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ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
προπληρωτέα 

Διά τό έσωτερικόν δίχηλα 2 

Διά τό εξωτερικόν

Αί σύνδρομα! γίνονται παρά τώ  έκδοτη.

Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ,
Π Ε Ρ Ι 0 1 Μ  ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

, \  ν '  » ν  . '< ’  * . ■\  ν.
ΠΕΡΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (*). - i '  -

(Συνέχεια).

Πραγματευόμενοι περι τοϋ κακού, έξηρέσαμεν κατ’ άρχάς δ· 
λα έκεΐνα τα κακά ών ήμεΐς εϊμεθα αΰτουργοί" έξηρέσαμεν έκεΐ- 
ν« τά κακά, ατινα εϊτε ήμεΐς ποιοϋμεν, εϊτε παραλαμβάνομεν 
έκτών ήμετέρων προγόνων, καϊ έπροσπαθήσαμεν νά δικαιολογή- 
σωμεν καί έξηγήσωμεν τά επίλοιπα, έκλαμβάνοντες αύτά, εϊτε 
ώς διδασκαλίαν κα) δοκιμασίαν τοϋ άνθρώπου, εϊτε ώς μέσον καί 
δρον μείζονος άγαθοΰ· άλλ έπί τέλους συνγισθάνθημεν τήν άνάγ- 
κην νά έξετάσωμεν, έάν καί τών κακών ών ήμεΐς εϊμεθα αύτουρ* 
γοί, είναι ?) δέν είναι ύπεύθυνος αύτός δ Θεδς, δ ποιήσας ήμάς 
έλευθέρους, 6 προγίνώσκων τάς καταχρήσεις άς εμελλε νά κάμη 
6 άνθρωπο; τής ιδίας έλευθερίας. Καί έκ τούτου δύο προέκυψαν 
ζητήματα" τδ πρδτον, τίνι τρόπφ συμβιβάζεται ή πρόγνωσις καί 
ή άγαθότης του Θεοΰ μέ τήν ήθικήν έλευθερίαν, καί τάς κατα
χρήσεις αύτής· τδ δεύτερον τίνι τρόπω συμβιβάζεται ή θεία δι
καιοσύνη μέ τάς έν τώ κόσμω άδικίας. Καί ώς πρδς τδ πρώτον 
τών δύο τούτων ζητημάτων, τδν συμβιβασμόν δηλαδή τής ήθι-
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κής ελευθερίας κα'ι τών καταχρήσεων αυτής μέ αύτήν τήν πρό- 
γνωσιν καί αγαθότητα τοΰ Θεοΰ, εϊπομεν' δτι δφείλομεν να δια- 
στείλωμεν έκείνας τας αλήθειας α; γνωρίζομεν ώς γεγονότα αναν
τίρρητα, έκείνων τών αληθειών, ας λαμβάνομενώς συμπεράσμα
τα γενικών τινων άρχών διά μέσου τοϋ συλλογισμού· καί εϊδομεν 
δτι ή ηθική λεγομένη ελευθερία δέν είναι έξ έκείνων τών αληθειών 
περί ων βεβαιούμεθα διά τής συλλογιστικής άποδείξεως, άλλ 
είναι γεγονδς έσωτερικδν, άναντίρρητον, περί ου μαρτυρεί καί ή 
συνείδησις τοϋ άνθρώπου, και αύτα τα έργα και λόγια αυτού, 
•περί ου μαρτυροϋσι πάντα τά αποτελέσματα τής άνθρωπίνης 
ένεργείας, εϊτε ηθικής ειτε νοητικής ειτε πολιτικής. Επομένως 
■περί τής ηθικής έλευθερίας δέν δυνάμεθα ν’ άμφιβάλωμεν, καθό
σον είναι αδτη γεγονδς άναντίρρητον’ δέν είναι αποτέλεσμα άπο
δείξεως, συμπέρασμα σειράς τίνος συλλογισμών, άλλά γεγονδς 
περί οδ πρέπει νά Εχωμεν πάσαν βεβαιότητα. Καί άν ούδεμίαν 
εϊχομεν πεποίθησιν περί τοϋ άλλου γεγονότος προς β δφείλομεν 
νά συμβιβάσωμεν αύτήν, καί άν δέν ήδυνάμεθα διά τοϋ συλλο
γισμού νά φθάσωμεν είς τάς άληθείας έκείνας περί τής φύσεως τοϋ 
Θεού, ας άπεδείξαμεν κατά τά προηγούμενα μαθήματα, καί αΐ
τινες άναφέρονται είς τήν υπαρξιν, είς τά προσόντα, είς την 
ένέργειαν τού Θεοϋ, και άν ούδεμίαν εϊχομεν βεβαιότητα περί 
τών αληθειών τούτων, πάντοτε ήθέλαμεν θεωρήσει ώς βέβαιον 
καί άναντίρρητον τδ γεγονδς τής ηθικής ελευθερίας.

Τούτου τεθέντος, άς ίδωμεν, συμβιβάζεται ή ηθική αδτη έ- 
λευθερία, μέ τήν πρόγνωσιν έκείνην $ν άποδίδομεν έξ ανάγκης 
είς τδν Θεδν, καθότι, ή πρόγνωσις αυτη είναι άποτέλεσμα τής 
πανσοφίας, τής απείρου έκείνης νοήσεως καί γνώσεως, ·?1ν δέν ή- 
δυνήθημεν νά μή άποδώσωμεν είς τδν Θεόν. Δέν είναι διόλου 
δύσκολον νά συμβιβααθ^ ή ήθικη έλευθερία με την θειαν πρόγνω* 
σιν. Η πρόγνωσις ούδέν Ετερον είναι ή δρασις τοΰ πνεύματος. 
’Εξετάσατε τί είναι ή πρόγνωσις κατά τά άνθρώπινα, τί είναι η 
προόρασις εκείνη τήν δποίαν Ικας-ος έξ ήμών εχει περί τίνος μελ- 
λούσης πράξεως άλλου ατόμου’ είναι συλλογισμός τις, καθ’ δν

Οετομεν γενικήν τινα ιδέαν, γενικήν τινα άρχήν, καί παρά τήν 
αρχήν ταύτην, τήν ιδιαιτέραν κατάστασιν καί ^ύσιν του άτόμου 
καί τής περιπτώσεως καθ ·?,ν μέλλει νά ένεργήση, καί έκ τών δύο 
τούτων προκειμένων, ούτως είπεΐν, προτάσεων, έξάγομεν ώς 
συμπέρασμα τήνμέλλουσαν πράξιν, τήν μέλλουσαν ενέργειαν τοϋ 
περί ού δ λογος άτόμου. Αλλά πάντα ταϋτα ποιαν έπιρροήν Ε- 
χουσιν έπ αύτή; τής πράςεως περι ής πρόκειται; ποιον κατα- 
ναγκαστικδν χαρακτήρα εχει καί δύναται νά Εχη ή πρόγνωσις 
πράξεως τινδς, καί αύτής τής πλέον έλευθέρας καί άνεπηρεάς-ου; 
ούδεμίαν καταναγκαστικήν δύναμιν έχει ό πρόγνωσις γεγονότος 
τινδς έπ’ αύτοϋ του γεγονότος. Τδ γεγονδς τελείται δπωςδήποτε, 
είτε κατά τους αναγκαίους καί άναλλοιώτους νόμους τής φύσεως, 
είτε δυνάμει τής έλευθέρας τοΰ άνθρώπου ένεργείας, δδηγουμέ- 
νης Οπό τίνος λόγου, εϊτε δρθοϋ εϊτε μή. Τδ γεγονδς τελείται 
δπωςδήποτε, καί δ προορών αύτδ, βεβαίως ούδίμίαν άλλην σχέ
σιν εχει πρδς τδ γεγονδς, παρά τήν σχέσιν ήτις ύπάρχει με- 
τα ;ύ  τής νοήσεως καί τοΰ ίδιου αύτής άντικειμένου. Καί καθώς 
$ νόησις δέν επηρεάζει τδ άντικείμενον αύτής, άλλά μεταλαμ- 
βάνει έξ αύτον, προσεγγίζει τρόπον τινά αύτδ είς τήν ιδίαν κατά- 
ληψιν, ώσαύτως προκειμένου περί μέλλοντος γεγονότος, ή νόησις 
τοΰ γεγονότος τούτου, ούδέν ετερον είναι ή νόησις ήτις προηγεΐ· 
ται τού αντικειμένου, ένώ κατά τήν συνήθη πορείαν τής νοήσεως 
τδ άντικείμενον προηγείται τής νοήσεως. Δυνάμεθα, ΐνα άν- 
θρωπίνως έννοήσωμεν τήν πρόγνωσιν ταύτην, νά παραβάλωμεν 
αύτήν πρδς τήν μνήμην. Η προόρασις είναι ί) δρασις τοϋ μέλλον
τος, ή μνήμη είναι ή δρασις τοΰ παρελθόντος. Επομένως υπάρ
χει άναλογία μεταξύ τών δύο τούτων ειδών τής γνώσεως καί 
τής νοήσεως, καθόσον καί τής μέν καί τής δέ τδ άντικείμενον 
δέν είναι σύγχρονον, παρόν. Καθώς λοιπδν διά τής μνήμης δυνά
μεθα ν’ άνακαλέσωμεν είς τδ πνεΰμα δλα έκεΐνα τά γεγονότα, 
άτ:να έτε^έσθησαν, άτινα παρήλθον, άτινα δέν δύνανται νά έπι- 
στρέψωσι* καθώς διά τής μνήμης ένίοτε τά γεγονότα ταΰτα πα
ρουσιάζονται μέ τόσην ζωηρότητα, ώστε νομίζομεν δτι Εχομεν

35*



αύτά παρόντα, ώσαύτως περί τής προγνώσεω?, δταν αυτη είναι 
τελεία, οταν είναι προσόν τελείου δντος, έκείνου τοϋ πρώτου 
Ποιητοϋ τοϋ παντός, δστις έξ ανάγκης προείδεν άπαντα τά γε- 
νόμενα, δέν είναι διόλου άκατανόητον, έάν έχει τήν αύτήν έ̂ ιάρ- 
γειαν κα! βεβαιότητα, b  εχει είς τό άνθρώπινον πνεΰμα ή μνή
μη, δεν είναι διόλου άκατανόητον, τίνι τρόπω δύναται νά συμ- 
βιβασθή ή πρόγνωσις αυτη μέ αύτήν τήν πραξιν τοϋ άνθρώπου. 
Δυνάμεθα έπομένως νά συμπεράνωμεν ότι ούδέν καταναγκα- 
βτικδν έχει ή πρόγνωσις έπί τής άνθρωπίνης έλευθερίας' καί ή 
ανθρώπινος έλευθερία, ύπό τήν πρώτην ταύτην δψιν, άριστα συμ
βιβάζεται μέ τήν θείαν προόρασιν.

Αλλ’άχριτοΰδε έθεωρήσαμεν τήν πρόγνωσιν κατά τινα άνθρω- 
πίνην άναλογίαν, ώς δύναμιν δι’ ής προβλέπομεν τό μέλλον, έθεω
ρήσαμεν αύτήν οία ύπάρχει έν τφ  άνθρώπφ, είτε κατά τάς φυσικάς 
είτε κατά τάς ήθικάς αύτοΰ προορά σεις. Αλλ’έάν ένθυμηθώμεν ποιαν 
σχέσιν έχει πρός τόν χρόνον δ Θεός, έάν ένθυμηθώμεν δ,τι εϊπομεν 
δτε έποαγματευόμεθα περί τής σχέσεως ταύτης, δτι δηλ. τό πα
ρελθόν, τό παρόν, τό μέλλον, εΐναι σχετικαί εννοιαι, αίτινε; 
έγχωροϋσι μόνον είς τό άνθρώπινον πνεΰμα, καθ δσον τό ανθρώ
πινον πνεΰμα ύπάρχει έν χρόνφ, διέρχεται έν χρόνοι, έαν ένθυ
μηθώμεν δτι τάς σχέσεις ταύτας, τάς σχετικάς ταύτας έννοίας 
τοΰ παρελθόντος, του παρόντος καί τοΰ μέλλοντος, δέν δυνάμε
θα ουτε κδν νά ύποθέσωμεν είς τόν Θεόν, καθ δσον δ Θεός ε ΐ
ναι άχρονο;, εΐναι 8ν άΐδιον, αιώνιον, καθ οσον δ Θεός ουδεν Ε
τερον εΐναι κατά TflvJiSfltρξίν του ή αύτη η άπειρος καί απέραν
τος άϊδιότης τοΰ χρόνου, θέλομεν πολό εύχολώτερον έννοήσει, 
δτι αύτί) ή πρόγνωσις τοΰ Θεοΰ, b  ήμεΐς όνομάζομεν πρόγνω- 
σιν, καθότι άνθρωπίνως μόνον δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν καί 
δπωσδήποτε νά έιινοήσωμεν τά θεία προσόντα, ούδεν ετερον εΐ
ναι είς τόν Θεόν ή ή στιγμιαία έκείνη δρασις τοΰ παντός δι ής 
έξ άναγκης έναγκαλίζεται τό θειον πνεΰμα τά τε παρόντα,*τά 
παρελθόντα καί τά μέλλοντα, καθ’ δσον ώς πρός τόν Θεόν, α; τό 
έπαναλάβωμεν, δέν ύπάρχει οδτε π«ρόν, οϋτε παρελθόν, ούτε

μέλλον, πάντα εΐναι έξ ανάγκης ταυτόχρονα, τελούνται καί δρών- 
ται έν μι$ μόνη στιγμή. Επομένως ούδευάα δυσκολία καί κατά 
τήν δευτέραν ταύτην δψιν, ΐνα συμβιβάσωμεν τήν ήθικήν έ 
λευθερίαν μέ αύτήν τήν θείαν πρόγνωσιν, καί μάλιστα αυτη εΐ
ναι άναγκαΐον αποτέλεσμα τής άπείρου νοήσεως καί σοφίας τοϋ 
Θεοϋ, καί ούδέν παράδοξον έπομένως, έάν ή άπειρος αυτη νόη- 
σις βλέπει διά μιας τά πάντα, καί αύτά είσέτι τά μή τελεσθέντα, 
καί δσα τήν σήμερον τελούνται, καί δσα θέλουσι τελεσθή μέχρι 
συντελείας του κόσμου.

Καί ταΰτα καθόσον αιροράε τόν συμβιβασμόν τής ηθικής έλευ- 
θερίας μέ τήν θείαν πρόγνωσιν. ’Αλλ’ώς έλέγομεν, τό ζήτημα εΐναι 
τίνι τρόπω συμβιβάζεται ούχί μόνον ή δπαρξις τής έλευθερίας 
μέ αύτήν τήν πρόγνωσιν τοΰ Θεοΰ, άλλά τίνι τρόπφ συμβιβάζον
ται αΐ αναρίθμητοι καταχρήσεις τής έλευθερίας ταύτης, ούχί 
μέ αύτήν τήν πρόγνωσιν, άλλά μέ τήν άγαθότητα τοΰ Θεοΰ * 
πώς τό πάνσοφον τοΰτο ον, τό δποΐον έποίησε τόν άνθρωπον καί 
τόν κόσμον διά μόνον τό άγαθδν, προεΐδε καί ’έπρεπεν έξ ανάγ
κης νά προΐδη τάς πολλάς καταχρήσεις δσας έμελλον νά κάμωσιν 
ol άνθρωποι, καί ούχ ήττον έκαμε τόν άνθρωπον, οίον βλέπομεν 
αύτόν σήμερον, καί ούχ ήττον αί αναρίθμητοι αδται καταχρήσεις 
γίνονται καθημερινώς, καί πολλά άναντιόρήτως κακά προκύπτου- 
σιν έκ τών καταχρήσεων τούτων; πώς τάς καταχρήσεις ταύτας 
νά συμβιβάσωμεν μέ αύτήν τήν θείαν άγαθότητα;

δτε έπραγματευόμεθα περί τοΰ σκοποΰ τής δημιουργίας, εί· 
πομεν δτι δ Θεός, καθό δν άπειρον, έχον έπομένως προσόντα ά
πειρα, έπρεπε νά έχη άπειρον νόησιν, δ έστι πανσοφίαν άφ’ ένός, 
άπειρον δύναμιν, δ έστι παντοδυναμίαν άφ’ έτέρου. Καί έπομένως 
εϊπομεν δτι έκ τής συνενώσεως τών δύο τούτων προσόντων προ
κύπτει έξ άνάγκηςή άπειρος άγαθότης, καθότι δέν ήδυνάμεθα νά 
ύποθέσωμεν, δτι τό άπειρον κατά τήν νόησιν 5ν, τό άπειρον κατά 
τήν δύναμιν, δέν ήθελεν έκλέξει τόν έντελέστερον τών τόπων, 
τό τελειότερον έκείνων τών άπείρων σχεδίων άτινα ύπάρχουσιν 
έξ ανάγκης ιίς άπειρον διάνοιαν. ’Αλλα συγχρόνως εϊπομεν, οτι



αυτί, ή δημιουργία έπιφέρει ώς άναγκαΐον αποτέλεσμα την υπαρ- 
ξιν τοΟ πεπερασμένου* συγχρόνως άπεδείξαμεν δτι αύτά τά τέ
λεια καί απειρα προσόντα «τινα άναγνωρίζομεν Ιν τω Θεφ, α> 
τινα δι αύστηροτάτου συλλογισμού έξηγάγομεν έξ αύτης της 
έννοίας τοΰ Θεού, δεν ήδόναντο νά ύπάρχωσιν εϊς την δημιουρ
γίαν, καθόσον τδ δημιουργηθέν, το ποιηθέν, Επρεπε νά ηναι πε
περασμένον, άλλως ήθέλομεν εχει δυο άπειρα, οπερ παράλογον 
καί άπαράδεκτον, οπερ πραγματική άντίφασις, άλλως ήθέλομεν έ
χει άντί ένός δύο Θεούς. ή  παναγαθία,ή τελεία άγαθότης,ένφ έποίη · 
οε τδν κόσμον προς τδ άγαθδν τού κόσμου,· τδ άγαθδν τοΰτο δεν 
ήδύνατο νά παραγάγη άμιγές οίουδήποτε κακοϋ, δέν ήδύνατο νά 
παραγαγη αυτό τέλειον, δέν ήδύνατο νά μεταδώση είς τδ εργον 
αυτήν την τελειότητα, ·?1ν μόνος εχει καί δύναται νά εχη δ Θεός. 
Λοιπόν οταν πρόκειται περί τ ίς  ήθικής έλευθερίας, δέν δυνάμεθα 
να διί^χυρισθώμίνδτι ή έλευθερία αυτη ήδύνατο, ώς έξ αύτής 
τής θείας νοήσεως καί βουλήσεως, νά χρησιμεύστ) πάντοτε καί 
πανταχοΰ προς τδ άγαθδν, δέν ήδύνατο νά ηναι πάντοτε και 
πανταχού, καθ όλας τάς περιστάσεις, είς δλους τους ανθρώπους 
μ,έσον άγαθοΰ, καθ δσον τδ άγαθδν, εϊτε τδ νοητικ,δν, εϊτε τδ 
άγαθδν τοΰ κόσμου, είναι άγαθδν πεπερασμένον, καί έπομένως δεν 
δύναται να ηναι άπηλλαγμένον οίουδήποτε κακού, Τδ ζήτημα 
λοιπδν είναι κ ϊί ένταΰθα, έαν προτιμώτερον ητο νά μή ύπάρχη 
διόλου ήθικη έλευθερία ?ι νά ύπάρχη μέ αύτάς έκείνας τάς κατα- 
χρήσεις ά; παράγει" τό ζήτημα είναι σχετικόν καί ούχί απόλυ
τον. Δεν ΰυναμεθα νά διισχυρισθώμεν δτι ήδύνατο νά ύπάρχη ή 
ήθικη έλευθερία καί νά ποιη πάντοτε τδ άγαθδν, τοΰτο ήθελεν εί- 
σθαι άκατανόητον,ήθελεν άντιβαίνει πρδς αύτήν τήν φύσ ιν τοΰ πε
περασμένου. Αλλ όφείλομεν νά έξετάσωμεν, έάν ηναι προτιμωτέ- 
ρα ή ήθικη έλευθερία μέ δλας τάς καταχρήσεις αύτής, ?ι ή ελλειψις 
καί αύτής ταύτης τή; έλευθερίας. Τί εΐναι ήθικη έλευθερία;είναι, ϊνα 
το ειπωμεν διά μιας λέξεως, αύτδς 6 άνθρωπο;, αύτή ή πρώτη καί 
«ρχικη πηγή τής γνώσεως καί τής πράξεως , αύτή ή άρχή δλων 
τών διανοημάτων καί έργων τοΰ ανθρώπου’ τοΰτο καί ούδέν Ι

τερον είναι ή έλευθερία. Καί τωόντι, έαν έξετάσωμεν τδν 
άνθρωπον, κατά τά διάφορα αύτοΰ στοιχεία, περί ών ήδη 
έν μέρει έπραγματεύθημεν, έάν έξετάσωμεν τδν άνθρωπον κατά 
τήν αϊσθησιν, τήν νόησιν καί τήν πραξιν, θέλομεν ευκόλως βε- 
βαιωθή δτι άνευ έλευθερίας ούδέν τών στοιχείων τούτων ήθελεν 
ύπάρχει καί άναπτυχθή, ούδε ηθελεν έπομένως πραγματοποιη- 
θή ή συνένωσις καί συναρμολόγησις τών στοιχείων τούτων, ές ής 
συνίσταται αύτή ή ανθρώπινος φύσις. Τί είναι ή αϊσθησις «νευ 
τής άνθρωπίνης ένεργεία;; άπλούς μηχανισμό;" είναι άποτελεσμα 
νόμου τινδς άναγκαίου, καθόσον γίνονται έντυπώσεις τινες έπι 
τών οργάνων, αί έντυπώσεις αυται μεταδίδονται είς τδ κέντρον 
τού νευρικού συστήματος, καί έκ τής μεταδόσεως ταύτης προκύ
πτει ή αισθητική γνώσις. Αλλά μήπως ή γνώσις αυτη γίνεται, 
έάν δέν προσθέση 6 άνθρωπος τήν ιδίαν αύτοΰ ένέργειαν; μήπως 
καί αύτδ τδ δλικώτερον στοιχεΐον τής άνθρωπίνης νοήσεως, καί 
αύτή ή αϊσθησις τελείται, έάν τήν έντΰπωσιν δέν καταλάβη τδ 
άνθρώπινον πνεύμα διά τής ιδίας ένεργείας; έάν δεν άντιληφθή 
τών αισθητών άντικειμένων ; Είδομεν έν τή ψυχολογία, δτι ή αι- 
σθησις δυο στοιχεία έξ ανάγκης ύποθέτει, τήν έξωτερικήν ενέρ
γειαν καί τήν έσωτερικήν αντενέργειαν τού πνεύματος" εϊδομεν 
δτι άνευ τής προσωπικής άρχή;, αϊσθησις δεν ύπάρχει’ καί ήζευ- 
ρετε δτι έκ τής πρώτης ταύτης νοητικής έργασίας προκύ- 
πτουσι καί γεννώνται άλλαι, αΐτινες κατά τδ πλήρωμα αύ- 
τών άποτελοΰσι τδ πλεΐστον μέρος τής άνθρωπίνης νοήσεως καί 
γνώσεως, έκεΐνο δηλαδή τδ δποΐον όφείλομεν είς τάς έντυ- 
πώσεις τοΰ ίιλικοΰ κόσμου. Αλλά καί αύτδ τδ στοιχεΐον τής 
ύψηλοτέρας γνώσεως είναι άποτέλεσμα αύτής ταύτης τής έλευθϊ- 
ρίας, ήτις είναι δ αναφαίρετος, δ ανεξάλειπτος χαρακτήρ τής 
ποοσωπικής άρχής. Καί τωόντι, δ έπιστημών δστις προσπαθεί 
διά τών μελετών αύτοΰ νά γνωρίση τούς νόμους τής φύσεως, εϊ- 
τε τής ύλικής, εϊτε τή; ήθική;, ούδεν ε τερον ποιεί, ί) νά έζασκ$ 
άδιακόπως την ήθικήν αύτοΰ έλευθ ερίαν, Η μελέτη» ή βαθεία καί 
διηνεκής μελέτη ύποθέτει προσπάθειαν τοΰ πνεύα,ατος, ύποθέ-



τει πάλην μεταξύ τή; προσπαθεία; ταύτης καί τών προσκομ
μάτων άτινα εγείρονται κατά τής έκπληρώσεως τή; επιστημο
νικής ταύτης δρέξεως. ό  επιστήμων γίνεται έπιστήμων διά τής. 
χρήσεως τή; ηθικής έλευθερίας, καθ’ όσον μόνον δι’ αΟτή; δύ· 
ναται ν’ άφοσιώση όλην την υπαρξιν του είς τήν ζήτησιν καί ά- 
νακάλυψιν τοΰ αληθούς, καθ’ δσον δι’ αύτή; μόνον δύναται νά 5- 
περνικήση πάντα τά προσκόμαατα «τινα άντιτάττουσιν εί; την 
ένέργειαν τοΰ πνεύμα το; τά έξωτερικά αντικείμενα. Ωσαύτως 
ό καλλιτέχνης κατά πρώτην δψιν φαίνεται δτι ύπακούει εΐς 
τινα άνωθεν κατερχομένην εμπνευσιν, άλλά μολονότι φαίνε
ται δτι'ειναι άπλοΰν δογανον είς τάς χειρ»; τοΰ ©εοΰ, ούχ ήττον 
έάν ένθυμηθώμεν τήν μακράν προπαίδευσιν fa  Ιθεωρήσαμεν άναγ- 
καίαν είς'οΐονδήποτε καλλιτέχνην, καί ϊδίω; είς τον ποιητήν, έάν 
ένθυμηθώμεν δτι μόνον διά τής τελείας σοφίας καί διά τής τ ε 
λείας αρετής γίνεται πραγματικώς σκεΟος έκ λογής δ καλλιτέχνης 
καί άξιος νά δεχθή τήν άνωθεν κατερχομένην εμπνευσιν, θέλο
μεν πεισθή δτι καί ώς πρδ; τδν καλλιτέχνην η ατομική αδτη 
ένέργεια, ή ήθική έλευθερία, είναι ή πηγή πάση; τελειότητος. 
Εάν τελευταΐον άπδ τών νοητικών στοιχείων μεταβώμεν είς τά 
ηθικά, έάν έξετάσωμεν τί είναι δ ήθικδς άνθρωπος, τί είναι αύ- 
τδς ό ενάρετος, τί δήρως, δ μάρτυς, δ άγιος, τί είναι αύτοί ot 
έντελέστατοι τύποι τής ηθικής αρετής, τί είναι τά παραδείγ
ματα έκεΐνα δσα άπδ καιρού εί; καιρδν αναφαίνονται έν τ/} κοι
νωνία πρδς παρηγορίαν καί έμψύχωσιν τής άνθρωπότητος, θέ
λομεν ίδεΐ δτι ή τελειοτάτη αδτη κατάστασις ούδέν ετερον εί
ναι ή δύναται νά ηναι η αποτέλεσμα τή; ήθικής έλευθερίας. 0  
άνθρωπος δημιουργεί Ιντδς έαυτοΰ Ετερον άνθρωπον, οταν έκ τής 
άκατεργάστου καί άμόρφου δλη; ^ν χορηγεί είς αύτδν ή φύσις, 
διαπλάττει αύτδ τδ;άριστούργημα τής φύσεως καί τής τέχνης, 
τδ δποΐον δνομάζομεν ήθικήν αρετήν. Επομένως νομίζω, δτι λίαν 
έλλόγως δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι άνευ τής ήθικής έλευθε
ρίας δέν ήθελεν υπάρχει δ άνθρωπος, καί δτι είς αύτήν δφείλεε 
πάντα τά άγαθά δσα απολαμβάνει, εϊτε έν τη οίκογενεία είτε

Ιν τή κοινωνία, πάντα τά άγαθά τής άνθρωπότητος, καί δτι 
έπομένω; ή έλε;θερία ού μόνον δέν είναι κακδν, άλλ’ είναι τδ μέ- 
γιστον τών αγαθών.

Αλλ’ έκ τή; έλευθερία; ταύτη;, παρά τά άγαθά περί ών έλέ
γομεν, προέρχονται καί τινα κακά, καταχρήσεις τι\ές, καί τδ 
ζητημα είναι τίνι τρόπω αί καταχρήσεις αυται συμβιβάζονται 
μέ αύτην τήν θείαν αγαθότητα. Επαναλαμβάνω* ΐνα θέσωμεν 
δρθώ; τδ ζήτημα, δέν πρέπει νά περιορισθώμεν μόνον εϊ; τήν 
έξέτασιν τών καταχρήσεων τή; έλευθερίας ταύτης, άλλ’ δφείλο- 
μεν νά λάβωμεν δπ’ δψιντά άγαθά άφ’ ένδς αποτελέσματα, τάς 
ένδεχομένας άφ’ έτέρου καταχρήσεις αύτής, καί έ* τοϋ παραλ
ληλισμού τών δύο τούτων στοιχείων νά έξαγάγωμεν όρθόν τ 1 
συμπέρασμα, διότι τδ ζήτημα άνάγεται έπί τέλους είς τοΰτο » 
ποιον τδ ύπερέχον ; τδ ποσδν τών άγαθών αποτελεσμάτων τής 
ήθικής έλευθερίας, $ τδ ποσδν τών κακών ; ποιον τδ ίιπερέχον ; 
έκεΐνο τδ πλήθος τών καλών έργων ατινα παράγει δ άνθρωπος 
διά τής έλευθερίας, ?ι τδ πλήθος τώ ν έλαττωμάτων δσα προέρ
χονται έκ τής καταχρήσεως τής έλευθερίας ταύτης; διότι, άς 
τδ έπαναλάβωμεν, πεπερασμένον ον άμιγέ; κακού δέν δύναται 
νά ίιπάρχη, δέν ήδύνατο ή έλευθερία νά τείνη πρδ; μόνον τδ ά
γαθδν, διότι τούτο ήθελεν αντιβαίνει εϊς αύτήν τήν φύσιν τού 
άνθρώπου καί τού πεπερασμένου. Επομένως σχετικδν καί ούχί 
απόλυτον είναι τδ ζήτημα. Τί ύπερέχει μεταξύ τών πολλών κοι
νωνικών καί ιστορικών στοιχείων δσα παράγονται έκ τή; άνθρω- 
πίνη; έλευθερία;, τδ άγαθδν ή τδ κακόν; τούτο είναι τδ ζήτη
μα τδ δποΐον 'πραγματευόμεθα. Αλλ’ ΐνα λύσωμεν τδ ζήτημα 
τούτο, ήθελεν είσθαι άναγκαίον νά εχωμεν ύπ’ δψιν τδ σύνολον 
τή; άνθρωπίνου άναπτύξεο);, καθ’ δλην τήν Ιστορικήν διάρκειαν 
τοϋ βίου τή; άνθρωπότητος· νά εχωμεν ύπ’ όψιντδ δλικδν, τδ 
δριστικδν, τδ τελευταΐον έξαγόμενον τή; ένεργείας τής ήθικής 
έλευθερίας τού άνθρώπου' ηθελεν είσθαι άναγκαίον νά εύρεθώ- 
μεν έπί τή; κορυφή; τοΰ τελευταίου αίώνο;, έπί τής τελευταίας 
στιγμής τής άνθρωπότητος, ΐνα ϊδωμιν, έάν έκ τού συνόλου τών



αποτελεσμάτων τή; ήθική; έλευθερίας προήλθε κακδν μεΐζον τοΰ 
άγαθοΰ, ή έάν απεναντίας τδ άγαθδν δπερέχει τοΰ κακοΰ. δμως 
δέν είναι αδύνατον νά έπιφέρωμεν πληρη καί άλάνθαστον κρί- 
σιν, ώ; έ* τών προεκτεθέντων, περί τοΰ τελευταίου τούτου 
έξαγομένου τής ηθική; τοΰ ανθρώπου ένεργείας. Δυνάμεθα έξ 
οσων γνωρίζομεν νά μορφώσωμεν πεποίθησιν βεβαίαν περι 
τοΰ δλικοΰ, περί τοΰ δριστικοΰ τούτου έξαγομένου τής ήθι
κής τοΰ άνθρώπου ένεργείας. Καϊ πρώτον, εϊδομεν δτι καί 
αύταί έκεΐναι αί καταχρήσεις τής άνθρωπίννις ένεργείας, καί αύ- 
ται αί άδικίαι έν μέσω τών όποιων ζή έξ άνάγκης 6 άνθρω
πος, έν$  καθ’ έαυτάς θεωρούμεναι είναι κακά, ούχ ήττον θεω- 
ρούμεναι σχετικώς, ώς μύρια τοΰ καθολικού συστήματος τής 
κοινωνίας καί τή ; Ιστορίας, δέν είναι άπλώς καί άπολύτως κα
κά, άλλά κακά ατινα χρησιμεύουσιν ώ; όροι καί μέσα καί ά- 
ψορμαί (Αΐίζονος άγαθοΰ. Καί τφόντι, άπεδείξαμεν έν τώ προη- 
γουμένφ μαθημαχί, δτι ούδεμία άρετή δύναται νά ύπαρξη, έάν 
ή άρετή αυτη δέν περιστοιχίζεται ύπδ παντοίων προσκομμά
των, δτι έκάστη τών ήθικών αρετών ύποθέτει το καχδν, ή άνδρείο  ̂
τοΰ; κινδύνους, ή ολιγάρκεια την πενίαν,·/) φιλοπονία τάς άνάγχας, 
ήγενναιότης τούς καταδιωγμούςκαί οδτω καθεξής' έπομένως δυ
νάμεθα νά^ννοήσωμεν δτι έκ τοΰ συνόλου τής ήθικής τοΰ άνθρώ
που άναπτύξεως πρέπει νά προκύψη έπί τέλους άγαθον μεΐζον 
του κακοΰ* δυνάμεθα νά έννοήσωμεν τίνι *ρόπω έζ αύτοΰ έξάγει 
6 Θεδς αύτδ τδ άγαθδν, έξ αύτής τής καταχρησεως τών δώρων 
οσα έχορηγησεν εις τδν άνθρωπον, έξάγει ή Θεία Πρόνοια τελειο- 
τέραν άνάπτυξιν καί κατάστασιν αύτής τής άνθρωπότητος. Καί 
ώς έκ τούτου δυνάμεθα νά συμβιβάσωμεν καί τάς καταχρήσεις 
τής ελευθερίας, α; δέν δυνάμεθα νά άποδώσωμεν είμή είς μό
νον τδν άνθρωπον, μέ αύτήν τήν θείαν Αγαθότητα, καθ δσον δ 
Θεδς ναι μέν ήθέλνισε τδ άγαθδν τοΰ άνθρώπου, άλλά δι αύτδ 
τοΰτο ήθέλησε τδ άγαθδν πεπερασμένου καί οΟχί τελείου όντος, 
καθ’ οσον καί αύτδ τδ κακδν τδ δποΐον διαπράττει δ άνθρωπος, 
χρησιμεύει πρδς πληρεστέραν άνάπτυξιν αύτοΰ τοϋ άγαθοΰ.

Αλλά παρεκτδς τούτων, έάν έπιστήσωμεν τήν προσοχήν μας ού- 
χΐ πλέον είς τήν κοινωνικήν άλλ’ είς την Ιστορικήν άνάπτυξιν 
τής άνθρωπότητος, δέν δυνάμεθα νά μή παρατηρήσωμεν γεγο
νός τ ι περί ου δύ^νται_ ν' άμφιβάλωσιν οί σκεπτικοί, άλ
λά περί οΰ δέν δύναται v’ άμφιβάλη δ άμερόληπτος παρατηρη
τής τής Ιστορίας. Ποιον είναι τδ γεγονδς τοΰτο; είναι αύτή ή 
άδιάκοπος πρόοδος καί τελειοποίησις τοΰ άνθρώπου κατά τε τά 
ύλικά στοιχεία τή; φύσεως καί τή; ύπάρξεώς του, καί τά von* 
τικά καΐήθικά, είναι ή πρόοδο; έκείνη, ^τις προέρχεται ώς άναγ- 
καΐον συμπέρασμα, ώς άφευκτος συνέπεια τής φύσεως καί Οπάο- 
ξεως τοΰ άνθρώπου" διότι άμα Ειποθέσωμεν δν τδ δποΐον εχει νοη- 
τικήν δύναμιν καί λόγον, πρέπει νά δποθέσωμεν έξ άνάγκης, οτι 
διά τής νοητικής ταύτης δυνάμεως δέν θέλει δυνηθή νά μείνη 
στάσιμον εις τδ σημεΐον είς 8 άπ’ άρχής είιρέθη, άλλ’ έκ τίνος έν- 
στιγματιχής δρμής, δυνάμει νόμου τινδς ιδιαιτέρου τής φύσεώς 
του, τδ 8ν τοΰτο διά τής νοήσεως θέλει πάντοτε προσεγγίσει 
είς αύτδν τδν ορον πρδς 8ν τείνει, καί οστις είναι ίι άλήθεια. 
Καί τωόντι, τις δύναται ν’ άρνηθή τήν νοητικήν πρόοδον τών 
ανθρώπων κατά τήν νέαν εποχήν ; παραβάλετε τάς γνώσεις, άς 
ϊχουσιν ούχί οί έπιστημονες, άλλ’ αύτοί οί νεανίσκοι οιτινες 
εισέρχονται είς τά άνώτερα εκπαιδευτήρια, πρδς τάς γνώσεις 
άς ειχον οί άρχαΐοι, καί ούδείς θέλει είπεΐ ότι οί αρχαίοι ίιπερεΐχον 
ήμών κατά τδ στοιχεΐον τοΰτο. ’Ανεφάνησαν άναντιρρήτως παρ’ 
άρχαίοις άτομα άνώτερα αύτών τών σοφκτάτων άνδρών τής έ- 
ποχής μας, άλλά τδ σύνολον τής άνθρωπότητος, καί ώς πρδς τήν 
εκτασιν τών γνώσεων, καί ώς πρδς τήν διάδοσιν αύτών, βε
βαίως προώδευσεν άπέναντι τής άρχαιότητος. Αλλ’ η νοητική 
αδτη πρόοδος τί επιφέρει έξ άνάγκης; την ήθικήν, καθότι ή ηθική 
άνάπτυξις είναι ή έφαρμογή τής άληθείας- αύτή έκείνη ή αλή
θεια, ητις είναι τδ άντικείμενον τής διανοίας, πρδς τήν δποίαν 
τείνει άδιακόπως τδ άνθρώπινον πνεύμα, την δποίαν προσπαθεί 
διά παντοίων μέσων νά κατακτηση, αύτή έκείνη ή άλήθεια, ό
ταν έφαρμόζηται είς τάς πράξεις τοΰ βίου, είς τήν κοινωνικήν



3)t6 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ.

,„eEi τήν ήθικήν άνάπτυξιν τοϋ ανθρώπου, ούδέν ετερον εΐναι η ή 
ήθικέτης, ή άρετή. Εαν δέ πάσα οίαδηποτε άνάπτυξις, ε?τε κοι
νωνική εϊτε Ιστορική, προκύπτει έκ τής συνενώσεως των δύο 
τούτων στοιχείων, καθ’ δσον έκ των δύο στοιχείων τούτων μορ
φώνεται δ τέλειος άνθρωπος, δυνάμεθα νά έννοήσωμεν τίνι τρό
πω συμβιβάζονται καί αΰταί αί καταχρήσεις τής ήθικής έλευθε
ρίας μέ τήν θείαν άγαθότητα, δταν παρά ταύτας βλέπομεν την 
έλευθερίαν παράγουσαν τασαϋτα άγαθά, δταν βλέπομεν δτι πρίις 
άπόλαυσιν καί πραγματοποίησιν τοϋ πρίις 8ν δρου τής άνθρω- 
πότητος προοδεύει άκαταπαύστως ή  άνθρωπότης, δταν βλέπο- 
μεν δτι έξ αύτών τών καταχρήσεων, έξ αύτών τών ήθικών κα
κών διά τά δποΐα παραπονούμεθα, έξέρχεται, δυνάμει θείας τι- 
νδς προνοίας, το άγαθόν. Αλλ’ έάν έπί τέλους μετά τούς συλλο
γισμούς τούτους, μετά πάσας τάς παρατηρήσεις ταύτας ήθέλο
μεν δυστυχώς πεισθή δτι τδ άγαθδν δέν ίιπερέχει τοϋ κακοϋ,δτι 
Αντιστοιχεί είς αύτδ, δτι έχει την αύτην εκτασιν τδ £ν καί τδ 
αλλο, ποιον τ ί  συμπέρασμα είς 8 ήθέλαμεν φθάσει; τδ συμπέ
ρασμα εΐναι, δτι δ άνθρωπος, ή άνθρωπότης έν γένει, δέν δύνα- 
ται νά άπολαύση ?| περιορισμένον τι άγαθδν, δτι δέν έχει τδ τέ
λειον έκεΐνο άγαθδν, τδ όποιον εχει μόνος δ Θεδς, διότι τοιοϋτον 
άγαθδν αντιβαίνει είς την φύσιν οίουδήποτε πεπερασμένου δντος.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΓΛΩΤΤΙΑΣ
ύπό

ΚΟΡΜΕΝ1ΝΟΤ.

(Συνεχεία βλ. φυλλάδια Γ . και ΙΑ'.)

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤ'.

Η σπουδή τής τακτικής αποτελεί είσέτι ενα τών κυριωτέρων 
καί ήθελον είπεΐ τδν πρώτιστον τών όρων τής Βουλευτικής 
Εύγλωττίας.

Εάν ή ’Αντιπολίτευσις καλώς γινώσκη τδ έργον της, ανάγκη 
πάσα ν άντιτάξη την τέχνην κατά τοϋ άριθμοϋ καί τήν στρα
τηγικήν δεξιότητα κατά τής άβίλτηρίας τών πολλών έναντίων. 
Οφείλει νά διανείμρ καί διαποικίλη τά έργα. Χρεωστεΐ νά προ- 
διατάξη τις θέλει δώσει τδ σημεϊον τής μάχης καί έπί ποίου 
εδάφους, τίνι τρόπφ θέλουσι τεθή οί λόχοι είς κίν/]σιν* έάν δφεί- 
λη πρώτη νά έπιτεθή ή άπεναντίας νά άναμείνη· ποίας τινάς 
θέσεις χρεωστεΤ νά κράτηση, καί ποίας ν’ άφ^ση. Οί προτείνοντες 
τάς άναβολάς καί τάς έπερωτήσεις, οί διαλεκτικοί, οί παθοποιοί 
καί ol δηκτικοί δφείλουσι νά παραταχθώσιν είς μάχην καί νά 
είσελθωσιν άλληλοδιαδόχως είς τήν συμπλοκήν, χωρίς νά λύσωσι 
τάς τάξεις % νά έγκαταλείπωσι τήν γραμμήν. Αί κεκρυμμέναι κα- 
νονοστιχίαι πρέπει ν’ άποκαλυφθώσιν έγκαίρως. Δεν συμφέρει 
πάντοτε ν άναβάλη τις εις τήν αυριον δπως στηση τάς σκηνάς 
καί μέτρηση τούς πεπτωκότας. όταν αί δυνάμεις ύπάρχωσιν 
άσθενέστεραι, πρέπει νά διατεθώσι κλιμακηδδν έπί τών πτερύγων 
τού κέντρου’ τότε συγκροτούνται άψιμαχίαι, αί προσβολαί γ ί
νονται έκ πλαγίου, έκτελοϋ<ται προσποιηταί έπιθέσεις, σχημα
τίζονται χαρακώματα, καί ή ύπεράσπισις προχωρεί άπδ θέσεως 
είς θέσιν, πότε λαθραίως καί πότε άπροκαλύπτως, μέχρις ο& 
έπέλθη ή νύξ καί άφήση άβεβαίαν τήν νίκην. ’Αλλ’ δταν γινώ- 
σκη τις δτι είναι ίσχυρώτερος, ανάγκη τότε νά έπιπέση είς τά 
πλευρά τοϋ έχθροΕ, καί καταστενοχωρών καί συμπιέζων αύτδν 
νά τδν βιάση νά κηρυχθϊι ήττημένος.



Η ’Αντιπολίτεοσις δυστυχώς (όφείλομεν νά το εϊπωμεν) ούδε- 
ποτε έγνώρισε πειθαρχίαν, όσάκις δέ έθριάμβευσε, τοϋτο συ
νέβη άπλώς ώς εκ τ ίς  συμβαματικής αυτής συμμαχίας μετά τών 
μερίδων τών άπό τοϋ κέντρου άποσπωμένων, α'ίτινες εφερον μεθ 
εαυτών πνεΰμα ένότητος καί συμφωνίαν είς τε τήν έπίθεσιν καί 
τήν ψήφον.

Οί άνδρες τής ήμετέρας ,’Αντιπολιτεύσεως δεν μιμούνται έίς 
τήν μάχην ούτε τό σφηνοειδές τρίγωνον τής Ελληνικήςφαλαγκος ο
περ διέσχιζε τούς ς-ίχους τών πολεμίων,ούτε τύν πυκνόν συνασπι
σμόν τών Ρωμαϊκών λεγεώνων,ούτε το τετράγωνον τοΰ Ναπολέον - 
τος, τύ έξερρευγόμενον πΰρ έκ τών τεσσάρων πλευρών του. Αυτοί 
τρέχουσι, ρίπτονται,συνενοΰνται διασκορπίζονται καί άποχωροΰσι 
συγκεχυμένως δίκην άτάκτων πολεμιστών. Απεποιήθησαν πάν
τοτε νά στρατεύσωσιν ύπ'ο τήν σημαίαν ένός αρχηγού, λεγόμενοι 
άνεξάρτητοι καί χωρίς άλλον γνώμονα παρά την ίδιαν συνειδη- 
σιν. Φρόνημα ώραιον καί ύψηλόν κατ’ αλήθειαν ! Πλήν ή λεγομέ- 
νη συνείδησις δέ είναι είμή αλαζονεία" καί ή άξιουμένη ανεξαρ
τησία, είναι άπλώς άναρχία. Οσαικεφαλαΐ, τοσαΰται'καί γνώμαι" 
δσοι 7Ρα τ ιώ τα ι,το σ ο ΰτο ι και αρχηγοί" ύπάρχουσι πολεμικά!, άλλ 
ούχ! στράτευμα" ύπάρχουσιν αντιπολιτευόμενοι, άλλ ούχ1. άντι- 
πολίτευσις. Πάσα άντιπολίτευσις μή εχουσα σύστημα, μηδέ χα
ρακτήρα , άρχήν, έπιρ^οήν, σκοπύν , μηδε δνομα , ούτε είς τήν 
Γαλλίαν, ούτε είς έαυτήν δύναται νά γένη ώφέλιμος. Είναι άθροι
σμά διαχρώσεων ερυθρών,κυανών, κίτρινων, πρασίνων, λευκών με 
χρώματα μάλλον ή ήττον βαθέα. ’Αλλ’ όποίαν ποτέ είκόνα δύ- 
νανταιαύτά νά συνθίσωσιν!

0  δεϊνα ύπεσχέθη νά δμιλήση, νά ηναι εύγλωττος, Αλλ εί
ναι περίστασις καθ’ ^ν ήτο προτιμότερον νά σιωπήση*( ήξιζε 
μάλιστα νά μή δείξη ποσώς τήν ευγλωττίαν του. ,’Αλλά πώς νά 
γένη; Η ήμέρα έτάχθη, τά προσκλητήρια διενεμήθησαν, ή ύπό- 
θεσις γνωρίζεται, 6 ρητωρ ένεγράφη, οί θεαταί άναμένουσιν. Αύ
τός ριψοκινδύνευα, άγορεύει καί ήτταται είς τήν δίκην^ου* άλ
λά τί λέγω δίκην του; εϊς τήν δίκην τοϋ τόπου ! τήν έπιοΰσαν

ομως οί προσκεκλημένοι τφ  λέγουσιν" καλώς ήγόρευσας" καί αί 
έφημερίδες τοΰ κόμματος έπαναλαμβάνουσιν" αυτός ήγόρευσε 
χάλλιστα!

0  Αριστος δμιλεϊ μετά πολυρ^ημοσύνγις, μέ σχήματα τηλε
γραφικά, καί συστροφάς στόματος παραδόξους. 0 ίδρώς τοΰ 
στάζει άπό τό μέτωπον, ή φωνή του βραγχιάζει, καί ρόγχος 
καταλαμβάνει τό στήθος του, οί πόδες πλέον δέν τόν βα- 
στάζουσι" πρέπει νά τόν φέρωσιν είς τήν οίκίαν του, όπου λου- 
τρόν αρωματικόν έκ πρωίας τόν άναμένει. ’Αλλ’ έρωτήσατε αυ
τόν τί άπέγινε τό ζήτημα" τί μέλλει αύτόν περί τούτου; Αύτός 
δέν ήτο έκεΐ είμή ΐνα δμιλήση έπί ώραν δλόκληρον.

Μίαν ώραν! 0  Τιμάντης ζηλεύει. Επομένως θέλει διέλθει δλην 
τήν νύκτα άναδιφών τόν Μηνύτορα καί τούς Σχολιαστάς" μή ε’ί- 
πητις ποτέ δτι δΤιμάντης ώμίλησεν δλιγώτερον τών δύο ώρών, 
άφ’ ου δ Αριστος, ριίτορίσκος, κατέλαβε τό βήμα διά μίαν ώραν 
δλόκληρον. Εάν ή ύπόθεσις έξηντλήθη, καί τί πρός τοϋτο; Δέν 
πρόκειται αύτός νά κερδήση, άλλά νά υποστήριξη τήν δίκην, καί 
θέλει λοιπόν άγορεύσει.

Επομένως οΰτος αναλαμβάνει τόν λόγον πολύ ύψηλότερα καί 
ώθεϊ αύτόν μακρύτερα παρά τούς προαγορεύσαντας.Εκθεσις προοι- 
μιώδης, επιχειρημάτων άνάπτυξις, ποικιλία περιγραφών, σοφά 
σχόλια, παράθεσις συγγραφέων,έγγράφων άνάγνωσις,άς-ειότητες, 
παιγνιδάκια ΐνα φέρωσιν ίλαρότητα καί είς τάς μάλλον συνεσταλ
μένος δφρεΐς, δεινότης συλλογισμών ΐνα άρέσκωσιν είς τούς δια
λεκτικούς, (Ρητορικά σχήματα πρός συγκίνησιν, παρεκβάσεις πα- 
ρεντεθειμέναι πρός άνεσιν" πρώτη,δευ τέρα, τρίτη, τετάρτη καί 
πέμπτη άγόρευσις* αύτός ούδενός φείδεται* ούτε οί ψιθυρισμοί 
τών εναντίων του, ούτε τά μόλις κρατούμενα τών φίλων χασ
μήματα, ούτε ή έκλείπουσα φωνή του, ούτε τά σβυνόμενα φώτα, 
ούτε ή έχκενουμένη αίθουσα δύνανται νά τόν πείσωσι νά κατα- 
λείψη τήν θέσιν πρίν ή παρέλθη καϊ τό τελευταΐον λεπτόν τής 
δευτέρας ώρας. ’Αλλά τί ώφειλε νά ε’ίπη ΐνα έξαντλήση τό ζή
τημα; Τρία μόνα λόγια*



Η Πλειονότης προβαίνει κατά διάφορον τρόπον: Λέγεται δτι 
μετά τέσσαρε; μήνα; γυμνάσεω; οί νεοσύλλεκτοι γάλλοι άποβαί- 
νουσιν αριστοι στρατιδται’ άλλά δέν χρειάζεται τόσος καιρδς 
ϊνα σχηματισθή ό δπουργικδς βουλευτής. Οί νεήλυδες βουλευταί, 
οί άδοκιμώτεροι καί άθωότεροι δέν Ιχουσιν ανάγκην είμή νά κρα- 
τώσι σταθερώς προσηλωμένα τά βλέμματα είς τήν ύπουργικήν 
τράπεζαν καί νά ένθυμώνται κατά τήν στιγμήν τής ψηφοφορίας 
το σύνθημα τοϋ Κασιμίρου Περιέρου' «Κύριοι,δρθοί,πρόσχωμεν».

Οί Τπουργοί όφείλουσι νά μεταχειρίζωνται διάφορον τακτικήν 
πρδς τάς άμφιταλαντευομένας έκείνας πλειονότητας άς ή τύχη 
διαπιστεύεται εϊς τάς χεΐρά; των. Διαλέχθητε δλίγον μετ’ αύτδν. 
μήπως μεταξύ αύτδν ύπάρχουσι πολλοί λογικοί; Επιδείξατε εις 
αυτούς εύγλωττίαν’ μή έν αύτοΐς ύπερέχει ή φαντασία; Ομιλή
σατε περί θρησκεία;’ οί μόνοι θρήσκοι θέλουσι κατανυχθή’ έγ- 
γίσατε τδ ζήτημα τοϋ προσωπικού συμφέροντος’ μόνον οί ίδιο- 
τελεΐς θέλουσι σας έννοήσει. ’Αλλ’ έμποιήσατε αύτοΐς φόβον, καί 
θέλετε τούς κερδήσει δλου;. Σας τδ λέγω τή αληθείς* άφ’οδ έξαν- 
τλήσητε δλα τά μέσα σας έπϊ τή; πλειονότητος, καί τήν εδρετε 
κωφεύουσαν, άπαθή, καί είσέτι άνυπότακτον καί γογγόζουσαν, 
έμπνεύσατε αύτή φόβον, τρομάξατε αύτήν καί ιδού τήν έσύρετε.

ίπάρχουσιν έν τα ΐ; Βουλαΐς ήμδν πολλοί, πλειότεροι παρ’όσοι 
στοχάζεσθε, οίδποΐοι εϊ; τινας περιστάσεις ηθελον προθύμως κρυ- 
φθή ύπδ τά αναλόγιά των. Ουτοι πρδ πάντων έπιθυμοϋν νά προ* 
φυλαχθωσι" τοΰτο εΐναί ή εύχαρίστησις, ή Ιξις καί ή συνήθειά 
των. Εάν ό ύπουργδς δέν περάνητήν άγόρευσίν τοι» λέγων οτι , 
κατά πάντα τρόπον , αύτοί δφείλουσι νά ψηφίσωσι καί α&τδς 
θελει τους σώσει, ηθελον νομισθή ολοι ήφανισμένοι- καί δ ύπουρ
γδς δέ δστις ήθελε παραλείψει νά έπαναλάβη τούτον τδν έπωδόν, 
κινδυνεύει νά έλαττώση παρ αύτοΐς τήν ίδιαν ύπόληψιν.

ν » *
Εχετε δίκαιον νά λέγετε δτι τούτο δμοιάζει μελοδραματικδν 

τέχνασμα. Αΐ Θεέ μου! καί νομίζετε σείς δτι αί παραστάσεις τοϋ 
Βουρβωνικοΰ Παλατιού έκτελοϋνται δλλως πως παρά τάς παρα
στάσεις τής πλατείας τδν Βουλευάρων; ό  τρόμος, Κύριοι, δ

τρόμος έν ταΐς Εθνικαΐ; Συνελεύσεσι καί δ φόβο;, δ φόβο; έν τα ΐς 
ήμετέραις άθλίαις Βουλαΐς, Ιδού τδ μέγα έλατήριο*!

Αί Βουλαί ήμδν έξερχόμεναι άπδ τάς έπαρχίας δέν είναι βε - 
βαίως σωματεία πεπαιδευμένων. Η εύγλωττία δύναται νά πα- 
ραβληθή μέ τά χρυσά μήλα τδν Εσπερίδων, ούδέ είς πάντας 
έδόθη νά τήν κατέχωσιν. Απαιτείται καλαισθησία ΐνα κατανοήση 
τις αύτήν, καί ψυχή εύγενής καί εύαίσθητος ΐνα άγαπήση αύτήν. 
Αί Πλειονότητες, ώ ; περ τά στίφη τδν λαων καί τδν στρατευ- 
τευμάτων, δδηγοϋνται εύχερέστερα διά τίνος ύλικοϋ καί δρατοϋ 
σημείου’ καθώ; είναι τεμάχιονλευκού ή τριχρώου ύφάσματος έπί 
τής κορυφής καμακιού, καί, κατά τάς έποχάς, ή κραυγή τοϋ 
Ζήτω ό Βασιλεύ;! Ζήτω δ Αύτοκράτωρ! Ζήτω ή Δημοκρατία !

Η Αντιπολίτευσις κρίνει τι έπρεπε νά ηναι οί ΐπουργοί άφ 
δ,τι ήθελεν ΐνα ώσι’ τούς έλέγχει ώ; μή έχοντας σχέδιον, σύς-ημα, 
θελησιν καί πλειονότητα συμπαγή, θερμουργδν καί άφωσιωμέ- 
νην ώστε νά τούς παρακολουθή έπί τε τών κρημνών καί έπί τοϋ 
χείλους τής αβύσσου. Αλλ’οί Υπουργοί μεταχειρίζονται πδν δ,τι 
τοΐς έλθει άνά χεΐρα;. Οταν αί Πλειονότητες δέν συγκροτώντας 
είμή έκ σκιοφόβων καί αδυνάτων, άγαπδσι νά εύρίσκωσιν είς 
τούς δυνατού; υποστήριγμα. Δεν θέλουσι βεβαίως νά ταπεινό- 
νωνται, άλλά δέν τοΐς άπαρέσκει νά διατελδσιν ύπδ πειθαρχίαν 
καί νά καταναγκάζωνται. Τοιουτοτρόπως άπαλλάττονται πά
σης εύθύνη; προσωπική;, καί σα; δφείλουσι χάριτα;, έπειδή έ«· 
λευθερούνται τοϋ κόπου τοϋ σκέπτεσθαι καί τδν δισταγμδν τοΰ 
έκλέγειν. Εάν, έξεναντίας, τοΐς έγκαταλείψητε τούς οιχκα;, ά· 
νησυ/οϋσι, περιβλέπονται καί τρέμουσι μήπω; παρεκτραπώσι. 
Συσσφύγξατε αύτοί; παρά τδ στόμα τδν χαλκόν, καί θέσατε αύ- 
τοϊς παροφθάλμια, ΐνα μή άφηνιαζωσι καί ΐνα εύθυδρομδσιν.

Ο άρχηγδς τή; Αντιπολιτεύσεως πρέπει νά όδηγή τού; όπα- 
δούς του χωρί? ποσώς νά φαίνεται δτι διευθύνει αύτού;, καθότι Ί- 
χει νά κάμη πρδ; κενοδόξους- άλλά μετά τής Πλειονότητος δ Πρω- 
Ουπουργδς πρέπει νά τίθεται γενναίως έπί κεφαλής, έπειδή πρό
κειται νά ποδηγετή σκιοφόβους.Καί προτιμώτερον είναι έν γένει νά 
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τούς έ>αύντ5 σείων τήν μάστιγα, παρά νά προσποιητά! μετ’ αυ
τών ταπείνωσιν, Ικεσίας, συγκίνησιν, 01 κριοί, έαν ήδύναντο νά 
έκλέξωσι, δέν ήθελον βεβαίως προσλάβει άλλους κριούς εις φύ
λαξήν, άλλά κύνας άγρυπνους και γαυγιστάς καν έκινδύνευον νά 
δαγκασθώσιν. Αύτδ τοΰτο συμβαίνει καί εις τας βουλευτικάς 
Πλειονότητας.

Πλτν όταν, κατ’έξαίρεσιν, ή πλειονότης σύγκειται έξ ανθρώπων 
ηττον δειλών $ ταλαντευομένων, δέν πρέπει νά φέρεται τις πρδς 
αύτούς πολύ θρασέως καί έξουσιαστικώς, καθότι αύτοί λέγουσι 
την δειλίαν των φρόνησιν καί τούς δισταγμούς αύτών ανε
ξαρτησίαν καί αν παροτρύνητε αύτούς ϋπερβολικώς ΐνα λάβωσι 
μίαν απόφασή, θέλουσιν είπεΐ δτι τούς βιάζετε. Τότε συμφέρει 
μάλλον νά τούς παρακολουθώ τις καί διευθύν·?) άποκρυπτων τούς 
ο'ίακας, πάρεξ νά προπορεύεται καί τούς σύρτι άπδ τοΰ χαλινού.

ίδιον επιτηδείου ς·ρατηγικοΰ είναι ένίοτε καταλείπων τούς προ
μαχώνας αΐφνηδίως,δι’άποκρύφου θύρας,νά έπιπίπττ, είς τύ πεδίον 
τής Αντιπολιτεύσεως* άλλ’εΐναι έπάναγκες νά Ιχ/ι βεβαίαν την νί
κην, καθότι έάν άποδειλιάσας δπισθοδρομήσϊ), ή Πλειονότης τδν 
παραιτεΐ καί τδν έγκαταλείπει μονώτατον.

Ωσαύτως τδ άφοσιούσθαι έντελώς εϊς τάς χεΐρας τής Πλειονό·» 
τητος, δταν αύτη διστάζτι και θέλ/ι νά την βιάσ^ τις ΐνα κηρυχθή 
δπέρ αύτού, είναι μέσον θεραπείας είς 8 δύνανται οί Τπουργοί 
νά προσφύγο>σιν εϊς βουλευτικάς τινας κρίσεις.

Τότε βλέπει τις τούς άνδρας τής πλειονότητος , δσάκις 
αίφνης, ώς συμβαίνει σχεδδν πάντοτε, εύρεθώσιν εϊς θέσιν 
τοιαύτην, νά συνέρχωνται κατεπτοημένοι καί ουτω πως νά δια- 
λέγωνται. «Βαβαί! βαβαί! εις ποίαν περιπλοκήν μάς ρίπτουσιν 
ol Τπουργοί μέ την άπονενοημένην αύτών άπόφασιν ! Κ,αί θέλομεν 
ήμεΐς εχει ποτέ τήν δύναμιν καί τήν θέλησιν νά έκλέξωμεν άλ
λην; Αν εΐχομεν τούλάχιστον μίαν ήμέραν ΐνα σκεφθώμεν! Αλλ 
εύθ 'ς ! . . .  καί παίαν νά λάβωμεν; ποίαν; καί χωρίς νά ήξεύρω- 
μεν τοΰ λοιπού τίνος θέλομεν είσθαι! . . Θεέ μου! Θεέ μου ! δποία 
εύθύνη! Είναι τωόντι τρομερδν πράγμα διά τάς θέσεις μας κα)

δι’ ήμάς αύτούς f . , . έπί τέλους οΰτοι η άλλοι, ολίγη διαφορά’ καΐ 
άξίζει διά πράγμα τόσον ούτιδανδν νά έλθωμεν εις άντίφασιν;»

Τοιούτον είναι ώς έπί τό πλεΐστον τδ άποτέλεσμα τής ήρωϊ- 
κής αύτής θεραπείας. Προσέξατε δμως μή μείνωσιν είς τον λόγον 
των, καί τδ φάρμαχον άποκτείν/, άντί τού νοσούντος τδν ιατρόν.

Αλλοι γενικοί κανόνες’
0  1’πουογδς δύναται μέν νά ε?πη δτι θέλει απαντήσει άλλην 

στιγμήν, καθότι τοΰτο είναι σημεΐον φρονήσεως* άλλά δέν πρέ
πει νά δείξϊ} ποσώς έκπληξιν, έπειδή τούτο δεικνύει αμάθειαν.

Τπουργος λαλών άεννάως περί τής τιμιότητός του, τής προσο - 
χης του, τής ευγνωμοσύνης του, τής εύτολμίχς του παρέχει ύ- 
πόνοιαν μοχθηρίας, νωθρότητος, αγνωμοσύνης, δειλίας.

0 Τπουργδς δέν πρέπει νά κύπτ^ ένώπιον τών θρονιών τών 
πρέσβεων’ ουτε νά έπαιτϊι διακοινώσει; επιδοκιμασίας διά τού 
έσπερινοΰ ταχυδρόμου των* ουτε εις τήν φιλαυτίαν τών αντιπά
λων του νά έπιφέρΐ) τάς προσβολάς δσας άκινδύνως απευθύνει 
κατά τού φρονήματος των. Δεινότης κατά τών άντιρρήσεων, με
τριοπάθεια κατά τών ύβρεων, ιδού δποία οφείλει νά ήναι ή συμ
περιφορά του.

01 Τπουργοί όργιζόαενοι προκαλούσι τήν δυσμένειαν τών αν
τιπολιτεύσεων, καθ’ δν τρόπον οί σφοδροί άνεμοι διεγείρουσι τάς 
θυέλλας. Οί γαλήνιοι Τπουργοί καταβάλλουσι τήν δυσμένειαν 
ταύτην, καθώς ή γλυκεία καί δροσερά αΰρα έπιφυσώσα καθησυχά
ζει τά κύματα.

ΟίίπουργοΙ πρέπει νά υπερασπίζονται εαυτούς μάλλον διά 
τών πράξεων ί) τών διαμαρτυρήσεων, διά τών γεγονότων μάλλον 
η τών θεωριών, διά τών προηγουμένων μάλλον η τών ύποθέσεων, 
διά τών ιστορικών παραδειγμάτων μάλλον ?) τών φιλοσοφικών 
έπαγωγών. Αί σχολαστικαί θέσεις δέν τοΐς άρμόζουσιν, ή δέ με- 
γαλορρημοσύνη τούς κατασταίνει γελοίους.

Πρέπει νά Εχωσιν απλότητα, συνάμα δέ καί ακρίβειαν, άλ
λως ήθελον έκληφθή ώς ψευδόμενόι* δφείλουσι νά ηναι σύντομοι 
καί ουσιώδεις, ΐνα μη άποκάμωσιν.



324 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ.

Επιμένοντες παρά πολί» είς τας γενικότητας, ηθελον θεωρηθή 
ώ ; ύπερπηδώντες τάς άντιρ^ήσεις’ λεπτολογούντες δέ καθ’ ύπερ- 
βολήν, ηθελον κατηγορηθή δτι παραβλέπουσι τδ πνεύμα τδν δπο
θέσεων.

Η λεγομένη ύπουργική εύγλωττία δέν είναι σχεδδν πάντοτε 
είμή ευφράδεια κίβδηλος, κοινοί τόποι περί ήθικής καί δημοσίας 
τάξεως, φρασεολογία, φωνασκίαι, θέματα τετριμμένα καί έπα- 
νάληψις.

ΰ  σφοδρότης τδν παθδν, ή εμπνευσις, ή παραφορά καί τδ 
αίφνήδιον έκχείλισμα τής ψυχής άποτελοϋσι τήν ευγλωττίαν* 
Ηδη, τί πλέον έπικίνδυνον είς πολιτικδν άνδρα παρά τοιαΰτα λαμ
πρά προτερήματα", Καθότι αύτδς οφείλει νά προνοή τάς συνε
π ε ίς  τδν πράξεων του' νά σκέπτηται μάλλον τ ί πρέπει ν άπο- 
κρύπτη πάρεξ τί πρέπει νά έκδηλή* νά διατηρή πλήρη ηγεμονίαν 
έπί τδν ιδίων καί τδν άλλοτρίων παθδν" νά δύσπιστή είς τίιν έν- 
θουσιασμόν* νά σταματ^, άν ηναι άνάγκη, έν τφ μέσο̂  τού ίδίου 
θριάμβου του δπως καταστήση αύτδν άσφαλέστερον, καί νά μή ά- 
φίνη νά τού έκφεύγη κάνέν έκ τδν λαμπρών έκείνων λογίων, α- 
περ 6 τύπος συνάγει ΐνα θέσ() είς έμπαιγμόν.

Πλήν, άν ή έθνική άνεξαρτησία έπαπειλήται, έάν πρόκειται νά 
διεκδικήση τις τήν ελευθερίαν περ.ϋβρισθεΐσαν, έάν καθίσταται 
άναγκαίον νά συντρίψη τις τά έμπόδια δσατά υλικά συμφέροντα 
παρεμβάλλουσιν, επιτρέπεται εί; τούς ύπουργους νά ώσιν ευγλωτ · 
τοι, άλλά διά σεμνής καί βραχύλογου άπλότητος.

Κατά δυστυχίαν, δλα τά ώραΐα αύτά περί ύπουργικής ρητο» 
ρικής παραγγέλματα διαψεύδονται άποτόμως ύπδ τής φαν
τασιοπληξίας τής Πλειονότητος. Είδον ΐπουργοίις (πρδς αίσχος 
τού βουλευτικού γένους) νά προξενώσι μεγαλητέραν έντύπωσιν είς 
τά κέντρα τής Συνελεύσεω; διά τής δασείας φωνής των, παρ ό
σην δέν ίθελόν π ο τε  επιτύχει δ Δημοσθένης καί δ Μιραβώς, οί κε
ραυνοί έκεΐνο; τής εύγλωττίας! Οί βουλευταί τού κέντρου κεχη- 
νότες, κεκυφότες καί μέ τδ βλέμμα είς  έκείνους προσηλω μ ένον , έ- 
κρέμαντο άπδ τά χείλη των καί έφαίνοντο νά τοΐς λέγωσιν" έμ-

πρδς λοιπδν, έμπρδς κωμωδοίί φοβίσατε ήμας μεγάλως, έάν θέ
λετε νά μας προξενήσητε πολλήν εύχαρίστησιν!

ΜΕΛΕΤΗ Ζ'.

Π ιρΙ της ταχτ ική ; της ίό ια ζούσης  είς τούς iΥπουργούς  

έκάστου δ ιαμ ερ ίσμα το ς .
Παρεκτδς τών γενικών αύτών καθηκόντων, οί Ϊπουργοί έκα

στου Διαμερίσματος εχουσικαί χρέη ιδιαίτερα νά έκπληρώσωσιν.
Ουτω δ μέν Πρωθυπουργδς οφείλει νά διευθύνη μάλλον τήν 

συζήτησιν παρά νά λαμβάνη είς αύτήν μέρος' ώς άξιος διευθυν
τής ορχήστρας, δστις μέ τήν άρσιν τής χειρδς προλαμβάνει 
τά; χασμωδίας καί τών πλήκτρων τά σφάλματα. Λεν πρέπει αύ
τδς νά δμιλή έπί πραγμάτων μικρού λόγου άξίων" δπόταν ή σιω
πή ηναι προτιμητέοι* δπόταν έπερωταται άκαίρως καί έπιβού- 
λως" καί δταν είσέτι αί περιστάσεις τδ άπαιτώσι καί τδ άντι- 
κείμενον ηναι μέγα, δέν άρμόζει εις αύτδν νά καταλαμβανη τδ 
βήμα ώς δικηγόρος εχων νά αγόρευση έπί διεξοδικής δίκης. Α
νήκει είς αύτδν νά άρχίση τήν συμπλοκήν, νά παρατάξη τοιοΰτον 
στράτευμα είς έμπροσθοφυλακήν, νά θέση είς κίνησιν τής έπιφυ- 
λακή; τά σώματα, καί νά σημάνη έν άνάγκη πρδς ίιποχώρηαιν.

Οφείλει αύτδς έπί τέλους νά τιμωρή αύστηρώς πασαν παρά- 
βασιν πειθαρχίας, καί ποσώς νά μή έπιτρέπη, προς τιμήν τής ση
μαίας του, νά ύπάρχωσιν έν τώ στρατφ πλείονες άρχηγοί, πολλαι 
έξουσίαι καί διάφορα σχέδια μάχης.

0  ίπουργδς δέ τών Εξωτερικών πρέπει νά συναισθάνηται ζωη- 
ρότερον παντδς άλλου τδ κέντρον τής έθνικής φιλαυτίας οϋδε- 
ποτε νά λέγη είμή δ,τι είναι έπάναγκες’ νά έκφέρη τον λόγον με
τά μετριοπαθούς ένεργείας, καί ούδέ απαντα να έκθέτη ν άντι- 
τάττη σταθεράν σιωπήν είς τάς έπερωτησεις, έαν ή σωτηρία τοΰ 
Κράτους τδ έπιβάλη" νά ένθυμήται παντοτεινα οτι οί πρέσβεις 
έκ τοΰ βάθους τών θεωρείων αύτών ένεδοευουσι καί τας άθωοτερας 
εκφράσεις του, ΐνα καλοκαγάθως τάς άναφερωσιν εις τους κυρίους 
των δηλητηριασμένα; μετά σχολίων καί παρεξηγήσεων’ να ηναΐ



μέτριος είς τάς θεωρίας' νά έκθέτη τά πράγματα μεθ'άπλότητος, 
καϊ νά άφίν^ ΐνα έξάγη τις τά συμπεράσματα' νά μή άνοιγα τίιν 
άσκδντών πολιτικών ανέμων άπερισκέπτως" νά γράφη τάς άγο- 
ρεύσεις του' νά σταθμίζ^ τά ές εφόδου προοίμια* νά περιορίζεται 
τέλος είς τά ιδιαιτέρως αύτον άφορώντα.

0  Τπουργδς τοϋ Πολέμου η τώνΝαυτικών πρέπει νά δεικνύεται, 
ύπέρ πάντα άλλον, ζηλωτής της ανδρείας, τοϋ πατριωτισμού, καί 
τής ύπολήψεως τοϋ στρατού καί τού στόλου. ’Αμφότεροι είσιν έν 
ταΐς Βουλκΐ; οί σημαιοφόροι τοϋ έθνους" καί έκπροσωπεύοντες 
τήν εθνικήν τιμήν δφείλουσι νά λαλώσιν άναλόγως, ’Αλλ’ ας μή 
ίόσι Δογκισιώται περί τού; τρόπους, καί ά; μή άκούωνται σύροντες 
έπί τοϋέδάφου; τήν θήκην τή; σπάθη; των. Αγέρωχόν τι όμως ΰφος, 
κατά τάς περιςάσεις, δέν απαρέσκει εϊς το ς-όμα των. Αί ς-οογγυλαί 
περίοδοι, οί άπλο'ίκοί λόγοι, καί τι άκατέργαστον, άνεπιτήδευτον 
καί άποφασιστικδν αρμόζει μάλιστα είς αύτούς. ’Αρκεί νά δμιλώ- 
βιν ολίγον καλύτερα πάρεξ είς τδ στρατόπεδον καί τά πλοία. Πα- 
ραβλέπονται τά γραμματικά καί ορθογραφικά αύτών σφάλματα, 
οί βαρβαρισμοΐ, αί έκθλίψεις, οί οικιακοί τρόποι καί σχεδόν αύ
τοί των οί όρκοι. Εμπλεκόμενοι είς τήν πολεμικήν τών άλλων 
Υπουργών, η θέλοντες νά δειχθώσι ρήτορες, ηθελον εΰρεθή έκ
τος τής ιδίας θέσεως, καί ήθελέ τις στοχασθή οτι αύτοί έκμα- 
θόντες τήν τέχνην τών άλλων, άγνοοΰσι τήν ίδικήν των καί είσιν 
ανεπιτήδειοι είς τήν χρήσιν τοϋ ξίφους. 0  Ι'πουργδς τοϋ Πολέ
μου η τών Ναυτικών πρέπει νά ηναι έτοιμος πάντοτε ΐνα δώσΐ} 
τάς έκτενεστέρας καί άκριβεστέρας διασαφήσεις έπί τών γεγονό
των, τών αριθμών καί τών έξόδίον τοϋ ίδίου Διαμερίσματος' καθ 
δσον μάλις-α δέν άπαιτοΰνται παρ’αύτοϋ Αγορεύσεις, άλλ’ άπλαί 
όμιλίαι έπί πραγμάτων* άλλά δέν πρέπει τοιαΰται δμιλίαινά κα- 
ταντώσιν εις παρεκβάσεις, είς λόγου; διακεκομμένους καί άδολέσ- 
χους, Πορεΰεσθαι άπ’ εύθείας πρδς τον σκοπδν, ιδού παν δ,τι απαι
τείται ώ; περ είς τον πόλεμον ουτω καί είς το βήμα.

0  Ι'πουργος τής Δικαιοσύνης οφείλει νά ηναι άπλοϋς καί σα
φής περί τάς εκθέσεις του, έμβοιθής εί; τήν έρμηνείαν τών νό

μων, αξιοπρεπής είς τήν ανασκευήν, σοβαρος είς τε τδ σχήμα, την 
συμπεριφοράν, τήν φωνήν, τάς έξεις καί τούς τρόπους. Αλλα κα“ 
θδ γενικώς λαμβάνεται έκ τής δικηγορική; τάξεω;, φέρει συ
νήθως είς τήν Βουλήν τούς ελευθερίους τρόπους τών δικηγόρων, 
τήν άκρασίαν τοϋ σχήματος, τήν απεραντολογίαν καί μεγαλορόη- 
μοσύνην τών Δικαστηρίων.Ταράσσεται,φυσα και τεινασσεται έπί 
τοϋ τρίποδος τής Πυθίας’ έπικαλεΐταί μεγαλοφωνως τους θεούς του 
όλύμπου καί τάς θεάς τοϋ Τ^οτάρου* οί δφθαλμοί του εξέρχον
ται τών κογχών* δ λαιμοδέτης του λύεται" αί φλεβες του έςογ- 
κοϋνται" καί δ έν ύπηρεσία διαγγελευς στοχαζεται μη ηναι ά 
νάγκη νά κράξΐ) τδν χειρουργόν ΐνα τίιν άφαιμάξη δλίγον. Κα- 
ταβιβάζεται έντοσοΰτ<ο 'η αύλαία, καί έν τώ μεταξύ διαστηματί 
οί θεαταί τών ύψηλών θεωρείων, ήθισμένοι είς τά θεάματα τών 
Βουλευάρων, λέγουσι πρδς άλλήλους" απήγγειλε θαυμασίως, σχε · 
δδν ώς τδν δείνα δποκριτήν είς τήν δείνα κωμωδίαν! Μακράν, 
πρδς Θεοϋ οί βλοσυροί ούτοι ύποκριταί άπδ τοΰ βουλευτικού βή
ματος !

0  Τπουργδς τής δημοσίας Εκπαιδεύσεως απαιτείται νά δμιλή 
τήν γλώσσαν έντελέστατα.—

Αφ’ ου πρώτον έμίσθωσαν ώτακουστας ινα συκοφαντώσι τους 
τιμίους ανθρώπους, καί διέφθειρον τά ήθη ΐνα έκνευρίσωσι τάς 
ψυχάς’ άφ’ οδ έκώφευσαν εί; τά άσεμνα ασματα και εκλεισαντους 
δφθαλμούς είς τάς ακολάστους εικόνας καί τά κακοήθη μυθις-ο- 
ρήματα' άφ’ ου πλέκοντες σκευωρίας ένέδρευσαν ΐνα ύποσκελίσω- 
σι τούς αδυνάτους’ παρέλυσαν δε τον τύπον, καταδιωκοντες εν ταΐ; 
έπαρχίαι; τού; τυπογράφου;, καί έν τή πρωτευοΰση ήφάνισαν 
αύτδν διά προστίμων καί φυλακίσεων" άφ οΰ ώργανισαν κατα
στήματα ύβρεων καί προπηλακισμών έκεΐ ένθα έπιτρέπεται ή 
αστυνομική έπιτήρησις' άφ ου προθύμως έςηργυρωσαν τάς συν- 
αλλαγμ.ατικάς τάς παρά τών νομαρχών Ικδοθεισας προς α
γοράν καί χορήγησιν ψήφων* άφ ου εςεφοοισαν τους δει
λούς διά τών απειλούμενων παύσεων, καί τούς ύπερηφάνους 
καί κενοδόξου; έκέρδισαν δι υποσχέσεων έπαγγελματων, σταυ-



pro* καί παραχωρήσεων πρδς αύτούς καί τάς έπαρχίας των' 
πρδς μόνους δέ έχαρίσθησαν τους τεχνίτας, τούς πεπαιδευμένους, 
τούς ποιητάς οίτινες δι’ ολίγα αργύρια έπώλησαν τήν ψυχήν των' 
άφ ού έξηνδραποδίσθησαν πρδς τού; Τιγελλίνους τ ίς  Αύλίς* καί 
π*ρημέλησαν τήν διαχείοησιν ενεκεν τ ίς  αστυνομίας, τά συμ
φέροντα τδν νομών χάριν έκείνων τ ίς  πρωτευούσης, καί τήν κη
δεμονίαν τοΰ ολου έθνους άντί ένδς μόνου άνθρώπου' άφ’ οΰ 
καί τήν αλήθειαν κατεπρόδωσαν, καί τήν συνείδησιν κατεπάτη- 
σαν, καί τη πατρίδι έψεύσαντο* νά ερχωνται έπειτα με τόσην 
Αγνότητα εϊς τδ βίμαίνα  λαλώσι πεοί τη; έξ ίιπαρχί; καί άσπι
λου αϊτών άθωότητο;, περί της άφοσιώσεως αϊτών είς τδ σύν
ταγμα, εϊς τήν άρετήν, είς τήν έλευθεοίαν* περί τοϋ σεβασμού αύ
τών πρδς τδν τύπον' περί τοϋ θαυμασμού αϊτών διά τδ άνεπη- 
ρέαστον καί τήν γνησιότητα τών έκλογών* περί της έπιμελείας, 
τοΰ ζήλου καί τών προσπαθειών οσας κατέβαλον πρδς διοίκησή 
της Γκλλίας— αυτή εΐνάι ή διαγωγή $,ν άπειρόκαλοί τινες Τ· 
πουργοί τών Εσωτερικών εδε·ζαν, πρδς αίωνίαν καταδίκην αύτών 
καί ήμέτερον βλεθρον.

Α ! πρδς Θεοΰ, μή τύπτετε τά στήθη σας έμβλέποντες είς τήν 
γην με τόσην κατάνυξιν* μή καλύπτετε τδ κενόν τών πραγμά
των μέ φράσεις πομπώδεις! Καθαρίσατε τήν μιανθείσαν κάλπην 
τών εκλογών.’Εμψυχώσατε τάς τέχνας καί ούχί τά κόμματα, τά 
ανεξάρτητα καί ούχί τά δουλικά γράμματα.Μή μεταχειρίζεσθε τάς 
μυς-ικάς πις-ώσεις είμή πρδς άναιιάλυψιν τών έν τώ σκότει τεκταί- 
νομένων επιβουλών κατά τ ίς  άσ·ραλε·'ας τοΰ Κράτους, ούχί δείνα 
ΰπηρετήσητε τά πάθη σας καί προσφέρητε είς τήν αλαζονείαν σας 
θυμιάματα. Καταστείλατε τάς αϊσχράς δημοσιεύσεις αΐτινες δι α - 
φθείρουσι, καί ούχί τδν τύπον δστις έμβριθώς συζητεί* έστέ δέ μάλ
λον πολιται πάρεξ αυλόδουλοι, έξοχοι διαχειρισταί μάλλον παρά 
μεγάλοι διευθυνταί τ ίς  αστυνομίας. Εχετε πάντοτε πρδ δ^θαλμών, 
καί λαλοΰντες καί πράττοντες, τά δικαιώματα τ ίς  ελευθερία;, τοΰ 
πτωχοΰ λαοΰ τάς άνάγκ,ας, τήν αγνότητα τών ήθών, τήν δόξαν 
τ ίς  πατρίδος, καί έσεοθε Τπουργοί τών Εσωτερικών αριστοι.

Α π ο ς - ρ έ φ ε σ θ α ι  τ δ  σ υ ς · η μ α τ ι κ δ ν  π ν ε ΰ μ α ,  ί σ χ υ ρ ο γ ν ώ μ ο ν  π ά ν τ ο τ ε  

κ « θ δ  π ε ρ ι ω ρ ι σ μ έ ν ο ν *  έ ξ ι σ ά ζ ε ι ν  τ ή ν  δ ι α ν ο μ ή ν  τ ώ ν  δ η μ ο σ ί ω ν  χρη
μ ά τ ω ν *  μ ή  θ υ σ ι ά ζ ε ι ν  τ ά ς  μ ε σ η μ β ρ ι ν ά ς  ε ϊ ς  τ ά ς  ά ρ κ τ ι κ ά ς  ε π α ρ 

χ ί α ς ,  μ η δ έ  τ ή ν  γ ε ω ρ γ ί α ν  ε ί ς  τ δ  έ μ π ό ρ ι ο ν ,  μ η δ έ  τ ά ς  δ δ ο ύ ς  ε ϊ ς  τ ά ;  

δ ι ώ ρ υ γ α ς  η  τ δ  ά ν ά π α λ ι ν '  μ ή  σ υ μ π ν ί γ ε ι ν  δ ι ά  τ ί ς  φ ο ρ ο λ ο γ ί α ;  τ ά ς  

μ ό λ ι ς  ά ρ χ ο μ έ ν α ς  έ π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς *  μ ή  έ π ι μ έ ν ε ι ν  ε ϊ ς  ψ ε υ δ ε ί ς  δ α π ά ν α ς  

κ α ί  ά λ υ σ ι τ ε λ ί  έ ρ γ α ’  μ ε λ ε τ δ ν  κ α ί  σ υ μ π α ρ α β ά λ λ ε ι ν  τ ά ς  ξ έ ν α ς  ν ο 

μ ο θ ε σ ί α ς *  σ χ η μ α τ ί ζ ε ι ν  α κ ρ ι β ε ί ς  π ο λ ι τ ε ι ο γ ρ α φ ε ί α ς *  έ π ι σ φ ρ α γ ί -  

ζ ε ι ν  δ ι ά  τ ώ ν  γ ε γ ο ν ό τ ω ν  κ α ί  τ η ;  π ε ί ρ α ς  τ ά ς  θ ε ω ρ ί α ς ’  ά ν ο ί γ ε ι ν  ν έ α ς ,  

ε ύ ρ υ χ ώ ρ ο υ ς  κ α ί  ά σ φ α λ ε ί ς  δ ι ό δ ο υ ς  ε ί ς  τ δ  έ μ π ό ρ ι ο ν  τ η ς  έ ς α γ ω γ ί ς ’ 

έ ξ ο μ α λ ύ ν ε ι ν  τ ά ς  δ υ σ κ ο λ ί α ς  τ ώ ν  έ σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν  κ ο ι ν ω ν ι ώ ν *  π ρ ο τ ι μ ά ν  

τ ο ύ ;  κ α τ α ν α λ ω τ ά ς  τ ο ΰ  μ ο ν ο π ω λ ε ί ο υ ,  τ ή ν  γ ε ν ι κ ή ν  τ ί ς  τ ο π ι κ ή ς  

ώ φ ε λ ε ί α ς *  ά ν τ έ χ ε ι ν  ε ί ς  τ ά ς  ύ π ο β ο λ ά ς  τ ο ΰ  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  κ α ί  κ ο μ 

μ α τ ι κ ο ύ  σ υ μ φ έ ρ ο ν τ ο ς *  δ ι α τ η ρ ε ΐ ν  ε ί λ ι κ ρ ί ν ε ι α ν ,  α γ α θ ο π ι σ τ ί α ν ,  σ υ -  

ν ε ί δ η σ ι ν ,  σ α φ ή ν ε ι α ν ,  τ ά ξ ι ν  ε ί ;  τ ε  τ ά ;  έ κ θ ε σ ε ι ;  κ α ί  τ η ν  σ υ ζ η τ η *  

σ ιν*  ί δ ο ύ  τ ά  έ ξ ω τ ε ρ ι κ ά  χ ρ έ η  κ α ί  τ δ  β ο υ λ ε υ τ ι κ δ ν  κ α θ ή κ ο ν  τ ο ΰ  ε 

π ί  τ ώ ν  δ η μ ο σ ί ω ν  Ε ρ γ ω ν  κ α ί  τ ο ϋ  Ε μ π ο ρ ί ο υ  ϊ π ο υ ρ γ ο ΰ .

’Ε ρ χ ό μ ε θ α  τ έ λ ο ;  ν ά  δ ι α λ ά β ο > μ ε ν  π ε ρ ί  τ ο ΰ  π ρ ο τ ε ί ν ο ν τ ο ς  τ ο ύ ς  

δ α σ μ ο ύ ς ,  τ ο ΰ  κ ρ α τ ο ΰ ν τ ο ς  τ δ  β α λ ά ν τ ι ο ν  τ ο ΰ  Κ ρ ά τ ο υ ς ,  τ ή ν  χ ρ υ 

σ ή ν  κ λ ε ί δ α  τ ο ΰ  θ / ι σ α υ ρ ο φ υ λ α κ ε ί ο υ ,  τ ο ΰ  ά ρ χ ο ν τ ο ς  τ ο ϋ  π ρ ο ϋ π ο λ ο -  

γ ι σ μ ο Ο ,  τ ο υ  έ π ί  τ ώ ν  Ο ί λ ο ν ο | Α ΐ & ώ ν  Ύ π ο υ ρ γ ο υ ·

Ε ά ν  π ρ έ π ΐ }  ν ά  π ι σ τ ε υ σ η  τ ι ;  ε ϊ ;  τ ο ύ ;  δ ι ε φ θ α ρ μ έ ν ο υ ;  δ π α δ ο ύ ς  

τ ί ;  Ο ύ α λ π ο λ ε ί ο υ  (W a lp o le )  σ χ ο λ ή ς ,  ά ρ ι σ τ ο ;  ύ π ο υ ρ γ δ ς  τ ώ ν  Ο ι 

κ ο ν ο μ ι κ ώ ν  ε ΐ ν α ι  δ  γ ι ν ώ σ κ ω ν  ν ά π ο κ ε ί ρ τ ι  έ λ α φ ρ ώ ς  τ ώ ν  φ ο ρ ο λ ο 

γ ο υ μ έ ν ω ν  τ ά  ν ώ τ α ,  κ α θ ’ ο δ ς  χ ρ ό ν ο υ ς  ε ί σ ί ν  ο ύ τ ο ι  π α χ ύ τ ε ρ ο ι  κ α ί  

δ α σ ύ τ ε ρ ο ι ,  Ο π δ  τ δ  φ ώ ς  τ ί ς  σ ε λ ή ν η ς ,  κ α ί  τ δ  κ α τ ά  δ ύ ν α μ ι ν  π λ η -  

σ ι έ σ τ ε ρ α  ε ί ς  τ δ  δ έ ρ μ α ,  χ ω ρ ί ς  ο μ ω ς  ν ά  τ ο ύ ς  π λ η γ ώ σ η *  δ δ υ ν α -  

μ ε ν ο ς  ν ά  σ τ ή σ η  έ π ί  δ ύ ο  ά ν ί σ ω ν  π ο δ ώ ν  τ α κ τ ι κ δ ν  π ρ ό γ ρ α μ μ α ,  

δ π ο υ  τ ά  έ ξ ο δ α  ν ά  φ α ί ν ω ν τ α ι  κ α τ ώ τ ε ρ α  τ ώ ν  έ σ ό δ ω ν ,  έ π ι φ υ λ α τ τ ο -  

μ έ ν ο υ  τ υ χ δ ν  τ ο ϋ  ε λ λ ε ί μ μ α τ ο ς ’  δ κ α τ ά  β ά θ ο ς  γ ι ν ω σ κ ω ν  α π α ν τ α  

τ ά  σ υ ν ώ ν υ μ α  τ ο ΰ  λ ε ξ ι κ ο ΰ  τ ώ ν  π ι σ τ ω σ ε ω ν *  τ α  τ α κ τ ι κ α  κ ά ι  τ α  

έ κ τ α κ τ α *  τ ά  έ π ι π ρ ό σ θ ε τ α ,  τ ά  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ά  κ α ί  α ν α π λ η ρ ω 

μ α τ ι κ ά *  τ ά  τ υ χ η ρ ά ,  τ ά  ε ν δ ε χ ό μ ε ν α  π ρ δ  π ά ν τ ω ν  τ ’ α ύ ξ η ν τ ι -



κά. Πόσον εύγενής καί μεγαλοπρεπής γλώσσα είναι ή τής φορο
λογίας! γλώσσα παλαιά καί πάντοτε νέα, $ν οί ς-ενοκέφαλοι 
φορολογούμενοι ποτέ δεν ήδυνήθησαν νά έκμ,άθωσι, καί τήν δ
ποίαν οί είσπράττοντες άκαταπαύστως πλουτίζουσι μετά ευ
φυών ορων καί φράσεων ίδιοτρόπων, καί μετά ποσών έντεχνως 
συνδυαζομένων ώστε ν άποτελώσι την ώραιοτεραν έντυπωσιν ! 
Τέλος ό άξιος καί επιτήδειος ίπουργδς τής Οικονομίας πρεπεινα 
έξεύρη νά ςφώσΐ} προϋπολογισμδν, έν φ  αί προόψεις, αί δηλώσεις, 
οί τίτλοι, τά κεφάλαια, τά άρθρα, τά έδάφια, τά μηδενικά, αί 
διαιρέσεις και δποδιαιρέσεις, αί διαστολαί καί ύποδιαστολαί ώ- 
σιν άναμεμιγμέναι καί συγκεχυμέναι μετά τοσοΰτον σοφής δια- 
τάξεως, ώστε μόνοι οί εμπειροι καί έμπειρότατοι λογισταί νά 
δύνανται νά τά έξιχνιάσωσιν, οί δέ λοιποί φορολογούμενοι μάρ
τυρες νά μη καταλαμβάνωσι τίποτε!

Τά πάντα έν τφ προϋπολογ ισ τώ , πάντα άπ αύτοϋ έξέρχον- 
ται καί είς αύτδν Ιπιστρέφουσιν, Οί νομοί καί ή πρωτεύουσα' 
τά γράμματα καί αί έπιστήμαι' ή γεωργία καί ή βιομηχανία' 
αί διοικήσεις, αί βουλαί, δ ς-ρατί>ς καί δ στόλος, τά θρησκεύματα, 
αί δυναστεΐαι, ή αστυνομία καί τά χρηστά ή μοχθηρά ηθη, α- 
πάντα έν τφ  προϋπολογισμφ συμπεριλαμβανονται. Ο προϋπο- 
λογισμδς είναι σύνοψι; τών θαυμασίων τοΰ κόσμου. Η γή και 
τ?> υδωρ, δ άηρ καί το πΰρ καί αύτδ το φώς, παν το καταβροχ- 
θίζον καί το καταβροχθιζόμενον, τά κινητά καί τα ακίνητα, τα 
έπί τής έπιφανείας καί τά έντδ; τής γής’ δ άνθρωπος, τα φυτα, 
τά ζώα, τά ενόργανα καί τά ανόργανα, άπαντα εις τ-ijv φορο
λογίαν ύπάγονται. ή  φορολογία προβαίνει ταχυτέρα τοΰ πολιτι- 
σμοΰ, καί δ^ αύτήν δέν είναι χίμαιρα ή έπ’ άπειρον τελειοποίη- 
σις’ καθότι δστις πληοόνει §ν, θέλει πληρώσει δύο, οστις σήμερον 
δέν πληρόνει, θέλει πληρώσει άκολούθως. Είς εκας·ον φυτον σευ- 
τλου είς έκάς-ην ΐνα συκάμινου, είς έκαστον φύλλον ταμβάκου, ή 
φορολογία βλέπει βλαστάνον χρυσοϋν κάρφο; έτοιμον είς συλλογήν. 
Εάν ή φορολογία δέν επαρκή, προσφεύγουσιν είς τα δάνεια. Εάν

οί δανεισταί κωφεύωσι, γίνεται χρεωκοπία. Ίδου ή αξιόλογος 
ήθικη αύτών τών κυρίων.

Αλλ’ ήμεΐς οί τίμιοι, ήμεΐς οί πτωχοί καί ήπατ»ι/.ένοι, έννοοΰν- 
τες κατά διάφορον τρόπον τί» εργον τοΰ έπί τών Οικονομικών Υ
πουργού, τοΐς λέγομεν*

’Απαλλάξατε παντδς δασμού τά έθνικά χειροτεχνήματα δσα 
μόλις άρχίζουσι νά προβαίνωσι, καί μη ξηραίνητε την πηγήν πριν 
άναβλήσι^ τδ υδωρ.

Εκριζώσατε άνηλεώς τδν καρκίνον τών έπιμισθίων καί τών 
απλών έπιχορηγησεων.

Ελαττώσατε τδν τόκον τών δημοσίων χρεωγράφων, ΐνα εΰρί- 
σκητε δάνεια πρδς τόκον κατώτερον.

Πληρώσατε τά χρέη σας μέ τά κεφάλαιά σας, ΐνα πλουτηση- 
τε άπαλλαττόμενοι.

Μη επιδαψιλεύετε εί; μεγιστάνας , διά περιττά Εξοδα, τά 
χρήματα δσα είσπράττονται έκ τού υστερήματος τών γεωργών 
καί τών τεχνιτών.

Μή άναπληρούτε τά παρά τοΰ μισθολογίου άποδοτέα είς τδ 
ταμεΐον μετά τών μή παρά τούτου όφειλοιιένων.

Μή παραχωρήτε είς ύψηλοτάτους καί βαθυπλούτους ήγεμ-όνας 
τά δημόσια δάση, άπερ άποτελοϋσι τών πτωχών την περιουσίαν.

Καταργήσατε τούς φόρους τούς επιβαρύνοντας τούς καταναλω- 
τάς,ΐνα δύνανται ν άναλίσκωσι πλειότερα.

Αφήσατε είς τήν ήμετέραν τροφδν, τήν γεωργίαν, ίκανδν γάλα 
ΐνα έκθρέψ/ι τδ τέκνον της.

Μή έγείρετε μαρμάρινα κτίρια ΐνα έναποθέσητε εικόνας καί α
γάλματα ύπουργών, πρέσβεων, βασιλέων, όποτε η βροχή καί δ 
βορρά; εισδύει διά τών χαραγών τών πηλοκτίστων καλυβίων μας.

Μή φορήτε κεντήματα, δτε ήμεΐς δέν εχομεν ύποκάμισον, μη- 
δέ κρεμάτε εϊς τά ώτία σας βαρυτίμους σμαράγδους, οτε ήμεΐς 
δέν εχομεν είμή ξύλινα υποδήματα.

Εάν έξισοΰτε ώρισμένας δαπάνας μετ αβέβαιων προσοόων, 
δέν θέλετε τύχει τοϋ σκοπουμένον.



Προσπαθήσατε δπως τύ ποσον τών εισπράξεων η άνώτερον 
τοΰ τών έξόδων, ινα δυνηθήτε ν'άποτίσητε διά τοΰ περισσεύματος 
τάς όφειλάς «ας, Ινα ευρητε εφαρμογήν διά το πϊρίσσευμα τών δα
σμών, προς άνακούφισιν τη; δυστυχίας, πρίις έμψύχωσιν τής 
προαγωγής καί πρόνοιαν έν περιπτώοει πολέμου, πανώλης ?ι σι
τοδείας. Πράττετε ώ; άπαντε; ol άγαθοί οίκογενειάρχαι, καί ώς 
οφείλει κατά πασαν περίπτωσιν νά ενεργά υπουργός ειλικρινής, 
φίλος τών φορολογουμένων καί τή; πατρίδος του.

ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.
(Συνεχϊΐα)

ΙΓ .
Τότε λοιπον ή τύχη έσυγχωροϋσεν είς τον Πύρρον έπανελθόν- 

τα είς τήν Ηπειρον, καί άφήσαντα τήν Μακεδονίαν, νά άπολαύ)) 
τά παρόντα άταράχως, καί νά ζνί είρηνικώς βασιλεύων είς τήν 
πατρίδα του’ αύτος δέ το νά μή κάμνη είς άλλους καί νά μή 
λαμβάνη ΰπ’ άλλων κακά, νομίζων πλήξιν άηδή, δέν ύπέφερεν, 
ώς 6 Αχιλλεύς, τήν αργίαν.

Ά λ λά  χατέφθειρεν έχε ι τήν φ ίλη ν  τον xapdiar 
Κ αθήμενος, κ ι α λα λαγμ όν  πόθων χα ί όπ λομαχ ία ν  (α). 

δθεν καί θέλων ελαβεν αφορμήν νέων πραγαάτων τοιαύτην. 
Επολεμοϋσαν οί ίωμαΐοι καί οί Ταραντΐνοι. Ουτοι μή δυνάμενοι 
οϋτε νά βαστάσωσι τύν πόλεμον, ουτε νά τίιν έμποδίσωσιν Ενε
κα τής θρασύτητος καί μοχθηρία; τών δημαγωγών, έστοχάζον- 
το νά διορίσωσιν ηγεμόνα των τδν Πύρρον, καί νά τίιν προσκα- 
λέσωσιν είς τίιν πόλεμον ώς εχοντα άδειαν περισσοτέραν τών 
βασιλέων, καί ώ ;5ντα στρατηγόν άξιώτατον. Εκ δέ τών γερον- 
τοτέρων καί γνωστικωτέρων πολιτών οί μέν έναντιόνοντο πρίις

(») Αλλά φθινύδεσκε φίλον κ ΐρ ,
Αυθι μένων, ποίέεσχε 5'άϋτΛν τε πόλεμόν τε·

(όμιήρ. ϊλ ιάδ . 471.)

τήν γνώμην ταύτην φανερά, άλλ’ έπνίγοντο άπίι τήν κραυγήν 
καί βίαν τών αιτίων τοϋ πολέμου’ οί δέ, βλέποντες ταϋτα, πα - 
ραιτοΰσαν τάς συνάζεις.

Ανήρ δέτι; μετριόφρων, όνόματι Μέτων, τήν[ήμέραν έκείνην, 
καθ’?|ν Εμελλε νά κυρωθϊι ή άπόφασις, καθημένου τοΰ λαοϋ, έλα
βε στεφάνιον έκ μαραμμένων άνθέων καί λαμπάδιον, καθώς ol 
μεθύοντες, καί Εχων προπορευομένην γυναίκα αύλητρίδα (λαλοΰ- 
σαν τον αύλον), έχορόπαιζεν ?1 έκώμαζε παρά τήν συνέλευσιν. 
Καί καθώ; συμβαίνει εις τάς θορυβώδεις δημοκρατικάς συνα
θροίσεις, όπου ή εΰκοσμία λείπει, ol μέν, άφ’οϋ ίδον αύτά, Εκα- 
μναν κρότον, οί δέ, γέλωτας, καί ούδείς έμπόδιζε, άλλά μάλι
στα διέταττχν καί το γύναιον νά λαλή, καί αΰτον νά τραγφδή 
έμβάντα είς τί» μέσον’ καί έδείχνυεν οτι Εμελλε νά κάμη τοϋτο. 
Αλλά, σιωπής γενομένης, είπεν’ «Ανδρες Ταραντΐνοι, καλώς 
πράττετε, μή φθονοϋντες τούς θέλοντας νά παίζωσι καί χαροκο- 
πώσιν, Εως δτου είναι συγχωρημένον. Καί άν φρονήτε δρθά, θέ
λετε απολαύσει κπαντες τήν ελευθερίαν ταύτην, ώ; μέλλοντε; 
νά λάβητε άλλα πράγματα καί βίον καί διαγωγήν , άμα φθάση 
εί; τήν πόλιν 6 Πύργος.» Τά λόγια ταΰτα κατέπεισαν τού; πλειο- 
τέρους τών Ταραντίνων, καί φωνή διέτρεξε τήν συνέλευσιν, ώ; 
καλώ; λεχθέντων. Οί δέ λοιποί, φοβούμενοι τού; Ρωμαίου;, μή άφ’ 
ου γένη ή ειρήνη παραδοθώσιν εί; αύτού;, κατηγοροΟσαν τον λαίιν 
ώ; ύπομένοντα μετά πραότητο; νά έμπαίζηται τοιουτρόπως 6πύ 
ασελγών καί μεθύσων, καί συμμαζωθέντες έξεδίωξαν τον Μέτωνα.

’Αφ’ οό δέ έχυρώθη τύ ψήφισμα, επεμψαν πρέσβει; εις τήν 
Ηπειρον δχι μόνον ίδικού; των, άλλά καί, τών άλλων ίταλιωτών 
φέροντα; δώρα εί; τύν Πύρρον, καί λέγοντα; δτι χρείαν εχου- 
σιν ήγεμόνο; συνετου καί ένδόξου* καί δτι έκεΐθεν θέλουν συνα- 
θροισθή δυνάμει; μεγάλα1, καί Αευκανών καί Μεσσαπίων, καί 
Σαυνιτών, καί Ταραντίνων, εω; είκοσι χιλιάδων Ιππέων" πεζών 
δέ τριάκοντα καί πέντε μυριάδων (350 ,000). Αύτά όχι μόνον 
τον Πύργον παρεκίνησαν, άλλά καί εί; τού; Ηπειρώτας ένέπνευ- 
σαν προθυμίαν καί δρμήν «ή; έκστρατείας.



ΙΑ'.

Υπήρχε δε Κινέα; τ·.;, Θεσσαλδς, άνήρ ίκανώ; έμφρων, χρη- 
ματίσα; ακροατή; Αημοσθένους τοΰ ρήτορος’ μάλιστα μόνος 
αύτδς τών τότε άγορευόντων έφαίνετο νά ύπενθυμίζτι, ώς έν εί- 
κόνι, τούς ακούοντας την δύναμιν καί δεινότητα έκείνου. Συν- 
διατρίοων μετά τοΰ Πύρρου, καί στελλόμενος εϊς τάς πόλεις» 
έβεβαίονεν οτι είπεν δ Εύριπίδης'

Μέ των ϊχθρω ν τό σ ίδηρον  d Ιόγος  ομο ιά ζε ι'
Κ α ϊ ούτος ώς έχεινοο τό π ά τ  εξουσ ιάζε ι ( α ) .

Οδεν καί έλεγεν δ Πύρρος δτι πλειότεραι πόλεις Οπετάχθησαν 
είς αύτδν διά τών λόγων τοΰ Κινέου παρά διά τών ιδίων αύτοΰ 
βπλων. Ούτος λοιπδν βλέπων τδν Πύργον έχοντα δρμήν πρδς την 
Ιταλίαν, καί εύρών αύτδν έν ευκαιρία, ώμίλησε μετ’ αύτοΰ ώς άκο· 
λούθως* Οί Ρωμαίοι, ω Πύρρε, λέγονται πολεμις-αί, καί εξουσιά
ζουν πολλά μάλιστα έθνη* καί αν δ θεδς δώσ?) νά νικήσωμεν 
τούς άνδρας τούτους, είς τί θέλει μας χρησιμεύσει ή νίκη; Καί δ 
Πύρρος· Ερωτας, είπεν, ώ Κινέα, πράγμα φανερόν άφ’ ού νικη- 
θώσιν οί Ρωμαίοι, ουτε βάρβαρος έκεΐ πόλις, ουτε Ελληνίς θέλει 
άντισταθή είς ήμάς* άλλ εύθύς θέλομεν λάβει πάσαν την Ιταλίαν, 
της δποίας τδ μέγεθος καί τά προτερήματα καί την δύναμιν είς 
άλλον τινά αρμόζει μάλλον νά άγνοή παρ’ είς έσέ. Καί σταθείς 
ολίγον ό Κινέα;' Καί την Ιταλίαν, ώ βασιλεύ, είπεν, άφ’ού κυρι- 
εύσωμεν, τί ποιησομεν; Καί δ Πύρρος, μήν έννοήσας είσέτι τήν 
ίδεαντου' Πλησίον, είπεν, ή Σικελία άπλόνει τάς χεΐρας , νή
σος πολυάνθρωπο; καί εύδαίμων, εύκολωτάτη νά κυριευθή' 
διότι, ώ Κινέα, πάντα έκΰνα πρδ; τδ παρδν είναι διχο
στασία καί άναρχία πόλεων καί οχλαγωγία, άφ’ ού έξέλιπεν 
δ Αγαθοκλής. Πιθανά λέγει; άπηντησεν δ Κινέας* άλλ’ άραγε ή 
άλωσις τής Σικελίας θέλει είσθαι τδ πέρας τής εκστρατείας μ.ας;

[%) ..................Παν γάρ έςαιρεΓ λογος,
όπερ και σίδτρος πολεαίων δράσεϊεν αν.

(Εΰριπίδ. Φοίνιυσαι Στ. S i 9)

Είθε δ θεδς, είπεν δ Πύρρος, νά κάμνγ) νά νικώμεν καί νά κατορ- 
θόνωμεν' καί αύτά θέλομεν μεταχειρισθή ώς προγώνας μεγάλων 
πραγμάτων I Καθότι τίς ήθελεν απέχει τή; Λιβύης καί Καρχη. 
δόνος, εύπροσίτου γενομένης, τήν δποίαν δ ’Αγαθοκλής κρυφίως 
φυγών έκ τών Συρακουσών, καί περάσας μ’δλίγα πλοία, δλίγον 
ελειψε νά λάβ-ij; Καί τίς δύναται νά άμφιβάλΐ}, δτι άφ’ου έξου- 
σιάσωμεν τά μίρη αυτά, ούδείς τών νΰν ύβριζόντων ήμάς πολε
μίων θέλει άνθέςει; Ούδείς, είπεν δ Κινέας' έπειδή είναι πρόδηλον 
δτι άπδ τοσαυτης δυνάμεως δρμώμενοι δέν θέλομεν δυσκολευθή 
νά άναλάβωμεν καί τήν Μακεδονίαν, καί τήν Ελλάδα νά καθυ- 
ποτάξωμεν. ’Αφ’ού δέ πάντα ελθωσιν είς τήν ήμετέραν έξου-< 
σίαν, τί μέλλομεν νά πράξωμεν; Καί δ Πύρρος γελάσας* *Ανά- 
παυσιν, είπε, θέλομεν έχει πολλήν καί καθημερινήν ευωχίαν, ώ 
μακάριε, καί συνομιλοΰντες θέλομεν εδφραίνεσθαι. 0  δέ Κινέας 
καταστήσας τδν Πύργον εως ένταΰθατής ομιλίας'Καί δά, είπε, 
τί εμποδίζει τώρα ήμάς θέλοντας νά εύοχώμεν καί νά συνδιά- 
γωμεν, έν ω ήδη εχομεν παρόντα άνενοχλήτως έκεΐνα, εϊς τά ό
ποια μέλλομεν νά φθάσωμεν δι’ αίματος καί κόπων μεγάλων καί 
κινδύνων, παθόντε; ήμεΐς καί πράξαντες είς άλλους πολλά κα
κά;— Μέ τούς λόγους τούτους ό Κινέας έλύπησε μάλλον η με- 
τέπεισε τδν Πύρρον, στοχασθέντα δπόσην εύδαιμονίαν άφήκε, 
καί μή δυνάμενοννά παραίτηση τάς έλπίδας τών δσων ώρέγετο.

ΙΕ '
Πρώτον λοιπδν άπέστειλε τδν Κινέαν είς τούς Ταραντίνους 

μέ τρισ^ιλίους στρατιώτας* έπειτα, άφ ού έκ τοΰ Τάραντος έκο- 
μίσθησαν πλοΐα Ιππαγωγά καί (ένοπλα) κατάφρακτα καί δια·- 
πορθμευτικά ή πολεμικά μετακομΐ7 ΐκά παντδς είδους, έπεβίβασεν 
είς αυτά ελέφαντας είκοσι, καί τρισχιλίους Ιππείς, καί πεζούς 
δυσμυρίους (20 ,000), καί δισχιλίους τοξότας, καί σφενδονή- 
τας πεντακοσίους. βτοιμασθέντων δέ πάντων, άρμενίσας έπλεε' 
έν ώ δέ εύρίσκετο κατά μέσον τοΰ ίονίου κόλπου» άρπάζεται 
Οπδ βορέου ανέμου, έκραγέντος πάρωρα. Καί βιασθείς, αύτδς 
μέν διά τήν άξιότητα καί προθυμίαν τών ναυτών καί κυβερνη



τών άντείχε, καί έφέρετο πρδς τίιν γήν πολυπόνως καί £ιψο- 
κινδύνως. 0  δ’ άλλος στόλος συνεταράχθ/), καί έκ τών διασκορ- 
πισθέντων πλοίων, άλλα μεν άποπλανηθέντα τής Ιταλίας, έξώσ- 
θησαν είς το Λυβικδν καί Σικελικήν πέλαγος’ άλλα δέ, μη 
δυνηθέντα νά περάσωσι τδ άκρωτηριον τής Ιαπυγίας, κατέ- 
λαβεν ή νύξ, καί θάλασσα πολλή καί δεινή κτυπώσα διέφθειρεν 
άπαντα είς τόπους δυσορμίστους καί αδιεξόδους, έκτδς τοϋ βα
σιλικού. Τούτο δέ, δντος τού κύματος είσέτι πλαγίου, άντείχε, 
καί διέφυγε τάς προσβολάς τής θαλασσής ώς μέγα καί Ισχυ
ρόν. ’Επειδή δε ό άνεμος έπί τέλους επνεεν άπδ τής ξηρας κατ 
αύτού, καί αύτδ τούτο άντίπρωρον (αντίθετον) στεκόμενον έκιν- 
δύνευε διά τήν πολλήν ζάλην νά διαρραγή" τδ δέ περιφερεσθαι 
πάλιν άφειμένοι είς έξηγριωμένον πέλαγος καί άνεμον πολυτρόπως 
μεταβαλλόμενοι έφαίνετο παλύ φοβερώτερον τήςπαρούσης συμ
φοράς' δ Πύρρος έγερθείς έρρίφθη εις την θάλασσαν, καί πάρ* 
αυτα φίλοι τε καί δορυφόροι συνηρίζοντο καί έπροθυμοποιοϋ- 
το πεοί αύτόν.Η δέ νδξ καί τδ κύμα μετα πολλού κρότου και 
τραχέως άνακοπτόμενον καθίστανε δύσκολον τήν βοήθειαν" ώστε 
μόλις τήν ήμέραν, παύοντος ήδη τού άνέμου, έξέπεσεν αύτδς είς 
τήν ξηράν, έχων τδ σώμα παντάπασιν αδύνατον, καί διά τή ς 

τόλμης καί ευψυχίας άντιπαλαίων πρδς τήν άπορίαν 5) τδν κίν
δυνον. Εν τώ άμα δέ οί Μεσσάπιοι, δπου αϋτδς έζεβράσθη, συνέ- 
τρεχον βοηθούντες προθύμως κατά τήν ένούσαν δύναμιν, καί 
τινά τών σωζομένων πλοίων έπλησίαζον. Ησαν δέ είς αύτά ιπ 
πείς μέν πολλά όλίγοι, πεζοί δέ έλάττους τών δισχιλίων, καί 
δυο έλέφαντες.

ICT·
’Αναλαβών τούτους δ Πύργος έβάδιζε πρδς Τάραντα. 0  δέ Κι* 

νέας ήλθεν είς συναπάντησιν, ώς ήκουσε, μετά τών στρατιωτών. 
Φθάσας ό Πύρρος, δέν έπραττε τίποτε άκουσίως καί πρδς βίαν 
τών Ταρατίνων, Ιως οτου τά πλοία άνεσώθησαν έκ τού κινδύ
νου τής θαλάσσης καί συνήλθεν ή περισσοτέρα δύναμις. Τότε δέ 
βλέπων οτι χωρίς ανάγκης μεγάλης δ λαδς δέν αδύνατο ουτε νά

βωσ^ ουτε νά σωθή, άλλ ήθελεν ώς τε εκείνος νά πολεμή, καί «ΰτδς 
νά κάθηται είς τήν «όλιν, συχνάζων τά λουτρά καί τάς συνανα
στροφές, καί απέκλεισε τά γυμνάσια καί τους περιπάτους, δπου 
άμηχανοϋντες περί τών πραγμάτων, διελέγοντο ώσεί ησαν στρα
τηγοί, καί άπηγόρευσε συμπόσια καί κώμους καί άκαιρα πανη
γύρια έκαλοϋσε δε είς τά δπλα, καί ήτο αϋστηρδς καί αδυσώ
πητος περί τους στρατιωτικούς καταλόγους' ώς τε πολλοί άνε- 
χώρησαν έκ τής πόλεως ώς ασυνήθιστοι νά έξουσιάζωνται, κα! τδ 
νάμήζώσι κατά τήν δρεξίν των ώνόμαζαν δουλείαν. Επειδή δέ δ 
Λαιβΐνος δ ύπατος τών Ρωμαίων έμηνύετο δτι υπάγει κατ’αύτοΰ μέ 
πολλήν στρατιάν, συνάμα έν παρόδφ κυριεύων τήν Λευκανίαν, οί 
μέν σύμμαχοι δέν τώ ήσαν είσέτι έφθασμένοι' νομίζων δέ κινδυ
νώδες τδ νά περιμείνη καί άφήση τους έχθρους νά ελθωσι πλη- 
σιέστερον, έξήλθε μετά τής δυνάμεως, καί προέπεμψεν είς τους 
Ρωμαίους κήρυκα, άν θέλωσι πρίν τού πολέμου νά κριθώσι μετά 
τών ’ίταλιωτών, μεταχειριζόμενοι αύτδν δικαστήν καί διαλλακ- 
τήν. ’Αποκριθέντος δέ τού Λαιβίνου, δτι ol Ρωμαίοι ουτε διαλ- 
λακτήν έκλέγουσι τδν Πύρρον, ουτε ώς πολέμιον αύτδν φο
βούνται, αϋτδς προέβη καί κατεστρατοπέδευσεν είς τήν πε
διάδα τήν μεταξύ Πανδοσίας πόλεως καί Πρακλεί»;. Μαθών 
δέ δτι οί Ρωμαίοι εύρίσκονται πλησίον, καί στρατοπεδεύου- 
σι πέραν τοΰ ποταμού Σίριος,Ιτρεξεν έφιππος πρδς τδν ποταμδν είς 
κατασκόπευσιν" καί παρατηρήσας τήν τάξιν καί τά; φύλακας καί 
τήν εύτρέπισιν αύτών, κ,χί τδν τρόπον τής στρατοπεδείας, έθαύ- 
μασε, καί στρέψας πρδς τδν πλησιέστερον τών φίλων του, εΤπεν' 
Η τάξις αυτη, ώ Μεγάκλεις, τών βαρβάρων δέν εΐναι βάρβαρος, 
καί έμπράκτως θέλομεν μάθει αύτό. Καί ήδη συλλογιζόμενος τδ 
μέλλον, έκρινεν εύλογον νά περιμείνη τούς συμμάχους. Διώρισε 
δέ φυλακήν έπί τού ποταμού ΐνα έμποδίστ? τούς Ρωμαίου;, άν 
έπιχειρήσωσι τήν διάβασιν αύτοί πρότερον. 01 δέ Ρωμαίοι, σπεύ- 
δοντεςΐνά προλάβωσιν δ,τι εκείνος άπεφάσισε νά περιμείν.^, ήρ· 
χ;σε τήν διαπέραοιν, ol πεζοί μέν κατά τδ ρηχδν, οι δέ ίπ* 
πεις πολλαχόθεν' ώστε φοβηθεντες ol Ελληνες τήν κύκλωσιν 
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άνεχώρησαν" τοΰτο άκούσας δ Πύρρος διεταράχθη, καί πα- 
ρηγγειλε το?»; αρχηγούς τοΰ πεζικού νά παραταχθώσιν εύ- 
θύς, καί νά στέκωνται είς τά δπλα" αύτδς δέ με τούς ίπ* 
πεις δντας τρισχΛίους έφώρμησεν, έλπίζων νά καταλάβη τούς 
ΐ*ωμαίους άτακτους έν φ  διέβαιναν άκόμη καί ησαν διεσπαρμένοι. 
’Αλλ’ έπειδη έβλ?πε πολλάς άσπίδας φαινομένας ύπεράνω τοΰ πο
ταμού, καί τους Ιππείς έν τάξει βαδίζοντας, συνέστρεψε τδν χα- 
λινδν τοΰίππου, καί εισέβαλε πρώτος, διακρινόμενος πάραυτα 
διά τδ περισσδν κάλλος καί τήν λαμπρότητα τών οπλών του, 
και δεικνύων με τά εργάτην δόξαν ούχί ύποδεεστέραν της αν
δρείας του- καί μάλιστα διότι, έν $  καί αί χεΐρες καί τδ σώμά 
του μετείχαν τού άγώνος καί ΰπεράσπιζεν έαυτδν ρωμαλέως, δ 
λογισμός του δέν έσυγχύζετο καί ή φρόνησις δέν τδν άπέλει- 
π*, άλλ’ώς νά έστέκετο έξωθεν, διεκυβερνα τδν πόλεμον, μετα- 
τρέχων πανταχοΰ, και παραβοηθών τούς κινδυνεύοντας νά έκβια- 
σθώσι. Τότε δέ Λεοννάτος δ Μακεδών παρατηρησας άνδρα’ΐτα· 
λδν άτενίζοντα (δμματιάζοντα) τδν Πύρρον, καί κρατοΰντα τδν 
ίππον απέναντι έκείνου, καί συμμετατοπίζοντα καί συγκινούμε- 
νον πάντοτε* Βλέπεις, είπεν, ώ βασιλεύ, τδν βάρβαρον έκεΐνον, 
έπί μέλανος λευκόποδος ίππου; φαίνεται δτι έχει μέγαν τινά 
καί δεινδν στοχασμόν. Διότι Σέ κυττάζει, καί πρδς Σέ τείνει, 
τους δ’ άλλους παραβλέπει’ πλήν Σύ φυλάττου τδν άνδρα. 
Καί δ Πύρρος άπεκρίθ/ι* Τδ μέν πεπρωμένον, ώ Λεοννάτε, 
νά άποφύγτ, τίς είναι αδύνατον" άλλ’ ούδ αύτδς, ούδ' άλ
λος τίς τών ’Ιταλών θέλει έλθει εις χεΐρας μέ ήμας άτιμωρήτως. 
’Εν φ ακόμη αύτοί έλεγαν ταύτα, ό ’ΐταλδς κρατήσας ίσχυρώς 
τδ δόρυ, καί συστρέψας τδν ίππον, ώρμιησε κατά τού Πύργου. Ε
πειτα έν τφ άμα αύτδς μέν κτυπδ μέ τδ δόρυ τδν ίππον τού βα- 
σιλέως, δ δέ Λεοννάτος ποοφθάσας λογχεύει τδν έκείνου. Καί 
άφ’ ού έπεσαν καί οί δύο ίπποι, τδν μέν Πύρρον περικυκλώσαν- 
τες οί φίλοι άνήρπασαν, τδν δέ ’Ιταλδν διέφθειραν μαχόμενον" η
το δέ κατά γένος Φρεντανος, ’ΐλάρχης, δνόματι όπλακος.

ΙΖ'.
Τοΰτο έδίδαξε τδν Πύργον νά φυλάττηται περισσότερον" καί 

βλέπων τούς Ιππείς δποχωροϋντας, εστειλε καί έκάλεσε τίιν φά
λαγγα καί παρέταττεν αύτήν. Αύτδς δέάφ’ οδ παρέδωκε την 
χλαμύδα καί τά δπλα είς ενα τών συντρόφων, τον Μεγακλήν, 
καί έκρύβη τρόπον τινά είς τά έκείνου, έδραμεν έναντίον τών 
Ρωμαίων. Εκείνοι δέ τδν έδέχθησαν καί συνεπλάκησαν, καί έπί 
πολύν καιρδν τά τής μάχης ησαν Ισόρροπα, καί λέγεται δτι ε- 
γειναν έπτά τροπαί φευγόντων καί πάλιν διωκόντων»

Καθότι ή μεταλλαγή τών δπλων γενομένη έν καιρφ πρδς 
σωτηρίαν αύτοΰ τοΰ βασιλέως, δλίγον Ιλειψε νά άνατρέψη τα 
πράγματα καί νά διαφθείρη τήν νίκην. Επειδη έν ο) πολλοί έ- 
χίνοντο κατεπάνω τοΰ Μεγακλέους, δ πρώτος ος τις έκτυπησε 
καί έσκότωσεν α ύ τδ ν , δνόματι Δέξιος, άφήρπασε την περικεφα- 
λαίαν καί τήν χλαμύδα καί έτρεξεν έφιππος πρδς τδν Λαιβΐνον, 
άναδεικνύων αύτά καί φωνάζων έν ταυτώ δτι έφόνευσε τον Πυρ
σόν. Περιεφέροντο λοιπδν καί όίνεδεικνύοντο καθ δλας τάς τά
ξεις τά λάφυρα, καί ητο ένεκα τούτου είς μέν τούς Ρωμαίους 
?αρά καί άλαλαγμδς, εις δέ τούς Ελληνας άθυμία καί καταφό- 
βησις. Εως δτου δ Πύρρος μαθών τδ γινόμενον διέτρεχε μέ γυ- 
μνδν τδ πρόσωπον, άπλόνων τήν δεξιάν είς τούς μαχομένους 
καί έκ τής φωνής γνωριζόμενος. Τέλος πάντων, έπειδή τά θη
ρία (οί Ελέφαντες) κατ’ έξοχήν τούς ‘Ρωμαίους έξεβίαζαν, καί οί 
ίπποι πριν πλησιάσωσι, έδυσκόλαιναν καί έφεραν τ?,δε κάκεϊσε 
τούς έπιβάτας, δ Πύρρος άπεύθυνε κατ’ούτών ταραττομένων τδ 
ίππικδν τών Θεσσαλών, καί τούς κατετρόπωσε μέ πολύν φόνον 
(1). 0  Διονύσιος ίστορεΐ δτι έπεσαν έκ τών ‘Ρωμαίων περίπου 
δεκαπέντε χιλιάδες" δ δέ Ιερώνυμος, μόνον έπτακισχίλιοι. Εκ 
δέ τών τοΰ  Πύρρου, δ μέν Διονύσιος, δεκατρείς χιλιάδες, δ δέ Ιε' 
ρώνυμος* δλιγώτεροι τών τετρακισχιλίων.

Καίούτοι οί άπολεσθέντες ησαν οί δριστοι έκ τών φίλων καί

(1) Η ένδοξος διά τους ί.λ ίφ*ντ*ς κ*ι αίυ.αττ.ρά α ΰ η  μάχ η  συνέβ»: τδ  880 
Π. X.



στρατηγών, τούς όποιους ό Πύρρος έξαΙρέτως μετεχειρί^ετο καί 
ένεπιβτεύίτο. Αλλά καί τί» στοατόπεδον τών Ρωμαίων, έγκατα- 
λιποντων αύτό, έλαβεν δ Πύρρος, καί τά; συμμάχου; αύτών 
πόλεις δπέταξε, καί πολλήν χώραν έλεηλάτησε, κα! προέβη Ιως 
τριακοσιων μόνον σταδίων μακράν τή ; Ρώμη; (1). Εφθασαν δε 
εϊς αύτόν καί πολλοί Αευκανοί καί Σαυνΐται μετά την μάχην* 
και τούτους έμέμφθη μεν ώς έλθόντας 3στερον, έφαίνετο βμως 
χαιρων καί μεγαλοφρονών ότι μέ μόνους τούς ϊδικούς του καί 
τούς Ταραντίνου; κατέστρεψε την μεγάλην τών Ρωμαίων δύναμιν. 

(ακολουθεί) Π. ΑΑΖΑΡΑΣ.
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Ποΰ εισθε κόσμος; ουναθροισθήτε!
δράμετ εύθεως, καί μην άργήτε.

Μικροί, μεγάλοι, νέοι, γερόντοι,
πτωχοί κ»ι πλούσιοι, λαοί κι’ άρχόντοι,

Κουτσοί, αόμματοι καί κρατημένοι, 
δγιεΐς, κι άρρωστοι σακατεμένοι*

Τρέχατε, ’γληγορα, τρεχάτε λέγω* 
τί άν δεν προφθάσητ’ έγώ δέ φταίγω.

Ελάτε ολοι, κάνεις μη μείν^, 
τ ο,τι θά γίνγ], ποτέ δέν γίνει.

Τοΰ περίφημου πολλά Βλανσιάρου 
ευτυχισμένων Γάλλων Ικάρου

(1) £ν στάδιον ίσοδυναμεΐ p i 12S βήματα r, 600 πο ίας.
(2) ΓΙερ'ι ΤΟ 1803 έν Ί<οαννίνοις'ο ’ΑΧν.ΤΓασας έπεβύμΐσε νά ΐί·»! κα\ ένώπιόν το» 

Ciî aUfAsvvjv άεροστατ ικήν σφαίραν, ώς ηχούσε νά γίνεται τοΰτο είς την Ευρώπην. Ο- 
6εν ε&ρεβεις κάποιος έχων iiSxatv τοιούτου πράγματος έπεχείρησε το εργον, το5 
οποίου περιγράφεται με τόσην αστειότητα Μ  τοΰ άγχίνου ποιητοδ ή προπαρα- 
οι-.ευί, και ή έκβασις. ^ rfJ „ r;

Μέλλει νά ίδήτε, καί Γουλφουνιέρου 
ζηλωτήν μέγαν, Σεράκου, χαίρου!

Χαίρου Σεράκου, τ’ είναι παιδί σου 
κή δόςαοληείν έδική σου.

Ικαρο; νέος μέ νέον τρόπον
θέλει πετάζιj τοϋτον τδν τόπον,

Τρεχάτε κόσμος, ώς ποτ αργείτε;
νά ή παράταζις, συναθροισθήτε!

Μπρέ . . . τί πιράταξις, τί κόσμου πλήθος!
νά κι δ Παχώμης μέ γλυκόν ήθος 

Γλήγορα, γληγορα, πάντων προβαίνει 
καί είς τούς ώμου; του τό βάρος φέρνει. 

Τδν βοηθάει αριστερόθεν
δ Γιώργη; Γκιούρτης, καί δεζ'.όθεν 

0  Κυρ Δημήτρι; τ ’άντισηκόνει 
πάντα το βάρος τοΰ διορθόνει* 

Νικολαγιάνκος μέ τό βαστοϋνι
τοΰ κυρ Παχώμη καί κοντογοΰνι,

Τρία πατήματα όπίσω μένει,
καί φορτωμένο; μ αύτά πηγαίνει.

0  Γιώργης Αρτης σ’ τό δεξί χέρι 
Ενα καλάθι γεμάτο φέρει*

0  Κοντογιάννη; εί; τό κεφάλι 
γεμάτο κάρβουνα ενα μαγκάλι.

Λέκ’ άλλοι Βλάχοι άκολουθοΰσι 
καί ό καθένας κάτι βαστοΰσι*

Τριχιαί;, παλούκια, τσαπιά καί φτυάρια, 
περόνΓ άρίδαις, χονδρά σκεπάρια,

Ασκιά με πίσσαν, καί μέ κατράμι, 
καί δύο ζαλίγκια λιανό καλάμι* 

όλα χρειώδη διά τήν Σφαίραν
ποΰ θά πηγαίνη χειμάρρου πέραν.

Πλήθο; παιδιά τους τρογυρίζουν
πηδοΟν, φωνάζουν καί τούς σφυρίζουν’ 

Πηγαίνουν, έρχονται, άϊντε φωνάζουν*
Ενα τό άλλο μακρόθεν κράζουν*

Αϊντε νά ϊδοϋμε, άϊντε7’ άκόμη
την Σαμανδούραν τοΰ κυρ Παχώμη.



r

Φθάν’ <) παράταξις σ’τύν ώρισμένον 
•τόπον, γιά τοΰτο έτοιμασμένον.

01 Συντοπίτες εΰθύς σιμόνουν
τύν κυρ Παχώμη σοϋ ξεφορτόνουν.

0  Κοντογιάννης σιμά πηγαίνει 
μέ τύ μαγκάλι, καί τ ’ άποθένει’

Φόρ’ 6 Παχώμης τύ κοντογούνι 
κι’ δ Γιώργης Αρτη; Ινα φυσοΰνι 

Απ’ τύ καλάθι ευθύς τύ βγάζει,
μ’ δ κύρ Παχώμης τοϋ τύ αρπάζει. 

Και μοναχός του τότ’ άρχινάει 
σάν καλύς γύφτος νά τύ φυσάη.

Ομως μή τύχη καί παρ’ άέρα 
προ τοΰ χρειώδους καιροϋ ή Σφαίρα,

Ο Γιόργης νΑρτης, Κολέτης Δήμος 
οί δυύ προβάλλουν πολλά φρονίμως' 

«Μέ τά σχοινιά καλά δεμένη 
νά τήν βαστοϋσιν ασφαλισμένη’

Λοιπύν αμέσως παλούκια στένουν 
καί μέ τούς σπάγγους 

ήυάν τζιανδήρι τήν έξαπλόνουν
καί τότ’ άρχίζουν νά τήν φουοκόνουν 

Γκιούρτης» Κολέτη; μέ τύν Παχώμη 
καϊ δέκα άλλοι Βλάχοι άκόμη 

Φυσούν άπαύστως, μά δέν είν’ τρόπο;
νά τήν φουσκώσουν, χαμένος κόπος. 

Αέγει 6 Γκιούρττς μπρέ ντομνετζέο 
σά δέ φουσκόνει έγώ τί φταίω;

Μέ τόσο φύσημα, μέ κόπον τόσι»
χίλιους Γαΐύάρου; νά σοϋ φουσκώσω. 

Δέν κοκκινίζει, καϊ δέν ίδρόνει 
δταν κτυπάη είς το Αμμόνι 

0 Κουτσοήφαιστος μέ τήν βαρειά του 
έχοντας κύκλωπας σ τήν συνοδιά του, 

Καί μέ τήν δύναμ’ δποΰ κτυπάες 
κάμνει τήν Aitvyjv νά άντηχάη, 

ής δ Παχώμης λεχομανώντας 
ανακατεύεται συχνοπηδώντας,

Συχνογυρίζοντας τύν κώλο σειόντας, 
καί τήν φωτιάν ουχνοσυμπώντας’ 

’Ανάφτει δλος, καί κοκκινίζει
σκούζει, φωνάζει, κι’ δλος μανίζει’

Μέ μέγαν κόπον σέ μισή μέραν
τέλο; φουσκόνουν αύτήν τήν Σφαίραν. 

Τότ’ ό Παχώμ.η; τύν Κοντογιάννη 
κοάζει νά φέρη εν* τηγάνι 

Κατράμι, πίσσαν καί σαμσακίζι 
θειάφι, κροκίδςα, ρακήν γεμίζει’

Φωτιάν τούς δίδει κ εύθύς πηγαίνει 
ύπο τήν Σφαίραν καί τ  άποθένει. 

Τψοϋτ’ ή φλόγα άνδρειωμένη
καί κατ’ εύθεΐαν σ’ τήν σφαίρα μπαίνει. 

Σάν τύ Καράβι ποΰ κινδυνεύει 
σέ βαθύ Πέλαγ’, άντ’ άγριεύη 

Βογγοϋν τά κύματα, και τά κατάρτια, 
τρίζουν άπαύστως πανιά καί ξάρτια* 

Ούτως ίι Σφαίρα ογκώδης σειέται 
Κ.έ μέγαν κρότον συχνοκυλιέται!

0  Γκιούρτης πρόθυμος πέρνει καί άλλους 
άπο τούς Βλάχους τού; πλιύ μεγάλους, 

Βάνοντ’ εί; τάξιν άπύ τύ μέρο;
δπου τήν βίαν θωροΰν τ άέρος*

Καί τούς τσιουμπέδες, δσο μποροΰσι 
έξαπλωμένους σφικτά κρατοϋσι.

Τότ’ δ Παχώμης τάλια φωνάζει,
τάλια, σας λέγω, μεγάλως κράζει’ 

Κόφτει δ Γκιούρτης άπ τήν μεριάτου, 
μ’ άπύ τήν ά*ραν του μεγάλην βιά του 

Γιατ’ έκεΐ στέκει άλησμονάει,
καί τύν τζουμπέ του γιατί κρατάει. 

Σκύφτει νά κόψι ,̂ καί τότε μένει 
ή Σφαΐρ’ άπεκει ξεσκεπασμένη.

Αέγ’ δ Παχώμης τάλια κιαπέκει 
ντράκουλ, φωνάζει,τάλια παρέχει!

Οσο νά τρέξουν, δσο νά κόψουν,
τέτοιοι άνθρώποιπώς νά προκόψουν;



Γυρίζ’ ή σφαίρα βλ’άνω κάτω  
* εΰβύς άνάφτει άπό τόν πάτο. 

Ανακατόντ’ ευθύς οί Βλάχοι,
πηδοϋν φωνάζουν σαν οί βατράχοι. 

Ιού, λά'ί άρζε, τί αμαρτία!
τοΰ κύρ Παχώμη τί αδικία ! 

Δίκαιον έχει;, ώ κυρ Παχώμη, 
μόν έχεις κι’ άδικο πολύ ακόμη" 

Βλάχος καί σύ σαι άναμφιβόλως 
ψυχήν καί σδμα Βλάχαρος ολος’ 

Αν είχες ομως νά σε βοηθήσουν 
άλλα κεφαλια να συνεργήσουν 

Εντροπιασμένος δέν ήσουν τώρα, 
λοιπόν όγλήγορα σύρε στη χώρα. 

Κόσμος δσ είσθε συναθροισμένοι 
τρεχάτε, φΰγετ’,άλλο δέ μένει.

0  Σφαίρα άναψε, άναψ’έκάη,
καλό ξημέρωμα, σάν κάη, άς πάη. 

Εκλασ’ ή Νύφη, σκόλασ’ δ γάμος, 
αύτό τό ξέρει λι ό Παπαχάμο;.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΤ ΠΡΩΤΟΤ ΤΟΜΟΤ.

Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ

ΣΓΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙ04ΙΚ0Ν-

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ,* '
ΤΪΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Ε Ρ Μ Η Σ

’Α ν τ ω ν ί ο υ  Τ ε ρ ζ ά κ η .  

1858.



ΙΙΙΛΑΞ
Τ Ω Ν  Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν .

Περί Θεοσοφίας 3. (*) 
ή  έν ετει 1 840 Πολιορκία τής ίόδου 4 5.
Η Αγγλική ίνδ ία ένΙτε ι 1843.— 23, 69, 418.
Περί τής έν Αμερική κρίσεως καί περί Τραπεζών έν γένει 38. 
Χρονικά τοΰ έτους 1857— 48. 
ό  Θεδς τών Στωΐκών καί τών ’Αλεξανδρινών 57.
ΟίκονομΙκά παραγγέλματα 88.
’Αντώνιος δ Μεζανώττης 100.
01 κατάτί» 1858 ηλεκτρικοί Τηλέγραφοι 104.
Τέλος τή ; άρχαίας καί άρχη τής νέας Θεοσοφίας 105.
Περί τών διαφόρων Πηλών (μετά Ιχνογραφιών) 135,21 2 ,303 . 
’Ανέκδοτα 149,
Κατά πανθεϊστών 153, 193.
,Επί τίνος χωρίου ήρωδιανοΰ τοΰ Ιστορικοΰ υπόμνημα ’ΐωάννου 

Βελούδου 105.
Αγιος Μαρίνος 174.
0  Μαργαρίτης τής Καμπάνης 180.
Περί τοΰ ’ΐωάννου Οδς κα'ι Ιερωνύμου τής Πράγας ύπί> Βολ- 

ταίρου 205.
Εϊς τών καθ’ ήμάς βασιλέων, Ιστόρημα 222.
01 Γουέβροι 231.
Συμπέρασμα τής περ'ι έννοιας τοΰ Θεοΰ Ιστορικής έκθέσεως234. 
Εύ7*θίουτοΰ Θεσσαλονίκης, ΠερΙτής έπικλησεως/Ζαπά 245. 
Μ. Α. Μελική Αοκίμιον, Περί πολιτισμοΰ τών Φαιάκων καί 

τών Κερκυραίων 257, 292 , 355,
Στατιστικί) τών φυτών 264.
Φιλολογικά 267.

(*) Οί άριδίΛΟΐ άνοιφίρονται « ς  τάς σ ϊλ ίίκς.



JUG ΠΙΝΑϊ

Βίο; Σοφοκλέους 270. 
ή  νήσο; Πάτμος 276.
Ποίηβις 279.
Περί Προνοίας 2 8 «, 3 2 1 ,3 6 9 , 409, 457 , 505. 
Περιηγησις Γάλλου έν Ελλάδι κατάτί) 4 855.— 309 , 342. 
Πολιτειογρ»φικαΙ ειδήσεις 347.
Ποίησις 34 9.
0  Πολύαθλος ίώβ 333.
Εκ τών Εδμόνδου ’Αβούτ 347.
Επιστολαί ανέκδοτοι Ευγενίου τοϋ Βουλγάρεως 365, 403. 
ό  Κόλαξ 397.
Βίος τοϋ Πΰ^ου, Βασιλέως τής Ηπείρου 384 , 444, 532. 
έγκώμιον Ευγενίου τοϋ Βουλγάρεως 388.
’Ανατομικά καί φυοιολογικά εύκατάληπτα 406, 454.
Η Θεσσαλίς 422.
ΜελέταίπερΙ τής Βουλευτικής εδγλωττίας καί εικόνες τών έξο- 

χωτέρων ρητόρων τής Βουλής τής Γαλλίας427, 474, 517 
Νέαι τάσεις τής κοινωνίας 449.
Επιστολή ανέκδοτος Νικολάου Μαυρομμάτου 487.
Περί ’Αγωγής 488.
0  "Ομηρος καί ή ούγχρονος έλλάς 495.
Αί τελευταΐαι οτιγμαί τοΰ Βύρωνος 498.
Παράδοξος τρόπος τοϋ ένταφιάζειν 504.

ΒΙΒΛΙΟ Θ Η ΚΗ  ΒΟ ΥΛ Η Σ


