ψ ι ν.

J Ιαραπλήσιον σκοπόν έπιδιώκουσι μεν τά αναγνώσματα πάντων των 
λογίων άνδρών, ους ήκούσατε καί Οά ακούσητε διδάσκοντας έν τη αι
θούση ταύτ/j· έκαστος όμως ειδικός λόγιος προσπαθεί νά διαφώτιση εν 
ιδιαίτερον άντικειμενον, νά άνασκευάση μίαν ώρισμένην πλάνην, άντικα- 
θιστών αυτήν διά μιας άλη^ίας, έν ω ή φιλοσοφία, από ύψηλοτέρας 
σκοπιάς έρευ/ώσα τά πράγματα, προσκαλεΐ ημάς εις αγώνα περιλη
πτικόν καί εις μελέτην, ούχί το τούτον πρακτικήν όσον θεωρητικήν, περί 
τής πλάνης καί τών προλήψεων καθόλου.

Πολλή πολλαχοϋ γίνεταικατάχρησις τής λέξεως « π ρ ό λ η ψ ι ς » ,  
Ένιοι άλόγως κακιζουσίν ώς προλήψεις τά άβρότατα τών αισθημά
των, τά απαραίτητα εις τήν άνθρωπίνην καρδίαν, καί ών άνευ ό βίος θά 
ητο αφόρητος. Τις δεν ήκουσε τούς πρόωρα έξημβλωμένους τόν νουν 
καί τήν καρδίαν, σκώπτοντας αγερών ως καί χαρακτηρίζοντας ώς φενα- 
κισμόν δήθεν καί πρόληψιν τό εύγενές αίσθημα του έρωτος, τής φι
λίας, του σεβασμού, τής ύπολήψεως, καί αυτής τής οικογενειακής α
γάπης; Οί ούτω λαλοΰντες τοΰτο μόνον όμόλογοΰσιν, δτι δέν κατα- 
λαμβάνουσι τίλέγουπν. Ά λλοι πάλιν χείρο,ες τών πρώτων δένόκνού- 
σι νά άποκαλέσωσι προλήψεις τάς εύγενεΐς καί γενναίας του άνθρωπί- 
νου πνεύματος προκαταλήψεις, τήν ενδόμυχον ίεράν πεποίθησιν, τά υ
ψηλά προαισθήματα, τήν άκραιφνή πίστιν εις τό καθήκον, είς τήν άρε-

μεριμνά* ή αληθής, ή συνετή καί όντως φιλάνθρωπος φιλοσοφία ουδέ
ποτε έτόλμησεν ουδέ έφαντάσθη νά άφαιρέση τόν άνθρωπον τήν πίστιν, 
έξ ής αύτός άρύεται τήν ίσχύν, τούς πόθους, ύφ’ ών άνυψούται καί κα- 
θαίχται ή ού-ία του, τάς ελπί δας αιτινες τώ χορηγού σι πολυτιμοτά- 
την παραμυθίαν. Προλήψεις λέγονται κυρίως δλαι αί παράτολμοι καί 
έσφαλμέναι ίδέαι, αί άπερισκέπτως μεν έν τη διανοία συλλαμβανόμεναι 
λαί διαδίδομε ;αι, ίσ/υρογνωμόνως δέ τηρούμεναι καί^ετι μάλλον κρατυ
νόμενα'. ότέ μέν ύπό τής άμαθείας, ότέ δέ υπό τών φαύλων παθών, καί 
τών οποίων τό ψευδές καί επικίνδυνον κάλλιστα δύναται νά έλέγξη ή

επιστήμη. Ταύτας τάς προλήψεις έφιλοτιμήΟη άνέκαθεν νά έκριζώοη 
οπό τής καρδίας του ανθρώπου καί εκ παντός τρόπου νά καταπολέμη
ση, επειδή αύται ύπάρχουσι τώ όντι μέγιστον κακόν καί μάστιξ τής 
ψυχής καί του πνεύματος. Φαντάσθητε άνθρωπον προκατειλημμένο'/ 
ύπό τών ιδεών τάς οποίας ανωτέρω έδήλωσα* αυτός εί αι απρόσιτος 
εις τήν έπιστήμην, ανίκανος ν’ άποδε^θη τήν άλήθειαν, πρός ήν κατέ
στη ούτως είπεΐν έχθρός. .Αί ίδέαι έκεΐναι, συμφωνοΟσαι κατά φυσικόν 
λόγον πρός τά iota ημών πάθη καί τάς ασθένειας, κρατύνονται έτι μάλ
λον ύπό τής έξεως, τής ανατροφής, τής άναγνώσεως, τής συναναςγ ο- 
φής καί τής συνδιαλέξεως μετά τών προσώπων' ατινα άπαξ άτ.οζεξά- 
μενα αύτάς δέν θέλουσί νά τάς άπομάθωσιν. Είναι δέ αύται ούχί ά π λ α ΐ  
προκαταλήψεις ή ά το  μ ι καί κρίσεις, άλλ’ εχουσι τό κύρος του άριθ- 
μου, τών π ο λ λ ώ ν  δηλαδή, καί φαί·ονται σύμφω'οι πρός τόν λεγό
μενον κ ο ι ν ό ν  ν ο υ ν  έπιβάλλονται ώς άρχαί καί έκφέρονται ώς α
ξιώματα τής πλάνης. 'Η φιλοσοφία λοιπόν καταπολεμεί όλας τάς 
τοιαυτας προλήψεις, μή έξαιρουμέ'.ων μη δ3 εκεί ων αιτινες καταχρώμε- 
ναι τάς λέξεις αντιποιούνται τής προσηγορίας τών «νομίμων».

Προς καταβολήν τών φοβερών τούτων έχθρών ανάγκη πάσα νά τούς 
γνωρισωμεν πρότερον ακριβώς καί νά τούς άφέλωμεν τό πρασωπειον. 
Οφείλομεν ομως καί νά φυλαττώμεθα πολύ· έπειδή όταν εκκαλέσω- 

μεν τά ψευδή ί δάλματα, τά έπέχοντα έν τώ ήμετέρω πνεύματι τόν τό
πον της αλήθειας, όταν έκκαλέσωμεν τά κενά είδωλα, τά όποια κα- 
λύπτουσι τά πραγματικώς όντα, παρίσταμαι ταΰτα έν τη ήμετέρα 
διανοία σωρηδό·, πολιορκοΰσιν ημάς πανταχόθεν καί μάς άφαιροΰσιπκ~ 
σαν εύτολμίαν καί θάρρος.

Αναπολήσατε κατά νουν έν πρώτοις τήν άνάριθμον πληθών τών θρη
σκευτικών προλήψεων, τάς οποίας άποδέ/ονται καί κτούττουσιν ώς ά-

Λ ' - /*\ /
ληθειας χιλιαόες εκατομμυρίων ανΟ. ωπων. Εν T?j πολιωτάαη apyato- 
τητι λατρεύουν οί Αιγύπτιοι ζώα πραγματικά ή φαντασιώδη, ωφέλι
μα ή επιβλαβή είς τήν ανθρωπότητα. Οί Ελληνες καί οί 'Ρωμαίοι 
άθυμοϋσι καί περιέρχονται είς άπόγνωσιν οσάκις έπινειροΰντες στέατείαν 
ή άλλο τι έργον όποιονδήποτε άκόύουσι τήν όξεΐαν φωνήν του αί- ωλίού 
ή τόν κρωγμόν τού κόρακος ή τόν ήχον τής β ρ  η ή ςέξ  αριστερών. Έ ν 
τώ  μέσω αίώνι παρατηρείτε τάς μυθώδεις νύμφας, τούς γόητας καί 
τάς φαρμακίδας. Κατά τήν νεωτέραν έποχήν (ά άνευρη-ε τάς αύτάς 
αδυναμίας, τάς αύτάς νηπιοπρεπεΐς πράξεις, τούς αυτούς παιδαριώδεις 
φόβους οσάκις ή το αλατοδοχείο',' άνατρέπεται ές άπροσεξίκς, ή ί2ομ»



βοΰσιν αί άχοαί, ή άχοίετα: ό νυχτερτός τών φυλασσόντων κύνών ώ- 
ρυγμός, ή άπροτδοκήτως βλέπομεν αράχνην τγλχ ού/ί κατά τήν εσπέ
ρ α τ ο ΰ θ ’ όπερ Οά ήτο σημεΐον έλπίδος,— ούχί κατά τήν μεσημβρία'·, 
τοΰθ οπερ προαγγέλλει υπ^ίας^— αλλά χατά τήν πρωίαν, τοΰθ’ οπερ 
πρ ρμηνύει. λύπας f

Βεβαίως βΰΑί πάντες οί άνθρωποι ουνταράττονταε καί άδημο'.Όΰσιν 
επί τβιούτ^ς φακ ομέ βις όλίρρυ ή ούδε-ός λόγου άξίςβς-· πολλοί άπ’ 
εναντίας καταγελώσζ τούς πάσχοντάς τι παραπλήσιο ·. Ύπάρχα>πν δ-, 
μως αλλαι. χείραες προλήψεις ούτε τοϊοΟτον ασήμαντοι ούτε τοτοΰταν 
άσινεΐ;· προλήψεις, τάς οποίας άσπάζονται ολόκληρα έθνη· προλήψεις 
πηγά ’ουσαι έκ της υπερβολικής e ιλαυτίας του ανθρώπου, ό όποιος ένα- 
σμε τεται παλλάκις υπολαμβάνων εαυτοί σχοπον καί,κέντρον όλης της 
οημώυργιας· προλήψεις άπορρεουσαι έκ τής νομίμου μέν έν τη άρχ?} 
της, αλλά μυριάχις έν τη έ^αρμρ,η της άπρπλα- ωμέ-.ης έθνί/.ής ύπε- 
ρη^ανείας· προλήψεις των κατ' ιδίαν πόλεων ή επαρχιώ'», αίτινες άντι-, 
πο:οΰ;ται ιδιαιτέρων πλεονεκτημάτων καί εξαιρετικών αρετών προλή
ψεις ακέσεω-', προλήψεις φατριών, προλήψεις σχολών εντε τη θρη
σκεία καί έν τη πολιτ^η, έν τϊ) ήΟιχη και- έν τη ιστορία, έν τώ έμπο- 
ρίω καί έν βιομηνα'ία, έν ταΐς τε/ναις, έν ταΐς έπιστήμαις, έν τη 
φιλολογία. Πανταχοδεν- τ.ολιορχουσιν ήμας αί πλάνας αί άπατηλαί 
γνώμαι, τά ψευ'η ινδάλματα της άληθείας.

Λάβετε ίκάστην τών προλήψεων τούτων χωρίς καί δοκιμάσατε αυ
τήν διά της αύστηράς κριτικής·' αύτη μέν παραχρήμ,α έξαφανίζεται, 
μυρίαι δέ άλλαι συ.ωθοΰ,ται. ίνα τήν άντικαταστήσω^ι., Θέλετε λ . χ . 
'.ά άπαλλαγητε από της ύπερβαλλούσης εύπιστίας, ής συ'οίδατε τό α
πρεπές καί άνοίχειο.· άποβάλλρντες την παλαιάν πίστιν καί.τάς ψευ-_ 
δολόγους παραδόσεις Χίνδυ-'εύετε ώς είχός νά όλισδήσητε χατά κρη-, 
μ,'ών καί νά περιπέ^ητε εις τό έτερο, άκρο/ της υπερβολικής αγάπης 
προς παν νέον χαί καΐ'Όφα’ ές. 'Ό ,τΐ',έον, τούτο καί καλό'.* ό',τι δια<ρέ-_ 
ρει των τέως έγνωσμέων χαί παραδεδεγμένων, τοδτο άλη6ές·.\έα 
πλάνη, μάλλον δ’ ειπεΐν'.έα πηγή πλαών καί προλήψεων. ”11 θέλετε 
'/άπαλλαγητε ά. ό παντός χυδαίου, \ά καταλίπητε τούς πολλούς χαί 
ν’ άπο'είσητε τό.· ;'υ ό.· τώ.» λενομ,έ ων δ τ  α ο τ ι κ ώ ν  π.'ολτΊεω".λ 1 » I > k . i t
Τί συμβατέ ; ’Ατ.ορεύροντεςτήν Σκύλλαν περιπίπτετε εις τήν Χάρυ- 
65:'’. ΆποτιΡέμε οι τάς προλήψεις τώ·/ πολλών έγκολτ.οΰ .6ε παραυ-, 
τίχα τάςτών πεπαιδ;υμέ ω”. Καί πώς λοιπόν; ύπόκεινται άράγε χαί 
οί λόριοι εις πλάας ;  ’Λ\αμ.φί:όλως, εϊ αι καί αυτοί ανΟρωτο;, χαίτο§-

το άρκει. Ού μόνον συμμετέχουσι τού κ ο t ν οΰ νοσήματος, άλλ’ έχου- 
σιν έκαστος πάντη ιδίας προλήψεις, αιτινες προκύπτουσιν ή από της 
κατ’ έξοχήν προ ϊφιλοΰς σπουδής των, ή άπό της ειδικής μεθόδου ήν 
μετέρχονται εις τάς έρευνας των, ή άπό του έξαιρετικοϋ ζήλου μεθ’ οό 
έγκύπτουσιν εις τήν δείνα ή δεΐνα μελέτη '. Ό  μέν σπουδάσας περί τά 
μαθηματικά θέλει ν’ άποδείξη μαθηματικώς τά πάντα. ’Αλλά μήπως 
όλα είναι δεκτικά τοιαύτης άποδείξεως; Ουτε τήν υπαρξιν ήμών δυνά- 
μεθα μαθηματικώς νά άποδείξωμεν, ούτε τό φωτίζον ήμάς φώς, ούτε 
τήν διαφοράν τήν μεταξύ καθεύδοντος καί γρηγοροΰντος. 'Γπάρχουσι 
πολλά πράγματα άπερ όφείλομεν ν’ άποδεχώμεθα χωρίς νά έπιζητώ- 
μεν τήν άπόδειξίν των, έπειδή αύτά καθ’ έαυτά είναι έναργέστερα πά- 
σης άποδείξεως. Ό  δέ άνενδότως μελετών περί τήν φυσικήν, τήν χη
μείαν καί τάς λοιπάς της όρατης φύσεως έπιστήμας άρνεΐται έπιμόνως 
τήν υπαρξιν παντός ό,τι δέν άχούει ίδίοις ώσίν, ούδέ βλέπει ίδίοις όφθαλ- 
μ.οΐς, ούδέ άπτεται ίδίοις χερσίν, ώσανεί δήθεν ήτο άμφίβολος ή ΰπαρ- 
ξις των ήμετέρων διανοημάτων, τών αίσθηρ,άτων καί τών βουλήσεων, 
τών οποίων καί ήμεΐς αυτοί ένδόμυχον έχομεν τ /jv συνείδησί'1.

Ένταΰθα δέν υπαινίττομαι τάς κενάς υποθέσεις καί τάς σφαλεράς 
θεωρίας αιτινες πο/ υάριθμοι κατά τό μάλλον καί ήττον άνεφύησαν έν 
έκάστω αιωνι, Άρκοΰσι τά ανωτέρω ειρημένα όπως πείσωσιν υμάς ότι 
ύπάρχουσι πλάναι έπιστημονικαί καθώς ύπάρχουσι πλάναι δημοτικοί. 
Βλέπετε λοιπόν ότι ό έχθρός πρός όν μέλλομεν ν’ άγωνισθώμεν— ή 
πρόληψις— είναι ούχί πο/.υκέϊαλος, άλλά μυριοκέ^α)>ος. Ά ς  μή άπο- 
δει/αάσωμεν άπέναντι του δεινού αντιπάλου· άς στρέψωμεν ό/-ας ήμών 
τάς δυνάμεις πρώτον έναντίον τών λεγομένων δημοτικών προλήψεων, 
έπειδή εις ταύτας άνάγονται σύμπασαι αί πλάναι τών απαίδευτων καί 
τών πεπαιδευμένων.

'’Οσον περίεργος τοσοΰτον αληθής είναι ή παρατήρησις ότι πάσα 
πρ^ηψις του άμαθοϋς πλήθους όφεί/.ει τήν πρώτην αύτης γένεσιν καί 
άρχήν εις μίαν πρόληψιν τών σορών καί λογίων άνδρών τών άνα’/ α- 
βόντων τήν έντολήν νά διδάξωσι τούς πολλούς. '"Ο,τι άληθεύει περί 
του φωτός άληθεύει καί περί της έπιστήμης. Άμφότερα έρχονται προς 
ήμάς είτε άπ’ ευθείας είτε διά μεσολαβούντων όργάνων, τά όποια, 
θλώντα καί δια ικεδά ,’οντα τάς άκτΐ,άς των, άλλοιοΰσι τήν λαμπρότη
τα καί έλαττοΰσι τήν δύναμιν αυτών. 'Ω ς τό ίώ ς  οΰτω καί ή έπιστή- 
μη εί'αι φυιΐκή ή πλαστή, αληθής ή ψευδής* καθ’ δν δέ τρόπον έν και- 
ρώ ημέρας 3λέ :ηχΐ/ δΰ  τον ήλίου άχτι οΊ’ο/.οΰ τος ή υπό νετών κα~



λυπτομένου, οΰτω καί έν ταΐς ήμετέραις κρίσεσιν άντανακλάται διά 
παντός ή σύγχρονος καταστασις της έπιστήμης. Καίπερ δυνάμενος νά 
έμπεόωσω τους λόγους μου eta μυρίων αποδείξεων περιορίζομαι ταν&ν 
είς τάς έπομένας.

Εάν έως της ώρας ταύτης όλος σχεδόν ό κόσμος παραπονήτατ. 
κατά τών αισθήσεων, χαρακτηρίζη αύτάς ώς πηγήν έσφαλμένων αντι
λήψεων καί ιοεών και άρνήται τήν ορθήν έκάστης ενέργειαν έν τώ πε- 
ριωρισμενω αύτής κύκλω, Ώς ό αίτιος τούτου ·, Πόθεν άλλοθεν προέ- 
κυψεν ή πρόληψις αΰτη, κατά τής όποιας διαμαρτύρεται ή νεωτέρα έ- 
πιστημη και φιλοσοφία, ή έκ τών φιλοσόφων και τών λογιών τής άρ- 
χαιοτητος, οιτινες καί πολλοί και έκ συμφώνου κατηγόρησαν τάς αι
σθήσεις καί κατήγγειλαν τάς λεγομένας πλάνας των; Στρέψατε τό 
βλέμμα προς τήν οεξιάν και τήν αριστερά; γωνίαν τής αιθούσης ταύτης, 
ίοετε δυο περιφανείς ανδριάντας άναπληροΰντας άλλήλους καϊ τοΐς πα- 
σι προσφιλείς, ενθεν μέν τόν θειον τής ’Ιωνίας άοιδόν "Ομηρον, ένθεν δέ 
τόν εις δυστυχίαν περιπεσοντα στρατηγόν Βελισάριον. Άμφότεροι τυ- 
φλωθεντες έν τώ γηρατι ά̂  ονται υπό τών παίδων και ζώσιν άττό τής 
κοινής ελεημοσύνης. Δεν αμφιβάλλω ότι συντρίβεται υμών ή καρδία 
έτιι τ?, θεα και άναμνη ει αΰτών. Α λλ’ αί δυστυ^ίαι των είναι αυτό
χρημα μύθοι και κενά πλασματα τής φαντασίας. Ό  ποιήσας τήν Ίλιά- 
δα και τήν Οδύσσειαν και οι αύτών τήν Ελλάδα καί τόν κόσμον πε- 
παιδευκως δέν ήτο αόμματος, άλλ έβλεπεν απ’ έναντίας πάνυ άκριβώς 
όσα περιεγραψε πρόσωπα και πράγματα* καί ό Βελισάριος δέ έξέπιε 
μεν τό τ,οτηριον τών μεγάλειτερων επί γης πικριών, άλλ’ ούτε τυφλός 
έγενετό ουδέ περιεστη είς τήν έσχάτην αθλιότητα, εις ήν συνήθως πα- 
ρίσταται υπό τών γραφεων καί τών ιστορικών. ’Αλλά πώς έπιστεύΟη- 
σαν αί ψευοεΐς αϋται παραδόσεις * Ανεγράφηταν ύπό άκριτων καί εύε- 
ρεθ στον έχόντων τήν φαντασίαν ιστοριογράφων, έκοΐ'οποιήθησαν ύπό 
ποιητών, μυΟιστοριογράφων καί καλλιτεχνών, ούχί διότι ήσαν άληθεΐς, 
άλλά διότι συνεκίνουν είς οίκτον. Ό  τυφλός επαίτης ό ύπό μόνου του 
κυ νο ς του όοηγουμε'ος, ό άπο τών κόπων τής ημέρας έν τγ) καλύβη 
του άναπαυόμε-ος γεωργός, άσπάζονται. άμφότεροι τό πιστόν τούτο καί 
φυλακτικον και φιλοοεσποτον ζώον άναφωνοΰντες· «όποιος νους υπάρ
χει έν τοΤς κυσίν! ή λαλιά μόνη ελλείπει αύτοις.» Ά λλοι τουναντίον

Λρέπει νά όνομάσωμεν παν δ,τι γινώσκει, αισθάνεται καί άγαπά. Πόθεν 
έπήγασεν ή κοίνοτάτη ιδέα ότι τά ζώα είναι άμοιρα ψυχής; Τήν ιδέαν 
ταύτην ύπεκίνησε μέν πρώτος ό ήμέτερος Καρτέσιος καί οί περί αύτόν, 
άπεδέξατο δέ μετά χαράς καί περιέθαλνψεν ή ύπερφιλαυτία τών άνθρώ- 
πων, οιτινες άσμενοι άντιποιουνται του προνομίου τής διανοίας· τελευ- 
ταΐον έκράτυνεν αυτήν καί ή δειλία τής πίστεως, ήτις φοβείται ν’ άπο- 
δεχΟτ, έν τώ κόσμω ένα άπέραντον αριθμόν ψυχών, ώσανεί δήθεν αί 
κατώτεραι καί φθαρταί αυται ψυχαι ήσαν άξιαι νά παραβληθώσι πρός 
τάς ήμετέρας ψυχάς, τάς πνευματικάς καί αθανάτους!

Δέν αγνοείτε βεβαίως τάς πολυθρυλήτους γενεθλιαλογίας καί τάς 
άλλας άστρολογικάς δεισι'αιμο'.ίας. 'Η άγαθή ή κακή μοίρα τών άρτι- 
γεννήτων βρεφών ηρμηνεύοντο έκ του ω ρ ο σ κ ο π ί ο υ  των, ώς έλεγον 
οί παλαιοί, τουτέστιν έκ τής Οέσεως ήν είχον οί άστέρες κατά τήν 
στιγμήν τής γεννήσεως αύτών. Τήν μοίραν αύτών προέλεγεν ό άστρο- 
νόμος, ό άστρολόγος ή ό μάντις παρατηρών τήν του δεινός ή δεινός ά- 
στέρος θέσιν, ήτις ούδέν εχει κοινόν πρός τάς πράξεις καί τάς περιπε- 
τείας του άνθρώπου. Ή  πλάνη αΰτη, έπΐ'οηθεΐσα πρώτον ύπό τών έν 
Βαβυλωνία Χαλδαίων, έπεκυρώθη ακολούθως ύπό τών κατά τόν μέσον 
αιώνα ίουδαίων καί άράβων άστρολόγων και έως τής σήμερον πιστεύε
ται παρά τών ιδιωτών ανθρώπων τών ζητούντων νά μάθωσι τήν τύχην 
των κατά τάς μεγάλας πανηγύρεις. Τις δέν πιστεύει καί σήμερον ότι 
ή σελήνη κατ’ έξοχήν συντελεί τά μέγιστα είς τήν εύδίαν καί τόν χει
μώνα ; Τήν ιδέαν ταύτην, ήν άνεσκεύασεν ή νεωτέρα τής φύσεως έπι- 
στήμη, έφαντάσθησαν καί διέδοσαν οί αρχαιότεροι φυσιοδίφαι, οιτινες 
δικαίως ύπολαμβά'ονται αίτιοι τ^ς πλάνης. Ή  περί τών τεσσάρων ς·οι- 
χείων θεωρία είναι έπινόημα τών άρχαιων έν Έλλάδι φυσιολόγων και 
ιδίως του Έμπεδοκλέους. Βλέπετε λοιπόν ότι σήμερον ή έπιστήμη άπο- 
καλεΐ' πρόληψιν .καί δημοτικήν πλάνην ό,τι άλλοτε αύτή ώμολ,όγησε 
και έκήρυξεν ώς άληθές ή τούλάχιστον πιθανόν.

Περιττόν κρίνω νά ένδιατρίψω μακρότερον είς τάς άδυναμίας τής 
ανθρώπινης σοφίας. Ο κακολονών τήν έπισ^ήμην κακολογεί τό άνθρώ- 
πινον πνεύμα καί έξυβρίζει έαυτόν. Αυσιτελέστερον νομίζω νά καταδεί
ξω τήν πρόοδον τής έπιστήμης καί νά παραστήσω ύμΐν εικόνα τών προ
λήψεων αιτινες πρότερον μέν έπεκράτησαν, νΰν δέ ή τέλειον έξηφανί- 
σθησαν ή θά έκλίπωσιν όσον ουπω τούλάχιστον παρά τοΐς πεπολιτι- 
σμένοις έθνεσι, τά όποια ύπό του φωτός τής νεωτέρας έπιστήμης οδη
γούμενα πορεύονται τήν εύ'έίαν όδόν του χαστιανισυοδ.



Κατά τήν παρελθοΰσαν εκατονταετηρίδα έπεχείρησε νά συντάςν κα» 
τ/λογον τών οημοτικών προλήψεων ό περιφανέστατος "Αγγλος ιατρός 
Θωμάς Βράουν ό αο:ός άνήρ, περιορισθείς εις μόνας τάς προλήψεις τάς 
συνεχομενας μετά της φυσικές ιστορίας, συ-έταξε δίτομον πόνημα έκ 
χιλίων σελίδων. ’Εγώ  βεβαίως δέν προτίθεμαι ενταύθα νά άναπληρώσω 
τάέκεινω έλλείπο /τα. Άρκοΰμαι άπλώς νά άναφιέρω τινάςέκ τών λη- 
σμονηθεισών ήδη καί καταγέλαστων προλήψεων, ίναπείσω ύμάς ότι τό 
άνθρώπι ο / πνεύμα, μεθ’ όλον τον περιορισμόν καί τάς άτελείας του, 
βαίνει πάντοτε έπϊ τά πρόσω άπαλλασσόμενον βαθμηδόν άπό τών έσφαλ- 
μένων θεωριών, αιτινες έβλαψαν τά μέγιστα τον ηθικόν καί κοι ωνικόν 
β'.ον της άνθρωπότητος. Πολύν χρόνον λ .χ . έπιστεύετο ότι ή τών αστέ
ρων φύσις ήτο άδιάφΟοοος έ'ως ου αί άνακαλυφθεισαι έν τώ ήλίω κη- 
λιόες άνετρεψαν διά παντός τήν παναρχαίαν ταύτην ύπόΟεσιν. "Αμα τή 
πρώτη άρχη της άστρονομίας καθιερώθη ή έτι καί νδν ύπάρχου'σα συν
ήθεια του συνδεειν διά φαντασκο'ών γραμμών τά έν τώ ουρανώ λάμ- 
ποντα άστρα οϋτως ώστε νά άποτελώνται συμπλέγματα καί σχήματα 
γνωστά υπό τό ό\ομα τών αστερισμών, όποια κατ’ έζοχήν είναι τά ση-. 
μεια του ζωδιακού. Τά σχήματα ταΰτα έξηλέγχθησαν αποκυήματα 
φαντασίας αυθαίρετου. Οι αστρονόμοι διαπλάσαντες αυτά κατά τό δο
κουν τοις έπεβαλον πολλάκις όνομασίας ήκιστα άρμοζούσας. Οί άνθρω
ποι άκολούΟως πιστεύσαντες ώς άληθινά καί τά σχήματα και τά ονό
ματα άπείοσαν αΰτοις θαυμασίας άρετάς καί μεγάλην τΐ'.ά έπίορασιν 
έπί τον ανθρώπινον βίο··. Δύο μό . ον παραδείγματα έπάγομαι έκτης λο-- 
γικης του P ort-R oyal. «Υπάρχει έν τώ ουρανώ άστερισμός όνομα-· 
σΟείς υπό τινων ζυγός καί όμοιάζων πρός ζυ-( όν καί άνεμόμυλο ·. 'Ο ζυγός 
είναι σύμβολον τής δικαιοσύνης- πάντες λοιπόν οί ύπό τον αστερισμόν 
τούτον γεννώμενοι άποβαίνουσι δίκαιοι καί έπίεικεις. Ύπάρ/ουσιν έν τώ 
ζωδιακώ άλλα τρία σημεία καλούμενα κριός, ταύρος, αίγόκερως, τά ό
ποια όμως κάλλιστα ήδύναντο νά προσαγορευθώσιν έλέφας, κροκόδει
λος, ρινοκερως. Κριός, ταύρος, αϊγόκερως αναμηρυκώνται τήν τροπήν 
ήν κατεπιο'». Επομένως (παρατηρήσατε τήν ίσχύν του επιχειρήματος) 
οι πΐ' οντες ιατρικόν όποταν ή σελήνη ήναι υπό τούς αστερισμούς τού-, 
τους κινδυνεύουσι νά τό έμέτωσΐ'·,» "Οσον αλλόκοτοι καί άνφαίνωνται 
νυν αί ίδεαι αυται, έπιστεύθησαν όμως άλλοτε ύπό πολλών εκατομμυ
ρίων άνθρώπω·'.

Μακρότατον χρόνον έαχντάσδηταν οί ά,Ορωποι τήν μέν γην άκίητον 
εν τώ κε τρω του κοσμου, όλον οε το.* ούρα 'όν μετά τών άπειροπλν:-

6ών καί άπωτάτων σφαιρών αύτοΰ στρεφόμενον περι τον ήμετερον μικρόν 
πλανήτην. Ή  τής άστρονομίας έπίδοσις διεψευσε τό ονειροπόλημα τού
το τής άνΌρωπίνης ύπερφιλαυτίας, πάντες δέ σήμερον καί οί ηττον πε- 
πολιτισμέ' οι άκούουσι τουλάχιστον ότι ή γή στρέφεται πε ί έαυτην τε

καί περί τον ήλιον.
"Ολα τά βασίλεια της φύσεως παρέσχον τώ άνθρώπω αφορμήν νά 

πλάση φαντασιώδεις υποθέσεις καινά περείτεαη εις πλανας. Εν .ώ ρα- 
σιλείιο τών ορυκτών λ .χ . έπίστευσαν οι σο .οί ότι άπαντα τά μέταλλα 
ήδύναντο νά μεταβληθώσιν εις χρυσόν οιάτΐ' ος ύλης, ής προε/ει.ο ά-, 
πλώς νά άνευρεθη τό μυστικόν καί ή'- άπεκο/.ουν λίθον φιλοσοφικόν. 
Καίπερ ούδε-ός εχοντος τήν συνταγήν, ή θαυμαστή του λίθου έ'έργεια 
ήτο παραδεδεγμέ η ύπό πάντων, και έκ τών προτερων έμακαρί-.ετο ό 
άνήρ δστις ά,ακαλύψας τήν μύστη;ιώδη ουσίαν έμελλε διά μόνης τής 
έπαφής του νά μεταποιήοη εις χρυ:όν τον σίδηρον, τό·/ μόλυβδον, τον 
χαλκόν καί τά άλλα μέταλλα. Οί άλχημισταί τών μέσων αιώνων καί 
πολλοί ήγεμό'.ες ύτ.ό τής ένδειας έ'ο/λουμε οι έ'εΛυ^αν μετά πλεις·ου 
ζήλου εις τήν άνακάλυψιν του φιλοσοφικού λίθου. Οί καθ’ ήμάς λόγιοι 
δυστυχώς ούτε πιστεύουσιν εις τήν υπαρξιν αύτοΰ ούτε τον άνα.ητοΰ- 
σιν επομένως ούδέ ελπίς υπάρχει ότι θά εύρε€  ̂ ποτε. Τό αύτό ρητέον 
καί περί τινων φυτών. Οί προπάτορες ήμών Γαλάται καί οί εθνικοί ιε
ρείς των άπέδιδον εις τον ιξόν τής δρυός ύπερφυσικάς ιδιότητας καί έ- 
τέλουν παντοίας τελετάς ινα τον συλλέξωσι καί τον προσφέρωσιν εις 
τήν λατρείαν τοΰ λαοΰ. Ο ί αρχαίοι ένόμι.ον δτι ή δάφνη ήτο τό κάλ- 
λιστον άμυντήο'ον τοΰ κεράσου. ’Ατό τοΰ Φραγκλί-ου όμως ένομεν 
ήμεις άσφαλέστερα άλεξικέραυνα. ’Επειδή σύμπασα ή ^ύσις παρέσχε 
τό ένδόσιμον εις τάς προλήψεις καί εις τάς πλανας άρκοΰμαι και έκ 
τών ζώων νά άναμνήσω τά μυθώδη ονόματα τής σφιγγός καί τοΰ φοί- 
νικος, δστις άναγεννάται από τής κόνεώς του, ειτα τήν σαλαμάνδραν, 
ήτις έζη έντός τοΰ πυρός, καί τον νομισθέντα τυρλόν άσπάλακα, δστις 
ε/ει μικροτάτους τούς οφθαλμούς.

"ΑφΟονον ύλην εικασιών, υποθέσεων καί μύθων παρεσχεν αυτός ό άν
θρωπος καί ή ιστορία του. ΊΤ ος ένεκεν άλλοτε μέν έτιμώντο, έτι δέ 
καί νυν χαιρετί,θνται οί πταρΊ _ομ.ε οι j Ιό μεν έιιμον υπάρχει εισετι-, 
τό δέ αίτιον αύτοΰ, μεθ’ δλας τών πεπαιοευμε ων τας ερευνάς, ειατε- 
},εΐ άγνωστο". ΛΙήπως άρά γε έπεκράτησε τ οτε μεγάλη και κακή έπι- 
οημία, ής πρώτιστον σύμπτωμα ύπήρξεν ό πταρ' ι -μος; Μήπως ότε ό 
μυθώδης Προμ.ηθεύς ξθηκε τό έξ ούρα· οΰ κλαπεν πυρ ύτ.ό τάς ρίνας



ί 2 ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

τού παρ αϋτοΰ πλασθέντος αγάλματος·, πρώτη πραξις του έμψυχω* 
θεντος ανθρώπου υπήρξεν ό πταρνισμός, καί έπομένως ή άποδιδομένη 
εις τήν πραξιν ταύτην τιμή είναι μαρτύρων θαυμασμού καί εύγνωμοσύ- 
ν/;ς οιά τό μεγα φαινόμενον της πρώτην φοράν άναφαινομέ'.ης ζω ής;

Πριν άναχαλύψϊ] τόν νεον χόσμον Χριστόφορος ό Κολόμβος, όλοι 
ήρ.ουντο έπιμονως τήν ϋπαρξιν τών άντιπόδων, ανθρώπων δηλονότι οί- 
χούντων είς μέρος γης πάντη αντίθετον πρός τό ήμέτερον καί φαινσ-< 
μενών επομε ως ότι περιεπατουν έχοντες τήν κεφαλήν έστραμμένην 
πρό  ̂  ̂ ιά κατω. Τοιαύτη ίοε'α θά ήτο ισως δυσνόητος καί είς ήμάς καί 
δυσκολως Οά ύπερίσχυεν ανευ τών αώτων, τά όποια γεωγραφία καί 
φυσικ/j έπιχεουσιν είς τά νεωτερα έθνη. Έ ν ώ  δέ οί άρχαΐοι ήρνοΰντο 
τήν υπαρξιν τών άντι.τόοων, άπεδεχοντο άδιστάκτως τήν έν ταΐς ύπερ- 
βορείαις χωραις ϋπαρξιν τών πυγμαίων, άνΟρώπων δηλονότι ένα μόνον 
πο^α υψη/νών, τώ ; ό. οιων τό ο.ομα είναι σήμερον παροιμιώδες ώςπερ 
τό τών γιγάντων, Γελευταΐον έλα τά ευρωπαϊκά έθνη έν τώ μέσω αίώ- 
νι επιστευσαν και επαελαβον το πολυΟρύλητον παραμυθιού του περι- 
πλανωμενου Ιουδαίου. Διά τοιαύτης σκοτίας έπορεύθη τό άνθρώπινον 
πνεύμα έώς οϋ βαθμηδόν προσήγγισεν είς της αλήθειας τό φως. Ύ 
παρχου τ:ν όμως άλλαι χειρονες πλάναι ή θ ι κ α ί καί κ ο ι ν ω ν ι κ α ij, 
τών όποιων ή απαλλαγή πρέπει νά έμποιήση ήμΐν μείζονα ευφροσύνην. 
Αναπολήσατε είς τήν μνήμην λ. χ . τήν δουλείαν, τήν ταπεί' ωσιν καί 

τόν έςευτελισμόν τής γυναικός* φαντάσθητε ότι χαί τανΰν παρά τοΐς ά- 
γριοις καί τοΐς ήμιαγρίοις λαοΐς ή γυνή είναι δούλη, έκδεδομένη είς 
τήν άσελγειαν χαι τάς ικοτροπιας του άνδρός, πρός ον αΰτη είναι ισό
τιμος μέν καί ίσοστασιος, εάν μή κατά τήν ρώμην, τουλάχιστον κατά 
τήν διάνοιαν καί τήν καρδίαν, άπειράκις δέ ά'.ωτέρα αύτοΰ διά τήν χάριν 
χαί τήν άφοσίωσιν, δι’ ής άναδείκνυται τό Οέλγητρον του άνΟρωπίνου 
βίου, ή ψυχή της οικογενείας, ένθα ό μέν άνήρ κομίζει τά χρειώδη, 
μόνη δέ ή γυνή προστίΟησι τήν ευφροσύνην καί τήν ευημερίαν, Ένθυ- 
μήθητε πρός τούτοις τάς μυρίας καταχρήσεις τάς έρειδομένας έπί τής 
σφαλερας ΐίεας περι τής ανθρώπινης φύσεως, αί όποΐαι θά οιαμείνωσιν 
αιώνιο; όνειδος είς τους άπο.δεξαμέ ους αύτάς λαούς. Ένδυμήθητε τήν 
έπαρα:ον οουλειαν, ήν δια τε του λόγου καί της γραφής έοικαιολόγη- 
σαν οί σοφώτατοι τών αρχαίων εθνών, παραστήσαντες αυτήν ώς θεμέ
λιον τής κοινωνία;, έν ώ πραγματικώς αΰται θά εφερον τήν κοινωνίαν 
ειςτό;  όλεθρον έάν ό άνθρωπος έπρεπε νά ζήση άλλως ή μετά τών 
αύτώ όμοίω-. Κάριτι θεία τά ειδεχθή ταυτα εξαμβλώματα τής πλάνης

ΠΡΟΛ11ΊΕΩΧ.

Μερίζονται καί έκλείπουσι βαθμηδόν* ελπίς δ’ υπάρχει, ότι χρόνου 
προϊόντος θά θριαμβεύσωσι πανταχοΰ ή τών φώτων έπίοοσις καί ή έκ- 
πολιτευτιχή δύναμις τής χριστιανικής πίστεως. Μόνη ή προσδοκία αΰ
τη έμπνέει ήμΐν γλυκεΐαν ελπίδα χαί μεγάλην πεποίθησιν είς τάς τύ- 
χας τής άνθρωπότητος.

Μή νομίσωμεν όμως διά τοΰτο ότι ζώμεν κατά τόν χρυσουν αιώνα· 
ό,τι ημείς λέγομεν περί τών προγενεστέρων αυτό τοΰτο θά έπαναλάβω- 
σιν οί μεταγενέστεροι περί ήμών. Μέχρι τοΰδε ήρευνήσαμεν τόν έτερον 
έκ τών σάκκων του αισωπείου μύθόυ, όν φέρόμεν είς τό έμπροσθεν φέρε 
δή έξετάσωμεν διά βραγέων είς τόν όπίσθιον. Έλάλησα περί τών έξα- 
λειφθεισών πλανών καί προλήψεων άλλα 'μήπω ς άρά γε αύται είναι 
ήττον ευάριθμοι τών έναπαλειφθεισών άρχαίων καί τών άλλων νεωτέ- 
ρων; Ύπάρχουσι πλάναι νεώτατάι* ύπάρχουσι πλάναι, αιτινες, εί καί 
πρεσβυγενέστεραι, δέν είναι ήττον ζωηροί. Ά ς  παραλίπωμεν τάς πλά
νας τάς συνεχομένας μετά τών φυσικών επιστημών καί τής ιστορίας, 
έπειδή ταύτας θά έξελέγξωσιν ήρέμα καί κατά μικρόν άλλοι συνάδελ
φοί μου καθηγηταί άξιώτερΰι έμόΰ. 'Ο φιλόσοφος έχει κυρίως πρό ο
φθαλμών τάς πλάνας τάς συνεχομένας μετά τής ηθικής τάξεως, αίτι- 
νες έπηρεάζουσιν είς τόν πρακτικόν βίον ή κλονουσιν αυτά τά θεμέλια . 
τής κοι ωνίας. Φέρε δή πρώτον έξετάσωμεν τάς πλάνας τάς βλαπτού- 
σας τήν ψυχήν ήμών.

Ενταύθα άπαντώμεν προλήψεις άπειρους. 'ΙΙμεΐς οί έν Παρισίοις οί- 
κοϋντες ούτε συνείΟίζομεν ούτε ευκαιρίαν έχομεν νά λ&λώμεν περί λυ
κανθρώπων άς στείλωμεν λοιπόν τούς λυκανθρώπους είς τούς άγρούς, 
είς τήν Βρετανίαν καί άλλοσε. ’Αλλά μήπως πιστεύομεν είς μορμολύ
κεια; 'Ο πιστεύων εις ταΰτα είναι άνόητος καί μωρός. Ά ς  μεταβώμεν 
όμως είς άλλας πλάνας, αιτινες, καίπερ ήττον γελοΐαι, άποβαίνουσιν 
έπιβλαβέστεραι καί μαρτυροΰσι τό άσθενές καί σφαλερόν τής άνθρωπί- 
νης κρίσεως. "Ολη ή άρχαιότης άπεδέξατο ήμέρας αιτίας καί άπαισίας, 
ευτυχείς ή δυστυχείς, άριθμούς αισίους ή άπαισίους, άγαθούς ή το ;η- 
ρούς πρός τήν δείνα ή δεΐνα έπιχείρησιν. Τήν πλάνην ταύτην ού μόνον 
έτηρήσαμεν άλλά καί κατεστήσαμεν δεινοτέραν. ΆποδεχόμεΟα καί η
μείς ήμέρας αίσιας καί άπαισίας· πιστεύομεν καί ημείς είς άριθμούς 
έξασκουντας μαγικήν τινα καί όλως μυστηριώδη έπίδρασιν έπί τόν βίον 
καί τήν τύχην ήμών. "Εκαστος τών παρεστώτων άκούων τούς λόγους 
μου άναπολέΐ είς τήν μνήμην τήν παρασκευήν ημέραν καί τόν άριθμόν 
τριακαίδεκα. Άλλν’ άρά γε υπάρχει τι άλογώτερον τής πλά'^ης ταύ-



τ^ς; ’Ίσω ς οί Χριστιανοί εχουσιν ιδιαιτέρους λόγους νά άποδίδωσι κα
κήν έννοιαν εις τόν αριθμόν τριακαίδεκα καί νά άναλογίζωνται μετά λύ
πης τήν ημέραν τήν παρασκευήν. ’Αλλά τί; επειδή μίαν φοράν έν τ?ί 
πορεία τών αιώνων συνέβη νά εόρεΟγ εις βύελυρός πρόδοτης Ιούοας, 
μεταξύ τριωνκαίδεκα άνΟρώπων συνεστιωμένων, ή έπειοή μίαν μόνην 
φοράν διεπράχθη κατά τήν παρασκευήν ημέραν τό χείριστον κακούργη
μα, και ύπέστη τόν μαρτυρικώτατον τών θανατων μία ύπαρξις έξαιρε- 
τική, είναι άρά γε διά τοΰτο λογικόν τό συμπεραίνειν εντεύθεν ό'τι ό 
αριθμός τριακαίδεκα καί ή παρασκευή ήμερα είναι όια παντός άπαίσιοι, 
— ότι βσάκις συντρώγουσι τρειςκαίδεκα άνθρωποι, εις τούτων πρεπει 
εντός τοΰ ένιαυτοΰ νά άπόΟάνη,— ή ότι όσακις έρχεται ή παρασκευή η
μέρα πρέπει νά πέριμένωμεν δυστύχημα τι; Πού ό άποχρών λογος 
τοιαύτης δεισιδαιμονίας; Ά ς  πενδώσιν οι Χριστιανοί κατά τήν αγίαν 
καί μεγάλην Παρασκευήν, άνΜμιμνησκομε' οι μετά συντριοής καρδιας 
τά πάθη τοΰ λυτρωσαντος αυτους άπο της αμαρτίας και .oj 0α ναι ο υ · 
Ά ς  έπαναλαμβά ωσι τάς με)νέτας ταύτας, εάν Οέλωτι, κατά τήν πα
ρασκευήν έκάστης έβδομάδος. Ας μή φαινωνται όμως γελοίοι και α
νόητοι φανταζόμε'Όί ότι η παρασκευή ήμερα Οά έπιοραστ] απαι^ιως εις 

. τά συμφέροντα, εις τάς υποθέσεις καί είς τάς επιχειρήσεις αύτώ'·; 
ΙΙαοατηρήσατε δέ ποσον άςιογελαστος είναι ή πλάνη περι .οΰ προει
ρημένου' άριΟμοΰ 1 3 . ΎεΟείσΟω ότι πολλοί έξ υμών συνέυωχεισθε έν μια 
οικογενειακή έορτ?;. Έάν ήσΟε οεκα ή ένοεκα η προσελευσις τοΰ οωοε- 
κάτου φίλου Οά έμπλήση ήμας άγαλλιασεως καί χαράς· εάν ήσθε δώ
δεκα, ή προσέλευσις τοΰ τρισκαιοεκατου Οά έμποιηση ημι > φό&ους καί 
μέριμνας. Ά λλα , πρός θεοΰ, μήπως είναι ούτος νέος τις Ιούδας; ή 
πρέπει νά τό όμολογήσητε παρρησία ή νά παυσησΟε τρεμοντες. Εάν 
δέ φοβήσθε τόν αριθμόν 13  έν τοιαύτη περιπτώσει, διατί δέν όκνείτε νά 
άπαιτήσητε παρά τοΰ έμπορου τό; τριςκαιίεκατον πήχυν οωρεάν όπο- 
ταν άγοράζητε δωδεκάδα; ή έάν κληρονομήσητε τρεισκαίδεκα χιλιάδας 
φράγκων διά τί άποδέ /εσΟε άδεώς παν το ύπερβαί' ον τάς οωοεκα χι
λιάδας; Πώς λοιπόν διατηρούνται καί διαδίδονται τοιαΰται ίδέαι άλογοι 
καί παντάπασι σφαλεραι; Ο έμβαθυνων είς τών πραγματων τήν ουσίαν 
Οά συνειδϊ) ότι αυται προέρχονται ούχί έξ εύλαβείας άλλ’ έκ τής ρα
θυμίας τοΰ πνεύματος και έκ τής φυσικής οκνηρίας τ^ς ^με.ε-ας θε- 
λήσεως. Ό  άνθρωπος, όσον αγέρωχος καί αν ύποτεΟϊ) κατά τήν εποχήν 
τής νεότητος, τής άκμής, τής ρώμης καί τής φαντασίας του, άμα δο- 
κιμάσας τάς πικρίας τοΰ κόσμου τούτου, άποβαλλει το θάρρος και το-<

σόΰτον άπελπί^εται ώστε δέν διστάζει ένίοτε νά παραιτηΟή τήν ενέρ
γειαν του καί δή καί τήν χρήσιν τής ελευθερίας του. Πιστεύσατέ μοι· ε
πέρχονται ένίοτε στιγμαί καΟ άς, έάν ήδυνάμεΟα, Οά παρητούμεΟα τήν 
ηθικήν εξουσίαν τοΰ είναι έλεύθεροι. Τότε δή άναπολοΰντες τά ολίγα 
άγαθά καί τά πολλά κακά άτινα έπράξαμεν ή άφήκαμεν νά πραχθώ- 
σιν, αίσχυνομεθα, έρυΟριώμεν καί άρνσύμεθα τάς πράξεις τών όποιων 
ημείς είμεθα οι πατέρες καί αυτουργοί. Άποκρούομεν άφ’ ήμών αύ- 
■ών τήν εύθυνην ίνα τήν αποίωσωμεν είς άλλους. Κατηγοροΰμεν όλον 
τόν κόσμον καί αύτήν τήν φύσιν. Ό τέ μέν όνειδίζομεν τόν οϋτω Οελτ- 
σαντα ουρανόν, τήν άκαταμάχητον επήρειαν άστέρος, ή ήμέρας, ή άριΟ
μοΰ απαίσιου, τών όποιων ή μυστηριώδης δύναμις ύπάρχει ακατανόη
τος. Οτέ οέ πάλιν καλύπτομεν τήν βλαχίαν καί αβελτερίαν ήμών διά 
τών κενών λέξεων «της τύχης, της μοίρας, της ειμαρμένης» κλ. Α λ 
λά μήπως ή «ειμαρμένη» αΰτη έκώλ;σέποτε ήμας Οελήσαντας νά - 
κατορΟωσωμεν έργον άγαθόν έντός τών ορίων τής ήμετέρας δυνάμεως; 
Μήπως ή «τύχη» άπετρεψε ποτε ήμας από τοΰ κορέσαι τά Γδια πάθη; 
Γήν «μοίραν» τότε μόνον άναφέρομεν όπόταν έξελεγχΟώμεν ασθενείς 
και όσακις εύχόμεΟα ίνα τό ήμέτερον επιχείρημα ήθελε λάβει άλλην 
έκβασιν παρ εκείνην t /jv όποιαν πραγματικώς έλαβε.

I Ιολλάκις έπαγομεν ώς πρόφασίν τήν κακήν άνατροφην ής έτύχο- 
μεν έν τ /j παιδική ηλικία καί περί τής όποιας έπομένως δέν είμεθα υ
πεύθυνοι. Βεβαίως ημείς δέν πταίομεν έάν μή έτύχομεν χρηστής ανατρο
φές άλλα μήπως αρα γέ ύπόκειμεθα τοσοΰτον είς τόν ζυγόν αύτής 
ωστε νά μή δυνάμεθα παντάπασι νά τόν άποσείσωμεν; Ά φ ’ ου κρίνο-· 
μεν τήν φαυλην ανατροφήν, έπιστάμεθα άναντιρρήτως πρώτον μέν ότι 
είναι κακή, εΐτα δέ ότι είμεΟα έλεύθεροι νά μή πράξωμεν κατά τάς 
φαύλας άρχάς τάς όποιας έλάβομεν έν τή νεότητι. Ά λλοτε πάλιν 
αί .ιωμεθα το παρά τών άλλων οιοομενον κακόν παράδειγμα, λησμο- 
νοΰ'ηες ότι ή ανθρώπινη κοινωνία είναι ούχί αγέλη κτηνών αλλά συνα
γωγή λογικών καί ηθικώς έλευθέρων όντων, τά όποια, καίπερ από κοι
νού̂  έργαζόμενα, εχουσιν όμως έκαστον ίδιαν προαίρεσιν καί ιδίαν πρω- 
τοβουλία-·. Δέν συλλογιζόμεΟα πρός τοότοις ότι όπου έκαστος προτιΐε- 
ται νά πράξη ώς περ οί λοιποί, εκεί αρκεί νά δώση τήν πρώτην ώθησιν 
° ™ *ώ<Λ καί παραχοήμαΟά τόν μίμηθώσιν άπαντες, ώς τε  πραγματι- 
κώς όλοι πράττομεν ό,τι έπραξεν είς καί μόνος.

ΓΙάντες ουτοι οι τροποι τού λεγειν έκφράζουσι τήν αύτήν διάνοιαν· 
ύπό οιάφορα προσωπεία, περικαλύπτουσι μίαν καί τήν αύτήν πλάν/ιν;



γνωστήν ύπό τό όνομ,α της μοιροκρατίας και παρα ,υρουσαν „ό̂  ά; 
θρωπον νά άρνηθη τήν ελευθερίαν του χαί ενεργή"/] ούτως ώσανεί μη- 
δεμία ύπνρχε θελήσεως ελευθερία. Ά φ ’ ου όμως ό άνθρωπος επιστα- 
ται νά δίακρίνη τό άγαθόν άπό τοΰ πονηρού, άφ ού ούναται νά ποιήση 
έλευΟέραν έχλογήν μεταξύ άμφοτέρων, άφ’ ο5 υπάρχει ον ήθιχόν και 
επομένως ύπεύθυνον, δέν πρέπει νά λαλη ούτε περί της άνυπαρκτου 
είααρμένη', ούτε περί τώ ; εξωτερικών έπιδράσεων, επειδή αυτός υ
πήρξε κύριος νά πράξη κατά τό δοκοΕΚ Ούδέν ώ^ελεΐ λέγων ότι 
κούτως επραξαν οί άλλοι» οσάκις πρόκειται περί όσων έπραξεν αύτός.

'Η αύτή άσθένεια καί ραθυμία της ηθικής θελήσεως, συνδεομέ.η 
πολλάκις μετά τοΰ άλογίστου Ουμοΰ, παροξύνει ήμας ινα δικαιολογώ- 
μεν πράξεις, τάς οποίας ή αληθινή καί αυστηρά ηθική καταδικάζει ως 
παοαπτώματα εάν μή ώς εγκλήματα. ΉΟική άδυναμια λ . χ . εμποα- 
ζει* ήμας νά όμολογήσωμεν τήν άλήθειαν ή φιλαυτία ύστερον δεν μας 
άφίνει νά είπωμεν ότι έποιήσαμεν εργον πονηρόν παραγνωρΰομεν λοι
πόν καί καταχρώμεΟα τήν ήμετέραν διάνοιαν καί τον λόγον διατεινο- 
μενοι ότι ή ψευδολογία επετράπη ή έπεβλήθη ήμΐν παρά τοΰ καθήκον
τος. Τότε δή τό ψευδός φαίνεται ήμΐν εύπρόσωπον, άσινές, ωφέλιμον 
εις τινα σκοπόν καί επομένως άξιέπαινον, έν ω πραγματικώς ενώπιον 
τοΰ άδεκάστου δικαστηρίου της ηθικής παν ψεΰδος είναι άξιον κατα-

κρίσεως. , Λ, , , ,,
Λάβετε ώς δεύτερον παράδειγμα άνθρωπον ταλαίπωρη^εντα ύπό τής 

θλίψεως καί τών παθημάτων, άπολέσαντα περιουσίαν, φίλους, συγγε
νείς* νομίζει ότι δεν ύπελείφΟη πλέον εις αυτόν ούδέν καί οτι περιττή 
καθίσταται καί αύτή ή ζωη του. Φανταζεται o t̂ εχει αδειαν >α α\α 
ζητή-η τήν έσχάτην τών θλίψεων καί τών παθημάτων του θεραπείαν, 
τόν εκούσιον θάνατον δικαιολογεί δέ τήν αύτοκτονίαν χαρακτηρίζων αυ
τήν ώς τρανότατον τεκμήριον θάρρους καί ψυχικής φοβίας. Ναι, άναμ- 
φιβόλως! Πρέπει νά έχη τις μέγα θάρρος ώστε ν’ άποβλέψη άδεώς 
πρός τόν θάνατον. ‘Οπόταν όμως προτείνηταί σοι εκλογή μεταξύ δυο 
πραγμάτων, δέν φαίνεσαι θαρραλέος εάν προτίμησης δ,τι άπαιτεΐ μι- 
κροτέραν ενέργειαν. Πολύ όλιγώτερον θάρρος κέκτηται ό προαιρούμε
νες νά άποθάνη ά π α ξ  μόνον, ή ό προαιρούμενος νά άποθνήσκη ^μυριά
κις ύπομένων μετά γενναιοψυχίας τάς λύπας τοΰ βίου. "Λοετέ με να 
άναγνώσω ενταύθα εν μικρόν χωρίον έκ τών συγγραμμάτων τοΰ 'Ρουσ- 
σώ, ό όποιος ιδών ποτε νεανίσκον λυπούμενον επί τώ δυστυχεί  ̂αυτου 
εοωτι καί θέλοντα νά γείνη αύτόχειρ είπε πρός αύτόν τάδε* « Αφρον 
νεότης ! εάν έν τώ Βάθει τής καρδιάς ύπελείφθη σοι τό έλάχιστον α;-

S σΟημα  ̂ τής αρετής, πρόσελθε καί Οά σε διδάξω νά άγαπησης τήν 
»ζωην. 'Οσάκις έρχεσαι εις τόν πειρασμόν νά γείνης αύτοκτόνος, είπε 
»καθ εαυτήν, α ς  π ρ ά ξ ω  α κ ό μ η  μ ί α ν  ά γ  α θ ή ν  π ρ α ξ ι  ν πρ  ίν 
ϊά π ο 0 α νω ! 'Ύπαγε ακολούθως καί ζήτησον ίνα βοηθήσης τινά 
Λπ-ωχό;, παρ/j /ο^/^ης τινά ουστυχή, ύπερασπίσης τόν άδικως κατα- 
»όιωκομενον. Εάν ό λογισμός ούτος αναχαίτιση σε σήμερο-Α, θά άναχαι- 
»· ιση σε ήμερον-, θα άναχατίση σε καί αύρων καί μεθαύριον χαί διά 
»παντός. Εάν μή άναστείλη τήν άνόητον ορμήν σου, ά,τόθανεώς πονη
ρ ά  χαί άχρεία.» 'Η αυτοχειρία είναι αδίκημα καί αρπαγή προσγινο- 
μενη εις την οικογένειαν, εις τήν πατρίδα καί εις τήν ανθρωπότητα, έ- 
πομενως παντός άλλου άξια η επαίνου* είναι άμάρτημα βλάπίο, ού 
μονον τόν αυτουργόν αύτοΰ άλλα καί τούς άλλους.

Ολαι αι πλανας αί επιβλαβείς εις'τόν πλησίον προέρχονται έκ της 
φιλαυτίας ήμών καί της ύπερφιλαυτίας, ήτις είναι γνωστή ύπό τό ό
νομα τής υπεροψίας. ’Ενταύθα δέν ύπαινίττομαι την καθόλου υπεροψίαν 
του ανθρώπου, οστις υπολαμβάνει εαυτόν κύριον καί δεσπότην όλτς της 
κτίσεως καί περιπίπτει εις άσεβή όνειρο βλήματα. Εννοώ άπλώς τήν 
φυλετικήν υπεροψίαν, ής ενεκεν ερρευσαν άνέκαθεν ποταμοί αίμάτων είτε 
οια της κατακτήσεως είτε διά τοΰ καταοιωγμοΰ. Εννοώ τήν άλλην ύ- 
περοψια'., τήν έρειίομ;ένην επί τοΰ πλεονεκτήματος της χροιάς, ής ένε- 
κεν θελουσι τινες να δίκαιολογήσωσι τήν δουλείαν τών μαύρων, καί τήν 
οποίαν οι μαΰροι καί οί κιτρινόχροοι ήδύναντο νά μεταχειο-σθώα, ενάν
τιον των λευκών εαν ήσαν πολυαριθμότεροι καί ισχυρότεροι. 'Η αύτή 
υπεροψία περιθάλπει τάς προλήψεις της έθνικότητος, ένθεν μέν απο
ζούσα εις το ιαον έθνος όλος τάς άρετάς, όλας τάςέπαινετάς ικανό
τητας και επιρλαττουσα είτε έν τώ παρελθόντι, ειτε έν τώ παρόντι, 
« τ ε  εν τω μελλοντι αυτου πάντα θρίαμβον καί πάσαν δόξαν, ένθεν δέ 
αρνουμενη ταυτα παντα εις τούς ξένους λαούς, ώσανεί έπρεπεν ή φιλο
πατρία, η έξοχος αυτη των γενναίων ψυχών αρετή, νά μας καταστήση 
τυφλους προς ημας αυτούς καί άδικους πρός τούς άλλους. Γίνώσκετε 
τας προλήψεις τών β ί ω ν .  Έ ν τη Ίνδικη ζώσιν άνθρωποι έν έσνάτη 
διαγοντες αθλιότητι, έξευτελιζόμενοι καί προπηλακίζομε ύπό τ ώ ί  άλ
λων, οι καλούμενοι Παρίαι. Δέν έχουσιν ούδεμίαν συνάφειαν μετά τών 
λοιπών, στερούνται παντός άνθρωπίνου δικαιώματος, είναι άμοιροι πά-

° ανα^ ^ £ως’ βελΏω« ω ς  zai πρόοδου, καί προστρίβουσιν άνεξάλει- 
πτο; χη ,-οα εις τον καθ ήμας πολιτισμόν. Ή  έπί μακρούς αιώνας έπι- 
χρατησασα πανταχοΰ τής Ευρώπης δουλεία, τής όποιας ίχνη εσώζον-

2ν
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το έν Γαλλία μέχρι της έπαναστάσεως τοΰ 1 7 8 9 ,  παρέχει ήμΐν άμυ' 
δράν Κέαν τής άθλιότητος τών Παρεών. Ή  Βουλεία τών μέσων αιώνων 
άναμιμνήσει ήμας τήν έν r/j άρχαιότητι δουλείαν, τής οποίας ήτο με- 
τριωτέρα τις έκδήλωσις. Οί δούλοι τών μέσων αιώνων ήσαν οι προ μι
κρού ήττηθέντες, οί όποιοι κατέστησαν υποτελείς ή υπήκοοι είς βάρβα
ρον καί σκληροκάρδιον νικητήν* καΟυπεβάλλοντο είς τήν αγγαρείαν ή
τοι άμισθον θητείαν, έτέλουν φόρους υπέρογκους καί επασχον μυρία 
δεινά παρά τών ισχυρών. Σήμερον, χάρις τώ Θεώ, τά κακά ταΰτα έξέ- 
λιπον, πάντες δέ οί Γάλλοι είναι ίσοι ενώπιον τοΰ νόμου ώς είναι woe 
καί ενώπιον τοΰ θεοΰ. Επειδή όμως υπάρχει διαφορά τών ήμετέρων 
φυσικών χαρισμάτων, διαφορά τής έργασίας, έπομένως καί οιαφορά 
πραγματικής αξίας καί δικαιωμάτων, επειδή τελευταΐον άπαντες γεν- 
νώμεΟα είς περιστάσεις μάλλον ή ήττον ευνοϊκάς καί ύποκείμεΟα είς 
παντοειδείς περιπετείας έξ άπαντος Οά προκύπτη πάντοτε έντεΰΟεν δια
φορά τις καί άνισότης περιουσίας καί Οέσεως κοι ,‘ωνικής. Α λλ αί τοιαΰ- 
ται άνισότητες δέν είναι αναλλοίωτοι, ούδε έχουσί τι κοινόν πρός τους 
αμεταβλήτους καί άμετακινήτους βίους τής ’Ανατολής, τής Αίγυπτου 
καί τής ’Ινδικής· απ’ εναντίας ύπόκεινται καθ’ έκάστην είς μεταβολάς, 
δυνάμεναι νά μετριασΟώσι κατά τό μάλλον καί ήττον ό σήμερον πλού
σιος ενδέχεται αύριον νά πτωχεύση καί τό άναπαλιν. Α λλ όσον μετα- 
βληταί καί αν ύπάρχωσιν αί οιαφοραί αυταί, πολλακις ήμεΐς, συ',ειθι- 
ζοντες καί φανταζόμενοι αύτάς διαρκείς και άναλλο',ωτους, περιπίπτο-

Οές είναι ότι τά ουσιωδέστερα στοιχεία τής ευημερίας έκάστου, αί ά- 
ξιώσεις τοΰ ήΟικοΰ μεγαλείου, ή άρετή δηλονότι, τό ήρωϊκόν θάρρος, ή 
αγαθή καί ιλαρά συνείδησις άνήκουσιν είς πάσαν άνεξαιρέτως τάξιν άν- 
θρώπων. «'Η άρετή (έλεγεν ό Πλάτων) δέν έχει ούδένα κύριον καί δε
σπότην άνήκει είς πάντας τούς θεραπεύοντας αύτήν καί προσφέρεται 
είς πάντας τούς ζητοΰντας αύτήν!» Τό άληθές μεγαλεΐον λοιπόν, η 
αληθής ευημερία δέν έξήρτηται άπό τών εξωτερικών περιστάσεων ούδε 
ανευρίσκεται πάντοτε έκεΐ όπου φανταζόμεθα ήμεΐς. Τό άληθές μεγα-
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λεΐσν είναι άχώριστον άπό τών μεγάλων προσόντων της ήμετέρας φύ- 
σεως· ανευρίσκεται έν παντι χρηστώ άνθρώπω ,έπισταμένω μέν νά δια- 
*τηρήση καί τελειοποιήση τάς ήΟικάς αύτοΰ ιδιότητας, τήν διάνοιαν δη
λαδή, τήν χρηστότητα, καί τήν φιλοπονίαν, διαμένω δέ νά κράτη τών 
ίοίων παθών καί νά άντιτάσση θάρρος άπτόητον έναντίον παντός πειρα
σμού εσωτερικού καί εξωτερικού.

’Αλλά μήπως δέν είναι καί ή μονομαχία ειδεχθές εξάμβλωμα τής 
προσβαλλομένης υπεροψίας καί τής θηριώδους βαρβαρότητος; Τό επά
ρατον τοΰτο ΙΟιμον, τό μεταδοΟέν καί είς τάς νεωτέρας κοινωνίας τής 
Εύρώπης, εκλείπει βαθμηδόν καί Οά έκλίπη χρό',ου προϊόντος παντε
λώ ς. Διά τί δέν δύναμαι νά ίσχυρισΟώ τό αύτό καί περί άλλης τίνος 
χειροτερας μάστιγος τής άνΟρωπότητος  ̂—  τοΰ πολέμου— τόν όποιον 
προξενεί πολλάκις ή ασύγγνωστος ύπερφιλαυτία καί ή ψευδής φιλοτι
μία; φοβούμαι ότι πολλοί Οά παρέλθωσιν αιώνες έως ου ίοη ή άδίκως 
ταλαιπωρουμένη άνΟρωπότης πεπαυμένας τάς όλεΟριωτάτας ζηλοτυ
πίας μεταξύ τών οικογενειών έξ ών σύγκειται καί παγιουμένην τήν ά- 
οελφικήν ειρήνην καί ομόνοιαν τών διαφόρων εθνικοτήτων, αιτινες τότε 
μόνον ί'σως Οά συμφωνήσωσιν όπότάν τύχωσιν έκάστη τής ποθητής ε
λευθερίας καί γένωσι κυρίαι εαυτών.

Αφικομενος είς τό πέρας τής διατριβής μου οφείλω νά έξαγάγώ τά 
συμπεράσματα ούχι μετερχομενος φιλοσοφικόν ύφος άλλα προσφεύγων 
■είς τήν έπομένην εικόνα. Φαντάσθητε σπήλαιον άφεγγές, ένθα επικρα
τεί ζοφερά νυξ και παντελής σχοτια* πυκνότατη ομίχλη έμποδίζει τό 
φώς νά εισόυση εις αύτό· ένιαχοΰ φαίνονται πτερυγίζοντες ολίγοι σπιν-

αυ .ώ επιπολαζον σκοτος είναι η αμαΟεια ημών. Η ομίχλη ή έμποοί- 
ι,ουσα τήν εισοοον τόΰ φωτός είναι τά πάθη, ή υπεροψία καί ή εύπιστία, 
ένί λόγω αί ήθικαί ήμών άσθένειαι. Τά φωτοειδή ινδάλματα τοΰ έξωτε- 
ρικοΰ φωτός είναι αί ήμέτεραι προλήψεις καί αί πλάναι αί έπέχουσαι 
τόπον τών ήθικών άρχών καί τών κανόνων τοΰ βίου, καί άπό τών ό
ποιων πρέπει όσον τάχιον νά άπαλλάξωμεν ήμάς αύτούς. ’Αλλά τίνί 
τρόπω; διά τίνων φαρμάκων;

Ιον τροπον τής θεραπείας ύποοηλοΰσιν ήμΐν αύτά τά αίτια άτίνα 
πρό μικρού άνελύσαμεν. ’Ανάγκη πάσα νά καταπολεμήσωμεν παντί 
σθένει τ^ν ήμετέραν άμάθειαν καί τά ήμέτερα πάθη. Τήν αμάθειαν του



δέ νικα μονός ό συναισθανόμενος αύτ/jv. Μεγάλη σοφία, μεγάλη έπι- 
στήμη ήτο, κατά τόν θειον Σωκράτην, «τό είδέναι ότι ούδέν οϊδεν». 'Ο 
γινώσκων δτι δέν έπίσταται οΰδέν, φυλάσσεται τουλάχιστον έναντιον 
οίασδήποτε παρατόλμου και απερίσκεπτου γνώμης καί παροτρύνεται νά 
άναζητηση καί άνευρη τήν άγνωστον ποθητήν άλήθειαν. Περί δέ τών 
παθών, όφείλομεν — -̂ διά τό συμφέρον τής άληθείας και τής ημετερας 
διανοίας, διά τό συμφέρον τής ημετερας καρδιάς καί τής καΟολου άν- 
Ορωπίνης υπάρξεως καιάξιοπρεπείας— νά τά καταπολεμήσωμεν καινά 

γείνωμεν κύριοι αυτών, ouyl βεβαίως όπως τά έκρι-ωσωμεν, τοΰθ ό- 
περ ούτε δυνατόν Οά ήτο ούτε ελλογον, άλλ όπως κανονίσαντες αυτά 
τά συναρμολογήσωμεν πρός τόν υψιστον σκοπόν τής τε φύσεως καί τής

Θείας Πρόνοιας.  ̂ ,
Κατά τοΰτον μόνον τόν τρόπον ή ήμετέρα διάνοια, καΟαιρομενη απο 

παντός ρύπου, άποβαίνει πιστότατον καί αγνόν κάτοπτρον τής πραγ
ματικότητάς καί φωτεινότατον κέντρον τής ηθικής ήμών ουσίας, £ ίς  
τοιαύτην κεκαθαρμένην ψυχήν εισδύει άκωλύτώς ή αλήθεια και κατοι
κεί εις αύτήν ώς εις ιερόν καί προσφιλές ένδιαίτημα. Ούτως ανταμεί
βονται αί προσπάθειαι καί ό ζήλος ήμών περί τήν γνώσιν και τήν σο
φίαν. Οί θειοι ουτοι θησαυροί είναι τότε κτήμα άναφαίρετον πασης καρ- 
δίας καθαράς. Οί τούτους κατέχοντες θά ίδωσι καί τήν άλήθεm  τών 

αληθειών, τό θειον.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΙΣ ΤΗΝ

ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ.

(Σ υ ν έ χ ε ια ·  ϊ ί ε  π ροηγοΰμενον  φ υ λ λ ά ίιο ν .)

ί ΐ .

Το όραμα καλείται ποίησις τής πράξεως, τοΰ πνεύματος, τής συνει- 
οήσεως, και τής ελευθερίας* ώς οργανική δ’ ένωσις τοΰ έπους καί τοΰ 
μέλους, άναπτυσσεται φυιικώς μετ’ αυτά, καί είναι τής ποιήσεως ή 
κορωνίς. Μετά τόν Ομηρον καί τόν Αλκαίον ήκμασαν ό Αισχύλος 
και ό Σοφοκλής, οι συναρμολογήσαντες τήν επικήν τών άγγέλων διή- 
γησιν μετά τών λυρικών τοΰ χοροϋ μελών. Τό όραμα διηγείται μέν, 
ώς τό επος, ούχί όμως όττως άναμνήση άπλώς ιστορικά γεγονότα, άλ
λ  όπως έξυπνιση τό θυμοειδές καί διεγείρη τά πάθη καί τάς βουλάς 
τοΰ προσώπου, ού τίνος εντός ολίγου θά φανώσιν αί πράξεις καί τά πα- 
Οηματα. Ιό όραμα αποκαλύπτει μεν, ως ή λυρική, τά βάθη τ^ς καρ- 
οίας, άλλά καρδίας βουλευομένης καί άποφασιζούσης Γνα όριστικώς έ- 
πενεργηση επι τόν εκτός κόσμον. Τά τοΰ δράματος πρόσωπα ύπάρχου
σι τό κεντρον τοΰ κόσμου ώς έν τη λυρική· άλλά καί ό εξωτερικός 
κοσμος εχει ήοη πραγματικότητα καί κΰρος ώς έν τω έπει. Έ ν  τώ 
οραματι συναλλάσσονται άμφότεροι οί κόσμοι* τά πρόσωπα αύτοΰ, 
προσοικειουμενα εις τόν ψυχικόν βίον των σχέσεις τινάς τοΰ εξωτερικού 
κόσμου, άγωνιζονται όπως διά τοΰ ίδιου χαρακτήρος όρίσωσι κατά τό 
αύτοις οοκοΰν τήν έξωτερικήν πορείαν τών πραγμάτων, ού™ δέ γίνον
ται αυτά παραίτια τής ευτυχίας ή τής δυστυχίας αυτών.

Ο επικός ήρως παρίσταται πρόμαχος τοΰ έθνους του καί οργανον 
τής μοίρας ή τής βουλής τών θεών* σκοπός αύτοΰ είναι ό καθόλου ε
θνικός σκοπός, ού τίνος εις τήν έκτέλεσιν πάντες άπό κοινού συνεργοΰ- 
σι. Το αντίστροφον ό ήρως ο δραματικός* ούτος, κηΐόμενος περί έαυ- 
.οΰ μονού και περι τώ ; ιοίων βουλών, χωρι.εται άπό τών άλλων αν



θρώπων χαί έρχεται εις σύγκρουσιν πρός αυτούς. 'Ως νόμον υπέρτατη 
τοΰ κόσμου τήν ατομικήν αύτοΰ θέλησιν άνακηρύττων και ύπερ τούτης 
εναντίον της τοΰ κόσμρυ τάξεως άγωνιζόμενος, ή ήτταται καί τιμω
ρείται διά τήν ύβριν του, ή νικα, καί τότε ώς όν τι έξοχον καί υπέρ 
άνθρωπον κατορθοΐ όπως άνατείλωσιν ήμέραι λαμπρότεραι καί φαιδρό- 
τεοαι. Ό  'Ηρακλής καί ό Θησεύς, ό Ά χιλλεύς καί ό Αλέξανδρος, 
Κάρολος ό μέγας καί Γοδοφρέδος ό Εουλλονίου είναι ήρωες^έπικοί* δ 
Προμηθεύς καί ό Οίδιπους, ό Όρέστης καί ό Κολόμβος, ό Βαλλενστει- 
νος καί ό Ναπολέων Α είναι ήρωες δραματικοί.

Τό κύριον τοΰ δραματικοΰ νεΰρον είναι ή σύγκρουσις καί διαπάλη- ο 
τρως, καταχρώμενος τήν έλευΟέραν αύτοΰ θέλησιν καί πάχτα λίθον 
ύπερ τής έκτελέσεως τοΰ σκοποΰ του κινών, διεγείρει εναντίον έαυτου 
αντιπάλους, ή περιπίπτει εις άντιφασιν _ πρός εαυτόν. Οί διαλογισμοί 
τότε άρ·/ονται κατηγοροϋντες ή ύπεραπολογούμενοι άλλήλων η του η - 
ρ·οος καρδία άποβαίνει άληθής παλαίστρα, ένη διαμάχομαι αί ενάντιοι 
δυνάμεις* ό άγών έκτελεΐται πρώτον έν τη ψυχή τοΰ Οίδιπούος, τής 
Αντιγόνης, τοΰ ΌΟέλλου, τοΰ ΜακβέΟου, εΐτα δέ άποκαλύπτεται δια 
πράξεων εξωτερικών. Έ ν  τώ επει ό κόσμος κρατεί τόν ήρωα· έν τώ 
δοάματι ό ήρως, ώ ; άλλος Ά τλ α ς , κρατεί τόν κόσμον.

‘ Ό  έττοποιός άποβλέπει εις τό παρελθόν, καί διηγείται τά γενομενα. 
Ό  ύψιστος τ?)ς άνθρωπότητος σκοπός έπραγματιώθη κατ’ αυτόν έν τώ 
παοελθόντι, τώ άποτελοΰντί όλον τι. τελείαν, συμπαγές καί άναλλοιω-, 
τον, όπερ έκαστος δύναται νά παρατηρήση μετ’ ηρεμίας. Ό  μελοποιος 
αποβλέπει εις τό παρόν καί εκφράζει τό άμεσον περί αύτοΰ αισ,ημα. 
Τήν μέν ίσχύν αύτοΰ διατρανοΐ διά τής πλησμονής τών αισθημάτων, 
φ  &  έλευθερίαν του διά τής σχετικής ύπάρξεως, ψ  άποδίδει εις τόν 
έκτος κόσμον, καθ’ όσον ούτος συνάπτεται μετά του ψυχικου αύτοΰ ριου, 
οςτις νομίζεται ένταΰθα πηγή πάσης ύπάρξεως καί ζωής. Ο δραμα- 
τικός άποβλέπει εις τό μέλλον, τό όποιον αυτός διά μόνης τής &ευ- 
θεοίας τα» θέλει νά μεταποίηση κατά τό δοκοΰν καί μετατρέψη εις πα
ρόν. Ά λ λ ά  τό άδηλον καί πλήρες κινδύνων μέλλον εμποιεί ήμΐν φό
βους καί μέριμνας· ούτω δέ διακρίνεται ό δραματικός τής ψυχής έρε- 
θισμός άπό τής έπικής ηρεμίας. Ά λ λ ’ έπί τέλους ό άγών πρέπει να 
λυΟη, ή σύγκρουιις πρέπει νά άρθη* πρέπει να συνόιαλλαχθη η τη , 
προσωπικότητος ελευθερία μ ε τ ά  τ ή ς  ε ι μ α ρ μ  έν /] ς καί ιή , ά;αγ 
κης τών’περιστάσεων, ώς έλεγον οί 'Έλληνες,— μ ε τ ά τ ή ς 0 ε ι α ς 
8 ο υ λ  ή σ ε ω ς, ώς λέγουσιν οί Χριστιανοί,- μ ε . ά . ώ ) ή 0 ι κ ώ.ν

ν ό μ ω ν  τών διεπόντων τήν τών όλων φύσιν, ώς λεγουσιν οί φιλοσο- 
ζοι. Έ ν τοιαύτη συνδιαλλαγή συναισθανόμενος ό άνθρωπος την ιοιαν 
άσθένειαν καί τήν θείαν παντοδυναμίαν, μετριάζει έαυτόν και τάς ίοιας 
ορέξεις, έπιγινώσκει ότι (( πολλώ τό φρονεΐν ευόαιμονιας μει.ον ύπαρ- 
χει» καί ότι «τών μέν άγαΟών τό ΰψιστον δέν έίναι ή ζωή, τών δέ 
κακών τό μέγιστον είναι τό πταίσμα.»

Όρίζων ό Αριστοτέλης τήν τραγωδίαν λέγει* α Εστιν ουν τραγω- 
»δία μίμησις πράξεως σπουδαίας καί τελείας, μέγεθος έχούσης* ήδυ- 
»σμένω λόγω, χωρίς έκάστω τών ειδών έν τοΐς μοριοις* ορωντων, και 
»ού δι’ άπαγγελίας* οι’ έλέου καί φόβου περαινουσα τήν τών τοιουτων 
«παθημάτων κάθαρσιν.» 'Η πραξις ήν μιμείται ή τραγωοία είναι σπου
δαία κατ’ άντίθεσίν πρός τό άστεΐον τής κωμωίίας* έχει αρχήν καί μέ
σον ή δέσιν καί τελευτήν ή λύσιν ή περιπέτειαν* κεΐται μεταξύ τοΰ 
έπ’ αόριστον έκτεινομένου έπικοΰ ποιήματος και τοΰ λιαν συνεσταλμέ
νου καί συμπεπυκνωμένου λυρικοΰ* ή γλώσσα αυτής είναι ήρτυμενη 
μέν ποιητική καλλονή καί μέτρω καί μουσική καί ορχηστική, ποικίλ
λεται δέ κατά τά διάφορα τής τραγωδίας μέρη, τόν διάλογον δηλονότι 
καί τόν χορόν τελείται δέ ή μίμησις διά προσώπων Ορωντων και ού 
οι’ άπαγγελίας, κατ’ άντίθεσίν πρός τό έπος. Ηθική τής τραγωοίας 
έπίδρασις είναι ή δι’ έλέου καί φόβου κάθαρσις τής ψυχής άπό τών
τοιούτων παθημάτων.

Ή  τραγωδία λοιπόν διεγείρει έλεον καί φόβον διεγειρουσα φοβον κα- 
Οαίρει τήν ψυχήν άπό τοΰ φόβου* διεγειρουσα έλεον καθαίρει τήν ψυχήν 
άπό τοΰ έλέου* πώς είναι τοΰτο δυνατόν;

'Η ελληνική τραγωδία προέκυψεν, ώς γνωστόν, έκ τών εορτών 
τοΰ Διονύσου, έν αις έπανηγυρίζοντο τά πάθη τοΰ Οεοΰ τούτου, καθ ον 
τρόπον δισχίλια έτη ύστερον ή τών χριστιανικών έθνών τραγωδία προε- 
κυψεν έκ τοΰ εκκλησιαστικού δράματος, έν ω παριστώντο τά πάθη τοΰ 
σωτήρος ήμών Χρίστου. Λαμβάνουσα λοιπόν τήν ύπόθεσιν αύτής έκ 
τών μύθων θεών καί ηρώων, παρίστα έκάστοτε «ήρωικής τίνος τύχης 
περίστασιν», τουτέστι την μεταβολήν ήρωος έκ δυστυχίας εις ευτυχίαν 
ή έξ ευτυχίας εις δυστυχίαν. Οί ήρωες ούτοι, είτε έξ ίδιου πταίσματος 
είτε κατά βούλησιν τών Μοιρών, διά μακρας παθημάτων σχολής διερ- 
χόμενοι, καί διά τών παθημάτων καθαιρόμενοι, συνδιαλλάσσονται έν τε
λεί πρός εαυτούς καί πρός τήν θεότητα, λαμπρύνονται καί μεθίστανται 
εις άνωτέραν καί βελτίονα υπαρξιν. 'Οπόταν λοιπόν, έν τώ κόσμω ή 
έπί τής σκηνής, τεθή προ τών ήμετέρων όμμάτων τραγωδία τις, έν ή



τελείοΰται. ή τύχη πολυπαθοΰς ηρωικού βίου, τότε δή διά τό όμΟίβΜΗ 
θές της άνθρωπότί]τος συναισθανόμδθα και ήμεΐς τών ομοφύλων τώ 
παθήματα, τούς φόβους καί τάς μέριμνας, τούς πό'.ους καί τάςλύπας, 
και τήν τελείαν αύτών άπό πάσης τοΰ βίου ανάγκης άπελευθέρωσιν. 
Έάν μάλιστα οί περί ών ό λόγος άνθρωποι ήταν έξοχωτεροι, εύόαιμο- 
νέστεροι καί ύπέρτεροί τοΰ συνήθους μέτρου τής ανθρώπινης φύσεως, 
τότε έκόντες άχο/υες άναλαγιζόμεθα ότι, άφ’ ού ό όλεθρος έπεσκηψεν 
έπί τούς εύτυχοΰντας εκείνους, οπότε, άσφαλεΐς εαυτούς ύπολαμβάνον- 
τες, ήκιστα προσεδόκων αύτό··, πολλω δή μάλλον κινουνευομεν ήμεΐς 
ινα περιπέσωμεν είς δμοιον δυστύχημα, τό όποιον δέν διεξέφυγεν ού-. 
δεις έκ γυναικός γεννηθείς. Όπόταν βλεπωμεν ότι και ό τοΐς Οεοΐς φιλ- 
τατος Προμηθεύς, τό πρότυπον πάσης άνθρωπίνης σοφίας, περιπίπτει 
είς κακοδαιμονίαν, μόλις δέ, άμα έκπών τό πικρότατο·; μυρίων παθη
μάτων πρτήριον, συνδιαλλάσσεται πρός τήν θεότητα*— όποταν βλέπω-, 
μεν ότι καί ό βασιλόπαις καί βασιλεύς Οίδίπους, ό τό δυσξύνετον τής 
άρπαξάνδρας καί σκληρας άοιδοΰ αίνιγμα ξυνετώς λυσας, και τόν λαόν 
τών Θηβαίων έκ τής φθοράς σώσας, γίνεται μετ’ ολίγον αύτός έρμαιον 
τής φθοράς, μόλις δέ, άμα διελθών άνά μέσον πάντων τών έπιγείων 
παθημάτων, λύεται άπό τής πλάνης τοΰ βίου τούτου, τίς τότε δύναται, 
νά καυχηθ5ί ότι είναι άμοιρος παθημάτων; Καί ό άκουων τοιαύτας 
τραγικάς τύ·/ας καταλαμβάνεται ύπό φρίκης και έλεου* «ώστε και τόν 
άκούοντα τά πράγματα γιγνόρενα καί φρίττει·/ καί έλεεΐν έκ τών συμ- 
βαινόντων», διότι «καί· αύτός τοιοΰτός έστιν οίος παΟεΐν, καί γάρ άλλοι 
μείζους έπαθον.» Συγχρόνως όμως φαιδρά τις ύποφώσκει είς τήνβεβα-. 
ρημένην αύτοΰ καρδίαν έλπίς, ότι, καθώς οί τής τραγωδίας ηρωες-, ού- 
τω καί αύτός ενδεχόμενον έν τέλει ν’ απαλλαχΟή άπό τών παθημά
των εκείνων κεκαθαρμέ ος· ώστε έν τώ μέσω τοΰ .καταλαμβάνοντας 
αύτόν φόβου αισθάνεται έν έαυτώ καί τό φάρμακο·;, ούτω δέ πληροΰ- 
ται τό παρά τοΰ θείου τής ’Ιταλίας ποιητοΰ ρηΟέν “che saetta pre- 
visii vien p ill lento.·,, οιοτι ό πολλά παθών άνθρωπος δεν καταπιέ
ζεται τοσοΰτον ύπό τών υστέρων δυστυχημάτων, όσον ό μηδέποτε γευ- 

σάμενος αύτών.
Ό  Πλάτων, εί καί ό'.ομάσας τήν τραγωδίαν «τό δημοτερπέστατόν 

τε άμα καί δημαγωγικώτατον τής ποιήσεως,» άπέκλεισεν όμως τό 
πλεΐστον ταύτης μέρος έκ τής έαυτοΰ Πολιτείας ώς ά γ α ν α κ τ η τ ι -  
κ ό ν, κινούν διλονότι τά πάΟ/;. Τώ όντι κα: αύτός ό Αισχύλος ειπέ πο
τε ότι έσπούδαζεν ούχί ίνα κίνηση είς δάκρυα καί είς συμπάθειαν, άλλ’

ίνα προξενήση σφοδροτάτας τής καρδίας δονήσεις, «εκπληξιν τερατώ
δη.» Ό  ’Αριστοτέλης τούναντίον έδογμάτίσεν ότι ή τραγωδία, καί 
παρά τώ δρώντι προ "ώπω καί παρά τοΐς θεαταΐς, περαίνει τών παθη
μάτων τήν κάθαρσιν διά τής τοΰ έλέου καί τοΰ φόβου διεγέρσεως, ο
σάκις ό πάσχων συναισθανόμενος έν τώ βάθει τής καρδίας τόν κατα- 
βάλλοντα αύτήν πόνον «άποδύρεται καί άποκλαίεται τά κακά» ενώ
πιον τών μή πασχόντων. Τό όμοιον ένταΰθα θεραπεύεται διά τοΰ όμοίου 
όμο'.οπαΟητιζω τώ τρόπω· τό πάθος ειναι συγχό'.ως καθαρτήριον του 
πάθους κατά τό άρχαΐον λόγιον «κακόν κακώ, πάθος πάθει ίάσθαι,— · 
ό.τρώσας καί ίάσεται.»

Σημειωτέον έν τούτοις ότι ό τραγικός φόβος, ό έκ τής θέας τής κοι
νής τών βροτών τύχης προκύπτων, ψυχολογικώς θεωρούμε'Ός, πολύ 
διαφέρει τοΰ φόβου έν τώ κοινώ βίω. Ό  κοινός φόβος προέρχεται άπό 
τίνος έπί τής κεφαλής ήμών έπικειμέ-ου πραγματικού κινδύ'.ου, άφαι-, 
ροΰντος ήμας πάσαν αίσθησιν καί φρένα καί συνείδησιν, έκπλήττοντος 
καί σχεδόν είπεΐν καταπνίγοντας ήμάς. Ό  τραγικός τούναντίον φόβος 
προκύπτει έκ κινδύνου άπωτέρου, ενδεχομένου, ιδεώδους, πρός δνάπο- 
βλέπομεν σώας εχοντες τάς τε φρένας καί τήν συνείδησιν. Το'.οΰτος 
ιδεώδης φόβος συστέλλει μέν τήν καρδίαν ήμώ-*, άλλά^καί καθαίρει άμα 
καί άνυψοΐ, διότι καίτοι έν τοΐς παθήμασι τών ομοφύλων τά ήμέτερα 
αύτών παθήματα άνευρίσκοντες, συναισθανόμεθα όμως ότιτό ελεύθερο; 
ήμών πνεΰμα ίσταται ύπεράνω τών τε άλλοτρίων καί τών οικείων πα
θημάτων. Εντεύθεν ή έπί τώ τραγιχώ ένδόμυχος καί κρυφία ήμών 
χαρά. 'Ηττάται μέν ή ύλη, διαμένει δε άήττητον τό πνεΰμα καί ή ή- 
θική δύναμις. Ή  καταστροφή τοΰ έν ήμΐν φθαρτοΰ καί προσκαίρου καί 
έπιγείου βεβαωΐ ήμάς περί τοΰ άφθαρτου καί αθανάτου καί αίω·,ίου τής 
βελτίο'.ος μερίδος τής ούσιας ήμώ·'.

Ή  τοΰ ’Αριστο’ έλους θεωρία περί τοΰ ήθιχοΰ αποτελέσματος τής 
τραγωδίας αναλογεί πρός τήν τοΰ Πλουτάρχου περί τής καθαρτικής καί 
θεραπευτικής δυνάμεως τήςίεράς μουσικής (1). 'Η θέα τής τύχης, τής 
είς πάντας τούς άνθρώπους κοινής, καθιστά ανεκτότερα τά ήμέτερα 
αύτών δυστυχήματα. «''Εντε τή κωμωδία καί τραγωδία*άλλότρια πά- 
»θη Οεωροΰντες Γσταμεν τά οικεία πάθη καί μετριώτερα άπεργαζόμεθα 
»καί άποκαθαίρομεν.» Ό  υψιστος τοΰ δράματος σκοπός συ.ίσταταιείς

( 1 )  Η Ορτ,νωοία καί ό έτιΓ/.τ,'ίειοί «ΰλος έν άρ'/η πάΟο? κινεί και δάκρυον ε κ 
β άλλει, προάγων δ'ε την ψυχήν ε ί ;  οϊ/.τον, οίΐτω κα τα  υ.'.κρον Ιςϊ '.ρ ε ΐ καί «να - 

.̂ία-κε'. τα λυπητικόν.



τό διδάξαι τόν άνθρωπον τό «γνώΟι σαυτόν» διάτων ιοιων συμπαθειών 
καί αντιπαθειών αύτοΰ. Έ φ ’ δσον γινώσκει εαυτόν ό άνθρωπος διατελεΐ 
δίκαιος, μέτριος, επιεικής, ειλικρινής, άνεκτικός. Τό δράμα δεικνύει. τώ 
άνθρώπω τό τι έστιν αυτός καί τό τί δεΐ αυτόν εΐναι, εισάγει αυτόν εις 
τα ένδόμυχα τής άνΟρωπίνης ψυχής καί τόν άναγκάζει ίνα συνειδϊ) τι- 
νι τρόπω τό πάθος άφ5 έαυτοΰ τιμωρείται, καθαίρεται καί θεραπεύεται. 
Καθ’ δν τρόπον ή σωματική νόσος οφείλει νά φθάση εις τήν ακμήν τ/;ς 
καί έξαντληθή, ό'πως έπέλθη ύστερον ή άνάρρωσις καί ή τοΰ οργανι
σμού ισορροπία, ούτω καί ή ψυχή οφείλει νά διέλθη τήν φρικτήν ώραν 
τοΰ έπαπειλοΰντος κινδύνου καί τοΰ κακοΰ, εάν άληθώς θελη νά διεκ- 
φύγτ άμφότερα.

'Η τής ψυχής κάΟαρσις ένεργεϊται ού μόνον Οιά τοΰ τραγικού πό
νου, άλλά καί οιά τής κωμικής παιδείας. 'I I  κωμωδία πραγματευόμε
νη τόν βίον ούχί ύπό τήν σπουδαίαν, άλλ’ ύπό τήν γελοιαν αύτοΰ οψιν, 
παίζει όπως σπουδάζη καί επιδιώκει τόν αύτόν ώς η τραγωδία σκοπόν. 
Έ ν  τ?, τραγωδία ή δύναμις τής ηθικής θελήσεως κατισχύει πάντων 
τών προσκομμάτων, καταφαίνεται δέ και ή νικηφόρος δύναμις τής Οειας 
θελήσεως, μεθ’ ής έρχεται εις σύγκρουσιν ή θέλησις ή άνΟρωπίνη. Εν 
ττ; κωμωδία ό δόλος, ή μωρία καί ή διαστροφή ύποτασσεται εις τό κρά
τος τοΰ δικαίου καί τοΰ αγαθού, I I  κωμωίια παριστώσα ημιν ύπό 
φαιδράν προσωπίδα τόγελοΐον, τό ψευδές καί τό ποταπόν άνυψοΐ ήμας 
εις τά σπουδαία, τά άληθή καί τά υψηλά. Η χαρά δέ έπί ττ, έξελεγ- 
ξει τοΰ σκαιοΰ καί τοΰ μωροΰ πηγάζει έκ τής πνευματικής ήμών ήόο- 
νής, ήτις συνδέεται μεθ’ ής έχομεν ήδη έπιγνώσεως τοΰ άγαθοΰ, τοΰ 
αληθούς, τοΰ καλοΰ. Τό γελάν έπί ταΐς μωρίαις τής άνθρωποτητος 
εΐναι τεκμήριον πνευματικής υγείας καί ελευθερίας· διότι, ούχι αύτός 
έαυτοΰ καταγέλα ό γελοίος, άλλά καταγελαται ύπ άλλων. Καί περί 
τής κωμωδίας λοιπόν ισχύουσιν οί τοΰ Αμλέτου λόγοι περί τοΰ ορά
ματος καθόλου, ότι προτίθεται νά δείξη εις τήν φύσιν τό κατοπτρον αύ- 
τής, εις τήν αρετήν τά αύτής ίχνη, εις τό αίσχος τό άπεχΟές τύπωμα 
τής μορφής της, είς πάσαν έποχήν τήν εικόνα της. Ενί λόγω τραγω
δία καί κωμωδία έκ τής θρησκείας προκύψασαι έπιδιώκουσι οι άλλης 
όδοΰ τόν αύτόν όνπερ καί ή θρησκεία σκοπόν, τήν διά τής ποιητικής 
τέχνης κάθαρσιντής άνθρωπί-ης φύσεως, κατά τήν ρήτραν τοΰ μεγά
λου ποιητοΰ «ή παγκόσμιος ποίησις εΐναι ή παγκόσμιος συνδιαλλαγή».

Τό ελληνικόν έθνος, τό έν ταΐς άποικίαις καί ταΐς νήσοις τήν παι
δικήν καί εφηβικήν ήλικιαν διανύσαν, ήνδρώθη καί ήκμασεν έν τ^ Α τ-

'ΤΙκϊί, ένθα δεξιώς συνεκεράσθησαν τά κάλλιστα πάντων τών Ε λ λ ή 
νων προσόντα, ή δωρική σεμνότης μετά τής ιωνικής ζωηρότητος, ή 
έμβρίθεια μετά τής χάριτος, ή σπουδή μετά τής παιδιας, ή Ισχύς 
μετα τοΰ μέτρου, έπήλΟε Οε ούτως ή έποχή τής τελειότητος έν τε τη 
άνθρωπότητι και εν τ?) τέχνη. Τά άλλαχόθι τής Ελλάδος πρότερον 
άκμασαντα ήσαν ή το προς τόν έκτος κόσμον έστραμμένον παιδικόν 
επο*, ή ή πρός τόν εντός κόσμον έστραμμένη νεανική καί μονομερής 
έκφρασις τοΰ μόλις έςυπνησαντος εσωτερικού ανθρώπου.

II  αττική ποιησις συνηρμολόγητε τόν έκτος κόσμον μετά τοΰ εντός, 
τήν φύσιν μετά τής τέχνης, τ ή ν  έ λ ε υ Ο ε ρ ί  αν μ ε τ ά  τ  ο ΰ ν ό- 
μου .  Εις τοΰτο συνετελεσαν πολλαί δεξιοί πρεριπτώσεις, ή τούς εμφυ
λίους πολέμους παύσασα τοΰ Σόλωνος νομοθεσία, ή ήπιος τυραννία 
του προστατεύσαντος τάς καλάς τέχνας Ιίεισιστράτου, ή διά τοΰ 
Κλεισθένους πολιτική τών Αθηνών άναγέννησις, ή έπί τών μηδικών 
ηγεμονία καί θαλασσοκρατία, ό παρά τών συμμάχων είς ’Αθήνας συρ- 
ρεύσας πλούτος, οι ού προαχθεΐσαι αί καλαί τέχναι έκράτυναν τήν 
περί τοΰ καλοΰ αισθητικήν κρίσιν τοΰ έθνους καί άπετέλεσαν τηλικοΰ- 
τον με(.ος τοΰ δημοσίου βίου, ώστε οί Αθηναίοι έοαπάνων κατά Πλού
ταρχον πλειονα έν τοΐς θεατροις καί ταΐς πανηγύρεσιν ή έν τοΐς πολέ- 
μοι= αυτών. Από τών μηδικών μάλιστα πολέμων, κατά τούς όποιους 
ενικησεν ή Εύρώπη τήν ’Ασίαν, οί ολίγο: τούς πολλούς, τό πνεύμα τήν 
tpojv, ή ελευθερία τήν δουλείαν, και ό πολιτισμός τήν βαρβαρότητα, 
άνεδείχθη παρά τοΐς ’Αθηναίοις γενναιότερον καί νεανικώτερον τό φρό
νημα, μειζων ή έκαστου πεποίθησις εις εαυτόν, σφοδροτέρα ή φιλοπα
τρία και όιακαεστερος ό ύπερ τής οιά πολλών αγώνων σωρείτης έλευ- 
θεριας ένΟουσιασμός. Η αρχή και η τελειωσις τής έλληνικής ποιήσεως, 
τό έπος καί τό δραμα, είναι τά κάλλιστα τρόπαια, τά όποια κατά τής 
φιλαρπαγίας καί τής δουλοφροσυνης τών βαρβάρων έστήσατο ή τε 
περί τής δικαιοσύνης συνειδησις καί ή άκράτητος πρός τήν ελευθε
ρίαν ορμή τώς Ελλήνων οιότι, ώς ή νίκη, ήν έν τώ τρωϊκώ πολέμω 
ήρατο ή Ελλάς κατά τών έξ ’Ασίας γυναικοκλώπων παρήγαγε τό 
Ιπος, ούτω καί τό δράμα παρήχθη έκ τής ήττης ήν επαθον οι θελή- 
σαντες νά δουλώσωσι τήν Ελλάδα Πέρσαι. 'Ο έθνικός τών Ελλήνων 
χαρακτήρ έλαμπρύνθη διά τοΰ δράματος.

Τα τρία τοΰ ελληνικού δράματος είδη, ή τραγωδία, ό σάτυρος καί 
ή κωμωδία, διεκρίθησαν άπ’ άλλήλων, οπότε τό δράμα έλαβε τύπον 
καλλιτεχνικόν. Εν ταΐς έορταΐς τοΰ θεού τής λύπης καί τής χαράς



Διονύσου άνεμιγνύοντο τά σπουδαία μετά τών γελοίων, οί ιεροί ΰμνοί 
μετά της βακχικής παραφροσύνης, αί σατυρικαί ορχήσεις μετά τών 
θρησκευτικών τελετών, ούτω δέ ανέκαθεν κατε^άνη ή καθαρτική τοΰ 
Οεοΰ δύναμις, ή μετριάζουσα τήν τε υπερβολικήν άλγηδόνα καί τήν ύ- 
πέρμετρον χαρμονήν. Έ κ  τοιαύτης συγχύσεως εμελλε νά προκύψη τό 
δραμα! Είς τόν αδοντα τόν διθύραμβον καί εΰρύθμως όρχούμενον χο
ρόν προσετέΟη ύπό τοΰ Θέσπιδος ό πρωταγωνιστής, δστις ήτο έπεισό- 
διόν τι, ά τε δή απλώς προλογίζων ή διηγούμενος* βραδύτερον δέ προ- 
σέθηκε τόν δευτεραγωνιστήν ό Αισχύλος καί τόν τριταγωνιστήν ό Σο
φοκλής. Τήν σπουδαίαν τραγωδίαν άπό τής ίλαρας κωμωδίας διέκρίνε 
πρώτος ό Φρύνιχος, τόν όποιον όμως διδάξαντα τής Μιλήτου τήν ά
λω σιν καί είς δάκρυα τό θέατρον κινήσαντα «έζημίωσαν ώς άναμνή- 
σαντα οίκήία κακά χιλίησι δραχμή ~ι καί επέταξαν μηκέτι μηδενα 
χρασθαι τούτω τώ οράματι»· διότι «τής τέχνης εργον ειναι ούχί τό 
δε-μεύειν άλλά τό λύειν άπό τών δεσμών τό πνεΰμα, ούχί τό κατα- 
ποντίζειν αύτό ύπό τήν πραγματικότητα, άλλά τά άναβίβάζειν αύτό 
ύπερά'.ω εκείνης, ούχί τό έξασθενειν τήν δύναμιν διά κατακλ,ώντων τήν 
καρδίαν αισθημάτων, άλλά τό κρατύνειν αύτήν c ii της παραστασεως 
μεγάλων αγώνων καί διά παντός άλλου ό,τι εν τε τώ άνθρώπω καί 
έν τη τέχνη είναι μέγα καί ισχυρόν καί λαμπρόν.»

Καί μετά τήν γένεσιν της τραγωδίας ό χορός έμεινε τοΰ δράματος 
ό πυρήν. Χορικόν μέλος καί δραματικήν πραξιν, ήν ήνωσε τό πρώτον 
ή συγκυρία, συνεχώνευσεν ύστερον ή τέχνη είς άδιάσπαστον δλον. Ό  
χορός, ώς εν πρόσωπον παριστάμενος, καί περιορισΟείς είς τήν ορχή
στραν, έγένετο άπό μετόχου τής πράξεως συμπαθών θεατής. Ώ ς  έν 
καλή είκόνι μάλλον εξαίρετα', καί καταφαίνεται ό πρωτεύων ήρως διά 
της περισωρεύσεως άλλων δευτερευόντων συμπαθούντων προσώπων, 
ούτω καί ό χορός, θεώμενος τάς πράξεις τοΰ ή ωος, προσωκειοΰτο μέν 
αύτάς άμερολήπτως, διά μεγαλοπρεποΰς δέ καί μελωδικής φράσεως 
έμήνυεν ύστερον αύτάς τοΐς θεαταΐς μετά πολλών εμβριθών καί σπου
δαίων παρατηρήσεων. Διά τών χρυσών τής πειθοΰς χαλινών διηύθυνε 
τήν ήθικήν κρίσιν, ένεθάρρυνε τούς αγαθούς, ένουθέτει τούς άδικοΰντας, 
κατέπαυε τάς όργάς, υμνεί τούς φυλάσσοντας τήν πολιτείαν νόμους, 
ηυ/ετο τοΐς θεοΐς όπως βοηθώ^ι τούς δυστυχείς καί ταπεινώσι τούς ύ-. 
περηφάνους, έτήρει τό μυστικόν, ίστατο μεταξύ τών δρώντων προσώ
πων καί τών θεατών ώς αντιπρόσωπος τής δικαιοσύνης, τής άληΟείας 
καί τής θεοιεβείας, καί έχαλιναγώγει τήν βιαίαν τών ανυπόμονων καί

προς το τέρμα σπευδδντων θεατών περιέργειαν, άναγκάζων αύτούς ίνα 
• παλιν^στρεψωσιφιλοσοφον πνεΰμα είς τήν διανυθεΐσαν ήδη οδόν 

ια του χορού κατέστη ή σκηνή σχολή ηθικής. Ή  τραγωδία συνε
ύρα εν τη κυλικι τής Μελπομένης παν δ,τι ήδύνατο νά ένισχύση άμα 

και να πραυνη, ναανυψώση άμα καί μετριάση τό πνεΰμα* δεικνύοΰσαδέ 
γχρονω, το; μεγιστον βαθμόν τής τελειότητος καί τής άτελείας 

ων ρωπων, κατεπαυε τό αύθαιρετον τής ύπερφιλαυτίας καί έκάθαι- 

κατα^ ονο3; α τ“ί  λεπτοτάτας αύτήςϊνας. Ατενές όμ- 
μα εστρεφεν η τραγωδία διά παντός καί άσκαρδαμυκτί είς μόνον τόν 
υψι στον, ανευτ ι νος  ένοοιασμοΰ, άνευ λοξοβλεπούσης άμφιλογίας

«ί d T O tW a μετά τής συγχύσεως καί τής ά τ α ξ £
του κοσμου τούτου. Σπουδάζουσα δπως παιδαγώγηση καί ηθικώς άν«
Ορεφη τον άνθρωπον, έδίδασκεν αύτόν Γνα αίσθάνηται ηδονήν καί αηδίαν

1 ' πρε! ° ντί X“W  καί το'π(*  ί δβ' Τ  μέν έπί τη καλλονή καί γενναιό- 
τητι του φρονήματος, αηδίαν δέέπί τη ανελευθερία αύτοΰ' καί άπειροκα- 
Λια. Lv φ τονεωτερον δραμα καί ιδίως ή κωμωδία συγχέει πολλάκι- 

*«ί c o A W f e  *  α ί Λ , ^  ξ  

κρινεν αυτα αυστηρως καί σαφώς- όπου δέ τυχόν έκινδύνευεν ό θεατής ?να 
περιπεση εις δισταγμόν, μέγας παρίστατο αύτώ βοηθός τό καθαρτικώ- 
.ατον /ατοπτρον τοΰ χοροΰ. Διά παντοίων τής ιστορίας παραδειγμάτων 
εκηρυττεν η τραγωδία τό εύλαβεΐσθαι τούς θεούς* κα ίά π οφ εύΧ  Γ  
υ ριν. I I  πτωσις και ή περιπέτεια τών δυνατών καί τών βασιλέων 
α^ιτου τεοπείν δήθεν τούς σφόδρα δημοκρατικούς Αθηναίους, μεγάλη 
τη φωνη εοι*ασκε τούς παρ’ αύτοΐς ισχυρούς καί ύπερ^άνους 1

Γ τ Ι Γ ΐ ^ Τ τΡ Τ ’ παρώτρυνε *  αύτ0ύς συνειδότες τά 
Τ *  ‘ς αυθαιρεσίας δρια, πολλω μάλλον έκτιμήσωσί

τήν άπειρον δυναμιν τής ήθικής ελευθερίας. "

η) Πατήρ τγ|; τρ α ν ο ί,;φ ο λ ο γ είτα ι 4 Α ίιχ ίλ ο ;, τ&νον τοϋ'Αοεως

^  ι η &  έ ,  ^  « · ΐο0 w  
T “  0 ή « ό τ , ς ,  ή , αί jj r a f ; τά i

^  tou. Έντεΰθεν τό άρχα&ν Μ ί i c

“ Τ ί "  Τ’ ς ί4  ?»ί'>Λ γγ=ν τών λ ίξ Μ », ,S  βοον-Γώςε-
.ων τώ , a v o j^ w , «αί έ» γ έ,ε , -ή μεγΛ ,φρο.

· » » * .  Δ,άτό νεαρόν είσε'τί
°  ( » ; · ;  παρ αΟτώ oOSiv |χ ϊ! Ιπ.ίεβουλευμ.νο», 4λ λ ’ ε?,1  

απλά* χαί «ζρτ,ροί, άνβυ περκλαχώ», άπρο,?οχήτον



φ·ής. Οί χαρακτήρες του άπλα όντες σχεδιογραφηματα όμοια,'ουσι πρό, 
τά πλαστικά τών συγχρόνων του εργα. O ja  άόυνατεί νά έκο/]λωση 
διά λέξεων, εκφράζει διά της σιωπής. Εν τη Ν ι ό β η  καθηται ή ομώ
νυμος μήτηρ παρά τόν τάφον τών τέκνων κεκαλυμμένη και σιωπώσα 
καθ’ όλον τό δραμα· επίσης σιωπά έντη πρώτη σκηνη ό πρός τό Καυ- 
χάαιον ό'ρος σι'ηροΐς δέσμοις προσηλούμενος και παρά τών υπηρετών 
τοΰ Διάς σκωπτόμενος Ορασύστομος ΙΙρομηθευς. I I  μοΰσά του, άπο- 
κλείουσα τό τερπνόν τών Χαρίτων, δέν καταοεχεται νά έμπνευση αι- 
σήματα τρυφερά ή νά κίνηση εις δάκρυα. Οί ήρωες ήσύχως καί άξιο- 
πρεπώς ανέχονται τά δεινά καί άπαιτοΰσιν όύχί οίκτον άλλά θαυμα
σμόν. Γνήσιος" ών Έλλην τό θρήσκευμα προσπαθεί όπως συνδιαλλάξη 
έν τ7] καρδία τών Αθηναίων τά δυο έχθρικώς άλλήλοις διακείμενα γένη 
τώ ν'θεώ ν ό σίδηρους νόμος τής τυφλής φυσικής ανάγκης, δ παρά τών 
Τιτάνων εκπροσωπούμενος, κάμπτεται ύπό της πάντη έλευθέρας βου- 
λήσεως τών ’Ολυμπίων θεών ύπεράνω ο’ άμφοτέρων ΐσταται ό τά πάν
τα είς αίσιον τέλος άγων Ζευς σωτήρ, ό διά θεοΰ τίνος ή ηρωος διε
νεργών τήν συνδιαλλαγήν. Τόν Προμηθέα ελεύθερο! καί συνδιαλλάσσει 
ό Ηρακλής· τόν Όρέστην λύόυσιν άπό τοΰ δεσμοΰ τών Εριννύων ό 
’Απόλλων καί ή ’Αθήνα* ούτως όμολογείται ή άόίστακτος πίστις πρός 
τήν άόρατον καί ύπερτέραν δύνάμιν, τήν αΓρουσαν τάς αντιφάσεις καί 
μεταποιούσαν είς αρμονίας τήν ύφέστώσαν διαφωνίαν του φυσικου̂  καί 
τοΰ ηθικού κόσμου. Έ ν  τοΐς Π έ ρ σ α ι ς  άνήγειρεν ό Αισχύλος κάλλι
στόν τρόπαιον της φιλοπατρίας καί τοΰ ηρωικού θάρρους έν τώ^ύπερ 
τής έλευΟερίας άγώνι· διετράνωσε δε καί τό πολιτικόν αύτοΰ φρόνημα 
έπαινέσας αύτόθι διά τοΰ Άμφιαράου ούχί τόν δημοκρατικόν Θεμιστο- 
κλέα άλλά τόν άριστοκρατικόν ’Αριστείδην, άγορεύσας έν τη Ορεστεια 
ύπερ της σεμνής έξ Άρείου Πάγου βουλής καί πολλαχοΰ άλλοθι πα- 
ραινέσας τούς ’Αθηναίους ίνα τηρώσι τό μέτρον έν τη άσκήσει τής ε
λευθερίας καί άποφεύγωσι τήν ύβριν καί την φίλαρχίαν. Παρ’ ούτω η 
τριλογία συνιστα συνεχές τι ποιητικόν όλον αυτη δέ τών τραγφοιών η 
τριας άναμιμνήσκει τήν έπικήν τών μύθων διασκευήν, έξ ης ήρύοντο οί 
ποώτοι τραγωδοποιοί· τούτου ένεκα ώνομασε καί ό Αισχύλος τάς τρα
γωδίας του τεμάχη τών 'Ομήρου μεγάλων δείπνων. Τό επος όμοιά,ει 
πρός εικόνα* ή τριλογία πρός σύμπλεγμα άγαλμάτων έχόντων έκαςου 
βάσιν ιδίαν. 'Ο Σοφοκλής πρώτος άφαιρέσας  ̂τόν επικό ; τούτος πέπλον 
έ"ΐλοτέχνησε κατ’ ιδίαν έκάστην τών τραγωοιών αύτοΰ, ήν άνεοειςε^.ε- 
λειον καλλιτέχνημα όμοιον πρός τά αγάλματα του συγχρόνου Ψειόίου,

β') Έσωτερικώς καί έξωτερικώς έτελείωσε τήν τραγωδίαν ό τρα
γικός 'Όμηρο-, ή νέα Σείρήν, ό γλαφυρός καί μελωδικός Σοφοκλής, ό 
μετά ύψους καί μεγάλο πρεπείας συνδυάσας τήν γλυκύτητα καί 
τήν χάριν. Φιλοπονήσας κατ’ ίδιαν τά της τριλογίας μόρια άν έδειξε ν 
έκάστην τραγωδίαν οργανικόν τι όλον, ένω πληροΰται ό κύρισ ς ταύτης 
σκοπός, ή δι’ έλέου καί φόβου ,κάθαρσις* τοιούτω τρόπω τό ε π ι κ ό ν  
ε ύ ρ ο ς  τοΰ Αισχύλου μετεποιήθη είς β ά θ ο ς  λ υ ρ ι κ ό  ν. Τό δραμα 
δηλονότι παρά τώ Αίσχύλφ είναι έπικός τις ή έξωτερικός τής φύσεως 
καί τής έλευθερίας άγών, παρασύρων είς όλεθρον καί τόν άνθρωπον, καί 
λήγων όπόταν μεσολαβοΰσά τις θεότης έξευμενίση καί συνδιαλλάξη 
τάς δύο πολέμιας δυνάμεις. Παρά τώ Σοφοκλει τό δραμα είναι λυρική 
τις ή εσωτερική διαπάλη τής άνθρωπίνης έλευθερίας καί τής άνάγκης 
τοΰ νόμου. Ένταΰθα ό ελεος καί ό φόβος προκύπτουσιν έκ τοΰ άνίσου 
άγ'ώνος τής τοΰ άνθρώπου άσθενείας πρός τινα δύναμίν ύπερτέραν ή 
κάθαρσις γίνεται, διδόντος δίκας τοΰ άμαρτήσαντος καί συνδιαλλαττο- 
μένης παραχρήμα τής άνθρωπίνης έλευθερίας καί τοΰ θείου νόμου* ή 
δέ τραγική τοΰ πάσχοντος ηρωος καταστροφή άποβαίνει τό καθαρτή
ρων πυρ δι’ οΰ καί έξ ού 5ό ήρως μεθίσταται είς τούς θεούς. Κυριώδης 
τών τραγωδιών τοΰ Αισχύλου χαρακτήρ είναι τό π α θ η τ ι κ ό ν ,  ή τοΰ 
άνθρωποί άσθένεια άπέναντι τής τοΰ θεοΰ παντοδυναμίας. 'Η τών ά- 
σθενεστέρων ύβρις καί ύπερηφανία διεγείρει εναντίον αθώων τε καί μή 
άθώων τήν τών ισχυρότερων έκδίκησιν, τήν έξιλασκομένην έν τέλει διά 
τής ταπεινώσεως κάί τής ύποταγής. Κυριώδης τών τραγωδιών τοΰ 
Σοφοκλέους χαρακτήρ είναι τό ή 0 1 κ ό ν, ή σύγκρουσις τών καθηκόν
των. Τό άνθρώπινον πταίσμα προσκαλεί τήν θείαν ποινήν, τήν άνυψοΰ- 
σαν τούς ταπεινούς καί ταπείνοΰσαν τούς ύπερηφάνους. Ό  Σοφοκλής,· 
έν άν θ ρ ω  π  ί ν ω κόσμω κινούμενος, προτήγαγε τήν τραγωδίαν πλη- 
σιέστερον τοΐς άνθρώποις, καί άπεμάκρυνεν ολίγον απ’ αύ τών τόν θείο ν 
κόσμον, έν ω κινείται ό Αισχύλος, έμπνεύσας αύτοίς μείζονα πρός τού
τον εύλάβειαν καί φόβον. Τόν ώραίον τούτον θεού καί άνθρώπου σύν
δεσμον διέρρηξεν ύστερον ό Εύριπίδης όλοσχερώς* κατά τούτον οί μέν 
θεοί είναι ή κενά φαντασίας πλάσματα ή τύραννοι ιδιότροποι* τά δέ τών 
ήρώων δεινοπαθήματα πηγάζουσιν ή άπό τής άδικου βουλής τών θεών 
ή άπό τίνος έτεροδοξίας, έξελεγχούσης τούς πάσχοντας ώς άξιους οί
κτου μωρούς. Αισχύλος όμως καί Σοφοκλής, θρησκευτικώτατοι οντες,· 
πιστεύουσι μέν άμφότεροι ότι ή ηθική δύναμις κατισχύει τής φυσικής 
άνάγκης, άλλ’ ό μέν Αισχύλος υπολαμβάνει ώς αντιπροσώπους τής ή-



Οικής ουνάμεως τούς Όλυμπιους θεούς κατ αντιθεσιν πρός τους Τΐ- 
τανας, ό δέ Σοφοκλής υπολαμβάνει κοινωνικούς και μέτοχους τής η
θικής δυνάμεως τούς τε θεούς καί αύτόν τόν άνθρωπον. Εξυμνών τήν 
παντοδυναμίαν τών θεών ό Αισχύλος λησμονεί τήν τοΰ ανθρώπου αξίαν 
ό Σοφοκλής δμως άνυψοΐ αύτήν τήν ανθρωπότητα έξαίρων τό έν αύτ?ί 
θειον· κατά τοΰτον ό άνθρωπος ισταται πολλω εγγύτερον τοΐς θεοΐς* 
διότι άμφότεροι είναι όντα συγγενή. Ή  μεν παρά τώ Αίσχύλω σιοηρα 
καί αμείλικτος τοΰ κόσμου κυβέρνησις μαλάσσεται παρά τώ Σοφοκλει 
διά τής άγάπης καί τής πεποιΟήσεως· ή δέ τυφλή τής φύσεως ανάγ
κη, είς ην ύπείκουσιν άνθρωποί τε καί θεοί, προσλαμβάνει ήδη τόν τύ
πον εύεργετικωτάτου νόμου, τηροΰντος τήν τάξιν καί αναχαιτίζοντας 
τήν άκόλαστον ύπερηφανίαν. Ώ ς  πολίτικος άνήρ ό Σοφοκλής, μνημών 
τής υψηλής εντολής του, άνεδεί/Οη υπέρτερος τών φατριών. Ή  μοϋσα 
αύτοΰ άπηξίωσεν ινα γένηται θεραπαινίς τής πολιτικής, ή κολακευση 
τούς τυράννους. Βλέπων προβαίνουσαν τήν άχαλίνωτον δημοκρατίαν 
συνέστησεν εμφρονα υποταγήν πρός τούς νόμους. Τόν καλώς οίκοΰντα 
τόν έαυτοΰ οίκον κρίνει άξιον όπως προστατεύση καί τής πόλεως· τόν 
άθετοΰντα τούς νόμους καί θέλοντα νά προστάττη τοΐς άρχουσιν κη
ρύττει άνάξιον επαίνου (1). Αριστοτέχνης ανεδειχθη ό Σοφοκλής και 
έν τ?, διαγραφή τών χαρακτήρων, οιτινες δέν είναι ούτε άπλα σχεοιο- 
γραφήματα ώς παρ’ Αίσχύλω, ούτε άπλα άπεικάσματα τοΰ κοινοΰ καί 
ποταποΰ βίου ώς παρ’ Εύριπίδη, άλλά τελειόταται εικόνες, ών εκαςον 
ίχνος μαρτυρεί τό έν αύταΐς ενοιχοΰν πνεΰμα. I I  σι,ρυφνοτης και τρα- 
χύτης τών χαρακτήρων τοΰ Αισχύλου πραύνεται έν τούτω ύπό εύγε- 
νοΰς τίνος καί όντως άνθρωπινης ευαισθησίας. Μόνος ό Σοφοκλής οεόν- 
τως έξετίμησε καί δεξιώς παρέστησε τό εύγενές τής γυναικείας φύ
σεως έν τγ  Δηϊανείρα καί τγ  Τεκμήσση, καί άντιπαρέθηκε τά ηρωικόν 
θάρρος πρός τά ήπιον τής γυναικός ήθος έντοΐς προσώποις τής Ή λ έ-  
κτρας καί τής Χρυσοθέμιδος, τής ’Αντιγόνης καί τής Ισμήνης. 'Ω ς 
παο’ Αίσχύλω τό αρρενωπόν και υψηλόν, ούτω παρά Σοφοκλει επικρα
τεί τό λεπτόν καί τό’ χάριεν, όπερ όμως ουδέποτε εκφυλίζεται μέχρι

( I )  Ά ν - '.γ .  6 6 1 — G 63.
Έ ν  τοίς yaj> οικείοισιν ο ς  τ ι ς  εσ τ ’ άνήρ 

χ ρ η σ το ί, φανεΐται κάν π όλει δ ίκα ιος ών* 

δ ς τ ις  δ’ ίιπερβάς ?, νόμους β ιά ζετα ι,
^ τ ο υ π ι τ ά σ ι ε ι ν  το ΐς κρατοΰσιν Ιννοεΐ, 

oix ’ίντ !n»Cvo\> τοΰτον Ις Ιμοϋ τυχεϊν.

τοΰ άνανόρου καί Οηλυπρεποΰς. Οί άρχαΐοι έκάλεσαν αύτόν «γλυκύ'/»-, 
καί «μέλισσαν». j l  αύτή χάρις καί γλυκύτης έπικάθηται είς τόν έξω- 
τερικόν τύπον τών τραγωδιών αύτοΰ. ' I I  γλώσσα τοΰ γλυκυφθόγγου 
Σοφοκλέους διαφεύγει έπίσης τό οίδημα καί τήν στυφότητα τοΰ Αισχύ
λου, καί τόν ρητορικόν καλλωπισμόν τοΰ Εύριτ.ίδου, ουσα ούχί φορτική 
ή σοφιστική, άλλ απλή, κεκοσμημένη αρμοδίων σχημάτων καί με
ταφορών, ίοίως οε πειστική. Έ ν τοΐς βραχυτάτοις τοΰ σφοδρ'οΰ καί ζωη
ρού διαλόγου άμοιβαίοις, τά μεν τοΰ Αισχύλου διανοήματα όμοιάζουσι 
πρός τά όρμητικώς καταπίπτοντα τρύφη άποτόμου πέτρας, τά τοΰ Εύ- 
ριπίδου πρός σφαιρί ία δεΰρο κάκεΐσε χάριν παιδιας ρΓιπταζόμενα, τά δέ 
τοΰ Σοφοκλεους πρός όςεα καί εύστόχως έξακοντιζόμενα βέλη. Ένθεν 
μεν τηρεί τό ορθόν μέτρον έν το*ς παθητικοΐς λόγοις τοΰ πόνου καί τοΰ 
πάθους, ένθεν δέ αναπτύσσει διά τών διηγουμέων τά όπισθεν τής σκτ- 
νής συμβαί'.οντα αγγέλων όλην την λαμπρότητα καί γλυκύτητα τής 
ποιητική; γλώσσης, ούδαμώς παραβλάπτων τήν εσωτερικήν αλήθειας 
ην αθετεί ό Ευριπίδης χάριν απλής εύεπείας. Έ ν ώ  παρ’ Αίσχύλω ε
πικρατεί τό λυρικόν, ό χορός, παρά Σοφοκλει άπο/αθισταται ή ορθή ά- 
ναλονια μεταξύ πράξεως καί χοροΰ, ούτινος οί μέν ρυθμοί ειναι μελω- 
αχ ώ τερα , τά δε νοήματα άδιασπάστως συνδέονται μετά  της πράξεων. 
Παρά τώ Σοφοκλεΐ κατ’ εξοχήν έκτελεΐ ό χορός ήνπερ άνωτέοω έξη - 

γήσαμεν^ έντολήν αύτοΰ. Ο άμίμητος περί τήν διασκευήν τοΰ μύθου 
ποιητής διαπλέκει τήν πραξιν τεχνικώς, προκατασκευάζει λεληθότως 
την καταστροφήν, αναπτύσσει κατά μικρόν τά πάθη αύξάνων τήν ταοα- 
χήν τοΰ θεατοϋ, έπιτείνει τήν δέσιν, πάλιν παρενσπείρει έν τώ μ ε τ ίξ ύ  

και τινας άκαριαίως λάμποντας καί τόν θεατήν παραμυΟουντας σπινθτ- 
ρας ολΓ.ί;ος, εως ου ρίψϊ] αύτόν εις ταραχήν μείζονα διά τής τελεία- 
καταστροφής.

γ )  Ιελευταΐόςτών μεγάλων τραγικών ειναι ό σκηνικός φιλόσοφο- 
6 σκυθρωπός τό ή9ος καί άμεοής καί μισόγελως, άλλά καί σοφισττ" 
και ρήτωρ καί τρα γικώτα :ος Ευριπίδης. ’Εξετάζομε ος καθ’ εαυτόν, φαί
νεται μέρας, εστιν ότε δέ καί απαράμιλλος· συγκρινόμε ος όμωςπρός 
τους προτέρους δύο, δέν παρίσταται άμοιρος ελαττωμάτων. Ώ ς  vvr- 
σιον τέ/./ο , τής εποχής του, μετέσχε τών κακιών αυτής, ά τε δή πάοα- 
συρθεις υπο τοΰ χειμάρρου καί καταστάς αυτόχρημα ποιητής τής όχλο- 
κρα,ιας, όιό.και αιτραγωκχι αύτοΰ, πλείστας μέν άλλωςεχουσαι τάς 
αρετας, μαρτυροΰσι τήν καθόλου παρακμή·, τοΰ βίου καί τής τέχνες τών 
Ελλήνων. Έ π ί τοΰ πελοποννησιακοΰ πολέμου, καθ’ ον ηκμασεν ό Εύ-
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f ιπίδης, ό δημόσιος βίος άπέβαλεν δλην αύτοΰ τήν αξίαν ένεκα τής α- 
ν α γ ώ γ ο υ  δημοκρατίας, ηθική δίαφθορά διεσεισε τάς βαρείς του οικογέ·' 
νειακοϋ βίου, ωχετο δέ πασα άρετή πο7.ιτική τε χαί άνθρωπινη. Επί 
μέν τών Μηδικών δ εύκλεής ύπέρ τής πΛτρίδος καί τής έλευθερίας α
γών άνεπτέρωσε τούς 'Έλληνας δια' οητικώς τε καί πολιτικώς· ο οει- 
νός όαως καί όλέθριος πόλεμος, ό καθ’ Έλλή- ων 'Έλληνας εξοπλι- 
σας, άπέβη φαγέδαινα κατεσθίουσα βαθμηδόν τής Ελλάδος τάς σαρκας 
μένεις ου τ έ λ ε ο ν  παρέλυσε τάς βιωτικάς τοΰ έθνους δυνάμεις. Απω- 
λετοτό γενναϊον καί νεανικόν φρόνημα· ξημβλόνθη ή χρτις τοΟι υψη
λού καί καλοΰ· δοξοσοφία αντικατέστησε τήν προτέραν απλοικοτητα, 
λόγοι δε εριστικοί καί γνωμολογίαι καί είκοτολο',ίαι, και πανΐοιαι αλ- 
λαι ρήσεις, νοΰ μέν κε-αί άλλά κομπώδεις καί κεκαλλιεπημε αι, εφε- 
ροντο άνά πάντων τά στόματα. Φιλόσοφοι καί σοφισταί ύπεσχαψαν τα 
θε-χέλια τής πίστεως* άδιχφορία πρός τήν θρησκείαν καί ψυχρούς του 
πνεύματος κατέσβεσαν τά ίερώτατα αισθήματα της ψυχής* οι περι 
θεών μϋΟοι έχλευάσθησαν καί διεστράφησαν χαμαίζηλος διά οια εςη- 
νρε'ωσε τό έν άνΟρώπω θειον, έπεκράτησε δέ υλική τις και παχυλω- 
ίάτη π ε'ί άνθρώπου καί κόσμου καί θεοΰ θεωρία, άνευρίσκουσα τό μεν 
«κοότατον τ ώ ν ά γ α θ ώ ν  έν τ?  ήδον? , τό δετών κακών άκρότατον έν τη 
ένδεία. Οί της οίκογε- είας δεσμοί διεσπάσθησαν τοΰ γάμου την ιερό
τητα' κ α τεμ ό λ υ ν α ν  τό τε ύπερπλεονάσαν σμήνος τών εταιρών και α ί 

παοά φύσιν ήδοναί* έίέλιπε πασα πίστις πρός τήν γυναικείαν άρετην, 
τό'δέ άσθενές φΰλον έγέ- ετο ερμαιον τοΰ μί'ους >αί τοϋ^/λευασρου 
τής κακοηθεστάτ/ις όχλο/ρατίας;— Αισχύλος καί Σοφοκλής εσπουόα- 
ζον διά παντός δπως ένθουσιάσωσΐ καί άνυψώτωσιν ύπεράω τοΰ κοι
νού καί συνήθους βίου τούς έαυτών συγχρόνους, παριστώντες αυτοις 
έν κατόπτρω ώς βελτίονα καί εύγενέστερον τόν ποιητικόν κόσμον του 
μ υ θ ώ δ ου ς αίώ·:ος· ό Ευριπίδης τουναντίον, μετενεγ>.ών τά φροήματα 
καί τό πνεΰμα τής ιδίας έπο ής είς τούς ηρωικούς χρόνους, τεριε αλ- 
ψε τάς άσθενείας καί τά ελλείμματα τών συγχρόνων, διό καί εκακισθη 
έν τοίς Β α τ ρ ά χ ο ι ς  ότι «έκ χρηστών καί γενναίων μοχθηρότατους 
άπέδειξεν, οτι λαλιάν έπιτηδεΰσαι καί στωμυλίαν έδίδαξε καί τούς πα- 
ράλους άνέπεισεν άνταγορεύειν τοΐ; άρχουσιν». Οί περί τήν θρησκείαν 
έλευθεαάζοντες ήρωες αύτοΰ, εί καί συεχώ ς τοΐ; θ εο ϊς  συνομιλοϋντες, 
άαφιβάλλουσιν δμως δίκην σολιστών είς τών θεών τήν υπαρξιν ή επι- 
•/είνουσι τάς τών θεών πράξεις κατά τόν ήθικόν γ- ώμο α τής -οΰ Σω- 
•/.ράτους φιλοτοτίας* τοναύτην ασέβειαν διακωμωδών δ Αριστοφάνης

ίν τ^ περί τών πρωτείων έριδι τοΰ Αισχύλου καί τοΰ Εύριπίδου, λία·> 
«ύφυως παριστα κεϊ ο > μέν έπικαλούμε b > ώς προστάτιδα θεάν τήν Δή
μητρα, τοΰτο.1 δέ τον αιθέρα τό έαυτοΰ βόσκημα, καί τής γλώσοης τόν 
στρόφιγγα, καί τήν ξύνεσιν καί τούς όσφραντηρίβ’.ϊς μυκτήρας!— Τήν 
•ελλεψν αληθούς άρετής άναπληροί ή μέχρι κόρου χρήσις τής ρ/ρο- 
f - ικ ή ς  εύφραδείας καί τώ-’ φιλοο νικών γνωμώ"·, έ.·εκα τών οποίων δ 
Ευριπίδης καί παρά τοΰ Σώκράτους πρό πα το ; άλλου ποιη-οΰ έτιμήθ'ν, 
καί παρά τής άρχαιότητος π ά ν σ ο φ ο ς  ώ-ομάσΟη, καί αυτός ούτος 
σεμνυνόμε-ος εϊπεν δτι λαβών τήν τέχνην παρά "ού Αισχύλου «οίδοΰ- 
σαν ύπό κομπασμάτων καί ρημάτων έπαχθώ >, ίσχνανε καί τό βάρος 
άφειλεν έπυλλίοις καί περιπάτοις καί τευτλίοισι λευκοΐς, χυλόν διδούς 
στωμυλμάτων, άπό βιολιών άπηθώ-.»— 'Ως μέγας καρδιογνώστης ό 
Ευριπίδης επιτυγχάνει μέν θαυμασίως είς τήν πολλάκις βραχυλόγον 
τών χαρακτήρων διαγραφήν δέν μεταρσιοΰται δμως είς τούς ηρωικούς 
αιώνας, πε ί οϋς κατ’ έξο /ήν στρέφεται ή άρχαία τραγωδία, άλλ’ |ρ- 
πει χαμαί καί πο:ει τούς άνθρώπους οΰχί ο:ους δε? εί αΓ, άλλ’ ο:οί είσι 
καί οΐους έφαντάΓοντο οί σύγγρο οι ’Αθη αΐο:. 'Ο σφοδρά δημοκρατικός 
ποιητή:, ό μηδέν άλλο έπ 'ιώ ξάς ή τό άρέσκειν τώ δήμω, επίτηδες 
περιγράφει τούς βασιλείς ώς ώμοτάτους τυράννους, άμοίρους πάστς 
ί^γαλέιότητο; καί άξίας. Οί ήρωες αύτοΰ φαί ονται εύψυχοι καί θαρ
ραλέοι δπου πρόκαται ίνα έ' εργήσωσιν άκι δύ'ως. Τήν Έ/,ένην φονεύου- 
σιν άνάνδρως ό Όρέστης καί ό Πυλάδης, εισδύοντες έπί τινι προΐάσει 
είς τό; θάλαμον αυτής, άπομακρύνοντες ήν αΰτ<] έπήγετο θεοαπείαν 
καί άπάγοντες τήν τοΰ Μενελάου θυγατέρα Έρμιόνην ώς ένέχυροντής 
έαυτών σωτηρίας* δ αυτός Όρέστης έν r/j Ά  ν δ ρ ο μ ά χ  η αίρει έκ 
τοΰ μέσου τόν άνταγω ·ιστήν -ίου Νεοπτόλεμον έν ΔελφοΤς, έοεθίζων 
κατ’ αύτοΰ τό; δήμον διά παντοίων ψευδολογιών έ ν τ η  Ε λ έ ν η  
δολίως έξαπατα ό Με έλαος τόν Θεοκλύμενόν δπως άπολάβη τήν έαυ
τοΰ σύζυγον καί έντη Έ κ ά ο η  δέ άγροίκως χλευάζει τήν γραίαν ήδη 
καί δυστυχούσαν αιχμάλωτον ό Όδυσσεύς.—  Γνωστή καί παροιμιώδης 
είναι ή πρός τό θήλυ γένος καταφορά τοΰ Εΰριπίδου, έξ ής άφθο ^  
ύλην ήρύσατο ό κωμικός ί  α π ο φ η  τάς Ο εσ μ ο ? ο ρ t α ζ e ύ σ α ς· 
τάς γυ αΐ/.ας, τών οποίων τήνήθι/,ήν άξίαν άπαραμίλλως περιέγραψεν 
ο φιλανθρωπότατος Σοφοκλής, άποκαλει ό πρός τό φαινόμενον μισο·̂  
γυνής Ευριπίδης «κίβδηλο; ά,Ορώποις κακόν» καί κηρύσσει αύτάς ά* 
μοί ους^πάσης ηθικής άξίας, πλήν τίω ν ευαρίθμων ήρωίδων, ας πρό 
αύτοΰ έξύμνησεν ή σεμνή άρχαιότης.— Τούς μύθους διασκευάζει ό Ε >



ριπίδης μετά μεγάλης α υ θα ιρ εσία ς, καί ενίοτε ούχί δεξιως, πολλακίς 
δέ χαί μεταποιεί αυτούς έπί τη εαυτών βλάβη. Άγνοών τόν ύψιστον 
τοΰ άνΟοώτ.ου προορισμόν, ούδαμοΟ διεγείρει αληθώς τ ρ α γ ι κ ό ν  «ό
νον -της' ψυνη:, άλλά τιθείς συνήθως τήν περιπέτειαν είς έξωτεριχην 
«πνα κακοπραγίαν, παριστα τούς πλουσίους περιπίπτοντας είς πενίαν, 
διό καί διαπαίζεται ώς «πτωχοποιός, ραχιοσυρραπτάδης, πρώτος τους 
βασιλεύοντας ράχι? άμπίσχων ιν’ έλεε-οί τοΐς άνθρώποις <ρινο«αναι ϊ ,
Ό  Εύοιπίδης έγίνωσχε μέν ινα χατανύσση τών θεατών τάς χα «ας ita 
σχτνών παδητιχωτάτων, τοσοΰτον δέ κινη αύτούς εις δάκρυα χαι εις οί
κτον, ώς τε καί παρά τοΰ Άρίστοτέλους προσηγορεύΟη ό τών ποιητών 
τραγιχώτατοί" (-1)· άλλ5 εί χαί θαυμασίως διεγείρων τόν τε ελεον και 
τόν φόβον, ούδέποτε έφρόντισεν όπως διά της χαθάρσεως τούτων καί 
τών τοιούτων παθημάτων δώση έντέλει άποχρώσαν xcu ευαρεστον λυ- 
σιν ώς επραΗαν οί άλλοι τραγικοί. Τά δράματα τά είς δυστυχίαν ά- 
πολήγοντα ουτεάνυψοΰσι τό πνεΰμα ούτε άναπαύουσι τήν καρδίαν των 
ΰεο ο̂ών, άλλά παραμυΟοΰνται αύτούς διά της χοι-ής  ̂ρήτρας «σ,ερρα 
νάο άνάγκη)), καί «πολλά ο άέλπτως κραί'ουοι θεοί». Κατηγορη,εις 
Κότινων έπί τούτω, έπεχείοησεν ί α  λύση τάς άντι?άσεις χαί αρη τάς 
έν τ ά τ  τύναις τών ηρώων του διααωνίας διά λύσεως αίσιας και ευτυ- 
νοΰ'·. Καίέν τ ο ύ τ ω  δμωςέφάνη όλί .ον επιτυχής, διότι ή είς ευτυχίαν 
ίεταβόλή πηγάζει ούχίέξ αύτοΰ τοΰ δράματος, άλλ εχ τίνος εςωτε- 
1 * ς  δυνάμεως ή τοΰ έκ μ η χ α 'ή ζ  Π α ρ ’ Εύριπίδη πρώτον γίνεται
η τ?ς τραγικής τύχης λύσις δι έν ός ή δυών γάμων και 6η και γαμων 
άποόασ ισθέντων πρότερον έν ούρα'ώ. Έ ν  τω Ό  ρ ε σ τ  η ^οιε-εργει ο 
"Απόλλων δύο γάμους, τόν τοΰ Όρέστου μετά τής Ερμιονης και τον 
τοΰ Πυλάδου μετά τής Ήλέκτρας· ή ’Ανδρομάχη εν τω ομωνυμω 
δοάματι νυμφεύεται μετά τοΰ Έλένου· έν τη ' Ε λ έ ν η  και εν τη Α λ- 
X ή σ τ  ι δ ι δύο άνδρες λαμβάνουσι πάλιν τάς εαυτών συ,υγους, ί οιου- 
τ<ο τρόπω ή τραγωδία προσεγγίζει τη μετ ολίγον αναπτυχ^σομεν·/) 
κωμωδία ού μόνον κατά τήνλύσιν άλλά καί κατά την ολην οικονομίαν 
τοΰ δράματος, τό όποιον άσχολεΐται ήδη περι τας συνήθεις του αν
θρωπίνου βίου σκηνάς καί περί πολλάς, δολιως μεν προοεβουΛευμε»ας 
δεξιώς δέ εύοδουμένας μηχανορραφίας, ώς μαρτυροΰσιν ο τε Ο ρ ε ξ η ς

( Ί )  Κ α ι ό Ε ύ ρ ιπ ίϊη ,-, εί καί τά  α λ λ *  μ ή  ευ οίκονομεϊ, άλλά ιραγΓ/.ώτατάς 

*  τών ποιητώ ν γ ί ν ε τ α ι .  (Π ο ιη τ . 1 5 ,  4 0  Λ -  Έ , «  μεν ουν οιλοπονώ τατος^ο 

Ε ύ ρ ιπ ίίη ς δύο τα υ τί τΛ Οη, μανίας τε  χαί ε > τ α ς  Ικτρ α γω δ ή σ α ι, Μ ν  τουτοις ω ς  

♦iw  οίδ’ «  τισιν Ι τ έ ?βις ε υ τ υ χ έ σ τ α τ ο , '.  (Λογγ,ιν. Ι ο ,  3 . )

sttti ή Ι φ ι γ έ ν ε ι α  ή έν Τ  α-ύ ρ ο ι ς.— Συνελόντι ειπεΐν ή τοΰ Εύρι- 
πίΓου τραγωδία διακρίνεται ούσιωδώς από τής τοΰ Αισχύλου καί τοΰ 
Σοφοκλέους. ’Αντί τής μεγαλοπρεπούς άπλότητος τοΰ Αισχύλου καί 
της αξιοθαύμαστου τέχνης τοΰ Σοφοκλέους car εται παρ’ Ευριπίδη α
σύγγνωστος τις όλιγώρησις έν τη οργανική οικονομία τοΰ μύθου, διότι 
ή έλλείπει ή κυρίως δραματική πράξις, ώς έν ταΐς Τ  ρ ω ά σ ι ν, ή άτε- 
χνώς συνοεονται έν ένί μόνω δράμα τι δύο τραγικά συμβάντα, ώς ή σρα- 
γή τής Πολυξένης καί ή τιμωρία τοΰ ΓΤολυμήστορος έν ' Ε κ ά β η ,  ή 
λύεται ή δέσις παρά φύαι--, διακοπτομέ ου τοΰ δεσμού παρά τοΰ έκ 
μηχανής Οεοΰ, ώς έν τώ Ό  ρ έ σ τ η ,  ή διαπλέκεται ό μΰΟος έπικώς 
διά τών έπεισοίιων, ώς έν Φ  ο ι ν ι σ σ α ι ς. Κατά τήν έποχήν ταύτην ή 
τραγωοια, έπιλαθομενη τής υψηλής αυτής εντολής, δέν ειναι πλέον με
γαλοπρεπής ύμνος, δ'/ ου δοξολογείται ό τάς τύχας θεών τε καί αν
θρώπων διέπων δάκτυλος τής θείας παντοκρατορίας, άλλ* άποστατοϋσα 
κατά τής θρησκείας έογμττι-.ει ότι τήν τύχην τών ηρώων όρί.ουσιν έν
θεν μεν ή ματαιοδοξία καί τά πάθη τών ανθρώπων, ένθεν δέ ή οργή 
και η ζηλοτυπία τών θεών. Φυσικώ τώ λογω έχτοτε επαύσατο καί τό 
λυρικόν στοιχεΐον αποτελούν όργανι>.όν τοΰ όλου μόριο·;, ό δέ χορός, 
ουδαμώς συναγωνισμένος, ω ς παρατηρεί ό ’Αριστοτέλης (1), προσε 
πιτιθεται ως περιττόν τι καλλώπισμα καί λυρική έκ<ρρασις ζέν/ς έν
νοιας ήθικής ή ρ.υΟολογικής ^2). Οσω Οε μάλλον ά^ίσταται αχό τή·, 
πράξεως ό χορός, τοσούτω μάλλον προσεγγίζει ή τραγωδία τώ έπει, 
ώς φαίνεται έν τοΐς προλογοις καί έν ταΐς διεΗο ι̂καΐς διηγήσεσι τών 
τά όπισθεν τής σκηνής συμβαινοντα μηνυοντων αγγέλων. Τούς προ 
λόγους τουτους, ούς άπαγγελλουσι πολλάκις πρόσωπα μηδίμώς με- 
τεχοντα τής πράςεως, έπενοησεν ό Ευριπίδης ότως διευκολύνη παρά 
τω όχλω τήν χατανοησιν τών εαυτοΰ δραμάτων, ίσως δέ καί όπως οί- 
τίολογηση όσας έπεφερεν είς τήν «ασκευήν τοΰ μύθου μεταβολάς. Αί 
μαχραί καί λεπτολόγοι τών άγγέλων διηγήσεις, έξασθενίζουσαι τήν 6- 
λικην εντυπωσιν, αποβαλλουσιν ένίοτε και πασαν έσωτερικήν πιθανότη- 
ι.α. Και εν τοΐ' οιαλογοις οε υπαρχουσιν οί συνήθεις τότε παρά τοΐς

( ί )  Κ α ι τον χορον οέ ενα δει ύπολαβίΐν τών υποκριτών καί μόριον είναι το3 
δλου καί συναγωνίζεσΟα., μ ή  ώ ;  παρ’ Εύριπίδν,, άλλ’ ώ ;  παρά Σοφοκλει.

τοΰς y ορούς ού τα ακόλουθα φΟεγ^ομενους τ^  υποΟε- 
σ-.ι, “ λλ^ ίστοριας τινα ς α π α γγέλλοντα ς, ώ ;  Ιν ταΐς Φ ο .ν ία σ α ΐί, ούτε Ιμ π ιΟ ώ ς 

«ντιλαμ^ανομένους τ£ ν  άδικηΡέντων, αλλά με-.αξϋ άντιπ ίπτοντας.

(Σ χ ο λ . ’Λ ρ υ το φ . Ά · ' .  Ι ί ? , -)



’Αθηναίοις ctxflc t» l  καί πολιτικοί τρόπο·. τοΰ λέγει·’, οιοι αί ρητο, ααί.
&·.·■τηρήσεις τοΰ Πη·' έως καί τοΰ Με- ελάοα έν ττΓ Α  ν 8 ρ ο μ ά χ  φ  
ιής Ελένης καί της Εκάβης έν ταΐς Τρφάσι, τοΰ Αγοίμέμ ο ος καί 
τοΰ Μενελάου έν τ·?, Ί  φ ιγ ε ν ε ί α έ ν Α ΰ λ  ί 6 t. I ούτου έ εκα συ ,ρ
ότα αυτόν ό Κυντίλιανός τοΐς περί τήν τών λόγων τέχνην άσχοΛου-- 
μ έο ις , έν ω 6ε αυτό. τοΰτβ κακίζεται παρ’ άλλων, οι τινες άσμεΜ ο.- 
ται είς τό σ ουδαΐον καί- υψηλόν καί τοΰ κοθόρ'ου άξιωτερον ΰοος του 
Σο^οκλέους.— Τελευταίο:; καί έν τ·?, γ/ ώσοη τοΰ Ευριπίοου ά' αζανο· -  
ταΐ άπαντα- τά πλεονεκτήματα καί τά έλαττώματα της συγχρόνου 
φράσεως, ένθεν μέν τό καθαρόν καί έ αργές, τό λεΐον και γλαφυρό1, 
τό ευ/apt καί γλυκύ, ένθεν δέ τό εύκολον καί άνετον, τό άδολετχ^καί 
στωμύληθρον, τό ειρω ικόν καί σκωπτικόν.

’Αλλ’ όπωςδήποτε ό Ευριπίδης ήτο ό προσφιλής καί κεχαρισμενος 
τώ πλήθει ποιητής.. Τό όπωσοΰν αριστοκρατικόν π εΰμα , τό έν ταΐς 
τραγωδίαις τοΰ Αισχύλου καί τοΰ Σο.οκλέους έτικαθήμε· ο-, έ' ετοίεε 
τώ δήμω Οάμβος δμα καί σεβασμόν· όΈύ.ιπίδης δμως, δημοκρατικό
τατος ών ποιητές, ώς αυτός είττεν έν τοΐς Βατράχοις, «δημοκρατικόν 
έδρων,» καταβάς άπό τοΰ ποιητικοΰ ΰι}ους είς τάς ταπει- άς χώρας τού 
ο/λου’, έφρόνει- καί έλάλει ώς αύτός ουτος καί έσεμνύνετο μάλιστα πα^ 

Άριστοϊάνει ότι τά πληθη
1 λ  λεΐν  I  ίδα^α

λεπ τώ ν  -re ν.α ό%ω/ είσ β ο λ ά ;, Ιπο>ν τε  γ ω ν ια ίο ι» * ,,  

νοείν, όρα*, ξυνιενα:, ατρε^ειν, έ fav , τεχνα ζειν , 

x a y  υποτο" εΐ Οα , its ινο.Τν α~α τα , 
οικεία π ίά γ μ α χ ’ ΰσ ά γ ω ν , ο !" χ ? ώ μ  0 ο ΐί ζυνεσμεν,

|ς ών γ ’ αν Ι ς η λ ε γ χ ό μ η ν - ξ υ ν ε ΐ 'ό χ ες  γάρ ο δ '.ο ι 

η λ εγ χ ο ν  αν μ υ  xrj χ έγ ν η ν . ,

Τά πλνθη έξεπλήσοοντο θεώμε'α όιοασκομενας τας τραγωέιας τΟ  
Αισχύλου καί τοΰ Σο^οκλέους· ό Εύριτίδης όμως, «ό τό Οέατρον με-τ 
στώσας ηδονής,» έτερπεν αύτά.τοτοΰτο ■·, ώς τ ε  καί. μετά τήν δει οτατην 
έν Σικελία πα- ωλεθρίαν πολλοί αίχμα) .ωτευθέντες AC η αΐοι ετυχο της 
ελευθερίας άπαγγείλαντες τούς ςίχουςτοΰπεοίληρέ ου αυτοις ποιη ου, 

ο ) Τελειωθείσης τής τραγωδίας, άεπτύχθη ή μετά τών <ριίρών 
τοΰ Βάκχου υμ ών καί τών ακολάστων Κυφαλλικών με) ών cv ε ομε η 
κωμωδία  ̂ ή τό γελοΐονκαί άώδυ'ον αίσχος πρός διόρθωσιν ήθους επι- 
τηδεύουσα(Ι)* Έ π ί μέν τών μηδικών πολέμων καί της συγχρόνου.

r n  Κ α - α  τόν Ά ο ,σ τ ο χ έλ .,ν  εΤ.ν,ι ή  κ ,  μ ω ο ί*  . μ ( μ τ , * , -  φ α υ λ ο τ έρ ω . μ '*ν , Ο* 
μ έ ί ! ο ι  Γ «  αν * * « 1, ν ,  ά λ λ ,  τοΟ α ί σ ι ο υ ,  , δ  σ τ , , ό  γ ε λ ο ,,ν  μ ο ,ιο ν  *

γ ελ ο ϊό ν  ίσ τ ιν  ά μ  κα ί « ΐ σ χ ο ;  ανωουνον κ α ι ο»  <**«? ικ 6ν *

τούτοις σώφρο’ος δημοκρατίας, ή κωμωδία, άτομική τις ούσα άπλώς 
διαγραφή καί τά έλαττώματα ώριτμέ ων πρσώπων στηλιτεόουσα, οέν 
διήγείρε παρά τοΐς Άδηναίοις τό αυτό διάφορον οίο; τά σπουδαία καί 
τραγικά δράματα τοΰ Αίτ/ύλου καί οΰ Σοιοκλέσυς. Όψιαίτερονόμως, 
δτε, άτοτοβηθε · ό ;  τοΰ έςωτερικοΰ κινδύνου καί έκαναληφθέντος τοΰ 
παλαιοΰ άγώ ος τών δημοκρατικών καί τών όλιγαρχικών, ήρξατο διά 
τοΰ Περικλεούς τελείαν νίκην ή δημοκρατία, οι μέν Άδηναΐοι έπεόό- 
6ησαν μετά πλείονος ζήλου εί; τήν μελέτην καί έξέλεγξιν τών κατά 
τήν πολιτείαν, ή δέ κωμωδία έγένετο δημοσία τις πολιτική λογοκρισία. 
Οί πολιτικοί χαρακτήρες, οΰς έκ τοΰ δημοσίου βίου έλάμβανε καί διέ- 
συρεν ή κωμω:ία, ήσαν τό αντίστροφον τών ηρωικών χαρακτήρων, ούς 
έκ τών άρχαίω ·* μύθων έλάμβανε καί έτι μ,αλλο; διεκάθαιρε καί άνύψου 
ή σεμνή τραγωδία. Καθώς άλλοτε τό έ π ο ς  καί ό ί α μ β ο ς ,  ουτω 
καί νϋν ή τραγωδία καί ή κωμ,ωδία παρέστησαν τήν- άντίθεσίν προγε ε- 
στέρας έ; ο ής ένδοξου καί ιδεώδους πρό; τήν έποχήν τήν παροΰσαν, 
τήν άδο ο̂ν καί ταπεινήν. 'Γπήρχον μέν είσέτι άπαντες έν τ^ πολιτεία 
οί αγνοί τύπο:, άπέδρα όμως τό έν αύτοΐς πρότερον ένοικοΰν υψηλόν 
καί εύγενές πνεΰμα. Καί κατά τοΰτο λοιπόν ή κωμωδία είναι πιστή 
τής έποχής είκών, ότι δ'.ά μέν τών καλών καί άγνών τύπων τής τρα
γωδίας παριστα τό αισχρόν καί ρυπαρόν τών συγχρόνων ήθος, οιά δέ 
τοΰ μεγάλοτρεποΰς της τραγωδίας ΰ;ους έξαγγέλλει φρονήματα 
άνελεύθεοα καί χαμερπή.

Έ κ  τών αρχαίων κωμωδοποιών μάλιστα διέπρεψαν ό Κρατΐνος, ό 
’Αριστοφάνης καί ό Εΰκολις, κατά τόν αύτόν τρόπον δια γέροντες άλ- 
λήλων, καθ’ όν καί οί τρεις τών μεγίστων τής τραγωδίας ήρώων. 'Ο 
Κρατΐ ος, έχων τό πικρόν τοΰ ’Αρχιλόχου, «γυμννί τη κεφαλή» ίάμ- 
οιςε τας των συγχρόνων κακίας και μωρίας, ουοαμως μετρια,ων τους 
σαρκασμούς αύτοΰ διά τής χάριτος τοΰ έξωτερικοΰ είδους τε καί τής 
φράσεως. Φαιδρός καί έπίχαρις τούναντίο/ ύπήρξεν ό Εύπολις, ουτι  ος 
καί τό ϋ-;ος χαρίεν καί λεπτόν, καί λίαν εύστονα τά ευτράπελα βέλη. 
Μέσην οδόν έτράπη ό άστεΐος καί κατά Πλάτω α χαριέστατος ’Apt- 
στοράνης, ό τό έπί/αρι τοΰ Εύπόλιδος καί τό πικρόν τοΰ ’Αρχιλόχου 
πάνυ δεξιώς συγκεοάσας.

Ό  Άριστορά.ης, «τό άνάγωγον τοΰτο καί προσφιλές άγαλμα τών 
Χαριτω ·,» έσχεν εί;,ερ τις έκ τών αρχαίων ποιητών άγχί οιαν εύστοχο ν 
καί ά· εξαντλητον, καρδίαν εύαίσθητον καί άτρόμητον καί φαντασίαν 
ίσχυράν και γόνιμον καί πυρώδη, Κυριωτέρα τάσις τών κωμωδιών



αύτοΰ είναι ή παρωδία* παρωδία τοΰ τραγιχοΰ θέατρου, παρωοίχ ι >.ν 
έκλειπούσης χρηστότητας, παρωδία τη ; δι’ άρνησιθέων σοφιστών οιενερ- 
γουμένης αγωγής, ή παρωδία τη ; πολιτείας·, καθ' ήν ότέ μέν γυναίκες 
αγανακτούσαν έπί τί) φαόλη κυβερνήσει είσάγουσι γυναικοκρατιαν και 
ίσοχτημοσύνην, ότέ δέ άνδρες δυσηρ«στημένοι χτίζοαπν έν τω αέρι πο- 
λιν κατά βελτίονας και ύγιεστέρας άρχάς, ότέ δέ πάλιν γυναίκες φι- 
λοπάτριδες, πονοΰσαι τήν παΰπν τοΰ μακροΰ καί εμφυλίου πολέμου, 
άποφεύγουσι τάς περιπτύξεις τών συζύγων των όπως εξαναγκασωσιν 
αύτούς ινα ποιήσωσι τήν ειρήνην. 'Ο  οξυδερκέστατος ’Αριστοφάνης cui- 
οεν, ότι τάς βάσεις τής πολιτείας καί τοΰ μετ’ αύτής^συνδεομε ου πο
λίτικου βίου ύπέσκαψαν πολλά καί παντοΐα κακά, οίαλ.  χ . ή έν τώ 
άναιδεϊ Κλέω-.Ι ενσαρκ.ωθεισα άχαλί'ωτος δημοκρατία μετά τών συκο
φαντών, τών ρητόρων, τών αισχροκερδών άρχό των καί τών a/.λων ού- 
δενός άξίων οπαδών αύτής* ή είς τό πρόσωτ.ον τοΰ Σωκράτους δυστυ- 
7 ώς καί ώς μή ώφελεν αποδοθείϊα δοκησκοφία τών σοφιστών, ή τήν 
θεότητα άπαρνησαμένη, τήν τών όλων φύσιν ώς νεκρόν τινα^μηχανισμόν 
ύπολαβοϋσα, αυτή έαυτήν άποθεώσασα καί τά αγνά τοΰ δήμου αισθή
ματα βεβηλώσασα· αί παρά τοΰ Εύριπίδου έκπροτωπηθεΐσαι κεναί των 
πο'.ητών επιδείξεις, αί ανελεύθερα δια' οήματα είς κεκοσμημε’ας φρά
σεις περικαλύψασαι, τήν περί καλοΰ αισθητικήν κρίσιν τοΰ έΟ· ους αμ- 
βλύνασαι, καί τό ηρωικόν αύτου φρόνημα διά παντοίων γυναικοπρεπών 
αισθημάτων διαθρύψασαι καί έκνευρίτασαι* ή ματαιοφροσύνη, ή πλεο
νεξία,' ή άσωτεία, καί ή δικομανία τών ’Αθηναίων, ή άνειμένη τών παί- 
δων αγωγή, ή τών νέων διαφορά, αί τών άνδρών ύβρεις καί άκολα- 
σίαι, καί ή τών γυναικών Ορασύτης καί μαχλοσύνη. Κα',ώς βραςύτε-· 
ρον ό Δημοσθένης καί ό Φωκίων, παρεστη θαρρα/ εος είς τό με-ον και 
ό ’Αριστοφάνης δημόσιος κατήγορος τών δημοφθόρω'», ούοαμως φοοη- 
6είς τόν ϊδ·.ον κίνδυνον καί τήν δυσμέ ειαν’τών ισχυρών. Μετ’ εύλογου 
παρρη'ίας σεμνύνεται έ'.ώπιον |τοΰ δήμ<χ>, «αύτός ειμι πολλών άγα-

Οών ύμιν άξιο;»
π α ύ σ ο ι; ύ μ « ;  ξεν ικοίσι λ ό γ ο ι ; μ ή  λ ία ν  έςα π α τά ^ Ο α ι, 

μ ϊ',θ ’ η δ εσ θ α ι Ο ω π ευ ο μ έν ο υ ;, μ ή τ ’ είν α ι χ α υ ν ο π ο λ ίτ α ;·

τούτου ένεκα έγένετο αύτός μέν έξάκουστος, λαοί δέ καί ηγεμόνες φΟο- 
νοΰσι τούς ’Αθηναίους ενεκα τοΰ ποιητοΰ*

τοιγα 'ρτοι ν 'ν  έ *  τώ ν  π ό λ εω ν  τόν φόρον ύμ ιν  α π α γ ο ν τ ε ; 

η ξ ο υ σ ιν , Ιδεϊν Ιπ ιθ υ μ ο ύ ν τ ε ; τον π ο ιη τ ή ν  τόν ά'ριστον,

S j t i ? παρεκινδύνευσεΜ  ’ Α θη ν α ίο ·.; εΐπεΤν τά  δ ίκ α ια . ^

Ο ίΐτω  δ’ αύτο υ  π ερί τ τ ;  τ ό λ μ η ;  η ί η  ν ,λ έο ; ή κ ε ι^

ότέ και βασιλεύς, Λ ακεδαιμονίω ν την πρεσοείαν β»σανίζ'ον, 

ήρώ τησεν πρώτα μεν α ετούς, πότεροι ταΓς ναυσι κρατούσαν* 

εΤτ-» δε τούτον τον ποιητ/ν, π οτερ .υς εΐττοι κακα πολλά* 

τούτους γαρ εφη το υ ; άνΟρώπου. πολύ βελτίους γεγενήσΟ t, 
καί τ ω  π ο λ ίμ ω  πολύ ν.κτ,σειν, τούτον ξύμβουλον ε χ ο .τ α ς .

Δια ταυθ υμ ά ς Λ ακεδαιμόνιοι τήν είρτ,ντ,ν πρόκα/ούνται, 

και τήν Αίγιναν άπαιτουσιν* και τη ς νήσου μέν εκείνης 

ου φ ρντίζου?’, ά λ λ ’ ινα τούτον τον ποιητήν &φ λω ντα ι.

Ά λ λ *  ύ μ εΐ, μ η π ο τ ' ά'^ησΐΟ’, ώ ς  κ ω μ ω δ η σ ει τα δίκαια* 

οησίν δ’ υμάς πολλά διδάξειν άγάΟ’ ώ σ τ  εύδαίμονας είναι, 
ού θω πεύω ν, ουθ’ υποτείνων μι 0ους, ούδ’ έςαπατύλλω ν 

ρύδέ πανούργων, ουδέ κατάρδων, άλλα τα 'ελ τ ισ τα  διδάτκων.

Ούδέπρτε ύπήρξεν ό Άριστοϊά ης σκληροκάρδιος καί ί'πιχαιρέκακας 
έγγελαστής, ούοέ έβουλίύσατο όπως άνατρέψϊ] τά καθεστώτα διά τών 
όξυτάτων καί δηλητηρίων σκωμμάτων του· ή καρδία αύτοΰ επαλλεν 
αείποτε ύπέρ τής ιδέας τοΰ άγαΟοΰ καί καλοΰ, ώς φαίνεται έν Νεφέ- 
λαις, ένθα ό πρός τόν λόγον τόν άδικον έρί ων δίκαιος λόγος εξυμνεί 
τήν εν τοις άρχαίοις χρόνοις «ύστηράν τώνπαίδων άνατρο^ήν, τήν χρη
στότητα καί εύσέβειαν τών νέων, τόα πρός τούς γέ; όντας σεβασμόν, 
τήν πρός τούς γονείς αύτών ύπακοήν καί πάντ’ έχει α έξ ών «ά .·δρας 
Μαραθωνομάχους ή έαυτοΰ παίδευσις εθρεψεν», Ό  ’Αριστοφάνης, εί 
καί σκώπτων τούς περί δεών μύΡους καί παρειτάγων είς τάς κωμω
δίας θεούς διαδραματίζοντας πρόσωπον ηχιστα άξιον, ούδέποτε παύε
ται σέοων καί τιαών τήν θεότητα καί τό έν τώ ά.θ- ώτ.ω θειον έπι6υ-4 t i t i t
μεΐ όπως οί Αθηναίοι πιστεύω'ΐ μάλλον είς τόν Δία τόν πατρώον ή 
είς τόν άνεμόεντα Δΐνον* σκώπτει μέν τόν έ ωτερικόν τύπον τής ελλη
νικής θρησκείας, πλήν άλλ’ όμως τιμα τό δίκαιον καί τό ά^αίό", τό 
έκδηλούμε·ον ούχί έν ταις άφηρημέναις έννοίαις τών σοφιστών, άλλ5 έ·; 
τοΐς διανοήμασι καί τοΐς λό^οις καί ταις πράξεσιν άνδρών καλών κά- 
γαθών καί εϋ γεγονότων. Αί άστειότη·ες αύτοδ ειναι μέν πολλάκις opt- 
μεΤ̂ ,ι καί φορτικαί· τοΰτο όμως άποδοτέον είς αύτήν τήν φύσιν τής έκ 
τοΰ ιθυφάλλου παραχθείσης κωμωδίας καί είς τήν φαιδράν τής πανη- 
γύρεως ώραν, καθ’ ήν άπαντες παρεδίδοντο είς άκολασταίνοντά τινα 
αστεϊσμόν, δια/ύσεως καί άναπαύσεως χάριν, καί όπως λησμο-ήσωσtv 
έπί μικρόν τοΰ βίου τήν σπουδαιοτητα (1). Είς τά πλεονεκτήματα τοΰ 
πνεύματος καί τής καρδίας προσετέθησαν αί σπάνιαι άρεταί φαντασίας 
ύψηφοίτου, δι" ής ό Άρυτοράνης άνεδείχθη μέγας καί πρωτότυπος

( 1 )  Καθόλου γάρ οίκεΐόν ij~ '. τί) χοΰ άνΟίώποα βυσει, μ ή  μόνον Ιπ ιτείν ετΟ ϊ’. 

άλλά κα', άνίεοθοα ίνα ν.αΙθ'.αρκΫιπρο;τοί>;Ι / τ ω  ζην πόνου;. (Γ Ιλ ο ύτ. περί β , Ό μ · )



ποιητής. Τών δραμάτων του οί μΰΟοι εί αι το ευφυεστατο·' προιο> τής 
κωμικής ποιησεως, άληθή φαντασίας δημιουργήματα, ού ί άπλαΐμυ- 
Οων έπεξερ^ασίχι, ώς παρά τοΐς τραγικοί., ού_ ι άπίαΐ παρωοιαι ·ώ> 
περί θεών χαί ή ώιον μύθων, ώς παρά το.ς σικε. οις κωμί/.οΐ., oOjc 
άντιγραφαί του κοιοΰ βίου, ώς εν τ?ι 'εωτερα κωμω-ΐα. Μαντό .ε φαι 

νεται νέος, πάντοτε ποικίλος, ώς αυτός ειντε*
κά γώ  μέν τοιοΰτος άνήρ ών π ο ιη τ η ί, ου κομ ω , 
ούδ’ ΰμας ’ξαπα τάν, ·Ί ς  *α ί τ Ρ'·ί τα υτ ε'.σα ων,

ά λ λ ’ άε'ι καινας ίδεας ε ί ι ο : ρων σοφ ζο μ α ι,
ούδέν άλλήλα'.σιν όμοιας καί π *σ α ς  οεςια ς. ^

Ό  βιος καί αί πράξεις τών παρ’ αύτώ Αθηναίων ει··αι μέν μωρία, 
άλλά μωρία π ο t η τ  ι κ ή· ί  ϋτάμεΟα μέν έπί της πραγματικότητος, άλ
λά καί λεληΟότως αιρόμεθα είς ύψηλότερον βίον άναγόμεοι δέ συγ- 
7 ρόνως έπί τό ρεΰμα πυρώδους γλώσσης καί έ- θουσιά ο ;τος ρυθμοΰ, 
έξερχόμεθα τών ορίων τοΰ κόσμου τούτου, καί απαντώμεν παραοοςα 
τέρατα, ούτε είς τόν επίγειου κόσμον ούτε είς τόν Όλυμπον άνήκοντα, 
καί δμως είς άμφοτέρους τούς κόσμους φίλα καί άσπαστα. Έ ν  τώ μέ
σω τοιούτου πολυταράχου θορύβου παραβαίνει έ ιοτε προπτάμε ος τοΰ 
νοροΰ ό ποιητής ίνα επίτηδες άρη τόν πέπλον της απάτης καί διαπαι
δαγώγηση τόν δήμον γελών μετά σπουδάιότητος. Ούδείς άλλος τοιη- 
τής, συνειδώς τήν ιδίαν υπεροχήν, I c iρε καί ήγεν εύ ερέστε;ον τους 
έαυτοΰ Οεατάς κατά τό δοκοΰν ούδείς άλλος εύκολώτε,.ον έξητάτα 
καί πάλιν έξήγαγεν αύτούς άπό τής άπάτης* ούδείς άλλος έπιτυχε- 
στερον κατώρθωσεν όπως συναρμολογήοη τ ό υ ψ ι σ τ ο ν  καί τό τ α -  
π ε ι  ν ό τ α  τ ο ν  είς όργα'ΐ/όν καί καλλιτεχνικώτατον όλο·. Τό δη μέ- 
γιστον, ώς ή ένθεος μαι άς διά τώ'.· αύτομάτων κι' ήσεώ» της δέν άνα- 
φλέγει τάς τής σαρκός όρμάς,άλλ’ εμποιεί θάρρος καί διεγείρει συμ- 
itaftoQnct ενθουσιασμόν, ούτω διδάσκει καί διορθοΐ ήμάς ή μ α  άς ροϋ- 
σα τοΰ θαυμάσιου ποη:οΰ, τοΰ δν.αου την ψυχήν ό σωφρο έςατος τών 
φιλοσόφων έξύμνησεν ώ , άφθιτον καί αίώ ιοντέμε ος τών Χαρίτων (1),

Α Ι Χα'ριχες τε'μενός τι λαβείν, ο « ρ  οΰχί πετεΐτα·.,

Ζη οϋσα·. ψυχήν ελ 5 ν Α ρ ισ το φ ά ν η ς.

( I )  Περί π ο ιή ο εω ς, περί δράμαχος καί τών ειδών αΰχοΰ καθόλου, κ α ι - ε ρ · ·  

ιώ ν  ελλήνων δραμαχουργών ίδ·.α·.χέρως π ρβ λ. χήν «Α ισθη τικήν» χοΰ Θ ί'.ρ ιίο υ , 

,ή ν  τοΰ Καριέρ, κ α ίχο ΰ  Λ α ιώ , τήν « Ε λ λ ά δ α »  καί τήν αγω γήν χών 'Ε λ λ ή ν ω ν  

είς τήν ηθικότητα  τοΰ Φ .  Ζ ακώ βς τά περί δραματικής τ έ χ ν η ;  τοΰ Ι χ λ ε γ ε λ ,  

καί τ α ;  Ιστορίας τή ς ελληνικ ής γραμμα τολογίας τοΰ Κ . Ο . Μυλλερ και I . Β ϊ -

Ρ eteeu.

Ε)5 ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΛ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ.

ΕΠ ίΛΟ ΓΟ ε

Η ποίησις ύπήοςεν ή μεγάλη και διαρκής διδάσκαλος τών Ε λ λ ή 
νων μυοΰσα τούς νέους τάς πρώτας άρχάς τοΰ καλοΰ καί τοΰ ύψηλοΰ 
δεν έμε· εν άφωνος ενώπιον τών άνδρώ", άλλά διά παντός, ύπό τής μου
σικής και τής ορχηττικής συ οδευομένη, παρίστατο έ'ώπιον αύτών κατά 
.άς ίεράς τοΰ ριου των στιγμάς έν ταΐς έορταΐς καί ταΐς πα-τγύρεσι,

'  > / >/9 y , ^ * ί I I '
και ανεειοα-ε τον \οδν αυτών καί τήν καρδιάν εις ύψηλότερον καί άγνό- 
.̂ερον κοσριο", Ιί έλλη·ική ποίησις ύπη.οξε και ύπάρ/ει ή μεγάλη καί 

όίαρκής αοώσκαλσς τής ανθρωπότητας· τά παρ’ αυτής πανταχόσε δια- 
χεομενα σπέρματα άπο: έρουτι καρπούς μυριοπλασίο'ας, ώς ό σΐτος, 
ον άπό του πτερωτού τής Δήμητρος άρματος έσπειρε ποτε ό Τριπτόλε- 
μος εί, τήν Αττικήν. 1$ έλλη* ι:-ό/ εΟ-.ος ηύροίρησεν Γ α λαλήση διά 
πολλών ποιητώ -, ή δέ λαλιά αύτοΰ γράμρασιν άνεξιτήλοις ένεχαράχδη 
εις τήν αίώ ιον βίβλον τής ά Ορωπότητος, Οίχεται ή Ε λ λ ά ς  τοΰ Πε
ρικλεούς, οίχεται ή Ελλάς τοΰ Αλεξάνδρου, ώς πρότερον επεσον τά 
βασίλεια 'ή ς  Βαβυλώνας και τής Νι- υί· ή ς·ωνή όμως τοΰ Όμηρου 
και τοΰ Πινοαρου, η τοΰ Αισχύλού καί τοΰ Σο.οκλέους 0ά άκούηται είς 
αιώνας αιω ων καθώς άκοιο-ται οί ψαλροί τοΰ Δαυίδ καί τοΰ Σολο- 
μώντος η σονια· Οιότι ό λόγος, δν ό ποιητής έκχέρει άπό τής βαΟειας 
αύτοΰ φρε ός Οιά τής αρωγής τών Χαρίτων, ςη μακρότερον παρά πάσαν 
άνθρωπι ην πράςι· (1). Καθώς οί Ελλη- ες ώ· ομάσθησαν ό ώραΐος καί. 
νεανικός τής ά- θρωπότητος λαός, ούτω καί ή ελληνική ποίησις εΐ,αι 
καί λέγεται γ  λ ώ σ σα τή  ς ν ε ό τ η τ ο ς .  ’Αλλά καί οί ά νδ ρ ε ς 
καλώς Οά έποιουν άναπολοΰντες έ'.ίοτε τήν νεανικήν αύτών γλώσσαν, 
ΟερμαΓο /τες καί ά' α· εοΰντες τήν καταψυχομέ'.ην καί γηράσκουσαν αύ- 
τών φαντασίαν διά τής ποιήσεως, μνήρο ες τοΰ χρυσοΰ λογίου δτι «έπί 
τοΰ φαρμακοφόρου οε-δρου τής Γωής διο γλυκύτατοι καρποί ώριμα-, 
ι,ου.ι, τό τής ποιησεως νέκταρ καί ή μετά τών χρηστών άνδρών όμι» 
λια». Orgu συγχρο- ως άκμαΓουσι νους καί c αν τας ία, δπουόμέννοΰς 
διαοωτί.ει τήν φαντασίαν·, ή δέ φαντασία θερμαίνει τόν \ο$ν, έκεΐ άλη·» 
θής καί καλός καί φιλάνθρωπος δια οητικός ftoc. Ό  μή θελγομενος 
τουναντίον παρά τής ποιησεως, έγήρασεν ήδη- καί ώρίμασξ κατά τό 
πνεΰμα, έφ’ δ μ ετ’ ολίγον καταφέρεται τό δρέπανον τοΰ θανάτου.

( I )  Ρ ή μ α  ο έρ γ μ ά τω ν  χρ ο νιώ τερ ον β ιο τεΰε·^

OTt κε συν Χ α ρίτω ν τυ*/α

γλώτσα -ορε.ός ΙξΟ.τ, βαθιίας, (Λ >. ί. 6.̂



Εύμενεστάτη φίλη τοΰ ανθρώπου, τών εύγενών ψυχών παρηγορβ 
καί διδάσκαλε, της ποιή σεως Μοΰτα! Σύ άφΟ6 ως έτ.ι^αψιλεύεις παν 
ο,τι λίαν φειδωλώς ή ούδολως χαρίζονται αί λοιπαί τεχναι. Συ ετ.ί του 
σπουδαίου της σοφίας μετώπου έπιτι'Οης τό άγάνοφρον μειοιαμα τών 
Χαρίτων. Σύ έπί τά χείλη του αϋστηροΰ δι ασκάλου έπιχέεις τό γλι> 
κύτατον της πείρους μέλι. Εις τήν τρυφεράν καρδίαν τοΰ νεανίου και 
της παρθένου, Σϋ εμπνέεις ιερόν και άγιον ενθουσιασμόν. Την καρδιάν 
τοΰ καΟεστηκότος άνδρός, τήν στενοχωρούμε-ην έν τη στενοτητι τοΰ 

> βίου τούτου, Σύ ευρύνεις διά τών ινδαλμάτων βελτιόνων καιρώ". Οπό- 
ταν λύπη καί πόνος καταλαμβάνωσιν ήμας επί ταις συμφοραΐς τοΰ 
βίου ή έπί τη τελευτή γονέων, συζύγων, τέκνων, συγγενών τε και φί
λων, κλαίεις καί Σύ καί φιλανθρώπως δακρύεις μεΟ ήμών, καί έ-μα
λάζεις ηδονήν είς τά ήμέτερα δακρυα. Οποταν δε τις ο.ανυσας τό εαρ 
τών ήμερών αύτοΰ φΟάση είς το> χειμώνα της ^ωης του και μεμονω
μένος κάθηται έντώ ίδιω κοιτών ι περιμένων μεχρις ού ΙλΟη το πεπρω- 
μέ/ον τέλος κσ,ί σημάη ή ώρα ή και τοΰτο>  προ~καλοϋσα προς t o 'jς  

κεκοιμημένους αύτοΰ πατέρας, καί τοτε Συ ψάλλεις αύτώ άσματα υ- 
ψηλοτέρας καί ουρανίου σοφίας περί αρετής, περί αίωνιότητος, περί α

θανασίας !

Π Ε Ρ Ι  ΤΟΓ

Μετ%ασ,ς fc ,r  „ xj  ,χ8.7εως χ% , π, το.  β

η θ ο λ ο γ ί α ς  Ιωαννου  ̂Αεονάροου Οίίγου γ ε ρ μ ά ν ιά  «υγγρβφείσης ‘ 

ν .σα γω γη ς εις τά ς ?Εράς Γραφάς τ ή ς Κ α ινής Δ ια θή κης ’
■J-b τοΰ ά ρ χ ιμ . φ .  Β Ρ Γ Ε Ν Ν 'ΙΟ Γ .

(Σ υν έχεια . Ί δ ε  Ά ρ ιθ . 2 ,  Τ εύ χ ο ς  Α '. )

* *  ? ’ * ’ · “ < ' < *  m n *  : ) ■ · « » „ C «V  i t m J t m n t m  t o  ό 

απόατοΛος Ματθαίος έγραψε τό ΕναγγέΛιύν του. (*)

Ό  Ματθαίος, γράφων τό 1ϊύ«γγέλ«5ν του, ·ί9ελε β & βιβνά  ̂
λη~τος εις τήν χώραν, b  έν π ρ ώ το ς νά ?ω τίση  X
«ρούτίθετο· ,5 ™  « ,  6ί Χ „ „ »  *  „ f !  ’

* »  - » m * ,  νά ά έ„ \ Μ ϊ Ρ “ τ “

ληνιχής γλώσσης έν Παλαιόν/ι ό'τε έ-ε/είο/σε τ ·>ν'σ ' - ^  Τ ~

* - « · %  
προνομία παρά τ γ  έγχωρίω γλώσση f t )  - αο· ,  , , *“ Υ *λ «
   1 r/- ‘ 1 I ‘ λ  '·«? «λλω ν ομως ή γνώμη αυτή

ί - f t  ύ; ° θέσεω? τα τ̂7ϊς γράψαντΛς έσημείωσεν ό K u in o e l
, ί  J ' ; ro'J Φα^?' εχί. Harlcs τ . IV. L IV. c. 7 τ ο
Ενταύθα άντίχει καί ή πραγματεία τοΰ Dominici Diodati S C Nea
] litani, de Christo graece loquenle. Neapoli 1767,  τήν οποίαν

^  * «  εν αυΤ? ^ « « ν τ , ί  ίέν '̂οννίθ-ψεν νΓεδ-
ρωμ.ν. Βλεπε προς τουτοις καί Fr. Guil. Schubert,  dissertat qua in
sermonem, quo Evangel.  Malthaei conscriptu.u fuerit innuirV 
tur. <>oe[ting. 1810.  > inqu»n-

( * )  Σ η μ  τοΰ Μεταιρρ. Διά τ ή ς  § τα ύ τη ς , ή'τ,ς κ α θ α υ τ ή ν  θεωρούμενη π«ρ-} 
πάντων ^ ιδ ο κ ιμ α 'ζ ε τ ,ι ,  Ι'νΟεν μ | , 4 ^ . ,  J  . ολ, , Ααθής Ο 3 γ0ς r L  ^  
/ ρ η - ω ς  τη ς Ιλ λ η ν ι,ή ς  γ λ ώ σ ,η ς  h  Π αλαιστίνη ™ ν

?*?*> ^
Γέναντ.'ο -  ΐ  a J ‘ ° U’ 0X1 0 ευαΤΥελ ισ τί1ί Μ ατθαίος ού μόνον ή δ ύ  ν α τ  ο

ν ώ Γ  η Τ  δ ,ϊΓ/υ·η,<>Ιντων δ"  ° 4*  ^  - τ ω  ιουοαίω οντι βιβλίο ίερον 2 
— ν έλληνικήν I ,  οΰναι) αΧΧά χαί ώ  ?  ε ι ) ,  νά γ ρ ^  L r ^  Z  ϊ

έ>ληνικήί .γλώτ * χώρ? ~!· -f  θιε<ρινεν, εν οις τη ν ικ *„τα  τί> έθνος αΰτοϋ ιΰ ? ίσ/.ετο.



τοσοΰτον άποδοκιμάζεται, ώστε έάντις άναγνώ αύτοϋς, αμφιβάλλει αν 
ύπήρχέ τις έν Παλαιστίν/] τήν Ελληνικήν γλώσσαν όμιλών, αν έγίνωσκεν 

αυτήν ό Πέτρος, ό Ίιοάννης, ό Ιάκωβος, 6 ’Ιούδας καί αύτός δή ό Ματ
θαίος, 07·ί πρό πάντων ώ ; άνθρωτος τοΰ τελωνείου ώ ρειλε νά έχνι γνώσιν 

αύτής (2 ). Ά λ λ ’ εάν άποβλίψωμεν έπί τάς μεταβολάς τάς είς τα μέρη 
έκεΐν* έπισύμβάσας,|0έλομεν καταντήσει είς πάντη διάφορον συμπέρασμα.

Λιά τών καταχτήσεων τών Μακεδόνων πολλαχώς ήλλοιώθησαν τών 

λαών τής Άσίας καί ό τρόπος τδϋ σκέπτεσθαι και τά ήθη καί ή έπι- 
στήμη και ή γλώσσα, ών ή ιστορία δι’ έλλειφιν ειδήσεων ούδέποτε μέν 
εντελώς διαλέυκανθήσεται, προσεκτικώς όμως άνελισσομένη, ίκανώς ήμάς 

διαφωτίζει' δσα περί τής γλώσσης ήμεΐς ένταΰθα λέγομεν άποβλέπούσιν 
ίδίως είς τήν Παλαιστίνην.

Λι πρός διχίοσιν τής έλληνικής γλώσσης καί τοΰ πολιτισμού είς τήν 
’Ανατολήν προσπάθέιαι τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, ό'πως έξομοκοθώσιν οί 
ήττηθέντες λαοί πρός τόν νικητήν, είσί γνωσταί. *0 αύτός, ώς γνωστόν, 
προσωκειοΰτο ένιαχοΰ τά ξένα ιδιώματα, όπως έλκύσηται ουτω τήν αγά

πην τών λαών καί τήν σκοπουμένην αύτώ κοσμ^κρατορίαν έπί τοΰ νοός 
καί τή ; καρδίας αυτών θεμελιώστ) (3)· καί στρατόπεδα δέ καί φρούρια 
χατεσκεύαζεν ώς έρέίσματα καί ορμητήρια τών πολεμικών αύτοΰ έπιχει- 
ρήσεων καί πόλεις έκτιζε διά τούς απομάχους στρατιώτας. Τήν αυτήν ο
δόν έπορεύθησαν καί οί διάδοχοι αύτοΰ όπως κρατύνωσι τάς έαυτών δυ

ναστείας.
Τί βούλονται, λέγει τις τών αρχαίων συγγραφέων (4 ) , πόλεις έλλη- 

νικαί έν χώραις βαρβαρικαϊς καί παρ’ Ίνδοΐς καί Πέρσαις ή γλώσσα τών 
Μακεδόνοιν; Πόλεις έλληνικαί άνηγέρΟησαν"" ύπό τών Μακεδόνων καί έν 
Μηδία (5 ). Ή  έπί τόν Τίγριν Σελεύκεια κατωκεΐτο τά πλεϊστον υπό 
Ελλήνων ( ). ΝοτιΟανατολικώς δ' αύτής εκειτο ή λαμπρά Κ,τησι-

(2) Giambernardo *!e tiossi, d ella  linqua propria di Clirislo etc .  
Parm a 1 7 7 2 . Ή  πραγματεία α{>χ/) έγράφη ιδίως κατά τοΰ Διοδάτου. 
Ό  διάσημος αύτής συγγραφεύς συγχέει ένίοτε διαφόρους έποχάς, πολλάκις 
μεταχειρίζεται πρός ύπεράσπισιν αύτοΰ ά λια όπλα, άλλ' είναι άγωνις-η'ς.

(3) Βλέπ. Πλουτάρχ. περί τής Ά λεξ. τύχης ή αρετής, καί βίον Ά λ ες . 
κεφ. 4 7 .

(4 ) S<;iieca c< n so !a t ad H e lv u m  c 6 .
(ο) « ΕίσΙ (Si χάϊ'Ε.Μ ηη'ιtic  ηό.Ιεις χτίσματα  r<3r Μ αχεόόνων  eV 

Trj Μη<Ηα,» Στράβ. βιβλ. 11 σελ. 5 2 ί ,  εκδ. O.ai-aiib.
(6 ) Ίωσήπ. Ά ρχ. βιβλ. 1 8  κεφ. !· § 8  « Οίχοϋσι (1ε αύτην (Σελεύ-*

κειαν) ποΑ Ιοι Twr N axeSorar χπ) -τ.Ιεΐστοι "Ε.(.hirer , » Δίων. Κασσ. 
βιβλ. 11 σελ. 1 2 8  καί 1 3 0  έκδ. W e c h e l 1 6 0 6 ' <ίΣε.Ιεύχεια πΑ ιΐοτογ  
το t .L ly tx b r  xal rv r  ε χ ο ισ α . »

(» ;-  ΙΙοη και έθιμα μακεδονικά προσέλαβε καί ή Βαβυλών ή- , *  
περίχωρα κατώκουν Έλληνες καί Μακεδόνες (9 ) ' έπί δέ τοΰ Ε λ ά τ ο υ  
ποταμού πρός τό α ,ω  μέρος έκέντο ή πόλις «ικηφόρ,ον, πόλις καί αδτη 

ε λ/ΐ/ικ/ι και υ,.ο άλλων ώσαύτως έλληνίδων πόλεων περικυκ} θυμένη (ΙΟΥ- 

πορρωτε^ω οέ έν Μεσοποταμία ήσαν αί Κάρραι, αποικία Μακεδόν,κή ()  1). 

ΑΛλ r a  μή ενόιατρίβωμεν καταλέγοντες ένταΰθα μίαν πρός μίαν τάς έλ- 
λ/ινικας πόλεις, παραπέμπομεν τόν αναγνώστην είς τόν μακρόν κατάλο
γον του Αππιανου περι τών έν τή άνω καί κάτω Συρία ελληνικών πό
λεων (1 2 ) . Οτε ο Αρμένιος Τιγράνης διά τής Συρίας έπήρχετο κατά τής 

οινίκ/ις, κατεστρεψε δώδεκα πόλεις έλληνικάς (1 3 ) . Μεταξύ δέ -ής Συ-

τ ΐ ί ί Γ  m  ΒΧ§υλών0? άΠανΤώσΐ Τά έ?είπΐ“ Πα^ Ρ « ί  φέροντα 
* - νας ελλ^νικας η παλμυρικας έπιγραφάς (1 4 )  Καί έξ αύτών δέ τών

πα μυρικων ενιαί είσιν έν γράμμασι μόνον τοιαϋται, τήν δέ γλώσσαν έλ

W *  (1 5 ) . Πλείονες "Ελληνες, ώς ήν έπόμενον έκ τε τής τοποθε^ίαί

της γειτνιάσεως, έγκατεστάθησαν έν τγ  άνω Συρία, έν τοΐς μεθοοίοιί
της Παλαιστίνης καί έν αύτή τή Παλαιστίνη είς 8 άφωνους άφοραάς έ-
δωκαν αι ενταύθα έπ,συμβάσαι πολλαί διενέξεις. Πεοί τής χατόν-L τών
χω,ων τούτων ε.τ» μακράν χρόνον όιαμ φισβητοΰντες πρός αλλήλους οί

corum; ab ortu esl S a b b . l r  ib o.-p ,)p‘ ‘‘Ius S|!(at‘e grae- 
(9) PH.. II N L ib  VI C 3 0  R h U| A,'! ! '“ d " ” ·
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Πτολευιαϊοι κα'ι οί Σελευκίδαι, Ιφερον μεθ’ εαυτών τοΰ; 'Έλληνάς των, 
εξ ώνκαί διοικητάς έγκαθίστων κ α ί  τάς πόλεις συνωκιζο* τας τε  «ρ- 
ν „ ο τ έ » ς * α .  τά ; νεωστί α ν ε γ μ έ ν α ;  καί αντί φρουρών αυτους ε,χον.

Ί Ι  ·'Αντιόνεια,  ̂ πρώτη πόλις * ϊ ί  ίνω Συρίας, ’ό είς ρ.εγαλειτεραν συγ

κοινωνίαν μετά τής Π α λ α ισ τή ς διατελούσα, συνωκίσθη υπο του ιόρυ- 
τοϋ αύτήςέκ Μ α σ όν ω ν  καί Ελλήνων (1 6 )  καί έγένετο έιακουστος 

τόν πολιτισι/.όν καί τά ελληνικά αύτής γράμματα (1 7 )· Ού [/.όνον 6c βν 

-Αντιόχεια, άλλά καί εί; πολλάς άλλα; πόλεις τής κάτω Συρίας Α ί 
ρονται κατοικοϋντες Μακεδόνβς καί "Ελληνες καί μετά τούτων Ιουδαιοι(1*).

Ά λλά  καί έπί τών άρχαιοτέρών πόλεων Τύρου καί Σιδώνος, προς δς 

διά τό μεγαλεΐον αύτών ήπιώτερον προσηνέχθησαν οί κατακτηται, και επ 
«ύτών έπέδρασεν ή Ε λλά ς, μεταλλάξασ* τήν γλώσσαν αύτών. Διότι, ά· 
ψού ύστερον οί τά πράγματα τοΰ 'Ρωμαϊκού κράτους διέποντες κατέστη
σαν τό  μ ε γ α λ ε ΐ ο ν  αύτών σεβαστόν εις τάς πόλεις ταύτας, διέτασσον ινα 

τά  εϊς Τύρον άποστελλόμενα διατάγματα των δημοσιεύωνται εις <· υο 
γλώσσας, τήν έλληνικήν καί τήν λατινικήν, ίνα παρά πάντων άναγινώ- 
σκωνται (1 9 ) . Τό αύτό έδει γίνεσΟαι καί έν Σιδώνι, τό ρωμαϊκόν όια- 
ταγμα έπρεπε νά δημοσιεύηται ρωμαϊστί καί ελληνιστί (2  ')· "Ετερον 
δέ πάλιν διάταγμα απευθυνόμενο·, καί πρός τάς τρεις πόλεις Τύρον και 

Σιδώνα και Άσκάλωνα συνοδεύεται μετά τής αύτής παραγγελίας, ίνα 
δηλ. έκτεθή έν τω  ναώ ελληνιστί και ρωμαίστι (2 1 ) . Τα διατα^ματα 
λ ο ι π ό ν  ταύτα έξεδίδοντο, ώς έκαστος εννοεί, είς τήν γλώσσαν τών άρ- 

χόντων καί είς τήν τών άρχομένων. Έ κ  τής Σιδώνος διεσώθη inX 
μάοου καί ψήφισμά τι τής πόλεως ελληνιστί γενόμενον περίτό έτος 1-14 
4 3  προ χριστού, δι’ ού ή πόλις επαινεί τόν άρχισωματοφύλακα Π τολε-

'  (1 6 )  Ίωσήπ. ’Α.ρ·/. βιβλ. 12~*εφ. 3 . Ίουδ. πολ, βίβλ. 7  κεφ. 3 . § .3 .
(1 7 )  C ice ro  pro A rcliio  poeta c. 3  ό Ά ρ χ ί α ς  έγεννηθη εν Αντιο- 

νεία loco n o b ili, ce le b r i quondam  urbe el cop iosa , a lq u e  eru d i- 
tissim is bom u u b u s, lib era iiss im isq u e  studits a il'luenti.

(1 8 )  Ίω σήπ. Ά ρχ. βίβλ. 1 2 . κεφ 3 . a Κ α ί γάρ  Σ Ι ίη κ ο ς  ύ Ν ίκα·  
τα,ρ £V a le  ε’χτιοε πό.Ιεοιν έν  r jj 'A ala xal zfj κάτω Σ ιγ/φ  · · . · ««<? 
ένοιχιοθεΐαιν ισοτίμους άπ έδειζε Μ αχεδόσι χαί ' Έ . Ι Ι ρ ι ν  . . . .  τους

'Ιουδαίους  » )
(1 9 )  Ίω σήπ. Ά ρχ. βιβλ. 1 4  κεφ. 1 2 . §. 5 . « fr  a v r i  f r o  8 ια τα ,μ α >

είς τας όψ οσ ίους έντάξητε Μ Ινονς γράμμασι ρωμαΐχοις χαι ε.Ι.Ιην^  
χοΐς χαί έν τω Απψανεστάτω ε χ ψ ε  αύτό γεγραιιμένον, υ.τνς ι·Λ Λα»
των άναγιιώοκεαθαι δυνήηψαι.η

(2 0 )  Ίωσήπ. Ά ρχ. 1 4 , 1 0 . §. 2 . α β ^ .Ι ψ α ι  d i εΛ Λ ψ ίπ ϊ χλι

όω ααϊστϊ έν ίέ .Ιο ύ  χα.ίχη τούτο άνατεθήναι.»
(2 1 )  Ίωσήπ. Ά ρχ. βιβλ. 1 4  κεφ. 1 0  § 3.

μαιου τοΰ Φιλομήτορος (2 2 ) .  ’Αλλ’ ιδίως αξιοσημείωτος ήμΐν είναι ή πό
λις ’Ασκάλων, ήτις, κειμένη έν Παλαιστίνη, άπετέλει κατά διαφόρους έ- 

ποχάς μέρος τοΰ ’Ιουδαϊκού κράτους, νΰν δέ, 4 ς  αί έπιφανέστεραι πόλεις, 
παρήγε καί αΰτη άνδοας διαπρεποντας έπί παιδεία ελληνική, φιλοσόφους, 
ιστοριογράφους καί γραμματικούς (2 3 ) .

Τό αύτό επιμαρτυρεί καί περί τή ; αρχαίας Βηρυτού επιγραφή τις τής 
πόλεως ταυτης. Προς άνατολας τής σημερινής πόλεως σώζονται λείψανα 
τής κιονοστοιχίας ναού τίνος, έν ώ "Ελληνες έλειτούργουν ιερείς έκ τής τά - 

ξεως τών έπαιτούντων (mendicandem)· διότι καί τοιούτους είχεν ό αρ
χαίος έθνικός κόσμος. Έ π ί τών έρειπίων δέ τούτων εΰρηται ή ακόλουθος 

χαριεστατη επιγραφή, ήτις εφειλκυετο τήν ευγνωμοσύνην τών προσερχο- 
μένων, έχουσα ούτω’ « Της τοΰ προσιύντος ά ΐά ρ ό ς  εύνοιας ά ε ί σ α ρ )ς  
εΛεγχος ή πρόσοψις γ ίνεται. Α ίδου προθύρως  8 παρέχ εις  η μη όίόου , 
π α ρ ά  γάρ τ ί  μ ικρόν γ ίνετα ι π.Ιήρης χ ά ρ ις .» Τήν αρχαιότητα τής έπι- 
γραφής ταυτης ακριβώ; να όρισωμεν δεν δυναμεθα’ έκ τοΰ σχήματος ό

μως οπερ φερει έν αύτή τό γράμμα Σ, φαίνεται οτι ανάγεται τούλάχις-ον 
είς τήν πρώτην τοΰ χριστιανισμού εκατονταετηρίδα (24) .

Αλλα και επι τών κορυφών τοΰ Λιβάνου όιατηοοΰνται εΐσετι άρyawc 
κτίρια μ ετ’ έπιγραφών έλληνικών, έξ ών εν ανατίθεται τώ  αύτοκράτορι 
Τιβερίω, ώδέ πως ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙ ΤΙΒΕΡΙΩι ΚΛΑΥΔΙΩι ΚΑ Ι2Α ΡΙ Σ Ε 

ΒΑΣΤΩ'. ΚΑΙ κτλ . (2 5 ) .

" ° τ ε  έπ ί’Αντιόχου τοΰ επιφανούς ή κατά τών ’Ιουδαίων βία έκορυφώθη, 
οι εις τά  ένδότερα τής χώρας ύπό αρχηγούς τούς ανδρείους Μακκαβαίους 
αντ^στ/ισαν μεν ώια τών όπλων κατά τής γλώσσης καί τών έθίμων τών 
■ελληνικών, άλλά πολλάς πόλεις, άς ειχον άρπάσει άπό τών ’Ιουδαίων οί

(2 2 )  \ o y a g e d e  Paul L u c a s  dans la Crece, 1 'Asie Mineure el I’ 
Afi ique, Γ. II, ενθα όπισθεν τού δευτέρου μέρους ύπό τόν τίτλον Ins-  
ctiplions trouvees a beide Nr. 5 .  εύρηται τό ειρημένον ψήφισμα, δπερ 
έγώ άναγινώσκω ώς εξής- «Ή  πόλις Άριαν Δαμοθέτου, κρήτα. τόν άρχι- 
σωματ^φυλακα κ,αι έπί τής πολεως, αρετής ένεκεν καί εύνοιας τής είς 
βασιλέα Πτολεμαίον και βασίλισσαν Κλεοπάτραν, τήν αδελφήν, θεούς φι- 
φιλομήτορας, καί τέκνα αύτών, και τής είς αύτήν εύεργεσίας.» Πτολεμαίος 
ό Φ.λομήτωρ, λαβών είς γυναίκα τήν αδελφήν αύτού Κλεοπάτραν, έξέωσε 
του βασιλείου τής Συρίας Δημήτριον τόν Σωτήρα καί τόν Άλέξανδον 
και ανηγορεύθη βασιλεύς τής Αίγυπτου καί τής Συρίας· βλ. ά. Μακκα;β.
1 1 ,  8 — 13.

(2 3 )  Στεφάν. Περί πόλεων έν λέξ. Άσκάλων.
(2 4 )  Maundrell, είς τήν 1 8  Μαρτίου.

« Jo o ^ ^ A ° o Friedr' v‘ ^ iciller> W allfahrlen, in Morgenlande t o z z  § 1 0 α .



βασιλείς τής Συρίας και έν αίς έν τω  μεταξύ είχον έγκαταστήσει άλλους 
κατοίκους, δέν ήδυνήθησαν νά άνακτήσωσιν.

Ί 1 δόξα αδττ έπεφυλάττετθ! τοΐς διαδόχοις Άριστοβούλφ και Ά λ ε -  

ξάνδοω, αιτινες καί πρώτοι έκ τών Μακκαβαίων τοΰ βασιλικού ετυχον 
αξιώματος. Έ π ί της τελευτής τοΰ δευτέρου ησαν ύποτεταγμένοί τοΐς Ίου- 

δαίοις πάσαι αύται αί πόλεις μετά και άλλων πολλών, οσων δε οι κά
τοικοι δέν ήθέλησαν νά άσπασθώσι τον Ιουδαϊσμόν, κατε'στράφησαν ( 2 6 ) '  

άλλ’ ή κατάστασις αύτη δέν διήρκεσεν έπί πολύ. Διότι δτε ό Πομπηίας-, 
έπιίτρέφων άπό της κατά τοΰ Μιθρεδάτου εκστρατείας, κατήλθε μετά τών 

λεγεώνων του εις τήν Συρίαν, τότε λαβών αφορμήν έκ τής διχονοίας τών 
’Ιουδαίων ηγεμόνων, υπήγαγε τήν Παλαιστίνην ύπό τους 'Ρωμαίους· συγ

χρόνως δέ αφελών άπό τών ’Ιουδαίων τάς πόλεις άς ούτοι ειχον έκσπασεί 

έκ τών yaipoW τών βασιλέων τής Συρίας, διέταξεν ϊνα έπιστραφώσι πάσαι 

εις τους προτέρους αύτών κα :οίκους καί αί καταστραφεΐσαι άνοικοδο- 

μηθώσι, ήσαν δέ αύται ra  Γ ά ά η ρ α , ή 'Ίπ κ ω ςή  Σ χυθύκο.Ιι;, ή Π ε.Ι.Ια , 
ή Λίος, ή Σ αμ άρ εια , ή Μ άρισσα, ή ”Λ ζωτος, ή Ί α μ τ ε ία , ή Α ρεθουσα, 
ή Γ ά ζ α , ή Ί ό π π η , ή Λι'ρα και ό τοΰ ΣτράτωΠος Π ύργος  ^27)* έξ ών 
μετ’ οϋ πολύ άνωκοδομήθησαν αί πόλεις Σ αμ άρ εια , Λ ί.ωτος, ΣχυθόχοΛις, 
’Ανθηδών, 'Ραφία, Δόρα, Μάρισσα καί Γάζα (2 8 ) . Αί είρημέναι πόλεις" 
κατωκουντο πιθανόν πάσαι εί καί μή όλως άλλα γε εν μερει υπο Ελλή^ 

νων η έλλη.ιστί όμιλούντων Σύρων.
Πεοί τινων έξ αύτών γινώσκομεν τούτο με ά βεβαιότητας. Ί ί  Δορα, 

πόλις ποτέ τής Γαλιλαίας, διημφισβήτει μετά ταϋτα πρός τούς ’Ιουδαίους 
τό  δικαίωμα τού πολίτου, εως ού ό Κλαύδιος διακρίνας τά τής εριδος 
άπέδωκε τούτο καί τοΐς Ίουδαίοις (2 9 ) . Αί πρός άνατολάς δέ τής Γα 

λιλαίας κείμεναι πόλεις Γάδειρα καί "Ιππως εΐχον άποβή έξ ολοκλήρου 
πόλεις έλληνικαί ( 3 0 ) ,  έξ ών μάλιστα ή πρώτη άνέδειξε καί. άνδρας διά
σημους έν τοΐς έλληνικοΐς γράμμασιν (3 1 ) . 'II ο ε Βαιθαν η έν τή καρδια 
τής Παλαιστίνης μεταξύ Γαλιλαίας καί Ίουδαίας έν τώ  μέσω κείμενη, 
υπό τήν Γαλιλαίαν δέ ύπαγομένη, μετωνομάσθη ύπό τών Ελλήνων-

(2 6 )  Ίω σήπ. Ά ρ χ . 1 3 , 1 5 . §. 4 .

(2 7 )  αύτόθ. 6 4 ,  4 . §. 4 .

(2 8 )  αύτόθ. 1 4 , 5 , §. 3 .
(2 9 )  αύτόθ. 1 9 , 6 , §. 3 . « s r t  μέντοι χαί σ ιμ π οΑ τεύεσθα ι to c c  

Έ Λ Λ ψ ι. »
(3 0 )  αύτόθ. 1 6 , 1 1 , §. 4 . « Γ ά δε ιρα  χαί "Ιππως Έ .Ι.Ιη τίόες  είσϊ 

ηό'ίεις.»  Παράβλ. Ίουδ. πολέμ. 2 ,  6 , §·. 3 .
(3 1 )  Στράβ βιβλ. 1 6 ,  σελ. 7 5 9  εκδ. δεύτερα, Casauboni,

ΐχ ,ν θ ϋ τ  χό .Ι,ς  (3 2 ) . Ού μόνον δέ τά όνομα τής πόλεω; μετήλλαξαν οί 

£ν αύτΫ; κατοικήσαντες "Ελληνες, άλλά καί τήν σύστασιν αύτής εις τούς 

μυθικούς τής Ελλάδος χρόνους άνέφερον άποδιδόντες αυτήν είς τον Διό
νυσον (3 3 )  καί έαυτούς Νυσαίους καί Σκυθοπολίτας άπεκάλουν έν τοΐς 
έαυτών νομίσμασι, καί έν τίι Ιστορία αξιομνημόνευτοι έγένοντο ώς προ- 

δάντες καί κατασφάςαντες άγενώς τούς συμπολίτα,- αύτών (3 4 ) . Έ λλη- 
νιν.ή πόλις ήν καί ή Γάζα, ήν άπαντώμεν εις' τό νοτιοδυτικόν κοάσπεδον 
τής Ίουδαίας (3 5 ) .

"Οτι δέ καί ή Ίόππη δέν διέμεινεν άγευστος τής ελληνικής γλώσσης, 
τεκμαιρόμεθα έκ τών περιπετειών αύτής- διότι ενεκα τής θέσεως αύτής 

καί τής σημαντικότατος τού ‘λιμένας πολλάκις αυτήν άρπάσαντες άπό 
τών Ιουδαίων οί τής ’Αλεξάνδρειάς καί Συρία; -βασιλείς κατεΐ/ον αμυ
νόμενοι διά τών φρουρών, ας εβαλλΟν έν αύτϊί (3 6  . Έ π ί δέ τών ημερών 
τού Στράβωνος (3 7 )  είχαν ήδη μεταφυτεύσει έν αύτή τάν Ελληνικόν μ ύ 
θον τής ’Ανδρομέδας ό'πως περιπαιήσωσιν εις τόν τόπον αρχαιολογικήν 
έπισημότητα καί τήν σύστασιν τής πόλεως εις χρόνους άναγάγωσι, καθ’ 
ο&ς δέν ύπήρχεν εϊσε'τι έθνος ’Ιουδαϊκόν.

"Ο τε δε μετά ταύτα διά τής εύνοίας τού ’Αντωνίου καί ύστερον τό3 
Αύγουστου κατώρθωσε νά άναβή καί στερεωθή έπί τού θρόνου τών Μακ- 
καβαίων ό 'Πρώδης, ήρξατο καί αύτός οικοδομών νέας πόλεις πρός τιμήν

(3 2 ) Τό ονομα Βαιθάν άπαντα έν τώ  βιβλ. Ίησ. τού Ναυή έν κεφ·. 
1 7 , 11 τής μεταφρ. τών Ο' ά'νευ τινός έπεξηγήσεως' άλλ’ έν τή βίβλω 
τών Κριτών 1 , 2 7 ,  λέγεται, ^Βαιθάν, ή έστι Σχνβών 7i0.hr. » Πρώτος 
δέ τών θύραθεν συγγραφέων, έν ώ έύρισκομεν το όνομα <ίΣχυθ&ϊ ηό.Ιιςη , 
έιναι ό Πο7ιύβιος 5 , 7 0 . §. 4 .

(3 3 )  Ό  μύθος εΰρηται παρά Πλινίω καί Σωλίνώ, διά τούτου δέ τού 
μύθου ό L iebe  (G olha nu m aria . p. 3 3 5 .  3 6 ) διεφώτισε τά  νομίσματα 
τής πόλεως ταύτης, άτινα Οπεγράφοντο «Νυσαίων τών καί Σκυθοπολι- 
τώ>)ΐ). ΙΙαραβλ. E c lih e l, vloclrin. num . vel. P. I. V ol. Ill p. 4 3 9 .

(3 4 )  Ίωσήπ. περί τού Ίουδ. ΙΙολ. 2 , 18  § 3 . 4 , καί έν βίω Ίω σή- 
που κεφ. 6 . Οί έν Σκυθοπόλει Έλληνες, στασιάσαντες πρός άλλήλους, έ- 
τάραττον τήν πόλιν ή έτέρα τών δύο μερίδων προσεκαλέσατο είς βοή
θειαν τούς συμπόλίτας αύτής Ιουδαίους, οιτινες συνδραμόντες κατεβαλον 
μέ τούς έναντίους, άλλά πρός αμοιβήν έσφάγησαν ύπο τών Ελλήνων, έπι- 
πεσόντων αίφνης κατ’ αύτών. "Οτι οί Σκυθοπολΐται ήσαν Έλληνες, δή- 
λον έκ τής μακρ&ς ομιλίας τού Ίωσήπου. Ίουδ. ΙΙολ. 7 ,  8 . § 4 2 9 .

(3 5 )  Ίωσήπ. Ά ρχ. 1 7 , 1 1 . §. 4 . Ίουδ. Πολ. 2 ,  6 . §. 3 .
(2 6 )  Διοδ. Σικελ. 1 9 , 5 9  καί 9 3 .  α. Μακκαβ. 1 0 , 7 5 . 1 2 , 3 ? ,  3,  

1 3 ,1 1 .  1 4 , 3 4 . β’. Μακκαβ. 1 2 , 3 . Ίωσήπ. Ά ρχ. 13 ,  9 §. 2 . 1 4 , 
10. §. 22.

(3 7 )  Στράβων, βιβλ. 1 6  σελ. 7 5 9 .  βλ. καιΠλίνιον, Μελάν καί Σωλΐνο*>



τών αύτοκοατόρων, τάς παλαιάς καλλωπίζων καί Έλληνας έν αύταΐί 

ένοικίζων- καί το παράδειγμα τοΰ πατρός έμιμήθησαν επειτα και οί υιοί 

αύτοΰ. Ή  μεγίστη καί λαμπρότατη, ή μετά τήν Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα 
πόλις τής Παλαιστίνης, ή Καθάρεια, κατωκεϊτο κατά τό πλεϊστον μέρος 

ύπό Ελλήνων (3 8 ) , οιτινες, τελευτήσαντος τοΰ ΊΙρώδου, άγνωμονοΰντες, 
ήονήθησαν τοΐς Ίουδαίοις την συμμετοχήν είς τά  τής πόλεως πράγματα 
καί άρχοντες ύστερον της πόλεως άνεκηρύχθησαν ύπό τοΰ Νέρωνος, κα- 

τακρίναντος τούς ’Ιουδαίους (3 9 ) . Έ πί τό χείρον έβαιναν τά  πράγματα 
τών Ελλήνων έν Τιβερείδι, ένθα έπί τοΰ αύτοΰ μονάρχου έπιπεσόντες οί 
’Ιουδαίοι κατά τών συμπολιτών αύτών Ελλήνων, διέφθειραν αύτούς είς 
τό παντελές (4 0 ) . ’Ολίγα είσί τη  άληθεία τά περί τών πόλεων τοΰ *Η- 
ρώδου καί τών υιών αύτοΰ ένταΰθα παρατιθέμενα, άλλά καί αί ίστορι- 
καί μαρτυρίαι, όσαι τυχαίως μέχρι ς ήμών κατήλθον, όλίγαι, και ή πηγή 
έ ;  ής άρυόμεδα αύτά μία καί μόνη, ό Ίώσηπος, όστις τότε μόνον ποιείται 
μνείαν 'τών Ελλήνων, οσάκις ύπό άξιομνημονεύτου τινός συμβάντος είς

τοΰτο παρακινείται.
Πεοί τής διαδόσεως τής ελληνικής γλώσσης είς ά'λλας πόλεις τεκμαι- 

ρόαεθα εκ τινων περιστατικών μόνον η έκ τών μαρτυριών τής νομισμα

τικής. Ή  κατά τό Ιίάνειον Καισάρεια (4 1 )  b  ό Φίλιππος ώκοδόμησεν, 
εΐ/εν έπί Αύγουστου Γαίου Καίσαρος καί ναόν Ελληνικόν καί θέατρον 
καί νομίσματα είς έλληνικήν γλώσσαν κεχαραγμένα' τούς τύπους τών 
νομισμάτων άλλων πόλεων ευρίσκει τις εύκόλως παρά τώ  E c l h e l  και τω

Rasche.
Ποοσέτι ό Ίώσηπος αναφέρει ίκανάς πόλεις τιμωρηθείσας ύπό τών ’Ιου

δαίων διά τήν παρά τών έν Καισαρεία Ελλήνων διαπραχθεισαν αυτοις 
αδικίαν (4 2 ) . Αί πόλεις αύται αί τιμωρηθεισαι διά τήν σφαγήν τών έν 
Κ αισαρεία  ’Ιουδαίων ήσαν πάντως, ώς έκαστος εύκόλως εικάζει, έλλη-

(3 8 )  Ίουδ. Πολ. 3 , 9 . «Κ αισάρε a r  μ εγίστη* τής τε Ίο υ δ  α ίας  χ ό -  
Λιγ χαϊ το πλέον  νy'E .U r,vw r ir o ικουμένηγ.» Παραβλ. βιβλ. 2 ,  1 3  §. 7 .

(3 9 ) ’ΐοικί. Πολ. 2 .  1 4 . § . 4  « χαϊ οί Κ α ισαρεω τ  ‘'EdMjrec, n x η-
σαντες π α ρ ά  Ν έρω η  τής πΜ εως ά ρ χ ε ιγ ».

(4 0 )  ’Εν βίω Ίωσήπ. κεφ. 1 2 . ένθα λέγεται 8τι οί Ίουόαΐοι « π άγ-
τας  τούς έγοικοΰγτχς °Ε .Ι.Ιηγας  » έθανάτωσαν. _

(41 Ούτως ώνομάζετο τό άντρον έξ ού έπήγαζεν ό ’Ιορδάνης, Π άγον, 
τουτέστι Πανός άντρον, διότι ήν άφιερωμένον είς τόν Πάνα, είς τάς Νύμ- 

ώς ααρτυροϋσιν αί έξωθεν έπί τοΰ βράχου έλληνικαι έπιγραφαι. 
Seetzen, in ν! Zachs monatl,  Corresp. Oetobr.  1808  S. 343.  Bur-  
Uhardt ,Travels  in Syria.  Journal  of a Tour from Damascus in 
the countries of  the Libanus and Antilib.  p. 39.

(4 2 )  Ίωσήπ. Περί τοΰ Ίουδ. πολέμ. βιβλ. 2 . κεφ. 1 8 .

Vsx«i πόλεις" άλλως τε μεταξύ αύτών μνημονεύονται καί πολλαί, ας ή

μεΐς ανωτέρω κατεδείξαμεν Έλληνικάς, οίον τά Γάδειρα, ή "I-π ω ς, ή 
Σκυθόπολις, ή Άσκάλων καί ή Γάζα, ώ στε ούδεμία αμφιβολία έναπολεί- 
πεται καί περί τοΰ εί'δους τών λοιπών. Τό ό'τι δέ ό ιστοριογράφος έν τώ  
μέρει τούτα» ονομάζει τούς ούτω έν Καισαρεία κατά τών ’Ιουδαίων προ- 
σενεχθέντας ούχί 'Έλληνας, ώς άλλαχοΰ αύτούς άποκαλεΐ, άλλά Σύρβυς, 

καί τάς περί ών ό λόγος πόλεις, συριακάς, εξηγείται εύκόλως, έάν λάβω- 
μεν ύπ δψιν ότι έν μέν τη κάτω Συρία (4 3 )  διακρίνει ό Ίώσηπος άκρι- 
βώς " ΕΛ.Ιηνας καί Σ  όρους, έν δέ τή  άνω μεταχειρίζεται τάς λέξεις 'ΈΛ - 
Ληγ καί Σύρος  άδιαφόρως καί ώς συνωνύμους, ώσανεί ούδεμία διαφορά 
ύπήρχεν ένταΰθα μεταξύ Ελλήνων καί Σύρων (4 4 ) .

Αί περί ών ό λόγος πόλεις, ών ό Ίώσηπος όνομαστί μνημονεύει, εΐσίν 
αύται" πέραν μέν τοΰ Ίορδάνου, πρός τό ανατολικόν μέρος, ή Φιλαδέλ
φεια, τά Γάρασα, ή Πέλλα, τά  Γάδειρα, ή "Ιππως· έντεΰθεν δέ τοΰ Ίορ

δάνου ή Σκυθόπολις, πρός τήν άκραν έπί τών μεθορίων τής Τύρου καί τής 
Γαλιλαίας ή Κέδασα, κατά μήκος τής μεσογείου θαλάσσης ή Πτολεμαίς, 
■ή Γαβά, ή Καισάρεια, ή Άσκάλων, ή Γάζα, ή Άνθεδών, καί έν τώ  μέσω 
τής Παλαιστίνης ή Σεβαστία. Έ κ  τών πόλεων τούτων αί £ξ πρώται ή
σαν πόλεις τής Δεκαπόλεως, περί ών διαφωτίζουσιν ήμας ούκ ολίγον καί 
αί κατά τούς νεωτέρους χρόνους γενόμεναι ανακαλύψεις. Ή  λαμπρόίης 
τής Φιλαδέλφειας φαίνεται είσέτι έπί τών έρειπίων αύτής, τών ναών καί 
άλλων οικοδομών ελληνικής κατασκευής* τά δέατρον αύτής ειναι τό μέ- 

γιστον έν Συρία. Ί Ι  δέ πόλις Γερασα ύπερέχει τήν Φιλαδέλφειαν άν όχι 
κατά τήν λαμπρότητα, άλλά γε κατά  τήν διατήρησιν τών οικοδομών 

τών ναών καί τών παλατίων, τών κατά τό πλεϊστον κορινθιακού ρυθμού, 
τών δύο θεάτρων, τής Ναυμαχίας καί τών λουτρών αύτής. Ταύτα πάντα 
ώς και τα άνευρεθεντα τεμάχια έλληνικών επιγραμμάτων, μα.τυροΰσ; 
προφανώς περί τοΰ έλληνικού βίου τών πόλεων τούτων (4 5 ) .

(4 3 )  Ίωσήπ. Ά ρχ. βιβλ. 1 8 .  κεφ. 9  § 8  καί 9 .
( 4 4 )  Ίωσήπ. Περί του Ίουδ. πολ. βιβλ. 2 .  κεφ. 1 3 .  §. 7 .  Παρβλ. 

κεφ. 1 4 .  § 4 .  καί τό 11 κεφ. τοΰ βίου τού Ίωσήπ. καί ’Αρ^αιολ. βιβλ. 
1 7 .  κεφ. δ. §. 7. Όρ. καί H istjire  de 1’ A cadem ic des inscript, et 
bell, lett t. II. p. 1 7 0 — 7 1 .

(4 5 )  Τό έπί τίνος τεθραυσμένης στήλης δημοσίου τινός οικοδομήμα
τος τών Γερασών ευρισκόμενον επίγραμμα λίαν ήμαρτημένως άντιγοαφέν
παρά τοΰ B uck in gh am  (Travels in Palestine, c h . ' X X I .  p. 3 7 8 ) ,
διορθωτέον καθ' ήμάς έν μέρει τουλάχιστον ούτω- επ  ι τον μ εγα .ΐοπ ρε-  
πεστατον  . . . χαι αρχοντος εγενετο το epyor του εμβο.Ιου' έτέραν δέ
επιγραφήν εύρεθεΐσαν εν Suf, μίαν καί ήμίσειαν ώραν μακράν τών Γερα
σών, άναγινώσκομεν ημείς ούτω- αγαθηι τυχηι . , . /fn  «·>··<ί- ν(ιι (Orton



Τοιαϋται δκήρχον καί αί έπαρχίαι Αύρανίτις καί Τραχονίτις έπί τών, 
χρόνων τοΰ Σωτήρος, γ?γεμονεύοντος τής Ίουδαίας τοΰ Ήρώδου και τοΰ 
υίοΰ αύτοΰ Φιλίππου. Ό  διαβάτης άπαντα είσέτι έν αύται; πόλεις έρη
μους καί πολλαχοΰ οικοδομάς αρχαίας τέχνης καταρρεούσας καί έπιγρα- 

φάς έλληνικάς έπί ναών, βασιλικών (basil ikon), θυρών, βρύσεων καί 
τάφων. Έ κ  τών επιγραφών τούτων έκεΐναι, δσων ή άρχαιότης διαγινώ- 
σκεται, άν'ιίχουσιν είς τους χρόνους τοΰ Τραϊανού $ τοΰ Άδοιανοΰ καί τών 
Άντωνίνων καί είσίν αί περισσότερα! (4 6 ) . Καί είναι jv.sv αύται μεταγε
νέστερα! τών άποστολικών χρόνων, άλλά μία πόλις δέν άλλάσσει τήν, 
γλώσσαν αύτής έν δίαστήματι ε’ίκοσιν έτ ών ούδέ πεντήκοντα. Ό  έν ταΐς 

y ώοαις ταύταις ένθεωρούμενος ελληνισμός τότε μόνον εξηγείται, δτα'ν 
ίτροοποτεθνί οτι πρό πολλών γενεών 'Έλληνες τάς πόλεις ταύτας κατώ-. 

κνίσαν.
Τά ονόματα Τραχονίτις καί Αύρανίτις δπενθυμίζουσίν ήμΐν τήν Ά βη -  

.Ιηι ίμ-, τήν τετρά;χίαν τοΰ Αυσανίου. Μεταξύ Δαμασκού καί Βααλβέκ. 
έπί λόφου Νεβι-αβέλ όνομαζομένου, ϊσταται ναός δωρικής κατασκευής, 
ν ώ άναγινώσκεται έμμετρός τις επιγραφή είς γλώσσαν, έλληνικήν, άναγ- 
γέλλουσα τήν φήμην τοΰ άρχιτέκτονος, τό όνομα τής άνιδρυσάσης τό ιε

ρόν καί τό Ιτος τής ήγεμονβίας Αυσανίου τοΰ τετράρχου τής Άβηληνής-, 

δι’ ού σημαίνεται ό χρ-νκ  τή ; άνεγέρσεως τοΰ, έν λόγω ναοΰ (4 7 ) .
Έ κ  τών εΐρημένων γίνεται δήλον ότι τό μέν ανατολικόν μέρος τής 

τότε ίσραηλίτιδος γής άνωθεν μέν πρό; βορραν ήν μεστόν έλληνικών συ- 
νοίκιών καί πόλεων, κάτωθεν δέ πρός νότον κατείχετο τό πλεΐστον ύπό, 
ελευθέρων πόλεων έλληνοτρόπων, προστατευομένων ύπό τών 'Ρωμαίων, 
τής Φιλαδελφήνης, Γερασήνης, Γαδαρίτιδο;, Ίππήνης ι/ετά τών περιχώ

ρων αύτών— εις δέ τό πρός δυσμάς απέναντι μέρος έξετείνετο κατά μή

κος έπί τής συριακής, φοινικικής καί ιουδαϊκής παραλίας άπό Άντιο-

ηρωι, χαι η.ίιωι, ajiepai, ηοι, Λιψητ^ιου rtaufai ιου . . . Α γριος απ&- 
Λενθεςος t o r  βω μόν arr-θψε κο τ ευχήν .Ιυχαδαντε . . .

(4 6 )  Ό  Seelzeu συνέλεξεν 6 9  έπιγραφάς,^άπάσας έλληνικάς, έκτος, 
μιας, γεγραμμένης γράμμασι παλμυρικοις' δυστυχώς cii.dc αί έπιγραφαί 
αύται ά,πωλέσθησαν βλ. ν. Zach. monalliehe correspoadenz, Mai 
1 8 0 6 .  S 3 1 1 .  Αί τοΰ Βυρχαρδίου είσί γνωσταί βλ. Jo u rn al  of an 
ex cu rsio n  into the H aouran a 1 8 1 0 ,  καί Jo u rn a l  of a to u r from  
D am ascus into live H a o u a n  a. 1 8 1 2 .  έν τ-?> πραγματεία αύτοΰ 
T rav e ls  in Syria. Ά λλά  παρά τώ  Olio W ied r.  V  R ichter, W a i -  
Ifahrten ina filorgenlande, σελ. 5 5 4 — 5 6 2 ,  εύρηνται καί τινες άλλαι 
διαφυγοΰσαι τόν ήμέτερον Βυρχάρδιον.

(4 7 )  Fokoclie, Beschreib. des Morgeitlandes Η. Ί hi. 7si 
Jlptst. §. 1 7 7 .

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ.

y i ia i  αενοις Λίγύπτου σειρά πόλεων,'έν αίς ή έλληνική γλώσσα, εί και 

μή ήν ή μόνη, άλλά γοΰν ή επικρατούσα’ οτι επομένως και οι εν τω  
μεταξύ τών δυο τούτων συνόρων μεσόγειοι οι κατοικοΰντες την ταινίαν 

τής Γαλιλαίας καί Ίουδαίας, καν άπεστρέφοντο τά τών Ελλήνων, w  α- 
δαμώς δμως ήδύναντο νά ώσιν άπηλλαγμένοι τής μετ’ αύτων επιμιξίας, 
καί αάλιστα καθ’ οσον έπί Ήρώδου πολλαί παραθαλάσσιοι πόλεις, ώς η 
Ίόππη, ή Άσκάλων, ή Γάζα, ή Άνθεδών καί διαπαντός ή Καισαρεία, 
«πετέλουν μέρος τής ιουδαϊκή; χώρας, καί καθ’ όσον είς τά  ενδότερα μετα 

τής Σκυθοπόλεως καί αλλαι επίσημοι διέπρεπον πόλεις, οϊον ή Σ ε,αστια, 
ν, Τιβεριάς καί ή κατά τό Πάνειον Καισαρεία κατά τό μάλλον η ηττον 
ύπό έλληνιστί όμιλούντων λαών συνωκισμέναι. ’Αληθώς ή ελληνική γλω σ
σά δέν ήδυνήθη νά άπελάσ/, τήν εγχώριον, εχαιρεν ομως εγγύς αυτής ση
μαντικά δικαιώματα καί ύπό τών περιστάσεων εύνοηθεΐσα έξηπλώθη και

έκραταιώθη. ,
Ά πό τοΰ Πομπηΐου καί έντεΰθεν εΐχεν άρθή πλέον άπό του μέσου η 

κατά τής εισροής τών Ελλήνων είς τά  ενδότερα τής Παλαιστίνης αντι- 
στασις, έκτοτε δέ ού μόνον οί μοχλοί τής αντιδράσεις έθραύσθησαν, α λ
λά  καί ευνοούμενοι ησαν οί Έ λλη ν ες'έτι δέ μάλλον ηύνοήθη τό ελληνικόν 

έπ ί Ήρώδου, δστις πρώτος τούς 'Έλληνας τών ’Ιουδαίων προτιμήσας α 
ναφανδόν (4 8 ) ,  καί διά λόγων καί διά πολυδαπάνων οικοδομών εδει,εν 

οτι καί μάλα έσπούδαζεν είς τό έξελληνίσαι τούς Ιουδαίους.
Αύτός ώκοδόμησε θέατρον καί άμφιθέατρον έν Καισαρεία (4 9 ) ,  στα- 

διον, άμφιθέατρον καί θέατρον έν 'Ιεριχώ ( 5 0 ) ,  στάδιον καί άμφι(εατ ον 

κάτωθεν τών τειχών τής 'Ιερουσαλήμ, θέατρον τέλος καί έντός αύτής της 

άγίας πόλεως (51) .  'II ύπέρμετρος χρηματική ποσότης ή δαπανηθεισα κα
τόπιν τών τοιούτου είδους κτιρίων καί μάλιστα είς τά ένδότερα μέρη τν,; 
χώρας, καθώς είς τήν 'Ιεριχώ καί είς αύτήν τήν Ιερουσαλήμ, μαρτυρεί 
τήν σταθεράν τοΰ Ήρώδου άπόφασιν τοΰ έξοικειώσαι τού; ’Ιουδαίους μετα 
τοΰ έλληνικοΰ δράματος καί τών αιμοχαρών θεαμάτων των Ρωμαίων.

Κατά πόσον δέ ή έπελθοΰσα ύστερον ρωμαϊκή κυριαρχία, άντιπροσω-

( 4 8 )  a ° Ελλη οι πλέον ή Ίουδαίοις οΐκείως εχειν όμολογοΰμενος» Ί ω 

σήπ. Αρχ. βιβλ. 1 9 .  κεφ. 7 . §■ 5 .
(4 9 )  Λύτόθ. βιβλ. 1 5 .  κ ε". 9 . σελ. 7 7 3 .  Παράβλ. βιβλ 1 6 ,  κεφ. 5 .  
(5  >) Ίωσήπ. ΠερίΊονδ. πολ. 1 ,  3 3 ,  §. 6  και 8. Αρχ. 1 7 ,  6 .  §. ·>

καί 3. σελ. 8 8 4 .
(5 1 )  ΓΙεοί τοΰ Ίουδ. πολ. 2 ,  3. §. 1. Μρχ· 1 5 ,  8  σελ - θ 6 .  «θεα- 

τρον έν Ίεροσολύμοι; ώκοδόμησεν.» Παρβλ E ich h oru , (le lu d aeoru m  
re  scenica. C ommentat. So R. scient. Goetlmg rccer.tior. vol.  
Jl Class Anliq p. 1 0 — 1 3 . '



πευομένη ύπό τών Ηγεμόνων τής ’ίουδαίας καί τών έπάρχων τής Συ
ρίας, ύφ’ ους οί πρώτοι ύπήγοντο, συνετέλεσαν είς την διάδοσιν τής ελ
ληνικής γλώσσας, ή κατά πόσον διεκώλυσε τήν πρόοδον αύτής, είναι ά- 

ξιον έρωτήσεως, καί τήν έρώτησιν ταύτην διατυποΰμεν ήμεΐς ώς εξής' είς 

ποιαν γλώσσαν ώμίλουν οί έπαρχοι της Συρίας καί οί ηγεμόνες της Ίου- 
δαιας, ό Ούϊτήλλιος, ό ΙΙετρόνιος, ό Πιλάτος, δτε έν τοΐς δικαστηρίοις 
έδίκαζον η οσάκις άλλοτε πρός τό πλήθος τοΰ λαοΰ συνδιελέγοντο ;

Τό παλαι μεν ρωμαϊστι συνήθως ώμίλουν οί§ρωμαΐοι άρχοντες έτι καί 
εκει όπου δέν κατενόουν αύτούς, ώς έν Έλλάδε και έν ’Ασία* άλλ’ ή συ

νήθεια αΰτη τοσοΰτον παρημελήθη κατ’ ολίγον μέχρι Τιβερίου, ώστε, ώς 

συγγραφευς τις τών χρόνων εκείνων διηγείται, τό μέρος ενθα συνήρχετο έν 
'ίώμνι ή Γερουσία μέχρις έκκωφεύσεως άντηχει ύπό έλληνιστί διεξαγόμε
νων υποθέσεων (5 2 ) .  Έν ώ δέ πρότερον δι’ έρμηνέων μόνον ήκροάζοντο 
τους πρέσβεις τών Ελλήνων δπως άπαντήσωσιν είς τά αιτήματα αύ
τών (5 3 ) ,  νυν άπετεινε προς αυτούς ό αύτοκράτωρ της ’Ρώμης σχοινοτε
νή λόγον είς γλώσσαν έλληνικήν (5 4 ) .

Και αυτο όε το ρωμαϊκόν όικαων άνεφέρετο ένίοτε είς γλώσσαν ελλη
νικήν έν τοΐς δικαστηρίοις. Διων ό Κάσσιος διηγούμενος περί τοΰ Τιβερίου 

ότι έν παρομοια περιπτωσει κατ’ έξαίρεσιν δέν ήθέλησε νά παραδεχθεί 
είς έλληνικην γλώσσαν την μαρτυρίαν έκατοντάρχου τινός, παρατηρεί δτι 

ό αύτοκρατωρ δεν ε<ρανη συνεπής πρός εαυτόν διότι έν τώ  αύτώ δικα- 
στηριω πολλάς άλλοτε δίκας ήκροάσβη και διεξήγαγεν Ελληνιστί (5 5 ) . 
Περι τοΰ Κλαυδιου δε παλιν λέγεται ότι είς τάς δικαστικάς αύτοΰ άπο- 
φάσεις άνεμίγνυε πολλάκις και στίχους Ομηρικούς (5 6 ) ,  και δτι πολλά-

(5 2 )  Y aler. Max. L .  II, C. 2 .  § &
(5 3 )  Aul. Gell. noct. alt. L .  VII. C. 1 4 .

(5 4 )  Sueton. Claudius c.  4 2 .  Πρός εκείνους μόνον τούς πρέσβεις 
&'ΐιλει ο αύτοκράτωρ λατινιστί καί λατινικήν τήν άπάντησιν άπητει, δ- 
σ ο ι ,  έν ταΐς έπαρχίαις οντες έγκατεστημένοι, ύπήρχον 'Ρωμαίοι τό γένος. 
Δίων. Κασσ. βιβλ. 6 0 .  σελ. 6 7 6 ,  εκδ. W e c h e l  1 6 0 6 .  S ueton,  
Claud, c . 1 6 .

(5 5 )  Διων. Κασσ. βιβλ. 5 7 ,  σελ. 6 1 2  εκδ. W ech el .  καί σελ. 4 1 9 ,  
εκδ. R obert Steph. Ώ ς πρός τοΰτο ό Σουετόνιος εκφράζεται περί τοΰ 
Τιβερίου ώς έξης· sen no n e g raeco  . . . .  non tamen usquequaque  
usus est. Abstinuit m a x im e  in senalti. Tiber, c. 7 1 .  'Οσάκις δέ ά 
Τιβέριος τήν λατινικήν γλώσσαν μετεχειρίζετο, έπετηδεύετο ό'πως καθα- 
ρώς αύτήν όμιλή καί γράφν). Δίω ι . Κασσ. βιβλ, 5 7 ,  σελ. 6 1  I. καί 
4 2 0  ενθ. άνωτ. Παραβλ. καί Sueton. do illuslr. g ram m at.  c .  2 2 .

(5 6 )  Sutton . C l a u d 'c ,  4 2 .

κις δυσηρέστει αύτόν ή θρασύτης τών Ελλήνων (5 7 ) . Ό  δέ ΐΝερων, οτε 
τό πρώτον κατήλθεν έν τώ  σταδίω τών πολιτικών πραγμάτων, ώμίλη- 

σεν ένώπιον τοΰ ‘Υπάτου περί μέν τής όποθέσεως τών Βονωνίων λατι

νιστί, περί δέ τής τών 'Ροδίων καί Ίλιέων'έλληνιστι (5 8 ) .  ̂  ̂ (
Έάν λοιπόν καί αύτοί οί αύτοκράτορες έν 'ΡώμΥΙ έλληνιστί  ̂ώμίλουν 

καί έδίκαζον περί τών έπαρχιακών πραγμάτων, έάν αί υποθέσεις^ τών 
Ελλήνων διά τών άντιπροσώπων αύτών ελληνιστί διεξήγοντο εν τη Γ ε 

ρουσία ένώπιον τοΰ 'Υπάτου, άς συμπεράνν, έκαστος πώς ώμίλουν και ε- 

δίκαζον οί 'Ρωμαίοι έν Έ λλάδι καί έν Ά σια.
Ά λλά  δέν έλλείπουσιν ήμΐν περί τούτου καί μαρτυρίαι ίστορικκι. Οτε 

ό Κικέρων μετέβη ποτέ είς Συρακούσας, ώμίλησεν έν τή αύτόθι ελληνική 

Γερουσία ελληνιστί, έφ’ ώ καί κατεμέμφετο «ύτοΰ ό Ούάρρων (5 9 )· ό 

Κικέρων όμως δέν έπραττεν εύκόλως τ ι, τό όποιον δέν ήδύνατο να όι 
καιολογήσt) έξ άλλων γεγονότων. Πούπλιος δέ πύλιν ό Κράσσος, οστις 
ώς ανθύπατος τόν Άριστόνικον έν Ά σία νά καταπολεμήσω τήν εντολήν 

εί/εν, έπί τοσοΰτον προέβη, ώστε πρός έκάστην έλληνικήν φυλήν ττ, ιόι« 
αύτής διαλέκτω διελέγετο, πρός τόν "Ιωνά ίωνιστί, πρός τόν Αίολέα αίο- 

λιστί, ούτως άποκρινόμενος καί έντελλόμενος όπως αύτώ έκαστος προσε· 
ψθέγγετο (6 0 ) .  Ωσαύτως καί ό Αύγουστος ώς νικητής καί μονάρχης ελ
ληνιστί ώμίλησεν είς τόν λαόν τής Αλεξάνδρειάς (6 1 ) . Δι’ έλληνικης ευ
γλωττίας έπεισε καί ό Μούκιος τούς Άντιοχεΐς όπως κηρυχθώσιν ύπερ 
τοΰ Ούεσπασιανοΰ (62) .  Καί αύτής δέ τής αύλής τών έν Ά σία καί Συ

ρία ανθυπάτων γλώσσα φαίνεται ατι ήν ή ελληνική (63 ) .
Έρωτώμεν λοιπόν καί αύθις, ποίαν γλώσσαν μετεχειρί,οντο 6ν το.ς <  ̂

καστηρίαις οί 'Ηγεμόνες τής Παλαιστίνης, ό Πιλάτος, ό Πόρκιος, ο Φη- 
στος; Ποίαν οί έταρχοι τής Συρίας, Πετρόνιος καί Ούϊτήλλιος, δτε προς 
τόν λαόν ώμίλουν, δπερ συνεχώς έγίνετο; "Οτι οί ‘Ρωμαίοι τής Σ γ .α ς και 
τής Φοινίκης τήν έλληνικήν μετεχειρίζοντο, πειθόμεθα έκ τών είρημενων, 
έάν δέ οί έν Παλαιστίνη μετεχειρίσθησάν ποτε διερμηνέα, ούτε ίχνος που 

φαίνεται, ούτε παρά τφ  Ίω σήπω , ούτε έν τΐί άγια Γραφ^.

( 5 7 )  Sueton. Claud, c. 1 5 .
(5 8 )  Sueton. Nero c. 7 .  Παραβλ. Seneca, con trovers .  Lib. IV. 

p. 2 9 1 .  έκδ. Bipont.
(5 9 )  Cicer. in Verr. lib. 1Y. c. 6 6 .
(6 0 )  Valer. M ax. lib. VII. c . 7 .  §. 6 .
(6 1 )  Δίων. Κασσ. βιβλ. 5 1 ,  σελ. 4 5 4  ή 3 0 7 .

(6 2 )  T acit.  Histor. libr. 11. c . 8 .
(6 3 )  Seneca epist. 1 2 .  de ira ,  libr. II. c . 5 .



Μεταβώμεν ήδη είς τούς Ιουδαίους. Αί ανώτερα-, τάξεις τοΰ ιουδαϊκού 
έθνους ένεκα τών κοινωνικών σχέσεων είς $ς τ ό έθνος %  περιέλθει, δυς- 
κόλως ήδόναντο νά άγνοώσι την έλληνικήν γλώσσαν ώς πρός τό πλήθος 
δέ καί τόν πολύν έν γένει όχλον, τοΟτο έξηρτάτο εκ τών περ^άσεων καί 
τών σχέσεων τοΰ βίου αύτών. ’Ολίγοι τών Ιουδαίων, λέγει ό Ίώσηπος 
περαίνων την έαυτοΰ ’Αρχαιολογίαν, θέλοντες θά είχον τήν ικανότητα νά 

συντελέσωσι τό έργον τοΰτο (τήν ’Αρχαιολογίαν) είς γλώσσαν έλληνικήν, 
ώς (/.ή κεκτημένοι τήν γραμματικήν εμπειρίαν τάς γλώσσης ταύτης, tv ή 
έγώ δύναμαι νά καυχώμαι, καίτοι καί έγώ δέν όμιλώ αύτήν καλώς διά 
τήν πάτριον συνήθειαν διότι παρ’ ήμΐν ή γνώσις τών ξένων γλωσσών ώς 

καί ή περί τήν προφοράν αύτών ακρίβεια θεωρούνται ώς κοινά, έπειδή 

ταΰτα δύνανται καί έκ τών έλευθέρων οί τυχόντες νά προσκτώνται καί 
έξ αύτών τών οίκετών οί έπιθυμοΰντες. Εκείνοι δέ μόνον θεωρούνται παρ’ 
ήμΐν σοφοί, οσοι είναι έμπειροι τοΰ νόμου καί δυνατοί περί τήν ερμηνείαν 
τών ιερών βιβλίων (6 4 ) .

Κατά ταΰτα ά'ρα μόνον ή ακριβής γνώσις τών αρχαίων γλωσσών καί 
ή περί τά  ιερά βιβλία έμπειρία ήσαν πράγματα σπάνια καί τής ύψηλοτέ- 
ρας ιουδαϊκής αγωγής ίδια, ή δέ καθόλου γνώσις τής ελληνική; ήν πράγμα 

κοινόν καί είς τάς άνωτέρας καί είς τάς κατω τέρας τάξεις τών ’Ιουδαίων ( ε ίς  
τους τυχόντας τών έ.Ιευθέρων] καί είς αύτούς έ'τι ^τούς οίκέτας, οιτινες 
εύκόλως αύτήν έμάνθανον διά τήν πάγκοινο ν αύτής χρήσιν. Διδασκαλεία 

κοινά τής ελληνικής γλωσσης έν Παλαιστίν/ι δέν ύπήρχον, ώς τοιαΰτα δεν 

ύπήρχον καί τής τότε γλώσσης τοΰ λαού, τής άραμκϊκής ή συρο^αλδαϊ- 
κ^ς δια τοΰτο και αύτοι τών άνωτερων ταζεων οί ’Ιουδαίοι έγίνωσκον μέν 
τ/;ν ελληνικήν γλώσσαν, ούχι ομως και γραμματικώς, ώς έκμανθάνοντες 
αύτην όιά τής καθημερινής μόνον επιμιςιας, τών διαφόρων αύτών σχέ
σεων κχί τής συναλλαγής τοΰ έμπορίου, καθώς έμάνθανον αύτήν καί αί 
κατωτεραι ταςεις, αιτινες συνήθως δέν είναι είς κατάστασιν νά μανθάνω-

( 6 ί )  αΛεγω όε θαρσησας ήδη διά τήν τών προτεθέντων συντέλειαν, 
δτι μη δ είς αν έτερος ήδυνήθη θελήσας, μήτε ’Ιουδαίος μήτε αλλόφυλος 
τήν πραγματείαν ταυτην ούτως ακριβώς είς '"Έλληνας έξενεγκεΐν. Έ γώ  
γάρ ώμολογούμην παρά τώ/ ομοεθνών πλεϊστον αύτών κατά τήν έπι- 
χωριον παιδείαν όιαφερειν, και τών έλληνικών δέ γραμμάτων έσπούδασα 
μετασχειν, την γραμματικήν εμπειρίαν άναλαβών, τήν δέ περί τήν προ
φοράς άκριοειαν πάτριος έκώλυσε συνήθεια. Παρ’ ήμΐν γάρ ούκ εκείνους 
άποδεχονται τους πολλών εθνών διάλεκτον έκμανθάνοντας διά τό κοινόν 
ειναι νομιζειν το επιτήδευμα τοΰτο, ούκ έλευθέρων τοΐς τυ·/οΰσι μόνον, 
άλλα και τών οικετών θελουσι" μόνοις δέ σοφίαν μαρτυροΰσι τοΐς τά νό
μιμα σαφώς έπισταμενοις και τήν ιερών γραμμάτων δύναμιν ερμηνεύσου 
δέναμε >ο·.ς. ο

«ιν, όσα δι’ ιδιαιτέρας καί τακτικής μόνον διδασκαλίας άλλοι νά προσ-

^τώνται δύνανται. > _
Οί θρησκευτικώς προϊστάμενοι τών Ιουδαίων ού μόνον δεν ν,ναντνοννΤ

είς τ ή ν ' διάδοσιν τής ελληνικής γλώσσης, άλλά καί έσέβοντο αυτήν υπέρ
πάσαν άλλην συγγράμματα έλληνιστί γεγραμμένα συγκατελέγοντο μετα
τών σοφών έβραϊκών συγγραμμάτων καί έξίσου έτιμωντο, η ε χρ/ισ«

τής έλληνικής γλώσσης έπετρέπετο ετι καί είς θρησκευτικας ικας. Περι
πάντων τούτων πληροφορούσα έκ τοΰ «ρχαιστάτου καί μάλλον α,ιοπι-

στου τών Ταλμουδικών βιβλίων, τής Μίσνα, παραλείποντες τα πολλά

τών μεταγενεστέρων ’Ιουδαίων όνειρα, ώς ανάξια πιστεως.  ̂ ^
Ιδού τί ελεγεν είς τών διάσημων κατά τούς χρόνους έκείνους Ιουδαίων

διδασκάλων, ό Ραββάν Συμεών, ό υιός τοΰ Γαααλιήλ, ού ή ρήτρα είχε λάοει

ίσχύν νόμου. Α π αγ ορ εύ ετα ι τοΐς ΊονΛαίοις τύ συγγ( άφειν β ι Μ α  είς
m la ar  γ.Ιώ σσχν Ιξεστ ι ό' αύτοΐς  (έκ τών ξένων γλωσσών) τϊ, έ.Ι.Ιψ

γιχι] μόνον προς τοΰτο χοηαθαι (6 5 ) .
'Ωσαύτως τό βιβλίον άιτοστασίου ήδύνατο νά ήναι γεγραμμένον ελλη

νιστί ή έβραϊστί η καί είς τάς δύο γλώσσας συνάμα, καί ύ π ο γ εγ ρ α μ μ εν ο ν  

ύπό τών μαρτύρων έλληνιστί ή έβραϊστί· διότι εϊτε ε ί ς  τ ή ν  μίαν είτε 

είς τήν άλλην γλώσσαν ήν συντεταγμένο-/ καί είτε έλληνικας ειτε έ ραι- 
•κάς εφερεν ύπογραφάς, ήν έγκυρον (66 )· τοσοΰτον συγκαταβατικοί εγε- 

νοντο οί Ιουδαίοι περί τό νόμιμον τοΰτο, περί ού ρητως όιελαμοανεν ο 
μωσαϊκός νόμος, καίτοι άλλως ήσαν ύπερευλαβεΐς περί τήν ίεράν ταυτην 
ΰπόθεσιν, διότι ούτε ϊνστασιν ί, έπέμβασιν οίανδή-οτε άλλοτριου ηται

(6 5 )  Mischn. T r a c t  Megill. c. 1. §■ 8. Κατά τήν έρμν,νεί*·/ τοΰ 
R . Β. Majemon καί τού Obadia von Bartenora ο ύ κ  άλλως είχε το 
πράγμα ή ώς έλεγεν ή ρήτρα τοΰ 'Ραβ. Συμεών. Παράολ. C. II. |. 1.  
έ ν θ α  άαφότεροι οί ραββίνοι ώς άδιάφοοον θεωροΰσιν έαν τις το ^ λ ιο ν  
M e g ille ' /αλδαϊστί ή έλληνιστί άνεγίνωσκεν. Εντεύθεν αίρεται η ενστ«- 
σις τοΰ Βεοθόλδου, διατεινομένου ότι Ιουδαίος Παλαιστινός (δηλ. ο Ματ
θαίος) έπιχειρών νά γράψνι τό βιβλίον αύτοΰ είς γλώσσαν ίλληνικην ta  
g-earrev έναντίον τών καθεστώτων (Bertholdt, hist. E m le .t .  in d.e  
Scliriften des A und Ν T . Ill Thl. §■ 3 2 0 .  S. 1 1 7 6 . )  Εν τώ  χ ω , 
ρίω τοΰ Ίωσήπου (Ά ρχ Προοίμ § 2.)  οττερ ό σοφος ουτος ανΛρ ανα- 
φίρει πρός άπόδειξιν, γίνεται λόγος άπλώς μόνον περι τών δυσχερείων 
δσας έχει νά ύπερπηδήσν, ό θέλων νά γράψ, ξένην τινά γλώσσαν κ«τα 
τούς κανόνας καί τούς ιδιωτισμούς αύτής, ύιότι ό Ίώσηπος δεν ηθελεν 
άπλώς μόνον νά γράφνι τήν έλληνικήν, άλλά καί κανονικώς και γ rJ.qi 
ρώς· βλ. Ά ρν. βιβλ. 14 . έν τή αρχή.

(GO) M ischn. T ra c t. G ilin . c. IX  § 8 . παραολ. του αυτου * * -

φάλ. §· 7 ,



μή ’Ιουδαϊκού δικαστηρίου συνεχώρουν είς αύτήν οΰτε μαρτυρίαν άπεδέ- 
χοντο αλλοφύλου (6 7 ) .

Τό πρώτον την ελληνικήν γλώσσαν άπαγορεΰον διάταγμα έφάνη κατά 
τας τελευταίας ημέρας τοΰ Ιουδαϊκοΰ κράτους, δτε ό Τίτος έπολιόρκει 
τήν 'Ιερουσαλήμ. Έ π ί τή ; εκστρατείας τοΰ Ούεσπασιανοΰ κατηργήθη διά 
κοινοΰ διαταγματος ο στέφανος τοΰ νυμφίου και τό τύμπανον" έπί δέ τής 
εκστρατείας τοΰ Ίίτου άπηγορεύθη καί είς τάς νύμφας ή χρήσις τοΰ νυμ- 
φικοΰ στεφάνου, είς δέ τους γονείς άνηγγέλθη ίνα είς τό έξης μή έπιτρέ- 
πωσι τοΐς υίοϊς αύτών νά μανθάνωσι τήν έλληνικήν γλώσσαν (6 8 ) .

Εκ τ?,ς απαγορευσεως ταυτης ήδυνατο τις νά έξηγήσ/), εάν ήτον ανάγ

κη, διατι ό Ιώσηπος, ό υπό τοΰ Τίτου άποσταλείς νά πείσ-y τούς πο- 
λιορκουμενους ομοεθνείς του είς υποταγήν «ττί πατρίφ γλώσση» καί 

«έβραΐζων» πρός αυτούς ώμίλησεν (6 9 ) .  Ά λ λά  καί ή 'ρηθεΐσα άπαγό- 

ρευσις έάν δεν προηγείτο, παλιν τά πράγμα ήν εύεξήγητον διότι έν τ·?ί 

φων/j τοΰ Ιωσηπου, φωνή πατριω, ένέβλεπον οί πολιορκούμενοι καί τήν 
ταυτότητα τοΰ γένους και τήν συμπάθειαν αύτοΰ έν τοΐς δεινοΐς τής πα- 
τριδος, έπομένως καί ή παραίνεσις αύτοΰ ένεδύετο χαρακτήρα είλικρινέςε- 
ρον. Καί πραγματικώς με τοιοΰτον πνεΰμα έπεμψεν είς αύτούς τόν Ίώ ση- 
πον ό Τίτος ( ί 0)· πώς λοιπόν ημείς ήδυνάμεθα νά ύποθέσωμεν έκ τούτου 
ότι οι πολιορκούμενοι ήγνόουν τήν έλληνικήν;

Αζιον μνείας ένταΰθα είναι και τό ακόλουθον. Ό τ ε  κατά τάς τελευ
ταίας κρίσιμους στιγμας οί έπαναστάται καταπεπονημένοι έζήτησαν νά 
συνδιαλεχθώσι μετά τοΰ Τίτου, ούτος, δστις έως τότε δι’ άλλων διε- 
πραγματευετο, έντειλάμενος τοΐς 'Ρωμαίοις ανακωχήν, προσήλθε νΰν αύ- 
τος έχων παρ’ εαυτώ διερμηνέα κδπερ ήν τεκμήριον τοΰ κρατεΐν)) ώς ό 
Ιωσηπος παρατηρεί, και κατήρξατο πρώτος τοΰ λόγου (7 1 ) . Ένταΰθα ώ- 
μιλησεν ό Τίτος δι’ έρμηνέως, άλλ’ άρά γε ό διερμηνεύς παρίστατο δπως 
μεθερμηνεύει τούς λόγους τοΰ Τίτου είς τήν έβραϊκήν γλώσσαν ; Πρός τοΰ
το ειχεν αν ούτος πρό πάντων τόν Ίώσηπον, άλλ’ ό Ίώσηπος, δστις ούδέ- 
ποτε έπιλανθάνεται έαυτοΰ έν τή ιστορία, ούκ ή ; ό διερμηνεύς’ διότι άλ
λως θα έλεγε τοΰτο. Ά λλά καί άλλως πως είς τά αύτά συμπέρασμα κα- 
ταντώμεν, είς τά δτι δηλονότι ό διερμηνεύς δέν συμπαρίστατο τώ Τίτψ

( 6 7 )  Gitin. c . 1. §. 5.
(6 8 )  Misch in. Solali . c . I X .  §. 1 4 .
(6 9 )  Περί τοΰ ’.ουδ. πολέμ. βιβλ. 5 . κεφ. 9 . §. 2 .  βιβλ. 6 . κεφ. 

2. §. 1.
(7 0 )  α Τάχα ένδοΰναι πρός ομόφυλον δοκών αύτούς. » Περί Ίνδ. 

πολ. 5 ,  9 ,  2 .
(7 1 )  ΓΙερί Ίουδ. πολέμ. βιβλ. 6  κεφ. 6 .

όπως έβραϊστί κπατρίω γλώ ττη» συνδιαλέγεται, διότι καί τούτου μνείαν 
θά έποιεΐτο πάντως ό Ίώσηπος. Πρός τί οϋν, έρωτήσουσί τινες, ήν άναγ- 
καΐος ό διρεμηνεύς; Τά λόγια τοΰ ιστορικού παραδηλοΰσι τοΰτο είς τόν 
βουλόμενον νά έννοήσνι αύτά. Ό  Καΐσαρ ώμίλησ«ν e x  majestate imperii,  

τουτέστι ρ<ομαϊστί, κατά τά άρχαΐον ρωμαϊκόν έ'θος· τοΰτο βούλονται κυ
ρίως αί λέξεις «όπερ ήν τεκμήριον τοΰ κρατεΐν», άς κακώς τινες ήνωσαν 
μετά τής έπομένης προτάσεως, ώς εί ελεγεν ό Ίώσηπος— πρώτος, δπερ 
ήν τεκμήριον τοΰ κρατεΐν, κατήρξατο τοΰ λέγειν—  άμεινον δέ ήν, άν ή- 
κολούθουν τήν μετάφρασιν τ ιΰ  'Ρουφίνου, δστις προσεγγίζει τούλάχιστον 

είς τά πράγμα, μεταφράζων adliibitoque interprele, quo arguinento  
superior ostendebatur, ό δέ διερμηνεύς ήν άναγκαΐος διότι παριστάμε- 

νος μετέφραζε τούς λόγους αύτοΰ είς γλώσσαν πλέον καταληπτήν, ούχί 

δμως είς τήν εβραϊκήν, καθώς ήμεΐς άπό τής σιωπής τοΰ Ίωσήπου τεκ - 
μαιρόμεθα, δστις, ώς εΐρηται, ούκ άν έσίγησεν, εί τοιοΰτόν τι συνέβαινε. 

Τίς δέ άλλη παρά τήν ελληνικήν ήδύνατο νά ήναι ή καταληπτότερα αυ
τή γλώ σσα; Σημειωτέον δέ ένταΰθα καί τήν φήμην, ήν ειχεν ό Τίτος, δτι 

«τή μέν Λατίνων έπιχωρίω γλώ ττη  πρός τάς τών κοινών έχρήτο διοική
σεις, ποιήματα δέ καί τραγωδίας έλλάδι φωνή διεπονεΐτο.» Σουίδ. έν 
λέξ. Τίτος.

Έπανέλθωμεν ή'δη έπί τά προκείμενον. Αμφιβολία μέν ούν ούδεμία 
πλέον λείπεται δτι μέ"/ρι τών χρόνων, καθ’ ους ό Ματθαίος έγραφε τό 
Εύαγγέλιόν του, ή έλληνική γλώσσα ήν λίαν διαδεδομένη άνά τήν Πα
λαιστίνην' άλλά τίς ήν ή πρός άλλήλας σχέσις τών δύο γλωσσών, τής 

εγχωρίου καί τής έλληνικής, έκ τών μέχρι τοΰδε λεχθέντων καί παρατε- 
θέντων δέν έγένετο είσέτι άρίδηλον. Περί τής σχέσεως ταύτης διαφωτί
ζει ήμάς έν μέρει συμβάν τι έν τώ  βίω τοΰ αποστόλου Παύλου. Διασω
θείς ούτος έν Ίεροσολύμοις έκ τών χειρ ών τών κατ’ αύτοΰ ένδον τοΰ ναοΰ 
έπιπεσόντων ’Ιουδαίων τή βοηθεία τών στρατιωτών τοΰ χιλιάρχου, έξαι- 
τεΐται νά όμιλήσνι πρός τό συρρεΰσαν πλήθος τοΰ λαοΰ, καί λαβών τήν 
άδειαν παρά τοΰ πολιτικοΰ ά'ρχοντος, σταθείς έπί τών άναβαθμών ώμί
λησεν αύτοΐς έβραϊστί. (Πραξ. 2 1 ,  4 0 .)  «Άκούσαντες δέ, προστίθησιν 
ό ιστορικός, οτι τή έβραίδι διαλέκτω προσεφώνει αύτοΐς, μάλλον παρέ- 
σχον ήσυχίαν.» (Αύτόθ.* 2 2 ,  2 .)  Ένταΰθα παρατηρεί έκαστος ότι τό ε- 
βραϊστί λαλήσαι τόν Παύλον ήρεσε τώ  λαω- διά τής ά'κρας αύτοΰ σιω
πής ό λαός έξεδήλωσε τήν ίδιάζουσαν πρός τήν πάτριον αύτοΰ γλώσσαν 
άγάπην. Ά λ λ ’ ή εύαρέσκεια αυτη δείκνυσι συγχρόνως δτι δυνατόν ήν καί 
άλλως πρός τόν λαόν συνδιαλεχθήναι, έκ τών λέξεων μάλιστα τοΰ ιστο
ριογράφου ύπεμφαίνεται δτι τά πλήθος ή'λπιζε νά άκούσν] τόν Παΰλον είς 

άλλην γλώσσαν όμιλοϋντα, καί ήκουσεν αύτόν άπολογούμενον έβραϊστί



καί εύχάρώτίθη διά τοΰτο. α’Ακούσάντες δέ δτι τ·?ι έβραίδι διαλέκτώ 
Λοοσεφώνει αύτοΐς μάλλον παρέσχον ησυχίαν.» Τίς δέ ήν ή έτέρα έκείνη 
γλώσσα, έν fj τό πλήθος προσέδώκα νά άκούση τόν Παύλον λαλοΰντα; Τό 
έγκλημα τούτου καί ή κυρία της στάσεως αιτία ήν διι Έλληνας έίσήγα- 
γεν είς τό ιερόν (Πράξ. 2 1 ,  2 8 ) .  Οι δέ κατήγοροι αύτοΰ ήσαν έλληνιστάί 

’Ιουδαίοι έξ Ιωνίας, οίτινες πρό ολίγου ειχον ΐδεΐ συν αύτώ Τρόφιμον τον 
Έφέσιον, 8ν ένομιζον (Ιτι εις τό ιερόν εισήγαγεν ό Παύλος (αύτόθ. 2 7 —  
3 0 ) . Ώ ς έκ τού έγκλήματος λοιπόν και έκ τών έγκαλούντών αύτόν, ού- 

δεμία ά'λλη γλώσσα προσεδοκατΟ παρά τήν έλληνικήν. Τό συμβεβηκός 
τούτο τοσοΰ'το μάλλον είναι άξιόλογον και σημαντικόν καδόσον δέν άνα- 
φέρεται εις τινα μόνον άτομα, άλλ’ είς τόν λαόν, ό'στις ήν ό ακροατής 

τοΰ Παύλου, και είς τήν πόλιν, ήτις δλη είχε συγκινηδή, και ταραχθή έπί 

τώ  άκούσμάτί. Κρίνοντες δέ έκ τοΰ γεγονότος τούτου δυνάμεθα νά είπώ- 
μεν ό'τι έάν ή επιχώριος γλώσσα προεπμάτο έν ΓΙαλαιστίντ,, έχουσα ΰπέρ 
αύτής τήν αγάπην τοΰ έθνους ούδέν ήττον τό πλήθος— ίσως ΰπήρχον και 
εξαιρέσεις κατά χιλιάδας— ό όχλος έγίνώσκε και τήν έλληνικήν οχι βέ
βαια τόσον διότι είχε κλίσιν πρός τάς ξένας γλώσσας καί τά ήθη, άλλά 

μάλλον ένεκα τών καιρών καί τών περιστάσεων. Εί δέ τις εϊποι ό'τι τούτα 

έγένετο κατά τήν εορτήν τοΰ Πάσχα, ό'τε πάμπολλοι συνήθως ξένοι συνήρ- 
χοντο έίς Ιερουσαλήμ— καί οΰτως όμως, άπόκρινόμεθά, οί πλεΐστοί, έξ 
ών Ιμελλον άκοΰσαι τόν Παύλον έλληνιΟτί όμιλοΰντα και οΐτινες άκου- 

βαντες τήν έβραΐκήν εύμενέστερον διέτέθησαν, ήσαν εγχώριοι.
Ούτως έχόντων τών πραγμάτων όλιγώτερον ξενιζόμεδα εύρίσκοντες και 

ον αύτή τή πρώτευούσνι, τή καθέδρα καί τώ  κέντρω τοΰ ιουδαϊσμού, ιε
ρούς συνάξεως τόπους, έν οΐς συνήρχοντο έλληνισταί ’Ιουδαίοι έκ δια
φόρων μερών, άποτελούντες έν 'Ιερουσαλήμ κοινότητας περιβλέπτους, ώς 
φέρ’ είπεΐν οί Άλεξανδρεΐς, οί Κυρηναΐοι, οί Άσιάται καί άλλοι (Πράς; 

6 ,  9  9 ,  2 7 ) .
’λλλά  καί ή χριστιανική Σχολή τών 'Ιεροσολύμων έξ έλληνιστών ήτοέ 

έλλήνιστί όμιλούντων ’Ιουδαίων συνέκ,ειτο έν μέρει, xtu ό αριθμός αύτών 
δέν φαίνεται νά ήτον μικρός ώς γίνεται, δήλον έκ τίνος πρός τούς Ε β ρα ί
ους έριδος, έν διετείνοντο οί έλληνισταί ίσα τούτοις διέκδικούμενοι δ ι 

καιώματα (Πραξ. 6 . 1 και έξ ).

Ενταύθα δέ γένόμενο! τού λόγου, δέν νομίζομέν άσυντελές είς τήν ύ- 

πόδεσιν ήμών, ολίγα τινά διαλαβεΐν καί περί τού ζητήματος τών Έ .Ι.Ιη - 
π οτώ ν . Τινές ήδέλησαν νά έξώσωσιν έκ τών πράξεων τών ’Αποστόλων 
τούτους τούς έλλήνιστί όμιλοΰντάς ’Ιουδαίους καί έξ ίουδαίων χριστια
νούς, ό'πως δέ κατορθώσωσι τοΰτΟ, έ'δωκαν εις τήν λέξιν εΛ.Ιηνιατης ορι

σμόν, οστις έπί τινα χρόνον ήν έγκαταλελειμμένος, τόν ακόλουθον οί έ.Ι-

Ληνισταί ησαν Λροοή.Ιντοι, οΐχ οί Ε β ρ α ίο ι οί έκ τών δώ δεκα ιρν.Ιών 
τυ γένος $.Ικοντες ijroi οί Ί ο  ,δαΐοι κατά  τηr στενω τέραν  της Λέζ,εως 
έννοιαν, ολίγον πάντοτε ϊτίμω ν καί τούς όποιους δ ιά  την ίθνίκην α ύ 
τών καταγωγήν έ.Ι.Ιηνί&τάς ώ νάμαζον  (7 2 ) .

Καί πριν ή έξετάσωμ^ν αν ό ορισμός ούτος είναι όρθός ή οΰ, παρατη· 
ροΰμεν έκ τών προτέρων ό'τι ό σκοπός τών ούτωσί όριζομένων τούς έλλη* 

νιστάς ματαιούται- διότι όπως ποτ’ άν οί περί ών ό λόγος προσήλυτοι 
έλλήνιστί πάλιν πρέπει νά ύποτεθώσΐιΐ όμιλοΰντες, ώς έξ έθνικών κ α τα 

γόμενοι ή καί πρό ολίγου έτι εθνικοί ό'ντες. Καί τ ί άλλο ήδύνατό τις να 
προσδοκά έξ αύτοχθόνων τής Κιλικίας καί μάλιστα τής Κυρήνης και ’Α
λεξάνδρειάς καί ’Ιωνίας (Πραξ. 0 , 9 .) ;  Εί δέ τινες παραδείγματι χρώ με- 
νοι Φίλωνι τώ  Ίονδαίω, βούλονται άποδεΐξαι ό'τι οί ’Αλεξανδρεΐς ένόουν 
καί τινα έβραϊκά, τά  έβραϊκά ταΰτα ήσαν πάντως όλίγιστα' άλλως τε  
καί ολίγοι εύρίσκοντο τοσοΰτον πολυμαθείς καί λόγιοι ώς ό Φίλων.

Ά λλ’ έπιστήσωμεν μικρόν τήν προσοχήν ήμών είς τό σημαινόμενον τών 
τοιούτων λέξεων, καί ίδωμεν τίς ή διαφορά μεταξύ τών προσηγοριών 

Ιου δα ίο ς , 'Ε βραίος , "Ε.Ι.Ιην χαί ‘Ε.Ι.Ιηνιστής. ’Ιουδαίοι, έπί τών χρό

νων τοΰ Κυρίου καί τών ’ ιποστόλων αύτοΰ, καλούνται κοινώς πάντε- 

οί απόγονοι έκείνων, οί'τινες τό άρχαΐον τοΰ Ιούδα βασίλειον άπετέλουν, 
τούτέστιν τά τέκνα τοΰ ’Αβραάμ, άόιαφόρως καί ανεξαρτήτως τής χώρας 

έν ή έζων ( j  φύσει Ιο δαΐοι» Γαλ. 2 . 1 5 . ο πάντες οί κατά τήν οικουμέ
νην Ιουδ. d Πράξ. 2 4 .  δ .) , ή δέ θρησκεία τοΰ γένους τούτου ονομάζεται 

Ιουδα ϊσμ ός  (Γαλ. 1 , 1 4 .) όθεν καί τά  Ιου δα ίος , Ιου δ α ίο ι άντιπαρατί· 
θενται πρός τά  ίθπχί)ς, εθνη  ή καί πρός τό πρωτεύον αύτών έθνος, τούς 
ε.Ι.Ιηνας (ρωμ. 3 , 2 9 .  9 , 2 4 .  Πράξ. 1 8 , 4 . ρωμ. 2 ,  9 . 1 0 , 1 2 . ά. 

Κορ 1 , 2 4 .) .  Τό δέ τά Ιουδαίων φρονεΐν καί πράττειν λέγεται Ίονδα'ι- 
ζειν , έδνικόν δέ βίον διάγειν έστί τό έθνιχώς ftjv  (Γαλ. 2 , 1 4 ) , ούδέ- 
ποτε δέ τοΰτο λέγεται έ.Ι.Ιηνίζειν. Προσή.Ιυτοι δέ καί υίοί προση.Ιύ- 
των  εκαλούντο ό'σοι έξ έθνών νεωστί άσπαζόμενοι τόν ’Ιουδαϊσμόν, καί 
νεόφυτοι έτι υπάρχοντες έν αύτώ, δέν έθεωροΰντο είσέτι ύπό τοΰ έθνους ώς 

ασφαλώς έν τώ  ίοσδαϊσμώ έστηριγμένοι καί φερέγγυοι (Πράξ. 6 .  5 . 1 3 .  
'Ππό δέ τήν φράσιν α Ιουδαίο ι τε χαί προσήλυτοι » (Πραξ. 2 ,  1 0 ). 
συνηπακούεται τά σύνολον τών όμολογούντων -ίήν ιουδαϊκήν θρησκείαν. 

Καθώς δέ οί ίουδαιοι πρός τούς έλληνας, ούτως άντιπαραβάλλόνται καί οί

(7 2 )  Περί τής έγχωρίου γλώσσης τής Παλαιστίνης έπί τών χρόνων 
τοΰ Ίησ. Χριστού καί τών ’Αποστόλων όρ. τά ύπό τοΰ Dr. Pfannkuche  
κατά do Rossi γραφέντα έν τή Eichlionis allgem. Biblioth. der 
bibl. L itera lu r .  VIII, B. 3s St. S. 4 7 2 .



εβραιοι προς τους Μ ψ -ιπ τά ς '  έν τίνι λοιπόν άντιδιεστέλλετο ό έβοαΐοί 
'Γοΰέλλην.στοϋ καί ύποδιαίρεσιν άπετέλει τοΰ ονόματος ίουδαΐος; Πάντως 
ούχ^τήθρησκεία· διότι ώς πρός αύτήν καλείται ίουδαΐος· ούτε τω  γένει

* τ ’̂ υσεΐ' Γ̂ 0τι και κατά το;:ΐτο ίουδαΐος έπωνυμεΐται, έν τίνι άλλω 
αρα η εν τή γλώσσν); Καί τω  δντι οσάκις ό λόγος περί εθίμων, δοξα

σιών καί Θείας λατρείας έστίν, είνκι έν χρίσει πάντοτε ή λέξις Ιουδαϊκός' 
οσάκις ύέ πρόκειται^ περί της γλώσσης τών ίουδαίων, τών βιβλίων καί 
της σοφίας αύτών, ή λέξις εβραϊκός· οίίτω παρ. χαρ. λέγεται 

διάλεκτος  (Πρά,. 2 2  2 . 2 0 ,1 4 ) ,  εβ ρα ϊκά  γράμ μ ατα  Λουκ. 2 3 ,3 8 .)  Πρός 
τουτοις λεγεται οτι όμιλεΐ τις καί γράφει έβρα ϊστί (Ίωανν. 1 9 , 1 7 , 
2 0 ;  ιβραϊχΓ/ yotrij, τί) έβραΐδι δ ιαλέκτω  συνδιαλέγεται καί παρά τώ  

Ιωσήπω ή μήτηρ -ίών Μακκαβαίων πρός τούς υιούς αύτής (’Ιώσηπ, έν 
τώ  περί Μακκαβ. § 1 4 .) ,  ούδαμοΰ δέ φέρεται c ^ ^ r o c ,
δ ο ϊκ ά  γράμ μ ατα  καί τά τοιαϋτα. ’Αρκούντως άρα καταφαίνεται έν τίνι 
οιαφερει ό εβραΐος τοΰ ’Ιουδαίου.

Εί δέ τό ιδίως χαρακτηρίζον καί διακρίνον τόν έβραΐον ιϊναι ή γλώ σ

σα, ούδόλως δυσχερές έξευρεΐν ποιον τά σημαινόμενον τής λέξεως έλλη- 
νιστής, .^τις άντιπαρατίθεται τή λέξει έβραίος· τό διακρίνον τόν έλληνι* 
στην είναι επίσης ή γλώσσα· ώς δήλον γίνεται καί έκ τής άντιπαραθέ- 
σεως τοΰ έβρα%ειν πρός τό έλληνίζην  διότι έβραΧ ειν  παρά τώ  Ίω σήπω  
σημαίνει λέγειν τή εβραϊκή γλώσσ·/) «?«  τον Κ αίσαρος διήγγειλεν έβραί- 
ζων»  (περί Ίουδ. πολ. 6 , 3 , 1). Τί άλλο λοιπόν ήδύνατο νά σημαίνη τά 
ελληνίζειν ; τ ί άλλο ή ο,τι ανέκαθεν καί διά παντός έσήμαινε, δηλαδή 

ελληνιστί ομιλεΐν ; οΰτω μεταχειρίζεται τήν λέξιν καί ά Θουκυδίδης λέ- 
γων « ίλληνίσθησαν την νΰν γλώσσαν»  ό έστιν έξέμαθον άποδεξάμενοι τήν 
ελληνικήν γλώσσαν, τήν όποιαν νΰν όμιλοΰσι (βιβλ. 2 ,  4 8 ) , καί ό Ξενο
φών γράφων (εις τήν Γνύρου Άνάβασ. 7 , 3 ) α έλ λ η ν ίζε ι, γάρ ήπ/στατο,»  
και παρά τώ  Λουκιανώ δέ (έν τω  Φιλοψευδ. κεφ. 1 6 .)  ό δαίμων 8ν ό Πα- 
λαιστινάς φυγαδεύει, Α π οκ ρ ίν ετα ι έλληνίζων  ή βαρβ αρ^ ω ν»  τουτέστι 
και εις τάς δύο γλώσσας τής Παλαιστίνης, καί είς τήν έγχώριον βαρβα- 
οαρι,ων, καί είς τήν έλληνικήν έλληνίζων. Κατά τά ταΰτα άρα ή λέξις 
ελληνιστής ορθότατα έσχολιάσθη ώς σημαίνουσα τόν ’Ιουδαίον μέν τώ  
γένει, έλληνιστί δέ όμιλοΰντα (7 3 ) , ό'περ ήδη ό Χρυσόστομος έκ μόνης, 

μορφ^, τ^ς λεςεως άσφαλώς είκασε γνήσιος καί καλός

(7 3 )  Schol. in Act. Λρ. VI, I. Ν. Τ , Frid . Matthaei « έλληνι-
,ελλνίνι? τ 'ί φθεγγομένων, καίτοι έβραίων οντων τώ  γένει®.

( 4 ) Ιωανν. τοΰ Χουσοστ. ΰπομνήμ. είς τάς ΙΙράξ. τών Ά ποστ. 6 ,
·’ ■ ®ελ^ '« σ τά ς  όέ οίμαι καλεϊν τούς έλληνιστί φθεγγοϋ,ένους* ουτοι 

/•αρ ελληνιστί όιελεγοντο έβραΐοι οντες».

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ.

ελλην υπάρχων (7 4 ) . Έ κ  τοΰ ελλην, λέγει καί τις τών αρχαίων γραμ
ματικών, γίνεται έλ λ ψ ίΐ.ω ,έκ  τούτου ύέ τό ελληνιστί, ώς έκ τοΰ δωρίζω  
δωριστι, και έκ τοΰ αίολίζω  α ίολ ιστι, άπερ προφανώς περί τής γλώσ

σης καί τών ιδιωτισμών αύτής ένταΰθα λέγονται (7 5 ) . Έλληνισταί λοι

πόν είσιν οί τήν έλληνικήν γλώσσαν όμιλοΰντες, δι’ ής διακρίνονται άπό 
τών έβραϊστί ή άραμαϊστί φθεγγομένων ’Ιουδαίων.

Σημασίαν μεγαλειτέραν παρ’ό,τι τά δίκαιον απαιτεί, (λέγομεν δέ τοΰτο 
έξαιρέτως κατά τοΰ Βερθόλδου,) άποδιδουσιν είσέτι καί είς τοΰτο δτι ό 

Ιησοΰς Χριστός έβραϊστί όμιλών άναφέρεται, ώς φερ’ είπεΐν, παρά τώ  
εύαγγελιστή Μάρκω 4 , 4 1  λέγων .«Ταλιθά, *οϋμι!» καί 7 , 3 4  άναφωνών 
«έφφαθά» καί άλλαχοΰ 1 5 , 3 4  καί παρά Ματθαίω 2 7 ,  4 6 . ’Αλλά πρός 
τοΰτο ήδύνατο τις νά άντείπν), δτι αί έν τοΐς χωρίοις τούτοις άναφε- 
ρρμεναι έβραϊκαί λέξεις έμνημονεύθησαν ύπό τών ιερών εύαγγελιστών ώς 
σημειώσεως καί μνήμης αξιαι, ό'περ δέν θά έποίουν βεβαίως οί ιεροί συγ
γραφείς, έάν ό Κύριος έβραϊστί τό πλεϊστον διελέγετο. Καί αληθώς τ ί θά 
■εΐχον ν’ άντιτάξωσιν είς τήν άπάντησιν ταύτην; Ά λ λ ’ έστω , ήμεΐς δέν 

άρνουμεθα ότι προς τα  πληθη τών ’Ιουδαίων δυνατόν ό Κύριος νά έλάλει 
τήν γλώσσαν αύτών, ήν εύαρέστως πάντοτε ήκουον έρωτώμεν δα ως 
ποίαν γλώσσαν ώμίλει πρός τά  συμμιγή καί πολύφυλα έκεΐνα πλήθη, 
άτινα έκ διαφόρων χωρών καί πόλεων πρός αύτόν συνέρρεον; Πώς έλάλει 
πρός τούς προσηλύτους καί έθνικούς; Πώς έν τή χώρα τών Γαδαρηνών 
(Ματθ. 8 , 2 8 .  Μάρκ. 5 , 1. Αουκ. 8 , 2 6 .) ;  Πώς έν τοΐς όρίοις τής Τύ- 

ρου καί Σιδώνος (Μάρκ. 7 , 2 4 ) ,  ένθα γυνή έλληνίς συροφοινίκισσα μ ετ’ 
αυτου συνδιελέχθη; Ε ίς ποίαν γλώσσαν έδίδασκεν έν Δεκαπόλει, ή τ ις  έξ 
£λληνίδων πόλεων συνέκειτο, όποΐαι ήσαν ή Φιλαδέλφεια, τά  Γέοασα τά 
Γάδαρα, ή "Ιππως, ή Πέλλα καί ά λλα ι;

Ε,.ειτα έκ τοΰ ότι ό Κύριος έβραϊστί πολλάκις διελέγετο τ ί συνάγε
ται περί τοΰ εύαγγελιστοΰ Ματθαίου, δστις δέν είχε νά όμιλή κατά μ έ

ρος και κατα τας περιστάσεις πρός πλήθη έρχόμενα καί απερχόμενα καί 
νΰν μέν πρός έβραίους, νΰν δέ πρός έλληνιστάς, καί έπομένως άναλόγως 
νά άλλάσσ·/) τήν γλώσσαν αύτοΰ; δστις έν τή έκλογή τής γλώσσης τοΰ 

Ευαγγελίου του ωφειλε νά λάβν) ύπ’ οψιν αύτοΰ κύκλον ανθρώπων διαρκή 
και παντοτεινόν, κύκλον, έν ώ περιελαμβάνετο ή σύγχρονος καί ή μέλλουσά 
γενεά, είς ήν ξένη ίσως έμελλε νά ή ναι ή έβραϊκή γλώσσα;

(7 4 )  Ίωάν.^τοΰ Χρυσοστόμ. ύπόμν. είς τάς πράξ. κεφ 6 , 1 — 9 . αΈΧ- 
/-,νιστας r ε οιμαι καλεΐν τούς ελληνιστί φθεγγομένους· ούτοι γάο έλλη- 

νιστι όιελεγοντο Έοραΐοι ον^ες.»

(7 ο ) Απολλώνιος ό Ά λεξ. έν τοΐς τοΰ Iranian . R e k k e ri A necd o- 
iis  g ra cc is . V ol 2 . p. 5 7 2 .



’Ανακεφαλαιοϋντες ήδη τά μέχρι τοΰδε εΐρημένα βλεπομεν δτί

Α '. Διά της κυριαρχίας των Μακεδόνων ή ’Ασία έπληρώθη ελληνικών 
πόλεων κατά μήκός τε καί πλάτος. Έν τι) άνω ’Ασία συνέστησαν πολλαί 
τοιαΰται πόλεις διά της δυναστείας τον  Πτολεμαίων, καί μάλιστα τών 

Σελευκιδών άρχαιότεραι δέ πόλεις, όποία ή Τύρος καί ή Σιδών, ύπό τήν 
επιρροήν τούτων μετέβαλον τήν έαυτών γλώσσαν.

Β'. Έξαιρέτως ή συριακή, φοινικική καί ιουδαϊκή παραλία μέχρις Αί
γυπτου κατείχετο ύπό δλως ελληνικών ή ήμιελληνίδων πόλεων. Τό δέ 
ανατολικόν μέρος τής ίσραηλιτικής χώρας άπό ’Αρνών καί άνωθεν, οποί» 
ή Γιλεάδ, ή Βασάν, ή Αύρανίτις, ή Τραχωνίτις, συμπεριλαμβανομένης 
καί τής Άβηληνής, ή ; πρό; βορράν μέν ελληνικόν, πρός νότον δέ κατά 

τό πλεΐστον μέρος κατείχετο ύπό Ελλήνων. ’Εν δέ τή  Ίουδαία καί Γα- 

λιλαία εύρίσκοντο πόλεις καθόλου ή έξ ήμισείας τούλάχιστον ύπό 'Ελ

λήνων κατοικούμεναι.

Γ '. ‘Ηρώδης ό Μέγας πάμπολλα έδαπάνησεν ό'πως έξελληνίση τους 

’Ιουδαίους.
Α'. Τήν τάσιν ταύτην πρός τόν ελληνισμόν αί ρωμαΐκαί άρχαί ύπε- 

στήριξαν και προήγαγον μάλλον ή άνεχαίτισαν.

Ε'. Καί αύτοί οί ιεροί προεστώτες τών Ίουδαίων ούδαμώς έκώλυον 
τήν χρήσιν καί δ.άδοσιν τής έ>ληνικής γλώσσης, άλλά καί μέχρι τών 
τελευταίων ημερών τής Ιερουσαλήμ έσέβοντο αϋτήν, καί βιβλία έν αύτή 

γεγραμμένα μετά τής ιερας αύτών φιλολογίας κατέτασσον, καί δή καί 
αύτών τών δικαστηρίων αύτών ούδόλως άπέβαλλον.

<Γ'. Πανταχόθεν εύνοουμένη ή γλώσσα αυτη έξηπλώθη διά τής έπιμι- 

ξίας καί τοΰ εμπορίου άνά πάσας τών Ίουδαίων τάς τάξεις τοσοϋτον, 
ώστε και αύτός 6 χύ ίην λαός, ούχί βεβαίως άνευ εξαιρέσεων, κατενόε* 

καί έλάλει αύτήν, καν μείζόνα αγάπην καί κλίσιν ειχεν εις τήν έαυτοΰ 

γλώσσαν.ι
Ζ Τ ή ν  έλληνικήν γλώσσαν όμιλοΰσαι εύρίσκοντο ολόκληροι ΐουδαϊκαί 

κοινότητες καί έν αύτή τή άγία πόλει Ιερουσαλήμ, σταθερώς έν αύτή 
οίκοΰσαι μετά τών κτημάτων αύτών έξ ών ύστερον μετά τών έξ 'Ελλή
νων προσηλύτων συνέστη καί ηύξήθη καί ή αύτόθι χριστιανική έκκλησία.

1 ) Φαντασθώμεν ήδη τόν εύαγγελιστήν Ματθαίον έν μέσω τοΰ κόσμου 
τούτου ευρισκόμενον καί διανοούμενον περί τής γλώσσης, είς ήν έδει νά 
γράψνι τό έαυτοΰ εύαγγέλιον. ΛΑν ούτος έγραφεν ελληνιστί, κατενοει αύ

τόν τό πλήθος τοΰ λαού, έκείνους δέ έκ τών ’Ιουδαίων, οσοι πιθανόν 
μόνον τήν εγχώριον γλώσσαν ώμίλουν, άνεπλήρου διά τών πόλεων εκεί- 
vow, άς οί "Ελληνες πρό πολλών ήδη χρόνων είχον ύπό τήν κατοχήν αύ
τώ ν, καί εκείνων, άς ούτοι διά τής εύνοιας τών 'Πρωδιαδών εν τοις όρίοις

^ και εντός τής Παλαιστίνης ώς κτηματίαι καί συμπολΐται μετά τών 
’Ιουδαίων ένέμοντΟ. Έ τ ι  δέ καί διά τών κοινοτήτων τών έν Ίεροσολύμοις 
ελληνιστών καί τών έν τή χριστιανική έκκλησία τελούντων ελληνιστών, 

μεθ ών αδύνατον, ήν άλλως συνεννοηθήναι. ’'Αν δέ έβραϊστί έγραφε τό 
εύαγγέλιον του, απέκλειε τό μεγαλείτερον καί εύγενέστερον ί'σως μέρος 
τών αναγνωστών, ών ήδη έμνημονεύσαμεν.

2 ) ΛΑν έρριπτεν £ν βλέμμα έπί τής Αύρανίτιδος, τής Τραχωνίτιδος 
καί τοΰ λοιποΰ ανατολικού μέρους τής Παλαιστίνη:, τών πάλαι μέν ποτε 
ιουδαϊκών ιδιοκτησιών, τότε δέ ύπό τών Δεκαπολι ιών κατεχομένων, ει- 
χεν ίσχυρότατον λόγον έλλήνιστί νά γράψνι.

3 ) "Αν άφ’έτέρου περιεσκοπεΐτο τήν πρός δυσμάς περίχωρον καί έβλεπε 
τήν ’Αντιόχειαν, τήν πρωτεύουσαν τής Συρίας, ένθα κατά πρώτον οί π ι

στοί χ ρ ιστιανοί ώνομάσθησαν (Πράξ. 1 1 , 2 8 ) ,  καί τάς άλλας γειτνια· 
ζούσας είς αύτήν συριακάς κοινότητας (Πράξ. 1 5 , 2 3 ,  4 1 )· άν έλάμβανεν 
εϊς νοΰν τήν Τύρον, έν ή ήκμαζεν ήδη καί έκκλησία χριστιανική (Πράξ. 

2 1 ,  3 , 4 ), τήν Σιδώνα (Πρζξ. 2 7 ,  3 ), καί άλλας πόλεις κατά μήκος τής 
φοινικικής παραλίας κειμένας (καθότι πασαι αί πόλεις αύται περιλαμβά· 
νονται έντός τοΰ όρίζοντος, 8ν ό Ματθαίος είχε σ γγράφων τά έαυτοΰ εύαγ

γέλιον, βλ. § 2 ) , δέν ήίύνατο νά άμφιβάλλ^ έπί πολύ ποίαν γλώσσαν 
νά προτιμήστ, έν τή συγγραφή τοΰ ευαγγελίου αύτοΰ- τήν έλληνικήν, αύ
τήν καί μόνην έμελλε νά προτιμήσ'/).

4 )  Τέλος άν άπέβλεπεν είς τάς τελευταίας κρίσιμους έκείνας ημέρας 

τοΰ έθνους του, καθ’ άς έγραφε τά εύαγγέλιον, καί έπίστευεν άδιστάκτως 
είς τάς προρρήσεις τοΰ διδασκάλου αύτοΰ, δι ών προεμηνύετο έγγίζουσα 
τοΰ ΐουδαϊκοϋ κράτους ή καταστροφή (ής καί ίδίοις όφθαλμοΐς ήδη έώρα 
τάς άπαρχάς), καί ήθελεν ίνα ενεργόν διαμείνη τό εύαγγέλιον αύτοΰ καί 
μετά ταΰτα έτι ό'τε αί προρρήσεις έκεΐναι θά έξεπληροΰντο, άν ήθελε νά 

έννοήται καί είς τούς μετά ταΰτα χρόνους ό'τε τά  λείψανα τοΰ ιουδαϊκού 
έ'θνους άνευ ναού καί θείας λατρείας άπάτριδες, ένθεν κάκεΐθεν περιπλα- 
νώμενοι, άλλοις έμελλον έγκατα λείψαι τήν χώραν καί τά  κτήματα αύ* 
τών, ένί λόγω άν ό Ματθαίος, γοάφων τά εύαγγέλιον αύτοΰ, ού μόνον είς 

ολίγους μήνας-ή δύο τρία έτη, άλλ’ εις τούς μετέπειτα  χρόνους άπέβλε
πεν, ούίέποτε αδύνατο νά γράψ/j είς τήν γλώσσαν τούτου τοΰ έθνους* 

τό όποιον μετ' ολίγον δέν έμελλε πλέον νά ήναι τοιοΰτον.

§ 1 1 . ’Ό τ ι οΰΰέχοτε δπήρζε)' tCpatxbr κ ατά  Μ ατθαίον εύαγγί.Ιιον.

Αλλά φέρε σκεψώμεθα καί άλλως. Έ κ  τής σχέσεως τής εγχωρίου 

γλώσσης τής Παλαιστίνης πρός τήν έλληνικήν ούδεμία αμφιβολία λείπ*»



-rat, οτι ού μόνον οί Ναζωραίοι καί οί Έβιωναΐαι καί οί ολίγοι ιθαγενείς 
οί έμπαθώς προσκείμενοι τοΐς ήθεσι καί τη πατρίω γλώσση αύτών, άλλά 
πρός τούτοις καί πολλοί ά'λλοι τών ίουδαίων τών κατά τάς πόλεις τής 

Παλαιστίνης διεσπαρμένων καί είς Χριστόν πιστ ευόντων κατανοοϋντες θά 

άνεγινωσκοι τό έβραϊκόν πρωτότυπον τοΰ κατά Ματθαίον ευαγγελίου, εί· 

περ τοιοϋτόν τι έδημοσιεύετο ;παρά τοΰ εύαγγελιστοϋ, καί δυσκόλως 

πάντω; θά άντήλλασσον αύτό πρός f/ετάφρασιν έλληνικήν. Τό εύαγγέλιον 
τοΰτο έδει άρα νά πολλαπλασιασθη δ ι’ αντιγράφων, καί είς πολλάς πό

λεις της Παλαιστίνης νά διαδοθη, τά δέ αντίγραφα αύτοΰ ούδαμώς ήδύ
ναντο νά έξαφανισθώσιν είς τοσοΰτον βαθμόν, ώστε ούδέν πλέον νά ένα- 
πολειφθη έξ αύτών εϊμή αμφίβολόν τι ίχνος παρά τοΐς Ναζωραίοις καί 
Έβιωνίταις.

'Αλλά καί εϊς την Συρίαν καί ιδίως είς τάς βορειοανατολικάς αύτής 
πόλεις, ένθα μετά πολλής τής ίσχυρογνωμοσύνης καί ιδιοτροπίας έφυλάσ- 
σετο ή συριακή γλώσσα, κ?ί ένθα έπί τής δευτέρας έκατονταετηρίδος 

ή'ρξατο ανθούσα έν τη γλώσσα ταύτη ή φιλολογία μετά τής ποιησεως,. 
βιβλίον τοιοΰτον, γεγραμμένον είς τήν διάλεκτον τής Γαλιλαίας, ασμένως 
πάνυ εμελλον νά έγκολπωθώσιν οί Σύροι πρός ιδιωτικήν τε  καί έκκλη - 

σιαστικήν χρήσιν, καί ούδέν έκώλυεν δτι ήν γεγραμμένον γράμμασιν 

έβραΐκοΐς, διότι καί τά εβραϊκόν άλφάβ/)τον, καθόσον δυνάαεθα νά είκά- 
σωμεν έκ τών επιγραφών τή ; Παλμύρας, ήν έν χρη'σει είς μέγα μέρος 

τής Συρίας" οί δέ άγνοοΰντες τό άλφάβητον τοΰτο ούδενός άλλου πρός 
κατανοησιν τοΰ συγγράμματος τούτου έχρηζον, εΐμή τής μεταλλαγής τών 

στοιχείων αύτοΰ. "Αρα το εύαγγέλιον τοΰτο, ώς τό μόνον βοήθημα τών 
χριστιανών τής χώρας έκείνης, αδύνατον ήν νά έλλείπ/] αύτοΐς, τούλάχι- 
στον μέχρι τής μεταφράσεως τής Καινής Διαθη'κης είς τήν γλώσσαν 

α ύτώ ν καί δμως δτε ή μετάφρασις αύτη έξεπονεΐτο, ούτε ειχον ούτε 
έγίνωσκον οί χριστιανοί εκείνοι τοιοϋτόν τι κατά Ματθαίον εύαγγέλιον, 
άλλ εκ τοΰ ημετερου ελληνικού Ματθαίου, τουτέστιν έ» μεταφ ράσεω ς  
xcil οντοι jisTe<ppci(T<zy" καί τοι εάν ύπήρχε τοιοΰτον εύαγγέλιον, έπ ιμ ε- 
λώς θά έφυλάττετο καί παρ’ αύτοΐς ώ ; ιερόν καί πολύτιμον κειμήλιον, 
και αύτό τοΰτο θά μετεχειρίζοντο ιδία τε καί δημοσία, άφοΰ διεσκεύαζον 
έν αύτώ όσα χρείαν ειχον διασκευής είς άκριβεστέραν αύτοΰ πρός τήν  
έαυτών γλώσσαν μεθάρμοσιν.

Ά λ λ  ούδ’ ό Ωριγένης, ό τοσαΰτα περί τήν κριτικήν τών άγιων Γρα

φών μοχθήσας, ού·?’αύτός ήδυνήθη νά έξιχνιάση τά κατά Ματθαίον εύαγ
γέλιον έβραϊστί γεγραμμένον δ,τι πολλαχοΰ εύρε καί είδε καί άνέγνω ήν 

τό καθ 'Εβραίους εύαγγέ.ΐιογ , ού τήν έκτίμησιν τής αξίας είς τήν ιδίαν 
ϊκάστου κρίσιν άφήκε. Καί δμως ή άνακάλυψις τοΰ Ματθαίου έν τη πρω-

•τοτύπιο αύτοΰ γλώσση ην αξία πολλοΰ λόγου και αναγκαιότατη είς αύ
τ ό ν  διότι ώσπερ έν τη Παλαια Γραφή είργάζετο συμπαραβάλλων τοΐς 
έβδομήκοντα τό έβραϊκόν πρωτότυπον, καί έτερα κριτικά βοηθήματα 

συλλέγων πρός διόοθωσιν τής τών Ο' μεταφράσεως, ούτως ένησχολεΐτο 
καί έν τη κριτική έρεύνη τοΰ ίεροΰ τής Καινής Διαθήκης κειμένου. Καί 

αληθώς τά  είς τόν Ματθαίον παρεισδύσαντα πολλά λάθη, άπερ ό σοφός 
ούτος άνήρ δεινοπαθών καταλέγει, ούδαμώς άλλως ίσως άσφαλέστερον 

νά διορθώση ήδύνατο, είμή έχων ύπ’οψιν αύτοΰ, ώς καί έπί τής Παλαιάς 
Διαθήκης, τά πρωτότυπον. Καί δή είκοσι καί οκτώ έτη περιηγείτο έπί 
τούτω τώ  σκοπώ πρός άνεύρεσιν καί συλλογήν κριτικών βοηθημάτων, 

ή'γαγεν είς φώς πολλά τέως είς αχρηστίαν καί λήθην μεταπεσόντα 

χειρόγραφα, άπερ άλλως έν τη άφανεία δέν θά διέφευγον ίσω; τήν 

απώλειαν αύτών, ούδέν άζήτητον καί άνερεύνητον άφήκε πρός διόρθωσιν 

τών Γραφών, διήλθεν άναδιφών τήν Παλαιστίνην καί τήν Συρίαν, και έν 

Τύρω έπεξεργασθείς καί διατάξας κατέστρωσε τήν κριτικήν αύτοΰ συλλο · 
γ ή ν  καί δμως μεθ’δλην τήν πολυχρόνιον ταύτην ερευνάν, είς ην επίτηδες 

έπί τούτω τώ  σκοπώ έναπεδύθη ό πολυμαθής ούτος άνήρ, ούδέν ούδαμοΰ 

τοιοΰτον άνευρε τοΰ κατά Ματθαίον εύαγγελίου πρωτότυπον.
Ωσαύτως καί Πάμφιλος, ό έν Βηρυτώ τής Φοινίκης γεννηθείς, ό μάρ- 

τυς, ό διδάσκαλος καί φίλος τοΰ Εύσεβίου, ό έπί έμπειρία τών άγιων 
Γραφών διάσημος έν τη άρχαιότητι, πρός χρήσιν τής έν Καισαρεία εκ
κλησίας τήν περιβόητον έν τοΐς άρχαίοις ανίδρυσε βιβλιοθήκην, έν ή μετα 
πολλής τής έπιμελείας πανταχόθεν συνήγαγε βίβλους. Τά πλήθος τών 
έναποκειμένων έν αύτη χειρογράφων τής άγίας Γραφής καί άλλων χρι
στιανικών συγγραμμάτων είλκυσε πρός τοΐς άλλοις αύτόσε καί τόν Ι ε 
ρώνυμον, οστις μεγάλως ώφελήθη έκ τού θησαυρού έκείνου, άλλά καί 
ταύτην τήν συλλογήν ούδέν εβραϊκόν άντίτυπον τοΰ Ματθαίου έκόσμει’ 
δ ,τι δέ άνευρε καί ειχεν ό Πάμφιλος έν τη βιβλιοθήκη αύτοΰ ήν τό βιβλίον 
τών Ναζωραίων, ένθα είδε καί άνέγνω αύτό καί ό 'Ιερώνυμος, δστις καί 

μετέφρασεν αύτό (1). Τοσοΰτον άκαρποι καί μάταιαι ύπήρξαν αί προσ- 
πάθειαι τής άρχαιότητος πρός άνεύρεσιν τοΰ λεγομένου πρωτοτύπου έβραϊ- 
κοΰ εύαγγελίου τοΰ Ματθαίου, ώστε τη  άληθεία ούτε δτι ύπήρξέ που 
ποτε τοιοϋτόν τι εύαγγέλιον φαίνεται, καί ό περί ύπάρξεως αύτοΰ λό

γος άπλή φήμη άποδείκνυται.
Ά λ λ ’ ούδέ περί τής ύποτιθεμένης μεταφράσεως τοΰ κατά Ματθαίον

(1) Hieronym.  de Script,  eccles.  είς τάς λέξ. Πάμφιλος καί Ματ
θαίος· καί έν τφ 3 βιβλ. Adv.  Pelag.  «ip Evangelio  ju x l a  Hebraeos.  . 
quo utuntur  usque liodie Nazareni .  . . quod in Caesareensi bi-  
bliotheca habetur  etc.»



ευαγγελίου σαφές τι καί βέβαιον έγίνωσκον οί αρχαίοι. Ό  Παπίας, &5 
και έν τοΐς έμπροσθεν έμνήσθημεν, άναφέρων δτι ό Ματθαίος εγραψεν 
έβραϊστί, έπαγει ακολούθως: «ήρμήνευσε δέ αύτά (τά λόγια τοΰ Ματ

θαίου) ώς ήδύνατο έκαστος.» (Εΰσεβ. Έκκλησ. ίστορ. περί τό τέλος τον, 
3  βιβλ.). Τί σημαίνουσιν αί λέξεις αύται τοΰ Π?.-ίου; ούδέν άλλο βέβαια· 

ν) δτι οι χριστιανοί οί μή είδότες εβραϊκά ήρμήνευσαν τό εύαγγέλιον ώς 
έκαστος είχε δυνάμεως καί ικανότατος· ά'λλαις λέξεσιν έκαστος τών μή, 

έννοούντων αυτό. ήρμήνευεν αύτό. *11 μήπως τάχα λέγει ό Παπίας δτι οί 
'Έλληνες καί έλληνίζοντες χριστιανοί έμάνθανον ολίγα εβραϊκά δπως έν. 
ανάγκη έ/νοώσι τό εύαγγέλιον τοΰ Ματθαίου; άλλ’είς τοιαύτην σύγχυσιν 

νοός καί είς τοωύτους παραλογισμούς έμπίπτει εκείνος μόνον ό συγγραφεύς, 
όστις φ^ρω/ παραδίύωσιν εαυτόν εις ψεύδη καί φήμας ανυπάρκτους (2). 
Γ~ ’   — — — ·■ * ·

(2 ) Σηα. τοΰ Μεταφρ. θύσεις βέβαια άρνεΐται τό βεβιασαένον καί πως 
καί παράδοξον της ερμηνείας, %, ό ήμέτερος Ούγος δίδωσιν εις τάς λέξεις 
τοΰ Παττίου" όμολογητέον δμως δτι καί ή έκφρασις τοΰ άτοστολικοΰ ΓΙα- 
τρός ο εν ειναι σαφής, διο και άλλοι άλλως ήρμήνευσαν καί έρμηνεύουσιν, 
αύτήν. Χά'ριν περιεργείας παραθέτομεν ένταΰθα καί έτέραν τών λέξεων 
τοΰ ΙΙα,αου ~-,/;γ/;σιν ενος τών κορυφαίων θεολόγων τής Γεεμανίας, zoU 
γνωστού Σλειερμαχέρου, ούδέν ήττον καί ταύτην έσφαλμένην. Κατά τόν 
Σλάερμαχερον ύια τοΰ «ηρμηνευσε» δεν σημαί-νεται {ΐίταγ .ίώ ζτισ ις  c/’ς  
άλ λη ν  γ .ΐΰσσαν , άλλ’ άπλή έςήγησις καί διασάφησις τών λογίω.ν τοΰ; 
εύαγγελιστοΰ Ματθαίου, ό εστι τα οιαδηποτε ιστορικά, δογματικά καί 
ηθικά υπομνήματα οσα έκαστος τών προεστώτων τής εκκλησίας έττοιεϊτο 
■προς άναπτυξι t και διαλευκανσιν τοΰ άποστολικοΰ συγγράμματος (βλ. 
τοΰ περιοδικ. θεολογ, σογγράμ. Stilt, und Krit .  Ι τ . 1832, '  σελ. 7 3 5 . )  
Καί δμως αί λέξεις τοΰ Παπιού, δστις, εύθύς πρότερον πεοί τοΰ κατά 
Ματθαίον εύαγγελίου όμιλών, λέγει δτι ify fu Ji  όιαλέκτω  τοΰτο έγράφη,, 
ουδέν αλλο παραδηλοΰσιν, η οτι έκαστος τών λειτουργών τής εκκλησίας 
■λ τών λογιών χριστιανών των είδάτων τήν εβραϊκήν μετέφ ;αζε τό κατά 
Ματθαίον εύαγγέλιον διά ζώσης φωνής ή καί διά γραφής χάριν τών χρι
στιανών εκείνων, είς ους ή εβραϊκή ήν ξένη καί ακατάληπτος γλώσσα. 
Καί ό μέν Ούγος ομολογεί τούλάχιστον δτι δέν εννοεί τάς λέξεις ταύτας 
τοΰ Παπίου, ώς τοΰτο αύτό όμολογοΰσιν καί άλλοι «quid iiisce v o fu c- 
ri t ,  equidem non percipio.» (Harloss,  Weii inacli tsprogramin.  
E r la n g . i S i j .  pag 2 2 .)  Ά λλά τί αν ειποι τις περί έκείνων, οιτινες 
λέγουσι μέν δτι κατανοοΰσι τά  λόγια ταΰτα τοΰ Παπίου καί δτι ούδέν 
άτοπον έν αύ.τοΐς εύρίσκουσιν, έρμηνεύουσι δέ δπως καί ό Ούγος; (βλ. 
Ebr ard ,  Wissenschaftliclie kritik der Ev ang .  gescliichtc.  F rankf.  
1 8 4 2 ,  σελ. 9 5 2 . )  Επειδή δέ πολλαχώς έσχολιάσθησαν αί λέξεις αύται 
τοΰ Παπιού και εισετι καθ’ εκαστην σχολιάζονται, δέν κρίνομεν περιττόν 
να σημειώσωμεν καί ήμεΐς ένταΰθα τήν περί τούτων γνώμην ήμών. Αί

’Εκείνο όμως γίνεται δ ήλον έκ τών λόγων τοΰ Παπιού, δτι ούτε αύτός, 
συτε άλλος τις τών αρχαίων, άφ’ ών ούτος τάς παλαιάς συνέλεξε παρα
δόσεις, έγίνωσκε τό πότε, ποΰ, ύπό τίνος και έπί τίνι αύθεντία κατηρ- 
τίσθη ή ελληνική μετάφρασις τοΰ κατά Ματθαίον εύαγγελίου' λέγομεν 
δέ τοΰτο περί τοΰ Παπίου καί τών λοιπών, οιτινες εζων κατά τούς πρ<ύ- 

τους χρόνους τής Β' έκατονταετηρίδος, επειδή ούτοι έμελλαν γινώσκειν 

πάντως τά  περί τής μεταφράσεως, εϊπερ τοιαύτη τις έγίνετο’ διότι ό 
Ματθαίος τό πολύ 6 0  έτη πρό τοΰ Παπίου συνέγραψε τά έαυτοΰ εύαγ
γέλιον, ή μετάφρασις έπομένως εμελλε νά ηναι ετι τοτε ικανως πρόσφα
τος καί νεαρά, καθόσον μάλιστα λέγεται δτι έπί τινα χρόνον οί χριστιανοί 
διετέλεσαν άνευ έπισήμου καί αυθεντικής μεταφράσεως (3).

Άνακεφαλαιοΰντες ήδη τά  είρημένα βλέπομεν,α ') δτι ούτε ό Πάμφιλος

κατελθοΰσαι, φαίνονται ήμΐν ούχί τοσοΰτον άθώαι, οσον θα ύπελαμβανεν 
αύτάς ό αναγνώστης, ό άγνοών τήν πρός τους ιουδαίζοντας χριστιανούς 
σ^έσιν τοΰ Παπίου. Αί λέςεις αύται φαίνονται καΟ ήμας έχουσαι την 
αύτήν πηγήν, ήν και πάσα η περι τοΰ εβραϊκού κατα Ματ-αΐον ευαγγε
λίου παράδοσις, ήν έν άπλότητι ό Παπίας κατέγραψε, μή άναλογιζόμενος 
όποία δολιότης ύπεκρύπτετο έν τώ  θρυλληματι τουτω και τ ι τοΰτο κυ
ρίως έσκόπει. Καί τ ί άρά γε ήβούλοντο ταΰτα λέγοντες οί Έβιωναΐοι; 
"Ο ,τι ήβούλοντο διακηρύττοντες καί δτι έβραϊστί τό κατά Ματθαίον 
εύαγγέλιον έγράφη" ίνα συστήσωσι δηλαδη το εαυτών εύαγγέλιον ως το 
μόνον γνήσιον, άνελλιπές καί άδιάφθορον. «Ερμήνευσε οέ τό εύαγγελιον 
ώς ήδύνατο εχασζος » τό λογιον τοΰτο, εκ τοΰ στόματος τών ιουδαϊζον- 
των χριστιανών έξερχόμενον, αρκούντως ισως έζεφραζε το αίτιον τής εκ 
μέρους αύτών αποδοκιμασίας τοΰ έν τή καθολική εκκλησία ελληνιστί 
άναγινωσκομένου εύαγγελίου τού Ματθαίου, όπερ έπισης ως παρηλλαγ- 
μένον καί νενοθευμένον μετά τών λοιπών εύαγγελίων τής καθολικής εκ
κλησίας οί οπαδοί τών αιρέσεων τούτων άπέρριπτον,καθώς τοΰτο συντο- 
μως καί σαφώς έδήλωσεν ήμΐν ό Εύσέβιος είπών: «τών δέ λοιπών εύαγγε- 
λίων μικρόν έποιοΰντο λόγον» (βλ. έν τοΐς έμπροσθεν § 8 ,  σημ .12 και 1 3 ).

(3 ) Σημ. τοΰ Μεταφρ. Καθώς περί πολλ^ών άλλων, ούτω καί περί 
τούτου εύρίσκομεν τούς μεταγενεστέρους πολλώ πλειω τών προγενεστέ
ρων γινώσκοντας.

Περί τά μέσα τής τετάρτης έκατονταετηρίδος άπαντα έν Άλχξανδρεία 
ή παράδοσις, δτι μεταφραστής τοΰ κατά Ματθαίον εύαγγελίου έχρημάτι- 
σεν Ιάκωβος 6 Άδελφόθεος, ΰ της έν Ίεροσολνμοις εκκλησίας επίσκοπος.

'I I  Α ντιόχεια  καί τό Σινα ορος έκήρυττον έπί τής έκτης έκατονταε
τηρίδος ώς μεταφραστήν τόν απόστολον Παΰλον και τόν τούτου ακόλου
θον κκί συνεργόν, τόν εύαγγελιστήν Λουκαν, τους αποστόλους τών έθνών.

Έν Κωνσταντινουπόλει δέ καί έν τοΐς πέριξ αύτής επί τής ενδεκά- 
της έκατονταετηρίδος ή μετάφρασις άνεφέρετο εις τόν εύαγγελιστήν 
Ίωάννην τόν κατά τήν παράδοσιν ίπιθίω ρήααντα  τά  πρό αύ οΰ γραφέν-



χ«τα την Φοινικην, ου:ε ό ’Ωριγένης έν Π ή δ υ ν ή θ η σ α ν  νά εύρωσ* 

το γνήσιον εοραικόν πρωτότυπον τοΰ Ματθαίου, καί β') δτι οί Σύροι, καί- 

τοι εν τη ύιαλέκτω αύτώνήν γεγραμμένον τό εύαγγέλιον τοΰτο καί ττρόζ 

'  ! ! καλίαν ,αυΤων ^ « Τ Γ ^ τ α τ ο ν , ούδέν ήττον ήγνόουν τήν 3παοξιν 
αυτου περί τα τέλη της Β' έκατονταετηρίδος. ,Ποΰ λοιπόν περιε/.ρύπτετο 
το εοραικόν τοΰτο εύαγγέλιον εί μη'τε έ-ν Παλαιστίνη δπηρχε, αη'τε έν 
Φοινικ/|, μη'τε εν Συρία; Ά φ’ ετέρου δέ παρατηρούμε^ δτι καί ήδη asvo- 

μενης της Δευτέρας έκατονταετηρίδος ούδείς ούδέν βέβαιον καί ώοισαένον 

εγινοσκε περί της μεταφράσεως τούτου τοΰ εύαγγελίου της πρός χρήσιν 
οησεν των μη ίουόαϊκών κοινοτήτων γενομένης· τούναντίον δέ εις τάς χεΐοας 

Τ ώ ;  ΧΡισ τ ια ν ώ ν  εύΟυς ές άρχής έλλήνιστί μόνον φερΟμενον τό κατά Ματ
θαίον εύαγγέλιον εύρίσκομεν, ώσανεί ούδέν* ά'λλον ούτοι παρά τόν έλλη- 
κον Ματθαίον καί εί^ον καί έγίνωσκον (4 ) .

τα  ευαγγέλια. (Βλ. περί τούτων Είσαγ. είς την Ά γ . Γραφήν Οτό Κ 
Κοντογόν. Άθην. 1 8 5 9 .  οελ. 1 1 7 .)  Ρ “

’£ ;  απάντων ^rVo? ό 'Ιερώνυμος, τοΰ οποίου αί π-/)γ«ί ήσαν αί αύται 
όποιαι και «  του Παπίου δηλαδή 0ί Ναζωραίοι καί οί Έβιωναϊοι, μόνος' 
αυτός εκ των μεταγενεστέρων ηγνόει, ώς καί οί: περί τόν έπι'σκοπο'ν τής.

,ραπολεως, τις ην ο το κατα Ματθαίον εύαγγέλιον έξελληνίσας « quod· 
q u is  postea ία g raecu m  Ira n stu le rit, non satis  ceriu m  e s l . » V  
εν τοιςεμπροσθ. §. 9 . σημ. 9 . 1 .) Νομίζομεν ότι ή παρατήοησις L · ,  
α υ τ ^ ε ξ  άγουσα οπωσουν την άλλως άνεξη'γητον έν τούτω άγνοιαν‘τοΰ 
^ρωνυμου, υπεραπολογεϊται έν μέρει τής γνώμης, ήν έξεφράσαμεν «νω-

" “ " Τ  ΪΑλλω? Τ£ ή έν-??ασΐ’ το*  ^ ί ν ο »  
Πατρο, ουσιωδως συναδει προς την πολυδρύλλητον εκφρασιν τοΰ άποστο-
λικου πατρος «ηρμηνευσε δ ’ αύτά ώς ήν έν α τό ς  έκαστος, ο (Βλ. ανω
τέρω σημ. ϋ .). χ

(4) Σημ. τοΰ Μεταφρ. Τό έπιχείρημα τοΰτο είναι ίσχυρότατον δεδό- 
, ω ®πι? εΡ*1 ° Ούγος έν το § ταύτη, ότι ό Ματθαίος συροναλδαϊστί συ- 

νεταςε το εαυτου εύαγγέλιον διά τούς τότε έν Παλαιστίνη” κατοικοΰντας 
Ιουόαιους, τους Φοίνικας καί τούς νύρ0υς, ό'σοι ή παντάπασιν ήγνόουν 

την ελληνικην, ή άσμενέστερον καί εύχερέστερον θά «νεγίνωσκον αύτό 
εαν,ειχον τούτο γεγραμμένον είς τής χώρας αύυών τήν γλώσσαν.Τό εύαγ- 
Y£ ν τούτο επόμενόν ήν, ώς εΐκός, νά πολλαπλασιασθη δι’ αντιγρά
φων και διαδοθη εις τάς πόλεις τής Παλαιστίνης, τής Συρίας καί τής 
Φοινίκη και οπαυ αλλαχού θά ένησμενίζον-ιο μάλλον είς τήν οΐκείαν παρά 
εις τ/;ν ξενην και αλλοτρίαν έλληνικήν γλώσσαν, καί διατηοηθή έν τώ  
πρωτοτυπω ώς καί πάντα τά λοιπά βιβλία τής Καινής Διαθήκης διετη- 
ρηθ/ισαν. Και ομως ουδαμοϋ ούδέν αύτοΰ ίχνος έναπολειφθέν εύοέθη 
ουτε;παρα τοις Παλαιστινοΐς καί τοΐς Σύροις είς οδς εύχρηστότατον 
αν /ιν το βιολιον εν τη γλώσση αύτών γεγραμμένον, ούτε “έν Φοινίκη 
ουτε αλλαχού που. Είκοσι καί οκτώ ετη περιηγείτο ό ακάματος κα*

§ 1 2 . Όγ« έλ λ η π σ τ ί έγράφη τό χατά  Μ ατθαίον εύαγγέλ ιον .

Τά κατά Ματθαίον εύαγγέλιον, ό'περ καί σήμερον άνά χεΐρας έχομεν, 
τά κατά τήν μαρτυρίαν καί αύτών τών είδεχθεστέρων αιρέσεων τής πρώ-

πολύτλας Ώργένης πρός άνεύρεσιν καί συλλογήν κριτικών βοηθημά
των πρός έκκαθάρισιν τοΰ κειμένου τών άγιων Γραφών, διήλθε τήν 
Παλαιστίνην, τήν Συρίαν καί τήν Φοινίκην, πανταχοΰ τοιουτους θη
σαυρούς άναζητών, ήγαγεν είς φώς πολλά έν αχρηστία και λήθη έως 
τότε διατελοΰντα χειρόγραφα, άλλά τοιοΰτον έβραϊκόν κατά Ματθαίον 
εύαγγέλιον ούδαμοΰ κατώρθωσε· νά έξιχνίάση. Ά λ λ ’ ούτε ή έν Καισαρεία 
ϋτής Παλαιστίνης περιβόητος καί πλουσι'α τοΰ Παμφίλου βιβλιοθηκη ήριθ- 
μει τοιοϋτόν τ ι βιβλίον ρ.εταξΰ τών πολυαρίθμων θεολογικών αύτής συγ
γραμμάτων.

Τί έγένετο τό έβραϊκόν πρωτότυπον τοΰ κατά "Ματθαίον εύαγγελίου; 
Είς τήν έρώτησιν ταύτην οί ύπέρμαχοι τούτου αποκρίνονται συντομως 
καί ξηρώς a'H άπ<ί>λεια τοΰ έβραϊκοΰ πρωτοτύπου εξηγείται έκ τής 
πρωίμου δ  ια δ  όσεως τής ελληνικής μεταφράσεως'» (βλ. E b ra rd  ένθ. άνωτ. 
ρελ. 9 5 3 .  Παράβλ. καί M eyer σελ. 8 .) , όπερ έστίν ή έμφάνισις τής 
ελληνικής μεταφράσεως ερριψεν είς αχρηστίαν τά πρωτότυπον έβραϊ- 
κόν. Καί λοιπόν ό',τι ό ευαγγελιστής Ματθαίος δεν έκρινεν εύλογον και 
άναγκαΐον νά πράξη, τοΰτο έτελ^έσθη ύπ’ αύτών τών πραγματων" 
λοιπόν όλιγίστην ή μάλλον ούδεμίαν ανάγκην έβραϊκοΰ εύαγγελίου 
είχον οί κατά τήν Παλαιστίνην καί τά περίχωρα αύτής οίκοΰντες Ιου
δαίοι, ούτε οί Φοίνικες, ούτε οί Σύροι, διότι ήδύναντο κάλλιστα νά 
διδάσκωνται έκ τοΰ ελληνικού’ τούναντίον δέ αναγκαιότατη ήν ή εις 
τήν έλληνικήν εκδοσις αύτοΰ, ώς αύτά τά  πράγματα μαρτυροΰσι καί 
κατ’αύτών τών έναντιοφρονούντων τήν ομολογίαν, άτε δη ή έλληνική jis- 
τάψρασις πρωΐμως γενομένη και δ ιαδοθεΐσα κατέστησε ν άχρηστον χαϊ 
περιττόν τό έβραϊκόν πρωτότυπον. Τήν ορθότητα λοιπόν τών σκέψεων, 
ας ό Ούγος ποιείται περί τά  τέλη τής 1 0  §, καί τά τελικόν συμπέρασμα, 
τά όποιον εντεύθεν πορίζεται, καί ά'κοντες άνομολογούσιν οί αντίπαλοι 
αύτοΰ, οίτινες, σημειωτέον δέ καί τοΰτο ένταΰθα, έναντίον τών ισχυρών 
καί αναμφισβήτητων αποδείξεων τής 9  § τοΰ Ούγου, τά έβραϊκόν τού 
Ματθαίου πρωτότυπον εύρίσκουσι περισωθέν μετά υστερογενών τινων 
προσθαφαιρέσεων είς τάς χεΐρας τών Έβιωναίων καί Ναζωραίων, άλλα 
χαί εις τούτων χαί μόνον τάς γεΐρας, ώσανεί αύτοι και μονοί ήσαν 
;Ε βραίο ι, πάντες δέ οί λ.οιποί 'Ελληνισταί, ούδεμίαν ανάγκην εχοντες 
τού εβραϊκού !

Τούτων ούτως έχόντων, άρά γε κρίνει τις παραλόγως ή ύπερβολικώς 
καί έναντίον τής έπιστημονικής άκριβείας έάν μετά τοΰ Ουγου άποφανθη 
ό'τι ό περί εβραϊκού πρωτοτύπου τοΰ Ματθαίου λόγος ήν άπλή και ψιλή 
φήμη καί ούδέν πλέον, έπιτηδείως μέν, δολίως δέ καί σκοπίμως ύπό τών 
Έβιωναίων καί Ναζωραίων μεταδοθεΐσα, έν άπλότητι δέ παρά τών κατά 
πρώτον αύτήν άκουσάντων πιστευθεΐσα ;



της τοΰ χριστιανισμού έποχής καθ’ δλον αύτοΰ τό περιεχόμενον ύπό τοΰ 
αποστόλου Ματθαίου συγγραφέν, ώς παρακατιόντες όψόμεθα, τό εύαγγέ
λιον τοΰτο ελληνιστί εγράψη έζ  άρχής 1„& Τ0ΰ συγγραφ είς , ί ,6 τ !  αί 
ύπ’ αύτοΰ έκ τής Παλαιάς Διαθήκης λαμβανόμεναι ψήσεις έκφέρονται 
έν αύτώ έλληνιστί τοιουτοτρόπως, υπό τοιαύτην ώς είπεΐν ποικίλην καί 
ίδιάζουσαν δλως έσθήτα, ώστε ή έργασία αυτή δέν δύναται νά άποδοθή 
είς μεταφραστήν, άλλ’ είς αύτόν καί μόνον τόν συγγραφέα, καθ’ όσον μά
λιστα έν τή έλληνική έπέξεργασία τών ρήσεων τούτων έμφαίνονται κατά 
μέγα μέρος αί ίδιάζουσαι τοΰ συγγραφέως σκέψεις, αί τό πραγματικό*· 
μέρος τής ιστορίας αύτοΰ άποτελοΰσαι, τάς οποίας ούτος διά τής 
τοιαύτης έπεξεργασίας καί είς τούς άλλους φανεράς νά καταστήσνι 
προύτίθετο.

Καί καθόλου μέν είπεΐν έκ τής τ ώ ; θ ' μεταφράσεως κατά λέξιν ανα
γράφονται αί έκ τής Παλαιάς Διαθήκης έν τώ  Εύαγγελίω τούτω άναφερό- 

μεναι ρήσεις- άλλ’ ύπό τά  δμματα τοΰ συγγραφέως ευρηται καί τό έβραϊ- 
κόν κείμενον τής Γραφής, ό'περ ήδέως ούτος συμβουλεύεται.

Ούτω φέρ’ είπεΐν ένθα ούδεμία άνάγκη ην, άλλά μόνον ή άγαν λεπτό· 
της καί άκοίβεια (d elicatesse) άπήτει, ί'να φράσις τις άρμοδιώτερον 
πρός τά  πράγματα έξενεχθή, έγκαταλείπει ό συγγραφεύς τούς έβδομή- 

κοντα καί δίδωσιν είς τήν ρήσιν ιδιαιτέραν τινά μορφήν προσφυεστέραν 
τώ  τελικω τοΰ εύαγγελίου αύτοΰ σκοπώ. Πζραδείγ. χάριν ούδέν έκώ- 
λυε τόν εύαγγελιστήν Ματθαίον νά μεταχειρισθή τήν ρήσιν τοΰ Ήσαΐου 

4 2 ,  1 καί έ;ής, δπως οί έβδομήκοντα αύτήν έξέδωκαν πλήν αί 
λέξεις aoL-Ji άχουσθήσεται ή ροινη auroy «Vfo», αιτινες ξηρώς μό

νον καί περιδεώς οΰτω; είπεΐν παρεΐχον τά έβραϊκόν κείμενον, δέν 
ήσαν εις τόν συγγραφέα, δστις έςουσίαν είχε προσφυεστέραν εκφρασιν 
να μεταχειρισθή, ούτε ωρισμεναι ούτε αρκούντως έπιτετυχημέναι δπως 
έναποτυπωσωσι την εικόνα τοΰ Κυρίου Ίησοΰ, τοΰ κατ’ έξοχήν πράου καί 
ταπεινού τή καρδία. Ό  εύαγγελιστής λοιπόν αναπτύσσει τόν νοΰν τών 
εβραϊκών λέξεων πλατύτερον καί άρμοδιώτερον πρός τά  ύπ’ αύτοΰ ίστο- 
ρηθέντα καί έκφέρει τήν ρήσιν διά λέξεων, ας αύτός οί'εται καταλληλοτέ
ρας, δια τών ε^?,ς U-ουχ ερίσει, ονόε χραυγασει ουδέ άχούσει τις έν  τα ΐς  
π .Ιατεία ις  την φωνήν αϊτού»  (Ματθ. 1 2 , 1 9 .) . Καί τώ  δντι έν ταύ- 

ταις βλεπ.ι τις ζωηρώς έξεικονιζόμενον τόν γαλήνιον καί ήσύχιον χαρα

κτήρα καί τήν άκραν ταπεινοφροσύνην τοΰ μεγάλου τής άνθρωπότητος 
διδασκάλου.

Τά λόγια τοΰ ψαλμοΰ αφβέγζομαι προβλήματα άπ' άρχης»  (7 8 , 2) 
ήσαν όρθώς μετεγλωττισμένα, καί έπομένως άφόβως ήδύνατο νά μετα- 
χ=,ιρισθ?ί αύτά ό ευαγγελιστής’ πλήν διά τό κήρυγμα τής τοΰ Μεσσίου βα

βιλείας — ής τήν ελευσιν καί θεμελίωσιν έπί τής γης νά διδάξτι πρό πάν
των ό Ματθαίος έσπούδαζε φέρων τάς δείξεις έκ τής Παλαιάς Γραφής 1 

αί λέξεις αυται δέν ήσαν άρκούντως σημαντικαί. Ί Ι  διά τοΰ Μεσσίου 
προσδοκωμένη άπολύτρωσις καί μακαριότης τοΰ ανθρώπου ήν, ώς και οι 

τότε ’Ιουδαίοι κοινώς έδόξαζον, άπ’ αιώνων προεσχεδιασμένη, ήν ή προ
αιώνιος μυστηριώδης βουλή τοΰ ©εοΰ— τά απροεγνωσμένα άπ ό χαταΰο-  
λ η ; κόσμου» (ά. Πέτο. 1 , 2 0 .  Έφεσ. 1 , 4 . έβρ. 9 ,  2 6 ) ,  τό α ά π  άρχης»  
λοιπόν προσέπιπτεν ένταΰθα λίαν χαλαρόν καί άτονον, τοΰ δέ έβραϊκου 

κειμένου ή λέξις περιεΐχεν έννοιαν έμφαντικωτέραν 6 ευαγγελιστής λοιπόν 
άπέδωκε τήν εμφασιν ταύτην διά καταλληλοτέρας μεταφράσεως είπων 

ϊρεύξομαι χεχρνμμένα άπ ό καταβολής κόσμου» (Ματθ. 1 3 , 3 5 .) .
Τήν μετάφρασιν τών λέξεων τοΰ Ήσα'ίου κεφ. 5 3 ,  4 ,  δια τών λέ

ξεων «.άσθενείας» κχί ctνόσους» (Ματθ. 8 , 17 ) ,  «αύτός τά ; άσθενειας 
ήμών έλαβε καί τάς νόσους έβάστασενο, άνθ’ών οί Ο' εχουσιν κ ούτος τάς 
αμαρτίας ήμών φέρει καί περί ήμών όδυνάται,® τ ο σ ο ΰ το ν  προφανώς σύμ
φωνα πρός τόν σκοπόν αύτοΰ έξεπόνησεν ό ιερός συγγραφεύς, τοσοΰτον 
ήχμαλώτισε τό προφητικόν τοΰτο χωρίον πρός τά  ύπ’ αύτοΰ ίστορηθεντα, 
ώστε πολύ τήν έβραϊκήν εκφρασιν ύπερηκόντισεν ή συμφώνως τή πρυθεσε-, 

τοΰ εύαγγελιστοΰ γενομένη έλληνική μετάφρασις (1 ) .
Ή  μαρτυρία τέλος, τήν οποίαν άναγινώσκομεν έν τώ  9 καί 1 0  στιχω, 

τοΰ 2 7  κεφ. τοΰ Ματθαίου, αΤότε έπληρώθη τό ρηθέν διά Ίερεμίου του 

προφήτου, λέγοντος «καίελαβον τά τριάκοντα αργύρια, τήν τιμήν τοΰ 
τετιμημένου, 8ν έτιμήσαντο άπό υιών ’Ισραήλ· καί εδωκαν αύτά είς τόν 

«γρόν τοΰ κεραμέως, καθά συνέταξέ μοι Κύριος», έλήφθη μέν άναμφιβό-

( l j  Έάν αύτός ό εύαγγελιστής μετήνεγκε τό χωρίον τούτο^ έκ, το-υ 
έβραϊκου, λέγει ό περικλεής Έΐχόρνιος, πάντως έξεπίτηδες και εκων έθετο 
τάς λέξεις «άσθενείαςο καί nνόσους» ίνα έφαρμόσν) τήν προφητικήν ρήσιν 
είς τάς ίάσεις καί θεραπείας τών ασθενειών, δσαι ύπό τοΰ Ίησοΰ Χριστού 
έγένοντο. Καί τώ  δντι δέ ή χρήσις τών λέξεων τούτων άντί τών ίβραϊ- 
κών καθίστησι πιθανόν δτι αύτός ό Ματθαίος έστιν ένταΰθα ό μεταφρα
στής. (Eicliliorn in der allgem Bibliolh.  der bibl. L itcralur .  2  

Bd. 6  Stuck.  S. 9 7 3 .
Σημ τού Μεταφρ. Πολλά καί διάφορά είσί τά παρά τών ιερών ερμη

νευτών αρχαίων τε  καί νεωτέρων περί τής χρήσεως τών προφητικών τού
των λέξεων παρά τώ  ιερώ Ματθαίω λεγάμενα, είς ους και παραπεμπομεν 
τόν φιλομαθή άναγνώστην. Τό έφ’ ήμΐν δέ τοΰτο μόνον παρατηρούμε-; 
ένταΰθα δτι αί ποοφητικαί λέξεις δέν δύνανται νά εχωοιν έννοιαν άλλ/jv, 
παρά τήν οποίαν αύτός ό ευαγγελιστής δίδωσιν αύταις' διότι η ερμηνεία 
τοΰ εύαγγελιστοΰ έστιν έρμηνεία τοΰ 'Αγίου Πνεύματος, πάσα δε άλλ/ι 
έκδοχή καί έξήγησις τούτων έστί σφαλερά καί άπαρα<· έκτος.



λως έκ τοΰ Ζαχαρίου, έγράφη δέ παρά τοΰ εύαγγελιστοϋ άπό μνήμης, καί 

είς τόν 'Ιερεμίαν κατά παραδρομήν άπεδόθη (2 ) . Διότι όσον είναι άπί~ 
θανον καί άδόκιμον ότι ό Ματθαίο?, πρός άπόδειξιν της ταυτότητας τών 

χαρακτήρων τοΰ Ιησού Χριστού πρός τους προδιαγραφέντας έν τη Πα- 
λαια Διαθήκη χαρακτήρας τοΰ Μεσαίου, μαρτυρίας έδανείσθη έξ άποκρύ - 
φων βιβλίων καί άντί τής άπαιτουμένης είς τήν ΰπόθεσιν αύτοΰ δογμα-

(2 ) Σημ. τοΰ μεταφρ. Τήν παρατήρησιν ταύτην ποιείται ήδη ό ίεοάς 
Αυγουστίνος έν τώ  de cons.  Ev ang .  3 ,  7.  Ό  πατήρ ούτος αναφέρει 
ότι πολλά τών χειρογράφων έπί τών ημερών αύτοΰ εφερο/ «όιά  τών π ρ ο 
φητών» άντί τοΰ «ύιά Ιερεμ ίου», προτιμά όμως τήν Δευτέραν γραφήν, 
ην, ώς αύτός ούτος ομολογεί, έφερον τά πλεΐστα καί αρχαιότερα χειρό
γραφα, ΰπενθυμίζων συνάμα τοΐς άμαθεστέροις, όσοι διά τό πραγμα έσκαν- 
οαλίζοντο, ότι ούδόλως ήν άπίθανον, καί αύτός ήδη ό ιερός Ματθαίος νά 
ώμολόγησεν ότι τοΰ Ζαχαρίου καί ούχί τοΰ Ίερεμίου ήν ή μαρτυρία, άλλ’ 
ό71 έγραφε τό έαυτοΰ εύαγγέλιον, τά όνομα τοΰ τελευταίου προφήτου 
εις την όιανοιαν αύτοΰ αϊωρεΐτο καί ούχί τοΰ Ζαχαρίου. Ό  πατήρ προσ- 
τίθησιν ότι ή συναλλαγή αΰτη τών ονομάτων δέν έγένετο άνευ θείας εύ- 
οοκίας, τά μέν ί'να φανερά γέν/ται ή πρός άλλήλους συμφωνία καί ένότης 
άπαντων τών προφητών, οϊτινες ύπό τοΰ ενός καί τοΰ αύτοΰ αγίου Πνεύ
ματος έλλαμπόμενοι τόν νοΰν έλαλησαν- τά δέ ί'να τοΐς πασι δηλωθή ότι 
καί το λόγιον τοΰ Ίερεμίου 1 8 , 2  ούκ ήν πάντη άσχετον πρός τήν περί- 
στα&ιν ταύτην τοΰ βίου τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ.

Λλλοι όέ τινες τών νεωτερων νομίζουσιν ότι τά «διά Ίερεμίου» προήλ- 
θεν έξ άπροσεςιας τοΰ άντιγραφέως. Είσι δέ καί οί λέγοντες ότι τό «διά 
Ιερεμίου» έτεθη υπο τοΰ εύαγγελιστοϋ, καθ όσον ούτος ειχεν ύπ’ ό'ψιν καί 
τούτου τοΰ προφήτου τό λόγιον.

Ω , γνησιαν τήν γραφήν αόιά Ίερεμίου» αποδέχεται, καί τά ^ωρίον εις 
τόν Ζαχαρίαν αναφέρει καί ό Ιερώνυμος (ad Mattli.) τοΰτο [Λονον παρά- 
τ/]ρών^ότι ό εύαγγελιστης δίδωσι μέν τάς έννοιας τοΰ προφήτου, άλλ'οΰτε 
τ/?/ τα ,ιν  ούτε την λϊζιν τοΰ ποοφητικοΰ λόγου ακριβώς φυλάττει. Ό  
αύτός δέ έπισημειοΐ ότι Εβραίος τις έκ τής αίρέσεως τών Ναζωραίων έπέ- 

ει,εν αύτώ βιβλίον τι τοΰ Ίερεμίου, έν ώ άπαραλλάκτως έκειτο τά γω -  
fiov όπως και παρα τώ  Ματθαιω φέρεται, ό αύτός όμως Ιερώνυμος καί 
ώς ύποβολιμαΐον αύτό έκσυρίττει.

Εν τώ  Ζαχαρία εύοίσκουσι τάς λέξεις τοΰ Ματθαίου καί άπαξάπαντες 
οί νεώτεροι, ολίγων μόνον τινών έξαιρουμένων, οϊτινες ώς ό Ωριγένης καί 
Εύθυμιος ό Ζιγαβηνός Οεωροΰσι τήν μαρτυρίαν είλημμένην εκ βιβλίου τοΰ 
Ιερεμίου ά/ιθλεσθεντος, ή άναφερουσιν αύτήν είς λόγους τοΰ Ίερεμίου άγρα
φους,  ̂ δια τής παραδοσεως ύέ διασωθέντας, ή ΰποπτεύουσιν, ώς ήδη έν 
τοΐς άρχαιοις ό Εύσεβιος καί μετ’αύτάν ύστερον καί ό Ζιγαβηνός, ότι τήν 
ρήσιν οι Ιουδαίοι έν τοΐς μετεπειτα χρόνοις άποκόψαντες έξηφάνησαν, ή 
ότι τί,λος ές άποκρυφου τινός βιβλίου αύτήν έλαβεν ό εύαγγελιστής, έξ ών 
-άς δυο τελευταίας γνωμας και διαρρήδην άποδοκιμάζει ό ήμετερος Ούγος.

-ίικής άκριβείας είς βιβλία έκτός τοΰ έβραϊκοΰ κανόνος ευρισκόμενα κατέ- 

φυγεν, έξ ών μαρτυρίαις χρώμενος θά άπέβαλλε πάντως τό πιστόν καί 

άνύποπτον όπερ άναγκαΐον ην πρός διαβεβαίωσιν καί πληροφορίαν τών 
αναγνωστών αύτοΰ —  τοσοΰτον εΐναι άπαράδεκτον καί έναντίον πασών 

τών περί τοΰ έβραϊκοΰ κανόνος γενομενών έρευνών ότι άπό τών ημερών 
τοΰ εύαγγελιστοϋ Ματθαίου καί έξης τεμάχια έκ τής Γραφής έξέπεσον 

καί άπωλέσθησαν.
Αί έννοιαι τών χωρίων εύρίσκονται παρά τώ  Ζαχαρία, έτι δέ καί αύ- 

ταί αί λέξεις, καίτοι αύται καταγράφονται ύπό τοΰ εύαγγελιστοϋ, οπερ 
συμβαίνει είς τάς άπό μνήμης άναφερομένας μαρτυρίας, ούχί κατά τήν 
αύτήν τάξιν καί ακολουθίαν καθ’ ήν καί παρά τώ  προφήτη κεΐνται. Καί 
ή μέν πρότασις «καί έλαβον τά τριάκοντα αργύριαϊ> εύρίσκεται άπαράλ- 
λακτος σχεδόν έν τώ  προφήτη ώς έξής OOpfn, έπειτα εύ
ρίσκομεν καί τάς λέξεις «τήν τιμήν τοΰ τετιμημένου 8ν έτιμήσαντο» έν 

τοΐς Τ η ρ ’ ~>zf) Ί ρ '3  —  τό ΟΟ’ ίΰΠ συμπληροΰται διά τών
λέξεων αάπά τών υιών ’Ισραήλ», διότι επεται SfHS1, άνθ’ών ό εύαγ- 
γελιστής άνέγνω p . Ά λλά  καί αύτός ό κεραμεύς εΰρηται έν τώ  πρωτο- 
τύπω μετά τών λέξεων «καί έδωκαν είς τόν άγρόν τοΰ κεραμέως», διότι 

ή λέξις "ijV  συνήθως τόν κεραμέα δηλοΐ, όπερ καί ό κατά λέξιν μ ετα- 
φράσας Άκύλας διά τοΰ πλάστης  έξέφρασεν" ή·δέ λέξις “)if)  παρά τώ  
’Έσδρα καί τή έβραϊκοχαλδαΐκη διαλέκτω σημαίνει καί τόν άγρόν. "Ε 
χομε1/ λοιπόν πάσας τάς διακριτικάς έννοίας τής ρήσεως καί δ ή καί τάς 
μερικάς προτάσεις καί τά σύνολον τών λέξεων, τάς οποίας αύται παρά 
τώ  Ματθαίω περιέχουσι. Αέγομεν λοιπόν ότι τήν τοιαύτην αύτών συναρ- 
μολόγησιν καί είς τά ελληνικόν έκθεσιν, τήν ουτω σύμφωνον πρός τόν 
σκοπόν καί τάς ιδέας τοΰ εύαγγελιστοϋ, δυσκόλως πάντως ήδύνατο άλ
λος τις παρά τόν εύαγγελιστήν νά κατορθώση, ώς έκαστος τών ειδημό
νων ομολογήσει.

Ούτω λοιπόν ή εν τώ  εύαγγελίω τοΰ Ματθαίου ιδιότροπος χρήσις τών 

ρήσεων τούτων τής Παλαιάς Διαθήκ/ις δείκνυσι μάλλον τό πνεΰμα τοΰ 

συγγραφέως συνωδά πρός τά νοήματα τοΰ εύαγγελίου αύτοΰ εργαζόμενον 
καί τά  πάντα μετ’ έκλογής πρός τι έσκεμμένον σχέδιον αιχμαλώτιζαν, ή 

μεταφραστήν παρ’ ού δυσκόλως θά περιέμενέ τις νά είσδύση έπί τοσοΰ

τον είς τά βάθη τοΰ πνεύματος τοΰ συγγραφέως καί τοσοΰτον συμφώνως 
πρός τάς βουλάς αύτοΰ νά έργασθή οσον καί όπως μετά συντόνου μόνον 

προσοχής καί σκέψεως ό συγγραφεύς αύτός ήδύνατο νά πράξη.
’Εν τούτοις ύπάρχουσι καί χωρία τής Παλαιάς Διαθήκης έν τώ  κατά 

Ματθαίον εύαγγελίω, έν οις ό συγγραφεύς ούδόλως φαίνεται συμβουλευό- 

μενος τά εβραϊκόν κείμενον, άλλά καταγράφει αύτάς όπως παρά τοΐς Ο



έχουσι. Παράδειγμα ή ρήσις τοΰ ΊΙσαΐου 2 9 ,  1 3 . Ματθ. 1 5 , 9 . Οί Ο' 

άπο)ώουσι μεν καθολου τήν έννοιαν τοΰ χωρίου τούτου ούχί δμως καί ακρι
βώς ως έν τω  πρωτοτύπω έχει. Διό π ού μόνον ή λέξις μάτην  ούχ ευρηται 

έν τω  εβραϊκώ κειμένω, έξ ού φαίνονται οί Ο' διαφόρως αύτό άναγνόντες, 

άλλά καί ή λέξις διδάσκοντες  έλλείπει. Τό δέ ’ΠΓ) ODfll’  άπέδωκαν 
διά τοΰ σέβονται με, ώσανεί έν τώ  πρωτοτύπω άνεγινώσκετο Τ ή ,  

τό δέ μετέφρασαν κδιδασκαΜαιΐ) ώς ό'νομα πληθυντικού άριθμοΰ.
•Αυτή ουν ή ρήσις καίπερ ούτω μεταπεφρασμένη υπό τών Ο' άναφερεται 
ύπό τοΰ Ματθαίου αυτολεξεί. Καί είναι μεν άληθές δτι ένταΰθα ού'τε 

εβραϊκόν πρωτότυπον παρακείμενον βλέπομεν, ούτε μετάφρασιν έπιτυχε- 
στέραν, όρώμεν δμως τόν άνδρα, δστις, ώς συγγραφεΰς ελεύθερος καί έν 
γνώσει τών πραγμάτων, εις τό έ'ργον αύτοΰ χωρεΐ (3).

(3) Σημ. τοΰ Μεταφρ. Τήν ύπόθεσιν ταύτην συμφώ/ως πρός τά ; Ούγον, 
άλλά συντόμως, έκτίθησι καί έτερος τ  .·ν νεωτέρών (ό B le e k  παρά De 
Λt elte ^inl in das Ν. Τ.  σελ. 1 8 1 ,  § 9 7 ,  σημ. 2) ώς έξης περίπουί 
Αί εκ της Πχλαιας Αιαθηκης εν τώ  εύαγγελίω τοΰ Ματθαίου φερόμ«ναι 
μαρτυρίαι ειναι δύο είόών, αί μέν άνη'κουσιν εις τόν ευαγγελιστήν, δστις 
όι’ αύτών δεικνυσι τήν έν τώ  βί<ρ τοΰ Κυρίου πραγματικήν έκπλήρωσι; 
τών προφητευθέντων καί είσίν αί έξης Κεφ. 1, 2 3 .  2 ,  6 .  15 .  18 .  4,  
1 5  κτλ . 8 ,  1 / .  1 2 ,  1 8 — 2 1 .  13 ,  3 5 .  2 1 ,  5 .  2 7 ,  9 ,  αί δέ φέρονται 
εις το στόμα τών εν τή διηγησει όμιλούντων προσώπων όποΐαι αί άκό- 
λουθοι κεφ. 3,  3.  4,  G. 7. 10.  5 ,  5 .  2 1 .  2 7 .  31 .  33 .  38 .  4 3 .  9 ,  
13 .  11 ,  10 .  12 ,  ι ,  13 ,  1 4  κτλ. 15 ,  4 .  8  κτλ . 19 ,  4  κτλ. 1 8  κτλ . 
2 1 ,  13.  16.  4 2 .  2 2 ,  2 4 .  3 2 .  3 7 .  39 .  4 4 .  2 3 ,  3 9 .  2 4 ,  15 .  2 6 , 3 1 .
Έ ,ετα ,ο ντες άκριβες·ερον τα χωρία ταΰτα παρατηροΰμεν δτι αί ρήσεις τής 
δευτέρας τάξεως φέρονται κατά τήν μετάφρασιν τών θ ',  καί τινες μέν 
αυτών αυτολ&ξει και μετα τών οιαφορων αυτών άττό τοΰ έβραϊκοΰ κειμέ- 
νου^(ώς φερ’ είπεΐν ή έν κεφ. 3,  3.  1 3 ,  1 4  κτλ. καί άλλαι), αί δέ έλευ- 
θεροτερον πως, ούχί όμως και ούτως, ώστε νά υπόθεση τις δτι έν ταύ- 
ταις ό συγγραφεΰς είχε πρό οφθαλμών τό εβραϊκόν καί δτι έκ τούτου 
προήλθεν ή άπομάκρυνσις αύτών άπό τής μεταφράσεως τών Ο'—  Έ ξ  ε 
ναντίας αί ρήσεις τής πρώτης τάςεως φέρονται κατ’ ιδίαν αύτοΰ τοΰ συγ- 
γραφ^ως μεταφρασιν εκ τοΰ εβραίκοΰ κειμένου καί όπωσοΰν διαφόρως η 
Ο/ιως παρα τοις Ο εχουσιν, ώστε σπανκος μόνον διοοα τις έν αύταΐς τήν 
εκφρασιν αύτών. Τό φαινόμενον τοΰτο μένει δλως άνεξήγητον, έάν τό εύ
αγγέλιον ήμών ύποτεθτί συγγραφέν συροχαλδαϊστί, ύστερον δέ είς τήν 
ελλ/ινικ/,ν μεταφρασΒέν. Διότι περι τών ρήσεων τής δευτέρας τάξεως, 
τώι; φερομένων έν ταΐς όμιλίαις τοΰ Κυρίου καί άλλων προσώπων, αί'τι- 
νες όμιλίαι τουλάχιστον κατά τό πλεϊστον αύτών μέρος συροχαλδαϊστί 
έλεχΟησαν, έάν αι όμιλιαι αύται εις συροχαλδαΐκήν γλώσσαν πρωτοτύ
πους συνεταχθησαν ύπό τοΰ εύαγγελιστοΰ, είναι παντάπασιr  άπίθανον 
οτι αί έν αύταΐς έμγερΑμεναι ρ ή π ις  ifte.ior έζενεχθη κατά την μετά-

Ένΐαΰθα έγκαταλείπομεν έπί μικρόν τόν ήμέτερον εύαγγελιστήν, άλλ’

φρασιν των 0\  καί μάλιστα, ώς εί'ρηται, αί μέν αύτολεξεί, αί δέ καί 
έλευθερώτερό; πως διεσκευασμέναι. Ί ΐ  τοιαύτη τών ρήσεων τούτων κα
τασκευή θά ήν τότε έργον τοΰ ελληνός μεταφραστοΰ, τοΰ οποίου (δπως 
αί ρήσεις αύται είσι διεσκευασμέναι έν τώ  εύαγγελίω τΟΰ Ματθαίου) 
θά ήν δύσκολον νά έξηγήσωμεν τόν τρόπον τής εργασίας, δσον εντρι
βή καί αν ύπεθότομεν αύτόν περί τήν μετάφρασιν τών Ο' καί ελεύθε
ρον περί τήν ταύτης χρήσιν άνεξήγητον δέ καί ό'λω; άκατάληπτον θά 
έμενε τό διατί ό μεταφραστής ούτος νά μή μεταχειρισθΐ) τήν αύτήν έ- 
λευθερίαν καί τό αύτό τών Ο' κείμενον καί είς τά χωρία τής πρώτης τ ά 
ξεως·— όρθώς άρα έντεΰθεν συνάγεται οτι τό κατά Ματθαίον εύαγγέλιον 
έλληνιστί πρωτοτύπως συνεγράφη καί ούχί έβρα στί —.

Ίστέον δέ δτι δπερ ό Ούγος καί οί περί αύτόν νομίζουσιν ώς παντά- 
πασιν άπίθανον, άλλοι θεωροΰσιν ώς πιθανώτατον επειδή, λέγουσιν ού- 
τοι τό πρωτόγραφον τοΰ Ματθαίου ούκ ήν έβραϊστί, άλλά συροχαλ- 
δαϊστί γεγραμμένον, αί έκ τής Παλαιας Διαθήκης έν αύτώ άναφερόμεναι 
μαρτυρίαι έφέροντο άναμφιβόλως συροχαλδαϊστί οΰζως ώς έν τω έ ΐ ΐ η - 
νικώ Ματθαίω άναγινώσκονται, ώστε τής ποικίλης τών ρήσεων τούτων 
διασκευής, δποία αυτη ένθεωρεΐται έν τώ  καθ’ ήμα; Ματθαίω, ούτως έ- 
χούσης καί έν τώ  πρωτοτύπω, ό μεταφραστής ούδέν άφ’ έαυτοΰ ούτε 
προσέθετο, ούτε άφείλετο, ούτε μετεβαλεν, άλλ’ δ,τι εύρε, τοΰτο κατά 
.λέξιν είς τήν έλληνικήν μετέφρασεν (Ebrard,  ένθ. άνωτ. σελ 9 2 9 ) .

. ’Αληθώς ή δύναμις τής 1*2 § τοΰ Ούγου θά κατεστρέφετο όλοτελώς, 
έάν οί έναντίοι ήδύναντο νά στηρίξωσιν οπωσδήποτε τήν εαυτών ύπόθε- 
σιν- άλλ’ εναντίον αύτής φαίνονται μαοτυροΰντα καθ’ ήμάς καί αύ
τά, τά πράγματα αύτών. Ό  'Ιερώνυμος λέγει ρητώς περί τοΰ καθ’ 
έβραίους ευαγγελίου τών Ναζωραίων καί Έβιωναίων δτι έν αύτώ ίίπα- 
σαι αί ρήσεις τής Πα.Ιαιας Αιαθήκης κατά τό εβραϊκόν κείμενον 
τών Γραφών έφέροντο, ΟΥΔΕΜΙΑ Δϋ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ 
(βλ. έν τοΐς έμπροσθεν §. 9 .  σημ. 9 ,  1.).  Τήν ύπόμνησιν ταύτην ήγού- 
μεθα άναγκαίαν καί ού πάντν) περιττήν είς τούς φίλους τής είρημένης 
ύποθέσεως, καθ’ δσον μάλιστα κατ’ αύτούς τό καθ’ έβραίους εύαγγέ.Ιιον 
■ή*· αύτό τό τοΰ Ματθαίου εύαγγέ.Ιιον οπως έζ άργης ύπ' αύτοΰ (Τυρο- 
χα .Ιδ α ϊα ύ  έγράφη, καί δέν πιστεύομεν, έπειδή ούδέ παρ’ αύτοΐς που εΰ- 
ρομεν σημείωσιν τοιαύτην, δτι και κατά τοΰτο (ώς πρός τάς μαρτυρίας 
δηλαδή τής Παλαιας Διαθήκης) πχρη.Ι.Ιαγμένον ην τό καθ' έβραίους 
εύαγγέ.Ιιον. ’Ακρίβειας δέ χάριν σημειοΰμεν ένταΰθα οτι ούκ ολίγοι καί 
έξ αύτών τών ύπερμάχων τοΰ έβραϊκοΰ κατά Ματθαίον εύαγγελίου κα- 
θορώντος τό δλως άσύστα^ον τής ύποθέσεως τών όμοδόξων αύτών, άπο- 
δοκιμάζουσιν αύτήν, όμολογοΰσι δέ τήν ορθότητα τών παρατηρήσεων 
τοΰ ήμετέρου συγγραφέως, καίπερ άλλως πως τό πραγμα διερμηνεύοντες.

Πρός συμπλήρωσιν τοΰ περί τής γλώσσης τοΰ κατά Ματθαίον εύαγγε
λίου ζητήματος δεν κρίνομεν περιττόν νά έπισημειώσωμεν καί τάδε* 

’Ίσως πολλοί τών ήμετέρων αναγνωστών νομίζουσι, καί κατά τι



έπί τούτω καί μόνω τώ  σκοπώ δπως περαιτέρω περί αύτοΰ έρεύνας 
παρασκε·;άσωμεν.

δικαίους, δτι πρώτος κατά τούς νεωτέρους χρόνους έγκαταλιπών την περί 
τ ΐ ς  αρχικής γλώσσης τοΰ εύαγγελίου τούτου παράδοσιν τών αρχαίων 
υπήρξε μέγας τις καί βαθύς θεολόγος της θρησκευτικές άναμορφώσεως 
τοΰ \ς'. αίώνος, καί δτι το πνεύμα τοΰ πάθους καί της παραφορας πα- 
ρώρμησεν αύτόν είς τήν νεολογίαν ταύτην. Τό πραγμα δέν εχει ούτο). 
Ή  σημαία της ’Εκκλησιαστικής μεταρρυθμίσεως έν Γερμανία δέν ειχεν 
άναπετασθή είσέτι, δτε ό πολυμαθής φιλολόγος "Ερασμος έν τοΐς σημει- 
ώμασιν αύτοΰ είς τήν Κ . Διαθήκην διά λόγους καθαρώς φιλολογικούς έκή- 
ρυξε κατά πρώτον είς τόν κόσμον τής άναγεννήσεως τών Γραμμάτων, δτι 
τό κατά Ματθαίον Εύαγγέλιον ελληνιστί πρωτοτύπως έγράφη (A nnotatt, 
in, Ν. Τ . B asil. 151G ). Τήν ιδέαν ταύτην τοΰ ’Εράσμου ήσπάσθησαν οί 
θεολόγοι τής εύθύς μετά ταΰτα έπελθούσης μεταρρυθμίσεως τοσοΰτο μάλ
λον, καθ’ δσον το έλληνικόν κείμενον τοΰ κατά Ματθαίον Εύαγγελίου, 
έάν ύπετίθετο μετάφρασις, άπέβαινεν επισφαλής, τούτέστιν άπέβαλλε τό 
απόλυτον κΰρος,έπί δύο δέ περίπου αιώνας έπεκοάτει ή γνώμη αύτη παρά 
τοΐς διαμαρτυρομένοις άνευ σχεδόν αντιλογίας, έως ού ύστερον ήρξαντό 
τινες έπανακάμπτοντες είς τήν επικρατούσαν παρά τοΐς άρχαίοις ύπόληψιν.

*Η γνώμη τών λεγόντων δτι τό κατά Ματθ. εύαγγέλιον έβραϊστί συνε- 
γράφη ύπό τού συγγραφέως αύτοΰ, πηγήν αύτής καί αφετηρίαν 
έρεισμα εχει τήν παρά τοΐς άρχαίοις περί τούτου φερομένην 
*̂ ν, ώς ό Ούγος ήδη άνέλυσεν αύτήν, ήναγκάσθημεν νά διακηρύξωμεν ώ ς 
ψιλήν φήμην, έπιτηδείως άμα δέ καί σκοπίμως ύπό τών ίουδαϊζόντων 
Χριστιανών διασπαρεΐσαν πρός έπισύστασιν τοΰ κατ’ αύ<*νύς εύαγγελίου. 
Οί οπαδοί τής γνώμης ταύτης διακρίνονται είς τρία στρατόπεδα: τό 
πρώτον άποτελεΐται έξ εκείνων, δσοι θεωροΰσιν ούδέν ήττον πρωτότυπο}· 
καί τόν ήμέτερον έλληνικόν Ματθαίον τό δεύτερον έξ έκείνων, δσοι αποδέ
χονται αύ-.όν ώς άπλήν μετάφρασιν,άλλά πιστήν καί άπ αρά λ λ α χ τον  πρός 
τό έβραϊκόν πρωτότυπον" τό δέ τρίτον έξ έκείνων, δσοι προβάλλουσιν δτι 
ά λ λ ο  ψ  τό. έβραϊκόν τοΰ Ματθαίου εύαγγέλιον καί ά λ λ ο  τό ήμέτερον 
ελληνικόν.

Σπουδαιότερα καί πλείονΟς προσοχής αξία έν τν) ιστορία τοΰ κατά 
Ματθαίον εύαγγελίου είναι ή τελευταία γνώμη. Τήν γνώμην ταύτην, ώς 
άπτομένην τής άκεραιότητος τοΰ ήμετέρου κατά Ματθαίον εύαγγελίου 
καί κατ’αύτής κυρίως φερομένην, άναλύομεν κατωτέρω, ένθα ό λόγος περί 
τής γνησιότητας καί τή : άκεραιότητος τών εύαγγελίων.

Οί θεωροΰντες ούδέν ήττον πρωτότυπον καί τόν ήμέτερον έλληνικόν 
Ματθαίον εκβιάζονται είς τοΰτο ύπό τής 1 2  § τού Ούγου.

«Ά λλά καί ό ήμετερος έλλήνιστί σήμερον άναγινωσκόμενος Ματθαίος, 
όφείλομεν νά δμολογήσωμεν, λέγει τις έξ αύτών, δτι φέρει άναμφίβολα 
εσωτερικά τεκμήρια πρωτοτυπίας, περί ής πείθεται τις έξαιρέτως έκ τούτου, 
δτι αί έν αύτώ έκ τής Παλ. Διαθήκης φερόμεναι μαρτυρίαι ούτε πρός τά 
έβραϊκόν κείμενον καθόλου συμφωνοΰσιν, ούτε πάλιν πάσαι κατά τούς

Εβδομήκοντα έντελώς αναγράφονται, άλλ’ έκφερονται μετά τοιαύτης καί 
τοσαύτης έλευθερίας καί ιδιοτροπίας, οποίαν καί οσην δέν δύναταί τις νά 
άποδώστι είς συνήθη μεταφραστήν δθεν δέον νά παραδεχθώμεν δτι·^ αύτός 
ούτος 6 εύαγγελιστής Μϊτθαΐος συνέγραψε καί τά ελληνικόν, η έτε:ος 
μέν έξελλ/ίνισε τά έβραϊκόν πρωτόγραφον, άλλ’ ύπό τά  δμματα αύτοϋ 
τοΰ συγγραφέως.» (Guericke,  Gesammtgeschichte des N. Τ.  oder  
aeutestamentliche Isagogik.  2  Aufl.  L e ip x  1854 σελ. 1 1 4  1 1 5 . )

Ά λ λ ’ έπειδή εί ούτως αληθώς είχε τά πραγμα καί ό Ματθαίος συνέ
γραφε τό έαυτοΰ εύαγγέλιον έβραϊστί καί ελληνιστί, ·/), δπερ τό αύτά 
σχεύόν σημαίνει, ην ό έπιθεωρητής καί διασκευαστής τής έλληνικής με
ταφράσεως (διότι τό « ύπό τά  ομματα τοΰ συγγραφέως» τοΰτο βέβαια 
σημαίνει, ύπαγορεύοντος, δηλαδή, τοΰ Ματθαίου η τούλά^ ιστόν έπιθεω- 
ρούντος τήν μετάφρασιν), πάντως ούτε οί περί τόν Παπίαν άγνοοΰντες τό 
πράγμα θά έξεφράζοντο άορίστως, «ήρμήνευσε δέ αύτά ώς ην δυνατόν έκα
στος,» ούτε ό Ιερώνυμος θά έλεγε «τίς ό τούτο ύστερον έξελληνίσας άγνω
στον». Διά τοΰτο έτεροι (βλ. Ebrard,  άνθ. άνωτ. σελ. 9 5 3 — 54) ,  
άπορρίπτοντες τήν ύπόθεσιν ταύτην, καταφεύγουσιν είς έτέραν τήν έξής: 
δτι οίόν  έστι τά έλληνικόν, τοιονζο ην καί τό έβραϊκόν κατά Ματθαίον 
εύαγγέλιον, ό'τι έπομένως ούδεμίαν δυσκολίαν άλλ’ ούτε ανάγκην τοΰ 
συγγραφέως ειχεν ό μεταφραστής, καί δτι ζώντος ηδη τοΰ συγγραφέως 
%αί ίσως κατ’ έντολήν αύτοΰ ήρξαντο π ολλο ί νά μεταφράζωσι τοΰτο.

Ά λ λ ’ ώς έκαστος παρατηρεί, καί ή ύπόθεσις αύτη, ώς καί πάσα άλ
λη ύπερ έβραϊκοΰ πρωτοτύπου συνηγορούσα, έγκαταλείπει δπισθεν αύτής 
παντάπασιν άλυτον τήν έρώτησιν: τ ΐ έγενετο τά έβραϊκόν πρωτότυπον, 
πώς ήδύνατο ν’ άπολεσθνί καί άποβή ούτω ταχέως άφαντον έκ μέσου 
τών πολλών (ορθοδόξων) έξ ίουδαίων χριστιαν^ καί τών ά'λλων, ώς φέρ’ 
βϊπεΐν τών Συρων, όι’ ους καί έν τνϊ γλώσσνι τών όποιων συνεγράφη.



Χ Α Ρ Ι Κ Λ Η Σ .
EIKONES ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΘΙΜΩΝ,

νπό

Γ. A. ΒΕΚΚΕΡ.

ΣΚΙ I ΜΙ  ΤΕΤΑΡΤΗ.

01 ΤΡΑΠΕΖΙΤΑΙ.

Ί ϊ  άγορά ην ήδη πλήρης δτε ηλθεν ό Χαρικλής* πανταχού έν τοΐ$ 

καθ’ έκαστον τμήμασι (1) διάφοροι πωλητχί ειχον εκτεθειμένα έτττί θρα
νίων καί τραπεζών τά  εμπορεύματα των. Έ δώ  αί άρτοπώλιδες, εχρυσαί 
έπισεσωρευμένους πυραμιδοειδώς τους στρογγύλους άρτους καί τους πλα
κούντας των, ύβριζον βαναύσως (2 ) τον κρημνίσαντα αύτούς έξ απροσεξίας 
διαβάτην' έκεΐ ητμιζον οί λέβητες τών γυναικών, αιτινες έπώλουν βρα

σμένους ερεβίνθους, κυάμους, σακάς καί άλλα όσπρια (3) ' άντικρύ, έν τή ά- 
γορα τών χυτρών, οί κεραμείς έπν'νουν μεγαλοφώνως τά άγγεϊά των- πα- 
ρέκει αί ώραϊαι στεφανοπώλιδες (4) έδέχοντο παραγγελίας στεφάνων διά 
την εσπέραν, καί . . . ΐσως καί άλλας τινάς. Πάντα τά  τώ  καθημερινό» 
βίω χρειώδη, άπό τών άλφίτων μέχρι τών σπανιωτάτων ιχθύων, άπό

Σ η μ . ( I ) .  Ή  άγορά τών ’Αθηνών (β εβ α ίω ς" δε και άλλων πόλεω ν) διήρητο 

είς  τ μ ή  ι α τα , άναλόγως τών έν αύτοΐς π ω λουμένω ν, π ολλά κις δε θέλοντες να ό - 

νοαάσωσι μέροςτι τή ς  άγορας ελεγον τό όνομα τοΰ έν α ύτώ  πω λουμένου- π .χ .  εις 

τοδψον, εις τόν χλωρόν τυρόν κ τλ . Τ α  τμ ή μ α τα  ταΰτα  εκαλούντο καί « κ ύ κ λ ο ι» .

Σ η μ . ( 2 ) .  Π ?β λ. ’ Λριστοφ. Σφηξί Ί 3 8 9  καί Β α τρ ά χο ις 8 5 7  βλοιδορεΐσθαι

ώ σπερ άρτοπ ώ λιδα ς».
Σ η μ . (3 ) .  Α ί γυναίκες α δ ια ι εκαλούντο κλεκ ιθο π ώ λιδ ες» , καί έπώλουν βρα

σμένα όσπρια δια τ ο ύ ; π ενητα ς καί τούς έργάτας· ό Φ ύ λα ρ χος παο’Ά ρ '.στοφ ά ν, 

Λ υσιστρ. 51)0 αγοράζει «λέκιθον (φάβαν) παρά γραός.»

Σ η μ . ( ί ) .  Α ί στεφανοπώλιδες έπώλουν στεφάνους καί ταινίας δια τα  σ υ μ π ό 

σια. Εύκά λω ς δέ έννοεϊται, οτι πολλώ ν Ικ  τούτων τό έμπόριον δέν περιωρίζετο- 

είς τούς στεφάνους κα ί τα ς ταινίας μόνον. ‘Η  γυνή παρ’ ’Λ ριστ. Θ εσμοφ . 4 5 $  

ϊ χ ε ι  να παραδώσ-β είκοσι συ-.Οηματιαίους στεφάνους.

τοΰ σ-κο ρόδου μέχρι τοΰ λιβανωτού, τό καθαρόν καί διαυγέστατον έλαιον, 
πολυτιμότατα μΰρα, νωπός τυρός, ύμηττειον μέλι, δόκιμοι μάγειροι, δού
λοι, δοΰλαι, καί έν γένει πάντα άντεπροσωπεύοντο έκεΐ έκαστον έν τ/, οι
κεία θέσει. Άναμέσον δέ τοΰ πλήθους τών σκηνών καί παραπηγμάτων (3) 
διάφοροι μικρέμποροι περιέφερον τά έμπορεύματά των, καί ενίοτε ήκούετο 
η φωνή τοΰ δημοσίου κηρυκος αναγγέλλοντας ύψηλοφώνως τήν ά'φιξιν νέων 
καί εύθηνών πραγματειών παρά τώ  δεϊνι έμπόρω, τήν πώλησιν οίκου, ή 
-τήν όρισθεΐσαν αμοιβήν έπί συλλήφει κλέπτου, προσαγωγή άπολεσθέντος 
ύακτυλίου, παιδός, η δούλου φυγόντος τόν κύριόν του (®).

Δούλοι, δονλαι καί έλεύθε,ροι αστοί, έλθόντες εις τήν αγοράν διά \ά 

προμηθευθώσι τά χρειώδη, περιεφέροντο έκλέγοντες καί φιλονεικούντες 
περί τής τιμής εις τάς τάξεις τών εμπόρων. Τινές δέ, ώς έπί τό πλεΐ* 
στβν*νέοι, έ'μενον πλειότεοον χρόνον παρά τινι ώραία έμπόρω, καί άλλοι 

πάλιν έπλησίαζον είς τάς κοφίνους τών όπωροπωλών, άρχίζοντες μετ’ 
αύτών συνομιλίαν, δπως δυνηθώσιν, ένώ άλλος ήγόραζεν ή ή'λλασσε δραχ
μήν, νά καταβροχθίσωσί τινας οπώρας (7).

Τήν στιγμήν έκείνην ήκούσθη ό άγγέλλων τήν εναρξιν τής άγορας τών 

ιχθύων κώ δω ν πάντες ώρμησαν πρός τήν ίχθυοπωλίτιδα αγοράν (8), δ-

( Γ γ >ΙΧ· ( δ ·) Ά ρπ οκρ α τ'ω ν  έν λέςει σ κ η ν ί τ η ς ·  «έν σκηναΐς έπιπράσκετο π ο λ- 
λα  τών ωνίων·))

Ι τ̂ α . ( ΰ ) .  Α π οΑ εια , κλοπή και ευ^ετις πραγμάτω ν, ά π ό 'ρ α ιις  δούλου κα ι τ χ  

ο.μοια έγνωστοποιοΰντο είς τό κοινόν jj  δια τοΰ κηρυκος, ή  δι’ ειδοποιήσεων τ ο ι-  

χοκολλουμένω ν είς τά μάλλον συχναζόμενα τή ς π όλεω ς μέρη. ΙΙρβλ. Α ουκιαν. 

Λ η μ . I 7 και Φ υ γ . 2 ;  « Ε ιτ  ς άνοράποδον Παφλαγονικόν τών άπό Σ ινώ π η ς βαρ
βάρων, όνομα τοιοΰτον οϊον άπό κ τη μ ά τω ν , ΰπω χρον, έν χρ ω  κουρίαν, έν γενείω  

^αΟεϊ, πήραν εςημμενον κα ι τριβωνιον ά μπεχόμενον, όργίλον, ά’μουσον, τρ α / ύ - 

φωνον, λοίδορον, μ η ν ύ ει/ι) κ τλ . ΓΙρβλ. καί Δίωνα Χ ρυσόστομον Ζ '.  1 2 >  καί Le- 
troune έν J o u r n a l  des Savants 1 8 3 3  σ ελ . 3 2 9  «Π α ΐς άνακεχώρηκεν έν Ά -  

λεςα'.δρεία, ώ  ονομα Έ ρ μ ω ν , δς >αί Ν είλος κ α λείτα ι, τό γένος Σύρος άπό Β α μ -  

ο ύ κ η ς , ώ ς  έτώ ν ιη ', μεγεΟει μ έσ ος, άγένειος, εύκνημος, κοιλογε'νειος, φακός παρά 

£ΐνα ές αριστερών, ούλή υπέρ χαλινού ές άριστερών, έστιγμ ένος τόν δεξιόν καρ

πόν γράμμασι βαρβαρικοΐς, δέσιν εχ ω ν  χρυσίου έπισ^μου μναεΐα γ ',  πίνας ε ',  

κρίκον σιδηροϋν έν ώ  λήκυθος καί ξύστραι, κ-/ι περί τό σώ μα  χλ α μ ύ δα  καί π ε 

ρ ίζω μ α 1 τοΰτον ος αν άναγάγη, λήψ εται χα λκού  τ λ . β γ ' . . . . μηκυ'ειν δέ τό1» 
βουλόμενον τοΐς παρά τοΰ στρατηγού κ τλ .»

Σ η μ . ( 7 ) .  Ό  Θϊόφρ. συγκα τα λέγει τό τοιοΰ ον έν τοΐς χάρα κτηριστικοίς τ ή ς  
β δελυρίας- (ιΐίληθυούσης τή ς  άγορας προσελθών πρός τά κάρυα ίη τά μύρτα, τά 

άκροόρυα εσ τη κω ς τρα γη μ α τίζεσθα ι, αμα τώ  πωλοΰντι προσλαλώ ν,»

Σ η μ . ( 8 . )  Η  π ώ λ η σ ις  τώ ν ιχθύω ν ηρχιζε κα6’ ώρισμένην ώραν, διδόντος τό 

σημεϊον τοΰ κώ δω νος, τό τε δέ π άντες ώρμον πρός τά ιχθυοπω λεία* διότι οί πρό

γονοι ήμώ ν ήγάπω ν υπερβαλλόντω ς τούς ίχΟύας, :καί ό'ψον (οψ άριο>) λεγοντες ί -



π ω ; άγοράσωσι τό σπουδαιότατον τών όψωνίων. Ή  όδός, $ν έμελλε νάί 
διαβή ό Χαρικλής δπω; φθάσ/ι είς τών κολλυβιστών τό τμήμα, έφερε 
διά τών ιχθυοπωλείων’ πέριεργεία κινούμενος, Ιστη καί παρετήρει πόσα 

αέσα καί πόσους γλυκείς λόγους μετεχειρίζοντο οί άγορασταί, δπως 

πείσωσι τους έμμένοντας εις τάς τιμάς ίχθυοπώλας. «Πόσου οί δύο ού- 
τοι κέφαλοι;» ήρώτησε πλησίον τού τις ενα τούτων. «Δέκα οβολών,» 
άπήντησεν ουτος (9) βλέπων άλλαχού. «Είναι πολύ,» προσέθηκεν ό αγο

ραστής' ατούς δίδεις οκτώ;» «"Αν θέλης τόν ενα μόνον,» άπήντησε μετ’ 

αδιαφορίας καί ψυχρότητος ό ιχθυοπώλης. «Φ ιλε,» επανελαβεν ο έπιθυ- 
μών νά άγοράση τούς κεφάλους, δεικνύων συγχρόνως τούς οκτώ οβολούς, 

«λάβε καί μή άστε'ίζου.» «’Εγώ δέν έμαθα πολλούς λόγους,» άπεκρίθη 

μετά θυμού ό πωλητής, «τόσου τιμώνται’ άν δέν σοί συμφέο·/], δεΐξέ μοι 
τήν ράχιν σου.» Τοιαύται σκηναί ήσαν συνήθεις έν τοΐς ίχθυοπωλείοις' 

κατ’ εκείνην δέ τήν ημέραν, διά τήν σπανιότητα τών ιχθύων, οί ΐχθυο- 

πώλαι ήσαν ά'καμπτοι.

νοούν αύτούς κ υ ρ ίω ς(Ά θ ή ν . 7 ,^ 7 G)· Π λούταρχος Σ υμ π οσίω  A , 4 ,  2  «Κ α ι γαρ 

όψοφάγους και φιλόψους λέγομεν ούχί τούς βοείοις χαίροντας. . . άλλά τους 
περί τήν ίχθυοπω λίαν άναδιδόντας έκ ά σ το τε κα ί τοΰ κώδωνος έξεω ς α κο ύ ο ν τα ς.» 

Ό  Στράβων !ν  Ι Α ',  2 ,  2 1 διηγείται οτι π ο τέ « κιθαρωδού Ιπιδεικνυμένου τέω ς  

μεν άκροασθαι π ά ντα ς, ώ ς δ’ ό  κώδων ό κατά  τήν όψοπωλίαν Ιψ οφησε, κ α τα λ ι- 

πόντας άπελθειν Ιπ ί  το οψον πλήν Ινος δυσκώφου* τον ουν κιθαρωδόν προσιοντα 

είπεΐν ο τ ι, ώ  άνθρω πε,πολλήν σοι χάριν οίόα τή ς προς εμ ε τ ιμ ή ς ’ οΐ μεν γαρ ά λ

λοι αμα τ φ  κώδωνος άκοΰσαι άπιόντες οίχονται* 6 δε, τ ί  λ έγ ε ις ; εφ η, ήδη γαρ 

ό κώδων εψόφηκεν; ειπόντος δε, να ι, εύσοι ε ΐη , εφη* και αναστας ά π ηλθε και 

α ύτός.»
Σ η μ . ( 9 ) .  ’Ά μ ιρ ις παρ’ Ά θ η ν α ίω  T ' ,  5 ,  2 2 4

« Ο υ ; Sv Ιπερωτήσγ) τ ις , ϊ) λαβώ ν τι τών 

παρακειμένων εκυψεν ώσπερ Τήλεφ ος 

πρώτον σ ιω π ή — καί δικα ίω ς τοΰτό γε* 

άπαντες άνδροφόνοι γάρ είσιν ένί λόγω* 

ώ σ ει δε προσέχων ούδέν ούδ’ άκη κοώ ς 

ε/ρουσε πόλυπόν τιν’’ 6 δ’ Ιπρήσθη κού λαλών 

δλα £η μ α τ’, άλλά συλλαβήν αφ ελώ ν, ’τάρων 

’ βολών γένοιτ’ ο?ν· ή δέ κέστρα ’κ τώ  ’βολών. »

Κ α ί ό ’Ά λ ε ξ ι ς  αυτόθι Γ ' .
« Τ ο ύ ς  δ’ ίχ θυοπ ώ λα ς το ύ ς κά κ ισ τ’ άπολουμένους 

επάν ι'δω κ ά τω  β λέποντας, τά ς δ’ δφρϋς 

έχο ν τα ς Ιπ ά νω  τ ή ς  κορυφής, ά π οπνίγομαι’

Ιάν δ’ Ιρω ιήσγ)ς, πόσου τούς κεστρέας 

π ω λ εΐς  δύ’ όντας; δέκ’ οβολών, φησιν’ — βαρύ, 

οκτώ  λάβοις αν ;— εΤπερ ώ νεϊ τον έτερον.—

£> τα ν, λαβέ καί μ ή  π α ίζε*— τοσουδί’ π α ρά τρ εχε.»

Ό  Χαοικλής εύχαριστεΐτο πολύ νά βλέπνι καί νά άκου/,, και θα εμενεν 

έπί πολλήν ετι ώραν, άν δέν είχε μεθ’ έαυτοϋ τόν Μάνητα μέ τό κιβώ- 
τιον ύπό μάλης. ’Εν τή στοά τών τραπεζιτών άπήντησε τόν Κτησιφωντα, 
δστις περιεπάτει έκεΐ άναμένων τήν άφιξίν του. Πόσον έπεθύμει ν’ ανα
κοινώσει είς τόν φίλον τά περί τοΰ θησαυρού! άλλ’ όμως ό παράδοξος γέ
ρων τώ  είπε ρητώς νά μή άναφέρο είς ού^ένα περί τούτου' ήρκεσθη λοι
πόν νά διηγηθή δτι ανέκτησε τόν πατρικόν οίκον, καί δτι έγνώρισε τόν 
Ψορίωνα ώς τόν άφιλοκερδέστατον καί δικαιότατον άνδρών άπάντων. 

«Δέν δύναμαι νά εννοήσω, προσέθηκε περαίνων τήν διήγησίν του, πως 
είναι δυνατόν ό πατήρ, δστις είναι ή ένσάρκωσις τής έλευθεριότητος και 

δικαιοσύνης, νά θεωρήται ώς φιλάργυρος καί τοκογλύφος.»
«Ούτω συμβαίνει συνήθως, είπεν ό Κτησιφών. Ό  οχλος κρίνει έκ του 

εξωτερικού μόνον, καί πολλάκις παραγνωρίζουν τόν ένάρετον, θεωρεί ώς 

πρότυπον άρετής τόν αισχρόν καί κακοήθη. Καθ’ b  ώραν μέ άπήντησας 
τοιαύτά τινα έσκεπτόμην βλέπεις έκεΐ κάτω έν τή στοά εκείνον, μέ το 

ώς κάρδαμον (1°) δριμύ πρόσωπον, μέ τόν μακρόν πώγωνα, τόν άνυπο- 
δητον καί λακωνίζοντα, δστις βαδίζει παρά τόν τοίχον, και φαίνεται 

ώς νά μή προσεχή διόλου είς τά  περί αύτόν; Δέν σοί φαίνεται ώς είκών 

άνδρικής σοβαρότητος καί άπλών αρχαίων ήθών; Καί δμως, φίλτατε, σε 
διαβεβαιώ δτι τήν νύκτα μετά τών έταίρων του διαπράττει πάσαν αι
σχρότητα (11). ’Εν γένει, πρασέθηκεν, ό θέλων νά σπουδάσ/ι τους ανθρώ
πους μανθάνει πολλά περιφερόμενος ενταύθα. Βλέπεις τούτον, δστις ερχε- 

ται πρός ήμάς άκολουθούμενο; ύπό τριών δούλων; βλέπει ύπερηφανως 
κατά γης, δπως μή άναγκασθή νά προσαγορεύσνι κάνένα’ τό ίμάτιόν του

Σ Γ μ . ( 1 0 ) .  Βλέπειν ναπυ, κ ά ,δ α μ α , όρίγανον επί σοβαρώ ν πρβλ. Ά ρ ισ το φ , 

Ί π π ε ϋ σ ι 6 3 1  καί Σφηξί 4 5 3 .  Ε ύ σ τά θ . είς Ίλ ιά δ ο ς  1 6 ,  2 0 0 ,  1 0 5 4 ,  5 2  « Έ κ  τού

τω ν  δε παρενεχθέντες άλλοι έγραψαν έπ ί τοιούτων άνδρών το βλεπειν α υ .ο υ , 

να ::υ  ή  όρίγανον, ήγουν δριμεΐς είναι.»

Σ η μ . ( 1 1 ) .  Τ ο ύς τοιούτους, οιτινες Ιμιμοΰντο προς το θεαθήναι μονον τά 

Σ παρτιατικά  έθιμα , (λα κω νίζειν , λ α κ ω ν ισ τα !,) σκώ π τει ό Σω κράτης παρά Ι ΐλ α -  

τωνος Ι ίρ ω τα γ . 3 4 2 ,  ένθα λ έγει δτι οί Λ ακεδαιμόνιοι φυλάττουσι μυστικήν τήν 

σοφίαν των. «Νΰν δε άποκρυψάμενοι Ικεΐνο εξηπα τήκα σι τούς έν τα ΐς πολεσι λα 

κω νίζοντας, καί οί μέν ώ τά  τε  κατάγνυνται μιμούμενοι αύτους, και ιμ α ν τα ; 

περιειλίττονται καί φιλογυμναστοϋσι καί βραχείας άναβολας φοροΰσιν, ώ ς δή 

τούτοις κρατούντας τών Ε λ λ ή ν ω ν  τούς Λ ακεδαιμονίους.» Ιίλ ο υ τά ρ χ . Φ ω κ . 1 0  

«ΤΗ ν δ ε τ ις ’Α ργεβιάδης επικαλούμενος λα κ ω ν ικ ή ς , π ώ  ^ωνα τεκ α θειμ εν ο ς ύπ-.ρφυή 

μ εγέθει, καί τρίβωνα φορών αεί καί σκυθρω πάζω ν.» Κ αι ΔημοσΟ. κ . Κονωνος 3 4  

«Ο ί μ εθ ’ήμέοαν μέν εσκυθρωπάκασι, κα ί λακωνίζειν φασι, και τρ'.βωνας εχου σ ι, 

καί ά π λ ώ ς ύποδιοενται* έπειδάν δέ σ υλλεγώ σ ι καί μ ετ  αλληλω ν γενω νται, κα

κών καί αισχρών ούδέν Ιλ λ ε ίπ ο υ σ ι.»



8 6 ΧΛΡ1Κ νΠΣ.

iM m  p.iyj, των o jo o s , ,  „  f e  ,(ά „ „ λοί , m , .0 , ίΛο3νχοΙι

f T  , “ , Λ ί » "ν  Ί'ϊγωνυία * ,  f „ j  « ( J ,  , ώ ;
λοο„ ο,.»,· τον «xouootv οί ί , ά :>ν Μ .

" Τ  * ψ ί" ' '  ν“'“ 5“  * "  *  X I *  *  « β κ  ( « )  Ποιος > i-
γ*=  , τ ,  O.0S γο , ί „ ,  « tf<w  _ J  f „ . o3 r t0 - m ,r a . ;

■*. νορ,,ον Οτι „ « , γίν, „  ο υ ν ί.τ « τ „  „·; τό t e , i E„.»iElv τ ί»  «λ ο ϋ ,ο ,

™ ' “ *  % * "  « * » * .  « * *  τ . · ,
" *  τό  ί , ψ ί  του γ ί , , τ , ,  « ί γ ε ,* ( ,

“ !  ” ™  “ » « « .  « 1  οοτως « . τ !  % , , ,ο  L j
» a «  ( « ) .  I t o W , t  τόν , ϊ ί ο ,  i v S o V - » »  « . . χ ρ ί  . « !  f L *  ω , «  
να μεταφερ* εκ της άγορας τά  όψών»α τοΰ μέν καί τοΰ δέ άντί δύο η 
τριών χαλκών· τώρα δμως πιστέ κο δτι θά όργισθ? πολύ ftv κακοενδε- 
ουμενος τις έξ απροσεξίας τόν έγγίαν,. Π α ρ α τ ά ν  „ pi{ ^ ιστε ά> εκεϊ 

πλησίον τών ιχθυοπωλείων, τόν ισχνόν εκείνον μ έ τήν «ύχμηοάν κόμην, 
οστις περιφέρεται μ *  ά ρ ρ # * *  χ ά ο τε , άλλά .περιεργαζόμενος' τους πάν- 
τας· ό άνθρωπος εκείνος είναι επικίνδυνος συκοφάντες·' ώς έ/ιδνα, ώς 
οκορπίος %πει πανταχοϋ τ ί ς  άγορας έτοιμον έ'χων τό ίοβόλον' του’ κέν^ 
τρον και παρατηρών τίνα οικογενειάρχην θά καταστρέψνϊ, παρά τίνος 6*. 
λαδ·/) ευκολωτερον χρήματα απειλών δτι θά τόν χαταμηνύσν). Μετούίενός 

εν θα τον ιΟη,ς ποτε λαλοϋντα η  συναναστρεφόμενον συνοδεία του είναι 
ί  άρά, τό μίσος, ό φθόνος, τό ψευδός καί ή κακεντρέχεια. Οί θεοί φαί

νεται κατηρασθησαν τήν πατρίδα μας νά. τρέφΤ καί πραστατεΰη τήν ίο- 

07 τών συ!40? Λντών Υε'* *ν,  δ-ω.· τούς μεταχειρίζεται ώς κατηγόρους

Σ η μ . ( 1 8 ) .  I I  μωρά ύπερηφάνεια τών I *  βαλαντίου γενναίων (Σουίδας^ * * « _  

γραφεται^ μ ε τα ζω η ,ό τερ α  χ ρ ώ μ α τα  ύπό πολλώ ν ά ? 7 αίων συγγρ α φ έω ν.Ό  Μ ει- 

οίας κατα  τον Δ η μ ,σ θ . χ .  Μ ειδ. J S 8  «τρείς άκολούθοί,ς ή τέσ σ α ρ α ; αύτός ?/ω ν

°  α  Χ,η ί  αϊ° / α ’ , σο^  * “μ « «  *«1  ?υτα καί φιάλας δνομάζων ο 8 τω ;  ώ σ τε το ύ ς  
παριοντας άκούειν.» Ό  Α ισ χίνη ,- κατά τον αύτόν Π αραπρεσβ. 3 1 4  «δια τ τ ς  ά 

γορας πορεύεται Οοίμάτιον καθείς άχρι τώ ν σφυρών, ' ίσα  βαίνων Π υθοκλεΐ' τά ς  

γναθους φυσων.»^ Ό  Ν ικόδοολος κ α τ . τ . α ;τ  . κ . Ιΐα ντα ίν . S 2  «έπίφθονός έσ τ ι 
κα ί ™ χ έ ω ς  βαδίζει χ . ί  μ έγ α  φΑέγγεται καί βακτηρίαν φορεΐ.» Τόν Μειδίαν 

(ένλογ. 2 0 0 )  « η  π όλις ού χω ρ.Τ .» β εοφ ρά σ τ. 2 4  (δπερηφάνου) «|ν τα ΐς ό ίο ϊς  

πορευρμενος μ ή  λα λ.ϊν  το ΐς  ένιυγχά νουσι κ ά τ ω  κεκ υ φ ώ ς!»  Π ρβλ. Ά ρ ίστοφ ά ν , 

Έ κ κ λ η σ . 6 3 1 .  Λου/.ιανοΰ Ά λ εκ το ρ α  1 4 . π ύ ;  οεΐ ίσ :ο ρ . βυγγβάββν 2 0 * Π λ ά τ ω 
νος Π ολιτείαν 49·ΐ>.

Σ η μ . ( 1 3 ) .  Λουκιανό·: Ά λέ/.τω ρ U  « Ιν α γ χο ς γοϋν έγώ  μεν Ϊ3ών π ροσόντα , 

χα ΐρε, έ'φην, ώ  Σ ίμ ω ν  ό δε άγανακτ/,σας, ε^κατε, εφ η , τώ  π τ ω χ ώ  μ ή  κα τα συ·.’ 

κρόνειν μου τοδνομα· ο·5 γαρ Σ ίμ ω ν , άλλά Σ ιμ ω νίδ ης ονομάζομαι» καί 2 9  r U  

τον Σ ίμ ω να , «ος άντί δισυλλάβου τετρα σύλλαβος ?(δη π λ ο ύ τ ο ς  εΤν;ι ά & Λ *  
Π ρβλ. ς·' Δ η μ . ❖ ερί Σ τ ε φ . Ί " 0 .

ΧΑΡ1ΚΛ11-.

, ώ  6 » * * « « «  ^ ί Γ τ Π Ρ » ' ^
κολακεύη καί περιποιηται τοιαυτα τέρατα «ν αγαπα μ f

7 “ Γ ! : « * τ τ ο , , ο ο !  , „ · Λ 0 . , ή ν «  ^  ^  

Χαρικλης’ άλλ’ ήξεύρεις τίνας, έξ δσων μέχρι τοΰδε εν τ·/ι αγορο̂
«εν, δέν δύναμαι νά υποφέρω; τους νέους εκείνους, οϊτινες π ε ,ιφ -^ '·  
π=ό τών μυροπωλείων, ’ΐδέ πόσον φιλαρέσχως καί μαλθακώς βαδιζουσιν 

ώς εϊ ην τεθλασμένος ό τράχηλός των, πώς ύψωνουσι τη ν  χειρα ' ια 
ξύσωσι μέ τήν άκραν τοΰ δακτύλου τήν κεφαλήν, *  νά τακτοποιησωσι 
τρίνας τινάς τής κόμης των, ής τήν μελανότητα ήγόρασαν ισως προ ολ ί
γου εν τινι μυροπωλείω. Ούδέν μοί είναι άπεχθέστερον νέου γυναικοπρο- 
σώπου, λαλοϋντος μέ προσπεποιημένην φωνήν, αποπνέοντος μύρων και 

κρατοϋντος είς τήν χεΐρα ανθοδέσμην η εύώδη τινά καρπόν ( )·
fj βίος ούτος έν τή άγορά άντίκειται εί; τάς περί τών χρόνων της νεότη
τάς του διηγήσεις τοΰ πατρός μου, δτε οί νέοι άπέφευγον την αγοραν, 

καί άν ποτε ήναγκάζοντο νά διέλθωσι δι’ αύτής, διότι δεν υπηρχεν «λλ« 
όδός, ή διότι ειχον άλλην κατεπείγουσαν εργασίαν, τό επραιτον μετα

πολλής αίδοΰς καί σωφροσύνης ('1G).»

Σ η μ . (1 4 ) ·  Ή  περιγραφή τοΰ συκοφάντου έλήφθη «κ του Δ ημοιΟ . Λ ρ ισ .ο γ .
1 5 2  «πορεύεται διά τή ς ά γορά :, ώσπερ ε'/.ις ή σ/.ορπίος, ήρκώ ς το κεντρον, 

α ττω ν  δ,ΰρο κά κεϊσε, σκοπών τίνι ξυ μ -fopav ή βλασφημίαν η / .α / .ο /  - ro J . r · 

ψάαενος καί κ α τα σ τή -α ς  είς φίβον άργύριον πράξεται* ούδέ προσφοιτα  ̂προς τι 
τούτων τών έν ί η  πόλει κουρείων μυροπωλείων ή τών άλλων έργαστηριων ;·υ ; ε 

πρός ά λλ’ ά'σπειστος, άνίδρυτος, ά'μικτος, ού χάριν, ού φιλίαν, ουκ αλλ ου^ 

δεν ών ά'νΟροιπος μ έτριος γ ιγν ώ σ κω ν ’ μ εθ’ ών δ’ οί ζωγράφοι τοις ασ^ ^ ’· γ?* 

φουσιν έν "Α δου. μ ετά  τούτω ν , μ ετ ’ άρας καί βλασφημίας καί φθόνου και σ α - 

σεω ς καί νείκους π ερ ιέρ χετα ι.»  Κ α τά  Ν εα 'ρ α ς 4 3  «ο’υ ιε  γάρ άπο τη ς π ολιτεία ς 

π ρ ο :ή ει Στεφ άνω  τούτω  ά'ς'ιον λ ίγ ο υ · ού γάρ π ω  ήν ^ήτω?, ά λλ’ έτι συκοφάντης 
τώ ν παραβοώντων παρά τό βήμα καί γραφομένων μισθοΰ '/αί Ϋ ^νοντω ν, κα- 

έπιγραφομένων ταΐς άλλοτρίαις γ ν ώ μ α ις.»  Ξίενοφ. Συμποσιον 4 , ■ « (·ω τοινυ/

έν τήδε τή  π όλει, δτε μέν πλούσιος ήν, πρώτον μέν Ιφοβούμην, μ η  τ ις μου την 
οικίαν διορύςας καί τά  χ ρ ή μ α τα  λάβοι καί αύτόν τι μ ε κακόν έργασαιτο' επ ειτα  

δέ καί τούς συκοοάντας έθεράπευον, ε’.οώ ς δτι παθεΐν μάλλον κ α κ ώ , i/ .av j, , 

ή  ποιήσαι έχ είν ο ϋ ς.»  Κ α ί Λυσίου π^ρί τοΰ Σηκού 3 9  «ο ύ χ  ώ ς άδικι.ϋντα ελ π ι- 

ζων άποδείξειν, άλλ’ ώ ς άργύριον ά π ’ έμοΰ λήψ εσθαι π ρ ο σ ^ κ ώ ν .»   ̂ ■
Σ η μ . ( 1 8 ) .  Λουκιαν. 'Ρ ή το ρ . \ I «ΙΙά γκα λον ά'νδρα, διασεσαλευμένον το βά

δισμά, έπικεκλασμενον τόν α ύχένα , γυναικεΐον τό β λέμ μ α , μελιχρό ν τ ο φ ω ^ η μ  , 
μύρων άποπνέοντα, τώ  δα κτύλω  α/.ρω τήν κεφαλήν κνω μενον.» 1 rc >. * ί · ’ ι '· ί '

Ί π π .  1 3 7 2  καί Σφηξί 6 8 7 .  "Ο τ ι δέ σύνηθες ήν τό φέρ,ιν κ α ρ π ο ύ ς  και αν )η εν 

χερσίν, άποδεικνύεται έκ τών εξής τοΰ Κ λεά ρχου παρ ΑΟηναιψ  ̂ , ° ‘

*δ ια τί μ ετ ά γ ε ϊρ α ς  άνθη καί μ ή λα  κα ί τά  τοια ΰτα  φέρομεν;» ^
Σ η μ . ( 1 6 )  Κ αί Σ ω κράτης έν Ά ρ ε ιο π α γ . 4 8  «ο ύ τω  δέ έφευγον την αγοραν,



m Χ Α Ρ Ι Κ Λ ί Ι Σ .

«Οί καιροί εκείνο. παρήλθον πρό πολλοΰ, δπέλαβεν ό Κτησιφών, * * ?  
ήμεΐς είμεθα νέοι. καί δμως εύρισκόμεθα έν τί, άγορα. ο

«Ούχί δμως ά'νευ ανάγκη, άπήντησεν δ Χαρικλής' μοί Ινθυμίζκς δέ- 
«■ν δεοντι οτι πρέπει ν’ άναζητήσω Λύκωνα καί Λιότιμον τους τραπεζί- 

τας· άν δέν έ'χν,ς ασχολίαν τινά, έλθέ σέ παρακαλώ μετ’έμού, διότι, άν 

και at μετα των τραπεζιτών συναλλαγαί γίνωνται συνήθως ανευ μαρτύ

ρων (|7), πιθανόν νά έχω ανάγκην τοιούτου τινός, καθ’ δσον οί πλεϊστον 
τών αργυραμοιβών είναι ασυνείδητοι καί συνειθίζουσι νά σύρωσιν έκ της.
ρινος ( ) τους άπειρους, έςαπατώντες αύτούς διά κενών υποσχέσεων καί 
προφάσεων. »·

Ο Κτησιφών συγκατενευσεν εύχαρίστ&)ς νά συνοδεύση τόν φίλον.
Οι δυο τραπεζΐται, παρ’ ών ό Χαρικλής έμελλε νά παραλάβη, τό με- 

γαλειτερον της πατρικής του περιουσίας μέρος, ησαν δλως διόλου αντιθέ
του χαρακτήρος.^ Ό  είς τούτων, ό γέρων Διότιμος, έφημίζετο ώς δικαιό

τατος και τιμιώτατος εις τάς συναλλαγάς του· ήν δέ ού μόνον ό τρα~ 

πεζιτης τοΰ Χαρίνου, άλλά καί πιστός φίλος καί οίκειός του· δτε δέ ό. 
π α τ η τ ο ύ  Χαρικλέους άπεφάσισε, φοβούμενος τήν καταγγελίαν, νά έγ- 
καταλίπνι τάς ’Αθήνας, προσκαλέσας αύτόν τώ  άνέθηκε τήν έχποίησιν τού, 
οίκου, των δούλων καί της λοιπής περιουσίας του, καί τόν άφησε πλη
ρεξούσιον αντιπρόσωπόν του δπως είσπράξν) δσα διάφοροι Αθηναίοι καί, 
ξένοι τώ  ώφειλον ( I 9). Σημαντική ποσότης έμενεν ήδη παρ’ αύτώ, τήν, 
όποιαν και έμελλεν ό Χαρικλής ν’ άπαιτήσνι.

"Οτε ηλθον παρν αύτώ οί δύο νέοι, ή, Διότιμος έμέτρα εις τινα, κατά, 
τό φαινόμενο-;, χρήματα. Έ π ί τής τραπέζης, έξ ής έλάμβανε τάς στήλας 
των νομισμάτων δ ξένος, εκειτο φύλλον χάρτου, τό ομόλογον. «Έ γώ  μέν

ω σ τε  εί καί ποτε διελθεΐν άναγχασθείην, μ ετα  π ο λλ ή ς αιδοΰς καί σωφροσύνης εΤ-  

φαίνοντο τοΰτο ποιοΰντες.»  Π ρβ λιστ. Τ σα ίου  κληρ . Κ λ εώ ν . 2 .  Έ ν  Σ π ά ρτη  ην 

απηγορεαμένον τό να καταβαίνωσιν είς την αγοράν οί νεώτερο·. τώ ν 3 0  Ιτώ ν κατά  
τον Π λουτα ρχ. Ιν βία> Λυκούργου 2 ο .

^ θ μ ·  ( 1 7 ) ·  Ισοκρ. Γρ α π εζ. 2  καί 5 3 . « Τ ά  μεν γάρ συμβόλαια τά προς τούς έπ ί 
τα ΐς τραπέζαις άνευ μαρτύρων γ ίγ ν ε τα ι.»

Σ η μ . ( 1 8 ) .  Η θελομεν αποφύγει τήν χυδαίαν ταύτην εκφρασιν, δν δέν ήτον ελ 

ληνική παροιμία. Λ ουκ. δ ι Λ .  θεών Β , 3  «Κ α ί ά'γει σε καί φέρει τ ή ς  ?1νός κ τλ . 

έλκω ν.»  Έ ρ μ ο τ ίμ ω  7 3  «καί διά τοΰτο είλκεν ΰμας τή ς  ^ ν ό ς .»  ΙΙροβλ. του αύτοΰ 
φιλοψογ. S 3  καί Ίο υ λ  ιαν. 2E>i Β .

- S ^ \ C! 9 ) ;  Α υκου-'Τ· * ·  Α εω κρ. 2 2  «μετα πεμψ ά μενος ΙντεΰΟεν Ά μ ύ ν τα ν , τον 
την αοελφην εχοντα  τήν πρεσβυτέραν, καί τόν φίλον Ά ν τιγ έν η ν  Ξ υ π ετεώ ν α , καί 

οεηθεις τνυ κηδεστοΰ πρίασθαι παρ’ αύτοΰ τ ’ άνδράποοα καί τήν οικίαν άποδό- 

σθαι ταλαντου· Ιπ ί τούτοις προσέταξε τοΐς τεχ ρ ή σ τα ις  άποδοΰναι τά έφειλόμενα 
και τους εράνους διενεγκεΐν, τό δέ λοιπόν αύτώ  άποϊοΰνβι.»

Χ Λ Ρ Ι Κ Λ Ι ΙΣ .

σοί παραδιδω μετρητά δσα χρήματα μέ έζήτησας, ειπεν ό τραπεζίτης, 
σΰ δέ μοί άφίνεις τεμάχιον χάρτου μόνον, τό όποιον μόλις αξίζει δυο 
χαλκούς· άναλογίσθητι δμως δτι ύπάρχουσι νόμοι, οιτινες^ θέλουσι  ̂ με 
προστατεύσει άν θελήσ/,ς νά μέ άπατήσ/.ς (20).»  Ό  ξένος διαβεβαιωσας 

δτι θέλει έκπληρώσει πάντας τοΰ συμβολαίου τούς δρους, άπεμακρύνθη, 
δ δέ Διότιμος λαβών τό λογιστικόν βιβλίον του έσημείωσεν έν αυτφ λέ
ξεις τινάς, έρριψε τό ομόλογον είς τό κιβώτιον, περιέχοντος  ̂και α λλ* 
έγγραφα, καί έστράφη πρός έτερον, δστις περιέμενε συνοδευόμενος υπο 
τίνος πενιχρώς ένδεδυμένου. «Παρά τοΰ κυρίου τούτου, ειπεν ουτος, ηγό · 
ρασα δοΰλον άντί δύο μνών ώς δέ παρετήρησα έν τώ  βιβλίω μου, έχω  

παρά σοί πεντακοσίας δραχμάς είσετι" δος λοιπόν άπενανα αύτών δυο 

μνάς είς τόν άνδρα (3 1 ).» Ό  τραπεζίτης λαβών πάλιν τό βιβλίον του 
καί παρατηρήσας έν αύτώ ειπεν « “Έ χεις δίκαιον, άλλα, φαίνεται, έλ/ι 

σμόνησας τάς τριακοσίας πεντήκοντα αίγινητικάς δραχμάς, τάς  ̂ ό,.οίας 

έμέτρησα διά τούς ελεφαντόδοντα? είς τόν Πασέαν.» «Και, ναι, συγ- 
γνωθι, τό έλησμόνησα», άπήντησεν ό πελάτης. Άφοϋ δ’ έπληρωθησαν αι 
δύο μναϊ καί άνεχώρησαν δ τε  πωλήσας καί άγοράσας τόν δούλον, δ 
Διότιμος ίδών τούς δύο νέους, οιτινες ισταντο ολίγα βήματα μακραν της. 

τραπέζης, άπετάθη πρός τόν πρώτον πλησιάσαντα Χαρικλή καί τόν ηρω-
, ~ \ / . > Μ »V ·

τησε τις ήν και τ ι παρ αυτω εί,ητει.
«Είμί Χαρικλής, ό υιός τού Χαρίνου, άπήντησεν δ νεανίας, έπιστρέφων 

έκ Συρακουσών, καί έλθύν πρός σέ δπως άπαιτήσνι τήν παρά σοι κατα- 
τεθειμένην πατρικήν του κληρονομιάν, ’ΐδού ό γνωστός σοι σφραγιδόλιθος

τοΰ πατρός μου.»
«Τι! άπέθανεν ό Χαρΐνος;» άνεφώνησεν έκπληκτος δ τραπεζίτης. « II 

κόνις τθ'.>, άπήντησεν ό νέος, άναπαύεται έν τή Σικελική, γη,^ εως ου ο 
πιστότατος δούλος καί υιός του τήν μεταφέρνι καί τήν καταθέσϊΐ έν τοΐς 
τ^ίφοις τών προγόνων του.» Ό  γέρων καλυψας δια τών χειρων .ό τ-Λ

Σ η μ . ( 2 0 ) .  Δ η μ οσθ . Διόνυσό?, τ λ . 1 «λαβώ ν γάρ άργύριον φανερόν καί ό - 

μολογοΰμενον, εν γραμμα τιδίω  δυοΐν χαλκόΐν Ιω νη μ έν ω  καί βιβλιδίφ μ ικρω  πανυ 

τήν ομολογίαν κα τα λέλοιπ ε τοΰ  ποιήσειν τά δίκαια" ή μ εΐς  δ ου φαμεν δω σειν, 

ά λλ’ ευθύς τώ  δανειζομένω δίδομεν τό άργύριον. Τ ώ  «ού π οτε π ισ τεύ ο ν τες καί 

τ ί  λαβόντες τό βέβαιον προϊέμεθα; Τ μ ΐ ν ,  ώ  ανδρες δικα σ τα ί, καί τοΐς νομοις τοις 

νόμοις τοΐς ύμετέροις, οϊ κελευουσιν οσα αν τ ις  έκών 'έτερος έτερω ομολογηοΥ),.

ταΰτα  κύρ'.α £ivat.»  x
(Σ η μ . (21). Οΐκοθεν Ιννοεΐται οτι έκαστος εΤχε βιβ/.ίον, εν ώ  ’έγραφε τα ς προ-

σόδους καί τα ςδ α π ά ν α ς. ’Α ριστο^. Ν εφ έλ. 19 -
« α π ιε , τταΐ, λύχνον

κάκφερε το γραμ|χατειον, \ν’ άναγνώ λαοών

όττόσο'.ς δ^ε(λο), καί λογ(σο)[χα'. το κο υ ,.»
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λογαριασμόν του, το ύέ χεφάλαιον ηύξήθν, έπαισϋητώς έκ τών τόκων 

ωστε μέλλε-.? νά λάβνις παρ’έμού πλείονα τών δύο και ήαίσεως ταλάν- 

των. « ’Εξήγησε δέ είς τόν νεανίαν, τίνι τρόπω, βαθμηδόν, πολλάκις μετά 

K °υ, κα’ F ™  παρέλευσιν ετών κατώρθωσε νά είσποάξη δσα Υρήυατα 
ώφειλον είς τόν πατέρα του ξένο. έμποροι. "  " Ψ

' «Μόνον παρ’Άνδρίου τινός, προσέθηκε, δέν έλαβον είσέτι τίποτε διότι 
εκείνος μέν δέν ήλθε πλέον εις τάς Αθήνας, έγώ δέ ώς γέρων καί πολυά

σχολος ο εν Τίδυννίθν,ν νά υπάγω πρός άναζήτησίν του. Καλώς δέ 0ά έπρατ

τες αν άπεφάσιζες νά μεταβ^ς ό Ιδιος είς "Αντραν, έκτός άν θέλης ν’ άπο- 
λεσν,ς δυο χιλιάδάς δραχμών. ΙΙρός τούτοις ό πατήρ σου, ποό τοΰ χα- 
ταλαοοντος αύτόν δυστυχήματος είχε παραγγει'λει άγάλματά τινα δπως 
τα  αναθς,σνι επι της ακροπόλεως· ταΰτα κεϊνται έ'τι παρά τώ  λιθοξόω έν

* *  ° 7  Των ΠΐσΤ8ύω λ01" 0ν 0'ΤΙ τήν θ έλ η σ ιν το ΰ
πατρος σου δεν (ελ ε .ς  στερήσει τούς θεούς της ύπ’ έκείνου δοισθείσης 
τ ιμ ή ς» . 1 '

*0 Χαρικλής εύχαρισττίσας τόν άγχθόν γέροντα διά τήν περί τής πα
τρικές του περιουσίας μέριμναν, άφήκε παρ’ αύτώ καί τό περιένον τάς 

υο χιλιάδάς οαρεικών κιβώτιον καί άπήλθε μετά τού Κτησιφώντος καί 
του Μάν/ιτος^πρός άναζήτησιν τού έτέρου τραπεζίτου.

Ουτος ήν δλως πρός τόν νεανίαν ξένος, ή δ’ ύπόθεσις, ής ένεκα μ ετέ- 

βαινε παρ’ αύτώ ό Χαρικλής, παράδοξος. "Οτε δηλ. ήτοιμάζετο ν’ άπέλ· 
h  εκ Σικελίας, 0 φίλος δ έφοδιάσας αύτόν μέ τήν πρός τόν Φοοίωνα συ
στατικήν τω  επρότεινε ν’ άφήσν, παρ’ αύτώ τά πλεϊστον μέρος'τών χρη
μάτων του, και νά τά λάβν, είς ~Αθήν«ις δυνάμει επιστολής παρά τού 
Λυκωνος. «Προς τ ι, τω  είπε, νά φέρ,ς, μετά „οδ τ(ίσα . τίς

„ τι/υμβαινει· τρικυμίαι, πειραταί, καί αύτοί οί ναύται, άν εννοήσω-, 
σιν οτι έχεις τοσα πολλά χρήματα, δυνατόν νά σ’ έπιβουλευθώσιν. ’Έ νω  
κατα τεθειμένα έν ’Αθήναις παρά τώ  Λύκωνι τρία τάλαντα' δ ό ςμ ο ιτα ,κ α ί 
τα λαμ,ανεις εις Αθήνας παρ έκείνου8. Ό  Χαρικλής συννίνεσεν ασμένως

Σημ. (22). Ίσοκρ. Τραπεζ. 18 «ίγκαλυψάμενος εκλαιε.»

Χ Α Ρ ΙΚ Λ Η Σ .

δ δέ Συρακούσιος τω  ένεχείρισεν έπιστολήν προς τόν τραπεζίτην, εν y  r.z- 
ριείχετο' ή διαταγή τής πληρωμής, καί τό συμπεφωνημένον σύμβολο*, 

δπερ έμελλε νά χρησιμεύσω ώς άπόδειξις τής ταύτότητος τού επιτετραμ

μένου τήν παραλαβήν τήν χρημάτων. Πρός πλείονα. δ’ ασφάλειαν ώρίζετο 

έν τί) έπιστολ?, ό Φορίων ώς ό μόνος δυνάμενος, έπί τή αιτήσει του. Λύ· 

κώνος, νά έγγυηθή περί τής ταύτότητος τού Χαρικλέους (^ ) .
Ιδού ό Λύκων, ειπεν ό Κτησιφών άφ' ού έπροχώρ/ισαν ολίγα βήματα 

πρός άριστεράν, δεικνύων σκυθρωπόν γέροντα, μέ ώχρόν καί αύχμηρόν 

πρόσωπον, καθη’μενον δπισθεν τραπέζης. Παρ’ αύτοΐς εκειτο ζυγός όι ός 
έδοκίμαζε τό βάρος ικανών αργυρών νομισμάτων (2 ί)· διά τής άριστερας 

χειρός έκράτει ^αρτίδιά τινα ώχρά και έφθαρμενα ύπο τής πολυκαιρίας, 
καί ένώπιόν του εί^εν άβάκιον, ύπολογιζων, φαίνεται, τους τοκδυς πα- 

λαιάς δμολογίας. 'Ο Χαρικλής πλησιάσας μετά τίνος αποστροφής τω  ά- 
νεκοίνωσεν έν όλίγοις τήν αιτίαν τής έτισκέψεώς του. Ο τραπεζίτης ά- 
κούσας τό όνομα τού Συρακουσίου έσκυθρώπασεν έτι μάλλον και συνε 
στείλε τάς ρυπαράς δφρύς του. «Δεν έγνώριζον, ειπεν, δτι δ Σωσθενης έχει 
νά λαμβάν/ι τόσα παρ’ έμού- μήπως έλησμόνησεν δτι έμέτρησα δι’ αύτόν 
όκτακισχιλίας δραχμάς είς τόν 'Ηρακλειώτην; I ύού, προσεθηκε λαμόά- 
νων τό βιβλίον του, ιδού ή μερίς του- παρατήρησαν, τ ί ειναι γεγραμμδ- 

νον; «Σωσθένης Φορμίωνος Συρακούσιος λαβεΐν τάλαντα δύο, έκ τούτων 
πληρωτέαι δισχίλιαι δραχμαί είς τόν Φρυνίωνα, δν θά παρουσίασή ο 
Πείραιεύς Έπικράτης (23), ώστε βλέπεις υπολείπονται τέσσαρες χιλιάδες 

δραχμών μόνον.»
«’Ορθότατα, άπεκρίθη ό Χαρικλής" τά αύτα μοί είπε και ο Σωσθεν/)?

2τι[Λ. ( 2 3 ) .  « ’£  ώ γ ;/ρ, [λίλλοντο, Στρατοκλέου; ε’.5τλεΐν  ε 1. ;  τον Ποντον, 1 ojj.syc< 
εδενίθτιν Σ τρ «το κ ).έβ « , τό μ.£* α ύ το ΰ  χρυσίο·/ έμοι χαταλιπεΐν, έν τω  Π ίντω τ. ί.^ί . τοΰ π α - 
τρός τοΰ JJ.ou κομίσν.σΟαι, νομίζων μεγάλχ κερδκίνειν, εί κατά ττλουν fJ-h κινδονεύσι, άλλως 
τ ε  και Λαχε8«(Αονίω< αρχόντων κ-Λ-’ίκ·Τ ον τόν χρόνον τ ι ;  θ ϊλ ά ττη ς .»  Ισοκρ. Τραπιζ. 3 8 .

Στ,;λ. ( 2 4 ) .  Ά ρ ισ το τέλ . ΙΙο λ . I ,  1 0 , 1 2 3 3  « Τ ή ς  ΐ έ  μ ετα β λ η τ ικ ή ί ψ ίγο μ έν η ; 
δ ικα ίω ς— εύλογώ τα τα  μισείται ή  οβ ο λο ττα τική .»  0 1  τραπεζΐται Ικαλούντο τ .ζ- 

ριβρονητικώς καί δβ ολοστά ΐαι και το εργον αύτών δοολοστ^τικν.. Αλκιιρρ. ι ,  

2G  «κα τα λα μ β ά  ω  π ρετούτην, οφδήναι ίι/.νον, συνεσπακότα τά ς οφρϋς, χαρτιοια 

άρ/αΐά τινα, σαπρά δέ οιά τόν χρίνον, ύπο κόρεων καί σητών η α .β ρω τα  οιά 

οός κ α τ ίχ ο ν τα .»  Π ρβλ. ς·’ Λ ο ;κ ια ν . Ι ι μ .  ‘S4-.
' Σ η μ . ( 2 5 ) .  Δ η μ οσθ . κ α τ . Κ α λλ ίπ . 4 .  «ΕίώΟ ασι οέ π ά ντες οί τρ α π εζΐτα ι, δταν 

τ ις  «ργύριον τιθεις ιδ ιώ τη ς άποδο5ναι προ^τάτττ,, πρώτον του Ο ε̂ντος τουν μα 

γράφειν και το κεφάλαιον τού άργυρίου, έπ ειτα  παραγράφει·/ τώ  δεινι^ αποοουναι 

δει" καί εάν μ'εν γ ιγνώ σκω σι τήν ό’ψιν τοΰ άνΟρώπου, ω  αν ΌιΤ, αποόοΰναι, τ ο -  

σοϋτον μόνον ποιεϊν γράψαι, ω  δει άποδοΰναι' ε*ν  οε μή γ ιγ ν ω τκ ω σ ι, και τουτου 

τούνομα προύπαραγράιρειν, ή  &ν μ έλ λ η  συσΐήσειν  και οειςειν τον άνθρωπον,

Sv δέη κομίσαιΟαι τό άργύριον.»



'κατά  τόν Έλαφεβολιώνα ό'μως, έπιστρέφων εκ Πόντου, κατέθεσεν έτι τά 
λαντα δύο και δισχιλίας δραχμάς, ό'θεν εχει παρά σοί ακριβώς τρία τά 

λαντα.» Ό  τραπεζίτες έταράχθε προφανώς και προσεπάθει νά κρύψνι 
τεν  ταραχήν του διά φωνών. «Τί ζητείς παρ’ έμοϋ; έκραζε . . . .  ποΰ 
γνωρίζω τίς είσαι; . . . . ό τυχών συκοφάντης δύναται νά έλθνι καί ν’

άπαιτί) παρ’ έμοϋ χρεματα τότε; . . . .  θαυμάσια ! ! ! έξεύρω
τίς είσαι;»

«’Αλλά μεπως μοί έδωκας καιρόν, είπεν ό νεανίας, νά σοί παρου
σιάσω τάς αποδείξεις τοΰ τίς είμαι; ’ΐδοΰ ε  έπιστολε τοΰ Σωσθένους* 
γνωρίζεις τεν σφραγίδά του;»

αΜοί φαίνεται οτι είναι έ  σφραγίς του, άπεντησεν ό τραπεζίτες, 
άλλά τ ί μέ τοΰτο;»

«’Εσώκλειστον ευρίσκεις τό γνωστόν σοι σύμβολον.»

«"Ισως παραπεποιεμένον, ύπετονθόρισεν ό γέρων, άνοίγων μετά θυμοΰ 
τεν επιστολήν καί άναγινώσκων ολίγον μεγαλοφώνως, ό'τε δέ έφθασεν 

εις τό όνομα τοΰ Φοοίωνος, έσιώπεσε καί έβλεπεν ένώπιόν του σκυθρω- 
πάζων ώς εί διενοεϊτο νέαν πρόφασιν.»

«Λύκων, ΰπέλαβεν ε δ ε  ό Κ,τεσιφών, μ ε ζετε ι νά έπινοεσνις νέους δό
λου;· έν τ-?, άγορα δέν έλεσμονι$ε άκόμε τι πρός τόν Βυζάντιον έμπορον 
διαγωγε σου, ό'τε άπε'τεσε τά  παρά σοί κατατεθέντα y ρέματα. Ή  π ό 
λις όλε γνωρίζει ό'τι έκρυψας ε  έφόνευσας τόν μόνον γνωρίζοντα τήν 
ύπόθεσιν δοϋλον (26), καί έπειτα όχι μόνον δτι δέν έχρεώστεις ούδέ οβο

λόν είς τόν έμπορον έλεγες, άλλά καί μισθώσας συκοφάντας προσεπάθεις 
ν’ άποδείξιτς ό'τι αύτός σοί έχρεώστει εξ τάλαντα. Ή  άλεθεια άπεκαλύ- 
φθη τότε διά τες  συνέργειας τοΰ Φορίωνος, καί ό έμπορος εΰρε τό δίκαιόν 

του" καί τώρα δέ πάλιν βλέπεις ό'τι είναι άναμεμιγμένος καί ό Φορίων 
είς τεν ύπόθεσιν, ώστε ματαιοπονείς ζετώ ν νά σφετερισθίίς ξένα χρή
ματα- δέν θά τά κατορθώσεις.»

Ό  τραπεζίτες ίτοιμάζετο ν’ άπαντεστι, καί ϊσως θά ύβριζε, τίς οίδε 
πώς, τόν Ιίτεσιφώντα, άλλά μόλις ενοιξε τό στόμα, έστε, διότι είδεν 
ερχόμενον μακρόθεν τόν Φορίωνα. Έ πί τέλους αποτεινόμενος πρός τους 
δύο φίλους μετά προσπεποιεμένου μειδιάματος «με'πως είπον έγώ, φίλοι, 

είπεν, ό'τι δέν θέλω νά πλερώσω; μόνον νά σάς δοκιμάσω έθέλησα' πρός

(2 6 ) . Ίσοκρ. Τραπεζ. 11 «αγόμενος ταΰτα Παοίων κι'ι εϊδώς οτι φανερδί 
πράξω περί των έμαυτοΰ, «αχνίζει Κιττον τόν παΐδζ, ος δυνιίδει περί τών χρημά

των· έπει8ΐι δ’ έγώ προσελθύν έξιίτουν αύτόν, -«γούμενος έλεγχον αν τούτον οαφίστατον 
γενεαΟα! περί ών ένεχάλουν, λέγει λο'γον πάντων δεινο'τατον, ώ ; έγώ χαί Μενεξενος διαφθεί-* 
ριντες χαί π ίσχντες αύτόν έπί τ ΐ  τραπέζιο χαθήμε.νον, έξ τζλαντ1 αργυρίου λάβο'.μεν παρ, 
αυχου.»

«τ

ιό  παοόν όμως δέν έχω τόσεν ποσότετα παρ’ έμοΐ, σήμερον δέ είναι ε -  

μέρα πλερωμών, ώστε είς πάσας τάς τραπέζας καί άν ρ ετ α ,ώ  δεν θα 
δυνεθώ νά συνάξω τρ ία  τάλαντα. Έ λθέ λοιπόν αΰριον, Χ α ρίκλε*' τα  χρή

ματα θά ενε έτοιμα. , „
«Τότε λοιπόν δά έλθω μετά τοΰ Φορίωνος, άπεντεσεν ό νεανίας, οπως

άρθ-Τί πασα περί τες  ταύτότετός μου αμφιβολία.
' ιΛέν είναι άνάγκε, ΰπέλαβεν ό τραπεζίτες· έλθέ μόνος, τό σύμβολον

είναι ορθόν, έλθέ αυριον.»
Έγγιζούσες τες  μεσεμβρίας, έκενοΰτο βαθμεδόν έ  άγορά.
«Είναι καιρός, είπεν ά Κτεσιφών, ένώ άνεχώρουν, νά προγευματίσω- 

μεν ολίγον' ΰπάγωμεν είς τινα τών οικιών, ένθα φοιτώσι κατά τεν ώραν 
ταύτην οί νέοι' έκεΐ δέ θά εΰρε,ς βεβαίως πολλούς τών παιδικών σου χρό

νων φίλους καί συμπαίκτορας.»

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ.



Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Ά πό τινων ετών έξεδηλώθη παρ’ ήμΐν ή επιθυμία νά ’ίδωμεν τήν εκκλη
σιαστικήν μουσικήν βελτιωμένων, 'Π υμνωδία παρημελήθη όμολογουμένως 

τοσοΰτον έν τή έκκλησία, ώστε παν άλλο πράττει αυτη ή έπιτυγχάνει τοΰ 
σκοπού αυτής. Πρέπει νά ληφθνί πρόνοια περί της εκκλησιαστικής μουσικής, 
αυτη είναι ή εύχή, ην ακούει τις άπό πολλών. ”11)η πρό δύο έτών έγένοντο 

ίκαναί ένέργειαι ΐνα εΐσαχθή εί; τάς ’Αθήνας τουλάχιστον ή μουσική 
ή ψαλλομένη έν τή ορθοί όξω έκκλησία της Βιέννης, εργον δοκιμωτάτων 
μουσικών, μουσική έκκλησιαστική αληθής, άξια τοΰ ονόματος αύτής, υψη
λή, σεμνή, σοβαρά, συγκινοΰσα τήν καρδίαν, έξεγείρουσα δέ τόν νούν πρός 

τόν Θεόν. Ό  παρ' ήμΐν ίιαμένων δόκιμος μουσικός Γ . Λαμπύρης είχε τότε 
σχηματίσει κατά ταύτην τήν μουσικήν καλόν χορόν καί προγυμνάσει εις 
τινα μέρη τής λειτουργίας, δστις καί έψαλεν έν τή μητροπόλει τή ήμέρ* 
τοΰ Πάσχα. Ή μουσική αύτη συνεκίνηιε πραγματικώς πάντας, άλλ’ ά· 
πήρεσκεν είς έκείνους, παρ’ ών έξηρτατο νά έπιτρέψωσι τήν εισαγωγήν 
αύτής, άπήρεσκεν είς τήν έκκλησιαστικήν αρχήν. Αί ένέργειαι έκεΐναι δ- 
λαι έματαιώθησαν. Τά πράγματα έμειναν ό'πως πρότερον, αί μεμψιμοι- 

ρίαι δέ τών ανθρώπων έπί τή καταστάσει τής μουσική; μας έξηκολούθουν 
καί έξακολουθοϋσιν. Ό  κόσμος απομακρύνεται καθ’ έκάστην περισσότερον 

άπό τών έκκλησιών. Ή  ανάγκη τής βελτιιόσεως έκδηλουμένη όσημέραι 

ζωηροτέρα, προύκάλεσε πρό μικρού νέας υπέρ έαυτής ένεργείας, πα- 

ρέσχε δέ αφορμήν πρός τοΰτο ή κατασκευή ναϊδίου έν τοΐς άνακτόροις 

χάρο τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης καί τών Α. Τ . τών πριγκήπων. Είς 
τήν εκκλησίαν ταύτην ήτο γνωστόν, ό'τι δέν έμελλε νά είσαχθή ή παλαιά 

μουσική, άλλά καλλιτέρα τις καί έντελεστέρα, ψαλλόμενη ύπό καλώς με- 
μορφωμένου χοροΰ. Τόν χορόν τούτον άνέλαβον νά σχηματίσωσι διάφο

ροι μουσικοί. Πρό πάντων άξια άπαίνων είναι ή προθυμία τού έλληνος 
μουσικού κ. Κατακουζήνοϋ, γνωστού διά πολλών έργων, καί δ ή ώς συν
τάκτου ιδίας τετραφώνου λειτουργίας, ψαλλομένης έν Όδησσώ άπό τού 

"1856, δστις έπίτηδες ήλθεν είς τήν Ελλά δα , ό'πως συντελέση είς τήν 

βελτίωσιν τής εκκλησιαστικής ήμών μουσικής,έπί τώ  σκοπώ δέ τούτω ήρ- 
ξατο πρό τινων μηνών νά έγγυμνάζ/, μουσικόν χορόν έκ φοιτητών κατά τό 
πλεΐστον συνιστάμενον, αύθορμήτως προσενεγκόντων έαυτούς ύπέρ τής ω 
ραίας ταύτης ιδέας. Ό  χορός ούτος ένομίζετο ό'τι έμελλε νά προτιμηθ-ρ

διά τήν ανακτορικήν έκκλησίαν. ’Εν τούτοις έν τοΐς έγκαινίοις ταύτης, 
γενομένοις τήν 7 π. μ. έψαλεν άλλος τις χορός σχηματιστείς ύπό πρα
κτικού τίνος μουσικού 'Πλία Σταθάκη Λαλουμένου, κατά τήν μουσικήν τήν 
λεγομένην τοΰ Χαβιαρα. ’Αλλά τί τό όφελος, έάν έν μόνοις τοΐς άνακτό- 
ροις ψάλλεται καλώς ή λειτουργία; Ή  βελτίωσις τής μουσικής πρέπει νά 
έκταθή καί είς τάς έκκλησίας τούλάχιστον τής πρωτευούσης. Τοΰτο εί

ναι επείγουσα ανάγκη· ό κόσμος τό άπαιτεΐ. Καί απαιτεί τι δίκαιον. Ή  
μουσική τής έκκλησίας πρέπει νά ήναι τοιαύτη, ώστε νά συγκινή τοίίς 
άκροατάς, έπιτυγχάνουσα ούτως τοΰ σκοπού αύτής. Ό  Μητροπολίτης φαί
νεται πρόθυμος νά ένδώστ; είς τήν γενικήν ταύτην άπαίτησιν φαίνεται δτι 
συναισθάνεται τήν ανάγκην τής προτεινομένης βελτιώσεως, καί δέν διστά
ζει ί'σως νά προβή εις τά μέτρον τής έπί τό βέλτιον μεταρρυθμίσεως τής 
εκκλησιαστικής μουσικής. Ά λλά  παρ’ήμΐν υπάρχει δυστυχώς μερίς τις αν

θρώπων κληρικών καί μή, //τις προνόμιον έαυτής οίομένη τήν εύσέβειαν καί 
θεωρούσα έαυτήν ώς τήν σώτειραν τής όρθοδοξίας, παρεμπίπτει έκάστοτε 
ώς τοιαύτη έναντία πάσης τών έκκλησιαστικών ήμών πραγμάτων β ελ

τιώσεως. Ούδεμία βελτίωσις έπιτρέπεται παρ’ αύτής, στιγματιζομένη 
πάραυτα ώς ξενικός νεωτερισμός. Τοΐς λέγομεν, ό'τι πρέπει νά παύσωσι 
πλέον οί πρακτικοί ζωγράφοι νά πωλώσι δυσμόρφους τύπους ώς εικόνας, 
νά ληφθή δέ πρόνοια νά γίνωνται αί εικόνες σεμναί καί έντεχνοι, έξυψου- 
μένης τής παρ’ ήμΐν εικονογραφίας είς τήν βαθμίδα, είς ήν προήχθη ή ώ- 

ραία αύτη τέχνη κατά τούς νεωτέρους χρόνους. Οί καθ’ υπερβολήν ούτοι 
εύσεβεις εύθύς έγείρονται κατά τής τοίαύτης άσεβείας, καί κραυγάζουσιν 

δτι θέλομεν φραγκισμούς έν τή έκκλησία. Καλοί άνθρωποι! Ή  τέχνη κα

θώς καί ή έπιστήμη καθ’ έαυτάς δέν είναι έλληνιλαί ή φραγκικαί. Κα
θώς ή άλήθεια, ουτω καί τό καλόν είναι Ιν διά· πάντας. Δέν θέλομεν 
λοιπόν ;ά είσαγάγωμεν φραγκισμούς έν τή έκκλησία, θέλομεν μόνον τήν 
τέχνην άντί τής άτεχνίας, τό καλόν άντί τής δυσμορφία;. Οί παρ’ ήμΐν 

είκονογράφοι άσκούσι τήν είκονογραφικήν ούχί ώς καλήν τινα τέχνην, 
άλλ’ ώς βάναυσόν τι εργον. Καθώς ό ύποδηματοποιός κάμνει τά υποδή

ματα, ό οίκονογραφος εργαζεται τας εικόνας άπάσας σχεδόν όμοιοτύπους, 

μή άκολουθών κανόνας τού καλού, άλλά παραδεδεγμένους τινάς τύπους. 

’Εν τή όμοδόξω Ρωσσία ή εικονογραφία είναι αληθής καλή τέχνη, άξια 
τού ονόματος, άληθής εικονογραφία, ζητούσα έλευθέρως δι’ όλων τών κα

νόνων τοΰ καλού νά έκφράσν) τελείως καί άξίως τήν θρησκευτικήν‘ιδέαν. 
Παρομοίως και ή μουσική έν τή έκκλησία δέν καλλιεργείται παρ’ ήμΐν ώς 
καλη τέχνη, άλλά είναι στερεότυπός τις μονοτονία, μεταδιδόμενη άπά 
γενεάς εις γενεάν, νεκρόν σώμα, ά'νευ ζωής, άνευ κινήσεως.

1J μουσική εν τή έκκλησία θέλομεν ημείς νά καλλιεδγήται ώς καλή



τέχνη. Έν τγ  όμοδόξω 'Ρωσσία, πας δ'όκιίΑος μουσικός (μουσικούς δέ λέ- 
γοντες δέν έννοούμεν τους ψάλτας τών εκκλησιών r  καί μόνον τούς ασχο
λούμενους άποκλειστικώς μέ τήν εκκλησιαστικήν μουσικήν, άλλά πάντας 

έν γένει τους σπουδάζοντας έν ταΐς άκαδημίαις τών καλών τεχνών τήν 
μουσικήν ώς καλήν τέχνην καί αύτήν ώς τοιαύτην καλλιεργούντας) πρέπει 
μεταξύ τών άλλων έργων του νά τονίσ*) καί μέρη τινά ή ολόκληρον τήν 
λειτουργίαν. Εντεύθεν ό ά'φθονος πλούτος τής εκκλησιαστικής μουσικής 
τής ρωσσικής εκκλησίας. Πρέπει νά παρευρεθΐί τις έν τνί έ ; Πετρουπόλει 

μητροπόλει τού Αγίου ’Ιακώβου, όπου ψάλλει άρμανικώς χορός έζ 8 0  

φωνών, διά νά θαυμάστ) τήν άνάπτυξιν τής εκκλησιαστικής μουσικής έν 
ΊΡωσσία, καί έννοήσνι τήν αθλιότητα τών ήμετέρων πραγμάτων. Ήμεΐς 
θέλομεν λοιπόν καί έν τή  μουσική τήν πρόοδόν, τήν βελτίωσιν, συμφώνως 
πρός τήν άνάπτυξιν τής νεωτέρας κοινωνίας. Οί ά'γαν εύσεβεΐς καί ένταύθα 

παρουσιάζονται έναντίοι. ’Εν γένει δέ ή άντίδρασις τής μερίδος ταύτης 
δέν περιορίζεται μόνον είς τό ζήτημα τής μουσικής καί τής εικονογραφίας, 
άλλ’ είς πάντα τά  θρησκευτικά ζητήματα. Τά Statu q uo δέν περιορί- 
ζουσι μόνον είς τήν ούσίαν τής θρησκείας, είς τάς άποκεκαλυμμένας άλη- 
θείας, είς τά δόγματα καί τούς θεμελιώδεις τής ορθοδόξου ’Εκκλησίας θε

σμούς, άλλ’ είς πάντα τυφλώς καί καί είς πράγματα ό'λως άδιάφορα καί 
είς τάς τυχαίας καί έξωτερικάς ελλείψεις τής ’Εκκλησίας. Λόγου χάριν 
ένεκα τών δεινών περιστάσεων, δι’ ών τό ήμέτερον έθνος διήλθεν, ό κλή
ρος μας κατά μέγα μέρος εμεινεν αμαθής. Οί ιερείς μας δέν είναι έπιστη- 
μονικώς μεμορφωμένοι. Τούτο είναι τό καθεστώς. Κατά τήν μερίδα ταύ

την τό καθεστώς τούτο πρέπει νά μέν η ώς έχει. Τί θέλουσι τήν παιδείαν 
οί ιερείς; ΤΙ παιδεία βλάπτει μάλλον ή φωτίζει. Καλλίτερα ή αμάθεια, 

λέγουσι, καλλίτερον τό σκότος τού φωτός! Ά λλά  ποιος θά κηρύξτι τόν 
λόγον τού ®εοϋ; Ποιος θά διαφωτίσν) τήν διάνοιαν τοΰ λαού; Ποιος θά 
έξεγείρν] αύτόν άπό τού θρησκευτικού ληθάργου; Ποιος θά πολεμήση τάς 
δεισιδαιμονίας του καί θά διδάξ·/) αύτόν τήν αληθή εύσέβειαν; Περί τού

του οί άνθρωποι ούτοι δέν φροντίζουσιν' ό',τι ζητοΰσιν είναι ή άμετακι- 

νησία καθ’ όλα’ θέλουσι τήν εκκλησίαν νεκράν, εί δυνατόν, μηδέν ίχνος 
ζωής παρέχουσαν. "Ενεκα δεινών τού έθνους περιπετειών οί ναοί ήμών 
παυσαν νά κτίζωνται άρχιτεκτονικώς· ό βυζαντινός ρυθμός, αύτό τό μό

νον ίσως ώραϊον προϊόν έν τή τέχνη τών βυζαντινών, έξέλιπεν αί εκκλη

σία1, έκτίζοντο έπί τής τουρκοκρατίας καί κτίζονται μέχρι τού νϋν τυ- 

χαίως, οίνευ καλλιτεχνικών κανόνων. Ή μεΐς θέλομεν νά ίδωμεν τήν εκ

κλησιαστικήν αρχιτεκτονικήν άναβιούσαν πάλιν, καί άναπτυσσομένην έτι 

μάλλον" καί ένταύθα κηρυττόμεθα υπέρ τής προόδου, τής βελτιώσεως, τής 
άναπτύξεως* τουναντίον αύτοί καί πάλιν μάς υποπτεύονται, ©έλουσι νεω-

ορισμούς, λέγουσι· δέν άρέσκονται είς τά καθεστώτα, τά προσφιλή κα
θεστώτα. Θέλουσι λοιπόν νά μένωμεν στάσιμοι καθ’ δλα; Καί ή μερίς 

«ύτη ή κατά πάσης βελτιώσεως τών εκκλησιαστικών ήμών πραγμάτων 
ούτε φαντασιώδης είναι, ούτε μικρά, έχει τάς τάξεις αύτής καλώς συγ-/ 
κεκροτημένας. Ήμεΐς θεωρούμεν τούς ανθρώπους τούτους επίσης επιζή

μιους τη εκκλησία δπως καί τούς κεκηρυγμένους πολεμίους της. Οί τε 
λευταίοι ούτοι παρ’ ήμΐν είναι ολίγοι' ευτυχώς ή συνείδησις τού έθνους 
μας ειναι αρκετά ακόμη ύγιής, δέν διεφθάρη δέ τοσοΰτον, ώστε νά 

δωσ? προσοχήν είς τάς προσβολάς τω ν  εκείνοι τούναντίον είναι ΐσχυοοί 
εν τή εκκλησία, θέλουσι δέ ούδέν ήττον ή νά κρατώσιν, εί δυνατόν 'τήν  

εκκλησίαν νεκράν, άκίνητον, άνευ ζωής. ’Αποτεινόμενοι πρός τούς θέλον
τας έκ τών λαϊκών καί τών κληρικών τό άληθές συμφέρον τής εκκλη
σίας, τους προτρέπομεν έξ δλης ψυχής νά μή δίδωσι τού λοιπού μηδεμίαν 
ακρόασιν είς τά διδάγματα τών καλών τούτων ανθρώπων, οιτινες'ένώ 

προσποιούνται δτι θέλουσι τήν δόξαν τής εκκλησίας εργάζονται ώς ο ύ *  
αυτοι οι φανεροί αύτής εχθροί υπέρ τής ταπεινώσεώς της. Φίλοι τής εκ
κλησίας αληθείς! άπομακρύνατε άφ’ ύμών τάς ιδέας τούτων. "Ας ζητή- 

σωμεν νά βελτιώσωμεν τά  εκκλησιαστικά ήμών πράγματα· * ς  έπιδιώ- 

ςωμεν τήν άνάπτυξιν καί τελειοποίησιν τής εκκλησιαστικής ήμών μου- 
y.AK, την αναπτυςιν και τελειοποίησιν τής εικονογραφίας, τήν άνάπτυξ-ν 
της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής. Ά ς  λαμπρύνωμεν τάς έκκλησίας ή- 
ρ-ων. Ας φροντίσωμεν νά μορφώσωμεν τόν κλήρόν μας διά τής αληθούς 
έ ,α σ τ^ η ς . Ας ημεθα ύπέρ τής καλώς εννοούμενης προόδου έν πασίΛ

( Εκ τής Ο^θούοζον Επιθεούρήσεως^



ΙΌ ΑΡΓΪΡΟΤΝ ΦΪΑΑΙΟΝ. ί1 )

Κ ω π μ ί Α  Μ ΟΝΟΠΡΑΚΤΟΣ Μ ΕΤΑ ΠΡΟ Ο ΙΜ ΙΟ Υ.

.̂ ν-ν\ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ/'~·-·—

ΠΡΟΣίίΠΑ.

0 Κ Τ Λ Β 1 0 Σ  Κ ό μ η ; δε Σ ου β ρά ν.

λ ο ρ α ο ς  β ε υ μ ο υ θ .

E M M A , σ ύ ζυ γ ό ς τ ο υ . 

Ε Ρ Ρ Ι Κ Κ Τ Α ,  ά δ ελ φ ή  τ ή ;  ’Έ μ μ α ς  

Η Ϊ Σ Η Φ , Υ π η ρ έτη ς τοΰ  Ό / .τα β ! 

Τ Ζ Ω Ν , ύ π η ρ έτ η ς  τοΰ  Λόροου

ο υ .

1 1  Ρ  Ο Ο Ι 3 Ι  Ι Ο  Λ \

ΐϊονήρές τι μέρος τοΰ έν Γϊαρισίοις δάσους τή ς  Β ο υ λ ό ν η ς' ό Ό χ .τά β ιο ί 
εισέρχετα ι συρόμενος επί λάμπροΰ δίφρου, ΐσ τα τα ι, καν -ιπ .ω ν  

τούς χαλινούς εις τά ς  χεΐρα ς τοΰ υπηρέτου του  πηδα κα τα  
γη ς ψιΟυρίζων άσμάτιόν τ ι .

ΣΚΗΝΗ Α '.

ΟΚΤΑΒΙΟΣ καί ΙΩΣΗΦ.

Ιω σήφ .— Θά περιμένω ένταΰθα, Κ ύριε; Λ , , -ν' .
Ό χ τάβω ς.— ''Ο χι, ’Γωσηφ' ρ  με περιμένεις, διότι θα αργήσω πο υ. 
Ίωοήφ  (καθ’ εαυτόν.)— Καμμία ερωτοδουλειά θά τοεχτ, παλιν. (Πρός

-ίόν Ό κτάβιον.) Λοιπόν νά επιστρέφω είς τό μέγαρον ; ^
Ό χ τά β ιο ς .  — Α νωφ ελές καί τοΰτο , π αιδί μου* τό μεγαρον δεν μοι avfl-

μέγαρον . . .  τοΰ Κυρίου Κ ό μ η τ ο ? .,  . δέν ανήκει πλέον

sic τόν Κύριον K0u.vjtoc ! . · · f χ ^
Ό χ τ ά δ ιο ς .— Τό έπώ λησα, ’Ιωσήφ, διότι έπρεπε να πληρωσω τους ό « -

•ίειστάς μου.

(J)  Μετεσ/.ευάσΟη ίκ Γαλλικοί τίνος διηγήματος ύπό 1. Μ. Ραπταρχου.·

*

O l b -r tfix a · .  τακτοποιοΰσι τά τοΰ γ εύ μ ιτ ο ς  έπ ί τή ς  τρ α π έζη ς, καί τρ ο σ κ α - 

λουαΊ δια κωδωνίσ/.ου τού.; δαιτυ^όνας·

Λ . Βέυμουθ. — "Ελθετε, κόμη, νά γευματίσωμεν ή ώρα παρέρχεται.

Τρώγουιιν αμφοτεροι κ α τ αρχας σ .ω π η λ ώ ς· όταν δε έπ λ η ρ ώ θη σ ϊν  τά  π ο τή 

ρια καμπχνιτου, ο αγγλος διά νεύματος διέταζε τούς ύπηρέτα ς ν’ άποσυρθώ σιν.

Λ . Βευμουθ (Εγειρόμενος και συγκρούων τό ποτήριόν του προς τό τοΰ 
Όκταβίου'.— Είς τήν φιλίαν μας, κόμη!

Οχζαβιος. Εις τήν φιλίαν μας, μυλόρδε' εϊ'θε νά διαρκέση μέχρι θα
νάτου.

Λ . Βευμουθ. Τοτε δέν θά έχει μεγάλην διάρκειαν;

Οχζάΰιοζ. Είθε λοιπον νά διατηρηθή καί πέραν τοΰ τάφου!

Πίνουσιν άμφότεροι.

Λ . Βευμουθ. Τώρα, κόμη, διήγηθητέ μοι, έάν δέν είνε μυστικόν, 
διατί θέλετε ν’ άποθάνητε.

θχταβιος. ’ΐδου είς δυο λέξεις, άγαπητέ λόρδε' αποθνήσκω, διότι
είμαι ό ευτυχέστερος τών ανθρώπων.

■Λ. Βέυμουθ.— Νομίζω τά αίτιον ανεπαρκές.

Οχταβιος. Εν τουτοις εινε τό αληθές. Ούδέν μονοτονώτερον, σάς
βεβαιώ, τής διαρκούς εύτυχίας, ητις άπό είκοσιν οκτώ ετών ούδέ σ τιγ 

μήν μ έγκατελιπε' νά ζήσω περισσότερον θά ήνε άπό μέρους μου μία 
κατάχρησις.

Λ . Βέυμουθ.— Πώξ;

 ̂ Ό χτάβιος. ’Αναμφιβόλω;· άφοΰ έγώ άποθάνω, ή ευτυχία, ^τίς

εινε προσκεκολλημένη είς τά άτομόν μου, θά ριφθη άναγκαίως είς άλλα 

δντα, τά όποια ματαίως καθ’ έκάστην τήν προσκαλοΰσιν. 'Εκάστη ώρα τής 
ύπάρξεώς μου εινε κλοπή, τήν οποίαν διαπράττω κατά τών δυστυχών 
αύτών δντων.

Λ . Βενμουθ (γελών).— Πλήν άς όμιλήσωμεν σπουδαίως, κύριε κόμη· 
διατί φονεύεσθε;

Οχτάβιος. — Ά λ λ ’ έγώ σπουδαίως σάς όμιλώ. Δέν είνε φυσικόν νά $νβ 
τις ευτυχής μέχρι τόσου βαθμού' ταχέως λοιπόν $ άργά θά πληρώσω τήν 
ευτυχίαν μου, καί προσμένω είς τό μέλλον μου τρομεράς καταιγίδας* μά 
τήν πίστιν μου, φοβούμαι καί σώζομαι.

A i Βευμουθ. Ά φ ε τ έ  τώρα αύτά! προσέξατε καλά' είμαι βέβαιος δτι 
εχετε παράπονόν τι κατά τής τύχης.

Οχτάβιος -  Έ γώ ; ποσώς. ’Εκτός τής πράξεως, ητις μέ έκαμε νά γεν
νηθώ, πραξις άλλως τε , ητις δέν έχει καμμίαν έννοιαν, διότι πρέπει καί να 
αποθανω, τ ί άλλο έχω νά μεμφθώ κατά τής λαμπρας αύτής τύχης; ούδέν 

ϊ ’-χε τό οικαίωμα νά μέ κάμν, υιόν ένός σκυτοτόμου ή ενός καταδίκου.



χαί έν τούτοις έχαιρετίσθην -/.ατά την έμφάνισίν μου είς % 5 ίλ ιο ν  ώς ό μό

νος βλαστός μιας τών εύγενεστέρων καί τών πλουσιωτέρωνr οικογενειών 

της Γα λλίας. . . Ή^υνάμην νά γεννηθώ εμπαθής, δυσειδής, β λ α , και κα

κός- καί όμως εχω  έξ£ίρετον υγείαν, έξωτερικόν. . . πρόσφορον, αρκετόν 

πνεύμα διά νά τό έκτιμ'/,σωσιν άλλοι, και καρδίαν ανοικτήν εις πδν ο ,τί

καλόν, άληθές η ώραΐον.
Α  Β 'υ μ ονθ .— Μαντεύω μεγάλτ,ν την λύσιν. . .
' Ο Μ ο ϊ . — Π ώς; Λ έ? γνωρίζω τ ί  έστι λύπη, παρά έκ φνίμης- τό- 

,,ον νέο; «·™ν t a , * . ' * ! · *  Ρ " .

*«ί if.v.a i« « W s fA n o lo A i.)

4 Π 0  ΤΗΣ ΓΗ Σ  
Ε Κ  ΤΗ Μ  Σ Ε Λ Η Ν Η Ν ·

J I E P 0 2  Α ' .

Ε1Ϊ  ΤΗΝ ΣΕΑΒΝΗΝ*

(Συνέχεια, ϊδε Τεϋχος Α.', Άρίθ. 4 .)

Ένταΰθα ήγκυροβόλησε τ ο  τα χ ύ π λ ο έ τήν 22αν ’Οκτωβρίου, κατά 

■ ~ r >  έβδόμην έσπερινήν ώραν, πάραυτα δέ οί τέσσαρες αυτου ^έπιβαται 
^ : · > α ν  εΐς την ξηράν ό Βαρβιχάν, άμα πατη,ας ετ« του εδάφους 

: Φλωρίδος, ^ ά ν Ο η  τήν καρδίαν αύτοΰ $ W K  « A W v  e * * -
' τρόπον τινα ψήλαφών αύτό διά τοΰ ποδός* ω ς πράττει ο άρχιτε- 

δταν πρόκηται νά δ ο χ ^ ο η  τήν στερεότητα οιχοοομης τίνος Ε - 
^  ό ανυπόμονος Τζών Μάστων έξεε τήν γην U  του σι6ηρου αυ-

"  «ΚύοιοΛϊιχε τότε ό Βαρβιχάν, ό χρόνος είναι πολύτιμος, χαι αμα

Ζ ψ & τ *  ' Μ * *  * F “  “  οπ” 5'Τ'

’■οϋ τόπου.» , „ /
Καθ’ ήν στιγμήν ό Βαρβιχάν άπεβιβάζετο, οι τρισχι/,ιοι χατοι. ■ ,·.

Τάμπα-Τόβνης έξηλΟον εις προυπάντησίν του, τιμή δικαίως όφειλομένη 
εις τον πρόεδρόν τοΰ Τηλεβολιχοΰ Συλλόγου, δςτις ηύνόησεν αύτούς διά 
της έκλογης του, χαι υπεδέξαντο αύτόν διά ζωηρότατων επευφημιών» 
άλλ’ ό Βαρβιχάν ύπεξέφυγε πασαν προπομπήν, έκλείσΟη εις ενα τών 
θαλάμων του ξενοδοχείου τοΰ Φ  ρ α γ  x λ  ί ν ο υ, και άπεποιήθη νά δε- 
χΟγ τινά.

„ T W ™ p io v , 23ην ’Οκτωβρίου, οί ζητηΟέντες άπό τής έσπέοας 
ίπποι, εκ του γε ους τών μικρών εκείνων ‘Ισπανικών, οΓτινες εισι πλή
ρης ρώμης και πυρός, έχρόαινον ύπό τά παράθυρα τοΰ ξενοδοχείου· 
•πλήν, άντί των παραγγελθέντων τεσσάρων, συνέρρευσαν πεντηκοντα 
μετα των ιππέων αύτών. 'Ο Βαρβιχάν κατήλΟεν έν συνοδία τών τριών 
αύτοΰ συνοδοιπόρων, χαί ευθύς έξ άρχης έξεπλάγη βλέπων εαυτόν έν 
μεσφ τοσούτω πολυπληθούς συνοδίας* παρετήρησε δέ, δτι έκαστος τών 
ιππέων έφερε καραβίναν άνηρτημένην διά τελαμώνος άπό τοΰ ώμου αύ
τοΰ, καί πιστόλια είς τάς Οήκας τοΰ έφιππίου. 'Ο λόγος της άναπτυ- 
ςεως τοσαύτης δυνάμεως έδόΟη αύτώ ύπό τίνος νέου έγχωρίου, δςτις, 
προσελΟών μετά σεβασμού, είπε:

« Κύριε, δλαι αύται αί έτοιμαοίαι ειναι διά τούς Σεμινόλους.
—  Ποίους Σεμινόλους;

—  Τούς άγριους, οιτινες διέρχονται τάς πεδιάδας, καί διά τόν «δ
έον των οποίων εινείργον φρονησεως νά δεχθήτε νά σας συνοδεύσωμεν.

—  Ουφ! εκραςεν ό Τζών Μάστων, άνα^ιχώμενος έπί τοΰ έφιπ- 
πίου του. Τ

—  Τέλος πάντων, ύπέλαβεν ό νέος, ή προφύλαξις δέν είναι κακόν 
πραγμα.

. ~  K“f “ '  °  l!'-'fSlza'' ατρ«φ«ί πρό; τόν όμιλον τώ , όπλο-
ίορα,ν, εΟχα,ατ,ώ &4 ^  ψ * ,  πρ- „ άν ^
κινήσωμεν! » 1

, 1ία-0αυ: α τό εκείνο ιππικόν έτέΟη είς κίνησιν, χαί μετά μιχοόν
εγ.νετο αφαντον εν μέσω νέφους χονιορτοΰ. *Ην ή πέμπτη ώρα της

i ^ Z  Υ β  ' h  ̂  Ti *  ν ρ η »
. .  , ι ?· " :  -λ *  ‘ Ρ01'.”  ί« ό  τής β Α ώ τ κ ,

Η ΐ ”£0' ίντω* ^  5” ε?6 Α “ Ψ  Τώτην ί .ρ μ κ φ α ώ *

i t U X k n d -  ■ - ■, ^ * ‘“ v “ iT O ,t0T ‘, l‘ “ ’ A M f E i,5 » ep
'  ‘  ™  “ f e a  | Λ » ί , ω
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T U n -  εΐτα S i π α ρ ,χ ο λ Λ ρ  τήν " δ o tT ' <u " “ Τ  * '

■ * * - « * *  Mrfei"" ™ “ Γ  1“ S
ί- ΐό ν τ ο  i L j ,  χρ»6έντα S m * >  * » »  ™ οί τ "  £ " » ■ *  * *  
J „ „  δέ 4  τών όδοαόρω, μ ίχρ ι ^  & χ « τ *  το» δ έ ο ν τ ο ς  «  Τ

^ ' π Ι ι ί / ί Γ ΐ - ί ;  Φ λωιίδος διαιρείται *  δίο μέρη: τό μ*ι,

« ό -  δ ο ί ^ , ρ λ λ ο - ,  δέ « μ * » »  « ί  ‘ x -  * £
i w O T *  Τ αλχατήν, « « «  τώ , πρωτίστων ναυαταθμων τω , 

Γ Ι , ν  Π Λ ιτε » '; , τήν ΓΙενααχόλαν τό δ’ίτερον, « μ · * »  IT  
,Χ  Α -'Λ αερική ,-χα ίτοϋ Μεξικανιχοβ κόλπου, όττις τ.ψ -.γΓ{’-·-«> _ 
8 ^ ^ ω ν τ « , ε ϊ ν α ι 7 ^ τ ή χ ε?^ « ,  περ,κε,ρομεν, υπο ™  
- γ ά λ ο υ  ώκεανείου ρ έ σ τ ο ς ,  *αί χρηοιμεύουσα ω ς V ’ *0™ ’
2 1  τών μεγάλων τρικυμιών. Ή  έπ ια ν ε»  τής Επικρατειας τα ,- 
”  - Χ Γ τ α Γ &  δεκαπ^τε εκατομμυρίων τριακο,ίων έξή κ ,τα  πεντε 

v L J v  χαϊ τετρακοτιων τετααράκοντα εκτάριων, (1) μ ε τ *  .
X ,  ,  -ι rs gv) vc/tLEvov εντός του εικοστοϋ ο ο̂οου
ποίων επροκειτο να ε/ .ε ’ έπιχειρησιν. Ούτω λοιπόν
παοαλλίλου καί λίαν καταλλ/]λο> προ* την χ Μ ^
ό Βαρβικάν Μ ? * »  έξήταζε ^ετά προσοχής τον σ χ η μ ά τ ω ν  .ου - 

λ / νΓ#ι 'γτιί LLsotx'hv oc’JToO οιαταξίν.
Η  φ ) λ , * ,  ά -α κ α λ υ Α κ α  ύπό τοΰ Ζουάν Πά,σου δέ λεών iv ετε. 

1 5 1 2  « 4  τήν ήμέραν τών Βαίων, έκλήΟη τό πρώτον Α ν θ ο ς  *  α-
σ ν  α λ έ α ς  καίτοι διόλου ή ήκιττα ήταν άξιαι τής βελχτικης ταυτη.

V  - r f  W  ναι κεκα»μ«χι αύτής άκταί. ΠΑήν μ Ο ^ π » :α π ο  
S S 5 ;  *  * « U  ί  * *  τον εδάφους μετα6άλλετ» 
q λ J hl χα> 5 τ5πος καθίσταται άξιος τοΰ ονοματοςτου. Ί ο  έδαφος 
^ ι ΐ Γ ^ , γ μ ά τ ω ν  ποταμίων, αύλακίων, Μ ροττα,ίω, 

λιυι4κων άτινα πάντα ένΟυμίζουοιν είς τόν περιηγητήν το εοα,ος της 
'Ολλανδίάς.Ή πεδώς ύψοϋται έπ α ιΑ ρ ό ς χαί αποχαλυπτει « » ;  

λιεργ,μένους αύτής άγρα*, κ λ ά δ α ς,
προϊόντα τοΰ ?ο?ρα χ « Ρ ^ ς ,  J  ^  8

βακος και του σακχαροκαλάμου, εκτεινόμενους επ’ άπειρον καί επιδει
κνύοντας τα πλο',ιτη αύτών μετ άφροντιδός τίνος δαψιλείας.

Ό  Βαρβικάν έφαίνετο λίαν ηυχαριστημένος καθόσον παρετήρει τήν 
βαθμολογικήν έξύψωσιν του έδάφους, και δταν 6 Τζών Μαστών' τω ά- 
πηυθυνεν ερωτήσεις τινάς έπί τοΰ αντικειμένου τούτου, άπεχρίθη*

«Τό συμφέρον ήμών, φίλτατε, απαιτεί νά χύσωμεν τήν Κολομβιάδα 
μας επάνω υψώματος γής.

—  Διά νά εΐμεθα πλησιέστερα εις τήν Σελήνην;

—   ̂ Οχι, άπεκριΌ'/] δ Βαρβικάν μειδιών τί σημαίνουσιν όργυιαί τινες 
περισσότερον ή όλιγώτερον απέναντι τής μεγάλης άποστάσεως τοΰ ου
ρανίου τούτου σώματος; Ά λ λ ’ έν μέσω τών υψωμάτων αί έργασίαι 
ήμών θέλουν προάγεσθαι μετά μεγαλητέρας ευκολίας* καϊ πρώτον δέν 
Οά Ιχωμδν νά άγωνισΟώμεν πρός τά ΰδατα, δπερ ήθελε μας άπο τρέψει 
του να μεταχειρισθώμεν έπιμήκεις καί δαπανηράς υδραντλίας* τοΰτο 
οέ σημαίνει πολυ, προκειμένου τοΰ νά σκαφ^ φρέαρ κατά έννεακοσίους 
πόδας ^αθύ.

—  Έ χ ετ ε  δίκαιον, ύπέλαβεν ό μηχανικός Μούρχισων, είναι έπά- 
ναγκες νά άποφεύγη τις τό ύδωρ κατά τήν διατρύπησιν τοΰ εδά
φους* πλήν, καί επί τ?ί υποθέσει δτι Οά άπαντήσωμεν κατά τήν έογα- 
σίαν μας  ̂πηγάς ϋυατος, μήπως δέν δυνάμεθα νά έξαντλήσωμεν αύτάς 
ή να στρεψωμεν τόν ροΰν αύτών διά τών ισχυρών μηχανών μας; Δέν 
πρόκειται ενταύθα περι της διορύξεως άρτεσιανοΰ φρεατος, στενοΰ καί 
σκοτεινού, δπου τό κοχλιοτρύπανον, ή σφύρα, ό καθετήρ, καί έν γένεε 
δπαντα τά εργαλεία εργάζονται τυφλώς* όχι! ημ είς θέλομεν έργάζε-

αί ^  ουρανόν^άναπεπταμένον, έν πλήρει φωτί, μέ τήν άξίνην ή ™  
σκαπα'^ν ανα χειρας, καί ττί συνεργεία τών ύπονόμων θέλομεν φθάσει 
ταχέως είς τό τέρμα τής εργασίας μας.

—  Έ ν τοσούτω, παρετηρησεν ό Βαρβικάν, άν διά τής έξυψώσεως 
τοΰ έδαφους είτε της φυσικής αύτοΰ συστάσεως κατορθώσωμεν νά ά- 
ποφύγωμεν πάσαν πάλην μετά τών υπογείων ύδάτων, ή έργασία θέ
λει έκτελεσθή ταχύτερον και έντελέστερον. ’Ά ς προσπαθήσωμεν λοιπόν 
νά χαράςωμεν τό όρυγμα ήμών έπί έδάφους έξυψουμενου εκατοντάδας 
τινάς οργυιών υπέρ την επιφάνειαν τής θαλάσσης.

—  Εχετε οίκαιον, Κύριε Βαρβικάν, καί άν δεν άπατώμαι, πιστεύω νά 
δπ'.τυχωμεν μετ όλιγον τοποθεσίαν κατάλληλον πρός τόν σκοπόν μ^ς.



  *q ! πόσον έπεθύμουν νά δώσω τό πρώτον κτύπημα της άξενης!

εκραξεν ό προεορος.
   Καί έγώ τό τελευταιον! ύπέλαβεν ό Τζών Μάστων μετά πα

ράφορας.
  Οά έπιτύχετε άμφότεροι τοΰ σκοπού σας, άπήντησεν ο μηχανι

κός, καί πιστεύσατέ με, ή εταιρία Γόλδσπριγκ δεν Οά εύρεΟη εις τήν ά- 
νάγκηννά πληρώση εις τόν Σύλλογον τό πρόστιμον της άργοπορίας.

1 τήν γενειάδα του Σατάν, ό Μουρχισών εχει δίκαιον! ύπέλαβεν

ό Μάστων έκατόν δολλάρια καθ’ ημέραν μέχρίς ου ή Σελήνη εύρεθϊ} 
είς τάς αύτάς συνθήκας, τουτέστιν έπί δεκαοκτώ έτη καί ενδεκα ήμέ- 
pac, ήξεύρετε δτι φέρουν σωστά έξακοσίας πεντηκοντα οκτώ χιλιάδας

καί έκατόν οολλαρια;  ̂  ̂ ^
  Ό χ ι, Κύριε, δέν τό ήξεύρομεν, άπεκρίΟη ό μηχανικός, ούτε έ--

χομεν άνάγκην νά τό μαΟωμεν.»
” ΙΊερί την δεκάτην της πρωίας ή μικρά συνοδία εΐχεν ήδη. διανύσει 

δωδεκάδα μιλίων, καί τότε τάς γονίμους πεδιάδας ήρξατο νά διαδέχη- 
ται ή ζώνη τών δασών. Ένταΰθα ή βλάστησις έλάμβανε ποικιλίαν καί 
δαψίλειαν ίδιάζουσαν είς τούς τροπικούς· τά σχεδόν άδιάβατα δάση ά- 
πετέλουν ροιαί, πορτοκαλλεαι, λεμονεαι, συκάΐ, έλαιαι, βανανεαι, μέ
γιστα κλήματα άμπέλου, ών πάντων οί καρποί και τά άνθη ήμιλ- 
λώντο κατά τε τόν χρωματισμόν καί τό άρωμα. 'Γπό τό εύώδες καί 
κατάσκιον φύλλωμα τών μεγαλοπρεπών τούτων δένδρων έκελάδουν καί 
ίπτερύγιζσν ολόκληρα λεγεώνες πτηνών ποικιλοπτέρων, μεταξύ τών 
οποίων έξεΐχον διά τοΰ έξοχου αύτών πτερώματος οί καρκινοφάγοι, 
τών οποίων αί φωλεαί Οά ήνε βεβαίως άδαμαντοθηκαι άξιαι τών πτε

ρωτών τούτων άδαμάντων.
Ό  Τζών Μάστων καί ό ταγματάρχης δέν ήδύναντο νά κρατήσωσι 

τάς ενδείξεις της συγκινήσεως καί τοΰ δικαίου αύτών θαυμασμοΰ άπέ- 
ναντι τών μεγαλοπρεπών καλλονών της πλούσιας καί εύδαίμονος ταύ
της φύσεως. ’Αλλ’ ό Βαρβικάν, σχεδόν άναίσΟητος πρός τά θαυμάσια 
ταϋτα,εσπευδε νά προχωρήση· ό ούτωσί γόνιμος ούτος τόπος άπήρεσκεν 
είς αύτόν ενεκα αύτης ταύτης της γονιμότητάς του, καί, αισθανόμενος 
ούτως είπεΐν τό ύδωρ ύπό τούς πόδας του, έφαίνετο ζητών μετ άνυ- 

πομονησίας τά σημεία αναμφισβήτητου ανυορια*.
Έ ν  τούτοις όλοέν έπροχώρουν ένίοτε ήναγκάζοντο νά διέλθωσι πλεί- 

ςτους ποταμούς, ούχί άνευ κινδύνου, καθότι ήσαν πλήρεις κροκοδείλων,

Ιχόντων άπό δεκαπέντε μέχρι δεκαοκτώ ποδών μήκος. 'Ο Τζών Μά
στων ήπείλησεν αύτούς διά τοΰ φοβεροΰ άγκιστρου του, πλήν δέν κα- 
τώρθωσε νά πτοήση είμή τούς πελεκάνας, τάς κερκιθαλλίοας καί τούς 
φαέθοντας, άγριους κατοίκους τών χωρών τούτων, ενώ μεγάλοι φοινι- 
κόπτεροι ήτένιζον αυτόν άπαθώς καί μετά τίνος ηλιθιότητας.

Μετ’ ολίγον οί ξένοι ουτοι τών υγρών χωρών έξηφανίσθησαν λεπτά 
τινα δένδρα ήρχισαν ν’ άναφαίνωνται συγκροτοΰντα άραιά δάση, ενώ ε- 
τερα άπετέλουν μεμονωμένα συμπλέγματα, έσπαρμένα ττ)δε κάκεΐσε 
κατά τήν άπέραντον εκείνην πεδιάδα, καί χρησιμεύοντα ώς κρησφύγετα 
εις τάς κατεπτοημένας δορκάδας.

« Τέλος πάντων, εκραξεν ό Βαρβικάν, άνορθούμενος έπί τών άναβο- 
λεων, ιδού ή χώρα τών πευκών!

—  Καί τών αγρίων,» άπήντησεν ό ταγματάρχης.
Γωοντι Σεμινόλαι τινές ένεφανίσθησαν είς τόν ορίζοντα, κινούμενοι 

μετά ταραχής έπί τών ορμητικών αύτών ίππων, επισείοντες μακράς 
λογχας, ή κενώ οντες τά ύποκώφως κροτοΰντα πυροβόλα τω ν άλλ’ 
εύτυχώς περιωρίσδησαν είς τάς έχθρικάς ταύτας διαδηλώσεις, χωρίς 
ν άνησυχησωσι περιπλέο; τόν Βαρβικάν καί τούς συντρόφους του.

Οί όαοιποροι ημών εύρισκοντο κατ’ εκείνην την στιγμήν έν τω μέσω 
χαλικω:ους τινός κοιλαδος, λίαν εύρυχώρου καί προσβαλλομένης άπο- 
τομως ύπο τών ηλιακών ακτινών. Εν τώ μέσω αύτης ύψοΰτο μέγ ιστόν 
εξόγκωμα γης έν σχήματι λόφου, όστις έφαίνετο παρέχων είς τά μέλη 
τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλόγου άπάσας τάς άπαιτουμένας συνθήκας π ρ ς  
εγκατάστασιν καί επεξεργασίαν τοΰ τηλεβόλου των.

((Στητε! εκραξεν ό Βαρβικάν, κρατών, τόν ίππον αύτοΰ· πώς ονομά
ζεται τό μέρος τοΰτο;

—  Ο λόφος τών πετρών,» άπήντησεν εις τών οπαδών του.
Τότε ό Βαρβικάν έπέζευσε, καί χ ω :ίς  ούτε λέξιν νά προφέρη, έλα-

βεν είς χεΐρας τά εργαλεία του, καί ήρχισε νά ιχνογραφώ μετ’ άκρι- 
βείας την τοποθεσίαν εκείνην, ενώ ή μικρά αύτοΰ στρατιά, περιχυ- 
κλωσασα αύτόν, παρηκολούθει μετά βαθείας σιωπής τήν εργασίαν του.

Γήν στιγμήν εκείνην ό ήλιος διήρχετο άπό τοΰ μεσημβρινοΰ.'Ο Βαρ
βικάν, μετά τινων στιγμών παρέλευσιν, ήρχισε νά ύπολογίζη δι’ άριθ- 
μών τό άποτελεσμα τών παρατηρήσεων του, καί είπε:

« Τό εοαφος τής τοποθεσίας ταύτης κεΐται τριακοσίας όργυιάς υπέρ 
τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης, είς 2 7  μοιρών καί επτά λεπτών γεω



γραφικόν πλάτος χαί 5 μο»/ών καί 7  λεπτών νότιον μήκος· ώστε μοί 
φαίνεται οτι παρέχει εις τήν έπιχείρνjcfcv ήμών άπασας τάς απαιτούμε-;: 
νας συνθήχας οιά τε την θέσιν καί τήν ξηράν καί χαλικώδη; αύτοΰ φυσιν. 
’Εδώ λοιπόν εις αύτήν τήν πεδιάδα θέλομεν ανεγείρει τά καθιδρυματε. 
μας, τάς άποθήκας μας, τάς καμίνους μας, τάς καλύβας τών εργα
τών μας, καί άπό τής θέσεως ταύτης, ναι, άπό τής Οεσεως ταύτης, 
έπανέλαβε, τύπτων διά τοΰ ποδός τήν κορυφήν τοΰ λόφου τών πετρών, 
ή σφαΐρά μας θέλει άναλάβει τήν τολμηράν αύτής πτησιν προς τά αί.- 

Οέρια διαστήματα του ήλιακοΰ χάψ ου!»

ΙΔ'.

ΣΚ Α Π Α Ν Η  Κ Α Ι Μ ΥΣΤΡΟ Ν .

Τό αύτό εσπέρας ό Βαρβικάν καί οί σύντροφοι αύτοΰ είσήρχσντο εΐζ  
τήν Τάμπα-Τόβνην, ό δέ μηχανικός Μούρχισων έπεβιβάζετο έπί του 
Τ α μ π ί κ ο υ ,  κατευΟυνόμενος εις Νέαν Όρλεανην, όπου εμελλε νά 
εκμισΟώση ολόκληρον στρατόν έργατών, καί νά προμηθευθη μέγα μέ
ρος τοΰ άναγκαιοΰντος ύλικοΰ- τά δέ μέλη τοΰ Τηλεβολικου Συλλόγου 
έμειναν είς Τάμπα-Τόβνην, ίνα διοργανίσωσι τάς προκαταρκτικές εργα

σίας τη  βοηθεία τών εγχωρίων. ,
Τήν όγδόην ημέραν άπό τής άναχωρήσεώς του, τό Τ  α μ π ί κ ο ν 

έπανήρ/ετο είς τόν κόλπον τοΰ 'Α γ. Πνεύματος έν συνοδία στολίσκου 
έξ άτμοπλόων.. Ό  Μούρχισων κατώρΟωσε νά συλλέξη χιλίους πεντα- 
χοσίους έργάτας, Οά εχανε όε εις ματην τους κοπους και τάς προσπα- 
Οείας του άν έπεχείρει τοιοΰτό τι κατά τάς ήμέρας της δουλειάς* άφ 
δτου δμως ή ’Αμερική, ό κατ’ εξοχήν τόπος της ελευθερίας, περιελάμ- 
βανεν έν τοις κόλποις αύτης ελευθέρους άνδρας,ούτοι εσπευοο) παντα- 
you δπου προσεκάλει αύτούς εργασία δαψιλώς άμειβομένη. ’Επειδή δέ 
τα χρηματικόν το&Τηλεβολιχοϋ Συλλογου ήν άφθο' ον, χάρις είς τάς 
γενναίας συνεισφοράς τών άπανταχοΰ φιλεπιστημονων και φίλοπροο- 
δων, ού μόνον ό μισθός τών έργατών τούτων ήτο αξιόλογος, άλλ ω- 
ρίσθησαν έκ περισσού καί ούκ ευκαταφρόνητοι καί άναλογοι τής ίκα- 

νότητος έκάστου άμοιβαί.
Ό  διά τήν Ψλωρίδα έκμισθούμενος εργάτης ήδύνατο, μετά τήν ά-

Ήδπεράτωσιν τής εργασίας, νά λάβϊ] ύπό τήν κατοχήν του /εςάλαιόν 
τι, παρακατατεθέν έν όνόματι αύτοΰ είς τήν Τράπεζαν τής Βαλτιμόρης* 
ώστε ό Μούρχισων μόνην δυσκολίαν είχε τήν τής εκλογής, καί προσε- 
πάθει νά φαν?) αυστηρός είς παν τό άφορών τήν διανοητικήν άνάπτυξιν 
καί τήν ίκανότηρα τών έργατών του. Διόλου λοιπόν παράδοξον άν κα
τώρΟωσε νά σχηματίση τήν εργατικήν αύτοΰ λεγεώνα έκ του άνθους 
τών μηχανικών, τών θερμαστών, τών χωνευτών, τών άσβεστοποιών, 
τών σκαπανέων, τών πλινθουργών καί τών παντός είδους γεψωναχτών, 
λευκών είτε μελαίνων, άνευ διακρίσεως χρώματος. Πολλοί έξ αύτών 
συνωδεύοντο καί ύπό τών οικογενειών τω ν  ώστε ήτο άλη&ής μετα- 
νάστασις.

Τήν 31 ην ’Οκτωβρίου, κατά τήν δεκάτην ώραν τής πρωίας, τό 
πλήθος τοΰτο άπεβιβάζετο είς τά παρόχθια τής Τάμπα-Τόβνης· έκα
στος έννοεϊ τήν κίνησιν καί τήν ζωηρότητα, ήν προσέκτα ή μικρά αΰτη 
πόλις, τής οποίας έδιπλασιάζετο σχεδόν ό πληθυσμός είς μιαν ημέ
ραν.. Καί όντως ή Τάμπα-Τόβνη έμελλε νά ώ,φεληθη υπερβαλλόντως 
έκ της πρωτοβουλίας ταύτης τοΰ Τηλεβολιχοΰ Συλλόγου, oyt τόσον 
ένεκα τοΰ άριθμοΰ τών έργατών, οιτινες διευ0ύ\0ησαν αμέσως εις τόν 
λόφον τών πετρών, άλλά χάρις είς τήν συρροήν τών περιέργων, οίτι- 
νες όλίγον κατ’ ολίγον έπλημμύρησαν έκ πασών τών γωνιών τής υ
δρογείου σφαίρας τήν χερσόνησον τής Φλωρίδος.

Καί κατά μέν τάς πρώτας ήμέρας ένησχολήθησαν περί τήν έκφόρ- 
τωσιν τών έν τοΐς άτμοπλόοις έργα λείων, τών μηχανών, ζωοτροφιών, 
ώς έπίσης τών πολυαρίθμων έξ ελάσματος σιδήρου οίκίσκων, άποτε- 
λουμένων έκ τεμαχίων ήριθμημένων, άτινα συνηρμόζοντο καί άποσυνε- 
τίθεντο κατ’ άρέσκειαν ταύτοχρόνως ό Βαρβικάν έτοποθέτει τάς πρώ
τας γραμμάς σιδηροδρόμου, δεκαπέντε μι),ίων τό μήκος, καί προωρι- 
σμένου νά ένώση τήν Τάμπα-Τόβνην μετά τοΰ λόφου τών πετρών.

Γνωστόν έστι τό έπικρατοΰν σύστημα περί τήν διάταξιν τών άμερι- 
κανίκών σιδηροδρόμων. Αί άτμάμαξαι, άκολουθοΰσαι τούς ίδιοτρόπους 
έξελιγμούς αύτών, καί τάς τολμηράς;άνωφερείας^ καί κατωφερείας, 
ότέ μέν φαίνονται άναρριχώμεναι είς τούς λόφους, ότέ δέ κατακυλιό- 
μεναι είς τάς πεδιάδας, άείποτε δέ περιφρονοΰσαι τά δρύφρακτα καί τά 
παντοίου είδους έρκη, άκολουΟοΰσιν^ώς τυφλαί καί μετ’ άχαταλήπτου 
άδιαφορίας τήν εύθείαν οδόν, χωρίς νά φροντίζωσιν άν κινδυνεύουν νά 
παρεκκλί ωσι καί νά ά-ατραπώσΐ'·. II  μεταξύ Τάμπα-Τόβνης καί τοΰ



λόφου τών πετρών σιδηροδρομική γραμμή ην άπλούστατον διά τους 
μηχανικούς παίγνιον, καί ούτε χρόνον πολύν ούτε μεγάλος δαπάνας 
άπητει.

Ψυχή όλου εκείνου τοΰ.πλήθους ην ό.Βαρβικάν, ό παντοδύναμος 
ουτος 'ρέκτης, είς ού τήν πρόσκλησίν ύπήκουσαν τοσαΰτα έκατομμύρια, 
ό'ντων* διό έφαίνετο τρέχων παντα) θΰ, έμψυχων τούς πάντας καί έμ- 
πνέων είς αύτούς μέρος τοΰ ενθουσιασμού καί της προθυμίας του. Ε 
σπευδε προθύμως όπου έκάλει αύτόν ή σπουδαιότης τών έργασιών, ώς 
εάν ήτο αεικίνητος μηχανή, παρηκολουθεϊτο δέ πάντοτε ύπό τοΰ Τζών 
Μάστωνος, τής διηνεκώς περί αύτόν πεαβομβούσης ταύτης μυιας. Τά 
πρακτικόν πνεΰμά του έσοφιζετο μυρίας επινοήσεις. Δι’αύτόν ούδέν ύφί- 
στατο έμπόδιον, ούδεμία^υσκολία, ούδείς φραγμός· ήτο σκαπανεύς, τέ-, 
χτων, μηχανικός, ώς ήτο πυροβολιστής, είχε δέ προχείρους απαντήσεις 
διά πασαν έρώτητιν καί ετοίμους λύσε’.ς διά παν πρόβλημα. Άνταπεκρί-, 
νετο εύχερώς καί δραστικώς μετά τοΰ Τηλεβολικοδ Συλλόγου, είτε μετά 
τοΰ χυτηρίου τοΰ Γόλόσπριγκ, ό δ έ Τ α μ π ΐ κ ο ς ,  άνημμένα έχων 
τά πυρά του ημέραν καί νύκτα καί τόν ατμόν έτοιμον, περιέμενε τάς 
διχταγάς αύτοΰ είς τόν όρμον τοΰ Χιλλισβόρσυ.

Τήν i  ην Νοεμβρίου ό Βαρβικάν έγκατέλιπε την Τάμπα-Τόβνην 
μετ’ αποσπάσματος έργατών, καί την έπαύρον ολόκληρος πολίχνη έκ 
μηχανικών οίκίσκων άνηγείρετο ώς διά θαύματος περί τόν λο'τον τών 
πετρών. Μία τών πρωτίστων φροντίδων της άποικίας ήν νά περικυκλώ- 
σωσιν αύτήν διά χαρακωμάτων ένεκα δε τής κινήσεως και τής ,ωηρο- 
τητος αύτής, έξελαμβάνετο δικαίως ώς μία τών μεγάλων πόλεων τής 
Συμπολιτείας. 'Ο βίος έν αύτη έκανονίσθη πειΟαρχικώς, καί αι έργα- 
σίαι ηρξαντο μετ’ εντελούς τάξεως.

Δοκιμασίαι, έκτελεσθεΐσαι έπιμελώς διά τοΰ καθετήρος, κατέστησα'/ 
εντός ολίγου γνωστήν τήν φυσικήν σύστασιν τοΰ έδάφους* ώστε άπο 
της 4ης Νοεμβρίου ήρχησεν ή άνασκαφή αύτοΰ. Τήν ημέραν έκεΐνην ό 
Βαρβικάν, συγκαλέσας τούς έπιστάτας καί τούς διευΟυντάς τών εργο

στασίων, είπεν είς| αύτούς:
« Γνωρίζετε βεβαίως, φίλοι ̂ ου,'τή'Γαίτίαν, διά τήν οποίαν προσε- 

κλήθητε είς τήν άγρίαν^ταύτην χώραν τής Φλωριδος. Πρόκειται νά 
κατασκευασθϊ) τηλεβόλον, [έχον έννέα ποδών έσωτερικήν όιαμετρον, εξ 
ποδών πάχος κατά τά κοιλώματα|αύτοΰ, καί δεκαεννέα ποδών καί ή- 
μίσεως έξωτερικήν διάμετρον, συμπεριλαμβανομένου τοΰ λιθίνού αύτοΰ 
περιβλήματος. Έ ν συ ό'λω, πρόκειται _νάΊτ/ασκαφη φρέαρ εξήκοντα

πόδας πλατύ, καί έννεακοτίους βαθύ. "Ολη δέ ή σημαντική αύτη ερ
γασία είναι έπάναγκες νά συμπληρωθώ έν διαστήματι όκτώ μηνών ό- 
θεν έχετε νά έξορύξητε δύο έκατομμύρια πεντακοσίας τεσσαράκοντα 
τρεϊς χιλιάδας τετράκοσίους κυβικούς πόοας γής έν διαστήματι διακο- 
σίων πεντήκοντα πέντε ήμερων, όπερ έστί, δέκα χιλιάδας κυβικών πο
δών καθεκάστ/jv ήμέραν. ’Επειδή δέ τό εργον τοΰτο δύνανται νά έκτε- 
λέσωσιν εύκόλως χίλιοι έργάται έργαζόμενοι έν άνέσει, έλπίζω πολλά 
άπό τήν καρτερίαν καί τήν έπιτηδειότητά σας.»

Κατά τήν 8ην ώραν τ/]ς πρωίας άντήχησε τό πρώτον κτύπημα 
σκαπάνης έπί τοΰ έδάφους τής Φλωρίδος, καί άπό τής στιγμής έκεί- 
νης τό ανένδοτον έργαλειον δέν Ιμεινεν ήρεμοΰν είς τάς χεΐρας τών 
έργατών, οϊτινες αντικαθίσταντο άνά πάσαν έκτην ώραν.

Έ ν  τούτοις όσον κολοσσιαϊών καί άν ύπετίΟετο τό έργον, δέν ύπερέ- 
βαινεν όμως τά όρια τών άνΟρωπίνων δυνάμεων. Πόσαι μέχρι τοΰδε 
κατωρθώθησαν δυσχερέστεροι ταύτης έργασίαι, καθ’ άς έπρόκειτο νά 
καταπολεμηθώσιν άπ’ ευθείας τά στοιχεία! καί ώς παράδειγμα έργα- 
σιών τής αύτής φύσεως άρχει ν’ άναφέρωμεν τό περιώνυρ.ον εκείνο 
φ ρ έ α ρ  τ ο ΰ ’Ι α κ ώ β ,  άνορυχθέν πλησίον τοΰ Καΐρου ύπό τοΰ Σουλ- 
τάνου Σαλαδίνου είς έποχήν, καθ’ ήν αί μηχαναί δέν ύπήρχον όπως 
έκατονταπλασιάζωσι τήν δύναμιν τοΰ ανθρώπου, καί τό όποιον κατέρ
χεται μέχρις αύτής τής έπιφανείας τοΰ Νείλου είς βάθος τριακοσίων 
ποδών! Καί τό έτερον έκεΐνο φρέαρ, σκαφεν έν Κοβλεντία ύπό τοΰ μαρ- 
γράβου Ίωάννου τοΰ έκ Βάδης είς βάθος έξακοσίων ποδφν! Βλέπομεν 
λοιπόν ότι έπρόκειτο άπλώς νά τριπλασιασθη τό βάθος τοΰτο, νά δε- 
καπλασιασθη δέ άναλόγως τό πλάτος, τοΰθ’ όπερ καθίστα τήν διάτρη- 
σιν εύκολωτέραν. "Οθεν ούδέ είς έργάτης υπήρχε μεταξύ τοΰ πλήθους 
έκείνου, οστίς νά έτρεφεν άμφιβολίας περί τής έπιτυχίας τής έργα- 
σίας ταύτης.

Έ ν  τούτοις ό μηχανικός Μούρχισων, συνεννοηθείς μετά τοΰ προέ
δρου Βαρβικάν, συνέλαβε σπουδαίαν τινά άπόφασιν, έξ ής έπετα^ύνετο 
μεγάλως ή πρόοδος τών έργασιών. Κατά τι άρθρον τοΰ συμβολαίου, 
ή Κολομβίας ώφειλε νά περιτριγυρισθη δι’ ίσχυρας στεφάνης έκ σφυ- 
ρηλατημένοϋ σιδήρου· πολυτέλεια ανωφελής, καθ’ όσον τό πάχος τοΰ 
τηλεβόλου ήν τοιοΰτον, ώστε ούδ’ ή έλαχίστη ύπήρχεν άνάγκη τοιαύ- 
της προφυλάξεως. 'Όθεν παρητήθησαν τής πολυδαπάνου κατασκευής 
τών πελωρίων τούτων δακτυλίων, έξ οι» προέκυψε μεγίστη οικονομία 
χρόνου, διότι ήδυνήθησαν νά μεταχειρισΟώσι τό νέον σύστημα, όπερ



έστϊ σήμερον έν χρή^ει είς τήν κατασκευήν τών φρεατων, καί κατά τό 
όποιον τό εσωτερικόν περικάλυμμα κατασκευαςεται ταύτοχρονως μετά 
του ορύγματος. Χάρις είς τήν άπλουστάτην ταύτην μέθοδον, δέν αναγ
κάζονται πλέον νά στηρίξωσι τάς γαιας δι αντερεισμάτων, καθότι το 
ταύτοχρονως κτιζόμενον τούτο τείχος, κατακαθημενον Οιά τοΰ ιοίου 
αύτοΰ βάρους, συγκρατεί τά χώματα μετ’ άκλονητου ισχύος. Τό ερ- 
γον δέ τοΰτο εμελλε ν’ άρχήση, άμα ώς ή σκαπανη προσεκρουεν είς 

τό στερεόν στρώμα τοΰ εδάφους.
Τήν 4-ην λοιπόν Νοεμβρίου πεντηκοντα έργαται ειχον σκάψει είς 

τό κέντρον τοΰ καταρράκτου περιβόλου, τουτέστιν έπί τοΰ ύψηλοτερου 
μέρους τοΰ λόφου τών πετρών, κυκλοτερή τινα οπην εξήκοντα πόοας 
πλατείαν. Καί έν πρώτοις ή σκαπάνη συνήντησεν εϊοος τι μελανός χώ 
ματος πάχους εξ ποδών,τό όποιον άφήρεσαν ευκόλως· τοΰτο διεοεχθη- 
σαν δύο πόδες λεπτής άμμου, ήτις διετηρήθη μετ’ έπιμελείας, καθότι 
έμελλε νά χρησιμεύση πρός κατασκευήν τοΰ έσωτερικοΰ τύπου είτε 
τοΰ χοάνου. Μετά ταύτην έπεφάνη ειοος λευκής αργίλλου αρκετά 
συμπαγοΰς, παρεμφεροΰς δέ πρός τήν αγγλικήν άργιλλοτίτανον, και 
ήτις έπεξετείνετο είς βάθος τεσσάρων ποοών. Ειτα 6ε ο σιόηρος τών 
εργαλείων έσπινθηροβόλησεν έπί τοΰ σκληροΰ στρώματος τοΰ έοαφους, 
είδους βράν ου άποτελουμένου έξ άπολιθωμενων και σκληρότατων ος·ρα- 
κοδέρμων, καί προεκτεινόμενου μέχρι τοΰ τελευταίου σημείου τοΰ ο
ρύγματος άνευ διακοπής. Κατά τήν στιγμήν ταυτην τό όρυγμα έφθα- 
σεν είς βάθος εξ ποοών καί ήμισεως, καί τοτε ηρχησαν αί έργασιαι 
τοΰ έσωτερικοΰ περιτειχίσματος.

Καί πρώτον είς τά βάθος τοΰ ορύγματος κατεσκεύασαν τροχόν τινα 
έκ ξύλου δρυός, είδος δίσκου ισχυρώς έσφηνωμένου καί δεοοκιμασμέ- 
νης στερεότητος, έν τώ μέσω τοΰ όποιου ήνοιγετο όπη, εχουσα οιαμε- 
τρον ίσην πρός τήν έξωτερικήν διάμετρον τής Κολομβιαδος. Επι τοΰ 
παχέος τούτου κυκλοτεροΰς σανιδώματσς έπεστηρίχθησαν τά πρώτα 
στρώματα τοΰ τείχους, ουτινος ή έν τώ υοατι πηγνυομενη άμμοκονία 
συνεκόλλα τάς πέτρας άναποσπάστως. Άφοΰ οί έργάται έκτισαν άπό 
τής περιφερείας μέχρι τοΰ κέντρου, εύρέθησαν περικεκλεισμένοι έντός 

φρέατος πλάτους είκοσι καί ενός ποοός.
Άφοΰ τό μύςρον έπεράτωσε προσωρινώς τήν έργασίαν του, οί σκα

πανείς έλαβον αυθΐ4, άνα χεΐρας τήν σκαπα\ην και την αξινην, και ηρ- 
£αντο νά σκάπτωσι τόν βράχον ύπ αύτο το σανιόωμα, φροντι^οντες 
νά ύποβαστάζω'ΐν αύτό καθ’ άπασαν τήν περιφέρειαν του δι’ ίσχυρο-

τάτων υποστηριγμάτων. 'Οσάκις ή όπή έφθανεν είς δύο ποδών βάθος, 
άπέσυρον άλληλοδιαδόχως τά υποστηρίγματα ταΰτα, καί τότε τό σα
νίδωμα κατήρχετο κατά μικρόν, μετ’ αύτοΰ δέ τό σύνολον τοΰ κυκλο
τεροΰς περιτειχίσματος, έπί τοΰ άνωτέρου στρώματος τοΰ όποιου os 
κτίσται είργάζοντο άοιακόπως, προνοοΰντες νά άφί',ωσι τάς άπαπουμέ- 
νας όπάς, δι’ ών νά εξέρχεται τό άναφαινόμενον αέριον κατά τήν 
έργασίαν.

Τό εΐδος τοΰτο τής έργασίας άπτ,τει μεγίστην έπιτ/]δειότητα καί 
άκραν προσοχήν. Τινές, σκάπτοντες ύπό τό σανίδωμα, έπληγώθησαν 
έπικινδύνως καί θανασίμως μάλιστα ύπό τών καταδύσεων τοΰ λίθου·· 
άλλ’ ό ζήλος δέν έξέλιπεν ούτ’ έπί μίαν στιγμήν ημέραν τε καί νύ
κτα· τήν ημέραν ύπό τάς άκτΐνας ήλιου, ρίπτοντος έπί τών άσβεστο- 
ποιηθεισών τούτων πεδιάδων θερμότατα τεσσαράκοντα βαθμών, τήν δέ 
νύκτα, ύπό τήν λευκάζουσαν ακτινοβολίαν τοΰ ήλεκτρικοΰ φωτός. 'Ο 
κρότος τών πληττόντων τόν βράχον εργαλείων, ή εκπυρσοκρότησες 
τών υπονόμων, ό τρυγμός τών μηχανών, τά στροβιλίζοντα είς τόν 
αέρα νέφη καπνοΰ, έχάραττον περί τόν λόφον τών πετρών καταπλη
κτικόν 'τι ερκος, τό όποιον δέν έτόλμων νά ύπερπηδήσωσιν ούτε τά 
ποίμνια τών βονάσων ούτε αί συνοδίαι τών Σεμινόλων.

’Εν τούτοις αί έργασίαι προέβαινο-ν τακτικώτατα, αί άνελκυστικαί 
άτμομηχαναί είργάζοντο δραστηρίως πρός μετατόπισιν καί μεταφοράν 
τοΰ ύλικοΰ· καί περί μέν τών άπροόπτων κωλυμάτων ούτε ήθελον νά 
σκεφθώσι, κατενίκων δέ τάς προβλεπομένας δυσχερείας μετ’ έπιδε- 
ξιότητος.

Κατά τήν λήξιν τοΰ πρώτου μηνός, τό φρέαρ εφθασεν είς τό ύπο- 
λογισθέν διά τό χρονικόν τούτο διάστημα βάθος, τουτέστιν είς εκατόν 
δώδεκα πόδας* τόν Δεκέμβριον, τό βάθος τοΰτο έδιπλασιάσθη, τόν δέ 
’Ιανουάριον έτριπλασιάσθη. Κατά τόν Φεβρουάριον, οί έργάται ήναγκά- 
σθησαν νά παλαίσωσιν έναντίον πηγής υδατος άναβλυσάσης έκ τών 
υπογείων στρωμάτων· έδέησε λοιπόν πρός έξάντλησιν τοΰ ΰδατος νά 
μεταχειρισθώσιν ίσχυράς αντλίας, ώς καί έτέρας μηχανάς διά πεπιε
σμένου άέρος κινουμένας, όπως έμφράξωσι τήν οπήν τής πηγής, ώς 
έμφράττουσι τό είς τό πλοΐον είσορμοΰν θαλάσσιον ρεΰμα.

Τέλος πάντων μετά πολλάς προσπαθείας κατώρθωσαν νά ύπερνική- 
σωσι τά έπάρατα ταΰτα ϋδατα. Ά λ λ ’ αίφνης, ύποχωρήσαντος μέρους 
τινός τοΰ έδάφους ένεκα τής μαλακότητος τής γής, τό σανίδωμα κα- 
τέπεσεν άπό τοΰ ενός μέρους, σϋμπαρασύραν μέρος τοΰ επ’ αύτοΰ φ-



κοδομημέ'.ου τοίχου· άς φαντασΟή τις οποίαν καταπληκτικήν πίεσιν 
έπροξένησεν ή κλίσις τοΰ δίσκου τούτου, τοΰ ύποβαστάζοντος τοίχον 
έβδομήκοντα πέντε όργυ:ών! Πληθύς έργατών έτάφη υπό τό παμμέγι- 
στον έκεΐνο βάρος, τρεις δέ έβδομάδες έχρειάσθησαν διά νά άνεγείρωσι 
τό υποχώρησαν μέρος τοΰ σανιδώματος, καί νά άποκαταστήσωσιν αύτό 
εις τήν προτέραν στάσιν του διά στερεωτέρων υποστηριγμάτων, καί 
τοΰτο, χάρις εις τήν ευφυΐαν τών μηχανικών καί εις τήν ούναμιν τών 
μηχανών.

Ά πό τής έπαναλήψεως τοΰ ορύγματος, αί έργασίαι έζηκολουθησαν 
μετά δραστηριότατος καί άνευ άπευκταίου. "Ωστε τήν 1 0ην ’Ιουνίου, 
τουτέστιν είκοιιν ημέρας πρό τής λήξεως τής υπό τοΰ Βαρβικάν όρι- 
σθείσης προθεσμίας, τό φρέαρ έφΟασεν εις βάθος έννεακοσίων ποδών, 
έντελώς περιενδεδυμένον τόλίθινον αύτοΰ περικάλυμμά .Και είς μεν τον 
πυθμένα τοΰ φρέατος ό τοίχος ούτος έπεστηρίζετο έπι στερεοτατου 
κύβου, πάχους τριάκοντα ποδών κατά οέ τό ά-,ώτατον αύτοΰ μέρος, 
έπέψαυε τήν επιφάνειαν τοΰ έδάφους.

'Ο προ'εδρος Βαρβικάν καί τά μέλη τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλόγου συ- 
νεχάρησαν έγκαρδίως τόν μηχανικόν Μουρχισώνα, ιδίως διότι τό κυ- 
κλώπειον αύτοΰ εργον συνεπληρώθη μετ’ άπιστεύτου ταχύτητος.

Καθ’ όλον τό οκτάμηνον τοΰτο διάστημα, ό Βαρβικάν ούτ έπί στιγ
μήν άπεμακρύνΟη άπό τοΰ λό>:ου τών πετρών, άλλ’ άκολουΟών έκ τοΰ 
πλησίον τάς εργασίας τοΰ ορύγματος, ένδιεφέρετο καί έμερίμνει διαρ
κώς περί τής ύγείας τών έργατών του· ύπήρξε δέ άρκετά ευτυχής, 
αποφυγών τάς έπιδημικάς έκείνας άσΟενείας, τάς συνήθως άναπτυσσο- 
μένας εις τάς μεγάλας συσσωρεύσεις άνθρώπων κατά τάς τροπικάς 
ταύτας χώρας.

Εΐναι άληθές δτι ούκ ολίγοι έργάται άπέτισαν διά τής ζωής αύτών 
τάς συμφυείς είς τοιαΰτα επικίνδυνα έ'ργα απερισκεψίας* άλλά τά άλ- 
γεινά ταΰτα δυστυχήματα είσίν άναπόφευκτα, άλλως τε οέ οί Αμερι
κανοί πολλά ολίγον μεριμνώσι περί τών τοιούτων. Πλεβότερον ενδιαφέ
ροντα! περί τής άνθρωπότητος έν γένει, ή περί τοΰ άτόμου. ’Εν τού- 
τοις ό Βαρβικάν έπρέσβευεν δλως άντιθέτους άρχάς,τάς οποίας καί έφήρ- 
μοζεν είς τήν έλαχίστην περίπτωσιν ούτω, χάρις είς τήν πρόνοιαν, εις 
τήν εύφυίαν, είς τήν πολύτιμόν του έπέμβασιν κατά τάς κρίσιμους 
περιστάσεις, είς τήν τεραστίαν καί υπεράνθρωποι πολλάκις οξύνοιάν 
του, ό μέσος όρος τών δυστυχημάτων [δέν ύπερέβη τήν έπαινουμενην 
δζά τάς πολυτελείς αύτή; προφυλάξεις Εύρώπην, καί ιδίως τήν Γαλ

λίαν, όπου υπολογίζεται περίπου εν δυστύχημα έπί διακοσίων χιλιά
δων φράγκων εργασίας.

ΙΕ'·,

// ΕΟ ΡΤΗ  ΤΗ Σ Ε Γ Χ Υ Σ Ε Ω Σ  ΤΟΥ Μ ΕΤΑ Λ Λ Ο Υ .

Κατα τό όκταμηνον διάστημά τής κατασκευής τοΰ ορύγματος, αί 
προπαρακευαστικα: έργασιαι τής χωνευσεως τοΰ μετάλλου προήγοντο 
όρασ„/]ριω, και μετά ταχύτατος· ό εις τόν λόφον τών πετρών άφικνού- 
μενος ξένος έξεπλήσσετο μεγάλως έκ τοΰ πρό τών οφθαλμών αύτοΰ 
άνελισσομένου θεάματος.

 ̂ Είς άποστασιν έξακοσιων υαρδών άπό τοδ φρέατος, κυκλοτερώς 
διατεταγμένοι ύψοΰντο χίλιοι διακόσιοι κλίβανοι, ών έκαστος, Ιχων 
πλα.ος ες ποίών, άπείχε τοΰ ετέρου ήμίσειαν όργυιάν, ή δέ όλη εκ- 
τασις, ήν κατεϊχον οί κλίβανοι οϋτοι προεξετείνετο εις μήκος δύο μι
λιών. Κατεσκευασμένοι κατά τό αύτό σχέδιον μετά της υψηλής τετρα- 
γώ.ου αυτών καπνοίοχης, παρεϊχον λίαν παράδοξον τήν άποψιν. Ό  
Γζών Μάςων ευρισκεν έξοχον τήν αρχιτεκτονικήν αύτών διάταξιν, έλε

γε cz ότι τώ ύπεμιμνησκον τά μνημεία τής Βασιγκτώνης, καί ότι ού
δέν ύπήρχεν ώραιότερον τούτων καί είς αύτήν άκόμη τήν Ελλάδα, 
τ/]ν όποιαν όμως, έλεγε, δέν ειχεν έπισκεφθή είσέτι.

Ενθυμείται ό αναγνώστης ότε ή έπιτροπή, κατά τήν τρίτην αύτής 
συνεοριασιν, απεφασισε νά μεταχειρισθτί πρός κατασκευήν τής Κολομ- 
βιαίος τον χωνευτόν σίδηρον, καί ίίιως τόν λευκόφαιον σίδηρον* τό μέ
ταλλο·; τοΰτο, έςόχως ελαστικόν καί εύήλατον, μαλακώτερον καί ευ
κόλως λιαινομενο >, είναι καταλληλοτατον πρός πάσας τάς εργασίας 
τής χωνεύσεως, άναμιγνυόμενον δέ μετ’ άνθρακός άποκτα ιδιάζουσαν 
κολλητικήν δύναμιν, καί αποβαίνει κατάλληλον πρός χώνευσιν μηχα- 
νουργημάτων άπαιτούντων ισχυράν άντίστασιν, οίον τηλεβόλων μεγά
λης ολκής, κυλίνδρων άτμομ αχανής, ύδραυλικών πιεστηρίων, κτλ. 
άλλ όπως άποβϊ) όσον ενεστιν ομογενές τό μίγμα τοΰτο, άνάγκη νά 
ύποστ/] καί όευτέραν τήξιν, δι’ ής άποκαθαίρεται καί άποβάλλει τά τε
λευταία γήινα αύτοΰ μόρια.

Ού.ω λοιπό; ό μεταλλοΰχος ούτος βώλος, πριν ή άποσταλ-ρ είς



Τάμπα-Τόβνην, έμιγνύετο μετά χαλικίνης (cilicium ) καί ίνθρακος, 
καί μετεσχηματίζετο είς χωνευτόν σίδηρον είς τά μεγάλα χωνευτήρια 
του Γόλδσπριγκ. Ά λ λ 3 επειδή ή εταιρία ύπελόγισεν, δτι αί δαπάναι 
της διά σιδηροδρόμου μεταφοράς έκατόν τριάκοντα εξ εκατομμυρίων 
λίτρων σιδήρου θά ύπερβώσι διπλασίως τήν τιμήν τοΰ ύλικοΰ, έπρο- 
τίμησε νά μετακόμιση τόν εις ράβδους μεταβεβλημένον τούτον σίδη
ρον διά πλοίων* έδέησε δέ νά ναυλωθώσιν έξήκοντα οκτώ πλοΐα τών 
χιλίων τόννων. 'Ο πραγματικός ουτος στόλος, έκπλεύσας τήν 3ην 
Μαΐου άπό τοΰ λιμένος τοΰ Νεοβοράκου, άνήχθη εις τόν Ωκεανόν, πα
ρέπλευσε τήν άμερικαναήν ακτήν, διέπλευσεν εις τόν πορθμόν τής Βα- 
χάμης, έκαμψε τό άκρωτήριον τής Φλωρίδος, καί τήν δεκάτην τοΰ 
αύτοΰ μηνός είσπλεύσας εις τόν κόλπον τοΰ Αγίου Πνεύματος, ήγ- 
κυροβόλησεν άνευ βλάβης είς τόν λιμένα τής Τάμπα-Τόβνης. Έ κ εΐ 
τά πλοΐα άπεφόρτωσαν τόν φοβερόν εκείνον μεταλλικόν όγκον, δστις 
μόλις περί τά μέσα τοΰ Ίανουαρίου μετη έχΟη είς τόν πρός ον δρον 
οιά τοΰ μικροΰ σιδηροδρόμου τοΰ λόφου τών πετρών.

Και ήδη κατανοεί έκαστος δτι μόλις έπήρκουν χίλιοι διακόσιοι κλί
βανοι χωνευτηρίων, ίνα άναλύσωσι ταύτοχρονως τάς έξήκοντα ταύτας
 cr F.vr/rt'rnr 'reZwi ν  'rnnTitV J ΎΐΛϋ\*ί7.ΤΟ VCt
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χώνευσιν τοΰ κανονιού 'Ρόδμαν, τουτέστιν ήσαν τραπεζοειδείς τό σχή
μα καί λίαν χαμηλοί* ή θερμάστρα και ή καπνοδόχη κατεΐχον τά δύο 
άκρα τοΰ χωνευτηρίου τοιουτοτρόπως, ώστε ή θερμότης μετεδίδετο 
ταύτοχρονως καθ’ άπαταν αύτοΰ τήν έκτασιν. Οί κλίβανοι ούτοι, κατε- 
σκευασμένοι έκ πλίνθων δυστήκτων, άπηρτίζοντο ύπό μιας μόνης πυ- 
ρεστίας πρός καυσιν γαιανθράκων καί μιας έσχάρας, έφ5 ής έτίθεντο 
αί σιδηραΐ ράβδοι, καί ήτις κεκλιμένη ούσα έπέτρεπεν είς τό μέταλ- 
λον νά χύνεται έλευΟέρως είς τ /jv δεξαμενήν, άφ’ ής έμελλε νά διω- 
χετευθ'/j διά χιλίων διάκο ιίων ομοκέντρων σωλήνων είς τό μέγα φρέαρ.

Εύθύς άμα έπερατώθησαν αί έργασίαι τοΰ ορύγματος καί τοΰ τοι- 
χίνου περικαλύμματος, ό Βαρβικάν προέβη είς τόν καταρτισμόν τοΰ 
έσωτερικοΰ χοάνου. Έπρόκειτο νά άνυψώσωσιν άπό τοΰ κέντρου τοΰ 
φρέατος, καί παρακολουΟοΰντες τόν άξονα αύτοΰ, πελώριον κύλινδρον 
μήκους έννεακοσίων καί πάχους έννέα ποδών, δστις έπλήρου άκριβώς 
τό προωρπμένον διάστημα διά τό κοίλωμα τής Κολομβιάδος* έμελλε 
os νά κατασκευασθϊί έκ μίγματος άργιλλίτιδος γης καί άμμου συνη-

Σωμένου μετά χόρτου καί άχαρου. Ιό  μεταξύ τοΰ χοάνου και τοΰ τει
χίσματος μένον κενόν διάστημα έμελλε νά πληρωΟτ, ύπό τοΰ άναλε- 
λυμένου μετάλλου, δπερ Οά έσχημάτιζεν ού :ω κοίλωμα έξ ποδών 
πυκνότατος. Πρός ύποστηριξιν όε και ισορροπίαν τοΰ κυλινορου τουτου 
κατεσκευάσθησαν ισχυρά σιΟηρωματα, άτινα εμελλον νά εμπηχθώσι 
κατά πυκνά διαστήματα είς τάς πλευράς τοΰ τειχίσματος, και τά ό
ποια κατά τήν χώνευσιν τοΰ μετάλλου Οά ανελυον και θά ανεμιγνυοντο 

μετ’ αύτοΰ.

Τ Ι κατασκευή τοΰ πελωρίου τούτου κίονος συνεπληρώδη τ/]ν 8ην 
Ιουλίου, καί ή μετά ταύτην ώρίσθη ώς ήμερα τής έγχύσεως τοΰ 

μετάλλου.

«Οά ήναι πραγματική έορτή ή ημέρα τής έγχύσεως τοΰ μετάλλου, 
ειπεν ό Τζών Μάστων πρός τόν φίλον του Βαρβικαν.

—  Άναμφιοόλως, άπήντησεν ούτος, πλήν όχι καί έορτή κοινή.

—  Πώς! δέν έχετε σκοπόν νά άνοίξητε τάς θύρας τοΰ περιβόλου 

είς τόν τυχόντα;.
 Ό χ ι, Μάστων ή εγχυσις τής Κολομβιάδος ειναι λίαν άκρο-

σφαλής εργασία, διά νά μή είπω επικίνδυνος, καί προτιμώ νά έκτελε- 
σ0·7; τών Ουρών κεκλεισμένων. 'Όταν έλΟη ή ήμέρα τής έκπυρσοκρο- 
τήσεως, έορτάζομεν τότε άν θέλετε* πρό ταύτης δμως όχι.»

Ό  πρόεδρος εΐ/ε δίκαιον. Ή  έκτέλεσις τής έγχύσεως τοιούτου πο- 
σοΰ φλογερωτάτης λάβης ήδύνατο νά προξενήση άπροόπτους κινδύ
νους, τούς οποίους δέν θά άπέφευγεν ή συρροή τοΰ πλήθους* άλλως 
τε δέ, ήτο έπάναγκες ώστε αί κινήσεις τών έργατών νά έξετελοΰντο 
έν πάση έλευθερία, καί νά μή παρεμποδίζοντο ύπό τ^ς συρρ'οής τών 
περιέργων. Ούδείς λοιπόν έγένετο δεκτός εντός τοΰ περιβόλου, έκτος 
έκτροπης τίνος τών μελών τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλόγου, ήτις έστάλη 
έπί τούτω είς Τάμπα-Τόβνην, καί μεταξύ τών μελών τής οποίας διε- 
κρίνοντο ό ζωηρός Βίλσβυ, ό Τόμ Χούντερ, ό συνταγματάρχης Βλομ- 
σβερρύ, ό ταγματάρχης 'Έλφιστων, ό στρατηγός Μόργαν καί πάν-

εργοστάσια, έν τώ μέσω τών μηχανών, έν τελεί όε ύπεχρέωσεν αύ
τούς νά έπισκεφθώσι καί τούς χιλίους διακοσίους κλιβάνους τόν ένα



με ια. τον άλλον, καί ή επιτροπή μόλις τισθάνθη τήν κόπωσίν της κατα 
τήν χιλιοστήν διακοσιοστήν έπίσκεψιν.

Η έγχυσις έμελλε νά έκτελεσθϊ} άκριβώς τήν μεσημβρίαν. Τήν 
προ τεραιαν έκαστος κλίβανος έφωοιασθη οι εκατόν δεκατεσσάρων χι
λιάδων λίτρων μετάλλου εις ραβοους, διατεταγμένος έν σχήματι 
σταυρωτών πυραμίδων, διά νά άποβ^ όσον Ινεστι ελεύθερα ή άναμέσον 
αύτών κυκλοφορία του θερμού άέρος. Ά πό πρωίας αί χίλιαι διακόσιοι 
καπνοδόχοι έξέπεμπονείς τήν ατμόσφαιραν χειμάρρου? φλογών, τό δέ 
έδαφος έταράσσετο ύπό κρότων ύποκώφων. 'Όσαι λίτραι μετάλλου 
επρόκειντο ν’ άναλυθώσι, τοσαυται λίτραι γαιάνθρακος έκαίοντο* ώστε 
άπας ό ύπέρ τόν λόφον τών πετρών ούρανός έκαλύπτετο ύπό πυκνου 
παραπετάσματος έκ μελανός καπνού, ό δέ ήλιακός δίσκος άπεκρύβη 
έντελώς ώς εις εκλειψιν. 1

Μετ’όλίγον ή θερμότης κατήντησε* ανυπόφορος εις τόν μέγαν τούτον 
κύκλον τών κλιβάνων, ών ή βοή ήν παρεμφερής πρός τόν κεραύνειον 
βόμβον. Πελώριοι άεριστηρες έμετρίαζον τό καΟμα διά της εξακολου
θητικής πνοής των, καί έπλήρουν οξυγόνου πάσας τάς φλογοβόλους 
ταύτας εστίας.

Διά νά έπιτύχη ή εργασία της έγχύσεως, ώφειλε νά έκτελεσθ?) όσον 
ένεστι ταχών καί ταυτοχρονως. Εις τό πρώτον διά καννονοβολισμοΰ 
σύνθημα έκαστος κλίβανος ώφειλε νά άφήση έλευθέραν δίοδον είς τόν 
άναλελυμένον σίδηρον και νά κενωΟτ; έξ ολοκλήρου.

Μετά τάς οιαταξεις ταύτας, έκαστος τών έργατών άνέμενε τήν 
όρισθεΐσαν στιγμήν μετ ανυπομονησίας ούχί άμίκτου συγκινήσεώς τίνος. 
Ήδη ό περίβολος έκενώΟη όλοσχερώς, έκαστος δέ χύτης εύρίσκετο είς 
τήν οϊκείαν θέσιν παρά τήν οπήν της έκροής, ενώ ό Βαρβικάν Γστατο 
μετά τών λοιπών συναδέλφων έπί γειτνιάζοντος ύψώματος, έ'χων πρό 
αύτοΰ τηλεβόλον, έτοιμον νά έκπυρσοκροτήση εις τό πρώτον σύνθημα 
τοΰ μηχανικοΰ.

Λεπτά τινα πρό τής μεσημβρίας ήρχισαν νά καταρρέωσιν αίπρώται 
σταγόνες τοΰ ηδη άναλυθέντος μετάλλου, καί όλίγον κατ’ όλίγον 
έπληρώθησαν ώ  δεξαμεναί έκ τής φλογέρας ταύτης ύλης- ό'τε δέ κα
τέστη έντελώς ρευστόν, άφήκαν αύτά έπί τινας στιγμάς έν ηρεμία ίνα 
διευκολύνωσι τόν αποχωρισμόν τών ξένων ούσιών.

Γό σήμασμα της μεσημβρίας παρηκολούθησεν αιφνίδιος καννονοβο- 
λισμός, ε^ τόν κρότον τοΰ όποιου ήνοίγησαν πάραυτα αί /ίλιαι δια
κόσια! όπαί τής έκροής, καί ισάριθμοι πύρινοι όφεις έξώρμησαν πρός

τό έν τώ κέντρω κείμενον φρέαρ διά τών φλογωδών αύτών συσπειρώ
σεων, έκεΐθεν δέ έρρίπτοντο μετά καταπληκτικού κρότου είς βάθος έν- 
νεακοσίων ποϊών. Τό θέαμα ήν επιβλητικόν καί μεγαλοπρεπές* τό έ
δαφος Ιτρεμεν, ενώ τά κύματα έκεϊνα τά πύρινα, έκπέμποντα πρός 
τόν ούρανόν στροβίλους καπνοΰ, έξήτμιζον ταύτοχρόνως τήν υγρασίαν 
τοΰ χοάνου καί άπώθουν αύτήν διά τών όπών τοΰ τειχίνου περικαλύμ
ματος ύπό τό σχήμα πυκνοτάτου άτμοΰ* τά τεχνητά ταΰτα νέφη άνέ- 
πτυσσον τάς παχείας αύτών σπείρας, έξορμώντα πρός τόν ούρανόν είς 
ύψος πεντακοσίων όργυιών,

Ά ν άγριός τις περιεπλανατο κατ’έκείνην τήν ζΐγμήν είς τάς έσχατιάς 
τοΰ όρίζοντος, θά έξελάμβανε βεβαίως τό φαινόμενον τοΰτο ώς σχη
ματισμόν νέου ήφαιστείου έν τώ κέντρω τής Φλωρίδος* καί όμως ούτε 
Ικρηξις ήφαιστείου ήν τό συμβαΐνον, ούτε σχηματισμός κρατηρος, 
■ούτε σίφων, ούτε λαϊλαψ, ούτε πάλη στοιχείων, ούτε κανέν έκ τών 
τρομερών έκείνων φαινομένων, άτινα ή φύσις δύναται νά παράξη. Ό χ ι! 
μόνος ό άνθρωπος ήν ό δημιουργός τών υπερύθρων έκείνων άτμών, 
τών γιγαντωδών έκείνων φλογών, άξίων ένός ηφαιστείου, τών θορυβω
δών κρότων, τών παρεμφερών προς τάς δονήσεις σείσμοΰ, καί τών μυ
κηθμών έκείνων, τών έφαμίλλων πρός τάς θυέλλας καί τάς τρικυμίας, 
καί ή χειρ αύτοΰ κατεκρήμνιζεν είς άβυσσον σκαφεισαν ύπ’ αύτής τής 
ίδιας ολόκληρον Νιαγάρα ν άναλελυμένου μετάλλου.

ΙΣΤ',

I I  ΚΟ Λ Ο Μ ΒΙΑ Σ.

ΠλεισταΙ όσαι είκασίαΐ παρηκολούθησαν τήν συμπλήρωσιν τοΰ |ρ» 
γϋυ τ/]ς έγχύσεως* έπεθύμουν νά πληροφορηθώσιν άν ή εργασία έπέ- 
τυχε καθ’ ολοκληρίαν, καίτοι πολλά ύπήρχον τά πρός τοΰτο διδόμενα, 
καί ιδίως διότι τό χόανον ειχεν απορροφήσει ολόκληρον τόν όγκον τοΰ 
άναλελυμένου μετάλλου. 'Οπωσδήποτε όμως πολύς άπητειτο χρόνος 
ίνα πεισθώσιν άπ’ εύθείας περί τούτου.

Καί τωόντι όταν ό 'Ρόδμαν έχυσε τό εκατόν εξήκοντα χιλιάδων λί*



τρών τηλεβόλο/ του, έχρειάσθηιαν δεκαπέντε ήμέραι ίνα άποψυχθτ] 
εντελώς. Πόσον δέ χρόνον άπ/,τει. ή γιγαντώ δης Κολομβίας, ή έστεκα- 
νωμέ/η υπό τών άτμωδώ ; αύτης στροβίλων καί φλεγομένη ύπό της 
ίσ/υράς θερμότατος, διά νά καταστη προσιτή είς τούς περιέργους θαυ- 

μαστάς της, δύσκολο; ην νά ύπολογισθτ,.
Ή  άνυπομονηιία τών μελών τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλόγου ύπέοτη 

καθ’ δλον τοΰτο τό χρονικόν διάστημα σκληράς δοκιμασίας· πλήν δέν 
ήτο δυνατόν νά γίνη άλλω ς, έπρεπε νά περιμείνωσιν. Ό  Τζών Μάστων 
αικοοΰ έδέησε νάάναλυΟν) έκ τής άρσ ιώ τεώ ς του.'Ήδη άνέτελλεν ή όε- 
κάτη πέαπτη ημέρα άπό τής χύσεως τοΰ μετάλλου, καί έν τοσουτω 
ό ύπέο τό άνοιγμα τοΰ τηλεβόλου ουρανός έκαλύπτετο υπ® πυκνου πε
ρικαλύμματος καπνοδ, τό δέ έ δ α ρ ς  διετέλει πεπυρακτωμένον εις α- 
κτΐ η διάκοτίων ποδών περί τήν κορυφήν τοΰ λόφου τών πετρών. ^

Αί ήαέοαι παοήρχοντο, αί εβδομάδες διεδέχοντο άλλήλας, και ομως 
ό μέγας εκείνος ‘κύλινδρος ούδόλως άπεψύχετο· άδύνατον νά πλησιάσν, 
τις. Έ πρεπε λοιπόν νά άναμείνωσι, καί τά μέλη τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλ
λόγου κατέτρωγο ; τούς όνυχάς των έξ ανυπομονησίας.  ̂ ^

« Σ ήχειο ; ε/ομεν δεκάτην Αύγουστου, εκραξε πρωίαν τινά ό Γ^ων 
Μάστων. Μόλις τέσσαρες μήνες μας άπο/ωρί,ουσιν άπο της πρώτης 
Δεκεμβρίου, καί έντοσούτω άμφιβάλλω άν έως τότε θά είμεθα κατά 
πάντα έτοιμοι· μένουν είσέτι τόσα πράγματα νά έκτελεσθώσι, ',οντέστι 
νά άφαιρεθΐ* τό χόανο ·, νά χορηγηθεί ή πρόσφορος διάμετρος είς τόν 
αύλόν, νά λειανΟ?] έσωτερικώς καί νά γομωθτ;· καί όμως ουτε να πλη- 
σιάσωμεν δυνάμεΟα! Μ ήπως δέν έχει σκοπό/ νά άποψυχθτ) ποτε; Ιύου

είς σκληρός έμπαιγμός!»
Μάτην έπροστάθουν νά καθησυχάσωσι τόν άνυπομονον γραμματέα* 

ό Βαοβικάν διετέλει σιωπηρός, ά λ λ ’ ή σιωπή αΰτη ύπέκρυπτεν ύπό- 
κω?όντινα άγανάκτησιν. Σκληρά; ήν διά τούς ίνδρας τοΰ πολέροννά 
κοατηΟώσιν ύπό απροόπτου κωλύματος, τό όποιον μόνος ό χρόνος ήδύ
νατο νά κατανικήστ], καί νά εύρεθώσιν ύπό τήν διάκρισιν άκαταμα-

νήτου έχθροΰ. , ^
'  >£ ν  τούτοις έκ τών καθημερί'ώς γενομενων παρατηρήσεων^ ε,εοη-

λώθη μεταβολή τις είς τήν θερμοκρασίαν τοΰ εδάφους, κατά τήν 1 δην
δέ Αύγούστου οί άπό τοΰ ςομίου τής Κολομβιάδος έκπεμπόμε' ο: άτμο;
ήλαττώθησαν έπαισθητώς κατά τε έκτασιν καί πυκνότητα. Μετά τινας
ήμέοας τό έδαφος άνέδιδεν έλαφράν τινα ύπόφαιον έξάτμισιν, ήτις ήν
\ τελευταία πνοή τοΰ εντός πετρώδους φερέτρου κεκλεισμένου θηρίου.

Siixpov κατά μικρό; οί δονισμοί τοΰ εδάφους έπαυσαν, καί ό κύκλος
τής πυρακτώσεως περιεστάλη· τότε δέ οί τολμηρότεροι καί οί μάλλον 
ανυπόμονοι' προτηγγ ισα'*. Τήν επαύριον προύχώρησαν δύο όργυιάς, τήν 
μετά ταύτην τέσσαρ&ς, καί τήν 22αν Αύγούστου ό Βαρβικάν μετά 
τών τεσσάρων αύτοΰ συναδέλφων καί τοΰ μη μανικού κατώρθωσαν νά 
άναβώσίν έπί τοΰ έκ χωνευτόδ μετάλλου στρώματος, τοΰ καλύπτον
τας τήν κορυφήν τοΰ λό~ου τών πετρών, στρώματος λίαν ύγιεινοΰ,
καθόσον δεν ήσθάνοντο ψδχος είς τούς πόδας.

«Τέλος πάντων!» εκραξεν ό πρόεδρος τοΰ Τηλεβολικοδ Συλλόγου 
μετά στεναγμοΰ -ευφροσύνης.

Τήν αύτήν ημέραν έπανέλήφθησαν αί έργάσίαι. Καί πρώτον έπελή- 
φΟησαν της άφαιρέσεως τοΰ εσωτερικού χοάνου, διά νά έλευθερωθτ) τό 
κοίλωμα τοΰ τηλεβόλου. 'I !  σκαπάνη, ή σφύρα καί άπαντα τά εργα
λεία τής διατρύπήσεως διετέλουν είς άένναόν κ'ίνησι ·, καθόσον ή άργιλ- 
λιτις καί ή άμμος άπεσκηρύνθησαν μεγάλως ώ ς έκ τής έπενεργείας 
της θερμότητος* άλλά, ττ) βοήθεια τών μηχανών, κατώρθωσαν νά ά- 
παλλαγώσι συντόμως τοΰ μίγματος τούτου, είσέτι ύποΟερμου κατά 
τά μέρη τής έπαφής αύΐοΰ μετά τών χέιλεων τοΰ μετάλλου. Τό 
εξαγόμενον υλικόν μετεκομί'ετο μακράν έπί όχήμάτω», κι ουμέ.ων διά 
τοΰ άτμοΰ* τοσοΰτον δε ζήλο / κατέβαλον περί τήν έργασίαν ταύτην, 
τοσουτω άποτελεσματική ήν ή παρουσία τοΰ Βαρβικάν καί αί θελήσεις 
αύτοΰ τοσουτω ίσχυρώς έξεδηλοΰντο ύπό τήν μορφήν δολλαρίων, ώστε 
τήν 3ην Σεπτεμβρίου ούδέ τό έλάχιστον ίχνος τοΰ χοάνου έμενεν.

’Αμέσως μετά τοΰτο ήρχησεν ή εργασία τής λειάνσεως. Αι πρός 
τοδτο κατάλληλοι μηχαναί έγκατεστάθησαν άνευ αργοπορίας, καί τά 
ισχυρά καί οξέα αύτών άναστομωτήρια περιέξεον έπιτυχώς τάς τρα
χύτητας καί άνωμαλίας του σιδήρου. Έ ν  διαστηματι ολίγων εβδομά
δων ή έσωτερική επιφάνεια τοΰ άπεράντου σωλή ος κατέστη έντελώς 
κυλινδρική, καί τά κοιλώματα τοΰ τηλεβόλου άπέκτησαν τ /jv άπαιτου* 
μένην στιλπνότητα.

Τέλος τήν 22αν Σεπτεμβρίου, το-ιτέστι; ε,δεκα μήνας μ ετ?τη ν  
άνακοί ωσι; τοΰ Βαρβικάν, τό πελώριον τηλεβόλον ην έτοιμον κατά 
πάντα· δεν έ),ειπεν είμή ή Σελήνη, πλήν ήσαν βέβαιοι ότι Οά ήτο πι
στή είς τήν συνάντησιν. II χαρά τοΰ Τ ζώ ; Μάστωνος ήτο άπερίγρα- 
πτος, καί μικροΰ έδέησε νά ύποττ^ δεινήν πτώσιν ένώ προσεπάΟει νά 
βυϋίση τά βλέμματα αύτοΰ είς τόν σωλήνα τοΰτον τών έννεακοσίων 
ποδών ά.ευ τοΰ δεξιοΰ βραχίο ος τοΰ Βλομ?βερρΰ, τοΰ περιτωθέντος



"Χ7 ευτυχίαν του, ό γραμματεύς τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλόγου Οά εΰρί·* 
σκε βέβαιο; θάνατον είς τόν πυθμένα της Κόλομβίάδος.

Τό τηλεβόλο; λοιπόν συνετελέσθη, καί ούδεμία ύπήρχεν αμφιβολία 
περί της επιτυχίας αύτοΰ* ώστε τήν 6ην ’Οκτωβρίου ό στρατηγός 
Νίχωλ έκών άέκων καΟυπεβλήΟ*η εις τόν πρώτον όρον τοΰ μετά τοΰ 
βαρβικάν στοιχήματος του, ούτος δέ ένέγραψεν εϊς τήν στήλην τών 
εισπράξεων του τήν ποιότητα δισχίλίων δολλαρίων. ΙΙας τις εννοεί, 
οτι ή άγανάκτητις τοΰ στρατηγό) έφθασεν εις τό υψιστον αύτής ση- 
μεΐον, συνεπεία δέ ταύτης ύπέστη έλαφράν τινα άοθενειαν άλλ’ έμενον 
ϊτέτι τρία στοιχήματα έκ τριών, τεσσάρων καί πέντε χιλιάδων δολ- 
.αοίων, καί άν μόνον δύο ές αύτών έκέρδαινε, Οά ήν άρκετά ικανοποιη
μένος/Αλλά περί χρημάτων ούδαμώς έφρόντιζεν ό γεννάδας,καί ή πρώ

τη λαμπρά επιτυχία τοΰ άντιπάλου του, κατορθώσαντος νά χύση τη- 
\εβόλο>, καθ’ ου άδύνατον ήν ν’ άνθέξωσι καί αύται αί δέκα όργυιών 
.τά/ος έχουσαι πλάκες, έξηγρίωνε καί καθίστα αύτόν παράρρον.

Ά πό τής 2 3 η ; Σεπτεμβρίου τό περίφραγμα τοΰ λό~ου τών πε
τρών άφέΟη έλεύθερον εϊς τό δημόσιον, καί δυσκόλως δύναταί τις νά 
φαντασθ/) τήν συρροήν τών πρός έπίσκεψιν τοΰ τηλεβόλου έρχομένων 
ξένων. Πανταχόθεν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών άπεβιβάζοντο είς τήν 
Φλωρίδα, άπό δε τής ένάρξεως τών έργασιών μέχρι τής εποχής εκεί
νης, τουτέστο έν ένδεκαμήνω διαστήματι, ή πόλις της Τάμπα-Τόβνης 
κατήντησε νά μεταβληΟη είς δευτερεύουσαν πόλιν, καθόσον ήρίθμει 
πληθυσμόν εκατόν πεντήκοντα χιλιάδων. "Απασαι αί περί τό φρούριον 
τοΰ Βοούκ πλατεΐαι μετετράπησαν είς σύμπλεγμα οδών, προεξετάθη- 
σαν δέ μέχρι της γηίνης γλώσσης, τής χωρΓούσης τούς δύο όρμους 
τοΰ Ά γ . Πνεύματος.’Επί τών τέως έρήμων έκείνων οχθών, τών κατα- 
καιομένων ύπό τοΰ άμερικανικοΰ ήλίου, άνηγέρΟησαν νέαι συνοικίαι, 
•εύρεΐαι πλατεΐαι, δενόροκαλυπτοι οοοι, και ολοκληρον οασος οικιών* ε- 
ταιρίαι έσυστήΟησαν πρός οικοδομήν έκκλησιών, σχολείων, καί λοιπών 
δημοσίων καί ιδιωτικών καΟιδρυμάτων, καί είς τοεούτω όλιγοχρόνιον 
ΐ 'ά Α μ α  ή πόλις έδεκαπλασιάσθη ώς διά μαγείας.

Γνωστόν έστιν ότι οί 'Γανκαΐοι γεννώνται έμπορέ* παντοΰ όπου ή
θελε ρίψει αύτούς ή τύχη, άπό τής πεπηγμένης μέχρι τής κατακε- 
καυυ.ένης ζώνης, άνάγκη νά χρησιμοποιώσι τό έμπορικόν αύτών ένστι
κτον. Έ φ ’ω καί οί χάριν περιεργείας τό πρώτον έλΟόντες είς τήν Φλω- 
ίίδα καί ίνα παρακολουΟήσωσιν έκ τοΰ πλησίον τάς έργασίας τοΰ Τη-

,βολικοΰ Συλλόγου, άμα άποκατασταΟέντες είς Τάμπα-Τόβνην, πα-

ρεσυρΟησαν είς τόν χείμαρρ'ον τών εμπορικών επιχειρήσεων. Τά έκμι- 
σθούμενα πλοΐα πρός μετακόμισιν τοΰ ύλικοΰ καί τών έργατών παρέ- 
σχον άσυνή&η και άπαράμιλλον ζωηρότητα είς τόν λιμένα, ταΰτα δέ 
παρηκολούθησαν μετ’ όλίγον έτερα, παντοίου σχήματος καί παντοίας 
χωρητικότητας, κομίζοντα φορτία ζωοτροφιών, προμηθειών καί εμπο
ρευμάτων. "Ωστε ό λιμήν διηυλακίζετο καθ’ άπάσας αύτοΰ τάς διευθύν
σεις, δάση ιστών έκάλυπτον άμφοτέρους τούς όρμους, ευρύχωρα δέ λο
γιστήρια έφοπλιστών, γραφεία ναυλομεσιτών καί έμπορικά καταστήμα
τα άπηντώντο πανταχοΰ, και ή Ν α υ τ ι κ ή  Έ  φ η μ ε ρ ί ς της πό
λεως έσημείου καθημερινώς νέους κατάπλους.

Ενώ αι οδοί έπολλαπλασιάζοντο περί τήν πόλιν, αύτη, ώς έκ τής 
Οαυμασίας αύξήσεως τοΰ πληθυσμοΰ καί τοΰ έμπορίου της, συνεδέετο 
«ά  σιδηροδρομικής γραμμής μετά τών μεσημβρι-ών επαρχιών τής 
Συμπολιτείας. ’Ιδιαιτέρα γραμμή συνήνωσε τήν Μοβίλην μετά τής 
Πενσακόλης, τοΰ μεγάλου τούτου ναυστάθμου τής μεσημβρίας, άπό δέ 
τοΰ σημείου τούτου διηυΟύνΟη πρός τήν Ταλαχασέην. Ένταΰθα ύα'- 
στατο τότε τεμάχιον σιδηροδρόμου, είκοσι καί ένός μιλιών τό μήκος, 
δί ού ή τελευταία αυτη πόλις συνεκοινώνει μετά τής παραλίου τοΰ 
Ά γ . Μάρκου* τό άκρον λοιπόν τής σιδηροδρομικής ταύτης γραμμής 
ήν τό προεκταΟέν μέχρι της Τάμπα-Τόβνης, ζωογονούν κατά τήν διά- 
βασιν αύτοΰ τάς νεκράς είτε νεναρκωμένας χώρας της κεντρικής Φλω
ρίδος. ‘Ώ στε ή Τάμπα-Τόβνη, χάρις είς τά θαυμάσια ταΰτα τής βιο 
μηχανίας, τά όφειλόμενα είς τήν έκκολαφθεΐσαν μίαν τών ημερών ιδέαν 
έν τώ έγκεφάλω άνθρώπου τινός, κατέκτησε τά δικαιώματα μεγάλης 
καί σημαντικής πόλεως* έπωνομάσΟη δέ Σ ε λ  η ν ό π ο λ ι ς ,  καί άπέ- 
ναντι ταύτης ή πρωτεύουσα τής Φλωρίδος ύςίστατο ολικήν εκλειψιν, 
ορατήν έκ πάντων τών σημείων τοΰ κόσμου.

"Εκαστος δύναταί νά έννοήση ήδη διατί υπήρξε τοσούτω μέγας ό 
μεταξύ Τεξάς καί Φλωρίδος συναγωνισμός, καί διά ποιον λόγον πα- 
ρωργίσθησαν οί Τεξαΐοι όταν ειδον τήν πολιτείαν αύτών παραγκωνι- 
σθεΐσαν ύπό της έκλογής τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλόγου. Έ ν τη προορα
τική αύτών συνέσει ένόησαν πόσον ήδύνατο νά ώφεληΟή χώρα τις έκ 
τής έπιχειρήσεως τοΰ Βαρβικάν, καί πόσα άγαθά ήθελε συνεπιφέρει είς 
τοιοΰτος ασυνήθης κανονοβολισμός. 'Η Τεξάς ήδικείτο πολύ έκ τής 
προτιμήσεως ταύτης τοΰ Συλλόγου ύπερ τής Φλωρίδος, καθ’ όσον έ
παυε τοΰ νά ήναι εύρύχωρον κέντρον έμπορίου καί σιδηροδρομικών γραμ
μών, παρεμποόίζετο δε έπαισθητώς ή αύξησις τοΰ πληθυσμοΰ της* πά\-



τα δέ ταΰτα τά ωφελήματα άπελάμβανεν ή άθλια αΰτη Φ λω ρ ο Γ/.ή  

χερσόνησό;, ή παρεμβεβλημενη ώς τις σην μεταξύ τών ύδάτων του*, 
κόλπου καί τών κυμάτων του ’Ατλαντικού Ώχεα* οΟ. Ώ στε ό Εαρβι- 
κάν οικακος άπεβη αντικείμενο > μίτους και άντιπαθείας έκ μέρους τών 
Τεξαίων.

Εν τοσουτω καιτοι οί νεοι κάτοικοι της Τάμπα-Τόβνης παρε'όθησαν 
είς τ/]'/ εμπορικήν αυτών μα- ίαν χαί εί; τόν βιομηχανικόν οίστρον τω'^ 
ούχ ήττον δέν άπηξίουν προτοχής καί ενδιαφέροντος τάς προόδους τών 
εργασιών τοΰ Ιηλεβολικοΰ Συλλόγου. Αί παραμικρόιεραί-λεπτομέρε^αι 
της έπιχειρησεως, ό ελάχιστος κτύπος της σκαπάνης συ'εκί'ουν αυ
τούς. 'II  άπό της πόλεως είς τό/ λόσον τών πετρών διάβασες ην διη
νεκής καί άκατάπαυ.στος· μία πομπώδης, ούτως είπεΐν, λιτα'εία, μία. 
αληθής εκστρατεία.

Εύκολον ήν νά προί'η τι.;, οτι, κατά τήν ημέρα'/ της εκπυρσοκροτή
σ ε ις , οί θεαταί Οά ήριθμοΰ/το κατά εκατομμύρια, καθόσον πρότολλοΰ 
έκ πάντων τών σημείων τής υδρογείου σφαίρας τό πλήθος συέρρεε» 
έπί τής στενής ταύτης χερσονήσου. Ήδύνατό τις νά ύποθέαη, δτι ή 
Ευρώπη μετηνάστευεν είς τήν ’Αμερικήν.

Τό βέβαιον είναι, δτι άχρις εκείνης τής ώρας λίαν μετρίως ίκανο- 
ποίήθη ή περιέργεια τών πολυαρίθμων ξένων, καθότι ενώ πάντες περιέ- 
μενον άνυπομόνως τό θέαμα τής έγχύσεως τοΰ μετάλλου, μόλις ήδυ- 
νήθησαν νά ίδωσι μακρόθεν τόν καπνόν αύτοΰ. Οί ακόρεστοι οφθαλμοί 
εύρισχον τοΰτο ο λ ίγ ο ν , καί ύπελάμβανον δτι ό Βαρβικάν ήθέλησε νά έ-. 
φαρμόση κατά τήν περίστασιν ταύτην τό τοΰ Εύαγγελίου «Πολλοί μέν 
είσι κλητοί, ολίγοι δέ έκλεκτοί.» ’Εντεύθεν δυσαρέσκειας ψιθυρισμοί 
αγανακτήσεως- καί αποδοκιμασίας, καί έπί τέλους βλασφημία'. Έκάκι- 
ζον τόν πρόεδρον ώς άπολυτόφρο'α, ώς αύθαίρετο'1, καί ή πράξίς του 
αυτή έχαρακτηρίσθη ώς ή τ  τ  ο ν Ά  μ ε ρ 5.x αν ι κ ή* θά παρηκολούθει 
δέ τάς ήθικάς ταύτας διαδηλώτεις καί αληθής στάσίς, άν ό Βαρβικάν 
δέν συνεκίρνα τό ακλόνητο / τών άποφάσεων αύτοΰ μετά τής μεγαλη- 
τέρας διπλωματικής έπιδεξίότητος.

Έ ν  τοσουτω δτε ή Κολομβίας συνεπληρώΟη όλοσχερώς, άδύνατο/ 
άπέβαινε νά διατηρη'ϊ] πλέον ό φραγμός, πάσα δέ περαιτέρω άπαγο- 
ρευσις θά έθεωρειτο ώς κακή διάΟεσις, καί θά είχε δεινάς συνεπείας. 
"Οθεν ό Βαρβικάν ή οιξε μέν τάς θύρας είς πάντας, άλλ’ ώθούμε'ος 
ύπό τοΰ πρακτικοΰ αύτοΰ νοός, άπεφάσισε νά έπωσεληθ?) τής γενικής 
ταύτης ο'Γ'.οπεριεργείας.

Ε Τ Σ  Ί  F1N Σ Ε Λ Η Ν Η Ν .

Τ ίτο  πράγμα λίαν σημαντικόν διά τούς ’Αμερικανούς ή έπίσκεψις 
της πελωρίου Κολομβιάδος, άλλ’ δ,τι έφαίνετο είς αύτούς ώς τό μ ή 
π ε ρ α ι τ έ ρ ω  τής ευδαιμονίας ήν ή είς τά βάθη αύτης καταβασις' 
δθεν ούδέ είς έκ τών θεατών εύρέΟη ό μή έκδηλώσας τόν διακαή αί- 
τοΰ πόθον πρός έπίσκεψιν τών σπλάγχνων τής μεταλλί-.ης ταύτης α
βύσσου. Κάλαθο: παμμέγιστοι, άνηρτημέ οι άπό ατμοκίνητων τροχα
λιών, έπέτρεπον είς τούς θεατάς νά εύχαριστί]σωσ! τήν όιψα) εαν πε- 
ριέργειάν τω ν οί πάντες δέ, μηδ’ αύτών τών γυναικώ", τών παιδιών και 
τών γερόντων έξαιρουμένων, συνωθοΰντο περί τό κολοσσιαίο'/ τηλεβό- 
λον, προθυμοποιούμενοι τίς πρώτος νά είσχωρήοη είς τά μυστήρια αύ
τοΰ. Καίτοι δέ ή διατίμησις τής καταβάσεως ώρίσθη εις τό αρκετά ση
μαντικό / πο"ό / τώ / πέ /τε δολλαρίων κατ άτομον, άλλ όμ-ως καθ όλον 
τό προηγηΟέν τ ή ; έκπυρσοκροτήσεως δίμηνον διάστημα τό ταμεΐον τοΰ 
Τηλεβολικοΰ Συλλόγου ώ-ρελήΟη έκ τών εισπράξεων πεντακοσιας χι

λιάδας δολλαρίω'1.
Περ ιττόν νά εΓπωμεν, δτι οί πρώτοι κατελθόντες είς τά ανήλια βάθη 

τής Κολομβιάδος καί έπισκεφθέντες δωρεάν άπα'/τα τά με; η αύτης 
ήσαν τά μέλη τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλόγου, δικαίωμα, δπερ ώιειλετο 
είς τήν ένδοξον ταύτην όμήγυριν. 'II  πάνδημος αΰτ/] τελετή έγένετο 
την 25η/ Σεπτεμβρίου. ’Ιδιαιτέρα κάλαθος τής τιμής παρελαβε τόν 
πρόεδρο/ Βαρβικάν, τόν Τζών Μάστωνα, τό/ ταγματάρχην Έ λφ ιςώ - 
να, τόν στρατηγόν Μάργαν, τόν συνταγματάρχην Βλομσβεδρύ, τόν μη
χανικόν Μουρχισώνα καί ετερα έκ τών διακεκριμέ ων μελών τοΰ έν
δοξου Συλλόγου* έν δλοις δέκα. Γπήρχεν ει:ετι αρκετή Οερμοτης εις 
τά βάθη τοΰ έπιμήκους τούτου μεταλλικού φρέατο;, ώστε ό ίορώς ερ- 
ρεεν άφθόνως, καί ήσθά'.ο no  ούκ όλίγην στε οχωρίαν. Αλλ όποια ύ- 
πήρξεν ή χαρά καί ή έκπληξις αύτών, όταν εφθασαν είς τόν πυθμένα! 
Τράπεζα, πλουσίως παρεσκευασμέ- η, ιστατο έπί τοΰ λιθί'ου έπιπέδου, 
τοΰ ύποβαστάζοντος τήν Κολομβιάδα. Τό έμβαδόν τοΰ πυθμένο; έφωτί- 
ζετο διά τοΰ ήλεκτρικοΰ <ρωτός, άποτελοΰντος φωτισμόν παρεμφερή 
πρό; τόν τής ήμέρας. Πολυάριθμοι παροψίδες μετ’ εκλεκτών φαγητών 
έφαίνοντο οίονεί κατερχόμε' αι άπό τοΰ ούρα· οΰ, καί παρ ετίθεντο δωκο- 
χικώ; ένώπιον τών έστίαζομένων, έ' ώ οί ώραιοτεροι γαλλικοί or οι ερ- 
ρεον ά-ρθόνως καθ’ άπασαν τήν διάρκειαν τοΰ λαμπροΰ τούτου δείπνου, 
τοΰ διδομέ-ου έννεακοηίους πόδας ύπό τήν γήν.

Τό συμπόσιο/ υπήρξε ζωηρότατο'/ καί μάλιστα λίαν θορυβώοες. Πο
λυάριθμο’· προπόσεις έγένοντο ύπέρ τής γηί'-ης σφαίρας, ύπέρ τοΰ δθ '



ρυφόρσυ αυτής, υπέρ του Τηλεβολ*κ;ΰ Συλλόγου, υπέρ της Συμπολί-» 
τείας, ύπερ της Σελήνης, της Φοίβης, της ’Α ρτέμιος, τοΰ φωστήρος 
τών νυκτών, τοΰ ειρηνικού ταχυδρόμου τοΰ στερεώματος, κλπ. κλπ. αί; 
δε ζητωκραυγαί κα: αί χειροκροτήσεις, φερόμεναι επί τών ηχηρών κυμά- 
■ω  ̂ τσ  ̂ απεραντο> άκουστικοΰ εκείνου σωλήνος, εφθα'.ον μέχρι της 

ακρας αύτοΰ ώς κεραυνός, και το πλήθος, συνηγμένον περί τον λόφον, 
συνηνωνε τάς κραυγάς αύτοΰ μετά τών είς τό βάθος της γιγαντώδους 
Κολομβιαοος βυθισμένων συμποτών.

Ο Τ,ών Μαστών δεν ήτο πλέον κύριος τοΰ έαυτοΰ του. Δύναταί 
τις νά ισχυριτθίί, ότι άσυγκριτως πλείότερον έκραύγασε καί έχειρονό- 
μησε, παρ όσον έφαγε καί έπιεν. Ελεγε δέ μεταξύ άλλων, ότι δέν Οά 
ά ντηλλασσε τήν Οεσιν αύτοΰ ούοέ μέ εν βασίλειον, καί άν άκόμη τήν 
στιγμήν εκείνην τό τηλεβόλον ήν κατά πάντα έτοιμον καί ή έκπυρσο- 
κροτησις αύτοΰ έμελλε νά τόν έκσφενδονίση κατά μυριάδας τεμαχίων 
εϊς τά αιθέρια διαστήματα. Πλήν εϊς τήν παρ'*ΰσαν περίσταση  ίσως 
ήτο καταλληλον νά ύπομνήσωμεν είς τούς άναγνώστας τήν αρχαία;*, 
παροιμίαν: «Λογοι συμποσίου, έπεα πτεροεντα.»

ι
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T O  ΑΠΡΟ Ο ΠΤΟΝ ΤΗ Λ ΕΓΡ Α Φ Η Μ Α .

At έργασιαι τοΰ Ίηλεβολικοΰ Συλλόγου σχεδόν έπερατώΟησαν, καί 
βμως δύο ολόκληροι μήνες έμελλον νά παρέλθωσι μςχρ* τής ήμέρας, 
καθ ήν ̂ έπρόκειτο νά σφενδβνιτθτΐ ή σφαίρα πρός τήν Σελήνην δύο μή
νες πάνδημο» αγωνίας καί ανυπομονησίας, οίτινες Ιμελλον νάΐφανώσ 
μακροί ώς αιώνες.

Αχρις ώρας αί παραμικρότεραι λεπτομέρειαι της τεραστίου ταύτης 
εργασίας έδημοτιεύοντο καθημερινώς ύπό τών έφημερίδων, τάς οποίας 
οί νεολόγοι κατέτρωγον, ούτως εϊπεΐν, διά τοΰ άπλήστου βλέμματός 
των· πλήν ύπήρχε φόβος μήπως τό γόητρον έλαττωθή τούντεΰθεν έ- 
παισθητώς, έκαστος δέ άνησύχει, άναλογιΐόμενος ότι θά έπαυεν ών μέ- 
τοχος τών ήμερησίων συγκινήσεων.

Καί όμως οϋδεις τών φόβων τούτων έπραγματοποιήθη. Συμβεβηκάς

τι άνέλπιστον, παράδοξον, άπιστευτον, άπίθανον, ήλθε νά ένθουσιάση έκ 
νέου τά άνησυχοΰντα πνεύματα, καί νά έμβάλη ολόκληρον τόν κόσμον 
είς δεινόν ύπερερεθισμόν,

Τήν 30ην Σεπτεμβρίου, ακριβώς τήν τρίτην εσπερινήν ώραν καί 
τεσσαράκοντα όκτώ λεπτά, τηλεγράφημά τι, διαβιβασθέν διά.τοΰ με
ταξύ Βαλεντίας έν Ιρλανδία, Νέας Γής καί τής άμερικανικής ακτής 
ύποβρυχίου κάλω, έφθασεν είς Τάμπα-Τόβνην, άπευθυνόμενον πρός τόν 
πρόεδρον τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλόγου,

Ό  Βαρβικάν έσχισε τό περικάλυμμα τοΰ τηλεγραφήματος, άνέγνω 
τό περιεχόμενον, καί μεθ’ ολην τήν ίσχύν, ήν έφ’ έαυτοΰ έξήσκει, τά 
χείλη του ώχρίασαν, οί οφθαλμοί του έθαμβώθησαν, καί μικροΰ δεΐν ό 
χάρτης διέφευγε τάς χεΐράς του,

’Ιδού τί διελάμβανε τό λακωνικόν έκεινο έγγραφον, όπερ διαπρέπει 
ήδη έν τοϊς άρχείοις τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλόγου:

ΓΑΛΛΙΑ, Παρίσιοι,
3 0  Σεπτεμβρίου, 4 ώραι πρωίας, 

Βαρβικάν, Τάμπα, Φλωρίς,

7 / γωιχέναι Πο.Ιιτεΐαι.

’Αντικαταστήσατε σφαιροειδές όβούζιον διά χυλι,νδροκωνικοΰ βλή
ματος. Θά είσέλθω εντός αύτοΰ. Περιμείνατέ με. "Ερχομαι μέ τό 
άταόττλΓΛ.·. ’ » -  λ α ς.

ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΔΛΝ,

ΙΗ '.

Ο Ε Π ΙΒ Α Τ Η Σ  Τ Ο Γ  Α Τ Α  Α Ν Τ Ο Σ .

’Εάν ή κεραυνοβόλος αύτη είδησις, άντί ταχύπτερος διά τών ηλεκ
τρικών συρμάτων νά μεταβιβασθ?], έφθανεν άπλώς διά τοΰ ταχυδρο
μείου έντός έσφραγισμένου φακέλλου, οί δέ Γάλλοι, Ά γγλοι καί Α μ ε
ρικανοί υπάλληλοι δέν ειχον γνώσιν τοΰ τηλεγραφήματος, ό Βαρβικάν 
ούδ’έπί στιγμήν θά έδίσταζεν, άλλά φρονίμως ποιών θά έσιώπα, ί'να μή 
καταστρέψη τό έργον του. Τό τηλεγράφημα τοΰτο, καθό έκ Γάλλου



προερχόμενο'*, θά ύπέκρυπτεν άναμφιβόλως άπάτην τινάχάριν έμπαιγ- 
μοΰ. 'Οποία ενδειξις της θρασύτητος οίουδήποτε άνδρός, τολμήσαντος 
νά συλλαβή μόνον τήν Ιδέαν τοιούτόυ ταξειοίου! Καί άν τοιοΰτος άν
θρωπος εζη, δέν ήτο πρέπον έντός φρενοκομείου καί ούχί έντός βλή
ματος νά έγκλεισθ»};

Εν τούτοις τό περιχόμεΌν τοΰ τηλεγραφήματος έγνώσθη ένεκα 
τής φυσικής αδιακρισίας τοΰ τηλεγράφου, ή δέ πρότασις τοΰ Μιχαήλ 
Άρδάν διεδίδετο εις όλα τά κράτη τών Ή νωμέων Πολιτειών. Οΰτως 
ό Βαρβικάν ούδένα λόγον ειχεν ίνα έπϊ πλέον σιωπά. Συνήθροισε λοιπόν 
πάντας τούς έν Τάμπα-Τόβνη παρόντας συναδέλφους αύτοΰ, καί, άνευ 
προηγουμένης σκέψεως καί συζητήσεως έτ.ί τοΰ άξιοπίστου τοΰ τηλε
γραφήματος, άνέγνω ψυχρώς τά λακωνικόν αύτοΰ περιεχόμενο'·.

« Αδύνατον ! — Άπίθανον ! —  Καθαρός αστεϊσμός! —  Μάς ένέ- 
παιςαν! —  Γελοΐον! —  ’Ανόητο/! » Και άπασαι αί έκφράσεις, αί 
έκδηλοΰται τήν άμφιβολίαν, τήν απιστία'*, τήν εύήθειαν, τήν τρέλλαν, 
ήκούοντο έπί τινα λεπτά, συνοδευόμεναι καί ύπό τών είς πα^ομοίας πε
ριστάσεις συνήθων χειρονομιών. ‘Έκαστος ύπεμειδία, έμειδία, ύψωνε 
τούς ώμους ή διεδρήγνυτο είς γέλωτα, άναλόγως τής διαθέσεως αύ' 
τοΰ. Μόνος ό Τ  .ών Μάστων είπε λόγον άαστο”, άνακ^άξαΓ:

«Είναι ιδέα καί τοΰτο!
—  Ναι, άπήντησεν ό ταγματάρχης* άλλ’ εάν τοιαύτας ιδέας έπι- 

τρέπηται νά συλλαμβάνωμεν κάποτε, ύπό τόν όρον όμως τοΰ νά μή 
σκεπτώμεθα καν περί της έκτελέσεως αύτώ'·.

—  Καί διατί όχι;» αντείπε ζωηρώς ό γραμματεύς τοΰ Τηλεβολι- 
κοΰ Συλλόγου, πρόθυμος ών εϊς συζήτησιν. Ά λ λ ’ οί λόγοι δέν παρε- 
τάθησαν έπί πλέον.

Έ ν  τούτοις τό όνομα τοΰ Μιχαήλ Άρδάν έκυκλοφόρει είς τήν πό
λιν τής Τάμπας. Οι ξένοι καί οί έντοπκ» έβλέποντο, άπέτεινον έρω- 
τήσεις πρός άλλήλους καί ένέπαΓον ούχί τόν Εύρωπαΐον,— τόν μυθο
λογικόν καί χιμαιρικόν τούτον άνδρα,— άλλά τόν πιστεύσαντα είς τήν 
υπαρξιν τοΰ προσώπου τούτου, τόν Τζών Μάστωνα. Ό τε  ό Βαρβικάν 
έπρότεινε ν’ άποστείλωσι σφαίραν είς τήν Σελήνην, έκαστος έθεώρησε 
τήν έπιχείρησιν φυσικήν, εύκατόρθωτον καί ά^ορώσαν καθαρώς τήν 
σφαιροβολικήν άλλά όν λογικόν νά ταξειδεύση έντός τοΰ βλήματος, 
νά έπιχειρήση τό άπίθανον τοΰτο ταξείδιον, ήν φαντασιώδης πρότασις, 
ειρωνεία, έμπαιγμός καί αύτό τοΰτο άπάτη!

Ο περίγελως διήρκεσεν άνευ διακοπής μέχρι τής εσπέρας· όυνά~

μεδα δέ νά βεοαιώσωμεν, ότι αί Ήνωμέ οι I ίολιτείάι καθ ό) οκληριαν 
κατελήφθησαν ύπό άκαθέκτου γέλω τος, όπερ λίαν άσυνηί’ες έστιν είς 
χώραν,ΙνΟα αί μάλλον αδύνατοι έπιχειρήσεις τυγχάνουσιν αύτοπροαι^έ- 
των έκθειαστών, οπαδών καί θιασωτώ». Ά λ λ ’ ή πρότασις τοΰ Μιχαήλ 
Άρδάν, ώς πασα νέα ιδέα, κατώρθωσε νά διαταράξη καί πνεύματά 
τινα, τό δε παράδοξον καί πρωτάκου ιτον αύτής έπηρέασεν, ώς ειχος, 
τόν ροΰν τών συνήθων συγκινήσεων· όθεν ήρχησαν νά σκέπτωνται

F )
τες όμως συνεφώνουν εϊς τοΰτο, ότι ό ριψοκινδυνεύω1* άνθρωπος Οά ήτο 
πα'άφρων καί έπειδή έξ άπαντος τό σχέδιον αύτοΰ δέν θά έλαμβανετο 
ύπό σπουδαίαν εποψι*, κάλλιο* Οά έποίει αωπών ή ταράττων όλόκλη- 
ρον έθνος διά τών γελοίων μωρολογιών του.

Έ ν  πρώτοις μέγα ζήτημα διηγέρθη, άν τό πρόσωπον τοΰτο πραγ- 
ματι ύφίστατο. 'Γπό τό όνομα Μιχαήλ Άρδάν ήτο γνωστός έν Α 
μερική Εύρωπαΐός τις, παροιμιώδης διά τάς παρατόλμους επιχειρή
σεις αύτοΰ. Ειτα τό διά τών βαθών τοΰ Άτλαντικοΰ έκτοξευθέν τηλε
γράφημα, τό όνομα τοΰ άτμοπλόου, έφ’ ού ό Γάλλος έλεγεν ότι έπε- 
βιβάσΟη, ή προσδιορισθεΐ;α ημέρα τής προσεχούς αύτοΰ άαξεως, π ί- 
σαι αι περιπτώσεις αύται άπέδιδον χαρακτήρα πιΟανότητος είς τήν 
πρότασί". Έ ν  τούτοις τό ζήτημα έπρεπε νά σαφηνισθ?) διά νά κα- 
θησυχάσωσι τά πνεύματα. ΙΙάραυτα οι πρότερον διεσκορπισμενοι άν
θρωποι συνήγοντο κατά ομάδας, αί ομάδες συνεπυκνοΰντο ενεκα τής 
περιεργείας, ώς τά άτομα ε-εκα τής ελξεως, καί τέλος συνέστη συμ
παγής σωρός διευθυνόμενος πρός τήν κατοικίαν τοΰ προέδρου Βαρβικαν.

Ουτος άπό τ?;ς άφίξεως τοΰ τηλεγραφήματος ούδεμίαν έπί τούτου 
έξέφερε γνώμην, άλλ’ ήκουσε τήν ιδέαν τοΰ Τζών Μάστω- ος, χωρίς 
νά έπιδοκιμάση ή ν’ άποδοκιμάση αύτήν. Μή εχων δ’ ύπ’ όψιν τήν άνυ- 
πομονησίαν τοΰ κοί'Όΰ ήρεμος διετέλει, άναμένων τήν έκβασιν τοΰ ζη
τήματος· διό καί ουδόλως ηύχαριστήΟη βλέπων τόν λαόν τής Ταμ- 
πας συναθροιζόμενο-* ύπό τά παράθυρα τοΰ οίκου αύτοΰ. Πάραυτα οι 
ψιθυρισμοί, αί κραυγαί, αί φωνασκιαι ήνάγκασαν αύτόν νά έμφανισθ?}, 
καθότι ώς άπελάμβαν εν άπάσας τάς τιμάς τής περιωπής αύτοΰ, οΰ
τως ύπε^ρεοΰτο νά ύφίσταται καί άπάεας αύτής τάς ά'ΐας.

'Ά μ α  αύτοΰ έμφανισθέντος, πάντες έσίγησαν, εις δέ πολίτης, λα
βών τό'* λόγον, έθεσεν αύτώ ξηρώς τό έπόμε ον ζήτημα: Αν πραγ-



ματικώς τό έν τώ τηλεγραφηματι ύπό τό όνομα Μιχαήλ Άροάν έκ- 
δηλούμενον πρόσωπον έκίνησε διά την ’Αμερικήν ή όχι;

« Κύριοι, άπήντησεν ό Βαρβικάν, εύρίσκομαι εις τήν αύτήν μέ υ
μάς άγνοιαν.

—  Καί όμως έπρεπε νά τό ήξεύρετε, άνέκραξαν άνυπόμονοί τινες.
—  'Ο χρόνος θά μας διδάξη τοΰτο, άπήντησε ψυχρώς ό Βαρβικάν.
—  Ό  χρόνος δέν δικαιούται νά χρατγ μετέωρον χώραν ολόκληρον, 

έπανέλαβεν ό ρήτωρ. ’Ετροποποιήσατε τό σχέδιον του βλήματος κατά 
τήν αίτησιν του τηλεγραφήματος;

—  Ό χ ι είσέτι, Κύριοι* άλλ’ όρΰώς λέγ ετε, πρέπει νά ήξεύρωμεν 
που νά στηριχθώμεν. Αύτός ούτος ό τηλέγραφος, ό προξενήσας πασαν 
τήν συγκίνησιν ταύτην, Οά μάς  δώση έντελεστέρας πληροφορίας.

—  Εις τόν τηλέγραφον! είς τόν τηλέγραφον!» άνέκραξε τό πλήθος.
Ό  Βαρβικάν κατήλθε, καί προηγούμενος τής πολυπληθοΰς ταύτης

συναθροίσεως, διηυθύνθη πρός τά γραφεία τής διευθύνσεως.

Αεπτά τινα βραδύτερον, τηλεγράφημα άπεστέλλετο πρός τόν πρόε
δρον τών μεσιτών τών πλοίων, είς Λιβέρπολιν. 'Ητουν δ’ άπάντησιν 
είς τάς άκολούθους ερωτήσεις:

« Όποιον πλοΐον είναι ό Α τ λ  α ς  ; — Πότε έγκατέλιπε τήν Ευ
ρώπην,— Έπέβαινεν αύτοΰ Γάλλος τις, όνόματι Μιχαήλ Άρδάν;»

Μετά δύο ώρας ό Βαρβικάν έλάμβανεν άκριβεστάτας πληροφορίας, 
άνεπιδέκτους παντός δισταγμού.

«Τό ταχύπλουν (steam er) " Ά τ λ α ς  άπέπλευσε τήν 2χν Όκτωβρ., 
διευΟυ ,όμενον είς Τάμπα-Τόβνην, Έπέβαινε δ’ αύτοΰ Γάλλος τις, ση- 
μειούμενος είς τό βιβλίον τών επιβατών ύπό τό όνομα Μιχαήλ Άρδάν.»

Μόλις έοοΟη ή διασάφησις αΰτη είς τό πρώτον τηλεγράφημα, κα 
έν τώ άμα οί οφθαλμοί τοΰ προέδρου έξηκόντισαν πυρ, οί γρόνΟοι αϊ
τού βιαίως συνεσφίχθησαν, ήκούσθη δέ ψιΟυρίζων ταΰτα*

« Λοιπόν άληθεύει! Ειναι δυνατόν! Ό  Γάλλος ούτος ύπάρχει, καί 
εντός δεκαπέντε ήμερών Οά ήναι εδώ! Ά λ λ ’ είναι τρελλός! δαιμονι
σμένος! . . .  Ποτέ δέν Οά συγκατατεθώ!. . . »

Καί έν τούτοις τήν αύτήν εσπέραν έγραψε πρός τούς κυρίους Βρί- 
δβίλ καί Σαν, παρακαλών νά διακόψωσι μέχρι νέας διαταγής τήν κα
τασκευήν τοΰ βλήματος.

Ή 5η όλως παράτολμο; καί ύπεράνθρωπον θά ήτο έάν έπεχειροΰμεν 
τήν άφήγητιν τής συγκινήσεως, ύφ’ ής άπασα ή Αμερική κατελήφθη*

ίΐώς, δηλαδή, ή έκτέλεσις τής Βαρβικανείου συγκοινωνίας πολλάκις 
διεφιλονεικήθη* τί είπον αί έφημερίδες τών Ηνωμένων Πολιτειών, τίνι 
τρόπω άπεδέχθησαν τήν εί'δησιν, και πώς έψαλον την άφιξιν του ή- 
ρωος τούτου τοΰ παλαιού κόσμου* έν οία δέ πυρετώδει ταραχή έκαςΌς 
εζη, άριθμών τάς ώρας, τά λεπτά καί τά δευτερόλεπτα. Αδύνατον εί
ναι νά δώσωμεν ιδέαν, έστω καί άσθενή, της όχληρας πιέσεως τοΰ 
εγκεφάλου πάντων, κυριευθέντων ύπό μιας καί τής αύτής σκέψεως. Οί 
πάντες έγκατέλιπον τάς άσχολίας των ένεκα μιας μόνον ένασχλήσεως, 
αί έργασίαι έπαυσαν, τό έμπόριον άνεστάλη, τά έτοιμα πρός άναχώρη- 
σιν πλοΐα ήσφαλίσθησαν έν τώ λιμένι διά δύο άγκυρών ίνα μή λεί- 
ψωσικατά τήν άφιξιν τοΰ Ά  τ  λαντο ς, συνοδίαι πλοίων προσήρχοντο 
πλήρεις καί άνεχώρου/ κεναΐ, παντοίου δέ μεγέθους ταχύπλοα, άτμό- 
πλοα, λιβυρνίδες καί Λέμβοι άδιακόπως διέσχιζον τόν όρμον του Αγίου 
Πνεύματος. Τέλος, ό πληθυσμός τής Τάμπα-Τόβνη; έτετραπλασιά- 
σθη έντός δεκαπέντε ήμερών ένεκα της άφίξεως πολυαρίθμων περιέρ
γων, κχτασκηνωσάντων ύπό σκηνάς, ώσπερ στρατός έν εκστρατεία  
εύρισκόμενος.

Τήν 20ήν ’Οκτωβρίου οί έν τή σκοπιά τοΰ πορθμού Βαχάμα εύρισκό- 
μενοι άνήγγειλαν ότι βλέπουσι πυκνόν καπνόν είς τόν όρίζοντα. Μετά 
δύο ώρας μέγα ταχύπλουν άντήλλασσε πρός αύτούς σημεία άναγνωρί- 
σεως. Πάραυτα τό όνομα τοΰ Άτλαντος άπεστάλη είς Τάμπα-Τόβνην. 
Τήν τετάρτην ώραν τό άγγλικόν πλοΐον έστρεψε τήν πρώραν πρός τόν 
όρμον τοΰ Αγίου Πνεύματος* τήν πέμπτην διήρχε' ο δι’άπάσης της δυ- 
νάμεως τοΰ άτμοΰ τά στενά τοΰ όρμου Χιλισβόρου, κατά δέ τήν έ'κτην 
ώραν ή γκυροβόλει έν τώ λιμένι τής Τάμπας.

'Η άγκυρα είσέτι δέν είχε πηχθή έν τώ βυθώ τής θαλάσσης, ότε 
πεντακόσιαι λέμβοι περιεκύκλωσαν τόν Άτλαντα, καί τό ταχύπλουν έξ 
εφόδου κατελαμβάνετο. Πρώτος ό Βαρβικάν ύπερεπήδησε τό θωρακεΐον 
τοϋ πλοίου, καί ματαίως προσπαΟών νά κρύψη τήν συγκίνησίν του, άνέ
κραξε διά φωνής τεταραγμένης:

«Μιχαήλ Άρδάν!

—  Παρών!» άπήντησεν άνθρωπός τις, ίστάμενος έπί τοΰ έπιστέγου 
τής πρώρας.

Ό  Βαρβικάν, σταυρώσας τάς χεΐρας, σιωπηλός, οι’ έταστικοΰ βλέμ
ματος άσκαρδαμυκτί παρετήρησε τόν έπιβάτν]ν τοΰ Άτλαντος. ΤΗτο 
δ’ ούτος άνήρ τεσσαράκοντα και δύο περίπου ετών, ύψηλός, άλλ’ όλί-
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γβν κυρτός ώς καρΟατις γέρου,α  έξώστην έπί τών ώμων. Ή  ώς λέον* 
τος ισχυρά κεφαλή αύτοΰ έ̂'σειεν άπό καιρού εις καιρόν τήν πυρόχρουν 
κόμην της, αληθή χαίτην λέοντος. Πρόσωπον βραχύ, πλατονόμενον 
κατά τους κροτάφους καί κοσμούμενο ν ύπό μύστακος άνωρΟωμένου ώς 
της γαλής, καί ύπό μικρών υποκίτρινων τριχών φυόμενων κατά τά 
μήλα των παρειών, οφθαλμοί στρογγυλοί καί ολίγον τι πεπλανημένοί, 
τελος^ βλέμμα μύωπος συνεπλήρου·, τήν γαλεοειδή ταύτην φυσιογνω
μίαν Ά λ λ ’ ή ρίς έδείκνυεν ανδρα τολμηρόν, τό στόμα ήν ιδιαζόντως 
ανθρώπινον, τό μέτωπο; ύψηλό ·, άγχίνουν καί κατηυλακωμένον ώς 
αγρός μηδέποτε άποχερσούμενος. Έ π ί τέλους κορμός λίαν άνεπτυγ- 
μέ.ος, κάθετος έπί ύψηλών σκελών, βραχίο νες μυώδεις όμοιοι πρός 
^χυ^ου, και καλώ,ήομοσμεους μοχλούς καί βάδισμα άπορασιστικόν, 
ταΰτα πάντα καθίστων τόν Εύρωπαΐον τοΰτο; άνδρα ρωμαλέον, στε- 
ρεώς κατεσκευα ιμένο-, σ φ υ ρ ή λ α τ ο ν  μ ά λ λ ο ν  ή χ  υ τ  ό ν, έάν έ- 
πιτρέπηται νά μεταχεφιτθώμεν εκφρασιν τής μεταλλουργικής τέχνης.

Οί μαΟη -α: ,οΰ Λαοατερ ή τοΰ Γρατιολέ Οά άνεύρισκον άκόπως έπί 
.οΰ κ^α-ου και τής φυ^ιογνιομιας τοΰ άνδρός τούτου τά άναμφισβή- 
τητα σημεία της μάχιμό τη το;, ήτοι θάρρος έν καιρω κινδύνου καί τά- 
βιν πρός τό καταπατειν τά εμπόδια* πρός τούτοις Οά διέκρίνον καί τά 
σημεία της ευμενειας καί τοΰ θαύμασμοΰ, ένστικτου καΟυτώντος ιδιο
συγκρασίας τινάς εμπαθείς λυκα νθρ ώ π ο υς έπιχειρήσεις. Ά λ λ 5 ό όγ
κο;, ο εμφαινων τήν διάθετιν τοΰ άποχτρ καί διαφυλάττειν, ελειπεν ό- 
λοτελώς.

Ινα συμπ)νηρωσωμεν τόν φυσικόν τύπον τοΰ επιβάτου το~Λ" ' ' 'Τί
τος, πρέπει νά περιγράψωμεν τά πλατέα καί άπέριττα ένί.^ατα αύ
τοΰ λερομε; 6ε πλατέα, οιότι ό επενδυτής καί ή περισκελις αύτοΰ τό
σου τον ει χον πλάτος, ώστε ό Μιχαήλ Άρδάν αύτός εαυτόν κ α τ α -  
σ τ ρο φέ α τ ο υ  έ ρ ι ο ύ χ ο υ  έπωνόμαζε-. Έφερεπεριλαίμιον χαλαρόν, 
ύι.οχάμοο; εΰ^εω, /"νεωγμέ,ον κατά τόν λαιμόν καί παρέχον δίοδο; εις 
ρωμαλέο ; τράχηλον, καί διαρκώς έκκομβωμέ/ας περιχειρίδας, όθεν έ- 
ςηρχοντο πυρέσσουσαι χειρες. Προσεγγίζω-; τις αύτόν,'συνησθάνετο ότ{ 
ο άνθρωπος ουτος καί κατά τούς δρίμυτέρους χειμώνας καί κινδύνους 
όε^ησθανετο ψΰχος, ούτε κατά τούς όφθαλμούς.

Α λλω , ,ε, έπι τοΰ καταστρώματος τοΰ ταχυπλόου έν τώ μέσω 
του πλήθους, έπηγαινοηρχετο, ούδέποτε ησυχάζω; άλλά σ α λ ε υ ό -  
μ ε ; ο ς C. π α γ  κ υ ρ ω ν, ως ελεγον οί ναΰται, χειρονομώ-;, όμιλών είς
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ενικόν τούς πάντας, καί κατατρώγων τούς όνυχάς του μετά νευρικής 
άπληστίας. Τοιούτους ίίιοτρόπους πλάττει ένίοτε ό Θεός, είς στιγμάς 
φαντασιοπληξίας εύρισκόμενος, άλλ’ άμέσως καταΟραύει τόν τύπον, έφ’ 
σύ κατεσκεύασεν αύτούς.

Καί όντως τό ηθικόν πρόσωπον τοΰ Μιχαήλ Άροάν παρεΐχεν εύρύ 
στάδιον σκέψεων είς τόν παρατηρητήν. Ό  καταπληκτικός ουτος άνήρ, 
ών διαρκώς έπιρρεπής πρός τάς ύπερβολάς, δέν ειχε φθάσει είσέτι είς 
τόν άνώτατον βαθμόν τούτων. Τά άντικείμενα παρίσταντο εις τόν άμ- 
φιβληστροειδή χιτώνα τοΰ όφθαλμοΰ αύτοΰ έχοντα ύπερμεγέθεις δια
στάσεις* έντεΰθεν δέ προήρχετο ή συρροή γιγαντείων ιδεών. Τά πάντα 
έολεπε μεγάλα, έκτός τών δυσκολιών καί τών ανθρώπων.

Επιπλέον ήν νοΰςγόνιμος,καλλιτέχνης έκ φύσεως, νεα\ίας έξυπνος, 
ό/ 1  έκ τών λεγόντων άδιακόπως ανοησίας, άλλ’ έκ τών όμιλούντων ό- 
7νίγα καί ορθά. Είς τάς συζητήσεις ολίγον περί λογικής έφρόντιζε, μή 
άνακαλύψας δέ τόν συλλογισμόν, ούδόλως είς αύτόν προσειχεν, άλλ’ ι
δίας μετεχειρίζετο εκφράσεις. Αληθής ταραχοποιός έξετόξευεν άπ’ εύ- 
Οείας έν πλήρει στέρνω έπιχειρήματα Οετικοΰ αποτελέσματος, καί ήγά- 
πα νά ύπερασπίζηταί όλαις δυνάμεσιν ύποΟέσεις σχεδόν άπωλεσμένας.

Μεταξύ άλλων ιδιοτροπιών άνεκήρυσσεν εαυτόν, ώς ό Sak sp eare , 
κέξο/ον αμαθή»· έπρέσβευε δέ τούς σοφούς περιφρονητέους άφομοιών 
αύτούς «πρός τούς ά, ιθμοΰντας τάς βολάς ενώ ήμεΐς βάλλομεν τήν 
σφαιρίστραν». Έ ν  ολίγοις ήτο είς πλανώ;toς, έκ τοΰ τόπου τών Οαυ- 
Ι̂ άτω; καταγόμενος, ριψοκίνδυνος καί όχι τυχοδιώκτης, παράτολμος, 

/.ατακρημνίζων τό άρμα τοΰ 'ΙΙλίου, Ίκαρος μετά ψευδών 
πτερύγων. Έ π ί τέλους δικαίως έκαυχατο περί έαυτοΰ* τολμηρός, έρρί- 
πτετο είς τρελλάς επιχειρήσεις, έν τώ κινδύνω ήτο τολμηρότερος καί 
αύτοΰ τοΰ Άγα,οκλέους, και πρόθυμος πάντοτε νά θυσιασθη, ούδέποτε 
παρεξέκλινεν άλλ’ ιστατο όρΟός ώς αί μικραί έξ έντεριώνης άκταίας

Λ / Λ > ν  r .-ν'» Λ Λ /ν'πλαγγόνες, ot ων ο& παι·;ες οιασκεοαίουν.-
Ειχεν ώς σύμβολον τό «καί έν τούτοις!» ό δ’ έρως τοΰ άδυνάτου 

ητο τό κκυριεΰο; αύτοΰ πάθος,» κατά τήν ώραίαν εκφρασιν τοΰ Πώπ.
Ά λ λ ’ ό έπιχειρηματίας ουτος άνήρ είχε καί τά έλαττώματα τών 

προτερημάτων του τούτων. Ό  μή διακινδυνεύων τι ούδέν έχει, λέγει ή 

παροιμία. Ό  Άρδάν όμως διεκινδύνευ *ε πολλάκις, καί έν τούτοις ούδέν 
ειχεν! νΗτο καταστροφεύς χρημάτων, αληθής πίθος Δαναΐδων. Αφιλο
κερδής, πρόθυμος είς τό βοηθεΐ”, ίπποτικός, ού:έποτε υπέγραψε τήν



καταδίκην καί αύτοΰ τοΰ άσπονδοτέρόυ έχθροΰ του, καί Οά έπωλεϊτο 
δοΰλος ίνα έξαγοράση Ινα μαΰρον.

Έ ν  Γαλλία ή έν Εύρώπη πάντες έγνώριζόν τόν εξοχον καί θορυβο
ποιόν τούτον άνδρα. Άναμφιβόλως περί αύτοΰ άκαταπαύστως ώμίλει 
ή μυριόστομος Φήμη, ήτες έπί τέλους καί κυνάγχην επαθεν ύπηρετοΰσα 
αύτόν! Έάν μόίς έπιτρέπηται ή εκφρασις, Οά είπωμεν ότι εζη έντός 
ύ α λ  ί ν ο υ ο ί κ ο υ ,  εχων απαντάς τούς ανθρώπους κοινωνούς τών κρυ- 
φιωτέρων διαλογισμών του. Ειχε δ’ επίσης καί απειράριθμον πληθύν 
έ/ Ορών, έξ έκείνων, ους κατά τό μάλλον ή -ήττον ειχεν απωθήσει, 
πληγώσει, ή ανατρέψει ανηλεώς, παραγκωνίζων τό πλήθος ίνα άνοι
ξη δίοδον.

Έ ν  τούτοις γενικώς ήγαπάτο, διότι πάντες τόν έθεώρουν ώς παιίίον 
χαϊδεμένο". 'Έκαστος ένδιεφέρετο είς τάς τολμηράς έπιχειρήσεις του, 
καί ήκολούθει αύτόν μετ’ ανήσυχου βλέμματος, διότι ήξευρεν ότι ήτο 
παράτολμος μέχρις άφροσυνης* "Οταν φίλος τις έπεχείρει νά τόν άπο- 
τρέψη, προλέγων αύτώ προσεχή καταστροφήν, —  τό δάσος πυρπολει- 
ται ένεκα τών ιδίων αύτοΰ δένδρων,—-  άπήντα ούτος μετά χαριεστάτου 
μειδιάματος, καί μή άμφιβάλλων ότι άνέφερε τήν ώραιοτέραν τών αρα
βικών παροιμιών*

Τοιοΰτος ήν ό έπιβάτης τόΰ Άτλαντος, αιωνίως κινούμενος, αιω
νίως θερμαινόμενος ύπό έσωτερικοΰ πυρός, αιωνίως συγκεκινημένος 
ούχί ένεκα τής έπιχειρήσεως, ήν έν Άμερικν) άνέλαβε (διότι ούδόλως 
περί αύτοΰ έσκέπτετο), άλλ5 ένεκα τοΰ πυρετώ:ους όργανισμοΰ αύτοΓ' 
Έάν ποτε ύπηρξάν άνδρες παριστώντες καταπληκτικήν άντί(τε ι̂ν, ά
ναμφιβόλως ήτο ό Γάλλος Μιχαήλ Άρδάν καί ό 'Γαγκαΐος Βαρβικάν, 
άμφότεροι μέν έπιχέιρηματίαι, τολμηροί, θρασείς, άλλ1 έκαστος κατ’ 
ίδιάζοντα τρόπον.

(Ακολουθεί).


