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Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ,
ΠΕΡ101ΙΚ0Ν ΣΓΓΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ.

ΠΕΡΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (*)

(Συνέχεια).

II  υπαρζις τοΰ κακοΰ, καθ’ά άπεδείζαμεν έν τφ προηγουμέ* 
ν(ύ μαθήματι, είναι αχώριστος αύτής τής ύπάρξεως τοΰ κόσμον, 
καί πριν ή έπιληφθώμεν τών πολλών ζητημάτων άτινα ανα
φύονται έκ τής διανομής τών κακών έν τφ  κόσμς», έκ τοΰ βαθμό!) 
και τοΰ ποσοΰ αύτών, εΐπομεν δτι ώφείλομεν πρότερον νά κάμω*1 
μεν παρατηρήσεις τινας καί ώς πρύς το δικαίωμα τύ δποΐον Ιχο- 
μεν απέναντι τοΰ Θεοΰ, καθ’ δσον άφορ$ την έν τφ  κόσμφ τού- 
τω ήμετέραν κατάστασιν, καί ώς πρύς την φυσιν αύτοΰ τοΰκα" 
κοΰ, τύ δποΐον δέν είναι πάντοτε οίον φαίνεται είς ήμας, και 
τελευταΐον, ώς προς την χρήσιν $ν ποιοΰμεν ήμεΐς αυτοί τών δυ
νάμεων δσας έχορήγησεν εις ημάς f| Θεία Πρόνοια, καθ όσον έκ 
τής κακής χρήσεως τών δυνάμεων τούτων γινύμεθα ήμεΐς 
αυτουργοί τοΰ ίδιου ήμών κακοΰ. Είναι άνάγκη ν άναπτυξωμεν 
δλίγον τήν τελευταίαν ταύτην παρατήρησιν, ινα έλαττωσωμεν 
έπί μάλλον καί μάλλον τύ ποσον έκεΐνο τοΰ κακοΰ το δποΐον 
δφείλομεν νά δικαιολογήσωμεν.

(*) Μάθνιμα ΛΖ'.
(TOM. L  ΦϊΛ, ΙΑ'.)



ήμεΐς είμεθ* αίτιοι τοϋ ήμετέρου κακοΰ πολλαχως καί πο- 
λυτρόπως. όλα τά στοιχεία έξών συνίσταται ή ήμετέρα φύσις, 
εϊτε τά ύλικά είτε τά νοητικά είτε τά ήθικά, έχορηγήθησαν ήμΐν 
προφανώς πρός ρύθμισιν, πρός συντήρησιν, π ^ *  άνάπτυξιν καί 
τελειοποίησιν τοΰ ήμετέρου δντος, διότι δεν δυνάμεθα νά ΰπθ" 
θέσωμεν δν τι ύπάρχον έν τή φύσει τό όποιον νά μίι εχιτι, ώς έκ 
τών στοιχείων τής ίδιας συς-άσεως, δλα τά μέσα δι’ών δύναται νά 
φθάση 4̂} τόν πρός Sv δρον τής ύπάρξεως του, εϊς την πραγμα
τοποίησήν καί έκπλήρωσιν τοΰ ίδιου προορισμού. 'Γούτο ήθελεν 
αντιβαίνει £tj μίαν τών άρχών τοΰ λόγου. Επομένως πάνθ’δσα εχο- 
μεν εν ήμΐν, καί έξ ών συνίσταται ή ιδιαιτέρα φύσις τοΰ άνθρώ
που, είναι μέσα πρός πραγματοποίησιν τού ήμετέρου προορισμού* 
έν άλλοι;, είναι μέσα πρός έχπλήρωσιν τοΰ άγαθοΰ τής άνθρωπό
τητος. Εάν λοιπόν δεν ήξεύρωμεν νά μεταχειρισθώμεν τά μέσα 
ταϋτα, έάν άντί τής νομίμου αύτών χρήσεως, ποιοϋμεν κατάχρησιν, 
εΐναι νόμιμον, φυσικόν και δίκαιον νά μή έπιβαρύνωσι ποσώς τήν 
δικαιοσύνην, τήν αγαθότητα τού Θεοϋ τά έκ τής καταχρήσεω; 
ταύτης προκύπτοντα άναρίθμητα κακά. Καί τωόντι, χωρίς νά 
ένδιατρίψωμεν έπί τοΰ παρόντος είς έκείνα; τάς θεωρίας άς 
θέλομεν άναπτύξει έν τή ηθική, εΐναι προφανέστατον είς ε- 
κας-ον έξ 6μών, δτι πολλά καί άναρίθμητα κακά συμβαίνου- 
σιν είς τόν άνθρωπον έκ τών καταχρήσεών του' ή άκρασία 
περί τάς σωματικά; ήδονάς, περί έκείνας δηλαδή τά ; ήδο- 
νά; άς δ Θεός έδωρήσατο είς τόν άνθρωπον πρός συντή- 
ρησιν και άνάπτυξιν τοϋ ίδιου σώματος, ή απροσεξία ώς πρός 
τήν νόησιν, ή κακή καί έσφαλμένη χρήσις τών πολυτίμων έ- 
κείνων δυνάμεων δι’ ών νοούμεν ήμας αύτού; καί τά άλλα 
πάντα, ή κατάχρησι; τού αισθήματος, τού δραστηριωτάτου 
έκείνου έλατηρίου περί ου έλέγομεν εν τινι τών προηγουμένων 
μαθημάτων, ή κακή χρήσις τής προσωπική; άρχής, τή; ήθική; 
ελευθερίας, πάντα ταΰτα παράγουσιν άκαταλόγις·α κακά εϊ; τόν 
άνθρωπον, καί έκ τούτων προέρχονται αί κακαί έκεΐναι εξεις, 
αίτινες έπί τή; άρχικής, οΰτως είπεΐν, τού άνθρώπου φυσεω;

έποίΛοδομοΰσι νέαν φύσιν, έπίπλαστον καί τεχνητήν, έξ ής ή δια
φθορά τής γνήσιας τή ; άληθοΰς φύσεως τοΰ άνθρώπου* καί τό χεί- 
ρις-ον εΐναι, δτι αί κακαί αυται έξεις, αιτινες ολίγον κατ’ ολίγον 
διαφθείρουσι πάντα τά συστατικά στοιχεία τή; ανθρώπινης φύ- 
σεω;,ού μόνον έπιφέρουσι κακά εί; τό άτομον τό δποΐον άποκτόέ 
αύτά;, καί εί; αύτά; ύποδουλοΰται, άλλά προξενούσι κακά και 
εί; τού; απογόνου; αϋτοϋ, καί έντεΰθεν δύναται καί φιλοσοφικώς 
νά δικαιολογηθή θρησκευτική τ ι; παράδοσις, δι’ ή; πιστεύομεν, 
δτι τό κακόν τής άνθρωπότητο; μετεδόθη άπό γενεά; εί; γενεάν, 
ώστε άντλοΰμεν αύτό μετά τοΰ αίματος έκ τή; πρώτη; πηγής 
τή; ήμετέρα; ύπάρξεως. ’Εκείνο τό προπατορικόν άμάρτημα πε
ρί οδ λέγουσιν αί ίεραί Βίβλοι, ή καταδίκη άπάση; τής άνθρω
πότητο;, ή μετάδοσι; άπό γενεά; εί; γενεάν τοΰ πρώτου κακού 
τό δποΐον Ιπραξαν οί πρώτοι άρχηγέται τή; άνθρωπίνη; φυλής, 
πάντα ταΰτα, άνεξαρτήτω; τού κύρους δπερ εχουσιν ώ ; έξ αύτοΰ 
τοΰ κύρους τών Ιερών Βίβλων, καί φιλοσοφικώς μόνον έξεταζό- 
μενα, δικαιολογοΰνται, καθ’ όσον ίι μετάδοσις τοΰκακοΰ, τών κα
κών έξεων, τής σωματική; ού μόνον, άλλά καί τή; νοητική;καί ήθι
κή; διαφθορά; εΐναι γεγονό; άναντίρ^ητον, περί τοΰ δποίου δέν δυ
νάμεθα ν’άμφιβάλωμεν, άμα έπιστήσωμεν τήν προσοχήν ήμών είς 
τήν μεγάλην επιρροήν -?|ν εχουσιν έπί τοΰ άνθρώπου αί κακαί ?ξει;, 
εί; τήν ώ ; έκ τή; επιρροή; ταύτη; διαφθοράν τή; ήμετέρα; φύσεως, 
εί; τήν μόρφκσιν νεα; φύσεω;, ήτι; παράγει έξ άνάγκης τά είς 
αύτήν ίδιάζοντα άποτελέσματα, καί μεταδίδει άπειρα κακά είς 
τού; άπογόνου;" ταϋτα δ! παραλαμβάνομεν, ώ; παραλαμβάνομεν 
καί τά άγαθά παρά τών ήμετέρων προγόνων. Επομένω; άνάγκη 
ν’ άφαιρέσωμεν έκ τών κακών άτινα βασανίζουσι τόν άνθρωπον, 
καί περί ών ένίοτε παραπονούμεθ*, ού μόνον τήν πλη&ύν έκείνην 
τών κακών περί ών έλέγομεν, ού μόνον τά κακά τής φαντασίας, 
τών κοινωνικών προλήψεων, τής πλάνης, κ.τ.λ. άλλά καί αύτά 
τά κακά άτινα ήμεΐ; ποιοϋμεν, καί αύτά άτινα κληρονομοϋμεν 
παρά τών προγόνων ήμών* διότι αδύνατον νά ύποθέσωμεν δτι 
μόνος δ άνθρωπος μεταξύ δλων τών δντων τής φύαεως έδ/ιμιουρ*



γήθη ούχί πρδ; τδ άγαθδν,ούχί πρδ; έκπλήρωσιν τοΰ ίδίου τέλουί 
ούχί πρδς πραγματοποίησιν τοϋ προορισμού πρδς βν πάντα τ 
δντα τής φύσεως έποιήθησαν, άλλ’ έδημιουργήθη πρδς τδ ίδιο-ν 
κακόν. Αδύνατον νά παραδεχθδμεν την ανατροπήν ταύτην τής κα
θολικής τάξεως τοΰ κόσμου εί; έκεΐνο τδ 8ν τδ δποΐον αναφαίνε
ται ώς τδ τελειότερον, τδ πολυτιμώτερον τής φύσεως, τδ προσφι- 
λέστερον εϊς αύτδν τδν Δημιουργδν τοΰ κόσμου' είς έκεΐνο τδ 5ν 
τδ δποΐον προώρισται απεναντίας νά ήγεμονεύη έπί τής φύσεως, 
καί νά έντυπόνη πάντοτε έπ’ αύτή; τήν σφραγίδα τήν βασιλεία; 
του καί τοΰ μεγαλείου του.

Αφοΰ δέ άφαιρέσωμεν πάντα τά κακά ταΰτα περί ων καί προχθέ; 
καί σήμερον εΐπομεν, τί ^ητέον περί τών ύπολοίπων κακών άτι- 
να ουχ ήττον υπαρχουσι, καί περί ών δφείλομεν νά ευρωμεν, 
τουλάχιστον να προσπαθησωμεν να ευρωμεν, δικαιολόγησίν τινα, 
αφοΰ εχομεν την ιδέαν οτι δ Θεος έδημιούργησε τδν κόσμον πρδ; 
τδ άγαθδν τής άνθρωπότητος; τοΰτο είναι τδ ζήτημα τδ δποΐον 
προκύπτει έν τελευταίί): αναλύσει έκ τών προεκτεθέντων. ’Αλλ’ίνα έ- 
πιχειρησωμεν την λυσιν τοΰ ζητήματος τούτου, άνάγκη νά θέσωμεν 
αύτδδρθώς, διότι, ώ; λέγει γαλλική τις παροιμία, une ques
tion bien poseeest a moitie resolue, οταν θέτη τις όρθώς έν 
ζητημα, διαυτδ τοΰιο έχει καί τδ ήμισυ τή; λύσεω; αύτοΰ. Ποιον 
λοιπδν τδ ζητημα; άνάγκη νά ένθυμηθώμεν καί πόθεν ώρμηθημεν, 
καί πώς έφθάσαμεν είς τδ ζήτημα τοΰτο. Εϊδομεν, δτι δ Θεδς, 
καθδ ποιητη; παντοδύναμος, πάνσοφο; καί πανάγαθος, επρεπεν έξ 
άνάγκης να δημιουργηση τον κόσμον διά τδ άγαθδν τοΰ κόσμου' 
εϊδομεν δτι τδ άγαθον τή; άνθρωπότητος άνακεφαλαιοΐ έν έαυτφ 
παντα τα άγαθα τοΰ κοσμου, OTt ή έκπλήρωσις τοΰ άνθρωπίνου 
προορισμοϋ περιέχει έν έαυτί) την έκπλήρωσιν δλων τών προορι
σμών τών υποδεεστερων δντων, καί δτι ώ; έκ τούτου έπρεπε τδ 
άγαθον μόνον να ίιπαρχη έν τώ κόσμω. Εϊδομεν, δτι ού  ̂ ήττον τδ 
κακδν ύπαρχε/ εϊδομεν ποίας τινάς λύσεις ποοέτειναν οί φιλόσο
φοι προς έζηγησιν τοΰ προβλήματος τούτου' καί εϊδομεν έπί τέ
λους, δτι ώς πρδς την υπαρξιν αύτοΰ, τδ κακδν λίαν εύκόλω;

δικαιολογείται' ώς δέ πρδς τδ ποσδν, τδνβαθμδνκαι την διανομήν 
τών κακών, άνάγκη πρώτον ν’άφαιρέσωμεν τά κακά ατινα δέν είναι 
πραγματικώς τοιαΰτα, άλλ’ είναι άποτελέσματα, ειτε τής ήμε- 
τέρας πλάνης είτε τής ήμετέρα; ένεργείας, ούχί δε τής θείας βου- 
λήσεως καί δυνάμεως. Αφοϋ λοιπδν περιωρίσαμεν ουτω τδ 
ποσδν τών κακών άτινα παρατηροΰμεν έν τφ άνθρώπο,» καί έν τφ 
κόσμω, άφοΟ εϊδομεν τίνι τρόπφ τδ ζητημα τοΰτο άπο^έει έκ 
τών προεκτεθέντων, είναι φανερδν δτι δεν πρόκειται σήμερον νά 
δικαιολογήσωμεν αύτην την θείαν δικαιοσύνην, δέν πρόκειται νά 
δικαιολογήσωμεν τδν Θεδν καθδ δίκαιον, άλλά πρόκειται νά 
έξηγήσωμεν τίνι τρόπω τδ πανάγαθον τοΰτο 8ν ήδυνήθη νά Οπο- 
μείνη ού μόνον την υπαρξιν τοΰ κακοΰ, άλλά καί την διανομήν 
αύτοΰ. Δεν είναι έπομένως δικαιωματικδν ζήτημα, δέν πρόκειται 
νά δικαιολογήσωμεν τδν Θεδν απέναντι τοΰ άνθρώπου, καθότι δ 
άνθρωπος άπέναντι τοΰ Θεοΰ ούδέν εχει δικαίωμα, δέν πρόκει
ται νά έξετάσωμεν, τίνι τρόπφ συμβιβάζεται ή αύστηρά δικαιο
σύνη τοΰ Θεοΰ μετά τής ύπάρξεως τοΰ κακοΰ, (ζήτημα τδ δ
ποΐον άκολούθως έγείρεται ώς πρδς έκείνας τάς αδικίας άς άνέ- 
χεται καί συγχωρεΐ δ Θϊδς έν τώ άτόμω η έν τη κοινωνίί»), άλλά 
πρόκειται άπλώς νά ϊδωμεν, τίνι τρόπω μετά τής θείας άγαθό- 
τητος συμβιβάζεται ού μόνον αύτή ή δπαρξις, άλλ%βώι&,ί διανο
μή τών κακών έν τώ κόσμφ καί έν τφ άνθρώπω.

Ποΐα τά κακά ταΰτα; ώς έκ τής πηγή; έξ ί ; έξέρχονται, τά κακά 
ταΰτα είναιή έκ τής φύσεως ?) έκτοΰ άτόμουπροερχόμενα, ?ι έκ τής 
κοινωνία;. Φύσιν έννοοΰμεν τήν Ολικήν σύς-ασιν τοΰ παντός* φυσικά 
δέ κακά είναι έκεΐνα άτινα πηγάζουσιν είς τδν άνθρωπον έξ αύ
τής τής ύλική; συστάσεω; τοΰ κόσμου. Τοιαΰτα είναι αί πολλαί 
έκεΐναι άναστατώσεις τής Ολικής φύσεως, ων θΰμα γίνεται ένίο
τε δ άνθρωπος, είναι έκεΐναι αί καθ’ ήμάς άταξίαι τών Ολικών ς-οι- 
χείων τοϋ κόσμου, αί θύελλαι, αί χάλαζαι, οί ύπερβολικοί καύ- 
σονες, οί παγετοί, αί τρικυμίαι, αί άνατροπαί τής ύλική; χώρας 
έν μέσψ τής δποία; εΰρισκόμεθα' πάντα ταΰτα είναι ή άρχή, ή 
κηγή πολλών βεβαίως δυστυχημάτων πρ&ς τδν άνθρωπον. Γίνι



τρόπψ λοιπήν δικαιολογούνται ταϋτα, απέναντι ούχί τής δικαιο
σύνης άλλ’ αύτης της άγαθότητος τοΰ Θεοΰ, καθόσον δικαιωμα- 
τικώς ούδέν δυνάμεθα ν’ άπαιτήσωμεν παρ’ έκείνου τοΰ οντο$ 
το δποΐον έκουσίως, διά την άπειρον αύτοΰ αγαθότητα, ήθέλησε 
νά χαρίσ^ εις ύμας τδ είναι καί πάντα τά αγαθά δσα βεβαίως 
ύπάρχουσι, καί περί ών δέν δυνάμεθα ν’ άμφιβάλωμεν; ΑΙ 
περί ών δ λόγος άταξίαι είναι άναντιρρητως άναγκαΐον αποτέλε
σμα αύτης της ύπάρξεως τοΰ κόσμου, είναι καί αυται μόρια τής 
καθολικής εκείνης τάξεως $ν δέν δυνάμεθα νά παραγνωρίσωμεν 
έν τή φύσει, είναι στοιχεία της σοφωτάτης καί καλλίστης εκείνης 
διακοσμήσεως τής υλης περί ής δέν δυνάμεθα νά έγείρωμεν παρά
πονα, καθόσον παρά τάς έξαιρέσεις, παρά τάς αταξίας άς παρατη- 
ροΰμεν έν αύτή, καί έξών ύποφέρομεν, ύπάρχει έν αύτή αναντίρ
ρητος σοφία, αναντίρρητος άγαθότης. ή  φύσις είναι ή μήτηρ καί 
τροφδς τοΰ άνθρώπου, ή φύσις χρησιμεύει ομχί μόνον προςα/Χικην 
αύτοΰ συντήρησιν καί άνάπτυξιν, άλλά καί πρδς τέρψιν καί ήδονήν, 
?τρδς καλλιτεχνικήν εμπνευσιν. ’Εάν ύποθέσωμεν δι’ άπλής ύποθέ- 
σεω ς τδν άνθρωπον μεμονωμέ^ον άφ’δλων τών ςοιχείων έκείνων έν 
μέσω τών δποίων ζή, αναπτύσσεται καί έυημερεΐ, έάν ύποθέσω
μεν τδν άνθρωπον κεχωρισμένον τοΰ ύλικοΰ τούτου στοιχείου, 
ήθέλομεν εχει περί αύτοΰ ιδέαν τοσοΰτον ατελή, ώστε ήμεΐς 
αύτοί ήθέλομεν προτιμήσει την έν τφ  κόσμ<£ υπαρξίν τοΰ άν- 
θρώπου, έστω καί έν μέσφ έκείνων των άταξιών, έκείνων τών 
δυστυχημάτων ατινα πηγάζουσιν άναγκαίως έκ της τάξεως τοΰ 
κόσμου. Καί τωόντι, αί άταξίαι αδται είναι προφανώς έξαιρέσεις, 
δέν είναι βεβαίως ή συνήθης κατάστασις καί πορεία τής φύσεως. 
Η φύσις έμφαίνει τοιαύτην πρόνοιαν, τοιαύτην αρμονίαν, τοιαύ- 
την σκοπιμότητα, καθόσον άφορα τάς σχέσεις μεταξύ αύτης καί 
τοΰ άνθρώπου, ώστε ή δπαρξις τοΰ κόσμου άπ’ έναντίας εΐναι τδ 
πρώτον εύεργέτημα τοΰ άνθρώπου, εΐναι δρος άνευ τοΰ δποίου 
αύτος δ άνθρωπος δέν /ίθελε δυνηθή νά ύπαρξή, είναι αύτδ τδ 
θέατρον, αύτή ή σκη^η, έ<ρ’ ής τέλος αναφαίνεται δ θαυμαστές 
οδτος υποκριτές, 8ν όνομάζομεν άνθρωπον, ίίστε, έάν έν τφ

κανόνι εύρίσκομεν λόγον έξηγοΰντα καί δικαιολογοΰντα την δ- 
παρξιν, την σοφίαν, την άρμονία*, τήν σκοπιμότητα τοΰ ύ- 
λικοΟ κόσμου, δέν δυνάμεθα διά τάς έξαιρέσεις, άς ένίοτε, σπα- 
νίως, έκ μεγάλων διαλειμμάτων παρατηροΰμεν έν τή φύσει, ν 
άρνηθώμεν αύτδν τον κανόνα. Καί έπειδή λόγον έχει ό κα
νών, ή τάξις, λόγον προφανέστατον, σοφώτατον , άγαθότα- 
τον πρέπει νά ύποθέσωμεν, ν άποδώσωμεν καί είς αύτας 
τάς έξαιρέσεις, εί καί δ λόγος ουτος διαμένει ένίοτε σκοτει- 
νδς είς τήν άνθρωπίνην διάνοιαν. Καί έπειδή περί έζαιρέ~ 
σεως δ λόγος, τί εΐναι αύτή ή ιδέα τής έξαιρέσεως, ώς πρδς τδν 
θειον νόμον; διότι θείος νόμος εΐναι ή σύστασις τοΰ κόσμου’ 
εΐναι ιδία ολως άπαράδεκτος, παράλογος κα'. άσυμβί^αστος προς 
αύτήν τήν υπαρξίν τοΰ κανόνος. Η έξαίρεσις εΐναι άποτέλεσμα τής 
άνθρωπίνης άδυναμίας, fi έξαίρεσις έγχωρεΐ καί πρέπει να έγχω- 
ρή etc τούς άνθρωπίνους νόμους, καθόσον οί νόμοι ουτοι, δσω 
καί άν ηναι τέλειοι, δσω καί άν ίιναι πλήρεις, δσω καί αν προσ- 
παθώσι νά πεοιλάβωσιν είς τάς γενικάς αύτών διατάζεις άπαν
τα τά καθέκαστα, άπάσας τάς ιδιαιτέρας περιπτώσεις, καθ ας 
πρέπει νά έφαρμόζωνται, δέν δύνανταίποτε νά έ:;ισωθώσι προς 
τήν άπειρον ποκιλίαν τών περιπτώσεων τούτων, πρδς την άνα- 
ρίθμητον πληθίιν τών πολλών περιστάσεων καθ άς πρεπει 
νά λάβωσιν έφαρμογήν. Αλλ’ώς πρδς τδν θειον νόμον, ή έξαι- 
ρεσις δέν εΐναι έξαίρεσις, εΐναι τοιαύτη σχετικώς προς ήμκ;» 
εΐναι καί αδτη άρθρον, ώς είπεΐν, της καθολικής νομοθε
σίας, τδ όποιον δέν δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν, δέν δυνάμεθα να 
συμβιβάσωμεν πρδς τά άλλα άρθρα τοΰ θειου κωδικός, άλλα δέν 
εΐναι βεβαίως έξαίρεσις,αταξία, είμή κατά τδ φαινόμενον. Και αν 
έκτής φαινομένης ταύτης αταξίας προκύπτουσιν ένίοτε κακά τι- 
να,τά κακά ταΰτα πρέπει νά θεωρήσωμεν έξ άναγκης ώς μέσον,ώς 
δρον άλλων άγαθών. Αλλά πρδς τούτοις, κατα τών κακών τού
των άτινα παράγουσιν αί ουτω λεγόμεναι έζαιρεβίΐς και άταξιαι 
τής φύσεως, άπειρα εχομεν βοηθήματα, άτινα ευτυχώς πολλα- 
πλασιάζοντ#’. κ*» «λειοπο ιοΰηα ι, καθόσον πολλαπλασιάζεται



και τελειοποιείται η γνώσις, καθόσον όια δίδεται και άνα- 
πτύσσεται ή έπ-.ς-ήμη, καθόσον συμπληροΰται ή έφαρμογή τής 
επιστήμης εις τά; κοινωνιχάς άνάγκας τοϋ άνθρώπου. Παραβά
λατε τήν κατάστασιν εί; b  εύρέθησαν οί πρώτο ι άνθρωποι, καί 
αύτήν ταύτην εί; b  εύρίσκονται βάρβαροί τινε; λαοί τ ί ;  ύφηλίου, 
προ; την κατάστασιν είς b  εύτυχώς εύρισκόμεθα ήμεΐς δσοι κ ^ - ^  
τά διαφόρους βαθμού; μεταλαμβάνομεν τοΰ καθολικού πολιτι
σμού τή; Εύρώπϊς καί τοΰ κόσμου, παραβάλατε τάς δύο ταύ- 
τα; καταβάσεις ώ; πρδς τδ ιδιαίτερον τοΰτο ζήτημα ώ; προς τα 
μέσα ατινα έχουσι καί οί μέν καί οί δέ νά άντιτάξωσιν εί; τά; 
προσβολά; τού δλικοϋ στοιχείου, εί; τά δυστυχήματα, τά έκ 
πηγάζοντα έκ τών φαινομένων άταξιών τή; φύσεω;, καί θέλετε 
ΐδεΤ δτι αύτή ή πρόοδο; τή; νοητικής άναπτύξεως, αύτή ή πρόο - 
δο; τοΰ πολιτισμοΰ περιορίζει έπί μάλλον καί μάλλον το κακδν 
τοΰτο. Βεβαίω; ουδέποτε θέλει έκλείψει τδ ύλικδν κακδν έκ τοϋ 
κόσμου* άλλά καί το έλάχιστον έκεΐνο μέρο; τδ όποιον θέλει 
άπομείνει, δικαιολογείται ώ; έκ τινο; παρατηρήσεως -flv θέλομεν 
υποοαλει είς ύμάς έπί τέλους περί τοϋ έν γένει κακοΰ.

Καθόσον άφορα τά κακά άπνα πηγάζουσιν έκ τοϋ άτόμου, ά- 
φαιρουμένων πάντοτε εκείνων δσα είτε ή μ ε ΐ ς  αύτοί ποιοΰμεν, 
εϊτε άποδεχόμεθα ώς άφευκτον κληροδότημα παρά τών προγε- 
ν&στ&ρων μετα τών πολλών άγαθών δσα μεταδίδουσιν εις 
ημάς, άφαιρουμένων τών κακών τούτων, ποια τά έπίλοιπα ; Η 
άνισότης τών σωματικών, τών νοητι*ών, χών ηθικών δυνάμεων, 
τα πολλά έκεΐνα δυστυχήματα άτινα πηγάζουσιν έκ τής άτε- 
λοΰ; συστασεως, έκ τή; άσθενείας τοΰ άνθρωπίνου σώματος, αί 
νόσοι, τδ γήρας, ό θάνατος, αύτά έκεΐνα τά κακά άτινα πηγάζου- 
σιν εκ μια; ς,κας·ης και εκ τής συνενωσεως τών τριών τούτων πη
γών, έκ τής υλικής δ/ιλαδή, νοητικής καί ηθικής τοΰ άνθρώπου 
άνισότητος.

Τι είναι άνισότης; ποίαν τινά έννοιαν εχομεν έν τώ πνεύμα- 
τι περι άνισότητος, οταν πρόκειται τήν άνισότητα νά έζε- 
τάσωμεν σχετικδς πρδ; τδν άνθρωπον άφ’ ίνδς, πρδ; τδν

θεδν άφ’ έτέρου; Ανισα λέγομεν δύο τινά, δταν δέν εχουσιν άμ- 
φότερα τά αύτά προσόντα, τά αύτά χαρακτηριστικά, τδ αύτδ 
ποσδν καί ποιδν κατά τινα γενικήν έννοιαν τή; τάξεως’ δταν, έ- 
νί λόγω, δύο τινά δέν είναι καθ δλα £ν καί τδ αύτό. Αλλα τοΰτο 
είναι ψηλαφητή άντίφασις. Αμα υπάρχει πολλότης, αμα παρα τι 

- ον ύπάρ^ει καί έτερον ον, άματά δύο ταΰτα ίι πλείονα δντα είναι 
πεπερασμένα, άμα δέν είναι τδ §ν καί τελειότατον καί μόνον 8ν, ή 
άνισότης είναι άνεξάλειπτος, αναπόφευκτος χαρακτήρ τή; ύπάρ- 
ξεω; τών δντων. Δέν ήδύναντο νά μή ηναι άνισοι οί άνθρωποι, δέν ή- 
δύναντονά εχωσι πάντε; τήν αύτήν σωματικήν δύναμιν, καί καλλο
νήν, τήν αύτήν νοητικήν Ικανότητα, τήν αύτήν ήθικήν δύναμιν, τα;
αύτάς ήθικάς διαθέσεις, άνεξαρτήτως πάντοτε καί άφαιρουμένων
τών άνισοτήτων δσαι έχουσιν αύτουργδν αύτδν τον άνθρωπον, 
δέν ήδύναντο, καί δύο μόνοι άνθρωποι άν ύπήρχον, να ηναι ίσοι 
πρδς άλλήλους, καί τοΰτο ώς έξ αύτής τής άτελείας τών πεπε
ρασμένων δντων. Επομένως ή άνισότης αυτη καθ’ ής παραπονού- 
μεθα, είναι καί αδτη δρο; τδν δποΐον δέν δυνάμεθα ν άφαιρε- 
σωμεν, άνευ τοΰ δποίου δέν δυναμεθα να ύποθέσωμεν ουδ αυ * 
τήί τήν δπαρξιν τοΰ άνθρώπου, είναι ώ; εκ τουτου ορο; ταξεω; 
καθολική;, καθώ; δρο; τάξεως καθολικής είναι αύτδ τδ ύλικδν 
κακδν τής φύσεως καί τοΰ κόσμου, αύταί έκεΐναι αί φαινόμεναι 
άταξίαι, παραβάσεις καί έξαιρέσεις τοϋ καθολικοΰ νόμου τή; 
φύσεως. Αλλ’ έάν όρθώς παρατηρήσωμεν, ύπδ τήν κατ’ έπιφάνειαν 
ταύτην άνισότητα τών άνθρωπίνων δντων ύπάρχει και αύτη ή 
ίσότης, ύπδ τήν φαινομένην ποκιλίαν τών σωματικών^, τών ηθι
κών δυνάμεων υπάρχει έκείνη ή ταυτότης δυνάμει τής δποια; 
άπαντες οί άνθρωποι, καί τοι άνισοι πρδ; άλλήλους, είναι ούχ ή τ
τον ϊσοι, καί ώς έκ τής άρχής έξής προέρχονται, καί ώς πρδς τδν 
προορισμδν δι’ 3ν έδημιουργήθησαν. Καί μαλιστα αύτη ή άνισό
της είναι μέσον πρδς πραγματοποίησιν αύτοΰ τούτου τοΰ προο
ρισμού, καθόσον άνευ τής άνισότ/)τος ταύτης δέν ήθελον δυνηθή 
νά έξασκηθώσι, ν' άναπτυχθώσιν αί διάφοροι δυνάμεις καί Ιδιό
τητες έκάστου ατόμου. Τί έπιφέρει ή ποικιλία, ή άνισότης, ή δια-·



φορά, αύτη ή άνισος διανομή τών προσόντων, των δυνάμεων τοΰ 
άνθρωπον; έπιφέρει έξ άνάγκ.»ς τήν άμοιβαίαν ανάγκην αύτών 
τών ανθρώπων, τίιν κοινωνικόν εκείνον σύνδεσμον άνευ τοΰ δποίου 
δεν ήθελεν άναπτυχθή ουτε αύτδ το άτομον* έπιφέρει τήν άμοι- 
βαίαν έκείνην βοήθειαν καί αγάπην, άνευ τής δποίας δέν ^θελον 
ύπάρχει ουτε ή οικογένεια, ουτε ή κοινωνία, ουτε ή άνθρωπότης· 
έπιφέρει τήν άνάπτυξιν τών ήθικών έκείνων αισθημάτων, άτινα 
έπισφραγίζουσι κα! συμπληροΰσι τδ Ιργον τών ύλικών άναγκών* 
έπιφέρει, έν άλλοις λόγοις, τήν καθολικήν έκείνην άδελφότητα, 
ητις είναι δ πρδς 8ν δρος της ήθικής τοΰ άνθρώπου άναπτύξεως. 
Εαν ίσοι πρδς άλλήλους ησαν ol άνθρωποι, ούδείς ήθελεν εχει ά- 
ναγκην τοΰ άλλου" ποΰ νά έξασκηθΐ) τδ αίσθημα τοΰ έλέους, τής 
εύσπλαγχνίας; ποΰ ή ευεργετική έκείν» διάθεσις, b  ένεφύτευσεν 
δ ©εδς έν τ?ί άνθρωπίνη καρδία, καί έξής παρακινούμεθα νά γ ί-  
νωμεν πρόξενοι πολλών ωφελημάτων εϊς τοίις δμοίους ήμών; 
έαν άπόλυτος ίσότης ύπήρχε καθ’ δλους τούς ανθρώπους, βε
βαίως δέν ήθελεν ύπάρχει είς τδ πνεΰμα ούδεμία τών συσχετικών 
έκείνων έννοιών έξ ών αύτδ τδ πνεΰμα μορφόνει διαφόρους τό
πους, τδν τόπον τής άγαθότητος, τής καλλονής, τής μεγαλο- 
νοιας, διότι πάντα ταΰτα ύποθέτουσι τούς έναντίους τόπους, τήν 
αισχρότητα, τήν αδυναμίαν τοΰ πνεύματος, τήν αδυναμίαν τών 
ήθικών τοΰ άνθρώπου δυνάμεων. ’Αδόνατον νά ύπαρξη ή ύλική, 
ή νοητικη, ή ηθική άνάπτυξις τοΰ άνθρώπου, οία τήν σήμερον 
ύπαοχει, αδόνατον νά ύπάρξη αύτδ τδ άνθρώπινον πνεΰμα μέ 
τας έννοίας άς συλλαμβάνει κα! άναπτύσσει, άδύνατον νά ίιπάρ- 
ξιρ ό άνθρωπος, άνευ τής άνισότητος έκείνης καθ’ ής παραπονου- 
μεθα, κα! ητις ούσιωδώς ούδεν Ιτερον εΐναι η άπαραίτητον, άν- 
απόφευκτον προσδν τής ύπάρξεως, τής συς·άσεως τοΰ άνθρώπου, 
δρος τής κοινωνικής κα! Ιστορικής αύτοΰ άναπτύξεως.

Η τρίτη πηγή τοΰ κακού εΐναι αύτή }) κοινωνία, ώς έλέγομεν. 
Ποια τα κακά τά έκ τής κοινωνίας προερχόμενα, ανεξαρτή
τως πάντοτε τών κακών δσα έπιφέρει έν τή κοινωνία αύτδς δ άν· 
θρωπος ώ ; έκ τής κακής χρήσεως τών ιδίων άύτοΰ δυνά

μεων; Κατά τήν κοινωνίαν, είς οίονδήποτε βαθμόν πολιτι- 
σμοΰ κα! άν έξετάσωμεν τήν κοινωνίαν ταότην, βεβαίως βλέ> 
πομεν άναπτυσσομένην τήν πρώτην έκείνην άνισότητα τών σω
ματικών, τών νοητικών, τών ήθικών δυνάμεων, περί ης έ· 
λέγομεν πρδ μικροΰ· Βλέπομεν καθ ολας τας ανθρωπίνους κοι
νωνίας πολλά άγαθά, άλλά κα! πολλά κακά, τδν πλούσιον 
κα! τδν πτωχδν, τδν σοφδν χα! τον άπαιδευτον, τον αρχον- 
τα κα! τδν άρχόμενον, τδν ισχυρόν και τδν αδύνατον, βλέπομεν 
τδν δοξαζόμενον, τδν τιμώμενον κα! τδν περιφρονούμενον" βλέ
πομεν, κα! ούχ! σπανίως, τδν καταπιέζοντα κα! τον καταπιεζόμε 
νον, τήν έλευθερίαν κα! τήν τυραννίαν, δλα έκεΐνα τά φαινόμε
να άτινα, κατά τήν ιδιαιτέραν όψιν ύφ’ b  έξετάζονται, δίδουσιν 
άφορμήν εϊτε είς τδν θαυμασμδν είτε είς την άπελπισιαν και τα 
παράπονα τοΰ άνθρώπου. Εάν δμως θελησωμεν, ουχι καθ ολα να 
δικαιολογήσωμεν τά κακά ταΰτα τής κοινωνίας έν ή εύρισκόμε- 
θα, άλλά τουλάχιστον νά τά έξηγήσωμεν, καθ'δσον πηγάζουσιν 
έξ αύτής τής συστάσεως τής κοινωνίας, κα! ούχ! έκ τής διαφθο
ράς ην έπέφερεν είς τήν κοινωνίαν ταύτην αύτος δ άνθρωπος, 
βεβάιούμεθα λίαν εύκόλως δτι τά κακά ταΰτα ούδέν ετερον εΐναι 
?Ι άφευκτα, αναγκαία άποτελέσματα αύτής έκεινης τής πρώτης ά 
νισότητος, b  είδομεν δτι πρέπει έξ άνάγκης νά εχωσι πρδς άλλή
λους ol άνθρωποι ώς έκτής πεπερασμένης αύτών φύσεως καί ύ
πάρξεως. Κα! τωόντι ύποθέσατε κα! J] ύπόθεσις αυτη δυστυχώς 
έπραγματοποιήθη, ύποθέσατε δτι σοφώτατός τις νομοθέτης συλ- 
λαμβάνειτήν ιδέαν τελειοτέρας τινδς κοινωνίας, δτι συλλαμβάνει 
τδν ΐδανικδν έκεΐνον τύπον 8ν συνέλαβε μέγιστος τής άρχαιοτητος 
φιλόσοφος, 8ν μετ’ αύτδν συνέλαβον άλλοι τής νεωτέρας έποχής, 
8ν τελευταΐον καί έπ! τών ήμερώνμας άνέπτυξαν κοινωνις-αί τινες 
καθ’δλην τήν Εύρώπην. Τποθέσατε, δτι τουλάχις-ον διά τής φαντα
σίας δυνάμεθα νά έξαλείψωμεν τδν νΰν κοινωνικδν κα! πολιτικδν 
όργανισμδν, τδν κατά τάς διαφόρους χώρας και έπικρατειας τοΰ κό
σμου άναπτυχθέντα, κα! δτι προσκαλούμεθα ν άντικατας·ήσωμεν 
είς τδν κοινωνκδν τοΰτον όργανισμδν,έξ ου και δ πολίτικος άπορ



βέει καί μορφοΰται, ετερον κοινωνικδν δργανισμόν. Ανάδοσι; τών 
κτημάτων &; καταθέση έκας-ο; τών πολιτών τήν ιδίαν περιουσίαν, 
&; γίνη τδ κράτος, ή κοινωνία μόνος κύριος δλων τών αγαθών, ft; 
παύση πάσα, εϊτε έκ τής γεννήσεως εϊτε έκ τή; θέσεως είτε έκ τών 
πολιτικών θεσμών είτε έκ τών άστυκών νόμων, διαφορά, ‘Όπεροχή 
καί άνισότης, ϊσοι καθ’ δλα είς τδ έξή; οί άνθρωποι, ούδεμί* 
Χτήσι;, ουτε πτωχό; ουτε πλούσιος, πάντε; έχουσι τά αύτά δι
καιώματα, τά αύτά καθήκοντα, πάντε; δύνανται καί πρέπει νά 
τείνωσι πρ6ς |να καϊ τδν αύτίιν σκοπόν' τίνι τρόπω θέλομεν δργα- 
νίσει τήν κοινωνίαν ταύτην κατά τίιν νέον δργανισμδν, δστίς θέ
λει είναι έναντίο; έπομένω; πρδ; 8ν έχάραξεν αύτή ή φύ
σις, δ έστιν καθ’ ήμας, αύτή ή Θεία Πρόνοια, ή θεία σοφία καί 
αγαθοτης; πολλά συστήματα έπενόησαν οί άνθρωποι, είτε κατά 
τού; αρχαίου; χρόνου; ειτε κατά τού; νεωτέρου;. Τινά τών συ
στημάτων τούτων ήδυνήθησαν νά έφαρμοσθώσι καί πραγματο- 
ποιηθώσι, καθότι εύρέθησαν βασιλείς και δυνάσται, οϋτινε; ένεπι- 
στεύθησαν εί; τά; δνειροπολήσεις ταύτα; τών φιλοσόφων, καί 
παρέδωκαν εί; αύτού; δλα τά μέσα πρδ; πραγματοποίησιν τοϋ 
σχεδίου τδ δποΐον εΐχον συλλάβει* άλλοτε αύτή ή ύλική μετα
βολή, αύτή ή άνας-άτωσι; έφερε τού; πολιτικού; τούτους έπί τή; 
σκηνή;,καί ’έδωκεν εί; τά; χεϊρα; των τά; ήνία; τής κυβερνήσεως, 
άφήκεν αύτού; έλευθέρους,δπω; δργανίσωσικατά τδ δοκοΰν αύτοί; 
τήν νέαν κοινωνίαν' καί τί προέκυψεν έκ τούτου; κατάς-ασι; αθλιό
τατη, πολύ χείρων έκείνη; fa  ήθελον νά μεταβάλωσι καί διοοθώ- 
σωσι. Καί τωόντι, δ,τι καί άν έπινοηση δ άνθρωπο;, καί άφοΰ 
θέση έν κοινώ άπαντα τά άγαθά τή; φύσεω;, είτε τά ύλικά ε?τβ 
τά νοητικά είτε τά ηθικά, καί αφοΰ διανείμη τά άγαθά ταΰτα 
μέ τήν πλέον αύστηράν δικαιοσύνην καί ισότητα, ο έστι μέ τήν 
πλέον φανεράν αδικίαν καί άπερισκεψίαν, άφοΰ διανείμη είς Ι
καρον πολίτην ϊσον μέρος άγαθών πρδς έκεΐνο τδ δποΐον εχουσιν 
οί άλλοι, άφοΰ χορηγηση εί; δλου; τούς κατοίκους άνεξαι- 
ρετω; τής αύτής χώρας τά αύτά άγαθά, τά αύτά δικαιώματα 
καί προνόμια’ δηλαδή άφ’ οδ εξαλείψω παν ίχνος προνομίων καί

δικαιωμάτων, αφ’ ου συγκεντρώση εί; τήν άρχήν, fa  δπωσδη- 
ποτε θέλει συστήσει, δλα; τά; έξουσίας, καί ώ ; πρδ; τήν ρύθμι- 
σιν τών δικαιωμάτων, καί ώ ; πρδ; τήν ^ύθμισιν τών οικογε
νειακών σχέσεων καί αύτών τών θρησκευτικών δεσμών, άφοΰ 
πάντα ταΰτα κατορθώοη, ποιον θέλει είναι τδ αποτέλεσμα; μή
πως διά τή; έξίσου διανομή; τοΰ πλούτου δύναται νά κατας-ή- 
οΐ) πάντα; τού;πολίτα; έξίσου φιλοπόνου;, έξίσου δραστήριου;, 
έξίσου έπιτηδείου; εϊτε πρδς ,βυντήρηβιν είτε πρδς έπαύξησιν 
τή; Ιδιοκτησία; των; μήπως, άν καί τοΰτο κατορθώση, δύναται νά 
έξισώση καί αύτού; τού; άπογόνου; τή; πρώτη; και δευτέρα; και 
τρίτη; γενεά; καί ούτως έπ- άπειρον; μήπως δΰναται, δια τή; 
στάθμη; ?|ν έχει άνά χεΐρας, νά έξαλειψη ολα; τάς πρωτας καί 
φυσικά; ανισότητας, τάς ανεξαρτήτου; πάση; θελήσεως, έξ ών 
προκύπτει ή άρμονία τοΰκοινωνικοΰ, τοΰ πολιτικοΰ, τοΰ Ιστορι
κού κόσμου; μήπως θέλει δυνηθή άντί τών ανισοτήτων τούτων ν'αν- 
τικαταστήση τήν μονότονον, τήν καθ όλα ισην βυστασιν ολων τών 
άτόμων εί; ά διαιρείται ή άνθρωπότης; βεβαίως, έάν έπί άπλή υπο
θέσει παραδεχθώμεν, δτι δύναται νά καταστρέψη τδν νΰν κοινω
νικόν καί πολιτικδν δργανισμδν τοΰ κόσμου, και ν άντικαταστη- 
ση άλλον τελειότερον, σοφώτερον, ούδέποτε δμω; δυνάμεθα νά 
πιστεύσωμεν, δτι διά τή; έγκαθιδρύαεως τοΰ νέου τούτου δργα- 
νισμοΰ δύναται νά έγκαθιδρύση νέαν φύσιν άνθρωπίνην, δύναται 
δηλ. είς τήν πολλότητα, είς τήν ποικιλίαν ν’ άντικατας-ήση τήν έ-
νότητα καί ταυτότητα, είς τά; διαφοράς τήν Ισότητα, τήν φρόνη- 
σιν δπου υπάρχει ή απερισκεψία,τήν δύναμιν δπου ύπάρχει ή αδυνα
μία, τήν νόησιν,τήν έντονον θελησινδπου ή θέλησι; καί ή νόησι; εί
ναι άσθενεΐ;,δτι δύναται νά έξισώση τά πνεύματα, τά σώματα, τα; 
καρδίας. Αλλ’ έάν ταΰτα αδύνατα, διά ποιον λόγον παραπονούμεθα 
κατά τοΰ κοινωνικοΰ όργανισμοΰ, δταν ό όργανισμδς ουτος «ναι ά- 
ναγκαΐον άποτέλεσμα αύτή; έκείνης τής καθολικής συς·άσεως τή; 
φύσεως τοΰ άνθρώπου,τή; άνθρωπίνη; κοινωνίας; Καί καθώς έν τη 
φύσει παρατηροΰμεν έκεΐνα; τά; άταξια; α; θεωροϋμεν ώ; απόλυ
τα κακά, ένφ άπόλυτα κακά δέν είναι, ένώ άπεναντια; είναι μέσα



καί μόρια καθολικής τάξεως, καθώς έν τφ  άνθρώπ(« θεωροΰ- 
μεν ώς κακά τάς ανισότητας έκείνας τών ύλικών, τών νοητι- 
κών καί ήθικών δυνάμεων, καί ούχ ήττον αί ανισότητες αυται 
είναι στοιχεία τής άνθρωπίνης διακοσμήσεως, ωσαύτως καί έν 
τϊί κοινωνία τά κακά καθ’ ών παραπονούμεθα, άτινα ένίο
τε έμπνέουσιν είς ήμας τήν απελπισίαν, και έγείρουσιν ούχί σπα- 
νίως τό άνθρώπινον πνεΰμα κατά τής θείας προνοίας, και τά 
κακά ταΰτα εΐναι μόρια θείας τίνος συστάσεως, μέσα, άφορμαί, 
opot αύτοΰ τοΰ κοινωνικού άγαθοΰ. Αλλά πρός τούτοις, αρμό
ζει καί ένταΰθα αύτή έκείνη ή παρατηρησις ^ν έκάμαμεν απ’ 
άρχής περί τών έκ τής ύλικής φύσεως πηγαζόντων κακών' άρ* 
μόζει ή παρατήρησις, δτι προοδευτική εΐναι ή κοινωνία, καθώς 
ή έπιστήμη, καί καθώς διά τών έπανειλημμένων καί άκατα- 
παύστων προόδων τής έπιστημης, διά τής έπί μάλλον τελειοποπή- 
σεως τής γνώσεως καί μαθησεως περιορίζονται τά κακά τής φύ
σεως, διότι ποτέ δέν ^θελεν έξαλειφθή δλοκλήρως οίονδήποτε είδος 
κακοΰ, πολλφ μάλλον περιορίζονται διά τής κοινωνικής κα  ̂
πολιτικής προόδου τά κακά τής κοινωνίας. Βεβαίως ούδέποτε 
θέλουσιν έξ δλοκλήρου έξαλειφθή, ούδέποτε θέλει βασιλεύσει ή κα
θολική είρήνη καί εύτυχία εϊς τάς ανθρωπίνους κοινωνίας, διότι, ώς 
εϊπομεν άπ άρχής, ώς καί σήμερον άπεδείξαμεν, τά κακά εΐναι 
δρος καί μέσον έκείνου τοΰ άγαθοΰ τό όποιον πρέπει νά ηναι δ πρός 
<$ν δρος καί δ σκοπός τής άνθρωπότητος, καί πρός 8 όφείλομεν 
νά τείνωμεν άκαταπαύς-ως διά τών προσπαθειών ημών* άλλ’ εΐναι 
ούχ ήττον βέβαιον δτι τά κοινωνικά κακά καθ’ών παραπονούμεθα, 
έπί μάλλον καί μάλλον έλαττοΰνται, καθόσον προοδεύει ή άνά- 
πτυξις τής άνθρωπότητος, καί περί τής άληθείας ταύτης θέλο
μεν λάβει έναργεις άποδείξεις, δταν πραγματευθώμεν περί τής 
φιλοσοφίας τής Ιστορίας.

Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ  Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ  Ε Υ Γ Λ Ω Τ Τ Ι Α Σ ,
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ΚΟΡΜΕΝΙΝΟΤ.
Μ Ε Α Ε Τ Η  Γ \

Λιάφοροι τρόποι άγορεύσεως.

Οί ρήτορες διαιρούνται είς τρεΤς μεγάλας κλάσεις· είς τούς 
αύτοσχεδιάζοντας χωρίς καλώς νά γινώσκουσι τί θέλουν είπεΐ* 
είς τούς άπος-ηθίζοντας δ,τι άπεμνημόνευσαν* καί είς τούς άναγινώ- 
σκοντας έκεΐνα τά δποΐα έγραψαν.

Οί αύτοσχεδιάζοντες είσίν αρκετά δεινοί εϊς τό προοίμιον* γ ι-  
νώσκουσι κάλλιστα πόθεν μέλλουσι ν άρχισωσιν, άλλ έκεΐνο 
δπερ συγχίζει αύτούς είναι δτι άγνοοΰσι ποΰ πρέπει νά τελειώ- 
σωσιν. Εκ τής φοράς τοΰ λόγου παρασυρόμενοι έπισκέπτονται έν 
παρόδω πεδιάδας καί δαση, δρη καί πόλεις· άλλά δέν γινώσκουσι 
ποΰ ν’ άγκυροβολήσωσι καί προσορμισθώσιν έπισωρευουσιν έπι- 
λόγους έπί έπιλόγων, καί ποτέ δλιγώτερον τών τριών η τεσσά
ρων. Αλλά, £ητορικώς θεωρούμενοι, τίς έξ δλων τούτων τών έπι
λόγων εΐναι τό τέλος τοΰ λόγου; Εκ τοΰ φόβου μη πέσωσι κα- 
ταβαίνοντες, κρατοΰνται έξ έκάστου στυλίσκου τοΰ βήματος, 
καί πολλάκις τοίς δλισθοΐ δ ποΰς ένώ πατώσιν έπί τής τελευ
ταίας βαθμίδος. Πρόσθες δτι καί έξερχόμενοι ούχί σπανίως 
στρεβλόνονται ύπό τής άβελτηριας τοΰ ταχυγραφου.

Ενόσω οί λόγοι αύτών έμφυσώνται ύπό τοΰ άνεμου τής αύ- 
τοσχεδιάσεως, δμοιάζουσνν άεροστατικάς σφαίρας καλώς τετα
μένα;, ήχώδεις καί έλαστικάς, αΐτινες πότε άναβαίνουσι^καί πό
τε καταβαίνουσιν άντανακλώσαι τάς ήλιακάς άκτινας. Οταν δ- 
έξατμισθή άπ’ αύτών τό αέριον, καταντώσιν απλώς δέρμα συμ' 
πιεσμένον, δπερ ρίπτεται κατά μέρος δλον έρ^υτιδωμένον καί 
χαλαρόν.

0  άποστηθίζων δέν βλέπει τούς παρεστώτας. ’Αφαιρεΐται 
καί συγκεντροϋται έν έαυτώ' εισδύει είς τύ ταμείον τοΰ έγκεφά-



λου τοι», ένθα τάς φράσεις έπιτηδείως έτοποθέτησεν, έπιθεωρεΐ 
αύτάς νοερώς καί τάς εξάγει μίαν κατόπιν τής άλλης είς φως.

Ενίοτε δ άποστηθίζων προβαίνει ώς διά τειναγμών καί απαγ
γέλλει τδν λόγον δρμητικώς, φοβούμενος μη τί) κομπολόγιόν'(του 
λυθη και σκορπίση. Αλλοτε έξ εναντίας σταματόί, ώς αν έσφαλε, 
καί ϊνα δείξιρ δτι ζητεί δήθεν τάς λέξεις καί δτι δυσκολεύεται 
νά τάς εύρη, κχίτοι ύπάρχουσιν είς τδν κόσμον πρδ δκτώ ήμε
ρων καί πλειότερον. Πλήν ή επεξεργασία τών περιόδων, ή εκ
λεκτή φρασεολογία, ή πολλή τοϋ ύφους κομψότης, καί ή δλη 
τοϋ λόγου ύφή έξελέγχουσι, καί άκοντος αύτοΰ, τάς επιπόνους 
προσπαθείας τής μνήμης του.

Μή εϊπης εί; τδν άποστηθίζοντα —  κύριε, τδ ρινόμακτρον 
πίπτει be. τοΰ θυλακίου σου —  έπειδή, στρεφόμενος δύναται νά 
κόψη τδ νήμα τοΰ λόγου του" καί τότε πώς ήθελε δυνηθή νά 
συνδέση αύτό; Εάν, έν τοιαύτη υποθέσει, άναρπάζων αύτδ δυ- 
νηθη καλώς ?) κακώς νά συνάψη τοΰτο, είναι άπλούστατον σύμ- 
βαμα. Καί οί μεν νευροπαθείς βουλευταί φοβοΰνται άεννάως μή 
ό άπος·ηθίζων προσκόψη είς αύτδ τδ μέσον τοΰ δρόμου, καί έκ 
συμπαθΐίας ύποφέρουσι δι’ αύτόν. 0  δέπαρά πόδας τοΰ βήματος 
ταχογράφος κρατών μετάρσιον τήν γραφίδα, διστάζει άν πρέπη 
νά περιμείνη ϊνα τά φΰλλα τοΰ λόγου κατατεθώσιν, ή άν δφεί- 
λη νά γράφη σπεύδων κατόπιν τοΰ άπος-ηθίζοντος ^ήτορος.

0  άποστηθίζων έχει τδ βλέμμα αμβλύ, τδν αύχένα κυρτδν 
καί τδ σχήμα άβέβαιον. Ουδέποτε εύρίσκεται έν ίσορρυθμί^ πρδς 
τήν Βουλήν* δέν διακόπτει τδν λόγον, φοβούμενος τήν άντίρρησιν* 
ούδέ άπαντ^, ινα μή διακόψη τδν λόγον. Δέν αισθάνεται έντδς 
έαυτοΰ τδ θειον έκεΐνο πνεΰμα Πύθωνος συνταράσσον καί συν- 
θλίβον αύτόν' έχει ευγλωττίαν έξ ύπομνήσεως, ούχί εύγλωττίαν 
πλαστουργικήν* είναι 6 άνθρωπος τής προτεραίας, ένω δ ρήτωρ 
πρέπει νά ηναι δ άνθρωπος τής στιγμής' είναι δ άνθρωπος τής τέ
χνης, ούχί ό τής φύσεως· είναι κωμφδδς καί ύπαγορευτής έαυ
τοΰ, καν τοιοΰτος δέν θέλη νά φαίνεται' ίιποκρίνεται άλήθειαν, 
προσποιείται συγκίνησιν, πλαν^δέ καί τδ δημόσιον καΙτήνΒου-

λην καί τον ταχυγράφον καί έαυτόν.— Οί άναγινώσκοντες τδν 
λόγον αύτών προβαίνουσι μεθ’δλης άνέσεως, βήχουσι, πτύουσι, 
πταρνίζονται, άποθέτουσι τά δμματοϋάλια έπί τοϋ μαρμάρου 
τοΰ βήματος, καί σπογγίζουσι τούς φακούς διά μιας άκρας τοΰ 
ρινομακτρου των, Εχουσι δέ καί τινας πονηριάς τής τέχνης. Γρά- 
φουσι λ. χ. διά λεπτοτάτου χαρακτήρος καί τά δύο πρόσωπα 
τής σελιδος, ϊνα δείξωσιν δτι δλίγα μέλλουσι νά άναγνώσω* 
σι καί δτι δλα αύτοϋ περιέχονται. ’Απατεώνες / ένδέχεται νά 
ειδήτε αύτούς μηδέ νά γυρίσωσιν δλως τδ ψύλλον’ τδ χαρτίον 
αύτών είναι ώς δείκτης ωρολογίου άκίνητος.

Οί άναγινώσκοντες κρατοΰσι τδν χάρτην έμπροσθεν τοΰ ς·ό·> 
ματος, δθεν οί ηχοι έπιστρέφοντες δέν φθάνουσιν είς τδ άκροα* 
τήριον. Αναγνώστης μή εύμοιρήσας φωνής λαμπροτάτης, κα- 
ταντα έντελώς ακατάληπτος. Εάν αύτδς έρχεται έκ τής Αλσα> 
κίας, δμιλεϊ έκ βάθους τού λάρυγγος* έάν ηναι Γουάσκων, λα- 
λεϊ δι άκρων χειλέων έάν Παρισιανδς, είναι άδόλεσχος' καί έάν 
Νορμανδδς, είναι είς άκρον περιττολόγος.

Καί πολύ μέν ών διεξοδικδς, καταβαρύνει, πολύ δέ σύν
τομος, άποκάμνει τούς άκροατάς θέλοντας νά τδν άκολουθή- 
σωσιν εϊς τδν δρόμον του. Τδ άνεπιτήδευτον αρμόζει μάλιστα 
είς τδ βήμα, έχον ίδιαζούσας χάριτας. Δέν άρμόζει είς τδν ρή
τορα ούτε μεγάλος στολισμδς, ούτε πολλή εύτρέπισις καί έπιτη- 
δευσις. Πώς είναι ποτέ δυνατδν ν’ άποβης εύγλωττος δι’ επιφω
νημάτων θαυμαστικών προσημειωμένων έπί τοΰ φύλλου! Δοκί- 
μασον έπ ολίγον νά δείξης πάθος, δργήν, άγανάκτησιν, νά συγ- 
κινηθης καί κλαύσης έπακριβώς εϊς τήν πέμπτην λέξιν τής τρί
της γραμμής τοΰ έκτου παραγράφου τοϋ δεκάτου φύλλουί Πώς 
είναι δυνατδν νά σέ άποβ^ τοΰτο εύκολον, καί πρδ πάντων πό
σον θέλει φανή φυσικόν!

Επί τέλους, δταν δ αναγνώστης άπαγγέλλη τδν λόγον του 
οί άκροαταί λέγουσι καθ’ έαυτούς ώραΐος καί αξιόλογος. Αλλά 
δέν αξίζει τδν κόπον νά τδν άκούσωμεν’ αύριον τδν βλέπο^εν 
έν τω Μηνύτορι.
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όταν θεωρώ τον»; άναγνώστας της άντιπολιτεύσεως καί έκεί- 
νους τοϋ δπουργείου δεξιόθεν καί άριστερόθεν άναβαίνοντας είς 
τί» βήμα μέ τό τετράδιον τής ευγλωττίας των άνά χειρ»;, μοί 
φαίνεται ώ ; αν έβλεπον δύο στρατού; σύροντας παραλλήλως 
τά πυροβόλα των παρά τάς δχθας τινός ποταμού, χωρίς νά δύ- 
νανται ποτέ κατ’ άλλήλων ν’ άντιπαραταχθώσι. Μοχθοϋβιν αυ
τοί προλαβόντως πώς ν’ άντικρούσωσιν έπιχειρήματα παρ’οΰδε- 
νόςπροταθησόμενα καί ούδόλως προβλέπουσιν έκεΐνα κπερ θέ- 
λουσι τοΐς άντιτάξει. ’Αγνοοΰσιν δτι έκ τής προτεραίας ήδη 
ήλλαξε το πεδίον τή; μάχης* καί έμβαίνουσιν είς άτραπους 
άποχρύφους καί αγνώριστους, δπου καί διά τής ελάχιστης ένέ- 
δρας τοΰ έ/θροΰ δύνανται νά παγιδευθώσιν. Ϊνα έξιππάση τις καί 
καταβάλη αύτοός άρκεΐ b  μόνον τόξευμα δπό αύτοσχεδιαστοΰ εΰ* 
στόχως άκοντιζόμενον· καί δμοιάζουσι κατά τι του; αρχαίου; ε
κείνους ίππότας του; έπιβεβηχότας έπί ίππου ώραίου καί λαμ- 
πρώς περιβεβλημένου, τοΰ όποιου έάν τυχόν πονηρός δπηρέτ/ις 
ήθελε τραβίσει την χαίτην, ένφϋπερηφάνως βαδίζει, ό ίππο; έγεί- 
ρεται δρθιος καί ρίπτει κατά γης τόν μεγαλοπρεπή αύτοΰ κύριον.

Μ Ε Λ Ε Τ Η  Δ '.

Περί τών έπ ιτηδευμάτω ν τών προδ ιαθετόντω ν εις τήν 
Β ουλευτικήν ευγλω ττίαν.

Εί; τό βουλευτικόν τοΰτο πεδίον, τό τοσοΰτον εύρύχωρον καί 
ποικίλον, δπάρχουσιν έπιτηδεύματα ιδιαζόντως προδιαθέτοντα 
είς την ρητορικήν τέχνην.

Δεν πιστεύω νά μέ ψέξη τι; ώ; ώθοΰντα τά; διαφόρου; 
τάξεις είς άμοιβαίαν δυσμένειαν, ένώ λέγω οτι οί βουλευταί, τών 
δποίων αί γλώσσαι τρέχουσι συνεχέστερα καί εύφραδέστερα, ε ΐ- 
σίν οί δικηγόροι, ol καθηγηταί καί οί στρατιωτικοί.

01 δικηγόροι δμιλοΰσι δι’ δντινα θέλει, έφ όσον θέλει, καί 
έφ’ οίουδήποτε πράγματος. Εχουσι τήνάκοήν όςείαν χαί άεννάω; 
προσεκτικήν" καί αν του; διακόψετε, άντίνά φέρετε εί; αύτούς 
σύγχυσιν, θέλετε τοι; δώσει άφορμήν νέων λόγων, ΐΐ έζις τοΰ άγο-

ρεύειν πότε ύπέρ καί πότε κατά, τοΰ ύπος-ηρίζειν τό άληθές καί τό 
μη αληθές, κιβδηλεύει την κρίσιν των. Αύτοί διαπληκτιζόμενοι με · 
τά τίνος ύπουργοΰ, τόν ρίπτουσι κάτω, τόν κτυποΰσι, τόν ποδοπα- 
τοΰσι’ καί έπειτα, δταν διαβαίνωσιν ένώπιον τής θέσεως δπου κά· 
θηται κακώς έχων έκ τής πτώσεως καί τών πληγών τους βλέπετε 
νά έγείρωσι τήν κεφαλήν χαριέντως, νά τώ δίδωσι τήν χεΐρα, 
καί νά συνευρίσκωνται μετ’ αύτοΰ ώς ol καλύτεροι φίλοι!

0  τρόπος οΰτος έκπλήττει πολυ τούς βουλευτάςτών έπαρχιών, 
οίτινες κάθηνται έπί τών ΰψηλοτέρων έδρών τοΰ βουλευτηρίου 
καί έρωτώσιν άλλήλους, πώς είναι δυνατόν νά ανεγείρω τις μετά 
τοσαύτης φιλοφροσύνη; ύπουργόν τόν δποΐον πρό μικροΰ έσυρεν 
είς τόν βόρβορον, καί άν τοΰτο δέν ίνα ι καθαυτό κωμωδία;

Οί μεγάλοι ρήτορες, ώς αετοί ύψιπέται, μετεωρίζονται είς 
τάς άνω χώρας τών άρχών καί τής θεωρίας* άλλ’ οί κοινοί δικη
γόροι έφάπτονται τής γής ώς αί χελιδόνες, αιτινες διά μυρίων 
περιστροφών διαβαίνουσι καί επανέρχονται έμπροσθέν σας άκα- 
ταπαύς-ω;, καί σας ζαλίζουσι μέ τόν θόρυβον τών πτερύγων των.

01 δικηγόροι είσί θερμοί εί; τό λέγε ιν καί ψυχροί τήν καρδίαν, 
ΐσχυρογνώμονες, πεισματώδει; καί πολυρρήμονες. Εχουσιν άπέ- 
χθειανείςτήν λογικήν, διότι αύτή μέν φέρει κατ’ εύθεϊαν εί; τόν 
σκοπόν, εκείνοι δέ δέν έννοοΰσι νά φθάσωσι τόσον έγρήγορα. όξεις 
τήν γλώσσαν, δ λόγο; αύτών τρέχει απνευστί, καταφλέγει τό έδα
φος, σβύνεται καί καταπίπτει άσθμαίνων.

01 καθηγηταί δέν ζητοΰσιν άλλά λαμβάνουσι τόν λόγον άφ’ 
έαυτών. Επιβάλλουσι τήν γνώμην των εί; τήν Βουλήν ώ; εί; μα
θητών κλάσιν* άρχίζουσι κατατέθοντε; έπί τοΰ μαρμάρου τοΰ βή- 
ματο; τόν τετράγωνον πΐλόν των, καίοί γραμματεϊ; τή; Βουλής 
ένίοτε κατέλαβον έπ’ αύτοφώρω τινά; έξ αύτών, έν οίς καί τόν 
Γκιζώτον, προτείνοντας ύπό τό φόρεμα τό φραγγέλιον καί τήν 
μάστιγα. Οΰτοι είσί κενόδοξοι καί λεπτολόγοι, θρασείς, τρα
χείς καί δεσποτικοί, φανταστικοί καί στωμύλοι, δογματικοί, εύ- 
φραδεΐς καί αλαζόνες. Δέν φροντίζουσι ποσώς δι’ δ,τι λέγουσι*
δέν προτίθενται νά πείσωσιν, άλλά μόνον νά άντιλέγωσι* δέν

33*
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πείθουσιπερϊ τη; άληθεία;, άλλά τήν έπιβάλλουσιν" έχουσι τί» ί -  
καμπτον τής μεθόδου καί τδν δεσποτισμδν των αξιωμάτων, άλλά 
κ α θ δ  δέν έξελέχθησαν βουλευταί είμή χάριν τη; φήμη; των,είσί γε
νικώς έξόχου πνεύματος, πολυμαθείς, έμβριθεΤς καί άγχίνους, καί 
κατά τά; περις-άσεις άρέσκουσι πολύ,ή άποβαίνουσιν οχληρότατοι.

ή  ύπεροχή τών δικηγόρων καί τών καθηγητών έπέχυσεν εις 
τήν βουλευτικήν ευγλωττίαν τήν χαυνότητα έπισήμου μονοτονία;. 
Αύτή ϊσωςέκέρδισε κατά τδν άριθμδν, τήν παρρησίαν, τήν τέ
χνην και τήν μέθοδον, ήλαττώθη δμω; ώ ; πρδ; τήν ακρίβειαν, 
τήν χάριν, τήν ζέσιν, τήν φυσικότητα, τήν αλήθειαν, ώ ; πρδς 
τήν πρωτοτυπίαν καί ζωηρότητα. Οί δικηγόροι καί οί καθηγηταί, 
δεσμευόμενοι ύπδ τόπων προδιαγεγραμμένων, δέν εχουσι πλέον 
ιδίαν αύτών φυσιογνωμίαν, καί δλοι οί λόγοι των φαίνονται κε- 
χυμένοι εί; τδν αύτδν τόπον. Περί οίασδήποτε ύποθέσεως καί άν 
πρόκειταί, εϊτε μικρδς εϊτε μεγάλη;, ουδέποτε θέλουσιν δμιλή- 
σει δλιγώτερον μι&ς ώρα;, έπειδή οί μέν καθηγηταϊ νομίζουσιν 
δτι άπευθυνουσι τδν λόγον πρδς μαθητά;, δφείλοντας νά τους 
άκροασθώσιν έπί δλόκληρον ώραν* οί δέ δικηγόροι νομίζου- 
σιν δτι άγορεόουσι παρουσίοι τών πελατών, οιτινες δέν θέλουσ* 
νά αγόρευση τι; δλιγώτερον μια; ώρα; δι’ ίιπόθεσιν μήέπιζητοϋ* 
σαν είμή δύο λεπτά, καί οιτινες ήθελον βαρέω; άγανακτήσει, 
έάν τοι; άπεδίδετο δλιγώτερον παρ’ δσον πληρόνουσι. Γεμίζου- 
σι λοιπδν τήν κλεψύδραν εως έπάνω, καί μέχρι; οΟ ή δμμο; χύ
νεται, ή γλώσσα των πλήττει παόουσα εΰθύ; μετά τοΰ τελευ
ταίου κόκκου τή; άμμου, διότι παρήλθεν ή ώρα των.

Οί στρατιωτικοί παρίστανται εϊ; τδ βήμα μετά τή; αύτής 
εύτολμίας, ανυπομονησία; καί ζέσεω; ώ; άν παρετάττοντο ά* 
πέναντι τινδ; κανονοστοιχία;. Φέρουσιν ύψηλά τήν κεφαλήν, έ
χουσι σχήμα προς-ακτικδν καί βλέπουσι κατά πρόσωπον. Κατ’ 
αύτών προφυλάτιειαί τ ι; δλιγώτερον, επειδή υποτίθεται δτι έν- 
δέχεται μέν νά άπατώνται, άλλά δέν ζητοΰσι τούλάχιστον νά ά- 
πατήσωοιν. Εί; τδν στρατιωτικόν ρήτορα παραβλέπει τ ι; τήν 
ολιγωρίαν τή; γραμματικής,τήν άγοραίαν πικρίαν τής έπιπλήξεως,

«τήν κατάχρησιν τών ρητορικών σχημάτων, καί τδ άβύνδετον τής 
φράσεω;. Αύτοί δύνανται νά έξέλθωσιν άποτόμως τοΰ προκειμέ- 
νου, χωρίς νά τοδς έπαναφέρη τι;· δύνανται νά εϊπωσιν εί; οίαν
δήποτε σχεδδν γλώσσαν θέλωσιν, εϊτε χυδαίαν εϊτε κομψήν, καϊ 
μέ φράσιν δμαλήν \ άνώμαλον παν δ,τι τού; κατεβάσει ή κεφα
λή, χωρί; νά τούς άνακαλέση τ ι; εϊ; τήν τάξιν. ϊδον τόν στρα- 
τηγδν Φοά νά κτυπ$ χεΐρας και πόδα;, νά βροντδ έπί τοΰ μαρ
μάρου τοΰ βήματο;, νά άναρταται και άποσπαται έξ αύτοΰ ώς 
π αρά φο ρ ος,ά φρ ίζω ν έκ τής δργής ήτις τοΰ έξεχείλιζεν έκ τοΰ ς-όμα- 
το;* καί δμως τδν άφινον έλευθέρως νά λέγη, ένφ ήθελον επιβάλει 
σιωπήν είς άλλον ρήτορα φέροντα τδν τετράγωνον πίλον. Τδ κατ’ 
έμέ, ά; εϊπωσι ε ϊτ ιά ν  θέλωσιπερί τοιαύτη; ιδέα;, προτιμώ τοίις 
βαρβάρους αυτούς στρατιωτικούς, οιτινες σπώντες τήν μάχαιραν 
έρχονται κατ’ εύθείαν έπάνω σου, παρά τούς μελισταγεϊς έκείνους 
ρήτορας, οιτινες σε δολοφονοΰσι ώ; δι’ αγκυλωμάτων.

Μ Ε Λ Ε Τ Η  Ε '.

Περί ιή ς  χαζαζάζεως z&r ρηζόρωγ χαζά ζά ς είδιχόζηζας  
χα'ι ζούς χαραχζήρας aiz&r.

Είναι αναγκαίο ν ν’ άποβλέψη τις εϊς τάς κυριωτέρας ιδιό
τητας αΐτινες ώ ; έκ τή; φυσική; διαθέσεω;, τή; κλίσεω; καί τών 
έξεων ύπερέχουσιν εί; τδν ρήτορα, ΰ  φαντασία, ή διαλεκτική, ή 
εύφράδεια καί ή δηκτικότη; έχουσι τά ; ύπερβολάςτων τάς δποίας 
πρέπει νά άποφεύγη τις.

ίπάρχε; τις δστις διαπρέπων είς τήν εκθεσιν τών γεγονότων, 
δι’ εύκρίνειαν καί σαφήνειαν, άπεριττολογίαν, καλήν διάταξιν 
καί άρίστην οικονομίαν, άποκάμνει καί συγχύζεται δταν μέλη 
νά συλλογισθη. Αλλος, δστι; δυσκολευόμενο; άπ’ άρχής νά έμβη 
είς τήνύπόθεσιν, καθίσταται έπειτα σφοδρότερον κάτοχος τοΰ θέ
ματος αύτοΰ καί τή; προσοχής σου, δταν άρχίση νά θερμανθη καί 
δταν αί ίδέαι του άρχίσωσι νά έκτείνωνται, νά χωρίζωνται, νά 
κατατάσσωνται καί συνδέωνται. Αλλος, δστις χάνει τά ϊχνη καί 
δέν εύρίσκεται πλέον, πηδ$ έδώ καί έκεΐ, ζαλίζεται, σκοτίζεται.



δέν διακρίνει τίποτε πλέον, καί κρυπτόμενος δρομαίως εγκα
ταλείπει αό στάδιον.

Οί έχοντες πολλών φαντασίαν σάς έκθαμβοΰσι μέ τον πλούτον 
τών μεταφορών των* άλλ’ή κατάχρησις τών ρητορικών σχημάτων 
πληροί μόνον τήν άκοήν σας μέ τρόπους πολυρρήμονας καί λήξεις 
βυγκεκομμένας. Τό βουλευτικήν υφος δέν πρέπει νά πταίη έκ 
πολυσαρκίας* έν αύτφ πρέπει νά φαίνωνται καίοί μΰς καί τά νεύ
ρα ώς είς ύγιές καί ευρρωστον σώμα. ϊφος ^οδόχρουν καί άνθη* 
ρόν καταντ$ οίονε! μιλτογράφημα. Οί φαντασιώδεις είσίν ε
πιρρεπείς είς τάς ρητορείας.

Οί διαλεκτικοί τοϋ βήματος (τους δποίους δέν πρέπει νά συγ- 
χέη τις μετ’ εκείνων τοΰ τόπου) δφείλουσι νά ήνΑι μάλλον ανε
πτυγμένοι πάρεξ συνεπτυγμένοι, καί μάλλον καταπειστικοί πα
ρά πολύ «ύστηροί είς τό συλλογίζεσθαι' ούδέποτε πρέπει νά λνι* 
σμονώσιν δη ή προσοχή μιας Βουλής είναι βραχεία κα! έπιπόλαιος. 
Εάν άνακεφαλαιοΰτε τον λόγον συνεχώς, δέν θέλουσι σδς έννοήσει 
καλήτερα* έάν ησθε καθ’ ύπερβολήν διεξοδικοί, αποβαίνετε έπα- 
χθεϊς* έάν οξύνετε πολύ τήν αιχμήν τοΰ έπιχειρήματος, γίνεσδε 
λεπτολόγοι’ έάν ερπετε Ιπ! τών τεσσάρων μερών τοΰ συλλογι
σμού, καταντάτε σχολαστικοί* έάν δέν δεικνύετε είμή τούς τέ
νοντας καί τάς ΐνας μιας προτάσεως άνευ σαρκός ούδέ χρώματος, 
αποβαίνετε ξηρό! καί άηδέστατοι* έάν δέν άφίνετε ακτίνας φω
τός νά λάμψωσιν έπ! τών λόγων σας, απομένετε αύχμώδεις κα! 
σκοτεινοί. Οί διαλεκτικό! ύπόκεινται είς τήν ασάφειαν.

Οί παθητικό! ρήτορες δφείλουσι άλλοτε νά άνυψώσι κα! άλ
λοτε νά καταστέλλωσι τήν δρμήν των* νά λησμονώσιν έαυτούς $ 
τουλάχιστον νά δεικνύωνται εαυτών έπιλήσμονες* νά φαίνων- 
ται οτι κα! άκοντες παρασύρονταιέκ τής άνάγκης της Οέσεώς των 
κα! τής έσωτερικής συγκινήσεως, ήτις καταπιέζει κα! παραφέρει 
αύτούς* νά διακόπτωσι τόν λόγον διά καταλλήλων παύσεων* νά 
πλήττωσι μόνον τάς τρυφερωτέρας χορδάς της ψ»χτί{> *“'1 ν“ 
διατηρώσι τήν συνέλευσιν είς κατάστασιν οίονεί διαπνοής κα! θερ- 
μότητος. Ά λλ’ έάν ή κατάστασις αυτη παραταθή, δέν άργεϊ νά

διαδεχθί} η ψυχρότης τήν συγκίνησιν κα! 6 γέλως τα δακρυα, 
Οί παθητικό! είβιν επιρρεπείς είς τήν άκραν εύαισθησίαν.

Οί δηκτικό! καταγίνονται άκαταπαύστως είς το ν άκον.ζω- 
σι τά βέλη των, είς το νά όξύνωσι τήν άκωκήν και να τοΐς προσ-· 
κολλώσιν έκατέρωθεν λεπτά κα! ταχέα πτερύγια δπωςεύστοχώ- 
τερα πετώσιν είς τόν σκοπόν. Αύτο! ύπερπηδώσιν έλαφρώς επιχεί
ρημα έμβριθές κα! πολυμόχθως άνεγερθέν τό δέ ύπ αύτών τών 
νάνων άκοντιζόμενον βέλος είς τό τρωτόν μέρος τοΰ κολοσσού 
τόν ανατρέπει έκ βάθρων, όταν αί νύξεις ωσι λεπται καί δζεϊαι, 
πλήττουσιν εύαρέστως τό πνεΰμα, κα! διά τήν εύχαριστησιν τοϋ 
νά μαντεύσω ύποχρεοΰσι κα! άκοντα τόν άκροατήν νά γένιρ συνένο
χος. Οταν δέ αί νύξεις ώσιν έμβριθεις κα! δριμεΐαι, άφίνουσιν ένιοτε 
τό κέντρον έν αύτη τή πληγή έξ ής κα! αποθνήσκει τις. ής έπι το 
πλεϊστον δμως παροξύνουσιν εκείνους οίτινες έν καιρώ φοβοΰνται 
προσβολήν παρομοίαν, κα! ή βολή τότε άποτυγχάνει. Οί δηκτι
κοί κινδυνεύουσι νά έκτραπώσιν είς προσωπικότητας.

Ε χ ε τ ε  περιπλέον τούς Οικονομολόγους, τούς Νομολογους, τους 
Ειδικούς, τούς Κοινωνικούς, τούς Κανονιστάς, τούς Γενικευτας, 
τούς Φρασεολόγους κα! τούς Διακόπτοντας οδς παρ ολίγον έλη~ 
σμονοϋσα.

Δίδονται Οικονομολόγοι ύπολογίζοντες μεγαλομερώς, οίτινες 
ήθελον άφαιρέσει δκτακόσια έκατομμύρια άπό ένός δισεκατομ
μυρίου, μέ κίνδυνον νά έκλείψωσι κα! δικαστήρια κα! στρατός 
κα! ναυτικόν κα! δδοί κα! διώρυγες Και διαχείρησις κα! δημο
σία ύπηρεσία. Δίδονται άλλοι ύπολογίζοντες μικρομερώς , οιτι- 
νες ήθελον συγκατανεύσει νά έλαττώσωσι κατα έπτά φραγκα 
κα! 50 έκατοστά σύνταξιν δύο χιλιάδων, ίπάρχουσιν Οικονομο
λόγοι στρατάρχαι, εύρίσκοντες ότι οί πρόεδροι τών έφετειων ε
χουσι πολύ μεγάλην αντιμισθίαν* κα! Οικονομολόγοι δικαστικοί 
διατεινόμενοι ότι οί στρατάρχαι εχουσι μισθόν ύπέρογκον. Δ'.δον- 
ται Οικονομολόγοι τοσοΰτον εύφυώς συμπλέκοντες τά ποσα, ώς·ε 
νομίζω τις νά έχ»ι περίσσευμα ένφ εύρίσκεται έν έλλείμματι, οτι 
απαλλάσσεται τών χρεών, ένφ επιφορτίζεται δάνεια, xa! δτι



πλουτεΐ ένώ καταστρέφεται. ίπάρχουσιν Οικονομολόγοι άμπε- 
λοκτημονες, οιτινες παριστάνουσιν ώς άνυπόφορον τόν έπί τών 
οίνων δασμόν, ένώ δ έπί τοϋ άλατος είναι τοσοΰτον εύτελής καί 
εύκολος νά είσπράττεται! και Οικονομολόγοι τών dJvx& r, οιτινες 
διατείνονται απεναντίας δτι πρέπει νά καταργηθήδ έπϊ τοΰ άλα
τος φόρος, καθότι, έν άνάγκη, δύναται νά άπέχη τις οίνου, άλλ’ 
ο&χΐ άλατος, ίπάρχουσιν Οικονομολόγοι έπιζητούντες ούδέν ήττον 
ν; τήν αυςησιν τοϋ έγγειου φόρου, έπειδη δέν εχουσιν γαίας, φθά
νει να έλαττωθη δ επί τών προσόδων, έπειδη εχουσιν εισοδήμα
τα. Καί Οικονομολόγοι οιτινες ηθελον διαρραγή μάλλον παρά 
νά ψηφίσωσι ύπέρ τών εξόδων τής έπισκευής λεωφόρου δΓ ής δέν 
διαβαίνουσι, και οιτ.νε; Ηθελον παροτρύνει μετά ζήλου πατριω- 
τικωτατου νά πλατυνθη καί λιθοστρωθή πλάγιός τις δρόμος δι- 
ερχόμενος τά έαυτών κτήματα, ίπάρχουσιν έπί τέλους Οικονομο
λόγοι, καί ουτοι είσίν οί δριστοι, οιτινες λέγουσιν οτι πρέπει νά 
προτιμά τις τους φόρους τους μάλλον τόν πλούσιον παρά τόν πτω 
χόν έπιβαρύνοντας,τά έξοδα τά προαγωγά μάλλον παρά τά απλώς 
καταναλωτικα, τα γενικά μάλλον παρά τά ιδιωτικά συμφέροντα, 
τάς επαρχίας μάλλον παρά τούς δήμους, τούς νομούς μάλλον παρά 
τας έπαρχιας, καί την Γαλλίαν μάλλον παρά τούς νομούς αύτής.

Οί Νομολογοιάποφασιζουσι διά τοϋ άστυκοϋ δικαίου τά ζητήμα- 
τα του πολιτικού δικαιώματος. Εύρίσκουσιν α’ίτια άκυρότητος καί 
είς τα σωτηριωδέστερα και μάλλον κατεπείγοντα μέτρα τής κυ- 
βερνησεως, έάν μη ώσι συντεταγμένα καί διατετυπωμένα καθ’δ- 
λους τούς κανόνας τής δικονομίας, όσον δε βάρβαρος, δσον άπο- 
τρόπαιος καϊ παράλογος ύποτεθή τιμωρία τις, ούτοι γνωμοδο- 
τοϋσιν δτι είναι έφαρμοστέα καθ’ δλην τήν αυστηρότητα, κα
θότι ύφίσταται, έστω και ό άνασκολοπισμός 3) ή στρέβλωσις. 
Δούλοι όντες μάλλον ?ι ύπηκοοι τοΰ νόμου και τής εξουσίας, 
κλίνουσι τόν αύχένα καϊ γονυπετοϋσιν ένώπιον τής δεσποτείας 
τοϋ γράμματος· δι αυτούς 8 γέγραπται, γέγραπται’ καί τό 
γεγραμμένον εστιν άναλλοιωτον, είσί δέ πάντοτε έτοιμοι διά λε
πτολόγου έρμηνειας τών λέςεων νά πορισθώσι τήν άρμοδιότη-

τά των έκ τής Ιδίας άναρμοδιότητος" νά καταδείξωσιν έννοιαν 
σκοτεινήν ένθα τό νόημα είναι σαφέστατον’ νά παραστήσωσιν ώς 
ασυμβίβαστα τά έντελώς συμφωνοϋντα, και ώς Ισοδυνάμους τας 
έναντίας διατάξεις τών νόμων. Θέλουσι σάς εϊπεΐ οτι δ Χάρτης 
τοϋ 1830, δς-ις καθιεροΐ τήν έλευθεροτυπίαν, συνάδει μετά τών 
νόμων τής Παλινορθώσεως οιτινες τήν λογοκρισίαν έπέβαλον" 
καί τό άποδεικνύουσι διά τρανών έπιχειρημάτων έξηγμένων έκ 
τού νόμου τοΰ έκ τής δεκανδρίας Αππίου. Μή έπιμείνετε πολλά 
αυτούς έρωτώντες, έάν δέν θέλετε νά σάς καταδείξωσιν άναν- 
τιρρήτως δτι δ κώδηξ του Θεοδοσίου δικαιολογεί τήν Ιουλιανήν 
έπανάστασιν. Πνεύματα ξηρά, αγονα, έπίπλαστα κυπτουσιν έ
νώπιον τοϋ νεκροϋ γράμματος έκ τοϋ φόβου μή άνυψωθώσι μέ
χρι τοϋ πνεύματος· αναίσθητοι δέ εϊς τήν φωνήν τήν έξερχομί- 
νην έκ τοϋ βάθους τής συνειδήσεως , θυσιάζουσι τήν ουσίαν 
είς τούς τύπους, τήν νομοθεσίαν είς τήν δικονομίαν, καϊ τήν άν·» 
θρωπότητα είς τήν δοξασίαν των.

Οί Ειδικοί εϊσίν οί χρήσιμοι άνδρες τής Συνελεύσεως, καί κα
τά τά τρία τέταρτα είσιν οί μόνοι γινώσκοντες καί λέγον* 
τες όρθώς δ,τι λέγουσιν. Αλλα δέν πρέπει αυτοί προς επιδει- 
ξιν νά λαλώσι πλέον τοΟ δέοντος, καί ένίοτε περισσότερον παρ 
ο, τι γινώσκουσιν" ούδέ νά φαντάζωνται, έζ αλαζονείας, οτι οί 
άλλοι άγνοοΟσι τά πάντα, έπειδή άγνοοΰσιν έκεΐνο δπερ αύτοί 
έπίστανται* ούδέ, χάριν έπιτϊδεύσεως, νά μεταχειρίζωνται δρους 
τεχνικούς αντί τών φυσικών λέζεων, καί ν άντικαθι^ωσιν εις τας 
παραδεδεγμένος καϊ καθιερωμένας διδασκαλίας τής έπιστημης, 
τάς φαντασίας και ιδιοτροπίας τοϋ έγκεφάλου των.

Οί Κοινωνικοί, άνθρωποι δλόφρονες, μαλθακοί και έκδοτοι είς 
τάς ήδονάς τοϋ χαμηλού τούτου κόσμου, οίκούσιν (έννοεΐται 
πνευματικώς) πολύ ύψηλά έν νεφέλαις’ καί έκ τού υψους έκείνου 
διορώντες τήν κοινωνίαν βλέπουσιν αύτήν άνθηράν, νεάζουσαν, 
καλήν καί αγαθήν, ευπορούσαν, χαρίεσσαν, ένάρετον, πανη- 
γυρικώς περιβεβλημμένην και πνέουσαν αγάπην καί ποίησιν' 
θελκτιχωτάτην δντοις και εΰκατόρθωιον κοινωνίαν έφ δσον



δλίγον την μέλλει νά γινώσχτρ ύπδ ποιον βαθμδν πλάτους θέλει 
οίκήσει , ενώ καί ή ζέστη και τδ ψύχος, ώ; φαίνεται, τή 
είνοει έξ ισου αδιάφορα’ ούδέ φροντίζει ύπδ ποΤον είδος κυβερ- 
νήσεως θέλει ζήσει, ένφ προφανώς καί δ μέγας Μογγόλος είναι 
τοσοΰτον εύνο'ίκδς είς τάς φιλανθρωπικάς φαντασίας τών Κοινω
νικών, δσον καί δ Πρόεδρος τής Αμερικανικής Συμπολιτείας.

Τδ καθ’ήμας προθύμως ήθέλαμεν άσπασθή τδ σύστημα τών 
Κοινωνικών, δταν αύτοί εύαρεστηθώσι νά μας δείξωσι δποΐόν τι 
είναι αύτδ, ποΰ τά πρδς έκτέλεσιν μέσα των καί έάν ς-οχάζων- 
ται νά έπασχολήσωσιν εις τοΰτο ανθρώπινα πλάσματα. Καί 
έπειδη είναι δύσκολον έκ τοΰ υψους αύτών νά μας έκθέσωσιν δλα 
ταΰτα, τους προτρέπομεν νά καταβώσιν άπδ τών νεφελών, 
καί νά ελθωσι νά οίκησωσι την γήν τούλάχιστον έπί τινα χρόνον·

Οί Κανονισταί έπικαλοΰνται ώς νόμου;, καί μάλιστα θέτου- 
σ·.ν ύπερανω καί τών νόμων καί τοΰ δρθοΰ λόγου, τά αλλόκο
τα προηγούμενα τών προεδρείων καί τών γραφείων* καί έπειδη 
ή Βουλή έπραξεν άπαξ, δίς, τρις?) τετράκις ανοησίαν τινά , δια
τείνονται δτι δφείλει νά άτοπήση πεντάκις. 0&το·. σας ένθυμίζου- 
σι, μετά ιδιαιτέρας εύχαρις-ήσεως ένεκα τής καλής μ,νημηςτων, δτι 
την δείνα ήμέραν τοΰ δείνα έτους δ δείνα πρόεδρος τής δείνα συνό
δου έθεσε τδν πΐλον έπί τής κεφαλής είς τοιοΰτόν τινα τρόπον, ?) δτι 
άρχισε την δνοματοκλησίαν άπδ τοΰ άλφα καί ούχί άπδ τοΰ ύψι- 
λδν, δπερ είναι τώ δντι θαυμάσιον. Αλλ’ έάν οί δροι τοΰ Συντάγ
ματος παραβιάζωνται, έάν τδ ϊπουργείον καταπατή τδν βωμδν 
τής νομιμότητος, τ ί μέλλει αύτοΐς περί τούτου; Μήποτε ου- 
τοι είσί τών νόμων οί φύλακες! Πλήν έάν δ πρόεδρος παραχώρη
ση, άπερισκέπτως, τδν λόγον είς ενα άφ’ ού τδν ύπεσχέθη είς 
άλλον, οί Κανονισταί εύθύς άνεγείρονται άπδ τάς Εδρας των καί 
μανιώδεις καί έξω φρενών τδν προκαλοΰσι μέ τδν γρόνθον καί 
μέ στόμα δργίλον, κραυγάζοντες μέ δλην τήν δύναμιν τών πνευ
μόνων αύτών, κατά τοΰ σκανδάλου, χωρίς νά έννοώσιν δτι είσίν 
αύτοί οί προξενοΰντες τδ σκάνδαλον. Φιλονεικοΰσι δέ έπί δύο δ- 
λοκλήρους ώρας μετά έξαισίου καί συντόνου προσοχής περί τοΰ

δτι έπρεπε νά διαλαμβάνη δ κανονισμδς, περί τής μείζονος ά
ξίας μιας συλλαβής περισσότερον ?ι δλιγώτερον, περί μιας στιγ
μή;, ένδς τόνου, μιας υποστιγμής καί τέλος κάθηνται άσθμαί- 
νοντες καί καταρρεόμενοι έξ ιδρώτος, χωρίς έκ τούτου ούδέ £ν 
βήμα νά προχωρήση ή συζήτησις, καί χωρίς ουτε αύτοί νά έν- 
νοήσουν τί λέγουσιν.

Οί Φρασεολόγοι δέν αισθάνονται είμή τήν Αρμονίαν τοΰ λόγου. 
Επί οίουδήποτε θέματος έφαρμόζουσι τά μέτρα τής πεζογρα
φίας των* τήν κατασκευάζουσι βαρύτονον, πρδς άπομίμησιν τοΰ 
κρότου τών τυμπάνων’ έπεκτείνουσιν αύτήν κατά δύναμιν ΐνα βρον
τή ώς δ κώδων τής μητροπόλεως’ τήν διαιροΰσικαί συνάπτουσιν, 
δπως ήχή ώς τόσα συμπεπλεγμένα κωδώνια' γλύφουσι τάς λέ
ξεις των καθώ; δ λιθοξόος τέμνει εί; πολύεδρον τους άδάμαντας* 
προβαίνουσι δέ έπί τάς άκωκάς αύτών καί κατοπτρίζονται είς τήν 
τούτων διαύγειαν. Αναπηδώσι χαριέντως άπδ μιας είς άλλην 
άντίθεσιν’ βυθίζονται είς τών περιόδων τήν έξαισίαν πομπήν, 
καί γαυριώσιν έπί ρητορικού τίνος σχήματος.

0  Φρασεολόγος δέν φροντίζει νά συλλογίζεται" είναι κενδς 
ιδεών καί πλούσιος λέξεων; σπουδάσας τήν έτυμολογίαν αύτών, 
τά συνώνυμα καί παράγωγα καθ’ έκαστον γράμμα τοΰ αλφαβή
του. Εχει πρόχειρον πάντοτε τήν γενικήν άπόλυτον, καί γινώ- 
σκει κατά βάθος τήν σύνταξιν τών μετοχών καί τής αναφορικής 
αντωνυμίας τήν έπιτόμευσιν. Τδ υφος του παρουσιάζεται πάν
τοτε έν μεγάλη στολή, στιλπνδν, χρυσοκέντητον, τοΰ τελευταίοι» 
συρμοΰ" καί διά τήν γραμματικήν τρελλαίνεται.

Αμα νυκτώση, δ Φρασεολόγος μυστηριωδώς άποχαιρετ? τούς 
φίλους, άφίνει τήν γυναίκα καί τά τέκνα,καί κλείεται μόνος θέτων 
τδν μοχλδν είς τήν θύραν τοΰ σπουδαστηρίου του. Εκεί φωτι
ζόμενος ύπδ δύο κηρίων, ή άμυδρά λάμψις τών δποίων έπαυξα- 
νει τήν ησυχίαν τοΰ τόπου, έπιχειρεΐ τήν γενικήν έπαναληψιν 
τοΰ λόγου του, διορθόνει τάς φράσεις συμμετρικώς, ώς άλλος 
στρατηγδς παρατάττων τά στρατεύματα του, και εις τρόπον 
ώστε ή κεφαλή τή; μιας νά μή ύπερέχη εκείνην τής αλλΐς, ό-



λαι δέ νά βαδίζωσι συνάμα πρός βήμα Sv καί πτώσιν μίαν. 
Καθώς δέ μία μία εμπροσθέντου περώσιν, α’ίρεϊ τόν πίλον καί 
προσκυνεΐ’ έκάστη αύτδν εχει τό δνομα και τήν τάξιν της, εχει 
ίδιον αύτής αποτέλεσμα, ιδίαν αποψιν καί ιδιαίτερον ήχον. Αύ
τός συνδέει ?! χωρίζει «ΰτάς, σταματ$ ί| επιταχύνει τό βήμά 
των, καί δποβάλλει αύτάς εϊς έξελίξεις μυριοτρόπους. Επειτα 
τάς σημαδεύει μετά χρώματος έρυθροϋ, μή συμβη καί έξαλει- 
ψθώσιν. Εχει δέ αύτάς έναύλους είς τάς κχοάς, καί ένώ κατά 
πλάτος καί μήκος περιπατεΐ έπί του μαλθακοΟ κα'ι καλ'&ΰ τάπη- 
τος τοΰ ταμείου του, κάμνει τήν δνοματοκλησίαν αύτών απαξ 
καί δ!ς παρασκευαζόμενος διά τήν αΰριον.

Εν καιρφ νυκτός δ εγκέφαλός του διατηρεί τάς φράσεις ταύ
τας καί εύχαρίστως σιγαλή τή φωνη τάς ύποτονθορίζει’ ώστε 
ή σύζυγος, παρά τή δποία πλαγιάζει, δποπτεύει μή παρεφρό- 
νησεν, ή μή προδιδόμενος έκ των ονείρων του προφέρει τό δνο- 
μα ερωμένης.

0  Φρασεολόγος αγνοεί και τοδς νόμου; καί τά πράγματα’ ποτε 
δέν λαμβάνει ύπ’ δψιν προϋπολογισμόν’ άπος·ρέ<ρεται τους αριθ
μούς, τήν λογικήν,τά συνήθη συμβεβηκότα καί τήν κοινήν πορείαν 
των δποθέσεων. Θεωρεί ώς πολυ ύποδεεστέραν αύτοΰ τήν σπουδήν 
τής διαχειρήσεως, τών προσόδων καί τής πολιτικής οικονομίας. 
Αλλ’ είναι δεινός είς τήν καλλιέπειαν καί γινώσκει θαυμας-ά τήν 
δνοματοποΐίαν, τόν πλεονασμόν, τήν εύφωνίαν, τήν μετωνυμίαν, 
τήν προσωποιΐ'αν, τήν ύπερβολήν, τήνπρότασιν, τήν κατάχρησιν 
καί τ’ αλλα ρητορικά σχήματα, δσα ησαν έν χρήσει παρά τοΐς 
Ελλησι. Ψαλλιδίζει, ύαλίζει καί τορνεύει τήν φράσιν του, είτε 
έπί μεγάλων πραγμάτων είτε έπί μικρών, καί καθιστδί αύτήν 
άποςίλβουσαν' πλήν δλα ταΰτα δέν είναι είμή άνθη καίπερικοσμή- 
ματα, καί οΐονεί υφους μιλτογραφίαι. Αντί νά προσαρμόζη τόν 
λόγον είς τήν ύπόθεσιν, ύποβάλλει αύτήν είς εκείνον, καί δμι- 
λεΐ περί τοΰ έπί τών μύλων δασμοΰ ώς ήθελε προκηρύξει έχ- 
θρικήν τινα εισβολήν είς τήν χώραν, $ κίνδυνον έπικείμενον τη 
πατρίδι. Μηδένομίσητε δτι αύτός δμιλεΐ ίνα καταπείσηή συγ*

κινήση, ΐνα ύποστηρίξη ή κερδίση τήν δίκην του’ δμιλεΐ μόνον 
διά τήν εύχαρίστησιν τοΰ δμιλεΐν καί ΐνα άκουσθή όμιλών. 
Κρατεί /ιμικλείστους τους δφθαλμούς ώς σύννους’ κλίνει δε καί 
προθύμως τείνει τά ώτα είς τους ήχους τους δποίους προφέρει* φαί
νεται δτι τά χείλη του τοός χαϊδεύουν περώντας, καί δτι μένει 
εκστατικός άκροώμενος τό δργανον τής φωνής του. Κτυπα μέ 
τόν πόδα τόν τόνον, μιμείται τόν στεναγμόν τών περιστερών, 
κατακυλίεται μαλθακώς είς τήν άρμοήαν τών καταλήξεών του, 
μεθύσκεται δλος ές έαυτοΰ, καί δ εξω κόσμος έκφεύγει τήν 
δψιν του. Οΰτε τών κλητήρων αί δξεΐαι φωναί, οΰτε τής συνε- 
λεύσεως οί ψιθυρισμοί, οΰτε τοΰ έναντίου ρήτορος ή άνυπομο · 
νησία, οΰτε τοΰ προέδρου αί πατρικαί παραινέσεις δύνανται νά 
τόν άποσπάσωσι τής ιδίας αύτοΰ έκστάσεως* ώστε αποβαίνει 
έπάναγκες νά έλθη είς τών γραμματέων νά τόν σύρη άπό τήν α- 
κραν τοΰ ένδύματος, δπως έννοήση δτι τά φώτα σβύνονται καί ή συ- 
νεδρίασις διελύθη.

Οί Γενικευταί ούδέποτε προσέχουσιν είς τά κλάσματα τοΰ 
έκατομμυρίου, καν ταΰτα άποτελώσιν έκατόν χιλιάδας ταλλή- 
ρων* οϋτοι δέν ϋπολογίζουσιν είμή στρογγύλας ποσότητας’ ού
δέ έξετάζουσι ποσώς, θέτοντες άρχήν τινα, έάν αύτή έπισύρη 
τοσαύτας έξαιρέσεις, ώστε νά παύη τού νά ηναι κανών’ ούδ’ άν 
αί συνέπειαι τής άρχής τήν δποίαν έσύστησαν ώσι πρακτικώς 
έφαρμόσιμοι. Ούτοι ούδόλως προσέχουσιν οΰτε είς τόπους, οΰτε 
είς καιρούς, οΰτε είς άνθρώπους, οΰτε είς μέσα, οΰτε είς άνάγκας ?) 
περιστάσεις, ούδ’ έννοοΰσιν δτι τά ανθρώπινα πράγματα διεξά
γονται μάλλον ώς έκ τών περιστατικών καί τών εςεων διά τής 
πείρας καί τής άπειρου ποικιλίας τών καθημερινών συμβεβηκό- 
των, παρά διά τών αύστηρών καί άκαμπτων άρχών. Μέ τους 
ώραίους των λόγους μεταρσιοΰνται έντέχνως καί μετεωρίζονται 
έπί τών συνταγματικών θεωριών. Σας λέγουσιν εϊς τί πταίει Sv 
σύστημα, άντί νά σας ύποδείξωσι ποιον τό άντικατασταθησό~ 
μενον’ καί δι’ αΰτους δέν είναι ποτέ δυσχερές τό γενικεύειν ?ι 
δμιλεΐν, δσον τό πράττειν καί συμπεραίνειν.



Οί Διακόπτοντες είσί δύο ειδών" οί Διακόπτοντες χωρίς νά 
δμιλώσι, και οί λαλοΰντες.

Οί Διακόπτοντες χωρίς νά δμιλώσι προξενοΰσι θόρυβον πολύ 
μεγαλήτερον παρά τούς δμιλοΰντας, διότι άπομιμοΰνται εύς-ο- 
χώτατα καί εντελέστατα τάς φωνάς δλων τών τε οικοβίων καί 
τών αγρίων ζώων δσα δ Δημιουργος έσκόρπισεν έπί τή; γή;. Κρώ- 
ζουσιν, ύλακτοΰσι, μιαουλίζουν, κοάζουσι, βρυχώνται, βελλά- 
ζουσιν, δλολίζουσι καί ερπουσιν ώ ; έκεΐνα άπαραλλάκτως. δταν 
δλοι εκείνοι οί πόδες κτυπώσι, και δλαι έκεΐναι αί χεΐρες τρίζωσι 
τού; δακτύλου;, δλαι δέ έκεΐναι αί κεφαλαΐ δρθοΰνται καί δλαι 
έκεΐναι αί γλώσσαι συρίζωσι, γίνεται τότε θόρυβο; έκ κρότοιν 
τοσοΰτον συγκεχυμένων καί διαφόρων, τοσοΰτον οξέων καί αν
τιθέτων, καί τοσοΰτον καταπληκτικών, ώστε ή φωνή τοΰ ρήτο- 
ρος έξαφανίζεται, ώς τύ κελάδημα τοΰ πτηνοΰ έν μέσω βρον- 
τώση; καταιγίδο;.

Οί διακόπτοντε; καί λαλοΰντε; είσίν έπιτηδειότατοι είς τήν 
χρήσιν τών μονοσυλλάβων καί επιφωνημάτων —  Ε / Hi! Ου! Τ ί! 
Πώς ! Φεΰ! Θεέ! Ουρανέ! Αχ! καί ταΰτα άποκαλοΰσι άκαθέ- 
κτου; φωνά; τοΰ πάθου;. Διατείνονται δτι ή ευγλωττία δέν α
παιτεί τόσον διεξοδικού; λόγου;. Αύτοί δεν εχουσιν ανάγκην εί
μή μιας καί μόνη; λέξεω; ΐνα πείσωσι καί συγκινήσωσι. Νεύου- 
σιν εϊ; τον ταχυγράφον νά τοι; πέμψη τά δοκίμια τη; συνε- 
δριάσεω; πρύ; διόρθ&>σιν, καί μόλι; ή έπίσημο; έφηαερί; κα- 
τεχώρισεν εί; τά; στήλα; τη; τά Γί ! καί τά Αχ ! ίδού γράφου- 
σιν εί; τού; έντολεΐς αυτών' «Εν τω Μηνύτορι θέλετε ίδεΐ δτι 
»έξεπλήρωσα έπαξίω; τήν εντολήν μου καί δέν ήθέλησα ν’ άφή- 
»σω νά παρελθη ή σύνοδο; χωρί; κάτι νά ει'πω».

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΤΡΟΜΜΛΤΟΤ.

ΠΡΟΎΠ ΟΜΝΗΣΙΣ

Κατάτό 1813 ετοςό τής έν Κέρκυρα Ίονικής ’Ακα
δημίας πρόεδρος, ό Γάλλος Συνταγματράρχης Βωδράν- 
διος είς Λευκάδα διαπεραιούμενος ήλώθη ύπό τών περι- 
πλεόντων ’Αγγλικών κελητίων, και ήχΟη ίίς  Ζάκυνθον. 
Ή  Ακαδημία έκ τών καθηκόντων κρίνασα νά συς·ήση τόν 
άνδρα πρός τήν έκεΐ ήδη ύπό τών Ά γ γ λω ν  συνισταμένην 
όμοίαν, άπεύΟυνεν πρός τόν ταύτης πρόεδρον τήν έξης 
έπιστολήν συντεΟεΐσαν είς τό Ελληνικόν ύπό τοϋ έκ 
τών συνέδρων αύτής χρηματίζοντος Ίατροϋ Νικολάου 
Μαυρομμάτου τοΰ έκ Κατούνης έκείνου,τοϋ όποιου προλα- 
βόντως έξεδόΟη είς τόν Έ ρ αν t στη ν τό είς Ευγένιον τόν 
Βούλγαριν έγκώμιον. X. Φ.

Τ δ  Πρόεδρο) χαίρειν 
ϊκετο πρύ; ύμα;, ώ; άκούομεν, «ίχμή άλού; Βαυδράνδιο; δ 

Γάλλος Μαθηματικός, άνήρ τών έν τέλει, τής τε άρτισυστάτου 
’ίονικής ήμών Ακαδημίας προϊστάμενος. Τφ γοΰν τοιφδε πϊθει 
ξυναλγοΰντε; ήμεΐ; καί σκοποΰτε; δπως ποτε οί ζυνοίσειν' έταίρω 
καί τά Ελλήνων φίλω; φοονοΰντι,εγνωμεν, ώ;είκύς, ύμΐν διαγνω- 
ρίσαι τον άνδρα, καί τύ προ; ύμών εΰνουν έξαιτεΐν. Τύ δέ πρύς 
τφ έκτίνειν τι, ώνπερ οφείλεται, καί μέγιστον δή αύτφ παραμύ- 
Οιον εσται ούχί προ; τύ πάθο; (ού γάρ ξυμφορα; ήττων), άλλά 
τοιοΐς δε τε ξυνεΐναι άνδράσι, καί τή; σφών αρετή;, ού μικρύν, ά- 
ποφέρειν τύ κέρδο;. Τοιγάρ καί τύ Ελληνε; είναι πρύς ήδονήν δο- 
κοΰμαν ποιεΐν ύμΐν, ευ είδότες περί πολλοΰ τά τών ήμετέρων άρ- 
χαίων ποιουμένου;, καί ούδέ τά μικρά ταυτί τά ήμών ύπερφρο- 
νοΰτας έκείνων Ινεκα" καί μήν πολλοΰ γε άξιος δ άνήρ συνέσει τε 
φύσεως καί ήθους κοσμιότητι πρέπων, καί δρθής, ώς εοικε, τυ 
χών άγωγής, διάπειρα δέ βροτών ελεγχθ{. Τούτοις τοιγαροΰν



πεποιθότες ούκ δκνον έσχομεν πρός ύμά; έπιστεΐλκι, αδτοΐς μεν 
χάριν, δμΐν δέ ήδύ τι ποιούμενο’ , δνησίν τε έκείνω. Εκ δε τού
των καί θαρρεΐν έπεστι κάν εϊς τούπιόν προσπελάζειν ύμΐν καί 
τά ύμέτερα είδέναι καί θαυμάζειν* ού γάρ 6 κωλύων, ούδ Αρης 
αύτό;, ήν βούλεσθε* τί γάρ φονίω τώδε καί Παρθένοι; ήπίοι;, 
αίς αύτοί ξυμπαίζοιτ’ άν κατ’ Ελικώνα, ήμεΐς δε λάτρεις καί πρό- 
σπολοι έπι χρησταΐ; γε μην ταΐ; έλπίσι; Μετά δε ταϋτα προτρέ- 
πομεν κοινωνεΐν ήμΐν έθελήσαι, καί μη έ^ν είίτι καθ ύμ&ς καινό- 
τερον έξενεχθέν* τό γάρ ευ πεφυκέναι καί διά παιδείας ευ ηκειν, 
πολλών γε τούτοι δίδωσι τήν εύμάρειαν. Εςετε δέ πρός ήμών δ- 
μολογουμένην την χάριν τούτου γε ενεκα, καί τής πρός τόν 
άνδρα θεραπείας.

έν  Κερκύρα κατά τό α ω ιγ . έτος.

ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ.

Κατά συνέπειαν τής φύσεως τής νοητικής δυνάμεως πρέπει 
νά γενδνται αί ένοιαι δι άφαιρέσεως έκ τών έποπτειών (Aup- 
Saiing), έπομένως αΰται πρότερον ύπάρχουσιν η έκεΐναΐ. Οθεν άν 
τό τοιοΰτον άληθώς αύτην την πορείαν λαμβάνη, ώς είναι πραγ
ματικώς είς έκεΐνον, δστις εχει διδάσκαλον κα? βιβλία μόνον την 
αύτοϋ πείραν, τότε καθείς ήξεύρει κάλιστά ποΐαι είναι αί έπο- 
πτεΐαι, αΐτινες άνήκουσιν είς έκάστην τών έννοιών καί δύνανται 
ν’ άντιχ,ατασταθώσιν άπό τήν αύτήν έννοιαν- γνωρίζει άμφοτέρας 
έπί τό άκριβέστερον καί μεταχειρίζεται έπομένως παν ο,τι τώ 
συμπίπτει. Αύτό τό είδος τής πορείας δυνάμεθα νά όνομάσωμεν 
τήν φυσικήν αγωγήν. ’Απεναντίας με τήν τεχνικήν αγωγήν γε
μίζει ή κεφαλή με έννοιας διά τής ύπαγορεύσεως, διδαχής καί ά- 
ναγνώσεως, πριν ?ι ύπάρχει ακόμη μία τις εύρεΐα γνώσις τοΰ έ- 
ποπτικοΰ κόσμου. Τάς έποπτείας δέ πρέπει πρός δλας έκείνας

τάς έννοιας νά φέρη ή πείρα κατόπιν* άλλά εως τότε αί κύταί 
έρχονται εις έσφαλμένην χρήσιν καί διά τοΰτο τά πράγματα 
καί οί άνθρωποι κρίνονται έσφαλμένως, βλέπονται άπατηλώς καί 
μεταχειρίζονται έπίσης ψευδώς. ίδοό διατί κάμνει ή άγωγή εύή- 
θεις κεφαλάς* έκ τούτου δέ πηγάζει, ήμεΐς κατά την νεότητα νά 
παρουσιαζώμεθα είς τόν κόσμον μετά πολυχρόνιον μάθησιν καί 
άνάγνωσιν ένίοτε άπλοΐκώς εν μέρει, έν μέρει δέ παραλόγως καί 
ουμπεριφερόμεθά δτε μέν δειλώς, δτέ δέ αύθαδώς, έπειδή έχο- 
μεν τήν κεφαλήν γέμουσαν έννοιών, τάς δποίας τώρα κοπιάζο- 
μεν νά μεταχειρισθώμεν, πλήν σχεδόν πάντοτε άντιστρόφως τάς 
διεζάγομεν. Τοΰτο είναι άπόρροια τοϋ ύστερον πρότερον, δι’ου 
άποκτώμεν, κατ’ εύθεΐαν έναντίον τής φυσικής πορείας τής άνα- 
πτύξεως τοϋ πνεύματός μας, κατ’ άρχάς τάς έννοιας καί δστερον 
τάς έποπτείας. Ενίοτε τότε πολυχρόνιός τις πείρα έχει νά έπι- 
διορθώνη δλας έκείνας τάς δι’ εσφαλμένης χρήσεως τών έννοιών 
γεννηθείσας κρίσεις τών πραγμάτων. Διό δλίγοι πεπαιδευμένοι £- 
χουσι τήν δγειή άνθρώπινον σύνεσιν, απεναντίας συχνάκις άπαν- 
τάται είς τους δλως άπαΐδεύτους.

Κατά τά ^ηθέντα λοιπόν ή σημαντικωτέρα άρχή είς τήν αγω
γήν θά είναι ή γνω ρ ιμ ία  μέ τόν κόσμον, τής δποίας τήν επ ι
τυχίαν ώς σκοπόν πάσης άγωγής δυνάμεθα νά όνομάσωμεν, πρέ
πει ν’ άρχίση διά τής όρθής δδοϋ. Αλλά τοΰτο βασίζεται κυ
ρίως είς τό δτι ή έποπτεία νάπροηγήται τής έννοιας είς κάθε τ ι ,  
μετά ταΰτα ή στενοτέρα έννοια τή; πλατυτέρας καί οδτως απα* 
σα ή διδαχή νά γίνητα: κατά τήν τάξιν, ώς προϋποθέτουσιν αί 
έννοιαι τών πραγμάτων άμοιβαίως. Καθώς δμως εϊς αύτήν τήν 
σειράν κάτι τι ύπερπηδηθεΐ, γεννώνται έλλειπεΐς καί έκ τούτων 
ψευδείς έννοιαι καί έπί τέλους μία παράλογος ιδέα κόσμου κατ 
ατομικόν τρόπον, καθώς σχεδόν καθείς είς τήν κεφαλήν τήν 
έχει διά καιρόν καί οί πλεϊστοι διά παντός, όστις έαυτόν έζε- 
τάζει, θέλει ανακαλύψει, δτι διά τινα αρκούντως άπλά πράγμα
τα καί σ/έσεις έσχηματίσθη ή όρθή η ή εύκρινής νόησις είς αυ
τόν τό πρώτον καθ’ ώριμον ήλικίαν καί ένίοτε αίφνης. Καθότι 
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έδώ έκειτο σκοτεινή άρχή κατά τίιν γνωριμίαν του μέ τον χόσ- 
μον, ητις άρχή έσχηματίσθη δι’ύπερπηδήσεως τδν άντικειμένων 
κατ’ έκείνην την πρώτην αγωγήν, ητις δύναται νά ηναι ?| τ ε χ η -  
χή δι’ ανθρώπων, ή μόνον μία φυσική  δι’ ιδίας πείρας.

Λοιπον έπρεπε νά ζητή τις ν’ άναδιφάη την κυρίως φυσικήν 
σειράν τών γνώσεων κατά ταϋτα, καί τότε μεθοδικώ; κατά τήν 
αυτήν σειράν νά συνηθίζωμεν τά παιδία μέ τά πραγματα καί 
σχέσεις τοΰ κόσμου, χωρίς νά προσλαμβανωσι φανταστικας 
ιδέας, αΐτινες, ώς τοιαΰται, συχνάκι; δέν άπεκφέρονται. Πρδς 
δέ εχομεν νά προφυλάττωμεν τά παιδία κατά πρώτον τοΰ νά 
μεταχειρίζωνται λέξεις, μέ τάς δποίας δέν συνάπτουσιν εύκρι. 
νεΐς έννοίας. 5μως το πρώτιστον πράγμα πάντοτε μένει, «I Ιπο- 
πτεΐαι νά προηγώνται τών έννοιών καί δχι τδ άνάπαλιν, καθώς 
ε’ ναι ή συνήθης, δμως διά τοϋτο καί απαίσιος περίπτωσις, ώς νά 
συνέβαινε πρώτον βροχή καί ύστερον ή έμφάνισις τών συννέ- 
φων είς τδν δρϊζοντα. Ενφ δηλαδή τδ πνεΰμα τοΰ παιδίου άκό
μη εΐναι, πτωχόν κατά τάς έποπτείας, τώ έντυπώνουσιν ήδη 
έννοίας καί κρίσεις, μάλλον κυρίας προλήψεις καί αύτήν τήν 
έτοιμον συσκευήν μετά ταΰτα έπισκοπεύει καί πειράται, ενώ α 
πεναντίας αυται επρεπε νά πηγάσωσιν άπδ έκείνας. II έποπτεία 
είναι ποικίλη καί πλούσια, διδ δέν δύναται νά έξισωθή κατά 
τήν βραχύτητα καί ταχύτητα μέ τήν άφ^ρημένην έννοιαν, ήτις 
εΐναι άμέσως μέ τδ πάν έτοιμη" διά τοΰτο αυτη f) έποπτεία τε
λειώνει τήν έπανόρθωσιν τών προκατειλημμένων έννοιών άογά, 
ή πώποτε. Καθότι ή έποπτεία οίονδήποτε μέρος δεικνύει είς 
άντίφασιν μ.’ «ύτάς, απορρίπτεται ή άπόφανσίς της, πρδς τδ 
παρδν, ώς μονομερής μάλιστα άποκηούττεται καί κλείονται 
πρδς αύτήν οί οφθαλμοί, δ:ά νά μήν ήθελεν έλθει εϊ; ζημίαν ή προ
κατειλημμένη Svvota. Ουτω συμοάίνει, τινές άνθρωποι νά ζώ- 
σιν έφ’ δρου ζωής με άπάτας, ρεμβασμούς, φαντασίας καί προ
λήψεις, αΤτινες μ,εταβαίνουσιν εις στερεάς ιδέας. Πώποτε ομως 
δέν έδοκίμασαν νά κεοδίσωσ·. διά τδν έαυτόν τους βάσιμους έν
νοιας έ* τή; έποπτείας καί πείρας, διότι δλα προσλααβανουσιν

Ετοιμα καί τοϋτο κατασταίνει αύτούς καί πολλούς άλλους έπι- 
πολαίους καί κούφους. Αντ’ αύτοΰ έπρεπε νά διατηρηθή ή φυσι
κή πορεία τοΰ σχηματισμοΰ τών γνώσεων. Ούδεμία έννοια έ- 
πρεπενά είσάγηται αλλέως η μέσον τή ; έποπτεία; τούλάχις-ον 
άνευ αύτή; νά μήν έπιβεβαιοΰται. Τότε τδ παιδίον θά άπέκτει ο
λίγα ;, πλήν βασίμου; καί δρθά; έννοία;. ©ά έμάνθανε νά εκτι
μά τά πράγματα μέ ίδιον μέτρον, άντί μέ ξένον. Μυρίους ρεμ
βασμούς καί προλήψεις τότε δέν θά έλάμβανεν, εϊς τήν έξά- 
πλωαιν τών δποίων πρέπει νά έξοδευθή τδ καλήτερον μέρος 
τή; μετά ταΰτα πείρα; καί τοΰ σχολείου τοΰ βίου- τδ πνεΰμά του 
θά έσυνήθιζε διά παντδ; εϊ; βασιμότητα καί εύκρίνειαν ιδία; 
κρίσεω; καί ανεξαρτησία; πνεύματο;.

Εν γένει πρέπει τά παιδία νά μανθάνωσι τδν βίον ύπδ πάσαν 
έποψιν, δχι πρώτον άπδ τδ άντίτυπον, δσον άπδ τδ άρχέτυπον. 
όθεν άντί νά βιάζωνται, βιβλία εί; τάς χεΐρας νά τοΧ; δίδωσιν, 
ά; τά συνηθίζωσι βαθμηδδν μέ τά πράγματα καί ανθρωπίνους 
σχέσεις. Πρδ πάντων ά; ηναι προσεκτικοί νά τά δδηγώσιν εϊς 
μίαν καθαράν σύλληψιν άληθείας καί νά τά φέρωσιν έως έκέϊ, 
ώστε ν’ άρύωσι τάς έννοίας των αμέσως άπδ τδν άληθή κόσμον 
κχί νά τάς σχηματίζωσι κατ’ αλήθειαν καί δχι άλλαχόθεν νά τά ; 
πορίζωνται, άπδ βιβλία, μύθου; καί όμιλία; άλλων καί τάς 
τοιαύτας έννοία; μετά ταΰτα έτοιμου; ήδη νά φέρωσι πρδς τήν 
αλήθειαν, τήν όποίαν τότε συλλαμβάνουσι μέ τήν κεφαλήν γέμου- 
σαν χιμαιρών, έν μέρε* ψευδώς, έν μέρει ματαίω; αγωνίζονται νά 
μεταμορφώνωσι κατ’έκεΐνα; τά; χίμαιρας καί τοιουτοτρόπως φθά- 
νουσι δι’άμφοτέρων εί; αποπλανήσει;. Καθότιάπίστευτον είναι,πό
σην ζημίαν έπιφέρουσιν αί ένωρί; ριζωθεΐσαι χίμαιραι καί αί έκ 
τούτων γεννώμεναι προλήψει;* ή μετά ταΰτα άγωγή, $ν μ ά ;πα - 
ρέχουσι κόσμο; καί άληθή; βίος, πρέπει νά χρησιμεύη τότε κυ- 
ρίω; εί; κατάργησιν έκείνης. Είς τοΰτο βασίζεται ή άπάντησις 
τοΰ Αντισθένους. «ΈρωιηθεΙς τ ί  των μαθημάτων άκαγχαιυ- 
ζατον, εφη, το χαχά απομαθεΐν». (ϊδ. Διογ. Λαέρ. VI. 7.)

Επειδή τά ένωρί; άπορριφθέντα σφάλματα είναι συνήθως
34*



4^2 Ο Ε Ρ Α Ν ΙΣ ΤΗ Σ .

ανεξάλειπτα καί ή δύναμις τής χρίσεως αργότατα έρχεται εί« 
τήν ώριμότητα, πρέπει τις τά παιδία μέχρι τοΰ 4 6.ου έτους 
ν’ άφίνη ελεύθερα πάσης διδαχής, καθ’ ?,ν δύνανται νά είσχωρή- 
σωσι λάθη, λοιπόν άπό φιλοσοφίαν, θρησκείαν καί γενικάς θεω
ρίας παντός είδους" μόνον νά καταγίνωνται μέ πράγματα, καθ 
ά ?ι άδύνατον είναι τά λάθη, οίον μαθηματικά, ή καί ϊν  τι νά 
μη ηναι μάλα έπικίνδυνον, οίον γλώσσαι, φυσική, Ις·ορία κτλ.
Ιν γένει δμως άνά πασαν ηλικίαν μόνον τοιαύτας έπιστημας, 
αΐτινες τφ είναι εύπρόσιτοι καί ολως εύληπτοι. 0  παιδική κα& 
νεανική ήλιχία είναι ή έποχή διά νά συνάξη γεγονότα χαΐ £ν 
Ικαστον είδικώς χαΐ βασίμως νά γνωρίση" άπεναντίας ή κρίσις 
πρέπει έν γένει νά έπιφυλάττεται άκόμη καί αί ύστεριναί εξη
γήσεις ν’ άναβάλλωνται. Την κριτικήν δύναμιν ν’ άφίνωμεν ήσυ- 
χον, καθότι αύτη προϋποθέτει ωριμότητα καί πείραν" ν* προ- 
φυλαττώμεθα νά τήν ποοκαταλαμβανωμεν μέ εντυπώσεις προ* 
λήψεων, αΐτινες διά παντός παραλύουσιν αύτην.

Τούναντίον είς τήν μνήμη ν , ητις κατά τήν έφηβον ήλικία* 
εύρίσκεται είς τήν μεγίστην δύναμιν καί διάρκειαν, δυναμεθ* 
πρό πάντων νά κάμωμεν απαιτήσεις, δμως μέ πεφροντισμένην 
έξ άπηκριβωμένης σκέψεως πηγάζουσαν έχλογήν. Καθότι, έπει*> 
δή τό κατά τήν νεανικήν ηλικίαν έκμαθέν διά παντός μένει, 
επο επεν αύτήν τήν πολύτιμον διάθεσιν νά έπωφελώμεθα εως 
είς τό δυνατόν όφελος" δμως, έπειδή είς τόν άνθρωπον έδω- 
ρίσθησαν όλίγα τά νεανικά ετη καί προσέτι ή ίκανότης τής 
μνήμης κυρίως, καί άχόμη περισσότερον ή τής ατομικής, πάν
τοτε είναι περιωρισμένη, διά τοΰτο τό παν συνίσταται να γε- 
μίσωμεν αύτήν μέ τά κύρια καί σημαντικά παντός είδους, μέ 
τήν άπόκλεισιν παντό; περισσοΰ. Αυτη ή έκλογή έπρεπε να γει- 
vij απαξ άπό τους πεπαιδευμένους κα'ι διδασκάλους είς κάθε 
χλάδον μέ τήν ώριμωτάτην σκέψιν καί νά στερεωθή το αποτέ
λεσμα. Βάσις αύτής Επρεπε νά ηναι μία έκλεχτική άνθολογί» 
τοΰ αναγκαίου καί σημαντικοΰ διά τόν άνθρωπον έν γένει παν
τός έργου καί κλάδου. ΑΙ γνώσεις τοΰ πρώτου ειόους έπρεπε

πάλιν νά ηναι διηρημέναι είς βαθμολογιχας μαθημάτων περιό
δους, ή έγκυχλοπαιδίας κατά τόν βαθμόν τής γενικής μορφω- 
σεως, ήτις είναι ώρισμένη έν'ι έκάστφ κατά μέτρον τών εξω
τερικών αύτοΰ σχέσεων" άπό τόν περιορισμόν τών άπολυτως προ
καταρκτικών μαθημάτων, εως είς τήν νόησιν άπάντων τών διδα
κτικών μαθημάτων τή; φιλοσοφική; σχολή;, ΑΙ γνώσεις ομως 
τοΰ δευτέρου είδους νά μένωσιν εϊ; την εκλογήν τών άληθώς 
διδασκάλων άνά πάντα κλαδον. Τό συμπαν θα εδιδεν είδικώς διεκ- 
περαιούμενον κανόνα τής διανοητική; άγωγή;, δστις βεβαίως άνά 
δεκαετίαν έχρειάζετο έπιθεωρήσεως. Λιά τοιούτων λοιπόν προε
τοιμασιών ήδύνατό τις νά έπωφεληθη την νεανικήν τής μνημης 
δύναμιν εϊς δυνατάς ωφελεί#; καί εις την ύστερον παρουσιαζομε- 
νην κρίσιν νά προσφέρη άξιόλογον υλην.

Η ώριμότης τών γνώσεων, ήγουν ή τελειοποίησις πρός τήν ό
ποιαν αυτη δύναται νά φθάσ^ είς ε<α εχαστον, συνίσταται είς 
τοΰτο νά έλθη μία ακριβής ένωσις μεταξύ δλων τών άφηρημένων 
έννοιών του καί τής εποπτικής συλλήψεως, ώστε έκαστη έννοια 
του αμέσως ή έμμέσως νά στηρίζηται είς έποπηκήν βάσιν, διά 
τοΰτο καί νά έχη ή αύτή μόνη πραγματικήν άξίαν. Αδτη ή ώ- 
ριμότη; είναι εργον τής έποχή;, έπομένως του χρόνου. Διότι, 
έπειδή άποκτώμεν τά; ήμετέρας, έποπτικας καί τας άφηρημενας 
γνώσεις ιδιαιτέρως τό πλεϊστον, τάς μέν διά φυσικής όδου, τάς 
δέ διά τών ευ καί διά τών μή ουτω; έχουσών διδαχών καί δια- 
κοινώσεων άλλων, διά τοΰτο είς τήν νεότητα ώς έπί το πλεϊστον 
ολίγη είναι ή συμφωνία καί Ινωσις μεταξύ τών ήμετέρων δια μό
νων λέξεων στερεουμένων έννοιών καί τών ήμετέρων δι έποπτείας 
άποκτηθεισών πραγματικών γνώσεων. Αμφότεραι πλησιαζουσιν δ
λίγον κατ’όλίγον καί άμοιβαίως έπιδιορθοϋνται,άλλα τότε πρώτον, 
δταν αυται άλλήλαις συνενωθώσιν, έρχεται ή ώριμότης τών γνώ
σεων. Αυτη ή ώριμότης είναι δλω; άνεξάρτητος άπό τήν αλλέως με- 
γαλητέρανή μικροτέραν τελειοποίησιν τών ικανοτήτων ένόςέκά- 
ς-ου" ώς τοιαύτη ς-ηρίζεται όχι εις τήν συνοχήν τών άφηρημένων καί 
έποπτιχώ ν γνώ σεω ν, άλλά είς τόν Ισχυρόν βαθμόν άμφοτέοων,
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Διά τόν πρακτικόν άνθρωπον άναγκαιοτάτη σπουδή εΐναι J) έ- 
πίτευξις ακριβών καί βάσιμων γνώσεων, καθώς συμβαίνει κυρίως 
εις τδν κόσμο ν  δμως είναι καί ή άηδεστάτη, καθότι διαρκεΐ 2ως 
είς προχωρϊΐμένην ήλικίαν, χωρίς νά τελειώσ»), ενφ είς τάς έπι
στήμας κατά τήν νεανικήν ήδη ηλικίαν μανθάνει τά σημαντικώ- 
τατα. Τδ παιδίον καί δ νεανίας εχουσι νά μανθάνωσιν είς έκείνας 
τάς γνώσεις, ώς νεήλυδες, τά πρώτα καί χαλεπώτατα μαθή" 
ματα, συχνάκις δμω; καί δ σχηματισμένος άνθρωπος εχει νά μαν- 
θάνη πολλά ακόμη. Αυτη ή καθ’ έαυτήν σημαντική δυσκολία τών 
πραγμάτων διπλάσιά γίνεται διά τών μυθ ιστορημάτω ν, τά δποΐα 
παριστάνουσι tvjv πορείαν τών πραγμάτων καί την τή; διαγωγής 
τών ανθρώπων, καθώς αυτη δέν ύπάρχει είς τήν άλήθειάν της. 
fl αύτή πορεία είναι παραδεκτή άπδ τδ ευπιστον τής νεότητος 
καί μέ τδ πνεύμα συσσωματοΰται, έκ τούτου πηγάζει τώρα είς τήν 
θέσιν μόνον αρνητική; άμαθείας δλόκληρον ύφασμα ψευδών προϋ
ποθέσεων ώ; θετικδν λάθος, τδ δποΐον μετά ταΰτα συγχέει τδ 
σχολεΐον τή; πείρα; πρδ πάντων καί παρουσιάζει τά ; δοξασία; εί; 
ψευδέ; φώς. Αν δ νεανίας πρότερον έβάδιζεν έν σκότει, τώρα δ- 
δηγεΐται καί άπδ λάθη. Η νεάνις Ιτι περισσότερον. Τοΰτο εΐναι 
μάλλον ή έπιζημιωτάτη επιρροή διά βίου δλοκλήρου. Αποφασι- 
στικώς έπωφελημένοι εΐναι οί άνθρωποι, οίτινες κατά τήν νεότη
τα δέν κατέγειναν μέ τήν άνάγνωσιν αύτών, είτε διότι δέν ειχον 
καιρόν, εϊτε περίστασιν, οί άποχειρόβιοι κτλ. δλίγιστα μυθις·°ρή* 
ματα εΐναι έξαιρετικά τής ρηθείσης έπιπλήξεως, μάλιστα ένερ* 
γοΰσι μάλλον κατ’έναντίαν έννοιαν' φέρ’είπεΐν πρδ πάντων δ Gil 
Bias καί τά παρόμοια συγγράμματα τοΰ Lesage, ύστερον τδ 
Vicar of Wakefield καί έν μέρει άκόμη τάτου W alter Scott(a)·

Εκ τοΰ γερμανικού.

(α) Το περί νοττικΐς και ‘ΛΟίκτ,ί διαπλάσεως τών παίδων ανωτέρω οίρθρον, ο
περ έλάβοαεν παρά τίνος τών εν ~Τ, αλλοδαπή φιλο|/.ούσων συνδρομητών, έδϊ,ρ.ο~ 
σιεύσαΐΛεν άσμένως καβ'ο άξιον τ ις  ΙίΑΚρ'.θοΰς προσοχίς τών άναγνωοτών.

Ο ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΑΣ.

(Homere et la Grece Contemporainc, par E .  Gaudar. P a ris  1858).

Ό  Κ.· Γανδάρ, άρχαΐον μέλος τή; έν Αθήναις Γαλλικής Σχο
λ ή ; ,  ήκολούθησεν, ώ; αύτδς δμολογεΐ προοιμιάζων, τά ίχνη τοΰ 
Κ. Αμπέρ, τοΰ πρό τινο; χρόνου συντάξαντος τήν γνωστήν και 
σοφήν περί τής Ελληνικής ποιήσεως έν Ελλάδι πραγματείαν, προ- 
τιθεμένην νά μελετηση κατά πόσον ή γνώσις τής νΰν Ελλάδος δΰ- 
ναται, ώς έκ τής δμοιότητος αύτής πρδς τήν άρχαίαν,νά συντελέ- 
ση είς διαφώτισιν τών αθανάτων ποιητικών προϊόντων τών ήμε- 
τέρων προγόνων. Αλλ’ έν <ο δ Κ. ’Αμπέρ, άντιπαραβάλλων τδ έ- 
νεστώς πρδς τδ παρελθόν, διεξέρχεται άνευ έποχών διακρίσεως 
πολλοί); τών Ελλήνων ποιητών, δ Κ.. Γανδάρ, δοςάι,ων δτιενε- 
νεκα τή; έπί τοΰ γένους ήμών έπελθοΰση; συμφοράς ούδεμία άλ
λη τής άρχαιότητος εποχή έξεικονίζει τήν νέαν Ελλάδα πιστότε- 
ρον τής ηρωικής, περιορίζει τά ; μελέτας του είς τόν ΰπερφυή αοι- 
δδντής κοινοινίας έκείντις, τόν θειον όμηρον.

Τό σπουδαιότερον μέρος τοΰ περί οδ δ λόγος πονήματος είναι 
τό διαλαμβάνον περί τών έν Ελλάδι ύμηρικών ήθών καί έθίμων 
κατά τήν αείμνηστον έποχήν τοΰ ύπέρ ανεξαρτησίας ήμετέρου ίε
ροΰ άγώνος. Εκ τοΰ μέρους δέ τούτου μεταφέροντες ένταΰθα χω
ρία τινά τά μάλλον Ενδιαφέροντα, λυπούμεθα βλέποντες τον συγ
γραφέα, καίτοι φιλλέλληνα, εχοντα τά; αύτά; έκείνας περί Ελ
λάδος προλήψεις, δσας, μήγινώσκοντεςκαλώς αύτήν, έχουσι δυ
στυχώς πολλοί τών Ευρωπαίων, ώς έάν αί κακίαι, ών ένεκα κα
θάπτονται τών Ελλήνων, ησαν άποκλειστικώ; ίδιαι είς αύτους, 
καί μή άνεφαίνοντο, πολλφ ίσως συνεχέστερον ή παρ ήμΐν, έν αυ- 
ταΐς ταΐς μάλλον προεχο·ίσαις κατά τδν πολιτισμόν χώραις τής

Εϋρώπ»ς· . (
0  Κ. Γανδάρ άρχεται παρατηρών δτι οί παΐδες τών Ελλήνων

εχαυσιν είοέτι τόν χαρακτήρα καί έν μέρει τήν εύφυίαν τών πατέ
ρων αύτών’ δτι είς τοΰτο δυο τινά συνετέλεσαν, το κλίμα τής Α



νατολής, το μάλλον έπαισθητώς ένεργοϋν έπί τοϋ άνθρώπου, κα'ι δ 
Ιδιαίτερος τής Ελληνική; φυλής χαρακτήρ. «Μετάξι» πασών τών 
φυλών— προσεπιφέρει δ συγγραφεύς-τών γεννηθεισών καί άνα- 
πτυχθεισών ύπό τον ούρανόν τής Ανατολής, ή Ελληνική φυλή διε- 
κρίθη κυρίως διά τύ ευκίνητον τής φαντασίας καί την fa  είχε συ- 
ναίσθησιν τής έαυτή; έλευθερίας . . . δτε νέον αίμα άνεγέννα 
τά Εθνη τής Δύσεω;, f| Ελλάς μόνη διετέλεσε λαλοΰσα την γλώσ
σαν της καί μόνη εμεινεν έν τή προτέρα αΰτής καταστάσει. Περί 
αύτην τά Εθνη κατεστρέφοντο δπως άναγεννηθώσιν, ίι δέ έλλάς 
έπέζηβεν είς τά λοιπά καί είς έαυτήν. Εις αύτην μόνην έδόθηνά 
ύπομείνη καί νά ύποκύψη, χωρίς ν’ άποκηρύξη έαυτήν, είς πάντας 
τοίις ζυγούς ε!ς τίιν τοΰ ξίφους καί τίιν τής πίστεως. Τιμωρηθεί - 
σα διά τής δουλείας ενεκα τών παραπτωμάτων αύτής, παραμυ- 
θηθείσα έκ τής δουλείας ύπο τοϋ Ευαγγελίου, εΐχεν ηδη λη
σμονήσει τούς θεούς καί άπολέσει τούς νόμους της. ’Αλλά ματαίως 
έγένετο ρωμαϊκή, φραγκική, τουρκική" ύποταχθεΐσα καί νέανλα- 
βοΰσα πίστιν, ή Ελλάς ύπήρξεν άείποτε, ώς έπί ειδωλολατρίας 
καί ανεξαρτησίας, ή αύτη Ελλάς. Ηθελέ τις είπεϊ δτι έπραγμα- 
τοποίει τόν ώραΐονμΰθον τοΰ Προμηθέω;,δστις, έν ώ οί άνθρωποι 
παρεώρων τον έαυτών ευεργέτην προσηλωμένον έπί σπιλάδος, 
καί δ γύψ κατεβρόχθιζε τά σπλάγχνα αύτοϋ, ύπομονητικώς ά- 
νέμενε τόν Θεόν, τόν σωτήρά του. Ούκ ολίγοι πάρήλθον αιώνες 
προσδοκίας, άλλ’ δτε τέλος δ Θεός άφίκετο, δ Προμηθεύς άνέπνεεν 
είσέτι ούδόλως κύψας την κεφαλήν».

« Αλλοτε ή Ιλληνική φυλή έκαυχάτο δτι έφύη έκ τής γής, fa  
κατώκει, καί fa  ούδείς πρό αύτής είχε κατοικήσει. Μά την αλή
θειαν, σχεδόν έγκρίνομεν τάς αξιώσεις ταύτας εύρίσκοντες την 
έλληνικών φυλήν άδιάφθορον καί αμετάβλητον έν τή αίωνία αύ
τής πατρίδι».

«Αδτη δε ή τής φυλής διατήρησι; είναι τοσοΰτον δλίγον πιθανή, 
ώς-εήρνηθησαν αύτην· άπηρίθμησαν έπιμελώς τούς δεσπότας καί 
γείτονας, οιτινες συνεφυράθησαν πρός τού; πρώτους κατοίκους, καί 
ή στατιστική ούδόλως ώπισθοχώρησεν ένώπιον τής παραδοξολο

γίας, δτι έν έλλάδι μόλις ύπάρχουσιν Ελληνες. Τοΰτο δέ σχε^ 
δόν αληθεύει, έάν τις ζητή νά *υρη, καθ δλην τήν καθαρότητα, 
τό αίμα καί τόν τύπον τοΰ λαοΰ, έν ξ> άναντιρ^ήτω; εύάριθμοι 
τών Ελλήνων ύπάρχουσι, μή ελκονιες τό γένος Ικτίνος βαρβά
ρου. Καί δμως εΐσίν Ελληνες, διότι οί βάρβαροι οδτοι έξελληνί- 
σθησαν . . . Τοϋτο δέ πανταχοΰ συνέβη ώ; έκ μοιραίας τινός άνάγ
κης. 01 Ρωμαίων άποικοι, οΐ Βούλγαροι καί Βλάχοι ποιμένες, οΐ 
Αλβανοί στρατιώται ϊμειναν έν Ελλάδι, διότι ήνέχθησαν να συγ- 
χοινευθώσι πρός τού; αύτόχθονας. Αλλ οΐ ΤοΰρκοικαΙ οΐ Φοαγκοι 
ζησαντες άπομεμονωμένοι, δεσπόται ίντες, ήναγκάσθησάν ποτε 
νά καταλείψωσι τήν χώραν τής Σπάρτη; καί τών Αθηνών. Ε πϊ 
τοΰ νΰν είσέτι α ρχουσ ιν  μέρους τ ινός τής 'ΕΛΛάόος, ά.ΙΜ  
π έχε ισμ α ι δτι δ σίδηρος θέλει τούς άποδ ιώ ζε ι.ν

«Οδτω λοιπόν δ ξένος γίνεται Ελλην, δ βάρβαρος έλληνί- 
ζ ε ι . . .  Παράδοξος άντίθεσις! ’Εν πάσαις ταΤς έποχαΐς, ούδείς 
λαό; ήρίθμησε πλείονας έθελουσίους έξορΕτους καί πλείονας π:>ο- 
δότα;. 0  Ελλην δύναται νά καταλείψη τήν έαυτοΰ πατρίδα, νά 
τήν πώληση, νά θυσιάση αύτήν είς τήν φιλοδοξίαν, καί εϊς τόν 
χρυσόν ένός έχθροΰ ίι ένός δεσπότου, άλλ’ϋπό πάντας τούς με- 
ταμφιεσμούς τοϋ άκατασχέτου τούτου Πρωτέως, ένυπάρχει τ ι, 
δπερ ούδέν εξαλείφει, δπερ ζή καί μετά τήν έξορίαν, τήν προδο
σίαν καί αποστασίαν. Μή άποβλέψωμεν εις το ηθος τοΰ προσώ
που καί εϊς τό δφος τών λόγων τοΰ Ελληνος" έν τφ μυχφ τής ψυ
χής, έν παντί τόπφ καί χρόνω δ Ελλην είναι πάν τοτε Ελλην"» 

Τοΰτο μαρτυρείται, κατά τόν Κ. Γανδαρ, και έκ τής γλωσ- 
σης τών Ελλήνων. ΑΙ ξέναι διάλεκτοι παρέδωκαν τή έλληνική 
λέξεις τινας, άλλ’ αύται ούδόλως ήλλοίωσαν αύτήν. Ούτε έπί 
τής γλώσσης, ουτε έπί τοϋ λαλοΰντος αύτήν λαοΰ ύπερίσχυσαν 
ξένα στοιχεία. ΝαΙ μεν ή γλώσσα τοΰ όμηρου καί τοΰ Πλάτω
νος τφ χρόνφ διεφθάρη, άλλ’αδτη είναι είσέτι ζώσα. «Εύκολως 
κατανοοϋμεν— προστίθησιν δ συγγραφεύς— δτι ε’ιθισμένοι νά μή 
ανευρίσκωσι οί περιηγηταί έν ταΐς λοιπαΐς χώραΐς, έπίσης Ιστο
ρικά^, ουτε τούς αρχαίους λαούς, οδτε τ ά ϊθ < μ «  αύτών, έκπλήτ-
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τονται συνάμα καί χα'ρουσιν εύρίσκοντεςέν Ελλάδι Ελληνα; ελλη
νιστί λαλοΰντα;... Α.λλαχοΰ μέν τό παρελθόν ώ; έπί τό πολύ 
ήφανίσθη, ούδέν ίχνος αύτοΰ καταλιπόν, εν Ελλάδι δε τό παρελ
θόν άναοιοΐ έν παντί πράγματι.»— Σκοπόν εχοντες ν’ άναγ- 
γείλωμεν όιπλώς τό πόνημα, ούχί δέ καί ν’ άσχοληθώμεν 
εί; λεπτομερή αύτοΰ iUOsoiv καί ανασκευήν πολλών ημαρ
τημένων, παραπέμπομεν εί; αύτό τού; ήμετέρου; άναγνώστας, 
τοΰτο μόνον παρατηροΟντε; δτι τό εργον δπερ άνέλαβεν ό Κ,Γαν- 
δάρκαίπρό αύτοΰ δ Κ..’Αμπέρ δέν είναι πάντη νέον. Δίτομον 
ούγγραμμα, έκτενές-ερον τήν αύτην υλην πραγματευόμενον, συν- 
έταζεν πρόίνόςήδη αίώνο; δ κλεινό; φιλολόγος GujS,ooTt;, πε- 
ριελθών τάς πλείστας χώρα; τή; Ελλάδος καί βαθέως μελετή- 
σα; τόν ιδιόρρυθμον τοϋ Ελληνικού λαοΰ χαρακτήρα, άπεχώρη- 
σε περί τά; δυσμά; τοϋ βίου αύτοϋ εί; Ζάκυνθον, Ινθα πένη; έ— 
τελεύτησε, ταφεί; έν τφ  δυτικφ ναώ τή; Κεχαριτωμένης (Sau- 
ta Maria delle Grazie).

  —ai<a>ra --

AT TEAEYTAIAT ΣΤΙΓΜ4Ι TOY 

ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ (*).

’Ενδιαφέρουσα θέλει βεβαίως άποβή πρό; τούς άναγνώστας ή 
παρά πόδας διηγησις τών τελευταίων στιγμών τοϋ Λόρδου Βύ
ρωνος, δημοσιευθεϊσα ύπό άνδρός άξιοπίστου, δστις ούδέποτε 
«ύτόν έγκατέλειψεν έπί είποσιπενταετίαν.

«0  κύριός μου, λέγει δ Fletcher, ίππευε καθ'έκάστην, δτε δ 
καιρό; δέντό έκώλυεν. Η 9 Απριλίου δπήρξεν ήμέρα απαίσια* ό μυ
λόρδο; έοράχη πολύ διαρκοϋντο; τοϋ περιπάτου, καί εί; τή νέπ ι- 
ς·ροφήν»ζν καί άλλάξας δλοτελώς φορέματα,έπειδή ειχεμείνει πολ- 
λήν ώραν είς τά ύγρά ένδύματά του, ήσθάνθη έαυτόν δλίγον χα-

(*) Μετάφρααις ex τοϋ Γαλλικού το5 Λ α ι« φ τ ίγ ο υ .—-6ρ* Le Dernier Chant 
du Pelerinage <1' H aro ld, ο^είω α ιν ια ’.

κοδιάθετον καί δ ρίυματισμός διά τόν δποΐον παρεπονήθη μετά 
τόν άπό Κεφαλληνία; άπόπλουν μας, κατέστησεν Ιτι βαρυτεραν 
τήν σύμπτωσιν ταύτην. Καίτοι όλίγον ένοχληθείς ύπό πυρετού 
τήν νύκτα τής 1 0, έλαβεν δμως πόνους είς τά μέλη καί κεφαλαλ
γίαν, άλλά τοΰτο δέν άπέτρεψεν αύτόν τοΰ νά Ιππευση τό 
απόγευμα. Επανακάμψας οϊκαδε, είπεν δτι τό έφίππιον δέν ητο 
ολως διόλου στεγνόν καί Ζτι έφοβεΐτο μή τοϋτο έπηύζησε τήν 
νόσον του* δ πυρετός επανήλθε καί μετά λύπης πολλής είδον 
τήν έπαύριον πρωί δτι ή ασθένεια έγίνετο δεινοτέρα* δ μυλόρδος 
νίτο πολύ καταβεβλημένος καί ήγανάκτει δτι δέν έκοιμήθη πο
σώς τήν νύκτα* δέν είχε τήν παραμικράν δρεζιν. Τώ παρεσκεΰα- 
σα δλίγον άρρωροΰτιον' Εφαγε δύο ?ι τρία χωλιάρια τό πολύ, 
λέγων με δτι ητο αρκετά καλόν, άλλ’ δτι δέν ήδύνατο νά φάγη 
περισσότερον. Μόνον κατά τήν τρίτην ήμέραν, τήν 12, ήρχισχ 
νά συλλλαμβάνω φόβους. Καθ’δλους τού; προηγουμένου; ρευμα
τ ισ μ ούς δπνος ούδέποτε τόν έγκατέλειπεν, ούδέ ελάμβχνε πο
σώς πυρετόν* έπορεύθην λοιπόν πρό; τόν δόκτορα Βροΰνον καί 
τόν κύριον Μίλλιγαν, τού; δύο του Ιατρού;, πολλά έρωτών περί 
τή; άσθενεία; τοΰ κυρίου μου* μ’ έβεβαίωσαν δτι δέν ύπήρχε κίν
δυνο;, δτι ήδυνάμην νά καθησυχάσω πληρέστατα, διότι τά 
πάντα ήθελον έπανορθωθή έντό; ολίγων ημερών* ητο δέ ή 13. 
Τήν έπαύριον ένόμισα άπαραίτητον νά καθικετεύσω τόν μυλορ- 
δον νά μετακαλέση τόν δόκτορα Θώμας άπό Ζακύνθου. Μέ εί
πε νά συμβουλευθώ περί τούτου τού; ιατρού;* οδτοι δέ άπεκρι- 
θησαν δτι δέν ητο ανάγκη νά προσκληθή καί ετερος ιατρό;, διό
τι ήλπιζον οτιτά πάντα ήθελον έπανορθωθή έντό; δλίγων ήμε
ρων. Πρέπει δέ νά σημειώσω ένταϋθα δτι ό μυλόρδο; πολλάκις 
έ-ανέλαβε κατά τήν ήμέραν έκείνην, δτι οί Ιατροί δέν έννόου* 
ποσώς τήν άσθένειάν του. — Τότε, μυλόρδε, επρεπε νά συμβου- 
λευθής καί άλλον ιατρόν.—  Μέ λέγουσι, F le tc h e r ,  οτι είνα ι 

άπλοΰς ρευματισμός, καθώς έκεΤνοι τούς δποίους καί άλλοτε 
ελαβον.—Είμαι βέβαιος, μυλόρδε , δτι ούδέποτε ϊλαβες ρευ
μ ατισ μ ό ν τοσοΰτον δυνατόν.— Τό π ιστεύω , εΤπεν. Ανενέωσα τάς



ικεσίας μου τίιν 4 5 ΐνα μετακληθή ό δόκτωρ Θώμα;' μέ διε- 
βεβαίωσαν πάλι» δτι δ μυλόρδος ήθελε καλλιτερεύσει έντδς δόο 
?| τριών ήμερών. Ενεκα δ» τδν έπανειλημμένων τούτων διαβε
βαιώσεων δεν έφερα πλέον είς τδ μέσον τάς παρακλήσεις μου, 
είμή δτε ητο πολυ αργά.

Τα δριμέα Ιατρικά τά δποία τφ  εδιδον δέν ησαν, κατ έμην 
γνώμην τά μάλλον Αρμόδια είς την ασθένειαν του, διότι ένόμι- 
ζον δτι, άφ’ου δ στόμαχός του ητο κενδς, δέν ήδύναντο νά τφ 
προξενήσωσιν είμή άλγηδόνας, καί τδ αύτδ θά συνέβαινε καί 
πρδς άνθρωπον ύγυιά. 0  κύριός μου δέν είχε φάγει έπί δκτώ ή- 
μέρας παρά μικράν τινα ποσότητα ζωμού είς δόο η τρεις φο
ράς καί δύο χωλιάρια άρρωρουτίου τήν 1 8, προτεραίαν τοϋ θα
νάτου του. Εγένετο δέ λόγος νά τδν φλεβοτομήσωσι την 4 5 
κατά πρώτον, δτε δ δόκτωρ Βροϋνος τδ έπρότεινε, δ κύριός μου 
άντέτεινε κατ’ άρχάς έρωτήσας τδν κύριον Μίλλιγαν Ιάν είχε λό
γους ικανούς διά νά τδν φλεβοτομιίση' έκεΐνος δέ άπεκρίθη δτι ή 
φλεβοτομία δέν ήδύνατο νά έπιφέρη βλάβην, άλλ’ δτι καλδν 
ητο νά άναβληθή μέχρι τής αυριον. Επομένως δ κύριός μου έ- 
φλεβοτομήθη τδν δεζιδν βραχίονα τήν 4 6 τδ έσπέρας, τφ έπή- 
ραν δέ είκοσι ούγγίας αΐματο;. Παρετήρησα δτι ητο πολυ ερεθι
σμένος. Τότε δ κύριος Βροϋνος είπεν δτι συχνάκις είχεν αναγκά
σει τδν κύριόν μου νά φλεβοτομηθή, άλλ’ δτι αύτδς δέν ήθέλη- 
σε νά συγκατανεύση. Επήλθε μακρά λογοτριβή περί τοϋ μα- 
ταίως άπωλεσθέντος καιροϋ καί περί τής άνάγκης τοϋ νά πέμ- 
ψωμεν είς Ζάκυνθον" τότε δέ κατά πρώτον μέ είπον δτι τοϋτο 
ητον ανωφελές, διότι δ κύριός μου ήθελε καλλιτερεύσει ίι ήθελεν 
άποβιώσει πρδ τής άφίξεως τοΰ δόκτορος Θώμας. Η κατάς-ασις 
τοΰ κυρίου μου έχειροτέρευεν* άλλ’δ δόκτωρ Βροϋνοςέφρόνει δτι νέα 
άλλη φλεβοτομία ήθελε τοϋ σώσει τήν ζωήν. Πορευθείς δ’έγώ έν τφ 
άμα πρδς τδν κύριόνμου τφ είπα πόσον άναγκαίον ητο νά συγκατα- 
τεθή είς δευτέραν φλεβοτομίαν* αύτδς δέ μέ άπεκρίθη «φοβοΰμαι 
πολδδτι δέν έννοουν ποσώς τήν ασθένειαν μου'» καί τείνων τδν 
βραχίονα του, «λάβε,είπεν, ιδού βραχίων μου, κάμετεδτι θέλετε.

6  μυλόρδος άδυνάτ ιζεν έπί μάλλον καί μάλλον, καί τήν Μ  
έφλεβοτομήθη άπαξ μεν τδ πρωί άπαξ δέ τάς δύο τδ απόγευ
μα. ίκατέραν τών φλεβοτομιών τούτων ήκολούθησε λειποθυμία, 
ήθελε δέ πέσει, έάν έγώ δέν τδν έβάστων είς τους βραχίονάς μου, 
καί ΐνα μάλιστα προλάβω τοιοϋτόν τ ι έφρόντιζα νά μή τδν ά- 
φήσω νά κινηθή χωρίς νά τδν ύποστηρίξω.

Τήν ήμέραν έκείνην δ κύριός μου μέείπε δίς. Λέν ή μπορώ νά 
κοιμηθώ καί σϊι γνωρίζεις δτι δέν έκοιμήθην άπδ μιάς έβδομά- 
δος. Ηξεύρω, έπρόσθετεν, δτι δ άνθρωπος δέν δύναται νά ζήση 
άΰπνος είμή έφ’ώρισμένον τινά χρόνον, μεθ 8ν καταντόί έξ ανάγ
κη; τρελλός* προτιμώ δέ νά πετάξω τά μυαλά μου παρά νά τριλ- 
λαθώ* δέν φοβοΰμαι τδν θάνατον, είμαι δέ παρεσκευασμένος εί; 
αύτδν περισσότερον παρ’ δσον στοχάζονται.

Δέν πιστεύω δ μυλόρδος να ελαβε την ιδίαν δτι προσηγγιζετδ 
τέλος του πρδ τής 18' τότε δέ με είπε* Φοβοΰμαι μη δ Τιτας και 
συ άρ^ωστήσετε, παραμέ'Όντες πλησίον μου ήμέραν καί νύκτα. 
Τφ άπεκρίθην δτι δέν ήθέλομεν τδν έγκαταλειψει μέχρις ου 
άνβρ^ώση. Επειδή δέ τδν κατέλαβε μικρός παραληρισμδς 
κατά τήν νύκτα τής 16 , έφρόντισα να βάλω κατα μ&- 
ρος τά πιστόλια καί τδ ξιφίδιον, τά δποία μέχρι τής στιγμής 
έκείνης εκειντο παρά τήν χλίνην του τήν νύκτα. Τήν 1 8 μέ ώμί- 
λησε πολλάκις' έφαίνετο δέ δυσηρεστημένος διά τδν τρόπον τής 
θεοαπείας τδν δποΐον μετεχειρίσθησαν οί ίατροί.Τφ έζήτησα τό
τε νά μ’ έπιτρέψη νά μετακαλέσω τδν δόκτορα Θώμας.— Με- 
τάπεμψέ τον' άλλά σπεΰσον* λυποΰμαι δτι καί πρότερον δέν σέ 
άφησα νά τδν μετακαλέσης.

Ετράπην εύθυς είς τήν έκτέλεσιν τών διαταγών του, ειδοποίη
σα δέ καί τδν δόκτορα Βροϋνον καί τδν κύριον Μίλλιγαν, οΐτι- 
νες μέ είπον δτι κάλλιστα επραξα, διότι καί αύτοί ήρχιζον ν ά- 
νησυχώσι πολύ. ’Επανελθόντος δ’ έμοΰ είς τδ δωμάτιον τοΰ μυ
λόρδου, Επεμψας; μ έ ε ίπ ε— Μάλιστα, μυλόρδε.— Καλά εκα- 
με;' επιθυμώ νά μάθω τί εχω. Αν καί δέν έφαίνετο ύποπτεύων τδ 
προσεχές τέλος του, έννόησ* δτι έξησθενεϊτο άπδ ώρας είς ώραν



καί δτι παραληρισμοί τόν χατελάμβανον έκ διαλειμμάτων. Εί; τό 
τέλος δ’ ένός -.ών παραληρισμών τούτων μέ είπεν. Αρχίζω νά πι
στεύω δτι βαρέως ασθενώ. ’Εάν δέ δια μιας άποθάνω, επιθυμώ 
νά οέ δώσω δδηγίας τινάς, τάς δποίας έλπίζω δτι θά έπιμεληθής 
νά έκτελέσης.— Τόν έβεβαίωσα περ'ι τής ειλικρινούς προσπαθείας 
μου είς τήν έκτέλεσιν τών βουλών του, προσθέτων δτιήλπιζα νά 
ζήση άρκετόν χρόνον διά νά τάς έκτελέση δ ίδιος. Πρός ταϋτα, 
δέ άπήντησεν. Οχι,τετέλεσται’ πρέπει τά πάντα νά σέ εϊπω χω
ρίς αναβολήν.— Νά φέρω μυλόρδε, κάλαμον, μελάνην καί χάρ
την;— Οχι! πρός Θεού" ήθελες πολύ χρονοτριβήσει, καί ό καιρός 
είναι δι’ έμέ πολύτιμος.Πρόσεχε καλά, μέ είπεν.

Η τύχτ, σου είναι έξησφαλισμένη Fletcher.— Σέ καθικετεύω, 
μυλόρδε, έχε τόν νοΰν σου είς άλλα σπουδαιότερα πράγματα.—  
ί ϊ  τέκνον μου ! είπεν’ ώ φιλτάτη μου θύγατερ, φιλτάτη μου Αδδα! 
Ω Θεέ μου! Νά μγ)ν ήμπορέσω νά την ΐδώ! Δός της τήν εύχήν μου 
καθώ; καί είς τήν αγαπητήν μου άδελφήν Αύγουσταν καί είς τά 
τέκνα της. Τπαγε δέ είς τής Λέδυ Βύρων καί είπε της, είπέ της 
δλα. Σύ γνωρίζεις καλά τί διανοείται.

0  μυλόρδος έφαίνετο βαθέως συγ*ινημένος κατά τήν στιγμήν 
ταύτην’ τοΰ ελειψεν ή φωνή, μόνον δέ λέζεις τινές έφθασαν έκ 
διαλειμμάτων εις τάς άκ-οάς μου' άλλ’ αύτός έξηκολούθει δμιλών, 
έφαίνετο δέ σοβαρός καί πολλάκις ανύψωσε τήν φωνήν fax εΐπο* 
F le tch e r ,  έάν δέν έκτελέσης τά; διαταγάς μου, θά σέ βασανίσω
εί δυνατόν.— Μυλόρδε ούδέν εννόησα δσων είπατε.— Αλλοίμονον, 
ανέκραξε, τετέλεστα! είναι πολυ αργά τώρα! Είναι δυνατόν νά 
μή μ’ έννόησες;— Ο χ ι ,  μυλόρδε, άλλά προσπάθησε νά μέ γνωστο
ποίησης, καί πάλιν τάς βουλάς σου.— Καί πώς δύναμαι; Είναι 
άργά.. ,τετέλεσται!— Θέλημα Κυρίου είναι καί δ/ι ίδικόν μας.— 
Ναι, είπεν, δχι ίδικόν μου* άλλά θά πειραθώ. Καί πραγματικώς 
πολλάκις έποοσπάθησε νάλαλήση’ άλλά δέν ήδύνατο νά προφέρη 
κχτ’έξαλολούθησιν είμή δύο η τρεϊς λέξει;, οίον’ Σύζυγός μου! τέ" 
κνον μου! αδελφή μου! γινώσκεις δλα’ εϊπέ δλα* ήξεύρεις του; ς·°* 
χασμούςμου. Τά λοιπά ησαν ακατανόητα.

Ητο μεσημβρία σχεδόν δτε οί ιατροί συνελθόντες άπεφασισαν 
νά τφ δώσωσι τό κινΐνον έντό; δλίγου οίνου. Από όκτο) ήμερων δέν 
είχε φάγειείμή δτι ανωτέρω είπον, ανεπαρκές νά τόν διατηρηση. 
Εξαιρούμενων λέξεων τινων τάς δποίας θέλω Ιπαναλαβει προς 
ου; άπευθύνοντο καί είμαι Ιτοιμος νά διακοινωσω πρός αυ
τούς, έάν τό έπιθυμοΰσιν, έστάθη αδύνατον να χαταλαοη τις το 
παραμικρόν άφ’ δσα δ μυλόρδος είπε μετά την χορηγησιν τοϋ 
κινίνου. Εφανέρωσε τήν επιθυμίαν νά κοιμηΟη καί έγώ τόνή- 
ρώτΛσα έάν ήθελε νά κράξω τόν Κ. Πά^οιν.— Ναι κράζε τον. 
ύ  Κ. Πάρρις τόν παρεκάλεσε νά ήσυχάση" εχυσε τοτε καμποσα 
δάκρυα καί έφάνη ΰπνώττων. 0  Κ. Πάρρις έζήλθε τοΰ δωματίου 
έλπίζων νά εύρη αυτόν ήσυχώτερον είς τήν έπιστροφήν του. Φεΰ ! 
ητο ή άρχή τοΰ ληθάργου, δστις προηγήθη τοϋ θανάτου. Αί 
τελευταΤαι λέξεις τάς δποίας ή*ουσα νά προφερη ύπήρζαν αί 
έξης, ητο δε τότε ή έσπέρα τής 18 , ωρα ώσει εκ τη . 

Πρέπει νά κοιμηθώ. Εκλινε τήν κεφαλήν, $ν δέν έμελλε νά άνε- 
γείρη πλέον’ χαί ούδέ άπαξ έκινήθη έπί 24 ωρας. Ειχεν έκ 
δ ια λ ε ιμ μ ά τ ω ν  πνιγμούς καί ώσανεί ρόγχον’ τότε έκάλεσα τόν 
Τίταν διά νά μέ βοηθήση νά τφ άνασηκώσω τήν κεφαλήν’ μ έ
φαίνετο δέ τελείως άποκορωμένος. 0 ρόγχος έπανήρχετο άνά 
π ά σ α ν  ήμίσειαν ώραν, ήμεΐς δ έξηκολουθοΰμεν να τφ άνασηκο- 
νωμεν έχάστοτε τήν κεφαλήν μέχρι τών 8 μ. μ. τή; έπιούσης,
1 9, δτε είδα τόν μυλόρδον νά άνοίξη τού; οφθαλμού; καί νά 
τού; κλείση πάλιν χωρίς τίνος συμπτώματος πόνου ή τοΰ παρα
μικρού κινήματος τών μελών. Θεέ μου.' άνέ*ρ:ιςα, φο&οδμαι μη 
δ μυλόρδος άπέθανεν. Οί ιατροί έπίασαν τόν σφιγμόν καί είπον* 
έ^εις δίκαιον, δεν ζή πλέον.»



ΠΑΡΑΔΟΞΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΑΦΙΑΖΕΙΝ.

Γάλλο; τ:ς Ιεραπόστολος, δ Κ. Hue, περιγραφών απ’ αυτο
ψίας τά ηθη καί τά έθιμα των Θιβετών, διηγείται μεταξύ άλ
λων καί τά έξής*

«Καθ’δλας έν γένει τας πόλεις τ ις  βιβέτης δπάρχουσι πλή
θος μέγα καί άναρίθμητον κυνών- τοΰτο δέ διότι άφ’ ένος μέν οί 
έγχώριοι σέβονται μέχρι λατρείας σχεδίιν τά ζώα ταΰτα, άφ ε
τέρου δέ διότι δ στόμαχός των χρησιμεύει ώς τάφος τών νεκρών. 
Τέσσαρες είναι παρά Θιβετοΐς οί τρόποι τοΰ ένταφιάζειν’ πρώτος 
τρόπος είναι ή κατάκαυσις'δεύτερος ή καταβύθισι; είς τούς πο

ταμούς % εις τάς λίμνας' τρίτος ή εκθεσι; εί; τάς κορυφάς τών δ* 
ρέων’ δ δέ τέταρτο;, δστι; σημειωτέον Ιχει καί τά πρωτεία έπί 
τών τριών άλλων καί είναι δ μάλλον έν χρήσει, συνίσταται είς 
τύ νά κόπτωνται είς λεπτά κομμάτια οί νεκροί καί νά δίδωνται 
βορ(5ά είς τούς κύνας. Καί οί μέν πτωχοί εχουσιν ώς μαυσολείον 
τούς κύνας άπλώς τών προαστείων’ άλλ’ οί πλούσιοι έρχονται νά 
Ινταφιασθώσιν είς Ιδιαιτέρους τινας ναούς, δπου διατηρούνται 
επ ί τούτου (δηλ. οπως φάγοισι τούς πλουσίους) οί ιερο ί λεγό
μενοι κύνες ».
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