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ΦΎΛΛΑΔΙΟΝ JE Y T E P O N .

ε υ ρ ω π α ϊκ ο ί :

Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α .  —  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η .

Ίστοοικτ] εποψιςτης Μεσογείου.

Μ ετά ποΧΧάς αμφισβητήσεις, κατέστη ήδη σχεδόν β έ 
βαιον οτι ο πρώτος επ'ι των ιστορικών μας χρόνων διαυγά- 
σας πολιτισμός άνέτειΧεν εις τάς ’Ινδίας, καί ότι οί 9εω- 
ρήσαντες άρχαιότερον αύτον τον Α ιγυπτιακόν ήπατήθησαν, 
έκΧαβόντες 3υγατερα αντί μητρός. Τό ενγαιον των πέραν 
τοΰ Τάγγου τόπων, ή των εθνών εκειθεν καταγωγή και ή 
ροπή της ιστορικής παραδύσζως απ ' ανατολών προς δυσμάς, 
τα πάντα  άναδεικνύουσι τήν χερσόννησον εκείνην ώς εστίαν  
τοΰ γεραιτέρον γνωστού πολ ιτισμ ο ί)■ τήν γνώμην δέ ταύτην 
ενισχύουσιν οχι μόνον υλ ικά  τεκμήρια, οια τά ερείπ ια  
τοΰ Μ ααβαλιπουράμου κα ί α ί κρύπτα ι της ΈλΧΰρης (1)

(1 ) 'Η  "Ελλόρη κα ι το  Μ ααβαλιπουράμον fiv a i δ ίο  χω ρ ία  ’Ινδικά, 
το μ ίν  κατά το β ο ρ ίΐο δ υ τ ικ ο ν  άκρον το ν  Β ασ ιλε ίου  τοΰ  Λικκάνου, το  δ ί  e ls  
την τοπ α ρχ ία ν  τον  Μ αδράσον, π λ η σ ίο ν τ η ι  Σ αδράσης κ ( ίμ (νον . Ε ΐ! Μαα- 
βαΧ ιπουράμον θαυμάζοντα ι ( Ι σ ίτ ι  π ολ λά  cp y a  τ η ς ' ίν δ ικ ή ί γλυπ τ ική ς , και 
iStcas ( ξ  ναοϊ V fp iepyoT arot δ ιά  r e  τά  ανάγλυφ α , τά  όπο ια  π ^ ρ ιίχ ο υ σ ι 
και τί/ν υλην αφ ' ξ ϊ κα τ ισ κ (υ ά σ θ η σα ν . Π λησίον τ ή ι  ’Ε λλύρη ί απαντιόνται 
ικανοί vuo'i κατ> σκ(υασμ ίνο ι i v r o s σπ λάγχνω ν όρους κοκκ ίτον λ ίθ ο ν , και
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ΰ λ λ ά  και α λλα ι άναρ^έστατοι Αποδείξεις, τάς οποίας ττα- 
ρηγαγον ήτε πόλνμάθεια  και ό ζήλος τον Κολεβρονκου καί 
τον Ούϊλιάμον ’Ιωνά..

Μ λλ’ εάν f j v a t  ήδη εΰκολον να άποδώσωμεν εις την Ινδικήν 
τον πρώτον τον ανθρώπινον γένους πο λ ιτ ισ  μόν,δυσκολώτατον 
είναι νά εξακριβώσωμεν  τα όρια μέχρι των όποιων εφθασεν ή 
κοινωνική, η ηθική, ή βιομηχανική πρόοδός του. Τον ανερμη- 
νεύτον τούτον ζητήματος σκοπόν δεν εχομεν να έξετάσω- 
μεν ειμή e v  και μόνον κεφάλαιον, το εξή ς’ ή τοσούτων πρ α γ
μάτων διδάσκαλος Ινδική, έχρημάτισεν αρά γε και τής 
ναυτιλ ία ς ή διδάσκαλος; ί Εις αυτήν αρά ye οφείλονται 
τής τέχνης ταύτης τά στοιχεία, ή πρόοδος και ή τολμηρά 
καί νοήμων άσκησις; άδιστάκτως απαντώ  μεν όχι. "Οχι, ή 
να ντ ιλ ία  δεν είναι εφεύρημα των Ινδιών, άλλα και εγεννήθη 
και διέπρεψε κατά τούς αρχαίους χρόνονς εις την Μ εσό
γειον. Ε ις τούτον έρχόμεθα τήν διά βραχέων άττόδειξιν.

Ή  να ντ ιλ ία  εχρημάτισεν άναμφιβόλως μ ία  των φοβερο ί 
τέρων επιχειρήσεων τον ανθρώπου· ' Ρ  ιπτάμενος αύτος εις τά  
ττελάγη και εις τούς ανέμους παρεδίδετο είς μοίραν άδη
λον καϊ έπάλα ιεν ούτως είπεΐν προς τήν παντοδνναμίαν 
τον 3εοΰ. "Οθεν φυσικόν ήτο πρ ϊν ή διακυβευσιf, να 
εκλέξη τό καταλληλότερον προς τήν δοκιμασίαν τον 
χωρίον , νά ψ η λα φ ή σ τ], νά χρονοτριβηστ), να επ ικαλε- 
σθή τήν συνδρομήν των περιστάσεων . Ε ις τήν Ινδικήν 
θάλασσαν οΰδέν τ ι ένεθάρρυνεν αυτόν προς τοιοΰτον τό λ 
μημα, διότι έκτος ολίγων τινων δντικως παρακειμένων 
''/αιών, ή 3άλασσα  αντη είναι απέραντος, ή δε τάξ ις των  
άνεμων , ή σήμερον θεωρούμενη ώς εν των πλεονεκτημάτων 
τής μακαρίας εκείνης ζώνης, έπ ι πολνν χρόνον ηύξανε τους 
κινδύνους και τά προσκόμματα τής 9αλασοπλο'ίας. Τωόντι, 
επειδή οι ετησ ία ι τον Ινδ ικού Ω κεανού όττνεον έπ ι εξ μή-

νττ ίρ ίχοντ€t κατά  Tf το  μέγεΰ ι t κα ι τήν τ οΰ  ί, ιγ ο ν  tir tA tu iv  πάντα  τα 
βλλα τού  αντοΰ t'idovs ’Ινδ ικά μνημύα·

(Σ ημ . τοΰ Μ(τ αφ ρ .)
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vat από βορρά, και έπ ϊ άλλους εξ από μεσημβρίας, ό να υ
τίλον ήτο 6ίς τήν ανάγκην η νά δεσμεύεται εις την ακτήν 
από τον άνεμον της 3αλάσσης, η να. φέρεται εις το π έλα 
γος από τον άνεμον τής ξηράς, και ούτως η περιοδική σταθε- 
ρότης των ανέμων κώλύουσα την άναγώρησιν η καθιστώσα  
Επικίνδυνον την επάνοδον ενέβαλλεν εις αμηχανίαν τούς 
αποπειρώμενους τον ττλούν. Προσθετέον δε και τον διηνεκή 
κλύδωνα τον υπό της παλίρροιας εις τά  ΰδατα των παρα
λίω ν προξενούμενον, και 3έλομεν εννοήσει όπόσας δυσκο
λ ία ς  ή άρχέγονος ναυτιλ ία  εμελλε νά άπαντήσy εν τή ’Ι ν 
δική 3αλάσστ).

"Α παντα τά  κωλύματα ταΰτα  έκλείπονσ ιν εν τη Μ εσογείω, 
ήτις παραβαλλόμενη προς τον Ω κεανόν είνα ι λίμνη π λ ή -  
θουσα νήσω ν οπουδήποτε στρέψη  έκεΐ ό ναύτης τήν 
πρώραν τον, είναι βέβαιος οτι θέλει προσορμισθή μετ' 
ολίγον εις φιλόξενον γ η ν  τά  κολπώματα των παρα
λ ίω ν της περιλαμβάνουσιν είιφυεςάτους λιμένας και ορμους, 
οί άνεμοι εϊναι ήμεροι, ά\ώμαλοι καί πολλάκις, κατά το 
εαρ, άποροΰντες τούς βλέπομεν ςρεφομένους με τον ήλιον. 
Ή  3ύελλα  ενσκήπτει μεν ενίοτε εις τήν δεξαμενήν ταύτην, 
αλλά τυγύ  παρέρχετα ι' α ί παλίρροιαι είναι μ ικραι και εκ 
τούτου ή επ ιφάνεια  τής θαλάσσης άκλυδώνιστος, ώστε ή 
αμοιβαία ροπή τω ν  ρευμάτων δεν δυσκολεύει ποτέ τήν ε ί 
σοδον ή τήν εξοδον των λιμένων· τέλος α ί περιβρεχόμεναι 
νπο τής 3αλάσσης ταύτης χώραι διατελοΰσι φ ίλ τα το ι τοΰ 
Ουρανού καί διαυγάζονται υπό των μαλακωτέρων τοΰ ήλιου 
ακτινών. Ή  'Ε λλάς, ή Α ίγυπτος, ή μικρά Ά σ ία , ή %υρία, 
η Ιταλ ία , ή Νονμηδία, ή Ι σ π α ν ία , ή μεσημβρινή Γ α λλ ία  
ΐκαλεσαν ανέκαθεν τον άνθρωπον νά κατοίκηση περί τήν 
ττλουσίαν ταύτην και πραεΐαν λ ίμ νην καί νά μόρφωση κ ύ 
κλω αυτής πολλάς εύδαίμονας γεννεάς. ’Εντεύθεν δέ συνέβη  
οτι το επιχειρηματικόν πνεύμα, παροτρυνόμενον ά φ ’ ένός 
ν ιτ 'ο ελπ ίδων βεβαιότερων, κα\ εμψυγούμενον ά φ ’ ετέρου 
διά τό μετριώτερον των κινδύνων, επρεπε νά γεννηθή εις τήν 
Μεσόγειον μάλλον ή εις τον Ινδικόν Ω κεανόν teal οτι εις
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τό μέρος τούτο τού κόσμον μάλλον η άλλού που έπρεπε 
ϊα  βλαςήστ] και νά άναπτυχθή ή ανάγκη των διανοητικών 
και φυσ ικώ ν ανταλλαγώ ν ή γεννήσαοα τούς πρώτους εμ
πόρους και ναυτίλους.

Ή  δε εικασία  αύτη , δικαιολογούμενη ώς eκ τής γεω 
γραφικής 3έσεως τής θαλάσσης ταύτης, λαμ βάνει καί ά λ 
λην εκ περισσού β εβ α ίω σ ιν , τήν άττο τής ιστορικής παρα
δόσεων ενω ούδέν των αρχαίων Ινδ ικώ ν μνημείων μαρ
τυρεί τήν ύπαρξιν  ναυτικής τέχνης αξίας τοιούτου ονόματος, 
οί αρχαιότεροι ιερογλυφικοί τοίχοι τής Α ίγυπτου εικονι- 
ζουσι διαφόρους τρόπους ναυτικής κατασκευής, ναυμαχίας, 
(μβολάς [abonlagt's] σιτοπομπείας και ολοκλήρους στό
λους. Τά υπόγεια τοΰ Β ιβάν-Ε λ-Μ ολούκ , (1) τό ΰπόςυ- 
λον τοΰ Κ αρνάκ, ό ιππόδρομος τοΰ Μ εδινέτ-Α βοΰ, το 
Μεμνόνειον, οί ναοί τού Έ σ νε  [ τή ϊ Λ ατοπύλεως], τοΰ 
Ό μβου καί τού Έ βσ α μ βο ύλ  , διατηρούσιν απαντες επ ί 
των όρθιων ε ίσέτι το ίχων αυτών τήν άπόδειξιν τής ϊγ -  
γλΰφου ταύτης μαρτυρίας. Έ π Ι των αρχαιότερων τής 
Α ίγυπτου χρόνων και έπ ι αυτών τών μυθολογικώ ν, ή 
να υτιλ ία  αναφαίνετα ι ώς τέχνη υπάρχουσα και συνήθης’ 
βραδύτερον δέ μετέχει τής ναυτικής ταύτης κινήσεως και 
η Ίο υδα ία , ή όπλ ίσασα  επ ι Σολομώντος στόλους τών 
οποίων τό ονομα εμειν ένδοξον εις τήν ισ τορ ία ν  ’Α λλά  παρ 
ολα τοΰ αρχαίου κόσμου τά κράτη, επικρατέστερον εις τήν 
θάλασσαν ύπήρξεν ή Φοινίκη, ήτις φυσικώς μέν θεωρου- 
μένη Sep ήτον είμή άγονος τα ιν ία  γή ς τριών λευγών π λ ά 
τους έπ ι τεσσαράκοντα μήκους, κειμένη εις τούς πρόποδας 
τοΰ Λ ιβάνου ορούς, άλλα  λόγω εμπορίου και βιομηχανίας, 
ήτο δύναμις κραταιοτά-.η. Έ νώ  πέρ ιξ αυτής οί ’Ε βραϊκοί, 
οί 'Ε λληνικο ί και οί Α ιγυπτιακο ί λαοί εζων β ίον θεωρη
τικόν, β ίον θρησκευτικόν, β ίον τών τεχνών, ή Φοινίκη

(1) ΟΐΊ-ωϊ ονομάζουσιν ο ί (Τημερινοι της Αίγυπτου κάτοικοι την

*7τι της αρκττ^ράς όχθης του ΝeiKov ayovov κοιλάδα tv fj σώζονται τά 

μνήματα. τώρΒασιλ ίων τής 18, I ^ kcu 20. δι>ναστ*ίας» Σημ* του Μ.
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κατεγίνετο επιμόνως είς τήν υλικήν αυτής άνάπτυξιν , και 
άφιεμένη είς τούς άλλους το εργον τοΰ λεπιδοπτέρου τού 
επικαθημένου εις τά  άνθη μόνον διά νά απόσειση την 
δρόσον αυτών, έμιμείτο την μ έλ ισσαν ήτις συλλέγουσα  
τον χυλόν αυτών τον μ εταβάλλε ι εις γλυκύτατον μ έλ ι. 
Οΰτω λοιπόν έκπαλα ι διεκρίθησαν α ί δύο μεγάλα ι κοινω- 
νικαι τάξεις, τοΰ ποιητοΰ καί τοΰ βιομηχάνου, καί εκτοτε 
παρατηροΰμεν οτι οι κατεχόμενοι υπό τών λογισμών γήινου 
συμφέροντος λαοί δυσκόλως η έμπαρόδω μόνον προσηλώ
νονται είς τάς 9εωρητικάς ιδέας, διότι οί ’Ιουδαίοι λ . χ . 
εθεώρουν τούς Φοίνικας ώς ασεβείς, ώς ίεροσύλους, ώς 
νίούς του Χαναάν, καθώς τούς ονομάζει ή Γραφή. 'Η θεοσο
φ ία  είνα ι 7τροϊον τής διανοητικής ΰπάρξεως, ό πρακτικός 
βίος τήν δαμάζει καί τήν αφανίζει’ δταν ή ψ υχ ή  δεσπόζη 
απρακτεί το σώμα, καί τ’ άνάπαλιν δταν υπερέχω το σώμα, 
ή ψ υ χ ή  συστέλλετα ι καί στερείτα ι τάς 9είας αυτής ιδιό
τητας. Ή  στενή ενωσις καί πλήρης αρμονία τών δύο 
τούτων δυνάμεων, είναι το λαμπρόν πρόβλημα τον όποιου 
ό άνθρωπος ζητεί τήν λ ύσ ιν  εν μέσω τής λεπτότητος τοΰ 
νλικοΰ πολιτισμού καί τής άναπτύξεως τοΰ νοος.

Τό βέβαιον, κατά τά φαινόμενα, είνα ι οτι καί εις τήν 
μεγαλητέραν ακμήν της ή Φοινίκη ήγωνίζετο νά άποκρύ
πτη επ ιμελώς τήν πρόοδον τής β ιομηχανίας καί ναυτιλ ία ς  
της, καί είναι πασίδηλον οτι δ παρ’ αυτή εν χρήσει τρόπος 
τοΰ χρωματισμού τής Τυρίας πορφύρας εμεινεν άγνωστος 
είς τούς παλαιούς, καί οτι καμμία λεπτομερής περιγραφή  
δεν εμαρτύρησε τάς πολυπληθείς ά να κ α λ ίψ ε ις  τών ναυτι
κών της. Καί όμως, έκτος τής Τνρου καί Σιόώνος, πόλεων 
τοσούτων περίφημων καί ο λβ ίω ν , ή Φοινίκη εσπειρεν είς 
τά παράλια  τής Α σίας και ’Αφρικής απο ικ ίας α ϊτινες κατά  
τό μεγαλεΐον καί κατά τήν δύναμιν υπερέβησαν μετ’ οΰπολύ  
τήν μητρόπολίν των' το ιαΰτα ι ήσαν ή Ταρτησσός, τά Γά- 
δειρα , ή Καρτη'ία, ή ’Ιθάκη, το Άδρούμητον καί προ 
πάντων ή Καρχηδών ήτις εμελλεν είς το μ,ίτά ταΰτα  νά 
άναδείξτ} ία ντήν  τοσοΰτον λαμπράν καί περ ίβλεπτον.
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Ούτω λοιπόν ο! Φοίνικες, η οί άττοικοί των επεσκ ίφθησαν  
όλην τήν Μεσόγειον, διεκινδύνενσεν μ άλισ τα  με τούς ςό -  
λους των κυβερνωμένους inτό τον Ά μ ίλκω νος και 'Άννωνος, 
■πέραν των στηλών τον Ή ρακλέους, πέραν δηλαδή τών ο
ρίων τοΰ αρχαίου κόσμον και προσηλθον εις τά ϊ χώρα? 
όπου συνελέγετο τό ήλεκτρον. Ούδεis τών της 'Ισ πα ν ία ς  
καί ’Ιταλίας λιμένων διέφυγε τήν πρώραν τών τολμηρών 
των πλο ίω ν, ό δε Ή ρένος βέβαιο ι ότι επεσκέφθησαν εις 
τήν Γ αλατίαν τήν άργαίαν Λακυδώνα άφ ' ης οί Φωκαεΐς 
εμεΧλον μετέιτειτα νά εγείρωσι τήν Μ ασσαλίαν. Τό 
σκήτττρον τής Μ εσογείου άνήκεν κατά τήν εποχήν ε
κείνην, εις τήν Σιδώνα , τήν Τύρον καί τήν Καρχηδόνα , 
αίτινες όμως άνασσαι ζηλότυποι κα ι πολυάσχολο ι, δεν 
ενεπιστεύθησαν εις κανένα τά μνστήρια τών ανακαλύψεω ν  
των κα'ι τάς πηγάς τών θησαυρών αυτών. Ε ντεύθ εν  εξη
γε ίτα ι πώ ς, ενώ ή Φοινίκη διετρεξε στάδιον λαμπρόν, τό 
σ τ άδιον τούτο εμεινεν άμνημόνεντον από τήν ιστορίαν. 
Χ ώρα ενεργός, δεν ειχεν αΰτη μήτε 9έλησιν, μήτε καιρόν 
νά διηγηθή όσα επραξεν, και ’ίσως μ άλ ισ τα  ώς εξ  αν της 
πρέπει νά 9εωρήσωμεν καταγόμενον τό ήμέτερον αγγλικόν  
αξίωμα· " ό καιρός αργυρίου αντάξιος. " Π ολλάκις τωόντι 
οι εργατικοί λαο'ι στερούνται ιστοριογράφων·

*Ας μας έπ ιτραπη δε ενταύθα νά παρατηρήσω μεν eV 
παρόδφ πόσον ό χαρακτήρ τών νεωτέρων 'Ιουδαίων προσεγ
γίζει, ώ; προς τήν εμπορικήν δεξιότητα εις τον χαρακτήρα  
τών Φοινίκων, όποιον μάς τον παραστα ίνει ή ιστορία· ά
μοιροι και άνήκοντες e ii τήν μεγάλην σεμ ιτικήν οικογένειαν, 
επομένως συγγενείς κατά τήν .καταγωγήν οί δύο οΰτοι λαοί 
άναγκαίως ’έπρεπε νά συμφυρθώσι και κατά τήν εποχήν 
τής διασποράς. Τό εμπορικόν πνεύμα δεν ήτο μηδέ νά 
ήναι ήδύνατο τό συστατικόν στοιχεΐον τού ’Ιουδαϊκού π ο 
λ ιτ ισμ ού όποιον τον διενοήθη και ενομοθέτησεν ό Μ ωϋσής, 
ούδε ήθελεν ό ’ Ιησούς Χ ριστός άποδιώξει μετ' ατιμ ίας  
τούς πωλητάς από τον περίβολον τού ναού, αν ό λαός τής 
'Ιουδαίος ήτο λαός εμπόρων, Ή  Εβραϊκή ευφυΐα, πλήρης
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ύψους καί ποιήσεων δύσκολων ?/δυνατό κατά τάς ενδόξους 
αυτής ημέραν, νά περιορισθί) είς τά  μικρά βουλεύματα  
τοΰ γήινου συμφέροντος· ά λ λ ’ είς την ενοχήν της παρακμής 
εϊχεν άλλω ς  τό πράγμα, επήλθον τότε α ί άνάγκαι β ίου  
ελεεινόν και τότε επομένως το φοινικικόν στοιγείον κατί
σχυσή τοΰ 'Εβραϊκού καί συνετέλεσεν είς τό νά καταστήσω  
τούς διασπαρέντας ’Ιουδαίους οποίους τούς ΐδαμεν προ τοΰ 
δέκατου έννάτου αίώνος, φυλήν, δηλαδή, τραπεζιτών, το 
κογλύφων καί επ ί ένεχύρω δανειστών. Προσθετέον οτι 
υπό τήν έπ ο ψ ιν  ταύτην θεωρούμενοι ο ί υιοί τοΰ ’Ισραήλ, 
οί εξόριστοι αυτοί τής Κυριακής παραλίας δεν εξηχρειώ- 
θησαν, ά λλα  φυλάξαντες τήν προπατορικήν αυτών αρετήν 
διέμεινον, ώς εκείνοι, οί πρώτοι, έμποροί τοΰ κόσμου.

Έ νω  δέ ή Φοινίκι] έμόρφωνε τοιουτοτρόπως τήν εαπο- 
ρικήν ναυτιλ ίαν, ή 'Ε λ λ ά ς  εγκυμώνει επ ί τοΰ Α ιγαίου εμ- 
βρυον ναυτικοΐι πολεμικού καί επεμπεν είς τήν παραλίαν  
τής Τρωάδος στόλους τούς νμνηθέντας άπό  τον "Ομηρον. 
Δ ιά νά εννοήστ) τις όποια ήσαν τά  πλοία  τής εποχής εκείνης 
αρκεί νά άναγνώση είς τάς ραψωδίας τοΰ ποιητοΰ, τήν 
περιγραφήν τού περ ίπλου αυτών από νήσου είς νήσον, άπό 
ακρωτηρίου είς άκρωτήριον, άπό λιμένος είς λιμένα· όπόσην 
φρίκην προξενοΰσιν οί άνεμοι είς τούς ναυτίλους εκείνους1, 
αν έπιμείνουν ιτνέοντες μέ τινα  δύναμιν, τά  'Ε λληνικά  
σκαφίδια θέλουν διαμείνει ολόκληρον ενιαυτόν εις Αύλίδά, 
και οι αρχηγοί αυτών διά νά έμπνεύσωσιν θάρρος είς τον 
οεισιδαιμωνούντα στόλον, θέλουν άναγκασθτ) νά θυσ ιάσω σ ι 
νεαν κόρην, άνένοχον παντάπασ ι τής αργοπορίας ταύτης! 
Τά πάντα ήσαν τότε μεστά κινδύνων είς τούς πλέοντας, τά  
τταντα μυστηριώδη· α ί φάραγκες ύλακτο ύσ ι, α ί σύρτεις 
βρυχώνται, οί σκόπελοι λαμβάνουν μορφήν σειρήνων, α'ί- 
τινες συμ ψά λλουσα ι μέ τήν θάλασσαν προσελκύουν τά 
σκάφη διά νά τά συντρ ίψ ω σ ιν . Π άσα νήσος ’έχει, τον θεόν, 
τον δαίμονα, τον κύκλωπα, τήν γοητεύτριάν της· μούσα ένί 
λάγω τούτων τών θαλασσώ ν ήτο ή Φρίκη, ή έμπνεύσασα  
σΧ<:δόι/ ολας τάς άρχαίας ποιήσεις. Π ριν ή δαμάστ) τά
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στοιχεία, ό άνθρωπος τά έφοβήθη καϊ 6 μ ίγας ραψωδός 
δεν επραξεν άλλο elf,ιή νά μαρτυρήση τό αίσθημα τον το, 
ΐΐκονίσας π ισ τώ ς  τά? δόξας τον αίώνός του.

Οντω βαίνοντας φθάνομεν eh τήν εποχήν καθ' ήν ή 'Α 
λεξάνδρεια ελαβε τήν ήγεμονείαν της Μ εσόγειόν κτι- 
σθεΐσα  παρ Ε λ λ ή νω ν  επ ι γη ς τής Α ίγυπτον, ή ’Α λεξάν
δρεια εμφαίνει τήν διφυή ταύτην καταγωγήν καϊ φέρει έν 
eainfj τούς κυρίους έκάστης χαρακτήρας. ’Ε νώπιον τοΰ 
άνατέλΧοντος τούτου άστέρος , άμαυροΰται ή Φοινίκη και 
επ ισκοτείτα ι αυτή ή Καρχηδών. Ε ικοσαετίαν μόλις άφ ής 
6 Δεινόκράτης εθεμελίωσε, κατά  το σχέδιον τοΰ 'Α λεξάν
δρου, τήν χερρονησόπολιν ταύτην μεταξύ τής 9αλάσσης 
καϊ τής Μαρεώτιδος λίμνης, ή ’Αλεξάνδρεια κατέστη ήδη 
β α σ ιλ ίς  τω ν ανατολικών πόλεων καί άνασσα των θ α λα σ 
σών α ΐτινες  ίλουον τούς πόδας της· δλα τά πλούτη τής 
’Α σίας και 'Αφρικής, ολοι οί θησαυροί δσονς ήντλει μεν 
το διά ξηράς έμπόριον άπο τά ενδότατα τής γης, ετρύγων 
δε τα  Ε λ λ η ν ικ ά  και Καρχηδώνια πλοία  εις τάς απωτάτας 
παραλίας, συνέρρευσαν μετ' ολίγον εις τήν πλουσ ίαν ταύτην 
αγοράν, εις τήν κοινήν ταύτην άποθήκην τής οικουμένης, εις 
τήν μεγαλοπρεπή τών Π τολεμαίων καθέδραν. Ή. Α λε
ξάνδρεια περ ιείχε  001),000 ψ ν χ ά ς ,  οσας δηλαδή κάμμία  
εκ τών πόλεων τής παραλίας ταύτης δεν περ ιέλαβε ποτέ 
εις τον μ ετέπειτα  χρόνον και τόσην σφοδράν κίνησιν ε'ιχε 
δώσει εις τήν ά νάπ τνξ ίν  της ό θεμελιωτής αυτής ώστε δέκα 
εκατονταετηρίδας μ ετέπ ε ιτα , ό Μουσουλμάνος ’Αμροΰ, 
επαιρόμ*νος διά τήν κατάκτησίν το ν , εγραφε προς τόν 
Κ αλίφην Όμέρην. " 'Ιδού εγώ κύριος τής πόλεως τών 
,, Δνσμών. Ή  έκτασ ίς της απέραντος, δεν δύναμαι νά σε 
,, ε ιπώ  όπόσα περιέχει θαύματα, σε λέγω  μόνον ότι εχεί 
,, 4,000 λουτρά. )2,U00 έλαιοπωλητάς, 4,000 ’Ιουδαίους 
,, φορολογούμενους, 4,000 κωμψδούς κλπ . ,,

Ή  Ρώμη δεν ένήργησεν εις τήν θαλασσοπλοΐαν τής 
Μεσογείου άπ ’ ευθείας, α λλά  εμμέσως, ούτως είπεΐν ' ώρ~ 
γανισμένη κατ' άποκλειστικάς καϊ ίδιο τελείς αρχάς, ή
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'Ρώμη δεν παρεδέχθη πώποτε ώς συμφέρον Της, ό,τι δεν 
ητο συμφέρον τών -πατρικίων της καί, ΰποδουλώσασα τον 
κόσμον, δεν παρεξετράπη μηδέ γραμμήν από τήν ηγεμονι
κήν της αξιοπρέπεια ν άλλο ι έμπορεύοντο δΐ αυτήν, αυτή 
δέ ωφελείτο  anτό τό έμπόριον τούτο και έξέτεινε δΐ αύτοΰ 
τά μέσα τής δυνάμεώς της, α λλά  πώ ποτε δεν εμόλυνε τάς 
χεΐράς της είς αυτό. Ή  ̂ κυρίως Χεγομένη ' Ρωμαϊκή χώρα 
[A gcr RomanusJ δεν περ ιειχεν είμή ασήμαντους τινας 
λιμένας συμβάΧΧοντας είς ευτελείς άνταΧΧαγάς' ή μεγάΧη 
βιομηχανική κίνησις ητο μακράν τής πρωτευούσης τοΰ κρά
τους είς τάς ΊταΧ ικάς, ΓαΧατικάς, Νουμιδικάς, 'Α σιατικός, 
Α ιγυπτιακάς κα ι 'ΕΧΧηνικάς αποικίας. Ή  'Ρώμη ήρκείτο 
είς τό νά στέΧΧτ) αυτόθι ανθυπάτους όμοιους τοΰ Ούήρρου 
οϊτινες εγύμνωναν τάς διοικονμένας χώρας, μέρος μέν προς 
όφελος τώ ν μητροπόΧεων, κυρίως δε προς όφελος εδικόν 
των. Τό κράτος ειχεν επαρχίας αποκλειστικών διωρισμέ- 
νας είς εν τ ι είδος εμπορίου ■ ή Σ ικελ ία  και Α ίγυπτος  
ήσαν α ί σιτοφόροι επαρχ ία ι [fromeiltaucs], ή Νουμιδία 
παρείχε ελαιον και ίππους, ή Συρία, μετάξην και οίνους, 
ή 'Ε λλά ς σταφίδας και ίσχάδας, ή Μ υδία, Λυδία, Καρία, 
Π αμφυλία , Κ ιλ ικ ία , Ίβ η ρ ία  διάφορα καί πο ικ ίλα  προϊόντα. 
Λιά τής δυνάμεως λοιπόν καί επιρροής της, ή β α σ ιλ ίς  τής 
οικουμένης συνεκέντρωνεν είς έαυτήν ολην τήν εμπορικήν 
κίνησιν τής εποχής εκείνης κα\ καθεκάστην επορίζετο εξ 
αυτής νέα προς τήν στρατιωτικήν υπεροχήν της στο ιχεία ' 
α ί άπο ικ ία ι έχάλκευον τοιουτοτρόπως τάς άλύσεις με τάς 
οποίας ή μητρόπολις τάς έδέσμενεν. Μόνη ή Καρχηδών 
^τόλμησε νά άντισταθή είς τήν γ ιγα ντια ία ν  εκείνην δύναμιν, 
άΧΧά νικηθεΐσα και αύτή, εξέτισε βαρειαν δίκην διά τον 
εφήμερον αυτής θρίαμβον καί έτιμωρήθη υύστηρώς διότι 
ενεπνευσε τοσοΰτον φόβον είς τήν 'Ρώμην. Ή  ’Αλεξάνδρεια 
διέπρεπεν ομοίως οΰκ ολίγον' έιχον δέ άξιους λόγου λ ιμ έ
νας και ή 'Ι τα λ ία  τήν Γένουαν, τήν Παρθενωπήν, τό Ά -  
ριμινον, τήν Σαλασίαν, τους Λοκρούς καί τό "Τδρυντον ή 
Σικελία τον ’Ακράγαντα καί τάς Συρακούσας' ή Ισπανία ,
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τήν Ταρρακώνα, την Ο υαλεντίαν καϊ την 'Εμπορίαν, κτι~ 
σθεΐσαν υπό τών Φωχαέων' ή Γαλατία  την Μ ασσαλίαν, 
την Ν ίκαιαν, τήν Ναρβώνα καϊ το ’Αρέλατον. Ή  '.Ελλάς 
εϊχεν ek  μεν τήν στερ ιάν τήν Κόρινθον, τήν Ναιπτλίαν, 
τήν Ίω λκόν, τον Π ειραιά καϊ τήν Ν αύπακτον' ΐ ίς  δε τάς 
νήσους τήν Σκύρον, τήν Χ αλκίδα, τήν Κνωσσόν, τά? Κ υ
δωνιάς, τήν Ζάκυνθον καϊ τήν ’Ιθάκην, τής όποιας τό όνομα 
ενθυμίζει τήν ’Οδύσσειαν. Ή  μικρά ’Α σ ία  εϊχε τήν Έ λ έα ν  
καϊ τήν Φώκαιαν, μητέρα τών γαλατικώ ν αποικιών, τήν 
τετραλίμενον Μ ίλητον, τήν ένδοξον διά τον κολοσσόν 
της 'Ρόδον, τήν Ταρσόν, 'όπου προσηλθεν ή Κ λεοπάτρα  
έπϊ τριήρους έχούσης χρυσήν τήν τρόττιν καϊ πορφυρά  
τά ισ τ ία ' όλοι οΰτοι οί λιμένες έδιδον ελπίδας τ ιια ς  
και ειχον ικανά μέσα, ά λλ ' ή 'Ρωμαϊκή πολιτική  δεν 
έσυγχώρει νά τά αύξήσω σι μή καϊ παρασυρώσιν εις «7το
πείρας αποστασίας. 'Από τών χρόνων τοΰ Ταρκινίου τό 
σύστημα τής 'Ρώμης ήτο πάντοτε τό αυτό καϊ πάντοτε ή 
β α σ ιλ ϊς  αυτή άπέκοπτε τάς κεφαλάς όσαι ύψοΰντο ύπε- 
ράνω τών άλλω ν, κ έπ ιμελώς ήγρύπνει μή τ ις προσέγγιση  
τό ανάστημά της.

Έ π ϊ  τής 'Ρ ωμα ϊκής παρακμής, δ ιακόπτεται πρός μικρόν 
ή εμπορική καϊ ναυτική κίνησις τής Μ εσογείου· προσεγ
γ ίζε ι ήδη τότε ή ώρα τής τών Βαρβάρων εισβολής καϊ ή 
άνθρωπότης κατάληφθεΐσα υπό τοΰ Χ ρ ιστ ια ν ισμ ο ύ , εύ- 
ρίσκεται εις τήν παραμονήν μεγάλης μεταμορφώσεως' α ί 
άρχαία ι σχέσεις διατηρούνται μ έν ,ά λλά  προδήλως αδρανείς 
καϊ ακίνητοι· αν καϊ τό νέον τής ’Α νατολής κράτος ρ ίπ τει 
διαλειπούσας τινάς ακτίνας, πα ν δμως ελατήριον θετικής 
δράστηριότητος χαυνοΰται έν μέσω τών θρησκευτικών 
αμφισβητήσεων καϊ τών ανακτορικών μεταβολών. Τό Β υ
ζάντιον, πόλις τρυφής καϊ Χαμπρότητος, δεν είμπορει νά 
Χογισθή μητρόπόλις εμπορίου · καϊ δμως τις ποτέ άλλη  
πόλις είχε κάλητέραν θέσιν; λιμένα έχουσα τον Βόσπορον 
ήτοι θάλασσαν ολόκληρον, πατούσα τον ενα πόδα έπ ϊ 
τής Ευρώπης, τόν άλλον έπ ϊ τής ΆνατοΧής, κρατούσα
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τάς κλεϊς τοΰ Ε ϋξείνου είς τήν αριστερήν αΰτ ι;; χεΐρα, 
είς δε 7j)v δεξιάν τό σκήπτρον τής Μ εσογείου, κείμενη είς 
τό ώραιότερον της γης κλίμα , και επ ί της πλουσιωτέρας 
χωράς, ί οποίας δεν ήδύνατο νά ελττίστ/ η Κ ωνςαντινούπολις 
τύχας; Δ ία  νά φθάστ) είς τον ύπέρτατον βαθμόν της  
δεδομένης τω  άνθρώπω ευδαιμονίας και λαμπρότητος, δεν 
(ίχε χρείαν είμη λαοΰ βιομηχανικού και νοήμονος καί 
ηγεμόνων όπωσοΰν τουλάχιστον δραστήριων καί ευφυών'. 
Ά λ λ ’ η βυζαντινή  αυτοκρατορία, ψ·}φοθετικώς ώργανι- 
σμένη, δεν εδανείσθη από τό η6η τταρακμάζον 'Ρωμαϊκόν 
πνεύμα καί τον ε ίσέτι άρτιπαγή  χρ ιστ ια ν ισμ ό ν, είμη 
ο,τι κρόνιον και γραιώδες είχε τό εν, δ,τι νηπιώδες 6 άλλος, 
και εσχημάτισεν εντεύθεν ev ολον βρεφικόν άμα και 
παρήλικον, εν μ ίγμ α  πα ιδ ικώ ν αθυρμάτων καί γεροντικών 
μωρολογιών. *Αν δεν είχε τοσοΰτον βάσκανον τύχ η ν , 
τό Βυζάντιον ήθελεν επ ί πολύν χρόνον δεσπόζει τής  
οικουμένης καί ιδίως τής Μεσογείου. Νομίζομεν μά
λ ισ τα  οτι ή 3έσ ις αύτοΰ είνα ι τοσοΰτον θαυμαστή και 
έξοχος ώςε εξάπαντος θέλει έγερθή επ ' αύτής πόλις 
νέα, α ξ ία  νά ίσχύη όσον ούδεμία άλλη . Οί Τούρκοι παρε- 
λεύσονται, ό τόπος όμως ’όπου μόνη θέλει υπάρχει ή κόνις 
αυτών, πέπρω τα ι νά διαμείνη διά παντός στολιζύμένος υπό 
τής φύσεως, ώς υπό δαψ ιλούς μητρός, μέ τά λαμπρότερα  
αυτής δώρα. Δ ιά  ταΰτα καί όταν ό μέγας τής Γ α λλ ία ς  
φαντασιοκόπος, ό εν τί} ’Α γγλ ία  ολίγον εγνωσμένος καί 
εκτιμώμενος Κάρολος Φουρέριος, έζήτησεν είς τήν υφήλιον 
χώραν αρμοδίαν προς έγκαθίδρνσιν τής μητροπόλεως τού 
ίόανικοΰ αύτοΰ κόσμου, έξελέξατο τον Βόσπορον κΆΪ τό 
■Β υζάντιον, τών οποίων τά μαγικά, ούτως ειπεϊν, θέλγητρα  
ειμπορούν νά δώ σασιν αφορμήν είς γέννησιν παντός ο
νείρου.

Κατά τούς επομένους αιώνας, τό εμπορικόν καί ναυτικόν 
ζήτημα αφανίζετα ι ενώπιον τών θρησκευτικών συζητήσεων.
Η  ’Αλεξάνδρεια, αντί νά ηναι αποθήκη τής Ά σ ία ς  καί
Αφρικής, γ ίνετα ι ήδη καθέδρα εκκλησιαστικών  συνοδών
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ερχεται επειτα ό Μ ωάμεθ καϊ εγείρεται ή μεταξύ τών 
οπαδών τοΰ Ευαγγελίου καϊ Κορανίου πάλη , καθ' ήν το 
τελευταίοι τούτο άνασπά ττρωτόν τό ξίφος καϊ κόπτει μ& 
τον σίΒηρον δ,τι το εύαγγέλιον προσπαθεί νά λύση διά τοΰ 
λόγου. Καθυποτάσσει, την Α ίγυπτον, την Νουμιδίαν, την  
'Ισ πα ν ία ν  καϊ π έμ πει τάς έμπροσθοφυλακάς του μέχρις 
αύτης τής Γ αλατίας, οτε καϊ ήθελεν άττωΧεσθή ό 
χριστιανισμός άν δεν ύπήρχεν ό ΚάροΧος M ap τέλος" 
ά λλ ’ ηχεί η ώρα τής άνταποδόσεως, καϊ το εύαγγέ- 
λιον άνασεϊον ήδη την μάχαιραν, ώ θεΐ προς άνατολάς 
ολοκλήρους Χαούς ανακράζοντας το " ούτω βούΧεται 
θεός  . ” Ε ις την παλίρροιαν αυτήν , ή θάλασσα  
δεν χρησιμεύει είμή ώς πάρεργύν τ ι μέσον , διότι οί 
απειράριθμοι εκείνοι δορυΛτήτορες στρατοί δεν ρ ιψ ο -  
κινδυνεύουσιν επ ' αύ της τά  Άμορφα αυτών πλήθη  · 
ά λλ ' οί μεν Μουσουλμάνοι διέτρεξαν τήν μεσημβρινήν 
πλευράν τη ς Μ εσογείου , οί δε σταυροφόροι συνε- 
πλήρωσαν τήν περιφέρειαν γύρ ισαν τες τήν δεξαμενήν 
από τής άρκτον. Ή  πάλη  λοιπόν τών εθνών κα'ι τών 
θρησκειών περ ιστρέφετα ι διηνεκώς εντός τής αυτής ζώ νη ς  

καϊ ή ίςορική κίνησις φα ίνετα ι προσηρτημένη εις τά  παρά
λ ια  ταΰτα ' αν έν μέσω τών διχονοιών τούτων, τό εμ
πόρων καϊ ή να υτιλ ία  δεν κατέχωσιν τήν πρώτην θέσιν, 
κινούνται δμως ούχ ήττον καϊ εχουσι τήν επιρροήν των. 
Οί άραβικοϊ στόλοι χρησιμευουσιν είς τήν διατήρησιν τής 
συγκοινωνίας μεταξύ τών τρ ιώ ν μεγάλων βασ ιλε ίω ν είς 
τά όποια ό 'Ισλαμ ισμός δ ια ιρ ε ίτα ι, τό τοΰ Βαγδατίου 
τό τοΰ Κ αϊρβανίου κα ϊ τό τής Κορδούης. Οί στόλοι οΐιτοι 
φερουσιν είς τά  σ πλά γχ να  των ότε μεν τήν ειρήνην, ότε 
S i τον πόλεμον' εκτός δέ τούτων, τά  πάντα  μάς πείθουσιν  
οτι οι μουσουλμανικοί λαοϊ εΐχον κατά τήν εποχήν εκείνην 
τής ευδαιμονίας καϊ δόξης τ ω ν ,  εμπορικόν ναυτικόν όχι 
άσήμαντον καϊ ότι τό ναυτικόν αυτών τούτο ήσχολήθη καϊ 
είς ανακαλύψεις. Μολονότι τό αληθές μετακομιστικόν 
τού"Αραβος μέσον είναι ή ξηρά, διόπερ καϊ ονομάζει τήν
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κάμηλον elt τήν μεταφορικήν του γλώ σσαν ητ λ ο ϊ  ο ν τ η ς  
Ε ρ ή μ ο υ ,  π  ιθανώτατα όμως δεν ίΓαρεΐδε τα  άπειρα πλεο 
νεκτήματα τον κατά θάλασσαν Εμπορίου, καί ή Εμπορική 
και Επιςημονική 7τρόοδοί της Εποχής εκείνης μαρτνρούσιν 
οτι οι ΚαΧίφαι εμεταχειρίσθησαν άμφοτέραϊ τάς εμπορι- 
κάς ταύτας οδούς. 'Ά νεν  τούτου, 6 'Ισλαμ ισμ ός δεν ήθελε 
συγκεντρώσει elf χεΐρας του τόσον άπειρον πλούτο ν , 
τόσην β ιομηχανίαν και τόσας τέχνας, τόσα? αναμνήσεις 
Εμπορίας και Ενέργειας. Ή  'Αραβική Επιστήμη δεν ήθελεν 
αποκτήσει πρόσκαιρον μεν, ά λλ ’ άναμφισβήτητον κυριαρ
χ ία ν , ή δε γεω γραφ ία  δεν ήθελεν Εγκαυχάσθαι ήδη είς 
τά ονόματα τού Ε λ-Μ ακΰνου, Ε λ-Μ ακρ ίζυ , Α βο υ-Ε λ-  
Φετά, Ε λ-Β ακο υ ϊ καϊ Λεοντος τοΰ ’Αφρικανού. ΆΧΧά 
καθώς ή πλημμύρα τών μουσουλμανικών φυλώ ν Επροκάλεσε 
Επί TTJf γης τήν εισβολήν τών σταυροφόρων, παρομοίως 
είς τάς θαλάσσα ί, ή παρουσία τών 'Αραβικών στόλων  
εττ έφερε τήν Εμφάνισιν τών πειρατικών πλο ιαρ ίω ν τών 
Νορμανδών οΰτω λο ιπόν διώκεται νφ ' δλας αυτής τάς 
φάσεις ή πά λη  τών δύο θρησκευμάτων και τών  δύο π ο λ ι
τισμών' πειρατα ι άγριοι άΧΧ' ατρόμητοι, οί ΝορμανδοΙ 
πολιτίζοντα ι κατά μικρόν καϊ άποβαίνουσι μετ' ολίγον 
τυχοδιώκται διάσημοι άφήσαντες φήμην ού μικράν τού ονό
ματος των και 'ίχνη π ο λλά  τών ποδών των εις Συρίαν  
και Σ ικελίαν. Συγχρόνως τά  βλαστάνοντα  άπό τού Χ ρ ι
στιανισμού στρατιω τικά  τάγματα  τά  όποια , ώς τό της  
'Ρόδου, άναγκαίως γίνοντα ι ναυτικά, προάγουσιν Επαισθη- 
τώς τήν ναυτικήν άναγέννησιν. Μ ετά  τά  ‘Ε λληνικά  
σκάφη Επηλθον α ί 'ΡωμαϊκαΙ τρ ιήρεις, μετά τάς 
τριήρεις α ί τριακοντήρεις, μετά τά ς τριακοντήρεις τά  
κατάφρακτα πλοία . Ή  δέ μεγάλη Εκείνη τών Εθνών σύγ-  
κρουσις Επέφερε τήν ανάγκην τών αμοιβαίων ανταλλαγώ ν, 
διότι έκαστος Βέλει νά δανεισθη άπό τούς γείτονάς του οσα 
νυντελουσιν e li τήν ευδαιμονίαν των, και οΰτω? ό πόλεμος 
τταρασκβυάζει τάς είρηνικάς σχέσεις.

Υπό τοιούτους οιωνούς προοιμιάζει Εν τί} Μ εσογείω ή
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έποχη τον μεγαλείου τών ’Ιταλ ικώ ν δημοκρατιών και μ ά 
λ ισ τα  τή ς Έ νετ ία ς  και Γενούης’ λόγω  πλούτου και δρα- 
στηριότητος, α ΐ δύο αΰτα ι πόλεις ν ικώ σι μετ' ολίγον τό 
Β υζάντιον τό οποίον μεταβα ίνει ήδη είς χειρας τω ν 'Ο θω 
μανών, άφίνον τήν Μεσόγειόν είς τήν αποκλειστικήν τών 
δύο εκείνων ολιγαρχιών εξουσ ίαν διότι ή Γ α λλ ία  δεν εσύ- 
στησεν ετι τήν επιρροήν της" ή Ι σ π α ν ία , μεγαλοδύναμος 
επ ι τής ξηρας, αμελεί τούς λιμένας τη ν  ή 'Ι τ α λ ία  σπα - 
ράσσει αδύνατος υπό διαφόρων άρχρμένη' ή ’Ανατολή 
τέλος δ ιατελεΐ είς τον πρώτον τής κατακτήσεως βρασμόν. 
Ά λ λ ' άμα έγκατασταθείσης τής 'Ο θωμανικής εξουσίας 
έπ ι τών ερειπ ίων τοΰ Σαρραζινικοΰ κράτους καϊ τής Βυ- 
ζαντινής δυναστείας , καϊ εγείρεται ολόκληρος νέα τάξις  
σχέσεων καϊ ανταλλαγώ ν, γνωστή ύττό τήν επωνυμίαν τοΰ 
ε μ π ο ρ ί ο υ  τ ή ς  ’Α ν α τ ο λ ή ς . Τότε ή ηγεμονία με
ταβ α ίνε ι είς τήν Μ ασσαλ ίαν καϊ μετ' αυτής είς τήν Γ α λ 
λ ία ν , διότι ή Μ ασσαλία  ήνώθη ήδη με τό βασ ίλειον έ ■ 
κείνο. Ε ίνα ι μεν αληθές οτι καϊ προηγουμένως η Μ ασσαλία  
άπελάμβανε προνόμιά τινα  είς τούς Σαρραζινίους λιμένας, 
ά λ λ ’ α ί μετά τοΰ Σολιμάν κατά το 1535 γενόμεναι συμ 
βάσεις , έξέτεινον τά προνόμια ταΰτα . Ή  Γ αλλ ική  σημαία  
πρώτη έκυμάτισεν είς Κ ωνσταντινούπολή έπ ϊ τής θύραί 
Προξενείου* οί ’Ε νετοί δεν έγιναν δεκτοί είμή κατά το 1580* 
ο ί'Ά γ γλ ο ι κατά  τό 1599· οί 'Ο λλανδοί, τό 1612· οί Γε- 
νουαΐοι τό 1655. Τά διάφορα ταΰτα  ’έθνη ολα εμπορικά 
ή βιομήχανα συνηγωνίσθησαν είς τάς αγοράς τής ’Ανατο
λής, καϊ είς τον αγώνα τοΰτον ο ί ’Ά γγλ ο ι δεν ελαχον τής 
μικροτέρας μερίδος. Ούτως άκολουθοΰντες , κατά τούς τε
λευταίους αιώνας, τάς παραλλήλους δυνάμεις α ΐτ ινες άντε- 
σταθμ ίσθησαν άμοιβαίως είς τήν Μεσόγειον, βλέπομεν 
τήν Γένουαν καϊ τήν Έ νετ ία ν  έκλειπούσας κατ’ ολίγον 
ολίγον, ενώ κραταιοΰται τό Λιβοΰρνον, πόλις ήμιφλωρεν- 
τινή, καϊ εγείρεται ή Τεργέστη έν μέσω αλιευτικώ ν τινων 
καλυβών· Ή  Ν εάπολις καϊ ό Πάνορμος, ή Βαρκελώνη καϊ 
ή Ο ύαλεντία δεν άπέβλεπον είς τό νά έκ·τείνωσι τήν ναυ-
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r -ικην αυτών δύναμ ιν  άλλ.’ η Μ ασσαλία  αυξάνει καθη- 
μέραν. ’Ο λίγων είσέτι χρόνων αδιαφορία εκ μέρους της 
’Α γγλ ίας και ή Μεσόγειος μ εταβάλλετα ι είς Γ  α λ λ  ι  κ η ν 
λίμνην, ώς την εκάλει ό Βοναπάρτης' ά λ λ ' ή Μ εγάλη  
Βρετανία κατενόησεν εγκαίρως πόσον ητον απαραίτητον 
είς αυτήν νά καταλάβω θ ίσ ιν  άτρωτον κατά την ττολύττο- 
ρον ταύτην θ ά λ α σ σ α ν  δθεν και κατακτήσασα μεν κατά  
το 1704 τά Γάδειρα, άπωλέσασα δε κατά τό 1756  
[Mahon] την Μ αγονίαν, i  κυρίευσε τό 1800 την Μ ε- 
λ ίτη ν καϊ υπό τονομα της προστασίας έξετεινε την κυ
ριαρχίαν της, μετά τινας ενιαυτούς, είς τάς’Ιουνίους νήσους. 
Ούτως λοιπόν η ’Α γγλ ία  κατέστη δεσμοφύλαξ της Μ ε
σογείου καϊ έπροοιμίασε, διά της πολεμ ικής υπέροχης 
της, είς την ναυτικήν υπεροχήν την οποίαν έκτοτε άδια- 
λ ε ίπ τω ς άσχολεϊτα ι νά στερεώστ) καϊ νά ανάπτυξη . 
Τό ρεΰσαν είς Άβουκίρον καϊ Τραφαλγάρην ’Α γγλικόν 
αϊμα, ματαίως δεν ερρευσεν, διότι είς αυτό όφείλομεν την 
έπϊ τεσσαράκοντα έτη μηπω ελαττωθεΐσαν θαλασσοκρα- 
τορίαν μας.

Ίδομεν άχρι τοϋδε οποία ά λνσ ις  επ ικρατειών εσχημα- 
τ ίσθη  πέρ ιξ της Μεσογείου θαλάσσης, π έρ ιξ τον σ τα 
δίου τούτου τών μεγαλητέρων ιστορικών συμβάντων" έθνος 
άπεδίωκε έθνος, δύναμις ηφάνιζε δύναμιν' τοιαύτη η τύχη  
τοΰ κόσμου τούτον α ί επ ικράτεια ι δεν είναι στερεώτεραι 
τών πό λεω ν, μηδ’ α ί πόλεις μονιμώτεραι τών ατόμων, 
Σωρεύομεν λ ίθο ν  eVi λίθου καϊ άνεγείρομεν μετά μόχθον 
πολλοί) καϊ κόπου τό κτίριον τού κλέους μας, όταν δε 
προσεγγίσωμεν είς την κορυφήν, ιδού επέρχεται ςρόβιλας 
καϊ αφανίζει εν ροπή οφθαλμού τό έργον πολλώ ν αιώνων. 
Α λλά διερραγώτα υπό της άπροσδοκήτον ταύτης πνοής, 
τά στο ιχεία  τον έργον μας συμπηγνύουσιν ολίγον παρεκεΐ 
άλλα ι χεΐρες άναμορφοΰσαι καί καλλύνουσαι αυτά. Ούδέν 
διαρκές εν τω  κόσμω τούτω καϊ ούδέν απολωλός. Ζ ην  
εστι τό διηνεκώς μετασχηματίζεσθαι καϊ είς αυτήν την 
βραδεΐαν αμα καϊ σπουδαίαν αλληλουχ ίαν τών ημερών, 

(TOM. Β. ΦΥΛ. Β.) 2.
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Ζημ. τοΰ Μ . Τό άρθρον τούτο εξηχθη από σ ύ γ 
γραμμα άρτίως εκδοθεν υπό ’Ά γγλου  τίνος ναυτικο ί α ξ ιω 
ματικού [Twelve months in the Mediterranean] * e- 
θεωρήσαμεν δε την Χαμττράν ταύτην αν και δρο μα ίαν i ξ ι
στό ρησιν της Μ εσογείου περίεργον εις τάς παρούσας 
περιστάσεις δτε, καθ’ δΧας τά ϊ πιθανότητας, η θάΧασσα 
αΰτη πρόκειται νά γίντ) αυθις στάδιον μεγάλων πραγ
μάτων.



Φ ΥΣΙΚΗ  ΙΣΤ Ο ΡΙΑ.

Χΰι/οψις αυτής [^ί%ξί τοΰ ΚvSiepov. 
Βιογραφία τούτου.

Ή  Γ αλλική  επανάστασις, ήτις κατέστρεψε τά πάντα, 
•προστάτΐυσεν έξαιρετως την επ ιστήμην ' οθεν ττ) 9  ’Ιου
νίου 1791 έξεδόθη ψ ή φ ισ μ α  ίιπερ τοΰ Μουσείου, και τών 
ανθρώπων τά πνεύματα έστράφησαν βαθμηδόν προς τήν 
σπουδήν τών φαινομένων τής φύσεως.

Έ ξετάζοντες τούς μεγάλους άνδρας εκείνων τών αειμνή
στω ν χρόνων, είιρίσκομεν τοιοΰτον καϊ τον Κυβιέρον· 
επειδή λαβώ ν εκ φύσεκς  νουν ορθόν, καθαρόν και ευρύχωρον 
επεχείρησε πάντοτε πολλά  διά μ ιας πράγματα, τά όποια ί~ 
φερεν είς εντυχες τέλος. Δ ιά  τοΰτο ό βίος αύτοΰ διαιρείται 
εις πολιτικόν και επιστημονικόν.

’Ε νταύθα  2έν σκοπεύομεν οΰτε βωμόν νά άνεγείρωμεν 
είς τον περικλεή τούτον φιλόσοφον, οΰτε νά έξευτελίσωμεν 
άνθρωπον, τον όποιον εθαύμασαν ό λο ιο ί σύγχρονοι' Βελο
μεν Be απλώς διηγηθή τάς πράξεις του άφίνοντες τήν π λ ά -  
<;ιγγα νά κλίνη ά φ ’ έαυτής δεξιά ή αριστερά κατά τί,ς 
περιστάσεις.

Ό  Γεώργιος ( Λεοτι ύλδος, Χριστιανός, Δαγοβίρτος 
Φριδερΐκος) Κυβιέρος εγεννήθη τήν 23 Αύγούστου 1J65  
είς το Montbeliarrl πόλιν τής Γ αλλ ία ς άνήκουσαν τότε είς 
τό βασ ίλειον τής Βυρτεμβέργης. Ή  οικογένεια αυτού εκ 
τής κώμης Cuvier τής επαρχίας τοΰ Ju ra  ήτο μάλλον 
εΰγενής ή πλούσ ια  · ό δε πατήρ αξιωματικός τάγματος 
Ε λ β ετώ ν  μισθοφορούντος παρά τοΐς ΓάΧλοις εδίδαξε τόν 
νεον τά δόγματα τής τών δια μαρτυρουμένων θρησκείας, καί 
επεμελήθη ίκανώς τήν εκπαίδευσίν του ' όθεν εφάνη απ’ 
άρχής όποιος εμελλέ ποτε νά άποβή  · επειδή εκτός τής 
λαμττράς μνήμης κα\ αγχίνοιας, τήν όποιαν ειχεν, ήγάπα  
πολύ τήν άνάγνωσιν τής ιστορίας, εγνώριζε την Λατινικήν,

10*



Έ λληνικην, Γερμανικήν, και σχεδόν ολας τάς σημερινάς 
διαλέκτους της Ευρώπης, τέλος πάντων εσπούδασεν εύδο- 
κίμως τά μαθηματικά καϊ τάς φυσ ικάς έπιστήμας καϊ μό
λ ις  δεκαπενταετής ήξιώθη πολλώ ν αριστείων είς τό κατά- 
ζημα, ο που έδιδάσκετο.

Κ ατά τό 1J84 άνεχώρησεν άπό  το Montbeliard είς τό 
Στούτγαρδ, και εκεί εκλεξεν άντI τού λυκείου την ακαδη
μ ίαν, ήτις έμελλε νά εκπαίδευση δύω ενδόξους άνδρας αυτόν 
και τον Schiller- ηκουσε δε μ άλ ισ τα  τάς επιστημας και 
την φιλοσοφίαν άπό τον Killm eyer · άλλ ’ ή φυσική τού 
πνεύματος αυτού τάσ ις προς τάς θετικωτέρας Ιδέας δέν 
επηρεάσθη διόλου άπό τού διδασκάλου τον πλατω νισμόν’ 
αφού δέ διέδραμεν όλον τον κύκλον τών σχολικών μαθη
μάτων ό Κυβιέρος υπήγεν είς μικράν τινα  κώμην τής Νορ- 
μανδίας, όπου άνεδέχθη την αγωγήν παιδός τίνος, και ε- 
μεινεν εκεί ασφαλώς ώς είς εΰδιον λιμένα, ένω ή τρικυμία  
(ζάπλουτο καθ' όλην την Γαλλίαν.

Α ί πολ ιτικα ι μεταβολαι διασκορπίζουσιν ώς ναυάγιον 
τούς ανθρώπους και τά πράγματα. Ε ίς τοιαύτην περ ίςασ ιν  
σοφός τ ις Γάλλος καλούμενος Τεσσιέρος, άφού ήναγκάσθη 
νά άλλάξη καί όνομα και επάγγελμα, ελαβεν ΰπνρεσ ίαν  
ιατρού είς τό στράτευμα' έλθών δέ κατά τύχην πλησ ίον  

'τη ς Friqnenville ηκουσε πολλά  λεγάμενα π ερ ί νέου τινός 
εκδότου είς την σπουδήν τής φύσεως, και εφρόντισε νά τον 
γνω ρ ίσ γ  ό Κυβιέρος τωόντι ωφελούμενος άπό τής θαλά σ 
σης τήν γειτονίαν περιειργάζετο τούς εμπεριεχομένους είς 
αυτήν θησαυρούς, εξέταζε τά μαλάκια  και κογχύλια, όσα 
ό άνεμος εφερε πολλάκις είς τον αίγιαλόν, ή οί άλ ιεΐς  
εσαγήνευον, άνέτεμνε τούς ίχθείς και ήρεύνα άκριβώς τά 
ίργανά  των. Δ ιά  ταΰτα συσταθείσης είς εκείνον τον το- 
πον φυσικοϊστορικής εταιρείας εψηφ ίσθη  όμοφώνως γραμ- 
ματεύ< αυτής.

Tore διέτριβεν εν Παρισίοις άλλος νέος φυσικο ίστορι- 
κός ο Κ. Γεωφρουας Σαιντϊλαιρος, [Geoffroy de Saint 
Hilaire] , οστις περιελάμβανεν είς εαυτόν τήν τύχην τής
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επιστήμης' επειδή ώ? φίλος και θετός νιος ένταΰτώ  τον 
Δωβαντώνος,Βιέπρεψεν άπό νεαρας ηλικίας είς τάς μαθήσεις' 
οθεν πβρϊ τό εικοστόν πρώτον έτος διωρίσθη διευθυντής τον 
Μουσείου.

Έ ν  τούτοις ό Τεσσιερος γράφων περί τοΰ Κυβιέρου εις 
Παρισίους προς τούς κυρίους Ό λλιβιέρον,Λ ασεπέδον,Ίουσ- 
σιέα και άλλους, ιδιαιτέρως δε προς τον Π.αρμαντιέρον ελε-  
γεν δτι εΰρήκεν ένα μαργαρίτην eh τήν κάπρον τής Νορμαν- 
δίας' και αΰτοι συνέχαρησαν πάντες οτι η επιστήμη κατα- 
κλιθείσα  ώς κάλαμος έμελλε π ά λ ιν  νά άνυψωθή μετά τήν 
θύελλαν, θεωρούντες δε ώς αίσιον οιωνόν τήν αγγελίαν  
ταύτην έφίλοτιμήθησαν νά συνεργήσωσι περϊ τούτου· προ- 
θυμήθη δε μ ά λ ισ τα  ο Τεωφρουάς, εις τον όποιον ό Ίουσ- 
σιεύς ειπεν δτι ό νέος Κυβιέρος εμελλε νά κατασταθή ποτέ 
άξιος τοΰ Δ ελάμβρον επειδή Βαυμάσας τήν προφητείαν 
τον σύστησεν είς τούς εταίρους του, ιδιαιτέρως δέ είς τον 
Ααμάρκην, δστις όμως ολίγον έφρόντισεν ' αύτός δε άφοΰ 
διήλθεν έκθαμβος χειρόγραφόν τινα  του Κυβιέρου, τον 
προσκάλεσεν είς Παρισίους, δπου εμελλε νά διαπρέψτ) ώς 
δεύτερος Λινναΐος και θεμελιωτής τής φυσικής ιστορίας. 
Έ λθόντα  Be τον ίφ ιλοξένησεν είς τήν οικίαν του, παρεχώ- 
ρησεν είς αυτόν τήν β ιβλιοθήκην τον, καϊ έκτοτε δλαι 
αύτοΰ α ί πράξεις ήσαν κοιναϊ και τά  συγγράμματα έφερον 
καϊ τών δύω τά ονόματα. Ό  δέ Μ ιλλΐνος κατά μεσ ιτείαν τον 
Γεαιφρουά επ έτυχα  υπέρ  τοΰ Κυβιέρου διδασκαλικήν τινα  
καθέδραν είς τό κεντρικόν σχολειον τον Πανθέου, καί μετά  
τον θάνατον τοΰ Μετρούδου διδασκάλου τής συγκρ ιτικής  
άνατομίας είς τον βοτανικόν κήπον, π ά λ ιν  6 Τεωφρουάς 
κατώρθωσε νά τον όνομάση αναπληρωματικόν διάδοχον 
και νά τον φέρη τρόπον τ ινα  είς τό μέγα Βέατρον τής  
δημοσίου παραδόσεως. ’.4λλ’ ό γενναίος οϋτος ευεργέτης μή 
άρκούμενος είς δλα ταΰτα  τον έμβίβασε καϊ είς δσας αυτός 
έσύχναζεν οικίας, τέλος πάντων εζήτησεν υπέρ αύτοΰ και 
ΐ λαβε μ ίαν καθέδραν είς τό Μουσείον.

Ό  Τεωφρουάς έθαύμαζε μ άλ ισ τα  τήν γονιμότητα καϊ
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evicpiveiav τον πνεύματος, ά λλ ' οχι ολιγότερον καί την ε- 
ξαίρετον φ ιλοπονίαν τον νέου τούτον φ ίλο ν, οστις ήδη 
ΐφα ίνετο  ότι έμελλε νά κάμη τόσω μεγάλα  βήματα είς 
τής Επιστήμης τό στάδιον ά λλ ' ό Α ωβαντων διεφερε κα- 
τα  την π ερ ϊ τον Κνβιέρον κ ρ ίσ ιν  όθεν έλεγε προς τον 
Γεωφρονάν κακώς ποιών σπουδάζεις νά εξεντελισθής 'έμπρο
σθεν τοΰ άγνώμονος τούτον νέον, οστις μοϊ φα ίνετα ι τόσον 
σκοτεινός (κρνψ ίνονς) ώστε δεν δύναμαι νά διακρίνω τον 
χαρακτήρα τ ο ν  και δμως ό Γεωφρουας δεν έπανσεν αγα
πώ ν κα\ προστατεύων τον Κ ιιβιέρον. Κατά δνστνχ ίαν οί 
άνθρωποι ουτοι έΐχον κυρίως κλίσεις τόσον διαφόρους, 
ώστε δεν ητο δυνατόν ν' άκολονθήσωσιν έπ\ πολύ τον αυ
τόν δρόμον."Οθεν δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι α ί ψνχα 'ι αυτών 
σννενώθησαν ώς κλάδοι διεστώτων δένδρων, οί όποιοι 
δνσκόλως μένονσι σννδεδεμενοι, ή ώς δύω ρύακες, οΐτινες 
σνμβάλλοντες ρέονσι μ έχρ ι τίνος είς τήν αυτήν κοίτην, 
ά λ λ ’ έπειτα  χωρίζονται διά παντός, και ό μεν καταβρέχει 
τήν πεδιάδα, ό δέ καταδυόμενος είς χαράδρας αφανίζετα ι.

Ό  Κυβιέρος ενασμενίζετο νά διαπρεπή είς τάς σννανα - 
στροφάς καί ό εξωτερικός κόσμος ευχαριστεί πολύ τήν 
φιλοδοξίαν τον τόσω μάλλον, οσω έγνώμιζε τον τρόπον 
νά μ ετασχνμκτίζητα ι κατά τάς περ ιστάσεις και νά άριςεύη  
είς όλα σχεδόν τά είδη τής συνομ ιλ ία ς ' ό Be Γεωφρουας 
έξ εναντίας ώς θεωρητικός δέν εύδοκίμει και ματαίως κατέ
τρ ιβε τον καιρόν είς τήν κοινωνίαν· όθεν ό Κνβιέρος δεν εδυ- 
σκολεύθη νά εισχώρηση είς τάς λαμπροτάτας οικίας καϊ 
μ ά λ ισ τα  είς τοΰ Λαβοαζιέρον, οστις ήρέσκετο είς τή ν  
χάρ ιν κα\ τό ενστροφον τών λόγων τον.

Ά λ λ ’ ήλθεν ή ώρα τοΰ χωρισμόν· επειδή ό Γεωφρονάς 
σννοδεύων τον Ναπολέοντα άπεδήμησεν είς Α ϊγνπτον, 
όπου ό μεν εζήτει πτηνά καί σκελετά, ό δέ δόξαν πολεμικήν, 
ή όποια τον ά ννψω σεν νπεράνω τών παλα ιώ ν  καί νεωτέρων 
πορθητών τοΰ κόσμον.

Ά ναχωρών δέ ό Γεωφρονάς παρέδωκεν είς τον Κ νβ ιέρον 
cχέδιον διατριβής περ\ άνααηρυκαζόντων ζώων, τό όποιον



Αν καϊ έλλβ ίψ ε ις  τινες άπήτουν διόρθωσιν φ ιλ ικής χ ιιρός, 
ό Κυβιέρος εξεδωκεν ώς τό παρέλαβε· πρώτοι/ τον το σημέίον 
δσλιότητοί ικανόν νά απόδειξη εκτοτε δτι ό εύεργετηθεϊς 
έπεθύμςι την δυσφημίαν τού ευεργέτου.

Έ ν  τοσούτγ ί  Κυβιέρος έξηκόΧούθei τά? όστεολογικάς 
ερευνάς, και άναγινώσ^ων 'έμπροσθεν τοΰ Ναπολέοντος 
έκθεσιν τής δεκαετούς προόδου τών φνσιαοϊστορικών επ ι-  
στημών ήκουσε πολλούς και δικαίους επαίνόυς διά την κα
λήν οικονομίαν τής ΰλης καϊ τήν σαφήνειαν τής φράσεως. 
Ο δε Τεωφρουάς επ ^ ρ έψ α ς εΰρήκε διδάσκαλος και άνώτ/j- 

ρον το ν Κυβιέρον, διότι αύξήσας και μεγρΧυνθεϊς εντός 
τριών ετών δεν κατεδέχετο πλέον νά ταπεινωθη· δθεν τον 
εβλεπεν ήδη μακρόθεν καϊ ενώ εδύνατο γηρευονσης θέσεως 
είς τήν ακαδημίαν τών επ ιστημών  vji ώφελήση  §fά μιας 
λέξεως τον παλαιόν αύτοΰ φ ίλον δεν ήξίωσε νά τήν προφε- 
ρη. Έ νθυμήθη λοιπόν ό Γεωφρουάς τότε, άλλά  βραδέως, 
τάς απαίσ ιους μαντείας τοΰ Δωβαντώνος καϊ έχυσε βέβα ια  
πικρά δάκρυα.

Δ ια τ ϊ άρά ye εύρίσκονται τόσοι τεχν ϊτα ι, τόσοι πο ιηταϊ, 
καϊ τόσοι σοφοϊ, άγιώμονες πρός τούς εύεργέτας των; ό 'Ρ α -  
κίνας λησμόνησεν δτι ό Μολιέρος εύκόλυνε τήν είσοδόν του 
είς τό Βέατρον ό Βολταΐρος εμ ίσει τούς πρώτους αύτοΰ 
προστάτας, μ ά λ ισ τα  δέ τον Κ ρεβιλιώνα, από τον όποιον 
έβοηθήθη κατά  7Γολλά· σήμερον δέ πόσοι δεδοξασμένεφ 
νέοι, οί όποϊοι προστατεύοντο από ισχυρούς ανθρώπους, δεν 
τούς άναγνωρίζουσι πλέον, ά λλ ' έφυγον εκ τής φφλεας, 
εύθύς άφοΰ ησθάνθησαν εαυτούς ικανά δυνατούς ώστε νά 
"Χετάξωσι μ όνο ι! !

’Αφού ό Κυβιέρος εδόθη είς τά πο λ ιτ ικά  πράγματα, 
δυσκόλως εδύνατο ν' άκολουθήση τ ή ; επιστήμης τήν πρόο
δον. Τό πτερωτόν τούτο όχημα συχνάκις ολίγον έ λ ε ιφ ε  νά 
τόν άφήστ) όπίσω ' καϊ τότε ό σοφός ήγανάκτει μεν ώ ; μή  
δυνάμενος νά έπαρκέση ένταυτω  είς &λα· δεν ήθελεν δμως νά 
«γκαταλείψ ΐ) τίποτε διά τήν άκόρεστον φιλοδοξίαν του, και 
μη ενθυμούμενος δτι ή επιστήμη ζηλότυπος ερωμ ένη,
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απα ιτε ί ολόκληρον τον εραστήν, καθώς ελεγε και ό Μ ιχαήλ  
Ά γγελ ο ς  ( Γ arte e geloso, ν ιιο ί 1’ hoimno tuto intiero) 
άνελάμβανεν νπέροχόν τινα  εξουσίαν προς τούς άλλους συν- 
εργάταϊ κα'ι ήθελε μ ά λ ιςα  νά τους ΰποβάλη είς τον βαρυν  
ζυγόν των ίδίων αυτού φρονημάτων."Οθεν ή Ιδέα, την οποίαν 
αυτός δεν ε'ιχεν η δεν εγνώριζε, παρώξυνε την φ ιλα υτία ν  του 
και την κατεπολέμει άσπόνδως ώς σφαΧεράν ούτως εσπού- 
δασε νάκαταςρέχίτη τό σύςημα τοΰ Τεωφρονά, δςνς αρχηγός 
νέας φ ιλοσοφικής αίρέσεως ενησχολήθη νά εΰρη την ανα
λογίαν των οργανικών δντω ν άλλα  το νεογνον τοντο ίμβρυ- 
ον, το οποίον εκείνος ήθέλησε νά π ν ίξη  είς αυτά τά σπάρ
γανα , άνεφάνη είς τον κόσμον αρκετά ισχυρόν κα\ άρτιον 
μετά τρία ετη. Ό  Κ υβιέρος τότε κατεβη είς την π α λ α ί-  
στραν της λογομαχίας· 6 δε άγων ελαβεν αρχήν άπό υπό
μνημα περ ί τών κεράτων τών μηρυκαζόντων ζώ ω ν ά λλ ' ό 
Γεωφρουας δεν ύπεχώρησεν, οθεν διάβασεν είς την άκαδη- 
μίαν τών επ ιστημών την ώραίαν αύτοΰ διατριβήν περι τών 
εντόμων καϊ τής 'οργανικής αύτών με τά σπονδυλωτά σχέ- 
σεως.

Κατ' εκείνην ακριβώς την ημέραν 6 υπουργός Αεκάζης εδιδε 
τό πρώτον υπουργικόν συμπόσιον. Ό  Κυβιέρος εφθασε πε- 
ρ ϊ τά ςιεξ ώρας μέ πλήθος άκαδημιακών περιβεβλημένων  
λαμπράν στολήν. Ε ϊχετε, φα ίνετα ι, έκτακτον συνεδρίασιν, 
ήρώτησεν 6 υπουργός, οχι άπεκρίθη ό Ιίνβ ιέρος, άλλα κα- 
τετρ ίψαμεν τον καιρόν άκούοντες αηδείς τινας κα'ι απέραν
τους μωρολογίας. Τότε ό Αεκάζης περιεργεία κινούμενος 
ήθέλησε νά μάιθη είς ποιον αύτα ι άπεδίδοντο κα'ι έθαύμασεν 
άκούσας τό όνομα τοΰ περίφημου Τεωφρονά Σαιντιλέρον.

Οί Γερμανοί όμως δεν έκριναν, ώς ό Κυβιέρος’ επειδή τό 
υπόμνημα τοΰ άντιπάλου του τούς ενθουσίασε κα'ι φοβού
μενοι μήπως παραμορφωθή ή διαστραφή άπό τήν κακίαν 
εσπούδασαν νά τό δημοσιενσωσι Γ α λ λ ισ τ ί διά τής 'Ίσιδοϊ· 
"Οθεν εκτοτε 6 Κυβιέρος συνέλαβεν άσπονδον μίσος 
κ α τά ’τον Γεωφρονά' και ήδη τή επαύριον επ ί πλήρους τών 
Ά καδημιακών όμυγύρεως δεν συνεστάλη νά ε'ίπη οτι αι
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περϊ Εντόμων αύτοΰ ίδεαι ήσαν άπΧαΐ μωροΧογίαΐ' είς άΧ- 
λους δε εΧεγεν οτι Εντός όΧίγου θέΧει κατασιγάσει, τον 
Εχθρόν του άνατείνων τών Χόγων αύτοΰ τό ςιβαρότατον ρό- 
παΧον. Τοΰτο Ενθυμίζει τό τοΰ περίφημου Μ ιραβώ  Επα- 
πείλοΰντος νά δείξη etc τούς ταραττομένους Εχθρούς τον 
sa tete d’ ours- άλλ ’ ό ανταγωνιστής ήτον Εξίσου φοβερός 
και οΧος κατάφρακτος· οθεν κατά τά 1830 συνεκρούσθησαν 
πάΧιν Βοθείσης νέας αφορμής, και ό Κυβιέρος με ποΧΧήν 
πικρίαν ΕπεμεΧήθη ιά  άπο?αίξβ αμαθή τον Γεωφρουάν 
άλλ ή πάΧη ήτο σχεδόν περιττή είς τό έξης, Επειδή ό 
Γαωφρουάς ειχεν ήΒη υπέρ έαυτοΰ τάς ψήφους παΧαιών 
και νεωτέρων σοφώ ν ό Γκέθ>]ς [Goctlie] ιδιαιτέρως Εν 
όνόματι τής Γερμανίας άπέΒωκεν είς αυτόν τά  νικητήρια· 
αΧΧ’ ή φιΧοσοφική αΰτη μονομαχία ήκοΧούθησε πάΧιν Βιά 
τού τύπου κρατερά ώς πρότερον, κα'ι μόνον ό θάνατος τού 
Κυβιέρου Εδυνήθη νά καταπαύστ) τον πόΧεμον.

Ά π ό  τά  συγγράμματα τού Κυβιέρου Χόγου μάΧιστα, 
άξια κρίνονται Βικαίως τά  άκόΧουθα· στοιχειώδης π ίνα ξ  
τ!}ς ιστορίας τών ζώων, ερευνά περί ορυκτών όστέων, ιςορία 
τών μαΧακίων, σύστημα ζώων Bir/ρημένων κατά τήν οργα
νικήν αυτών άναΧογίαν· ΆΧΧά πΧήθος μικρόν υπομνημάτων 
και Επιστημονικών εκθέσεων άνεπΧήρωσαν τό μεταξύ χ ά 
σμα τής Εκδοσεως τούτων τών βιβΧ ίων' πρέπει δέ νά θεω- 
ρησωμεν ώς άΧηθινην δυστυχίαν τό ήμιτεΧες τής συγκρ ι
τικής ανατομίας, και τής ιστορίας τών Ιχθύων, τής όποιας 
οκτω μόνον τόμοι εφθασαν νά ΕκΒοθώσι, τών Βε Χοιπών τήν 
υΧην ήδη άποθνήσκων ό συγγραφεύς Ενεπιατεύθη είς τάς 
χεϊρας τοΰ φίΧου του Valenciennes.

Πρό τριών ήθη Ετών ό Κυβιέρος Εδίΰασκεν είς το σχο- 
Χεΐον τής ΓαΧΧίας Ιστορίαν τών φυσ ικώ ν Επιστημών καϊ 
πΧήθος άνδρών και γυναικών συνήρχοντο είς άκρόασιν τοΰ 
τερπνού τούτου καϊ σπουδαίου Ενταυτω μαθήματος' Εκεί τον 
ήκουσεν ό συγγραφεύς τού παρόντος άρθρου, καθώς καϊ τον 
αντίζηΧον αύτοΰ είς τό πανεπ ιστήμ ιον ΒιΒάσκοντατην σ υγ 
κριτικήν φυσιοΧογίαν οθεν χρεωστεϊ βέβα ια  και είς τούς
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δύω εύγνωμοσύνην, ά λλ ’ οφείλει ετ ι μάλλον νά σέβηται 
την αρετήν καινά όμολογτ) την άλήθειαν.

Ο Κυβιέρος Ικτος 'όσων συνέγραψε μετά τον Γεωφρονά 
«πεχείρησε μετά τον Κ. Λ ατρέλλη σύγγραμμα περί εντό
μων, και μετά τον Βρονιάρτου ιστορίαν τών ενρεθέντων είς 
τά περίχωρα τών Π αρισίων ορυκτών. Α υτά είναι τά προϊ
όντα της σοφίας και τών κόπων του, κα\ με αυτά παρου
σ ιάζετα ι είς τάς επερχομένας γενεάς. Ε ϊθε νά εϊχομεν περί 
τούτων μόνον νά άναφέρωμεν.

Ό  Κυβιέρος ώς δημόσιος άνηρ εδειξεν όλίγην αξιοπρέ
πειαν, ΰπ έκυψεν εις ολας τάς άρχάς, εκολάκευσεν ολους 
τούς βασιλεύς , καί ελαβεν άπ ’ αυτούς άλληλοδιαδόχως 
θ έσ ιν  τ ινα  ή νέον παράσημον. Κ ατά  δέ τό J827 κατεδέχθη 
νά όνομασθή και ανακριτής τών β ιβ λ ίω ν  [censeur] άλλ* 
η 3υγάτηρ του ΐδοΰσα τον κίνδυνον, εις τον όποιον ε ξ ε τ ί
θετο, τον παρεκάλεσε γονυκλιτώ ς νά παραιτηθτ} και η φ ι 
λοστοργία  κατώρθωσεν ο,τι τό αίσθημα τ η ; τ ιμ η ; δεν εδν- 
νήθη νά ΐμττνεύστ).

'Υ πάρ χει γνωστόν 'ότι ό Κυβιέρος κατεπιέζετο από τό 
βάρος τών υπηρεσιών και αξιωμάτων, εφερε δε τ ίτλω ν  
πλήθος λεγόμενος μέλος τοΰ πανεπ ιστημ ίου, έφορος τών 
σπουδών, γραμματεύς τ η ;  ακαδημίας, είσηγητης τών ανα
φορών, σύμβουλος τ η ; Ίπικρατείας, μέγας ταξιάρχης τον 
λεγεώνας της τ ιμής, μέλος της ακαδημίας τών επ ιγραφών  
και όλων τών επιστημονιΐίών συλλόγων τοΰ παλα ιού καϊ 
νέου κόσμου, Βαρώνος και τέλος πάντων ομότιμος της 
Γ α λλ ία ς ’

’Ά πέθανε δε κατά την 13 Μ αίου  1832 μετά σύντομον 
καϊ αίφνήδιον νόσον, παραλυσ ίαν τοΰ φάρυγγος' ό λαός 
τώ ν Π αρ ισ ίω ν ηκολούθησε την κηδείαν τ ο ν  τέσσαρες άκα- 
δημιακοϊ, καϊ πολλο ί πολ ιτικώ ν σωμάτων αντιπρόσωποι 
ύψ ω σ α ν  την φωνήν έκθειάζοντες τον μέγαν τούτον ανδρα, 
καταβαίνοντα είς τον τάφον ' άνεκινήθη δέ μεταξύ τών 
πενθούντων τοΰ Τεωφρουα ή καρδία βλέποντος νεκρόν τον 
παλαιόν αυτού φ ίλον καϊ συνεργάτην, καϊ τότε εφάνη τό
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ueya χάσμα, τό όποιον 6 άποθανών άφήκεν ομοίως είς τήν 
Επιστήμην και είς τήν ποΧιτείαν.

"Οτε κατά  το 1830 α ί Εφημερίδες κα ι αδιώκουσαι τ ούς 
Επισωρεύοντας ποΧΧάς υπηρεσίας διεύθυναν και κατά τού 
Κυβιέρου τά  βέλη των, ούτος ελεγεν οτι ευχαρίστως ήδύνα- 
το νά παραχώρησή τάς προσόδους, ά λλ ’ άπό τάς αξίας καϊ 
τιμάς ποτέ δέν εστεργε νά γυμνωθή. Ε ίς τό Συμβούλιον 
τής επικρατείας, κανείς δέν διευκρίνιζε τάς υποθέσεις όσον 
αυτός■ άν δε και Ελάλει Ελευθέρως, δέν είχε όμα>ς ρήτορος 
απαγγελίαν κα'ι λόγου εύροι,αν, ούτε φωνήν λαμπράν καϊ 
ζωηρόν βλέμμα κα'ι χειρονομίαν · ητο δέ δύσκολος και είς 
τάς έντεύξεις, και Εδέχετο πάντοτε περ ίπατων ή όρθιος, 
καθώς και έγραφε και άνεγίνωσκε. Τρέχων δέ Επί άμάξης 
εφερε πάντοτε β ιβ λ ίο ν  ή δέλτον, και Χουόμενος καθ' έκά- 
στην ημέραν ή ΰπαγόρευεν, ή ήκουεν άλΧου άναγινώσκοντος. 
Εις δε τήν τράπεζαν ήρχετο πάντοτε μέ ενα τόμον είς τάς 
χεϊρας' άΧΧά καί καθ' ήν ώραν Ενδύετο, άλλοι Έγραφαν δια
φόρους σημειώσεις, Εν ένϊ δέ Χόγω ό άνθρωπος οΰτος Ενησχο- 
Χείτο κατά συνέχειαν.

Ή  Εξαίρετος αΰτη καί εύκαρπος φιΧ οπονίατού Κυβιέρου 
(πγνέθη 7τοΧύ καί παρά ποΧΧών, μένει όμως αμφίβολον καθ’ 
νμας αν πρέπη νά θεωρηθή ώς σημεϊον δυνάμεως ή αδυνα
μίας· Επειδή τό δένδρον, τό όποιον βρ ίθει άπό καρπούς π ί 
πτοντας άλΧεπαλΧηλως κατα γή ς όταν και Ελαφρός άνεμος 
σαλεύστ/ τούς κλάδους, δέν δύναταινά συγκριθή μέ Εκείνο, ιό  
οποίον άν καϊ δέν εχ,*} τόσον πλήθος, τούς κρατεί όμως εως 
Μριιζάσωσιν ομοίως δέ καί τά  Χιμνάζοντα είς τήν Επιφά
νειαν ΰδατα δέν ΰπάρχουσι τόσον διαυγή καί εύχυμα, οσον 
Τα ρεύαατα καί οί ποταμοί, τών οποίων μέτρου μεν τό βάθος 
με τήν βολίδα· τέλος πάντων ή Επίπνοια δέν ερχεται π ά ν 
τοτε κατά τήν χρείαν, δέν κρούει τήν θυραν είς τή ν  προσ- 
διωρια’■μένην ώραν, δέν παρακάθηται είς τήν τράπεζζν, ούτε 
π εριπΧανάται εποχος, ούτε άκολουθεϊ είς τάς π λατε ία ς και 
Τας τριόδους τον άνθρωπον, ά λλ ’ ώς γέννημα  τής ησυχίας και 

μελέτης ή ώς πτηνόν Ελεύθερον Εξαίφνης ερχεται πρυς
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ολίγον είς την ψ υχ ήν , καϊ π ά λ ιν  καθώς αυτό πετάμενον 
γ ίνετα ι άφαντος, ή κινεί προσωρινώς τον άνθρώωον τό πνεύ
μα, καθώς τά φ ύλλα  των δένδρων τ ή ; Δοδώνης ό ήδύπνοος 
ζέφυρος. Δ ιά τούτο εχομεν λόγον νά ehτωμεν οτι ή σύντονος 
καϊ αδιάλειπτος εργασία,ή αεικίνητος eh τον χάρτην χείρ, τό 
αναπεπταμένου εις τούς λόγους η τά συγγράμματα  των 
ά λλω ν ώτίον, καϊ το συντεταμένον κατά συνέχειαν πρόσωπον 
δεν επιδέχονται πάντοτε εμπνευσιν ούτε νεοφανείς ιδέας.

Α λλά  τον Κυβιέρον ή πολυάσχολος αΰτη διαγωγή καθι- 
σ τα  ψυχρόν καϊ είς τάς οίκιακάς σχέσεις. Δ ιά  τούτο ή κό
ρη, την οποίαν τόσον ήγάπα, δεν επλησίαζε ποτέ άφοβος τον 
σοβαρον πατέρα της' α λλά  καϊ πρ ιν  στερηθί} τόν άγγελοι/ 
τούτοντήςπαρεγορίας του, ητον άράγε ό Κυβιέρος εύτνχής-,δεν 
π ιςεύο μ εν επειδή τά παράσημα, α ί τ ιμ α ί, α ί καθέδραι έγαρ- 
γάλιζον άκαταπαύςω ς την επ ιθυμ ίαν του, εφρόντιζεν ενδε
λεχώς περϊ της δόξης του, ητον ύποπτος προς πάντας, ευαί
σθητος είς την κρ ίσ ιν τών άλλω ν και μ ά λ ισ τα  είς την ίοβό- 
λον κακολο-/ίαν εφημερίδων τινω ν μικρολόγων καί χαμερ- 
πώ ν, α ί όποΐαι παραμελούσαι πολλάκ ις τά γενικά καί 
ουσιώδη συμφέροντα, καϊ εμπορευόμεναι αίσχροκερδώς τ ψ  
δημοσιογραφίαν, γίνονται δργονα ατομικών παθώ ν, καϊ άττο 
την ύ^τηλην περιωπήν, είς την οποίαν από τον αληθή προο
ρισμόν των ετάχθησαν καταβαίνουσαι άναγώγωςείς τον ιδιω
τικόν τών πολιτώ ν β ίον ερπουσιν είς τάς γωνίας τών οικιών, 
κατασκοπεύουσι παντού, καϊ μ ιμούνται τούς λυσσώδεις κύ· 
νας, οί οποίοι δαγκάνονσιν αδιακρίτως σχεδόν όσους άπαν- 
τήσω σ ι καθ' όδόν, ενίοτε δε καϊ εκείνους, οί όποιοι τούς έψο>· 
μιζον.

' Q Κυβιέρος ηγάπα πολύ την εύθημοσύνην καϊ την μέθοδον 
οθεν πρ'ιν άρχίση νά εργάζηται εβαλλεν επ ι τής τραπίζφ  
κατά  σειράν όλα τά ε’ίδη, οσων είχε χρείαν  περί τάς επτΛ 
ώρας τής εσπέρας έξήρχετο τ\άσαν ημέραν επ ι άμά ξης δια 
νά ύπάγη είς συναναςροφάς, τάς όποιας τοσον ηγάπα ' έδε' 
χετο δε και αυτός κατά σάββατον, εφ  οσον εζη ή μονογενή* 
κα ϊ φ ιλτάτη  κόρη του' επειδή τις  δϊν  η<ουσε φημιζόμενη*
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τήν σννέΧευσιν ταύτην ώς κέντρον πάντων τών -προτε
ρημάτων, και άκρον άωτον τών σοφών άνδρών Εντοπίων καϊ 
ξένων;

Καθώς Εξάγεται 'ίσως και Εκ τών προηγουμένων ό Κ υβι- 
ίρος ητον περιαυ’τοΧόγος καί Επιδεικτικός· οθεν Ερωτώ μένος 
•ποτέ σπουδαίωςπαρά τοΰ ΝαποΧέοντος πώς γ ίνετα ι το σάκ-  
χαρ τών σεύτλων, Εμβήκεν είς διεξοδικάς και έξω τοϋπρο- 
κειμένου θεωρίας· ώςε μετά ποΧΧης ώρας υπομονήν άγανα- 
κτήσας ό Αύτοκράτωρ τον διέκοψε Χ εγων Επειδή δεν μοι ε ί
πες, Κύριε Κυβιέρε, πώς γ ίνετα ι το σάκχαρ, θέλω μετακαΧέ- 
σει τον ΒωκεΧινον νά το μάθω' κα'ι ευθύς έδρεψε τά νώτά  
του προς αυτόν.

Πριν Εξετάσωμεν ήδη τού Κ υβιέρου τήν Επιστημονικήν 
αξίαν νομίζομεν καΧόν νά σκιαγραφήσωμεν τήν κατάςασ ιν , 
είς τήν όποιαν εύρήκε τήν φυσικήν ιστορίαν οπου κατ’ Εξο
χήν διέπρεψε.

Δύω κατ' άρχάς υπήρξαν συςήματα Φυσικής Ί^ορίας, το 
μεν Έχον βάσ ιν τών παρατηρήσεων τα όργανα, τό δέ τάς 
Ενεργείας αυτών. Μ εταξύ τών ΈΧΧήνων ό ΆριστοτέΧΐ)ς 
νπερασπιζετο τό πρώτον, 6 δε Ιπποκράτης τό δεύτερον' τοΰ 
Αλεξάνδρου α ί κατακτήσεις Εβοήθησαν τον Ά ριστοτέλην' 
Επειδή Έψαυσεν, ούτως είπεϊν, μέ τάς χεΐρας του τά άντ ικ ε ί
μενα,περί τών όποίοιν πραγματεύεται' ό δε Ιπποκράτης Εθε- 
ράττβυε κατά συμπτώματα πάντοτε ςαθερά' Έθη tee τήν Εμπει ■ 
ρίαν ώς βάσ ιν τοΰ σνςήματός του, καί καθυπεβαλεν είς 
ακινήτους νόμους και είς τής πείρας τό κΰρος τέχνην, ήτις 
$εν Έπαυσε ν’ άκοΧουθή τήν τύχην και τήν δοκιμήν.

f£ εύΧάβεια τών παΧαιών προς τούς νεκρούς Εμπόδιζε 
τήν σπουδήν τοΰ άνθρώπου' και ή δεισιδαιμονία άπηγόρευε 

Έργον ίεροσυΧίας τ ή ν  ανατομίαν τών άποθανόντων οθεν 
ή Επιστήμη περιωρίζετο, ούτως είπεϊν, είς τήν περιφέρειαν, 
και αυτός ό'ΑριςοτέΧης δεν άνέτεμεν είμή ζώα.'Ε ξ άναΧογίας 
τοΰ πίθηκος Εγνώριζον όπωσοΰν οί αρχαίοι τήν συνθήκην 
των οργάνων τοΰ άνθρώπου· οθεν ό Γαληνός Εμακαρίζετο, οτι 
ειδε δύω σκεΧετά είς τήν ’ Αλεξάνδρειαν, καϊ διά τούτο Εκεί
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διευθυνβ τούς επιθυμοΰντας νά ϊδωσι τρόπον τινα  τήν φύσιν 
έπ ' αύτοφώρω.

Οι 'Ρ ωμα ίο ι μόλις είχον ιδέαν της ζωολογίας, και ό πο
λυμαθής Π λίνιος ήγάπησε μάλλον το παράδοξον παρά την 
α λή θ ε ια ν  διά τοΰτο δσα εγραψε φαίνονται ώς μυθιστορία  
τη ς φύσεως· και ολίγα εύρίσκομεν προστεθειμένα α π ’ αύτόν 
€ΐς τάς α νακαλύψεις τον Ά ριςοτέλους, οΐον ερπετά τινα  καί 
κογχύλια  κ τλ . ίσ ω ς δε και αυτά έρανίσθη άττο ’Έ λληνας, οί 
όποιοι καθώς και τούς λοιπούς κλάδους της ανθρώπινης σο
φ ία ς  επεμελήθησαν και την φυσικήν ιστορίαν' οθεν μετα
ξύ  τών άλλω ν εΰρίσκομεν συχνάκις άναφερόμενα τά ονόμα
τα  τοΰ Δημοκρίτου, τοΰ Θεοφράζου, τοΰ Α ΐλιανοΰ, τοΰ Νεο
πτολέμου, τοΰ Έ ρασιστράτου, τοΰ Η ροφίλου, τοΰ Γαληνοΰ, 
τού Φ ιλίζου, τοΰ Νικάνδρου, τοΰ Ή ρωδίου, τοΰ Ά ριςομά- 
χου, τοΰ Ά ετίου , τοΰ Ό ριβασίον, τοΰ ’Αλεξάνδρου, τοΰ Παύ
λου Α Ιγινήτου και άλλων. Ά λ λ ’ από τάς κατά τη ν ’Α σίαν νί· 
κας τών ενδόξων Στατηγών τής 'Ρώμης ώς τούς τελευταίους 
χρόνους τής 'Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ή μανία τών δημοσίων 
αγώνων εφερε ττανταχόθεν πλήθος θηρίων άγνώςων εις τήν 
’Ιτα λ ία ν · ή δέ πολυτέλεια  έβ ίασε τούς γαστρίμαργους νά 
ζητήσωσι μακρόθεν διάφορα προϊόντα τών ΰδάτων, τοΰ 
άέρος και τή$ ξηράς· και πο λλά  πλο ία  περ ιέπλεοντήν Μ ε 
σόγειον εχοντα φόρτον πτηνά καϊ ίχθεις, καϊ ά λλα  έδώδιμα 
άξια  τής τέχνης τών ’Αττικίων. Τέλος μανθάνομεν από τον 
Κολόυμέλαν, οτι οί 'Ρωμαίο ι ήμέρευον και εττάχννον πολλά  
άγρ ια  πτηνά , οΐον τον ορτυγα και τον πέρδ ικα .’Ε π ι δέ τοΰ 
μεσαιώνος ή φυσική ίζορία παρημελήθη ετ ι μάλλον, καϊ 
σχεδόν ούτε ήκονετο· μόνον δέ τάς εικόνας τώ ν ζώων μετε- 
χειρ ίσθη ή σηιιειωτική καί συμβολική τέχνη· πρέπει άρα 
νπερβαίνοντες ολοκλήρους εκατονταετηρίδας νά καταντήσω- 
μεν είς τούς νεωτέρους χρόνους.

Κ ατ’ αυτήν τψόντι τήν περίοδον άρχισε νά σχηματίζετα ι 
ή επιςήμη" έγραψαν μεν καϊ 'Άραβες,ώς ό Αβικένας προτε- 
ρον, Άβερρόης, καϊ 'Ρ αζής, άλλά κυρίως έσπούδασαν κατά 
διαφόρους καιρούςτήνίπιζήμην διαφοροιΓαλλοι, καί τ ιν α
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’Ιταλοί και Γερμανοί' εκ τούτων δε πάντων άξιομνημόνβυ- 
τοι μ ά λ ιςα  νττάρχουσιν ό ' Ρονδελέτος, ό ΣπαΧΧαντσάνης, & 
Λευβενοέκης, ό Β λα ίσ ιο ς, 6 Β ελών, ό Αωδΐνος, ό Χ άρβιϋς, ό 
Δεγράφος,ό ' Ρέόης, ό ' Ρεύσκιοΐ,ό Μ αΧπίγκης, καϊ Ιδιαιτέρως 
ό Γέσνερος εως ου εφάνη ό Λινναϊος, ό Ά ριςοτελης τ ή ς ”Αρ
κτο ν είς τον όποιον άπέκειτο νά μορφώστ) τήν διακεχυμέιην 
νΧην επειδή επεμεΧήθη ολα τά  μέρη της έπ ιςήμης, και 
πρώτος νπέβαΧεν είς κανόνας τινάς τήν διαίρεσιν’ ά λλ  
ευδοκίμησε 'μάΧιστα 6 άνήρ, ώς υπάρχει γνωστόν, είς 
τήν φυτολογίαν, τήν όποιαν εμεΧΧον νά τεΧειοποιήσωσι 
κατά τούς ήμετέρονς χρόνους δύω ένδοξοι βοτανικοί, ο 
Ιουσσιεύς και Δ εκανδόΧης, ώς“€ σήμερον ή επ ιστήμη εχει 
κατατεταγμένα  80 , 000 φυτών, εν φ  eVl Θεφράσου καί 
Διοσκορίδου μόΧις ήσαν γνω στά  εκατοντάδες τινές μόνον, 
επί δε τοΰ Τουρνεφόρτου 6,000 και εττι τον Α ινναίον αύτον 
μόνον 8,000.

Ή  ορυκτολογία προ τοΰ αειμνήστου τούτον σοφοΰ ήτο 
άπλοΰς κατάλογός τινων μετάλλων και γαιωδών σωμάτων 
συγκεχυμένων κατά τήν φύσ ιν καί τάς ιδιότητας· ό δε Α ιν-  
ναΐος κατατάττων αυτά ελαβεν ώς β ά σ ιν  τήν κρυστάλλω -

^ )  f  \ \ m *% / λσιν, τοντεστι το κανονικον σχήμα  τ  ον σώματος σκιερόν 
ή διαφανούς' άλλά τον χαρακτήρα τούτον ανέπτυξαν ύστε
ρον ό Ρώμης ΔεΧϊΧης [Rome de Disle] και ό Οΰέρνερος 
(Werner) ποΧύ δε έντεΧέστερον μετ αυτούς ό Β ίργμανο ί 
και Χ ωης, ώστε ήδη άπό τό σχήμα γνωρίζομεν έκαστον 
ορυκτόν ευκόλως' οντω π . χ . τό άναΧυμένον νίτρον όταν 
μείνη ελεύθερον κρυσταλοντα ι είς εξάεδρα πρήσματα, ή ςν -  
τττηρία είς οκτάεδρα με τετραγωνικήν βάσ ιν , τό κοινόν 
άλας είς κανονικούς κύβους κ τλ . *Αν δε φα ίνη τα ίτις  avm- 
μαλία ενίοτε είς τό σχήμα τοΰ αύτοΰ όρνκτοΰ, διαλύεται ή 
αμφιβολία όταν θεωρήσωμεν τον πνρήνα  τον κρυστάλλου, 
ό στις φ υλά ττε ι πάντοτε ακριβώς τό πρωτότυπον αύτοΰ και 
φυσικόν είδος,

Ή  εξέτασις τών ορυκτών προήγαγεν άνεπαισθήτως νέαν 
τινά Επιστήμην άλΧην τήν γαιωΧογίαν, ή τ ΐϊ έξακριβοΰσ»
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•την σύνθεσιν τής γης και την κατάστασήν των διαφόρων 
αυτής στοιβάδων, άναβαίνει από βαθμού είς βαθμόν επ α 
γω γής και σνλλογισμον εις εικασίας περιέργους και ύψ η -  
λας περί της ηλικίας τοΰ πλανήτου, τον όποιον κατοικοΰμεν, 
καϊ των διοφόρων αλλοιώσεων, τάς όποιας επαθεν ’έκπαλαι· 
ά λλ ’ όσον δήποτε ΰποτεθή πιθανολόγος αΰτη καϊ λογική, 
διαμένει ομως ε ίσέτι ώς μύθος τερψίνοος καϊ γέννημα φαν
τασ ίας πυρώδους, ώς προς την ιστορίαν καϊ τήν θετικότητα  
τών κυρίως λεγομένων επ ιστημών' ά λλ ’ άν τά άΧΧανπάρ- 
χ ω σ ιν  αμφισβητούμενα, άπεδείχθη όμως από τάς έπανει- 
Χημμένας ερευνάς τής γαιωΧογίας δτι τό άνώτατον στρώμα 
τής γης, καθώς καϊ τό νψηλότατον τής ατμόσφαιρας μέρος 
ΰπάρχουσιν αραιότερα, καϊ τά δύω χωριστά ταΰτα  φαινό
μενα αναγκαίας αποδίδονται είς κοινήν α ιτ ίαν.

Ό  Λινναΐος [_έττανερχόμεθα π ά λ ιν ]  διά τής βαθυνοίας 
καϊ τής κρίσεως αύτοΰ ββαλεν είς νέον δρόμον και τήν ζωο-, 
λόγιαν καϊ διέταξε τά οντα οχι κατά τύχην καϊ φαντασιωδώς, 
άλλα κατά τούς οργανικούς νόμους· οθεν τό σύστημα αύτοΰ 
εν γένει άναφέρεται πάντοτε μεταξύ τών άλλω ν καϊ διέμεινεν 
ώς πυραμϊς υψ η λή  καϊ ακλόνητος επ ι τοΰ αεικινήτου εδά
φους τής επιστήμης.

Μ ετά ταΰτα επενόησάν τινες νά β ά λω σ ι κατ' εύθυγραμ- 
μ ίαν ώς διά στάθμης τά  οργανικά καϊ μή οργανικά σώμα
τα · ό Βοννέτος π. χ . περϊ τό J/60 ενόμισεν οτι εδύνατο 
νά καταβη βαθμηδόν από τον άνθρωπον ώς τό άκαρν 
άλλ ’ η τοιαύτη μέθοδος επρεπεν αναγκα ίας νά καταργηθή 
καϊ νά έκλειψ η  μ ά λ ισ τα  παντελώς, άφ ' ου ή ’Ινδ ία  καϊ 
ή Α μερική έστειλαν προς ημάς πλήθος ζώων άγνωστων. 
Ό  Β υφφ ώ ν ήλθε μεν ύστερος, άλΧά κατέστησε πρώτος 
σχεδόν τήν επιστήμην είς όλους εύπρόσιτον, εμψύχωσε, 
τρόπον τινα , τά  ήθη τών ζώων, καϊ καθυπέβαλεν είς όρους 
πολλά  φαινόμενα. Ό  Α ωβαντών παρετήρησεν οξυδερκέζε. 
ρσν τήν φύσ ιν, επολυιτλασίασε τών ζώων τάς φυλάς και 
(δοκίμασε νά ανάδειξη τήν επ ιστήμην ώφελιμοτέραν άμ£' 
σως els τοΰ ανθρώπου τάς χρείας, Ό  Λασεττέδης, ό Λα~



ΙΣΤΟ ΡΙΑ 145

τρελοί, ό Λαμάρκος, ό Μομβΐλιάρ&ος, ό Μ ολλΐιος ω φέλη
σαν και αύτοι τά  μέγιστα ' ώστε ή Επιστήμη εττλουτίσθη 
μέ άπίστευτον ταχύτητα  ώς φα ίνετα ι εκ τού ακολούθου 
συνοπτικού πίνακας.

Ζ ώ α , σπονδυλωτά.
Μ  α'σ τ ο φ ό ρ α .  Linnee et Gmclin . . . 350

Buffon. . . 300
Dcsmarest. 800
Lesson, [β έβ α ια  | 1000

[ άμ φ ί βολα  ] 100

'Αριθμός κατά το 1830 1500

Π τ η ν ά  Linnee 1,300
Buffon. 1,7 OU
Vieillot. 4,000
Cuvier. 5,000

Lesson, κατά τά  1830 0,500

Α ριθμός κατά το Γ832 7ι000
Ε ρ π ε τ ά  Linnee. 300

Lacepede. 509
Merrem. 623

'Αριθμός κατά τά  1830. 1500

Ί  χ  θ ε ΐ  ϊ  Lacepede 1802 Γ,3οο
Cuvier I82S 6,οοο

'Υποθετικός αριθμός 18 3ο 8,οοο

Κεφάλαιον των σπονδυλωτών. 18,000
(TOM. Β. *ΥΛ. Β.) ί1 ·
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’Α σ π ό ν δ υ λ α .

’Έ ναρθρα ’Οστρακόδερμα ί,5 ο ο
' Αραχνίδες 25,οο ο
’Έ ντομα 5οοοο
Σκώληκες 3οο

"Α ν α ρ θ ρ α * Μ αλάκια . 20^000
Ζωόφυτα. 8,000

Κ εφάλαιον tcov άσπονδύλων 82,3οο

Ά θρο ισμ α  γενικόν των ζώων 100,300

'Ο Κυβιέρος καί Γεωφρουας προχώρησαν κατ’ Εξοχήν 
και ώς διδάσκαλοί καί ώς συγγραφείς είς το μέγα  
στάδιον τής ζωολογίας, επειδή ό μεν εξίχνιαζε πάντοτε τά  
:πράγματα, ό δέ άνέτρεχεν είς τάς αίτιας· εκείνος παρέβαλλε  
τά  στο ιχεία  προς ά λληλα , τό όστοΰν προς τό όστοΰν, τό 
μαλάκιον προς τό μαλάκιον καί τον άνθρω·πον πρός τον 
άνθρωπον' ουτος έ μελέτα, συλλογίζετο εφιλοσόφει· η κεφα
λή  τοΰ πρώτου ώμοίαζε μουσεΐον, δπου βΧέπομεν πολλά 
σκελετά κατά τά ξ ιν  τεθειμένα' άλλ ’ ή ψ υχ ή  ητις ζωογο
νε ί τά  ψ υχ ρ ά  ταΰτα  οστά και ή ζωή ητις τά κινεί δεν νπάρ- 
χουσιν, μένει δε συνήθως ή πλούσ ια  συλλογή ώς σ ιωπηλόν 
κοιμητήριον και ευρύχωρος ερημιά. Τό πολυποίκϊλον όμως 
και πολύτροπον πνεΰμα τοΰ Κυβιέρου επενόησε μέθοδον 
νέαν άναλύσεως διά νά εύρη τάς διαφοράς και τάς σχέσεις 
τών αντικειμένων. Ε ίς τό περι ορυκτών όστέων παρέςησεν 
οΰτως είπεϊν τήν αυτοψ ίαν τοΰ παλα ιού κόσμου και πρώτος 
αυτός εξιςόρησε τήν κατάστασιν τής φύσεως, όττοία υπήρχε  
προ εξήκοντα ήδη αιώνων, διά νά δώση νέαν μαρτυρίαν υπέρ 
τής άληθείας τών Μ ωσαϊκών β ίβ λ ω ν  εκεί φα ίνετα ι π ις ε ύ -  
ων είς άρχαιότερον κόσμον άλλον καταστραφέντα ττρό τοΰ 
ΰπάρχοντος· οθεν διϊσχυρίζετο ότι έμ ψυχα  ζώα δέν ήσαν 
πάντοτε h ή  τής γή ς, και εφερεν είς άπόδειξιν τά υψη λά
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βουνά, τά όποια. κατεκλύσθησαν άπό τά ΰδατα κα\ δέν φέ- 
ρουσιν ούτε Ιχθεϊς ούτε κογχύλια . Έ κτος τούτων ή βαθύ
τατη γα ιωρυχία  απέδειξε κατ’ αυτόν οτι τά οντα δεν i -  
πΧάσθησαν καθάπαξ, άλλά πρώτα  τά φυτά  έστόλισαν την 
γης τό πρόσωπον οθεν σκάπτοντες εις τά  προσχώματα της 
θαλάσσης 'ενρίσκο μεν επ ί της πρώτης στοιβάδας κογχύΧια 
και ίχθεϊς, επ ι δε της δευτέρας ερπετά, επ ι δε τής τρίτης 
Χείψανα όστέων έρ'ριμένων άτάκτως και σκελετά μαστοφό
ρων σποράδην κείμενα. Μόνον ό άνθρωπος Set' άφήκε κα- 
vev σημείον της νπάρξεως αύτοΰ είς τρεις κατακλυσμούς 
τη ς κτίσεως1 οθεν ό Κυβιέρος συμπέραινεν δτι προ ολίγων  
αιώνων έξηράνθη η γη  και δτι ό άνθρωπος υπάρχει νέηλυς 
επ ϊτή ς  υδρογείου σφα ίρας'πλήθος γενεών καϊ φυλώ ν επ ισω 
ρεύονται είς τό κοιμητήριον τοΰτο, οττου ελαβον β ία ω ν  θά
νατον' άνακίνησον τά στρώματα καϊ θέλεις ίδεΐν άλληλο- 
διαδόχως τά  φυτά , τά  κογχύλια , τά  ζωόφυτα, τά θαλάσσια  
μαλάκια, τούς ποταμίους Ιχθεϊς καϊ άγνώριστα ερπετά  ' 
μετά δέ ταΰτα πά λ ιν  ζωόφυτα καϊ μαλάκια  καϊ ιχθεϊς  
καϊ ερπετά εκείνων τελειότερα κτλ . κ τλ . Τά δέ ευρι
σκόμενα είς τάς κοιλάδας οστά τών τετραπόδων μαρ- 
τυροΰσιν δτι συνέβη μεγάλη καταστροφή. Δ ιά  νά έξη - 
γήση δέ ό Κυβιέρος πώς οί ελέφαντες, ζώα τών θερμών 
κλιμάτω ν κατήντησαν είς τάς ΰπερβορείους τής κατεψυγ-  
μένης ζώνης χώρας μετεχειρ ίσθη ώς εϊπέρποτε τήν έξα ίρε- 
τον αύτοΰ ίχνηλατικήν ακρ ίβειαν■ έν δέ μόνον τεμάχιον 
οστού ήρκεσεν είς ‘αυτόν διά νά παραστήση καϊ τοΰ ζώου 
τό δνομα' οθεν περ ιέγραψε καί έσημειωσε τρόπον τινα  ώς 
διά σφραγίδος μικρά καϊ ισχνά  ίππω ν κώλα, ρινοκέρως 
τοΰ ταπ ϊρ  μικροτέρους, καϊ κάπρους, τών όποιων άν αλόγους 
βλέπομεν ετι ζώντας καϊ πάμ πολλα  θηρία ήδη άγνωζα.

Κ ατά τον 7τερίφημον άρα τούτον χρησμολόγον καϊ ίστο- 
ρητήν τών παρελθόντων τής φύσεως διάφοροι δημιουργείαι 
κεϊντα ι επάσσντο ι είς τήν γην, τήν όποιαν πατοΰμεν, και 
τήν δόξαν ταύτην έπιθανοποίησε μ ’ όλην τήν ενδεχομένην 
ττολυμάθειαν .
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Ό  δέ Γ«*)φρονας δέν e%et όμολογουμένως π  vet μα τόσον 
εύκαμπτον, δσον 6 Κυβιέρος, ούτε εκφράζεται ευκρινών' 
ά λλ ’ οσάκις εμτνέετα ι άνιχνεύει την φύσ ιν, τάς α ιτ ίας, καϊ 
τα  μυστήρια, μέ τοσαυτήν ακρίβειαν, ώστε τίποτε Sev 
μένει αναπόδεικτο?. Κ ατ' αυτόν ή αρχαία κατάστασις 
εξέλ ιπεν, επειδή δέν εδύνατο πλέον νά ΰπάρξτ) μετά την 
σύστασ ιν νέου κόσμον, δλα τά  πράγματα νπόκεινται είς 
την ενέργειαν δυνάμεων τινων, α ί όποίαι μ εταβάλλουσ ι 
και τό σχήμα αυτών καί την ουσίαν, προτείνει δέ οτι τό 
αυτό σύστημα  τής δημιουργίας διαμένει μεταρρυθμισμένον 
μόνον κατά τάς διαφόρους μεταβολάς, τάς όποιας η γη  
επαθεν. Ό  θεός, λέγει ό Γεωφρουας, πρ ιν δήμιουργήστ) τον 
κόσμον, ε'χεν εν έαυτώ τον τύπον τοΰ δντος' οθεν π λ ά τ -  
των 7τ. χ . τά ζώα νπέβαλεν είς αυτόν τάς άνάγκας καί 
λειτουργίας τ ω ν , ώστε ολα τά  κτίαματα  τρόπον τινα- 
άνεχώρησαν από τήν αυτήν αφορμήν' εξ εναντίας δέ ό 
Κυβιέρος εδόξαζεν ότι έκαστον ζώον υπήρξε καθ’ εαυτό 
και δί εαυτό, ώστε ό κόσμος συνεστάθη κατ’ επ α νά λη ψ ιν  
καϊ εκ διαλειαμάτων. Μ αταίως έφώναζεν ό αντίζηλος είς 
αυτόν θέλων  νά αποδείξω τήν οργανικήν αναλογίαν κα ϊ 
τήν άντισήκωσιν τών οργάνων, οτι μεταξύ τών ανωμαλιών  
δ οργανισμός κυρίων εμενεν ό αυτός, οτι τοΰ πτηνού α ί  
πτέρυγες καί τοΰ ιχθύος τά πτερύγια  άναλογοΰσι, καί τό 
μέν έδημιουργήθη διά τον αέρα, το δε διά τήν θάλασσαν, 
ότι πολλάκ ις τό ζώον, τό όποιον μέΧΧει ν άλλάξτ] μορφήν, 
καθώς ό γυρίνος τοΰ φρύνον, φέρει εκ γενετής τά συστα - 
τ ικά τοΰ νέου αύτοΰ οργανισμού. Οί άκαδημιακοί έκ λ ι
ναν είς τήν γνώμην τον Κυβιέρου, οστίς έδοξάσθη, όσω  
κατά τό φαινόμενον εταπεινοΰτο ό Γεωφρουας. Οί Γερ
μανοί όπως καθήμενοι μακρόθεν αδέκαστοι κριταί τών  
διαμαχομένύιν τούτων φ ιλοσόφων εθαύμαζον τάς ιδέας τον 
πάσχοντος.

Τά ονόματα τών ανθρώπων, καθώς καϊ τά  πράγματα  
όλα, ΰπόκεινται είς τον νόμον της βαρύτητος, ό άνεμος τ η ί
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φήμης ενδέχεται νά άναβφάστ), καί ό φθόνος να κατβ ιβά - 
ση ττρος καιρόν αυτά , ά λλ ’ επειτα  καθεν αναλαμβάνει τον 
ώρισμένον άττό την φύσ ιν τόπον.



Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α ,

Α ηροα-θένης.

Ε ίς  τον άνθρωπον τον αείποτε μειράκιον κατά την άνά- 
πτυξ ιν  διαμείναντα , είς τον αναγνώστην δστις άπερισκέ- 
ιττως διατρέχει τ(ΐύς συγγραφείς, και τον μεταχειριζόμενον 
τάς λέξεις είς την ομιλίαν του ώς μεταχειρίζεται τά. νομί
σματα , χωρίς ποτέ νά ερευνά διά ποιον λόγον έχουν ταύτην 
μάλλον η άλλην αξίαν, είς δλους τούς τοιούτους,τοΰ Δημο
σθένους τό ονομα κ ινεί απλώς και μόνον την ιδέαν τεραςΊου 
τίνος ρητορείας, αν δύναται νά όνομασθί} οΰτω ο,τι είναι 
-παντάττασιν άκατάλητττον. Καϊ τωόντι, τό ονομα τοΰτο 
είνα ι ονομα ίδιότητος μάλλον η ατόμου, είναι μάλλον εττι- 
θετον η ονομα κύριον, καϊ ώς τ ις είχεν είττη περί τοΰ Μ ήλ- 
τωνος 'ότι τ5 δνομά τον είνα ι " ηττον ονομα άνδρός η ονομα 
( ύφυίας, αρετής και ελευθερίας, ” οΰτω καί βπϊ Δημοσθέ
νους ό άνθρωπος γενικώς θεωρούμενος προ πολλοΰ εγ ι-  
νεν άφαγης είς τάς κυριωτέρας αύτοΰ ιδιότητας.

Τό άληθες είνα ι δτι κατά την κοινήν χρησ ιν είτε τών 
συνδιαλέξεων, ε’ίτε τών β ιβ λ ίω ν , είτε άλλου τίνος όττοιουδή- 
7Γ0Τ6 εγινεν ήδη σύνηθες τό νά εχωμεν τύπους τινας εκ 
συνθήκης διά τών οποίων άποφεύγομεν νά όμολογήσωμεν 
δτι δεν εχομεν ούδεμίαν περί τίνος δοθέντος αντικειμένου ιδέ
α ν  τοιοΰτος τύπος είναι ό" Ο μηρός είς τήν ποιητικήν, ό 'Ρ α -  
φαήλος είς τήν ζωγραφικήν, ό Δημοσθένης είς τήν ρητορείαν. 
Ε ίνα ι μεν βέβαιον καί γνωστόν δτι είς τά γενικά νποκρύ- 
•πτεται δόλος, ά λλα  Βεωροΰντες τήν μεγάλην οικονομίαν τοΰ 
σκέπτεσθα ι, ητις μάς προσγίνεται έντείθεν, δυνάμεθα ίσως 
νά θέσωμεν εκ παραλλήλου τό προφανές καί άναμφ ισβή- 
τητον τοΰτο κέρδος με πάσαν ύποκρυτττομένην ζημίαν. Τό 
αληθές είναι δτι ά ψ  ου άποθάνηό άνθρωπος, άφ ’ ου εντελώς 
μεταβΡ) από τήν ζωήν είς την ιστορίαν, μ εταβάλλετα ι είϊ



ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, 151

£ΐκύνα} καϊ ταρ ίσ τα τα ι είς εξιδιάζον τ ι όχημα καϊ ένδυμα, 
χωρϊς 7ΓΟΤ6 νά φροντίσωμεν νά τον φαντασθώμεν ύ ν  άλλο 
όττοιον δήποτε. Λ έγεται νερ ϊ τοΰ άρίστου τών βιογράφων 
οτι εις δημόσιόν τινα  τελετήν, Χησ μονών ότι ήθελε καταγε- 
Χασθη, προσήλωσεν είς τον τύλον του επιγραφήν φέρου- 
σαν " 6 Κύριος ΒοσουέΧλος ’’ · κατά τον αυτόν τρόπον απα~ 
ραΧΧάκτως νροσφέρεται καϊ ό κόσμος προς τούς ήρωάς 
τον. Τοΐς προσαρτώ επιγραφήν, είτε κατάΧΧηΧον είτε μη, 

■καϊ 'όπως έπεγράφησαν άπαξ, οΰτω καϊ φημίζονται διά 
πάντοτε, γινόμενοι άττΧαϊ άφηρημέναι ίδέαι, π ερ ϊτώ ν οποίων 
μύριοι όσοι μάς λέγονται κοινοί τόνοι, ούδέν δε πρακτικώς 
θετικόν καϊ εφαρμοστόν.

\4λλά τοΰτο είναι κακόν' διότι άν καϊ ή τοιαύτη δί ά φ α ι-  
ρεσεως μέθαδοςεΐναι εύκολος είτινας περιστάσεις, διδακτικώ- 
τερος καϊ νεριεργότερος είναι ό συγκεκριμένος τρόπος. Λς 
εμμείνωμεν είς το τοΰ Δημοσθένους παράδειγμα. Ό  κόσμος 
όλος γνωρίζει ότι ητον μέγας ρήτωρ, άλλα  διστάζομεν νά 
βεβαιώσωμεν άν άλλο τ ι περισσότερον παρά τοΰτο είναι 
γνωστόν· Οί ρήτορες είς τάς δημηγορίας των, καϊ οί μαθη- 
τα ι τών σχολείων είς τά γυμνάσματα των τον λεηλατοΰσιν 
πολλάκις άναμφιβόλως νρός εύκολίαν των· διότι ρητορικά 
σχήματα πολλάκ ις καλύντο υσ ι θαυμασίως τών εν ιχ ειρη 
μάτων την ε λ λ ε ιψ ιν , να ϊ είναι επιδεικτικώτερα. ’^4λλά ποιαν 
άλλην ώφέλειαν ή διδασκαλίαν πορίζεται ώς εκτούταυ τό 
ανθρώπινον γένος, μένει νά ίδωμεν άκόμη· ή ένισημότης 
είναι πρόσκομμα είς τάς γνώσεις, καϊ ώς λέγει ή παροιμία, 

ό εχων πολλούς γνωρίμους εχει ολίγους φίλους.’ '
Κ αϊ μ  ό\ον τοΰτο ό άνθρωπος νερ ϊ ουπρόκειται είναι πο λ 

λ ή ς  νερ ιεργείας άξιος, νλης μεστός καϊ είς συμπεράσμα
τα  πλούσιος,δ ί όσους τον νομίσωσιν άξιον τής σπουδής των. 
"Αξιος οχι νά διασφαιρίζητα ι ώς μέχρι τοΰδε άπό τους κοι~ 
νους τών άνθρώπων, άλλά προσεκτικώς νά παρατηρηθώ, νά 
έξετασθί} νερ ίεργως, καϊ ν’ άναλυθη μετά  λετττομερείας.

Έ ρρέθη πολλάκ ις ότι α ίβ ιο γρ αφ ία ι ήθελον εΐσθαι καϊ 
τερννότεραι καϊ διδακτικότεραι, εάν εξετίθεντο ειλ ικρινείς
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•πλήρεις, (άν περιεΐχον περισσοτέραν μεν ύλην, όλιγΜτέραι 
Be θεωρίας άφ' ότι συνήθως γίνεται,. ’Ιδού το πράγμα.' ό λό ■ 
7 ος είναι ή φυσική  -περιέργεια την όποιαν α'ισθανόμεθα 
πάντοτε διά ττάν το άφορών τό ήμέτερον γένος. ”Οσον μεν 
διά το πράγμα αυτό καθ' εαυτό, το θεωρόν μεν αμφίβο
λον' οσον δε διά την αιτιολογίαν του φρονονμεν οτι ή άρι
α τη αύ της πηγή εύρίσκεται είς τον Τερέντιον " Homomsu 
κτλ . Δ ιότι άς ΰποθέσωμεν το ήμερολόγιον πολίτου τίνος 
πλήρες ακριβές καϊ λεπτομερές οσον και τό εμπορικόν 
κατάστιχον, έκτεθειμένον προς τούτοις καϊ εν άκρα αλή 
θεια, άνεν τής ελάχιστης άκτΐνος ευφυΐας, άνεν τίνος μνθώ - 
δονς καθωραϊσμοΰ, άς ΰποθέσωμεν, λέγω , οτι, υπάρχει 
τοιοΰτο β ιβ λ ίο ν , διότι οΰτε νά φαντασθώμεν καν δεν δννά- 
μεθα τον αγώνα τον νά καθυποβληθή τ ις  είς τήν άνάγνωσιν 
εξ  ολοκλήρων φύλλω ν τοιούτου συγγράμματος. Ε ίνα ι άναν- 
τίρρητόν δτι ή εύφν'ί'α δνναται μετά μεγάλους αγώνας ί α 
παραγάγη εκ τοΰ πηλοί) οχι χρυσόν ή άργυρον τωόντι, άλ. 
λ ά τ ι και τούτων πολντιμώτερον, Ά λ λ ’ ενταύθα πρόκειται 
περ ί τής ΰλης αυτής, περί τής υλικής άληθείας, και των είς 
αυτήν κυρίως άναγομένων' ονχ ΐ δέ περί τής γοητείας διά 
τής οποίας κομψή φαντασ ία  δύναται νά επικοσμήση τήν 
αλήθειαν διά νά τήν ανάδειξη χαριεστέραν, άφ ' ό ,τι α λη 
θώς είναι.

Λ έγεται περί ερανιστοΰ ή συγγραφέας τίνος ενός τών βιο· 
γραφικών λεξικώ ν μας,οτι έδιδεν οδηγίας είς τούς άνταπο- 
κριτάςτον ο ΐτ ινεςτω  έπρομήθευον τήν ΰλην, περιλαμβανο- 
μένας είς τρεις μάνας λέξε ις, ή μάλλον είς μ ίαν (διότι τήν 
π  ερϊ τούτου διάκρισιν ανατιθέμεθα είς τούς δογματιστάς)·

Π ράγματα, πράγματα, πράγματα ' " οΰτω διέταττε, καϊ 
οΰτως εξετέλονν φα ίνετα ι τάς παραγγελίας του ο ίπρ ο μ ψ  
θευταϊ ώς έμπειροι καιπρακτικοϊάνθρωποι' έλαβε τά π ρ ά  γ· 
ματα  τά όποια έζήτει, καϊ άμα τά έλαβε, τά σννέδεσεν είς 
?ι/ δέμα ώς φρύγανα χρήσιμα μόνον διά ν' άψουν τό πυρ τής 
έςίας, ή διά νά ποικίλωμεν τήν μεταφοράν, ώς υπερμεγέθη 
σωρόν ξηρΐιν κοκάλων3 -<'υν οποίον οί ά'/αγνύσται τον, άν
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•ηθελον νά ώφέληθώσιν άττό αυτόν, επρεπε νά ενύΰσωσι μέ 
σάρκα, κα'ι νά εμψυχώ σω σ ι με πνεύμα όσον εδύναντ,ο κα
λύτερον. Τοίαΰται β ιογραφ ία ι δεν είναι κακή τροφή διά τούς 
σκώληκας, κα'ι ή άρίςη των χρησ ις είναι το νά επιδεικνύων- 
τα ι κοσμούσαι τάς θυρίδας β ιβλιοπώ λου όζις εχει περ ισσό- 
τίρας κοινάς θέσεις, παρά κεφάλαια , προς διδασκαλίαν όμως 
δεν χρησιμεύουν παντάπασ ιν . ’Αληθές μεν είναι οτι okat, 
α ί β ιογραφ ία ι πρέπει νά περιέχωσι και τοιαντα η τοιαντα· 
ά λλ ’ εκ τούτον δεν επετα ι οτι παν πραγματικόν περιςα- 
Τίκόν τοΰ όποιον η ΰπαρξις δύναται να β ίβα ιω θη  δί όρκου 
είναι και χρήσιμον εις τον σκοπόν της β ιογραφ ίας' εξ 
εναντίας δία νά άποβί} ή β ιογραφ ία  διδακτική, η καν κατά 
τ ι χρήσιμος, και οχι απλή  κα'ι μόνη διασκέδασις, πρεπει νά 
περιέχη και συμπεράσματα ένταυτώ καϊ μεθόδους· συμπε
ράσματα, όσον τό δυνατόν σπουδαία και τοιαντα ώστε νά 
Ελκύσωσι και νά προσηλώσωσι την προσοχήν· και ταΰτα μεν 
άν και επ ιθυμητά, είτε σπουδαία όμως είναι εϊτε κα'ι μή, δεν 
είναι τόσον άναπόφενκτα, όσον α ί μέθοδοι. Δ ιότι άν επ ιθυ
μώ μεν νά γνωρίσωμεν μηχανήν, τ ι εκερδίσαμεν άν μάς 
δειχθί) κ ιβώτιον είς τό όποιον λέγετα ι ότι ή μηχανή είναι 
εγκεκλεισμένη; ούτε πολύ ώ φελεϊ νά ίδώμεν τό εργον, τό 
όποιον ή μηχανή έξετέλεσε, τον άλωνισμένον σ ίτον, π . χ . 
τό ΰφασμένον ίμάτιον, η οποίον δήποτε άλλο δύναται νά 
είναι τό εργον της· ο,τι επιθνμοΰμεν νά μάθω μεν είναι ό 
μηχανισμός της, αύτόν πρέπει νά παρατηρήσω μεν και αυ
τού νά σπονδάσωμεν όλην τήν συναρμολογ ίαν, παραμονεύ- 
οντές τον επ ϊ της εργασίας του. Έ ν  ένί λόγω πρέπει νά τον 
ίδώμεν με τρόπον ώστε νά τον κ-ιτανοήσωμεν, άλλως δέν 
θελομεν εύχαριςηθή. Κατά τούτο γενιχώς σφάλλονν οί β ιο 
γράφοι. Ά ν τ ι αύτού τού άνθρώπου μάς έπ ιβάλλουσ ι τήν 
εξωτερικήν τοΰ άνθρώπου μορφήν, μάς λέγουν ότι εδώ 
ηλθεν, έκεΐ ΰπήγεν, τούς λόγους του, τάς πράξεις τον, τάς 
επ ιτυχ ία ς και άποτυχίας του. ’-4λλ’ όλα ταΰτα  είναι, 
εννοείται, ά π λ α ϊ συνέπεια ι, σημεΐά τινα  προηγηθέντος συμ
περασμού, εξωτερικά, κατά μέγα μέρος, αποτελέσματα έν~
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δομύχου τίνος δαιμονίου. επομένως τό Βαιμόνιον elvat 
τό ζητούμενον. Αύτοΰ Άέλομεν νά γνωρίσωμεν τάς ροπάς, 
αύτοΰ τάς αντιλήψεις , αύτοΰ τά σχέδια, την κινούσαν 
αύ τό δύναμιν, τά τής ενεργε /ας του ελατήρια. "Ολα ταΰτα  
θέλομεν νά τά μάθω μ α  · άλλά πώς; εμπνευσις η έπαπτεία  
«δύναντο νά μάς σι/ΐ'δράμωσί.ν είς τούτο, ά λλ ’ αΰτα ι δεν 
άπόκεινται εις ημάς, είναι ξέναι προς την ανθρώπινον φύ
σ ιν , ούδε μας έπακούονν εάν τάς έπικαλεσθωμεν· και τότε 
άλλη  ελπίς δεν μάς μένει καμμία. Δ ιά  τούτο η β ιογραφ ία  
είναι και θέλει ε ίσθαι αιωνίως πράγμα  αδύνατον, ενόσω 
3έλε«. είσθαι αδύνατος καί η εις άλλον μετάδοαις της ιδίας 
συναισθήσεως. ’Ά ν  τ ις  ποτέ ήθελεν επ ιχειρ ισθη  νά κάμη 
γνωστόν αύτός εαυτόν, τότε ίσως ηθελον εχει οί άνθρωποί 
τ ινα  πιθανότητα νά μάθω σι τά  περί αύτοΰ. ’.4λλά καϊ την 
ελπ ίδα  ταύτην πρέπει νά άνα/3άλωμεν είς μέλλον μεμα- 
κρυσμένον, διότι μέχρι, τοϋδε ή Α υτοβιογραφία ητον μία  
άπό τος π ολλάς μόνον μορφάς, υπό τάς οποίας ή ματαιο
φροσύνη αποκαλύπτετα ι· τό στάδιον είναι· ένδοξον, άλλά  
ποΰ αντάξιος αύτον αγωνιστής·,

Κατά δυστυχ ίαν οί διασωθέντες μέχρις ημων β ίο ι των 
αρχαίων είναι ελλείπεις κατά ταΰτα. Ό  βιογράφος συνέ- 
χ ιε  το εργον αύτοΰ μέ το τοΰ ιστορικού, ήρύετο άπό τάς 
αύτάς πηγάς, και 'έγραφε σχεδόν κατά την αυτήν βάσ ιν. 
Έ κ τούτον συμβα ίνει οτι άν αγνόν τες β ιογραφ ίας εύρίσκο- 
μεν ότι εννέα μεταξύ δέκα εξ αύτών δεν μάς έδίδαξαν τ ι 
περισσότερόν άφ ' δ ,τι η άνάγνωσις της ιστορίας της 
αυτής περιόδου τον χρόνον, εκτός προσθέτων τίνων γεν- 
ναιαλογικων ειδήσεων καϊ ημερολογίων. “Οχι δτι τότε δεν 
^γνώριζαν τήν αξίαν των έλαχ ίστω ν άφων [touche} εις τάς 
βιογραφικάς πραγματείας. 'Ή  ξευρον καθώς καϊ ημείς δτι 
κατά τάς γενικωτέρας έξωτερικάς ενεργείας των, οί άνομοι- 
6τεροι άνθρωποι ομοιάζουν μ εγάλω ς ητολλάκις, καϊ δτι α
τομικοί χαρακτήρες δύνανται μόνον νά συμπερανθώσιν άπο 
τάς λεπτοτέρας διαφοράς, άπό χαρακτηριστικά ελαφρός 
διαγεγραμμένα καϊ πολλάκις τυχα ίως φαινόμενα, Τούτο
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ΐΐνα ι αξίωμα γενικώς παραδεδεγμένοι/ καί ύμαΧογούμενον νφ ' 
όλων τών αρχαίων βιογράφων. ’^4λλα τό δυστύχημα είναι 
οτι. ή αρχή αυτή αν καϊ έκατοντάκι,ς επαναλαμβανόμενη, 
Ισως ά πα ξ μόνον εφηρμόσθη. *·4ς Χάβω με ν τ  ον άριστον 
τον πληρέστατον τών β ίω ν τοΰ Π λουτάρχου. Ό  β ιογρά
φος είναιάπλοΰς χρονογράφος, καϊ μόλις απαντάτα ι είς 
αύτόν ίχνος φιλοσόφου, πολιτικού, ηθικολόγου. Καϊ διατϊ 
τοΰτο; "Οχι διότι α ί ιδιότητες αυται ελλε ιπο ν  άπό αυτόν’ 
άλλα  διότι πρώτον ώς εξ αυτής τή ς καταστάσεων τής αρ
χαίας κοινωνίας και τών αρχαίων ηθών σπανίω ς επέζων 
εις τον άνθρωπον ακριβείς χαρακτηριστικα ϊ τιερϊ αύτοΰ 
ειδήσεις, δι,ακρίνουσαι τον γνήσιον άνθρωπον άπό τον εχ 
συνθήκης, τήν αλήθειαν άπό τήν σκηνικήν μ ίμησιν. ’^Ιλλά 
κα'ι άν τοίαΰτα ι ύπήρχον, όπως δήποτε καϊ άν ήθελε τ ις  
τάς κατεργασθ?), π ά λ ιν  δεν ήθελαν εϊσθαι χρήσιμοι, καϊ 
Sid τοΰτο ενόσω  ή άνάγνω σ ις ήτον- προνόμιον, οί άναγνώ- 
στα ι συνήθως άπέβλεπον είς τό νά συλλέξω σ ιν  εις την 
μνήμην των ό,τι π λ ε ΐςα  περ ιστα τικά  διά νά κομπάζω σιν  
άντιπαραβαλλόμενοι πρόςτονς χυδαίους όσοι δεν ήξευρον 
νά άναγνώσωσι. Τοΰτοσνμβαίνει πάντοτε είς τάς πρώ- 
τας άρχάς, όταν ό εξευγενισμός εύρίσκεται είς τά σπάρ 
γανα, τό πανόραμα τοϊς εφαίνετο προκριτώτερον παρά  
τήν εικόνα, τό θέαμα παρά τήν μελέτην. Έττροτίμων νά 
ενθνμώνται πολλά  πράγματα περ'ι πολλώ ν ανθρώπων, ή 
μάλλον είπεΐν περϊ τών ονομάτων αύτών, παρά νά γνω ρ ί-  
ζωσι πραγματικών ενα άνθρωπον, καϊ μετ' αύτοΰ καϊ την 
ανθρώπινον φύσιν.

Ό  β ίος τοΰ Δημοσθένους, καί τοι όλιγώτερον περίεργος 
εξ α ίτια ς τών α ιτιώ ν τούτων άφ ' ό,τι επρεπεν, είναι επίσης 
προσοχής άξιον διασωθείς είςήμάς εκ τών αρχαίων χρόνων. 
Διότι είς αύτόν βλέπομεν ούχϊ τον φονέα τών όμοιων του. 
ουχι τον ραδιοΰργον αύλικόν, ούχι τον άεροβατοΰντα φ ιλά  - 
σοφον κα'ι οίκοδομοΰντα επ ϊ τοΰ μηδενόν τό φιλοσοφικόν 
του σύστημα. Ούδέν τούτων βλέπομεν είς τον β ίον του, μ ' 
ολον ότι έξ άμνημονεύτων αιώνων etc τοιαΰτα αντικείμενα
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άρέσκ ίτα ι ενδιατρίβουσα ή βιογραφία, · άλλά βλέπομεν τόν 
ρήτορα, τον πολιτικόν, τον αυτουργόν εαυτόν, τ ίτλο ι, εκ 
τών όποιων έκαστος elvai υψηλός και ένδοξος, εκφράζων 
ιδιότητας ου μόνον θαυμασίας και περιέργους, άλλά  και σή
μερον ακόμη επωφελείς και τελεσφόρους, ώς άφορώσας τό 
καλόν ή τό κακόν τοΰ ανθρωπίνου γένους, τήν ευδαιμονίαν 
■ή καταστροφήν τοΰ δημοσίου άνδρός και τοΰ ιδιώτου.

Κ αι πρώτον θεωροΰμεν τον ρήτορα, οχι διότι δ ιϊσχυρί' 
ζόμεθα ότι οΐιτος είναι ΰ μεγαλήτερος τίτλο;· του, άλλά  διότι 
ή κοινή γνώμη προ τοσούτου καιροΰ άπέδωκεν είς αυτόν 
τον τίτλον τοϋτον, και διότι είναι τόσον επίμονος είς τ« ί 
αποφάσεις της, ώστε ήθελεν είσθαι ματα ία  πάσα  περι τού
του 7ταραιτέρω συζήτ ησις. Τό καθ' ή μας εχομεν τήν πεποί- 
θησιν οτι ή φήμη τον ήδίκησε μεγάλως πα ρ α βλέψα σα  τά 
λο ιπά  εκ τών πλεονεκτημάτων του, και άμφίβάλλομεν αν 
άπέδωκαν είς αυτόν τήν άνήκουσαν δικαιοσύνην καί περί 
τούτου τοΰ μόνου. ’Λναμφιβόλως, ώς παρά π ά σ ι γνωστόν, 
ίχ ε ι μεγάλην ρήτορας φήμην, άλλά  τον' θεωρού μεν άνώτε- 
ρον και αυτής τής φήμης του, ώς συνήθως είναι τό αληθώς 
μεγαλείον, διότι ή μετριότη; μόνον εχει ανάγκην ίκθειασ- 
μών, κα\ επειδή εν τών χαρακτηριςικών της είναι νά γνω - 
ρίζη τά  κοσμικά της συμφέροντα, φροντίζει ώς επ ι το 
πλεϊστον  νά τούς κερ^ίζη ΰιτερ έαυτης, και νά τούς καθι- 
ζα υποτελείς. Ε πομ ένω ς οσάκις τοιαύτη τ ις φήμηά>αφύε~ 
τα ι, άρχει νά ε\(η φωνήν μόνον διά ν’ άκοναθη, καί οι έκ- 
θειαστα ϊ αγωνίζονται νά πο λλα πλχσ ιά ζω σ ι τήν ήχώ τηί, 
ω ςε διά της φορτική ; επιμονής των έπ ιβάλλο υσ ιν  είς τον 
κόσμον τήν ιδίαν αυτών πλάνην, παριστώντες αϋτόΐ' ώς κοι
νήν γνώμην. ’Α λλά  τό αληθές μέγεθος εχει τήν συναίσθησή  
εαυτού και διά τοΰτο δεν εχει τήν ανάγκην αυτών, ουδέ τovi 
ΐνθυμείτα ι, και περιφρονεϊ τήν υπηρεσίαν των. Έ κ  τούτον 
συμβαίνει πολλάκις\ άττλή πομφόλυξ εξογκουμένη Tepn- 
ς ίω ;  ν’ άπομακρύνη αντικείμενα εκατονταπλασίως βαρύτερα 
και άξιολογώτερα άπ ' αυτήν.

Ώ ; προς τον Δημισθένην, άν ημάς τόν κηρΰττωμίν
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«νώτερον τής φήμης το υ , πάμπολλο ι άναγνώσται, ε ιλ ι
κρινών όμιλοΰ ττες ήθελαν τ ον κηρύξει κατώτερον επειδή 
δέ τό ασύγκριτων πλε ίσ το ν μέρος τών όμιλούντων περί 
Δημοσθένους, όμ ιλεϊ περί αύτοΰ ώς τά μαθητάρια, διά τοΰ
το δέν φρονοΰμεν τολμηρόν τό νά εγκατάτάξωμεν είς τό 
αρθρον τοΰτο τάς rrenl αύτοΰ αναμνήσεις ημών αύτών 
όταν εφοιτώμεν εις τό σχολεΐον. Κατεγράφημεν λοιπόν 
[άν ή αξία  τοΰ πληθυντικού αριθμού είναι συγγωρητέα  
07του μάλλον νττοκοριςικόν ήρμοζε] κατεγράφημεν μετά  
οκτώ ετών επίπονον σπουδήν [επ ίπ ο νο ν ! ώ ! άν ήτον τούλά- 
χιστον καί ώφέλιμης.] είς την όγδόην τά ξ ιν  τού γυμνασίου. 
Α ί σπουδαί μ α ; άναλόγως έγιναν ύφτηλότεραι, και διά 
μιας εΰρέθημεν μεταξύ τών “ μεγάλω ν Θ εών, ” μεταξύ  
τών οποίων τά  πρεσβεία  ε'χεν ό Δημοσθένης, 6 κεραύ
νιος Ζ ενς, τολάχιςΌν ώς προς ιή ν  έδικήν μας διάνοιαν. 
Κατά ρητην διαταγήν έπορεύθημεν καί έλάβομεν σώματά, 
τινα ’Ολυνθιακών καϊ Φ ιλιππ ικώ ν άπό τον β ιβ λ ιο π ώ λ η ν  
δςις όμως, τό παράδοξον, διεπραγματεύετο, ή τουλάχιστον, 
εφαίνετο διαπραγματευόμενος την επίσημον τούτην ΰπόθε- 
σιν, ώς σύιηθές τ ι άντικείμενον εμπορείου· έπεστρέφταμεν 
ΰποκύπτοντες υπό τό βάρος της συναισθήσεώς μας· τω  όν- 
Tt το αίσθημα τού Λημοσθένους μας κατέπληττεν ίιν τ ι-  
παραβαλλόμενον προς τό τής μικρότητας μας ' μ ’ δλον τού
το εφθάσαμεν είς τον θάλαμόν μας, διευθετήσαμεν τήν 
τράπεζάν μας, διετάξαμεν παν τό περ'ι ημάς, είς τρόπον 
ώστε νά ήναι έτοιμαt tκαθήσαμεν, εσιγήσαμεν , ήνοίξα- 
μεν τ ό β ιβ λ ίο ν , και άνέγνωμεν μέ βαθύ σέβας τήν πρώ - 
την περίοδον, ώς λόγον άποκαλύφτεως· μ ετ αύτήν, τήν 
δευτέραν, τήν τρ ί την καί τάς λο ιπάς τών δύω ή τριών 
πρώτων σελίδων. Τότε εΰρομεν καιρόν νά σκεφθώμεν ολί
γον, καϊ εθαυμάσαμεν τήν συγκατάβασ ιν τοΰ Δημοσθέ
νους συνδιαλεγομένου μέ τόσην οικειότητα προς τούς άν- 
δρας 'Αθηναίους του· τό μέγεθος, έλέγομεν, πρέπει νά εχτ) 
τήν συνείδησιν εαυτού, ή αξιοπρέπεια δέν δύναται νά ήναι 
ήττων έαυτης, καϊ ή μεγαλοπρέπεια μ εγαλοπρεπώ ί μόνον
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εμφανίζεται είς τό δημόσιον. ’Ακόμη τινα  φ ύλλα , καϊ όταν 
εκλείσαμεν τό β ιβ λ ίο ν , ό συλλογισμός ούτος μάς δ ιέφυ
γ ε ’ “ Π ολλά καλά, δλ’ αυτά είναι πολλά  εύκατάληπτα" 
αλλά  που είνα ι αύτών τό 3αυμ άσ ιθν ; ,, ησθάνθημεν δτι 
ό Δημοσθένης ητον πολλά  όλιγώτερον σεβάσμιος άπό τον 
Δόκτορα Κείτην. Μ άς εφαίνετο καλός και ευθύς άνθρωπος, 
Χολών καταλληλότατα  ώς προς τήν ύπόθεσιν και ίκανώ- 
τατος νά προεδρεύη δημοτικόν τ ι  συμβούλων, 'Α λλά  τό β έ 
βα ιον εΐνΑι οτι ή 7τερι αύτοΰ κρίσις μας δένήτον δλως διόλοϋ 
ανεπηρέαστοι, διότι ησθανόμεθα δτι ταπεινούντες τον Δ ή
μο σθένη ν, ύψούμεθα ημείς α ύτο ι, οτι οσον έξευτελίζετο ή 
ά ξ ια  του, τό<σΰν ή ά ξ ια  μας ηΰξάνε. Προ μ ιάς έβδομάδος 
δεν εϊχομεν άραγε συνθέσει, δεν είχομεν άπαγγείλει ενώπιον 
•πολυαρίθμου συνεδριάσεως δημηγορίαν, τρομερώς κατωνθυ- 
λευμένην μ ’ επ ίθετα , καϊ άμέτρως κομπορρημονεστέραν 
ά φ ’ ο,τι ό Δημοσθένης ποτε έπρόφερε; δεν περιείχε πλη- 
θύν επ ικλήσεων, άποστροφάς άφθονοτέρας καϊ αυτών τών 
όρκων τοΰ αχθοφόρου; καϊ έκαστη περίοδος δεν διέλαμ- 
πε φλογερά Καί Βιάςικτος, εκθαμβοΰσα τάς α ισθήσεις 
Καϊ εκπλήττουσα την φαντασ ίαν; Π αρασιωπώμεν τήν 
δηκτικήν νβρ ιν, τήν τρομεράν άπειλήν, τούς ά λεπα λ-  
λήλους βροντάς ύφους κεραυνοβόλου, Ικανού νά κατατροπώ- 
ση δλους τούς γ ίγαντας καϊ τ ιτά να ς ; Π λήν π ώ ς ; ό Κ ι-  
κέρων είπε, καϊ εμπιστευόμεθα είς τούς λόγους του, δτι 
<5 μέγας ρήτωρ είναι ό σπανιώτερος τών ανθρώπων, καϊ 
επομένως 6 άνώτερος . Το καθ' ημάς λοιπόν άπεδ εί-  
ξαμεν αρκούντως τι εϊμεθα ήδη. Ά λ λ ά  τις δύναται νά 
καταμετρήση τήν πιθανήν, τ ί λέγω ; τήν β εβα ία ν μέλ- 
λονσαν ν ψ ω σ ίν  μας; Β εβα ίως ό Δημοσθένης επρεπε νά 
λάβη  άπό ήμάς μαθήματα, καϊ τότε εκατόν Φ ίλιππο ι δεν 
ήθελον άντέχη προς αυτόν ούτως εκπάιδευθέντα. Μ ετά  
ταΰτα  ήρχετο ό ενθουσιασμός τοΰ πατρ ιω τισμού’ ω ! άν 
ή πατρίς μας ητον δημοκρατία ! [ κα ϊ ή ευχή αύτη, δια- 
μαρτυρόμεθα, δτι δβν ειχε ποσώς σκοπόν κατας’ρεπτικόν τών 
καθεςώτων, ά λλ ’ ενέφαινε τήν ττρώτην και ε ιλ ικρ ινή  διά-
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χ νσ ιν  της ψ υχ ή ς μ α ν  ω ! οί άσημοι αυτοί αστοί προς τους 
όττοίους άπετεινόμεθα, άν μετεβάλλοντο αίφνης είς δημα
γωγούς της πατρίδος. Πολλοί ισχυρότεροι τοΰ Φ ιλίππου, 
κα'ι αυτός 6 Ναπολέων ήθελε τότε τρέμει ενώπιον ρήτορας 
τοσοΰτον ίσχνροτέρου τού παλα ιόν Α θηνα ίου .

"Ισω ς α ί αξιώσεις αΐιται φανούν εις τινας ώς άποδεικννον- 
σαι κενοδοξίαν μάλλον παρά ορθήν κρίσιν τού μαθητου^ 
δςΊ? $  άναγκασθτ) νά έμολογήστ], οτι επειδή ή εξαίσια  
ρητορική δεινό της του ητον μέχρι Τύύδε μυστήριον δί δλον 
τον κόσμον, είναι πιθανόν οτι ήπατήθη περί την εκτίμη
σην αΰτης. Τό βέβαιον μένει πάντοτε οτι ό ρηθεϊς λογιώ - 
τατος άν και ητον ίσως μέγιστος ρήτωρ, ητον όμως ελ ά χ ι
στος κριτικός, καϊ οτι ό κρίνων τον Δημοσθένην απλώς 
κα'ι μόνον ώς άνθρωποΡ νοήμονα καϊ εύαίσθτ)τον, άποδει- 
Ιίνύει οτι ό ίδιος ούτε το εν είναι ούτε τό ά λ λ ο .

Τό κεφάΧαιον τού λόγου είναι οτι α ί κρίσεις ημών ώς π α ί-  
$<όν ησαν παιδαριώδεις. Καϊ τω οντι είς πάσαν άκατέργα- 
στον διάνοιαν, είτε παιδός είτε κα'ι άνδρός, ό Δημοσθένης 
κατ' άρχάς φα ίνετα ι κατώτερος τών προσδοκιών, διότι 
προσφέρει ύγειά μόνον και στερεάν τροφήν είς την 
κρίσιν, είς την όποιαν δέν άρέσκονται πάντοτε ούτε οί 
παΐδες ούτε οί εχοντες διεφθαρμένην την υπερώαν άνδρες. 
Ε χει τον σκοπόν τον προ οφθαλμών, και είς αΰτον στη 
ρίζει τά  βλέμματάτον, ουδέ τά  παρατρέπει ποτέ είς τ ι 
άλλο. Συναισθανόμενος τό άληθές τού αντικειμένου του 
μέγεθος, γΡωρίζων την εσωτερικήν τον άξιαν, δέν κα
ταδέχεται νά προσάπτη είς αυτό άναξίονς λόγου καλλω 
πισμούς, ουδέ παρεκτρέπεται ποτέ της οδού τον διά νά 
έπιδείξτ) χάριν καϊ νά είπί) τ ι κομψόν, ώς ό στρατιώτηs 
δεν ήθελεν άφήση τάς τάξεις τον, ενω πορεύεται κατά τού 
ΐχθροΰ, διά νά κόψη άνθος άπό τούς παρακειμένους θ ά 
μνους, και μέ αυτό νά κόσμηση τήν πανοπλίαν τον. Ό  
Δημοσθένης όρμα κατ' ευθείαν κατά  τών οχυρωμάτων τού 
ανταγωνιστού του, καϊ ούτε αναπαύεται, ουδέ στρέφει τήν 
°ψ ιν  προς δεξιά ή αριστερά, πρ ιν καταστρέψη αυτά.
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Προς αύτΰν πρέπει ν’ άπο β λ έψ η  δστις Άέλει' νά νοήστ) 
τ  ον χαρακτήρα τοΰ ρήτορος, και την διαφοράν μεταξύ 
ρήτορος καί. σοφιστυΰ. Χύγκρινέ τον κατά  τούτο μέ τον 
Κικέρωνα — δμως οχι, σ ύγκρ ισή  δεν υπάρχει μεταξύ  
αύτών, ά λλ ’ έκ διαμέτρου και εντελής άντίθεσις. όταν ο 
Δημοσθένης δημηγορώ, δ ρήτωρ μόνος, ο πατρ ιώτης ρή- 
τωρ άναβαίνει το βήμα, άπολείπω ν πολύ κάτωθεν έαυτοΰ 
τον. κοινόν άνθρωπον μέ τάς μικρολόγους επ ιθυμ ίας και 
κενοδοξίας καϊ τά  συμφέροντα τον. Ε ίσήλθεν εις το στά- 
διον νά άγωνισθτ) τον σπουδαιότατον αγώνα περί ζωής και 
Β ανάτον ϊς·αται ακλόνητος, νευρώδης είς δλην την γυμνό
τητα της ισχύος του, γυμνός άπό παν τεχνητόν επ ίβλη - 
μα, και ώπλισμένος τότε μόνον με τό οπλον τη ς εύγλωττίας  
του· και τό οπλον τούτο στρέφει δχι μέ την κομψότητα  
δ ια ξιφ ιςον , ά λλά  μέ την ευστάθειαν μαχητοΰ ετοίμου νά 
πολεμήση μέχρι 3ανάτον. Τοιοΰτος ό ρήτωρ' ά λλ ’ ό σο
φ ιστή ς είναι άλλον είδους άνθρωπος. Ό πο ια  τά 'έργα τοΰ 
τοιούτου νοός, καταφαίνονται εντελώς και αναφανδόν είς 
τον Κικέρωνα, τον όποιον λαμβάνομεν διά τοντο ώς άντι- 
πρόσωπον της τάξεώς του.

Ή  τ άσις της ζωής όλοκλήρον τοΰ Κικέρωνος, ώς συνά
γ ε τα ι έκ τών πράξεων καϊ τών συγγραμμάτων του, ητον 
νά φαν η μέγας, και ώς τοιοΰτος νά λάβη  δ,τι μέγιςον 
μέρος είς τά  δημόσια πράγματα. Ή  'Ρωμαϊκή αγορά ητον 
δί αύτόν κυρίως σκηνή Βεάτρύν, έπ ϊ της όποιας αύτός ώς 
καλός υποκριτής εμελλε νά παίξτ/ έπιδεικτικώς τά πρώτα  
πρόσωπα' δπου δήποτε καϊ άν τον απαντήσω μεν, τον 
άπαντώμεν είς θεατρικήν τινα  θ έσ ιν  ήτον περίφημος υπο
κριτής τών πολ ιτικώ ν καϊ δικανικών δραμάτων είχε μορφώση 
εαυτόν προς έπ ίδειξιν . 'Ο  άνθρωπος δλος νους, λόγος, ΰ πό- 
κρισις καϊ χειρονομία, ήτον δλος μελέτη καϊ τέχνη, καί 
τοντο δχι δί δφελος άλλά δί αποτέλεσμα, ή τούλάχιςον ό 
πρώτος σκοπός έξηρτάτο άπό τον δεύτερον. Δεν λέγομεν δτι 
δεν ήτον καϊ περιστάσεις είς τάς οποίας ελησμόνει τον εαυ
τόν το ν  διότι τοιαντη ενροια λόγων προνποθ·τει ανά·



ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. 161

λογον ίδΐών αφθονίαν, ήτις φα ίνετα ι ασυμβ ίβαστος μέ τήν 
έχεμιιθίαν τών περικλειόμενων εντός εαυτών. Ά λ λ α  και 
Srav κάμντ) τά μεγαλήτερα βήματα, κα\ εν μέσψ  τών τολ
μηρότερων αλμάτων καϊ καλπασμώ ν  του, προδίδεται -πάν
τοτε ή τέχνη τον ιπποδρόμου. * Αν κατά. πολλούς ήθελα- 
μεν 3εωρηθί) ώς ασυγχώρητοι, μακρυνόμενοι άπό την 
κλασικήν φρασεολογίαν, όταν πρόκειται περϊ Κικέρωνος, 
ήθέλαμεν θεωρήσει τήν φρ ά σ ιν  ταύτην τών Ιπποκόμων 
"τινάζετα ι, πλήν δεν πηγα ίνει εμπρός", ώς περιγραφήν τον 
χαρακτήρος αύτοΰ· εχει παμπόλλους άρε τάς καί τ ινας  
μ ά λ ισ τα  είς τον άνώτατον βαθμόν, τέχνην π . χ . συστολήν  
πείραν, α ίσθησιν τοΰ υψηλού και ώραίου, εμβρίθειαν, γνώ 
σεις πλούσ ια ς καϊ πο ικ ίλας, ζήλον, άσκησιν, δραστηριότητα, 
αγχ ίνο ιαν καϊ φιλοδοξίαν, καϊ προς εν ίσχνσ ιν  όλων τούτων 
σ π ά ν ιά  τινα  φυσ ικά  πλεονεκτήματα και μνήμην ίσχυράν’ 
εν γένει ειχεν έκ περιουσίας παν ό,τι συγκροτεί τον τέ
λειον ρήτορα· ’τ ίλλα  μιας ίδιότητος ΐςερεϊτο τής σπουδαίο- 
τάτης, τής ζωογόνου δυνάμειος, τής εμφύτου ίσχυράς ευφυΐ
ας, ή τ ις πρ έπ ει νά σχηματίσει τον ρήτορα.

Αύτό τοΰτο τό της ευφυΐας δραστικόν και τελεσιουργόν 
χάρ ισμα αποτελε ί τήν μεταξύ Δημοσθένους καϊ Κικέρωνος 
διαφοράν, διαφοράν άδιάγνωςον είς δύω τάξεις ανθρώπων, 
διά δύω διαφόρους λόγους, είς μεν τούς ώρίμουκ νόας 
διά  τό άμετρον μέγεθος της, είς δε τάς αώρους διανοίας 
διά τήν φαινομένην μικρότητα της. Ή μ εϊς  αύτοϊ ητον κα ι
ρός δτε έξελαμβάνομεν τά Κ ικερώνεια άνθη ώς άριςουρ- 
γήματα, τήν δε τοΰ Δημοσθένους άφελειαν ώς α π ο φ α τ ι
κήν ιδιότητα· Τοιαύτη γνώμη ητον φυσ ική  είς μειράκια  
τοΰ σχολείου. Ά λ λ α  τό παράδοξον είναι οτι αυτήν συμ 
μερίζονται καϊ άνδρες, κα ι πολλά/ας ούτε αμαθείς ούτε 
έκ τών αφανών. Ε ίνα ι γνωςόν οτι ή ά φ ίλ ε ια  εκλαμβάνε
τα ι άντϊ π τω χ ία ς άπό τούς μη δυναμένους νά είσδύσωσι 
βαθίτερον τής επ ιφανείας, άπό τούς κρίνοντας ώς τά παιδ ία  
τά όποια εκλαμβάνουν ώς βαθύπλουτον τον έπιδεικνύοντα  
χρυσήν τ ινα  πόρπην είς τό στήθος, erre ψευδή  δακτύλιο eU 

(TOM. Β. φ υ λ ·  Β .) 12.
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τάς χεΐρας του' εν ω έξ εναντίας ο ίγνω ρ ίζο νΤ ί ϊ  τον κό
σμον ήξεύρουν κάλλ ιςα  οτι ή επ ίδειξις  sΙνα ι πολύ μαΧλον 
καϊ συνεχές'ερον σύμπτωμα πτω χεία ς  7ταρά αληθούς πλού
του. ”Ε τ ι άτοπωτέρα είναι η ύττόθεσις δτι ή αφέλεια σ υ 
νυπάρχει μέ την ασθένειαν, εν ω είς εννέα περ ιπτώ σεις έπι 
τών δέκα ή αφέλεια είνα ι άιτόδειξις δυνάμεως. Ή  ασθένεια  
εχει ανάγκην τεχνασμάτων καϊ δόλων, εν ω ό ισχυρός απλώ ς  
μόνον μεταχειρ ίζετα ι της ισχύος το οπλον καϊ, δ,τι ποτέ 
υπήρξεν ισχυρόν, υπήρξε καϊ αφελές.

’.4λλά πώποτβ η συκοφαντία δεν Κατίσχνσε τόσον της 
αλήθειας οσον προσάπτουσα πτω χείαν ή στείρωσιν η καϊ 
κατά την εκφρασίν της, υπέρ το δέον μεγάλην αφέλειαν είς 
τον Δημοσθένην■ είναι άληθέστατον δτι είνα ι αφελής, δεν 
εχει οΰδέν σκολιόν, ούδεν όφθαλμοφανώς τεχνικόν. Προ
σπελάζει οχι διά περιελίξεων και παραλλήλω ν, κατά τούς 
κανόνας της ρητορείας, ά λλ ’ ώς ό αρχαίος στρατιώτης της  
μυθιστορίας, όστις συναισθανόμενος τάς χεΐρας του καϊ τό 
σίδηροΰν ρόπαλόν του ικανά νά καταδαμάσωσι τά οχυρώ
ματα τών ανταγω νιστών του, ε’πορεύετο ευθύ κατ’ αυτών· 
είναι άπλοΰς καϊ κατά την κοινοτέραν καϊ όλιγώτερον 
ακριβή σημασίαν της λέξεως, καθόσον είναι απέριττος καϊ 
άμοιρος παντός ξένου καλλωπ ισμού. Ά  λ  λ ’ ή άπλότης του 
είναι η τοΰ ξίφους, ξίφους καλώς έστομωμένου, καθαρι- 
σθέντος ά φ ’ δλας τάς ετερογενείς ΰλας διά τοΰ πυρος, κα- 
τασκευασθέντος άπό ΐλ α ς  συμμ ιγείσας καϊ συγχωνευθείσας  
είς την φλογέράν της μεγαλ°φυίας του κάμινον. Αυτό λα μ 
βάνει, τό υψ ώ νει, και οί αντίπαλο ί του π ίπ το υν νεκροί 
ΰ π ' αυτό. TU ήξεύρει, τ ϊς  φροντίζει, ή τ ϊς  είς την σ τ ιγ 
μήν εκείνην της μεγάλειότητος καϊ ισχύος του εχει καιρόν 
νά παρατηρήση άν φέρη εντέχνους γλυφάς, άν ηναι λί-- 
θοκόλλητον, άν εχτ] χρυσήν τήν λαβήν του.

Τό πνεΰμα τοΰ Δημοσθένους είνα ι κυρίως δύναμις, δύνα- 
μις 3εία, διαφαινομένη διά τών λέξεων, μέ τά? οποίας είναι 
ενδεδυμενη καϊ έλκύουσα έφ ' έαυτήν ολόκληρον τήν προ
σοχήν, παραβλεπομένου παντάπασ ι τοΰ σχήματος ίιπό τό
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«ποιον καλύπτεται. Κατά τοΰτο ό Δημοσθένης ομοιάζει τον 
' Ραφαήλον, διό τ ι  καί εις τον ρήτορα και εις τον ’ ζωγράφον 
τόσον καθαράν εχομεν τοΰ πνεύματος την συναίσθησιν, τό
σον έντεΧώς εϊαεθα πεπεισμένοι περϊ της παρουσίας του, 
■ώστε αδιαφοροΰμεν ττερϊ τής εξωτερικής του μορφής. Ή  
πρώτη τοΰ μαθητοΰ εντύπω σις άμα ίδτ) τοΰ Ούατικάνου 
τά Άαύματα, μ' όλον οτι δέν είνα ι τόσον ειλ ικρινής ώστε 
νά  την όμοΧογήση, είναι άναμφιβόλως οτι τά εΐιρε κατώ 
τερα, τών προσδοκιών του. Προς τοιούτους δύναται νά 
άποταθη η ερώτησις τοΰ Σωτήρος προς τους μαθητάς του.

Μ λλά τ ι εξήΧθετε ΐδεΐν; άνθρωπον έν μαλακοϊς ίμ α τ ίο ιι 
»}αφιεσμένον; ιδού, οί τά μαΧακά φοροΰντες έν τοΐς οικοι? 
των βασ ιλέω ν εΐσ ίν. ’.4λλά τΐ εξήΧθετε Ϊδεΐν; προφήτην; 
καϊ λέγω  ΰμΐν καϊ περισσότερον προφήτου.,,

’ΑΧΧ' ή δημοσθενικη δύναμις είναι 18ιάζουσα εις τον Δη
μοσθένη, πρώτον διά τήν σφόδρότητά της, δεύτερον διά τήν 
διηνεκή καϊ άμετάβολον όμαλότητά της, καϊ τρίτον διά τήν 
Απαράτρεπτον τά σ ιν  αυτής προς ενα καϊ τον αυτόν σκοπόν.

Τω δντι λαμπρόν θέαμα είναι τό τής μεγάλης ταύτης 
ψ υχ ή ς , ήτις μέ μόνην τήν δύναμιν τής 3εΧήσεως καϊ εύςα~ 
θοΰς γνώμης κατώρθωσε νά κατεξουσιάση τοΰ σώματος έν- 
τεΧώς, ώστε κατ’ Αρχάς μεν νά δαμάστ; πάσας  τά ί εμφύτους 
τή ς σαρκός ασθενεί ας, νά τάς δαμάση κατ' άρχάς και νά 
τάς άνυψώστ) μετέπειτα, ώς ό παλαιός Ρωμαίος, καταχτη
τής, δί ενεργού κα ϊ στενής μ ετ ’ αυτών συνοικειώσεως ώς-e 
καϊ οπαδοί της νά γ ίνω σ ι, καϊ είς τήν μέΧΧουσαν δόξαν της 
νά συνεργήσωσΓ μετά ταΰτα δέ νά νικήση δευτέραν άΧΧην 
ν ίκη ν , όχι ίσω ς δυσκόλωτέραν ή άνωτέραν δί αύτόν τον 
ίδιον ά λλ ’ εύγενεςέραν πολύ ώς προς τον λαόν, ώς προς 
τήν κοινήν γνώμην, κα'ι ώς προς τήν πατρ ιω τικήν φαντα
σ ίαν, νίκην κατά τής διαφθοράς τοΰ Χαοΐι, νίκην άννψ ονσαν  
το έθνος άπό τήν β  αθεΐαν του παρακμήν είς τήν άρχαίαν  
αξιοπρέπειαν, υποτάττουσαν τον υλικόν είς τον ηθικόν 
άνθρωπον, και οχι ώς προς όΧίγα τινα  μόνον άτομα πού 
*α ι που, ά λλ ’ άπό τοΰ όχλου μέχρι τής βουλής  ώϊ προς

12*
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ολόκληρον λαόν. "Ολα ταΰτα βλέηΓοντβς γαίρομκν ότι 
εϊμεθα άνθρωποι, οτι εϊμεθα τής αν τής οίκογενεΐας υίο'ι, 
ήτις παρήγαγεν άνδρας δίαπραξαμένονς τοιαΰτα. Δ ιότι ή 
τούτον δόξα δεν ανήκει είς μόνον τον Δημοσθένη, διήγειρ* 
μεν αύτος τούς Α θηναίους κατά τών εύγενών, άλλά διηγέρ~ 
θησαν, και διότι διηγέρθησαν, ας τούς άποδοθή τιμή, οθεν 
δήποτε και αν επήγασεν ή ά ννψ ω σ ίς  των. ’Ά λ λ ω ς  τιμή Sty 
ήθελεν υπάρχει επ ι τής γης. Δ ιότι ούδεν υπάρχει άφ ' eav- 
τοΰ ονδ’ εις τον φυσικόν ονδ' εις τον ηθικόν κόσμον. Π αν o,tl 
υψηλόν επ ι γη ς ε'ιναι απόρροια άλλον ίψηλοτέρον.

Π ολύτιμον ήθελε 9εωρηθί) το προνόμιον, πολντιμώτερον 
ί ϊς  τινα  άπο παν είσιτήριον εις βουλήν πατρ ικ ίω ν, τό νά 
παρενρεΰώσιν εις πλήθονσαν εκκλησίαν, καί νά ίδώσι ν’ 
ακούσωσι κα ι νά αίσθανθώσι τον Δημοσθένην εν μέσω τών 
Α θηνα ίω ν . ’^4λλά τοΰτο υπερβαίνει και τά ορια τής φαν
τα σ ία ς  τ  ον μάλλον ένθονσιών τος. *Ας δοκιμάσωμεν εύκο- 
λώ τερα ' άς άρκεσθή ό αναγνώστης καταβιβαζόμένος άπ6 
’Αθήνας είς Θήβας.

"Ισως εΐδον τινες τών άναγνωστών τον Π ανλον διδά
σκοντα ενώπιον τον 'Α γρ ίππα , εικόνα τον 'Ραφαήλον θαν- 
μαζομένην είς τήν "Α μπτον πόλιν τής ’Α γγλ ία ς. ’Εκείνοι 
σννέλαβον τήν ιδέαν τής επίσημον εκείνης σκηνής, είδον 
ηθικήν αλήθειαν άληθες'έραν τής υπαρκτής· εμπρός των 
ϊσ τα τα ι ό Παύλος, ό δεδοξασμίνος Α πόστολος. Ό  'Ρ α 
φαήλ άφι'/ρεσεν άπο τήν ο ψ ιν  μας τήν γηί'νην άχλύν της, 
διά νά τον είδώμεν καί νά τον κατανοήσωμεν εις ολην 
τον τήν ίσ γ νν . Ή  φαντασ ία  μας άναπτερονται. Α κόμη  
ολίγον ας τήν μετεωρίσωμεν καϊ δννάμεθα νά φαντασθώ- 
μεν αύ τον τον ρήτορα — τόν ρήτορα; οχι, τον ύπατον' 
διότι ελεγε, και ο ί λα,οι ί/πετάσσοντο — δημηγορούν',Λ 
ίνώ π ιον τής βουλής τών Θηβαίων.

Ο ί Θηβαίοι ά π ’ αίώνος άπελάμβανον νπ ό λη ψ ιν  είς 
άκρον εύπόριστον, καϊ ’ίσως μάλλον εύπόριστον είς 
τούς παραδόξονς έκείνονς καιρούς παρά έντιμον, τήν 
τής ίνη θε ία ς . Δ ί αύ τής ήααν άπηλλαγμένοι ολων των
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δεινών όσα Επιφέρει ή οξύνοια, ήτις, ώς ό Θουκυδίδης 
και ά λλο ι Εμβριθείς συγγράφει? βεβαιοΰσ ι, διεστασίαζε 
πάντοτε τούς γείτονας και αντιζήλους των ’Αθηναίους. 
Κατώκουν μεταξύ Ελών κα'ι βάλτω ν, κα'ι πως ήμπόαουν 
α ί αρχαίτων νά ήναι καθαρότεραι τοΰ άέρος, τον οποίον 
άνέπνίον, ή το εθνικόν αίσθημά των ύψηλότερον τοΰ τόπου 
τής διαμονής των; Έ κτος δε τής εύηθείας τω ν ήσαν προ ι
κισμένοι κα'ι με φ ιλα υτία ν, υπέρ το δέον, και μέ δόσιν 
τ ινά  κακοηθείας, ώς συμβαίνει τούτο συνήθως είς τούς η λ ι
θίους λαούς. Κα'ι όσον μεγάλη ητον ή φ ιλα υτ ία  των, τόσον 
ό πατριωτισμός των, όταν έπρόκειτο περι τών κοινών συμ
φερόντων ήτον κατ' αντίστροφον λόγον ηύτύγουν ύπηρε- 
τοΰντες τά ΐδιά των συμφέροντα, και πάντοτε διεξάγοντες 
ιδιαιτέρως τάς υποθέσεις τ ω ν  τά δ’ άφορώντα την Ε λ λ ά δ α  
έν γένει δέν άπέβλεπον αύτούς παντελώ ς. Πρώτοι αύτοί 
δκπραγματεύθησάν μετά τοΰ ’αέρξου, άντικαταλλαξάμενο ί 
τήν υπηρεσίαν των μέ εύλογον άναμφιβόλως ωφέλειαν. 
Τω άφησαν τήν δίοδον Ελευθέραν, τω  Εχορήγησαν ζωοτρο
φίας, συνεξεστράτευσαν μετ' αύτοΰ και συνεττολέμησαν. 
Την αύτήν σκινην Επανέλαβον και μετά τοΰ Φ ιλίππου. 
Β εβαίω ς είς τοιοΰτον λαόν ή ρητορική δέν ’έπρεπε νά εχη 
μεγίστην επιρροήν. Εύκολώτερον ήθελε θελχθή 6 κωφός 
όφις άπό αύτούς. Ά λ λ ' ή μεγαλοφυία εχει πάντοτε περιου
σ ίαν ελπίδος, καί μ άλ ισ τα  ή δημοκρατική μεγαλοφυία . Ό  
Δημοσθένης Επεγειρίσθη τό πράγμα.

Ίδέτετον είς τό βουλευτήριον. Οί α ντ ίπα λο ί του, τοΰ 
Φ ιλίππου οί πρέσβεις κατέπαυσαν ήδη τον λόγον άφ ' ού 
ανέπτυξαν Επιδεικτικώς τήν μεγιστην ίσχύν τού δεσπότου 
των, τήν άνοιαν πάσης είς αυτόν άντιστάσεως, τά ό>φελι/- 
ματα τής συμμαχίας. Τό 3έμα των είνα ι εύκολον ύπέρ 
εαυτών έχουν τήν ττροκατάληψιν κα'ι τήν ιδιοτέλειαν τών 
άκροωμένων, τούς όποιους βλέπουσιν, ότι προέλαβον τάς 
μεγαλητέρας αιτήσεις των, τάς 3ερμοτέρας επ ιθυμ ίας των. 
Έ κάθισαν ή$η πεπεισμένοι περι τοΰ αποτελέσματος. Ό  δέ 
Δημοσθένης ανίατανα ι Γα «7τοκριθβ.
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Οί σοφοί τον λαού, οί βονλευτα ϊ (μ’ ολον οτι είς Θήβα? 
cev ήσαν εντελώς σοφοί, διότι δεν ήσαν διαδοχικοί) ετοιμά
ζονται νά τον άκροασθώσι. ΠρόποΧΧούήκουον την φήμην τον, 
και διά τοντο άπέβλεπονεύνοϊκώς προς αν τον, και ήσαν πρό - 
θνμοι νά προσέξωσ ιν εις τά λεγομενά του. ’A W ’ εκινούντα 

' οχ ι από αμ φ ιβολίαν και πόθον τον νά γ νω ρ ίσ ω σ ιτή να λ ή 
θειαν, ά λλ ’άπο περιέργειαν, τ ήνπεριέργειαν  δώδεκα εντίμων, 
και αψευδών πολιτών, οΐτινες εχοντες ευθύς εξαρχής π α 
ρασκευασμένα? τάς ψ υχ ά ς  των συνήλθαν νά τέρψ ω σ ιν  επ ’ 
(Ιδε/ας τάς άκοάι των μέ την Βημηγσρ ίαν τον νέον σνμβον- 
λον τ  ων. ’Ιδού ηρχισεν. ’Αλλ? είνα ι τωόντι αυτός; ούτοί είναι 
ό ισχυρός εκείνος κύριος τών λόγων, ό οδηγός τής δημοκρα
τία ς, ότέλειο ; ρήτωρ;Π οϋ είναι οί τρόποι καϊ πο ν  τά ρητορι
κά τον σχήματα; Π ώς μας εφερεν άπΧάς μόνον αλήθειας, 
κατάλιπω ν υπ ίσ ω  τον ολαςτάς τέχνας τής ρητορείας: Μ όλις 
πέντε φράσεις έπρόφερε και ιδού αυτός είς μέσην εί- 
σπηδών τήν νπόθεσιν. Παράδοξον! Ή  περιέργειά των  
συνοφρνοΰται. θεωρούνται μ εταξύ των επ ί τ ινα  λεπτά , 
και μετά ταύτα  ή προσοχή τ ω ν  προσηλονται διά παντός 
είς αυτόν. Περίοοος π ίπ τ ε ι μετά περίοδον και κτνπά  κατ 
ευθείαν. Τό μέχρι τούδε ψυχρόν μέταλΧον διαθερμαίνεται. 
Ή  Βέρμη γ ίνετα ι κανσων. ’Ιδού έπνρακτώθη και διακαίε-  
τ αι, ιδού λ ά μ π ε ι ζνηρώς, ιδού τό παν γ ίν ε τα ι φλόξ. Ό  τε 
χ νίτη ς β λ έπ ε ι οτι έστομώθησαν καλώς, τούς κινεί και τούς 
μαλάσσει όπως θέλει. 'Ο λίγα  σφνροκοπήματα ακόμη, 
και μετέβαΧε το άκατέργαστον εκείνο μέταΧλον εις εύκαμ
πτον και έντεχνον έργαΧεΐον, είς ξίφος δεδοκιμασμένον, είς 
€τι καλλήτερον. Τό ξίφος τοντο εφερεν οΐκαδε ίνθρ ιάμβω , 
ώ π λ ισ ε  μέ τούτο τούς άλλω ς άόπλονς σ υμ πό λ ίτα ς τον, 
και τούς κατέστησε φοβερούς διά τον προκείμενον πόλεμον. 
Π ολλάκ ις εϊχε κινήσει τό δημόσιον τών ’Α θηναίων πνεύ
μα. ’Λ λλά τοντο ήτον κατά σύγκρισ ιν άθλον μ ικρόν τώρα  
εγέννησε δημόσιον πνεύμα  είς τούς Θηβαίους. Τωόντι 
ή κατά τού Πόθωνος νίκη τον αντη είνα ι επ ίσης ύπερήφα- 
νος καί θεοπρεπής ώ; ί] τον 'Απόλλωνος, άν καί δεν ϊλ ι -  
θογλνφήθη είοέτι,
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Π αραύείγματα ώς αυτό, σπάνια  κατα δυστυχ ίαν είς την 
ιστορίαν τοΰ κόσμου, πράττει, νά εΤ,ναι απαιτητά είς πάντα  
•πολίτην, διότι τ ιμώ σ ι την ανθρωπότητα, και ετ ι πλέον 
τήν παρηγοροΰσι με τήν ελπ ίδα  οτι το άλλοτε γενόμενον 
δύναται νά γίνη  και π ά λ ιν , ίσχυρότερον, πραγματικώτε- 
ρον και 8ιαρκέστερον, οτι εις τινας περ ιστάσεις και μέρη 
ή συμπάθεια  δύναται ν' άντικαταστήση τήν ιδιοτέλειαν, 
και ήμεΐς ν' άφορώμεν όλιγώτερον είς ημάς αύτούς καϊ πε
ρισσότερον είς τήν κοινότητα· και διατι οχι· εϊμεθα ήμεΐς, 
οι 'Ά γγλο ι τοΰ καιροΰ τούτου όλιγώτερον πεφωτισμένοι 
από τούς Α θηναίους εκείνους, η εύηθέστεροι άπό τούς Θη
βαίους; η αγαπώ  μεν τά δημόσια δικαιώματά μας, τήν ασκη- 
σ ιν αυτών, η τήν άπαλλαγήν άπό βάρη, όλιγώτερον παρά  
τούς αρχαίους 'Ρωμαίους; 'Ό χ ι βεβαίως· οχι μήτε κεραίαν 
όλιγώτερον, αλλά και πολύ περισσότερον. Δ ιότι η προσ
δοκία. δεν είναι ζωηροτέρα της άπολαΰσεως πάντοτε, ό ϊξω -  
θεν β λέπ ω ν μ' επ ιθυμ ίαν τά  προσαγωγά πλακούντια είς 
τό εργαστήριον τοΰ μαγείρου  δέν αισθάνεται πείναν με- 
γαλ$τέραν, παρά τον εντρυφώντα εντός αύτοΰ; Ή ξεύ -  
ρομεν νά εκτιμώμεν τά πολ ιτικά  μας προνόμια, και τοΰτο 
είναι ή άρίστη άπόδειξις οτι εϊμεθα κατάλληλο ι καϊ νά τ ’ 
άπολαύσωμεν. Τά ποθοΰμεν περιπαθώς. Ά λ λ α  διατϊ ακόμη 
δέν τ ’άττηλαύσαμεν; Δ ιότι ποθοΰμεν καϊ δέν θέλομεν. Στε- 
ρούμεθα?ενεργόν καϊ εμβριθούς δημοσίου πνεύματος, καϊ 
οταν τούτων στέρώμεθα , δλαι α ί λο ιπ α ϊ δυνάμεις μ α ; 
μενουν άτελεσφόρητοι. Δ ιότι δημόσιον πνεύμα καϊ ελ ιυθε-  
ρ ία  είναι συγγενείς όροι, επ ίσης συγγενείς ώς άποτέλεσμα  
καϊ α ιτ ία , επενεργούντες καϊ άντενεργοΰντες άμφότεροι επ ' 
άλλήλους προς τήν άλλ?/λων προαγωγήν, καϊ εντεύθεν 
ή δυσκολία της ^κτήσεως των. Δ ιότι ώς είναι δύσκολος 
η κτη σ ις ελευθερίας άνευ δημοσίου πνεύματος, ομοίως δυ
σχερής καϊ σχεδόν ανέλπιστος είναι η κτησ ις δημοσίου 
πνεύματος άνευ ελευθερίας, " ί ΐσ τ ε  ημείς οί στερούμενοι 
άμφοτέρων. εύρισκόμεθα εντός κύκλου άποθετικου, περι 
τον οποίον δυνάμεθα νά τρέχωμεν είς τούς αιώνας άναι- 
φελώς.
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’j4\Xi* *ral οί αρχαίοι ε κ ε ίν ο τ ό  παράδειγμα τών ελευ
θέρων άνδρώ ν είς τον κόσμον, δεν ευ ρίσκο ντο είς τάς αύτάς 
περ ιστάσεις κ εκείνοι; A'ev έμποδίζοντο κ eκείνοι άπό  
■προσκομματα δνσνπέρβατα, καϊ μόλον τοντο  δεν ύπερέ- 
βησαν  τά  προσκόμματα; Ναι αναμφιβόλων. Ά λ λ ' άς θβα>- 
ρήσωμεν τών καιρών την διαφοράν, καϊ αν τη θ ίλ ε ι μάς 
^ ζ ΐΊ ν σ ν  TVV διαφοράν τών άποτελεσμάτων. Οί ενεστώτες 
άρχοντες μας είνα ι φρονιιχ,ώτεροι άπό τούς άρχαίονς, καϊ 
ττροσφέρονται προς τό νττ ήκοόν των ώς έκαστος βοσκός, 
ΐχ ω ν  την κοινήν δόσιν φρονήσεως, προσφέρεται προς τά  
χτήν.τ; τον. Δεν τό άφήνονν νά λιμ ώττω , ούτε τό κεντούν 
«W εργασίαν επέκεινα πάσης καρτερίας, φοβούμενοι μ>{ 
έκλείφτωσιν α ί δυνάμεις τον, η μη παραφρονήστ/ καϊ άπω - 
λέσ ω σ ι διά πάντοτε τά εξ αύτον ωφελήματά των. Δ ιά  
τοντο ή άντίστασ ις, άν καϊ είς τινας περ ιστάσεις φαίνεται, 
καθήκον, δεν νττ αγορεύεται όμως ποτέ άπό την φυσ ικήν  
ανάγκην, ουδέ ά π ό  την σύνεσιν. Μ λλ’ οί αρχαίοι τύραννοι 
σπανίω ς συγκαταβαίνοντες είς τον συμβιβασμόν τούτον 
μεταξύ της πολ ίτικη ς καϊ της διαθέσεώς των παρεδίδοντο 
άχαλινώ τω ς είς την τυραννίαν. Οί υπήκοοί των συνωθοΰν- 
τ ο νττ’ αυτών είς στενόχωρον γωνίαν, καϊ κατηναγκάζοντο 
άπό ά π ελπ ισ ία ν  μάλλον παρά άπό φρόνημα άνδρικόν νά 
προσβάλω σ ι τούς δυνάςας των. Της ιδίας σνντηρήσεως η 
ορμή κατελάμβανεν είς αυτούς άγωνιώντας χώραν δημο
σίου πνεύματος, άν και δεν συνεταυτίζετο μέ αύτά · 
οΰτω τά άκρα συνέχονται· ή τυραννία φέρκι την έλεν- 
θερίαν. Ε ίς  τούς άρχαίονς έδίδετο νά διέρχωνται προς 
την δόξαν διά τον μαρτυρίου, ά λλ ' ούχϊ είς ημάς. Ή  
vea τυραννία είναι φορητή, καϊ διά τοντο δεν πρέπει νά 
νποφέρηται. Τοιαντη ώς εττϊ τό ττλεΐστον ήτον ή τής ελευ
θερίας άρχη είς τάς π λ ε ίσ τα ς  τών αρχαίων πόλεων. Ό  
λαός καταδυναςευόμενος ββλεπεν ότι είς μόνην τήν βνω- 
σ ιν  ήρνετο δύναμιν καϊ ελπίδα ελευθερίας· ή ενωσις παρή- 
γαγε την ιδέαν καϊ την αληθή επιρροήν δημοσίου πνεύμα~ 
τ οι, καϊ όντως ΰπερίσχνον φυσικά) τώ λ ό γ γ , ’Αληθές sh a i



ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. 169

οτι τό δημόσιον τοΰτο πνεύμα  «γένιατο κατ' άρχάς άπο 
την ιδιοτέλειαν, και Ιδιοτέλειαν εννοοΰμεν εις την στενωτέ— 
ραν σημασίαν της λέξεως. ’Λ λλά και τοιοΰτο ον ύπηρέτει 
τούς σκοπούς των ώ ί αν επήγαζεν ά~·ό διαυγεστέραν πηγήν, 
και άττο τ ας ύψηλοτέρας άρχάς, και ΐσως και κατά τ ι καλ- 
λήτερα. Δ ί αύτοΰ κατέκτων την ελευθερίαν των.

Κ ατά τινας ή ελευθερία αΰτη είναι άττλοΰν όνομα, άπλοΰν  
σύνθημα, ώς α ί έπωνυμ ία ι των κυτρίνων καϊ των ερυθρών 
εις φατρίας. Και τω  όντι ώς διεφθάρει μεταξύ ημών κατά  
την λέξ ιν  και την ιδέαν, δέν σημαίνει πολύ περισσότερον. 
Προ τίνος καιρού ητον ή λ έξ ις  αΰτη χρήσιμος κοινοί τόπος, 
παγ ίς θαυμασία, ά λλ ’ ήδη έπαλαιώθη τό τέχνασμα. Ά το -  
ροΰμεν φυσ ικώ  τω λό γω , τ ί ώνειροπώλουν οί αρχαίοι όταν 
έλατρευον τήν ελευθερίαν των , όταν τήν εξεθείαζον , όταν 
τήν άνύψωνον μέχρις ούρανοϋ, όταν σννήπτον τήν ιδέαν της 
με θείας ιδιότητας; ήσαν ολ' αύτά μάτα ια ι φω νασκία ι, )) 
ήσαν αλήθεια εμβριθής;

'Ο λίγον γνωρίζομε ν είς ’Α γγλ ία ν  τήν επιρροήν της ελευ
θερίας , διά τοΰτο εϊμεθα πρόθυμοι νά κατειρωνευώμεθα 
τούς λαμπρούς τ ίτλους οιτινες άπεδίδοντο είς αυτήν, Ά λ λ '  
είς τάς αρχαίας δημοκρατίας, ή τουλάχιστον είς πολλάς 
εξ αυτών, ή ελευθερία ητον τω  όντι πνεύμα μεγαλειότητας, 
“ PXV υπερφυούς δυνάμεως. Ή το ν  τοΰ λαού ή 3εότης, 
και τό δημόσιον πνεύμα ητον ή θρησκεία του' διότι ολίγον 
οι τότε εφρόντιζον περι τών ψευδών των θεών, τούς όποιους 
αδιακόπως έπ'ι σκηνής έξέθετον, κα'ι προσεφέροντο προς 
αύτούς ώς ήμεΐς σήμερον προς τον γελωτοποιόν είς τήν 
τταντομίμην. Ό  κοινό; οχλος είχε β εβ α ίω ς  τάς περι αυτών 
π ρολήψεις]του, ώς και οί χυδαιότεροι μεταξύ ήμών τάς περϊ 
μάγων και μ α γ ίσ σ ω ν  τούς έφοβοΰντο ή τούς εσκωπτον 
κατά τήν ς ιγμ ια ία ν διάθεσιν. Ά λ λ ' ή αληθής των θεότης 
Vfov ή ελευθερία, τήν όποιαν έΧάτρευον διά τής θρησκεί
ας τού πατρ ιω τισμού· ή δε. θρησκεία α ΰτη , αν και μή άνε- 
"/νωρισμένη ύπό τού νόμου, ούτε βέβηλος ήτον, ούτε άτε- 
λεσφόρητος’ εξ εναντίας έξ αν τής έ~ορίζοντο ό,τι καλόν
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καί 6,τι, γενναίον είς τον δημόσιον χαρακτήρα των. Ή  βάσ ις  
καϊ το πνεΰμά  της ητον η αύταπάρνησις, ή υποταγή τον 
ανθρώπου είς τον πολίτην. Ό  Κικέρων λέγει οτι παρά  τώ  
λαώ τόσον κοινή ητον ή εύήθεια, κ? επομένως τόσον ολίγον 
αξιοσημείωτος, ώστε δεν είχεν 'όνομα εις την γλώσσαν τ ο ν  
ούδ' ο ί  'Αθηναίοι εϊχον λέξ ιν  δια τον πατρ ιωτισμόν, Ϊσως 
διά τον ϊδιον λόγον. Ε ίνα ι αληθές οτι η αύταπάρνησις 
τιμα,ταί και διδάσκεται ά φ ’ δλας τας θρησκείας και δλας 
ra j κυβερνήσεις. Ά λ λ ' είς Μ οναρχίας καϊ ολιγαρχίας 
3ρτ]σκευτικάς μόνον διδάσκεται, είς δέ τάς δημοκρατίας 
eνεργεΐται πολιτικιάς. Ε ις τάς μέν, 6 π ο λ ίτη ς  εξαλείφετα ι 
εντελώς, ή σχεδόν, άπό τό άταμον. Ή  άσκησι ς τών •πολιτι
κών δικαιωμ άτων γινόμενη σπανίω ς εχει ποΧλην έπ\ τον 
χαρακτήρος επιρροήν, έκτος μόνον προς τό κακόν. Λεν φέρει 
ποσώς εις την φ ιλανθρωπίαν  · ϊσως μ ά λ ισ τ  α τουναντίον. 
Ο λίγοι είς τον κόσμον τούτον έχουν άλλον  σ*θ7τον προ 

οφθαλμών, εκτός τής επ ιτυχ ίας τών ιδίων των συμφερόν
των. ί ΐ ς  προς τό δημόσιον, έναποτίθενται ολην την περ'ι αυ
τόν φροντίδα εις τ ινας καθεςώσας Ά ρ χ ά ς, η άν τ ις  πράτττ] 
κατ' άλλον τρόπον, αυτό τ κατά πάσαν πιθανότητα η οί- 
ζρηλατεΐτα ι νπό άκαίρου ενθουσιασμού,ή άν δει' είναι πολ
λά  πλούσιος επ ιθυμ εί ν' άπομείνη πένης. Δ ιότι ισχυρός 
νους α πα ιτε ίτα ι κα\ ευστάθεια διά νά μακρυνθί) τ ις άπό 
τους πολλούς μετά τών οποίων συνεβάδισε δί δλης τής 
ζωής, καϊ νά χαράξρ ιδιορρύθμως ϊδιον μονοπάτιον.

Ά λ λ ' είς τάς αρχαίας δημοκρατίας άλλω ς είχαν τά πράγ
ματα. Τότε τά πάντα  ήσαν συντεταγμένα είς τρόπον ώςβ 
ή περιουσ ία  έκαστου ανήκε κατά πρώτον λόγον είς τό δη
μόσιον, καΧ κατά δεύτερον είς τον ιδιοκτήτην. Δ ιά  τοΰτο 
βκαστος είχε συμφέρον νά εύοδοΰται ή πόλις· Ό  Θουκυδί
δης εκθέτει θαυμασίως τό καθήκον τοΰτο, τόσον καθ' εαυ
τό, δσον και τούς τρόπους τής έκτελέσεώς του, είς δημη
γορίαν τοΰ Περίκλέους παρα,κινοΰντος τούς Α θηναίους νά 
ύπομείνωσι μεθ' υπομονής τήν δήωσιν τής γής των, διότι 
ούδέν μή βλάπτον  το δημόσιον εδννατο ν' άποβη ίπ ιβ λ α -
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βες είς πολίτας τοΰ δημοσίου. Και τωόντι ώς α ί κοινωνίαο 
ήσαν τότε ώργανισμέναι και ώς e y l v e T O  τότε ό πόλεμος, η  

αλήθεια αντη δεν είχεν ανάγκην σχολείων. Ή  συνείΰησις 
έκαστου, αν δεν ητον προδότης, τήν έσχολίαζε κάλλ ισ τα . 
’Ιδού το χρέος και υ τρόττος τής έκτελέσεώς του αποδεδειγ
μένος. ’^4λλά τοΰτο δεν άρκει μόνον ’ διότι οί άνθρωποι δεν 
ένεργοΰσιν ενσταθώς έπ ι άφηρημένων μόνον αρχών. Τοντο 
είναι το μέγα τών μοναρχιών κα'ι τών μ ικτών κυβερνήσεων 
μας ελάττωμα, τό όποιον δεν ησθάνοντο α ί άρχαιαι δη- 
μοκρατίαι. Α ί άρχαϊ τοΰ πολιτικοΰ καθήκοντος και τού 
τρόπου τής (κτελέσεώς του μάς διαφεύγονσι, διότι δεν 
ένεργοΰνται. Ά λ λ ’ οί αρχαίοι ήσκονντο καθημερινώς 
είς αντάς. Σχεδόν καθ’ έκάστην ημέραν τής ζωής των 
ένήργουν 77-ρακτικώς τάς άρχάς ταϋτας κ επομένως 
τό δημόσιον σνμφέρον ητον τό πρώτιστον τής ζωής των. 
Ό  έμπορος, ό ιατρός, ό οικογενειάρχης ολαι α ί σχέσεις έν 
γενει έθεωρούντο ώς νποδεέστεραι τής τον πολίτον, καί ώς 
εκ τής σπονδαιότητος τών είς τον λαόν έμπεπιστενμένων  
χρεών, τοντο ήτον επόμενον· διότι πραγματικώς ό λαός 
ήτον είς ’Αθήνας και άλλαχοΰ εκτελεστική δύναμις' Λεν 
εδύνατο μεν νά είσάξη αμέσως όποιανδήποτε πρότασιν 
ως ούδε παρ ήμιν ό βασ ιλεύς , άλλ ’ είχεν ύπερτάτην εξου
σίαν ού μόνον κατ' ονομα άλλά καϊ κατά τό πράγμα, τον νά 
παραδεχθώ ή ν’ άπορρίΊτη οτι δήποτε έψηφίζετο  παρά  
τής βουλής. Πρός τούτοις και ή βονλή αυτή διά ψ ή φ ω ν  
έξελέγετο έκ τοΰ λαού, ω^ε ό λαός εξεττλήρον και τά τοΰ 
βασ ιλέω ς και τά τής κάτω βουλής, ακόμη δέ καϊ τά  τής  
άνω, διότι πολλάκις εδίκαζεν άνεκκλήτως διάφορους ττολι- 
τικάς καϊ ποινικάς υποθέσεις.

Έ κ  τούτων επετα ι οτι ε’νω περ ήμιν ή προσοχή έκαστου 
περιορίζεται άποκλειστικώς είς τά έκάστον σνμφέροντα, 
παρ  ’Λθηναίοις μετετρέπετο άπό τά  ιδιαίτερα και άτομικά  
είς τά τοΰ δημόσιόν. Έρρέθη π ;ρ ι τών Γ άλλω ν ότι ή αλη
θής κατοικία των είναι τό θέατρον και τό καφφεπωλεϊον. 
Π ολν αληθέστεροι1 eh  at περί τών 'Αθηναίων, οτι οίκος
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των 7)τον ή αγορά, καϊ τό δημόσιον θίατρον  τό οποίον 
(κα ϊ τοΰτο σημαίνει πολύ) ητον ούχ ηττον πολιτικόν άττο 
την αγοράν. 'Ίσω ς ή κατάστασή  Εκείνη τών πραγματων  
είχε καϊ τά  ελαττώματά της, δεν τό άρνούμεθα, ά λ λ ’ εν 
γένει θεωροΰμεν τονιο  ώς εν τών πρωτιό των της δημοκρα
τ ία ’:  πλεονεκτημάτων. Καθ' όσον ό άνθρωπος παραβλέπει 
τό ίδιον ίιπερ τοΰ κοινού συμφέροντος, κατά τοσοΰτο γ ί 
νεται ον καθαρότερον, υψηλότερον, εύγενέζερον. Τοιαν- 
τη προφανώς ε'ιναι η τάξις τών Δημοκρατιών , τουλά
χ ισ τον τών συντεταγμένων κατά την δημοκρατίαν τών  
Αθηναίων. Πού δε ή άπόδειξις ότι οί ’Αθηναίοι ειχον 

φρόνημα γενναιότερον, η ήσαν όλιγώτερον άπό ά λλα  εθνη 
ίο ^ τ ε λ ΐ ϊς ; εις ολην την ίςορίαν των, είς τους διηνεκείς 
αγώνας των υπέρ τή ς ελευθερίας τών ελάχ ιστω ν πόλεων  
κατά της αλαζονείας και ύβρεως τών Περσών, τών Λα
κεδαιμονίων, τών Θ ηβαίων, είς τά συνεχή παραδείγματα  
τής άφιλοιΐερδεία; των είς πολλάς πολιτικάς περιςάσεις, 
( ίς  την προθυμίαν των νά ρ ιψοκινδυνεΰωσιν υπέρ υψηλώ ν  
και μεγάλων σκοπών. *Ας ενθυμηθώμεν δέ οτι τοΰτο ητον 
πολύ μάλλον αρετή παρά σήμερον' διότι όταν οί ηγεμόνες 
μας κηρύττωσι πόλεμον, διακινδυνεύουσι μόνον τοΰ λαού 
την Ιδιοκτησίαν. "Οσον δέ διά την ιδίαν των καϊ την τών 
σχετικώ ν των> ό πόλεμος την βελτ ιώ νε ι συνήθως· είς τον 
Ερωτώι τα " τ ις  εκς’ρατεΰει Ιδία δαπάνη;,, δύναται ν’ άπο- 
κριθοΰι· ε'ιλικρινώς' “ βεβαίω ς οχι ήμεΐς.,, ’Α λλά  διά τον 
Ά θηναΐον ειρήνη ή πόλεμος ήτον ζήτημα περι ζωής ή 
θανάτου" υπηρετεί, εμάχατο αυτός ό ’ίδιος, έπρομήθευε τά  
όπλα  του, ΰπέμενεν όλης τή ; εκστρατείας τά ; τα λ α ιπ ω 
ρίας, και έπλήρωνε τό επ ιβάλλον είς αυτόν τών δαπανών 
μέρος.

Τό δημόσιον τούτο πνεύμα τών  ’Αθηναίων και η καθη* 
μερινή των πείρα (ίς τάς δημοσίους ίιποθέσεις δυνανται 
νά έξηγήσωσιν ό,τι άλλω ς ήθελε φανί; θαύμα καϊ μ υ ,η -  
ριον, τό νά έννοώσι και νά ίκ τ ιμ ώ σ ιν  ό,τι οί ρήτορας των 
τ οϊς (λεγον. Είς την 'Α γγλ ία ν  ό χηρακηρ δημοσίου δη



μηγορίας tlva i όχι ό τον συλλογισμού καί τής αύοτηράς 
λογικής, άλλ ’ ό τών αστεϊσμών . Τό κοινόν ι'ςαται καϊ 
ακούει, όχι διά νά μάθτ), άλλά διά νά τερφθή και νά γελάση. 
Λεν εχομεν τά ξ ιν  εις τήν πολιτικήν μας. Ή  μας εκλογή ή 
δημηγορία μας κ ινεί μέ τρόπον άσννήΟη ενώ εις τούς Ά θ τ -  
ναίονς, ήτον πράγμα σννηθες τό όποιον εκαςος πολ ίτη ς  
εννόει οσον και τήν ιδίαν αντον ΰπόθεσνι. Τοντο δεν έθεω- 
ρήσαμεν ποτέ άνηκόντως,καϊ διά τοντο άναγινώσκοντες τον 
Δημοσθένη, “ αντή ή δημηγορία, λέγομεν, δέν άνεγνώσθη  
ποτέ είς οχλον, σνρφετώδη λαόν, είς δημοσίαν σννέλενσ ιν  
εντός αγοράς. Άδννατον\ ποτέ αύστηρότερον, έμβριθέστε- 
ρον και μάλλον σύντονόν τ ι δέ άνεγνώσθη εντός γερονσ ίας,, 
tlvai αληθές, και επ ίσης άληθές είναι, ώ ; έχομεν λόγονς νά 
φρονώμεν, δτι οί 'Αθηναίοι έζετίμων τάς δημηγορίας ταύτας  
είς τήνςιγμήν καθ' ήν έπροφέροντο μέ τήν αυτήν ακρίβειαν, 
μέ τήν οποίαν ήμεΐς άναγινώσ κοντές αν τάς μέ ολην τήν ave- 
σιν. Τό πράγμα φα ίνετα ι θανμάσιον άλλά θανμάσιος λαός 
ήσαν οι 'Αθηναίοι. Κα'ι τοντο όμοΐι ϊσως μετά τών προ- 
εκτεθέντων λόγων δνναται νά εξηγήση τήν πρότασίν μας.

Σύγχρονος σνγγραφενς ό Κ. Καρλύλος εδίδαξεν οτι δια
κριτικός χαρακτήρ τής μεγαλοφνΐας είναι τό νά αγνοί} έαν- 
τήν' και ώς παράδειγμα αναφέρει τον Σαικεσπεϊρον καΙΒύρ- 
νιον, καϊ ίσως καϊ άλλονς οΐτινες, λέγει, οσάκις εκφρά- 
ζωσι τ ι ώραϊον, φα ίνονται ώς νά μή γνωρίζωσι τήν άξίαν  
τον. Τό καθ' ημάς φρονονμεν οτι ό κανών οντος περ'ι ίδιας 
σνναισθήσεως δέν είναι άληθή*,. Ά λλ 'ή θελεν  είσθαι όμοιαλη- 
θέστερος άν τό όνομα τον Λημοσθένονς ήθελε προστεθή είς 
τ ανωτέρω παραδείγματα. Αύτός εχει τήν 9ανμασίαν ιδιό
τητα, οτι ποτέ δεν επιδεικνύει 9ανμασμόν, ά λλά  παρα
βλέπ ε ι αν τον και ύψ ο ντα ι υπέρ αυτόν, ώς υψ ιπετής αετός. 
Τοντο εΐναι τής δεινότητάς τον, τής διακριτικής αν τής 
τοΰ Λημοσθένονς ιδιότητας το αποτέλεσμα. Δ ε ι ν ό τ η τ  α 
δε λέγοντες εννονμεν τό σύντονον τον λόγον αύτοΰ· ονχ'ι οτι 
και τό φ ο β ε ρ ό ν  δέν εδύνατο νά νοηθή ύπό τήν λεζ ιν  
ταύτην· διότι τ ις  δεν γνωρίζει τό περί Μ ιχαήλ Ά γγ έ -
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λον <f Di Michel Angelo la teribil via,, . Ά λ λ  A? 
Επανέλθωμεν είς τον Δημοσθένη. Ή  ελ λ ε ιψ ις  αΰτη 
πάσης Επιδείξεως είναι αποτέλεσμα, τής δεινότητάς τον' 
διότι α ί δυο) αύτα ι ιδιότητες δεν δύνανται νά συνυπάρ- 
ξω σ ι διά τόιι αυτόν λόγον, διά τον ό-τοΐον δεν συνάηττεται 
τό πυρ με τά άχυρα. Κατά τούς νόμους της φύσεως καϊ 
τής ανάγκης η μ ία  χωνεύεται είς τήν άλλην.

Π ολλά ήμ φ ίσβητησαν οί ΣοφισταΙ άν ό Ίσ α ϊο ς  ή ό 
’ Ισοκράτης ητον διδάσκαλοί τον. Σοφιστικόν τφοντι τό 
ζήτημα, και κενόν εντελώς ορθού λόγου. Διότι Επίσης 
είνα ι πιθανόν νά ητον ό εις ή ό άλλος, και μόλις 'κατά σο
φίσματος αξίαν νά ΰπερτερη ή μ ία  πιθανότης τήν άλλην. 
Ό  Δημοσθένης μαθητής τον Ίσ ο κ ρ ά το υς ! Δ ί αγάπην  
θ εο ύ  άς λ ε ίψ ’ ή άντιπαράθεσ ίς ! Ή  μικρό της είναι ασή
μαντος καθ' έαυτήν, άλλα γ ίνετα ι περιφρονητή ά ντ ιπ α -  
ραβαλλομένη προς τήν μεγαλειότητα . Περισσότερον π νεύ 
μα υπάρχει είς μίαν μόνην τού ρήτορος φράσ ιν άφ ' δ,τι 
Λ ρ κ ε ΐ διά ν'άναρπάση τον σοφιστήν μέ δλας τάς κεΛαλλω -  
πισμένας γελοίας ματαιοφροσύνας του, καϊ νά τον σφενδονίστ/ 
είς τών άνοήτων τον δμιλον. Διονύσιος ό Ά λικαρνασσεύς  
εχει καϊ αυτό; μακράν καϊ ματα ίαν συζήτησιν περι τού 
αν ό Δημοσθένης 'έμαθε τήν ρητορικήν άπό τόν Ά ρι^ο- 
τέλη. Ό  Δ ιονύσιος συμπερα ίνει άρνητικώς' “ Δ ιότι β ε 
βα ίω ς, λέγει, τοιούτος άνηρ παρήγαγεν αυτός εαυτόν. ” 
Ό  λόγος ούτος είναι φρόνιμος, καϊ δί αυτόν συγχωρούμεν 
τήν λοιπήν του μακρ,/γορίαν, προσθέτοντες μόνον δτι άν 
τό τέλος προετίθετο τ ή ; άρχής, ή λοιπή αμ φ ισβήτη
σές ήθελαν εϊσθαι εντελώς περιττή. Τό βέβαιον είναι 
δτι ό Ισοκράτης, ό Ίσ α ΐο ; ,  αυτό? ό Α ριστοτέλης, έκα
στος ή καϊ δλοι όμού 'δεν έδύναντο νά παραγάγωσιν 
άνδρα όποιο;  ό Δημοσθένης, καθώς άρθρα, παραδείγ
ματος χάριν, δημοσιογράφων μας, δέν δύνανται όπως δή
ποτε τροπολογούμενα καϊ συνδυαζόμενα νά μεταβληθώ- 
ΰ ΐν  είς Φ ιλ ιππ ικού ; καϊ ’Ο λυνθιακούς.

Ό  Δημοσθένη', ώ? τοΰτο καταφαίνετα ι Εξ αποδείξεων



κατά τό μάλλον καϊ ήττον αναμφισβήτητων, ητον άνθρω
πος αντοδίδακτος. Και τωόντι, δέν εχομεν όίλλο παρά
δειγμα ΰψηλοτέρας και καταννκτικωτέρας αντοδιδασκα-  
λείας, μεγαλειότητος κατακτηθείσης επ ι δυσκολιών. Ό  
Π λούταρχος μας λέγει, δτι ?)τον Ισχνός την φωνήν και 
τό σώμα, και δύσπνους' δτι διά νά επανόρθωση τά? ά- 
σθενείας ταύτας iyeipeTO πρωί, ανέβαινε τρέχων τους 
λόφους, άπήγγελλεν είς τό παραθαλάσσιον, διά νά μά- 
θτ) ν’ ά νθ ίσ τατα ι και νά δαμάζη αντίπαλον φοββρώτβ- 
ρον, τον σάλον, τάς κινήσεις και τήν άγανάκτησιν τοΰ 

αγρίου λαοΰ. Προσέτι δτι επτάκις άντέγραψεν ίδ ιοχεί- 
ρως τον θονκνδ ίδην δτι συνήθιζε να λαλτ) εχων είς τό 
στόμα λιθάρια , επ ϊ σκοπώ τον νά ΰπερνικήση φυσικόν 
τ ι ελά ττω μ α  περι τήν προφοράν τ ο ν . Ό  Κικέρων μάς 
λέγει, δ τ ι δέν εδύνατο νά προφέρη τήν λέξ ιν  ρ ή  τ ω ρ, 
εξ α ιτ ία ς  οργανική : τίνος άτελείας. ’Λ λλά  τό καθ' ή μ ία  
δ ιίσχν  ριζόμεθα δτι ό Κικέρων άπατάτα ι περί της α ιτίας, 
ότι τό κώ λνμα  ήτον ηθικόν μάλλον παρά φνσικόν, δτι 
ή λ έ ξ ις  εμεινεν είς τον λάρνγγα  τον μεγάλον άνδρός, 
διότι είχεν εμφντον τήν προς αν τήν α π έχ θ ε ια ν .

Τινές λέγουν δτι όλα τά διηγήματα  ταΰτα είναι άπλαΖ 
σοφ ιστών εφενρέσεις· ά λλά  δέν ήξεύρομεν διατί οσάκις 
απαντώ  μεν χρήσιμόν τ ι, ίιποθετομεν πάντοτε δτι προέρ~ 
χετα ι άλλαχόθεν καϊ όχι άπό αποθήκην τοΐ) εμπορευο- 
μένον άχρήστονς ανοησίας. 'Υ πάρχει ίσως υπερβοΧή, 
ισως ε λ λ ε ιψ ις  άκριβείας. Ά λ λ ' ήξεύρομεν δτι ό άνήρ είχε 
τήν φρένα άδάμαστον, και δ ιατί νά μην ΰποθέσωμεν
δτι α ί πράξεις τον αυται ησαν τά  πρώτα δοκίμιά ττ?ί;

Ω μιλήσαμεν πέρϊ τοΰ ρήτοροί καί τοΰ αύτοδιδάκτον' ας 
ίδωμεν καϊ τον πολιτενόμενον. προς τοντο πρέπει ν’ άνα- 
β λέψ ω μ εν είς τά ύψ η , είς ανώτερα 'ύψη ακόμη παρά 
μέχρι τοΰδε, μ δλον δτι τό νψος τον ρήτορος ήτον μέγα. 
Ή  πολιτική  είναι τό άνώτατον είδος, και ό δεντερενων 
*ι? τό άνώτατον, δύναται άκόμη νά πρωτεύτ/ τον πρω- 
Ttvoyrος είς κατώτερον, Ή ;  προς τήν διαφοράν μεταξύ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. 17 ί
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τών δύω είναι προφανές δτι ό άριστος ρήτωρ είναι < 
κατορθών νά στηρίζτ) την γνώμην του, καλή η κακή είναι 

Δέν είναι ηθικόν οργανον ώς 6 πολ ιτικο ί. Δ ύνατα ι να 
9ελήστ] νά νπερασπ ισθή  τάς κακάς κ λ ίσ ε ις του απ ' εναν
τίας τοΰ δημοσίου καλοΰ, καί μ ' δλον τοΰτο ή ρητορεία 
του δύναται να είναι άρίστη. Δέν έχει νά κρίνη και νά δια
κρίνω μεταξύ καλών καί κακών αρχών, νά προϊδή τ απο
τελέσματα , νά πρόβλεψη  περ ι τών αρίστων μέσων, και 
νά τά διαθέση επ ί το άριστον· εργάζεται λόγους, καϊ α υ 
τοί είνα ι παθητικοί, και ΰπόκεινται, άν ήξεύρη νά τούς 
εργασθή, είς την 3έλησ ίν του. Δέν έχει τ ινα  σχέσιν  
μέ τά  πράγματα αΰτά καθ’ έαυτά καϊ τάς δυσκολί
ας των. Θεωρεί το κάθε τ ι δπως $έλει, ούδ’ υπάρχει ςοι- 
χεΐον άντιστάσεως το όποιον νά ΰπερνικήση. ’/4λλ' όλα 
οσα άπφατικώ ς λέγομεν περ ί τοΰ ρητορος, πρέπει νά 
ρηθώσι καταφατικών περι τοΰ πολίτικου· δ ,τι ό άλλο? 
παραβλέπει, τοΰτο π ρ έπ τ ι νά πράξτ) αυτός· καϊ άν μόνον 
μετρίως καλώς πράττη καταπολεμών κατά  τών δυσκολιών, 
ανώτερος είναι π ά λ ιν  τοΰ λαλοΰντος 3αυμασίως κατά 
τοΰ άέρος, καί μηδέν πράττοντος.

’-4λλ’ άδιάφορον διά τον προκειμένον λόγον μας άν 
ΰευτερόβαθμος πολίτικος είνα ι τοΰ πρωτοβάθμου ρήτο- 
ρος ανώτερος. Δ ιότι δ,τι δήποτε και άν είνα ι ό Δήμο· 
σθένης ώς ρήτωρ, ώς πολιτικός, είνα ι οχ ι κατώτερος. 
Κ ατ' άμώότερα κατέχει Άέσιν είς τήν άνωτάτην τάξιν, 
άν τωόντι δέν είναι ανώτερος πάσης τάξεως. Δ ιά  ν' άπο- 
δείξωμεν δτι είνα ι τ ις μέγας πολιτικός, πρ έπ ει νά δηλώ
σω μεν δτι. ητον εμπρός της εποχή ; του, καί εσυρβ 
μεθ' εαυτόν τον αιώνα του. Τοΰτο είνα ι τό αληθές γνώ 
ρισμα, καϊ τοιοΰτος ήτον ό Δημοσθένης· Πρώτον, ήτον 
εμπρός της εποχής, ϊδομεν οτι είς τήν β ια ία ν  εκείνην τής 
κοινωνίας κατάστασ ιν ό πολίτης συναπώ λλυτο  μετά τής 
πολιτείας, ώς τά  φ ύλλα  μετά τοΰ δένδρου. Έ κ  τούτου 
τήν σμιχράν Ιδιοτέλειαν διεδέχθη πλατυτέρα , τό ίδιον 
συμφέρον ό πατρ ιωτισμός, Ό  κοινός νοΰ> ώς εδώ προοι-
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Εενεν άλλ ’ ονχϊ περαιτέρω ' εξ  εναντίας ττάσα δυνάμεων 
α ύξη σα  εις τ ινα  πό λ ιν  έθεωρεϊτο ύπό τών  άλλων ζηλο- 
τύπω ς καϊ ούχϊ εννοϊκώς· έδύναντο νά θεωρήσωσι την  
ενίσχυσ ιν ταύτην ώς επωφελή  είς τά  γενικά  των συμ 
φέροντα, διότι δλα ι α ί δ^μοκρατίαι είχον κοινόν συμφέ*· 
ρον κατά της τυραννίας. Ά λ λ ’ έκάστη δημοκρατία εξεναν- 
τ ία ς ένόμιξεν οτι σμικρύνεται αυξανόμενης τή ς γείτονας της, 
Το αποτέλεσμα τούτων όλων ητον φ νσ ικω  τω  λόγω υπο
ψ ία  ι, ζηλοτνπίαι, αναρίθμητοι εριδες, πο λ ιτε ία ι διαιρούμε- 
ναι απ ' άλλήλω ν, κα ι ό ισχυρός εχθρός έν τούτοις επερ- 
χό μένος ώς λέων καϊ εκλέγων τά  θύματά του. "Α παξ ή 
δϊς, επ ι τών Περσικών π . χ . τούς βλέπομεν συνδεθέν- 
τας είς σνμμαχίαν. Ά λ \ ά  τούτο επέφερεν ή εξωτερική  
τών περιστάσεων άνάγκη, καϊ ούχϊ εσωτερική τ ις  διεσκεμ- 
μένη άρχή. Ά λ λ ' ή άνάγκη 'έπαυσε, καϊ εσκορπίσθησαν 
εν τω  α μ α .

Ά λ λ ά  τού Δημοσθένους τό βλέμμα εξετάθη πολύ μα- 
κρύτερον τής περιωρισμένης ταύτης πο λ ιτ ική ς ' είχε σκο
πόν πρός τον όποιον ετεινεν ανενδότω?, καϊ ό σκοπός ου- 
το? ήτον ο σύνδεσμος όλης τής Ε λλά δο ς είς έν, ώστε  
εκάστη πόλ ις νά γίνη ώς εις πολίτης τής κοινής π ο λ ι
τ ε ία ς , καϊ έκάστη, άντϊ νά λεηλαττ) τήν γείτονά της, νά 
επάγρυπνή έξ εναντίας είς την επ ιτυχ ία ν  της πρός κοι
νόν όφελος, κα ϊ υπέρ κατακτήσεως κατά τοΰ κοινού εχ 
θρού. Τούτο, Άεωρητικώς είναι άπλούν βέβαια . Ά λ λ ά  
τό νά σννδεθώσιν δλαι α ί Ε νρω πα ϊκα ϊ δυνάμεις δέν 
ήθελεν ε ισθά ι πράγμα εύκολον ούδ’ είς αυτούς τούς 
καιρούς’ κα ϊ τοιαύτης τότε σνμμ αχ ίας είς τήν Ε λ 
λάδα  δέν ήτον εύκολώτερον τό σχέδιον και ή ίκ τέ  
λεσ ις  δία πάντα  πολιτικόν όλιγώτερονεξοχον

Ά λ λ 'ό ,τ ι  Άαυμάξομεν είς τον Δημοσμένην δέν είνα ι τόσον 
τό πολιτικόν τον σχέδιον, οσον ή μέθοδός τον. Το σχέδιον 
ήτον καλόν κα ϊ ένδοξον, ά λλ ’ ή μέθοδος νττήρξεν υψ η λή ’ 
τό δε ύψος τής μεθόδον δέν ήτον ύψος εξημμένης καϊ άτβ- 
λεσφορήτου φαντασ ία ς, ά λ λ ’ ύψο ς τής μεγάλης, τής ά π λ ί 

f ro  Μ. Β, ΦΥA. Β.) 13.
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και ίεράς άληθείας' έστρέφετο δέ περί το εφεξής avTiKtl- 
μεν ον, νά έγχυση κατά πρώτον είς τον δημόσιον νοΰν ηθι
κήν μεγαλοφροσύνην, και νά κάμη ώστε ή υλική αΰ'ξησις 
τού λαού νά έκπηγάση άττο τήν ηθικήν μεγαλειότητα ' ιδού 
ό σκοπός ιο ύ  Δημοσθένους δί όλης του της ζωής· πως δέ 
τον εξετέλεσε, τούτο δϋνάμεθα νά το ίδωμεν κα'ι νά έπ ι-  
χαρώμεν εις πάσαν σελίδα και σχεδόν είς πάσαν περίοδον 
των λόγων του· λαμβάνων αφορμήν διά νά σνμΒονλεύστ) 
ιδιαίτερόν τ ι πολιτικόν σύςημα, ή νά έπ ιμ είιη  eίς ιδ ια ιτέ
ραν τ ινα  ττράξιν υποβάλλει οχι δημώδεις και εξωτερικάς 
α ιτ ίας, οχι τήν άπόκτησιν π . χ . πλούτου, οχι τήν 'έκτασιν 
της χώρας, τήν αποφυγήν τού δεΐνα ή δέΐνα κινδύνου, οχι 
τήν ίκανοποίησιν ιδιαιτέράς τίνος άντm αθεΐας, ή ιδιαιτέρας 
προλήψεως' ούοβν το ιού τον. αλλά τί\ τά υψηλότερα κα ϊ 
εύγενέστερα εκείνα εξωτερικά ελατήρια τά όποια αυτός 
ούτος έπολιτογ ράφησεν είς τήν πολ ιτε ίαν  τών 'Αθηναίωνt 
καθιδρύσας αυτά εντός τού δημοσίου φρονήματος, ελατήρια  
δικαιοσύνης, τ ιμ ή ; καϊ πατρ ιωτισμού όχι μόνον υπέρ 
της πόλεως τών 'Αθηνών ά λλ ' υπέρ όλης της Ε λλάδος, 
άμ ίλλης προς τούς ενδόξους προγόνους των, Αντιστάσεως 
κατά τών τυράννων, καϊ προόδου τών ελευθέρων αρχών καϊ 
τού εξευγενισμού, κατά τήν εκφρασιν τοΰ Μ ιλτωνος, δ ί 
όλης της οικουμένης.

Τό δημόσιον φρόνημα ητον είς αυτόν ούχϊ μόνον υ ψ η 
λόν καϊ ειλικρινές, άλλα και εμπεδον' ίίχομεν τήν λαμ- 
προτέραν ττερϊ τοΰ τοιοΰτου άπόδειξιν είς τάς έσχάτας τής 
ζωής του ημέρας' εϊπομεν ανωτέρω ότι είς τάς έλληνικάς 
πολιτείας τό συμφέρον τοΰ πολίτου ήτον τό πρώτιστον  τοΰ 
πολίτου συμφέρον, τά άτομα ήσαν τόσον ασθενή, ώστε 
δέν έδύναντο νά μένωσι μεμονωμένα, και διά τούτο ήναγκά  - 
ζοντο να επακουμβώσιν είς τήν π ο λ ιτε ία ν  ώς εκ τούτου συν έ
βα ινε πολλάκις, ώστε ενώ διά τήν έπ ικράτησιν πολέμιας 
τίνος μερίδος εγίνετό τις ΰπερόριος εκ τής χώρας, ττροσετίθΐτο 
ί ΐς  έν εκ τών α ντιπάλω ν κομμάτων, οπού ήτον π ιθανώ τα - 
τ  ον νά τύχη καϊ συμπαθεί ας και ενισχύσεω ς' μνρ ία  παρα-
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Μ ίγματα τοιαΰτης αντομολήσεως υπήρξαν  eirl τών ή μερών 
το0 Λημοσθένονς, ά λ λ ' ό Δημοσθένης αυτός ητον ανώτερος 
καϊ τον αίώνος καϊ τών σνγχρόνων τον, και τοντο άιτέδ3ΐ - 
ξε δίά τών πράξεών τον είς εκείνας τάς περιστάσεις· ευθύς 
μετά τήν εξορίαν τον, ά ντϊ τού νά δημιονργήση νέαν πατρίδα  
σννδεόμενβς μετά τών εχθρών της πατρίδος τον, καϊ οντω  
νά έπ ιτύχη  κα ϊ ώφελείας καϊ έκδίκησιν, προετίμησε νά μέντ) 
μάλλον πατρ ιώτης, υπηρετών τήν πατρίδα τον, οχι τωόντι 
ώς πρέσβνς, ά λλ ’ ώς δημεγέρτης, αποτεινόμενος πρός τάς 
κνριωτερας εκ τών ελληνικών πόλεων και σννηγορών εκθύ- 
μως καϊ επ ιτυχώ ς εις τε τήν βουλήν καϊ τον δήμον νπέρ  
τών συμφερόντων τής πόλεως τών 'Αθηναίων καϊ τών β ά 
σεων τής προτέρας πο λ ιτ ική ς της' κα\ δεν είναι ταντα  ή μό
νη άπ όδειξις περϊ τον πόσον ήτον ανώτερος τοΰ στ ασιατικόν 
πνεύματος καϊ τής εντελούς εκείνης μικροπρέπειας νπό τής 
οποίας κινούμενος ήθελε πράξει μάλλον τνφλώ ς καϊ κατα- 
στρεπτικώς παρ δ,τι ήθελε φανή ασυνεπής' πρός ονδέν ά λ 
λο δέν διέκειτο τόσον θερμώς 6 Δημοσθένης, οσον είς τήνκατά  
τής ανξήσεώς τοΰ Φ ιλίπον άντίσ τασ ίν  τον, Α ντίστασιν, 
ιείς τήν οποίαν οίιδεϊς παρά τον Δημοσθένη ητον σφοδρό
τερος' καϊ μ ’ ολα ταντα  εφάνη ά πα ξ σνμβονλεύων τήν 
ειρήνην μετά τον φοβερού εκείνον πολέμ ιον  το αληθές 
είναι δτι οσάκις εβλεπεν όποιανδήττοτε χρείαν τής  πόλεως, 
ευθύς εδύνατο νά νποκύψη είς αυτήν, και πώποτε δέν ήθελε 
τήν καταστροφήν τής πατρίδος τον, ενδίδων είς ίσχυρογνω- 
μοσύνην ή είς ίδιοτελή αλαζονείαν.

’Ο λίγα τινα  μέλλομεν νά πρόσθέσωμεν πορ'ι τών τελευ
τα ίω ν ημερών τής ζωής τον, τής άνακλήσεώς τ ον, τής εν- 
θονσιώδονς υποδοχή; Τον, τής δεντέρας εξορίας τον, τοΰ 
θανάτον του, καϊ τής παραδόξου καϊ θανμαστής ομοιότητας 
μεταξύ αύτοΰ καϊ τον Κ ικέρωνος είς δλας αύτάς τάς περ ι
στάσεις τής ζωής τ ο ν  ενταύθα ανήκει καϊ ή φήμη τής δωρο- 
δωκίας, τήν όποιαν μήτε άποσιωπώμεν, μήτε π ά λ ιν  3έλομεν- 
νά ενδιατρίψωμεν είς αυτήν, διά τον αντ'ον λόγον, διότι δη
λαδή δεν νπάρχει άπόδειξις άποχρώσα περϊ τής φήμης, κ λ ϊ

13*
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π ο λλά  όλιγώτερον περι τοΰ πράγματος· οχι διό τ ι κρ ίνομ ε  
οΰτω ώς εκ τοΰ ητρολαβόντος χαρακτήρος καϊ τής δ ιαγω 
γή ς τον, έστω κα'ι ύπέρ αύτοΰ τοΰ Δημοσθένους , αρκεί ν<* 
υπήρχε τιθανή  τι? κατ' αύτοΰ μαρτυρία· τουναντίον γνω - 
ρίζομεν πολλούς, οϊτινες αν καϊ πολλάκ ις άνωφελώς επει- 
ράσθησαν. υπέπεσαν δμως τέλος πάντων είς πειρασμόν* 
ά λλ ’ α ί περ ϊ δωροδοκίας κατακραυγαϊ είναι α ί προχειροτβ- 
ραι, καϊ κατ' εκείνους τούς χρόνους περιεφέροντο είς τά ςο~ 
ματα παντός άποτυχόντος υποψηφ ίου ή όποιουδήποτβ 
παραγγέλλοντος' διά τοΰτο είναι εύλογον, πρ ιν  δώσω μεν 
οίανδήποτε προσοχήν είς την φήμην, νά άνατρέξωμεν είς ά~ 
ξιοπ ίστους πηγάς καϊ νά μη άρκεσθώμεν είς σπερμολογίας 
τάς όποιας μόνος ό Πλούταρχος εκρινεν αξίας νά άναφέρτ) 
και α ΐτινες, άνευ αύτοΰ, δεν ήθελον τύχη  τής παραμικράς 
πίστεως· και τοΰτο μεν είναι αδέσποτος φήμη, η δέ ιστορία 
περ ϊ τής φυγής του έκ τής Χαιρωνείας είναι ανίσχυροι α
λήθεια· καϊ τόσον άνόητον είναι τό νά θεωρτ) τ ις  ώς πολλοΰ. 
λόγου αξίαν τήν τοιαύτην φήμην, δσον τό νά παραδέχεται 
τήν φορτικήν γραφήν τοΰ Γ ίλρεϋ π ερ ϊ τής φυγής τοΰ Ν α- 
πολέοντος εκ τής Μ όσχας, ώς σπουδαίων ιστορικήν άπόδει- 
ξιν· ά λλ ’ επειδή ολα ταΰτα  λέγοντα ι και π ιστεύοντα ι , είς 
τ ί  αρά γε συνίςαντα ι; είς τά εφεξής, δτι ενώ οί Θηβαίοι καί 
οι Αθηναίοι εφευγον έκ τοΰ ςρατοπέδου, ’έφυγε μεταξύ αύτων 
και ό Δημοσθένης’ τότε βεβα ίω ς μάλλον παράποτε, ή φρό- 
νησις ήτον ή καλητέρζ ανδρεία· διότι εάν ήτον τόσον άπονε~ 
νοηαένος ώ ςε  νά μείνη μόνος, τ ί  ήθελε προκόψει·, νίκη λαμ- 
προτέρατού Φ ιλίππου καί καταστροφή πληρεστέρατών 'Α 
θ η νώ ν  περϊ δέ τή ; δωροδοκίας, ίσως δύναται αΰτη νά χρη- 
σιμεύση μόνον ώς δείγμα τής δαλίας , τής πικράς και τής 
αδυσώπητου κακεντρεχείας τών εχθρών του, ά λ λ ’ είς άλλο  
τ ίποτε δέν συντελεί.

Ιδομεν ανωτέρω τον μεγαλήτερον άνδρα τής  '.Ελλά
δες ύττό τάς πο ικ ίλας αύτοΰ φάσεις, τον αύτοδίδακτον, 
τον ρήτορα, τον πολιτικόν, τάς δυνάμεις, τούς ά γΰ -  
TS, τάς επ ιτυχ ία ς του, Λέγομεν επ ιτυχ ίας , διότι κανείς
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&ς μι) νομίση οτι άπέτνχε ' άν καϊ ησάλιτ ιγξ  τη- ίζο- 
ρίας είναι χάλκινη , μη τήν ν ισ τενη τε . Ή  εύγενεστέρα 
περικοπή είς ολα του τά συγγράμματα είναι η μεγα
λοπρεπής απολογία τον κατ’ αυτής ταύτης τής κατηγορίας 

’ είς τον περί Στεφάνου λόγον. Δ ιίσχυριζόμεθα cos βέβαιον 
οτι επέτνχεν εις δ, τ ι επεχειρίσθη, καϊ αν ή επ ιχε ίρ ισ ις  
συνέπεσε να άποτύχη· δ,τι άπ’ αντον έξαρτάτο, τό βξε- 
πλήρωσε, και τ ί παρά τοντο δύναται ό άνθρωπος περισσό
τερον·, εάν ο ί σννεργάται τον δεν γσαν επίσης εντνχεΐς, 
η άποτνχ ία  των δεν αποδίδεται είς αντον· άς δώσωσιν εκεί
νοι λόγον. Έ ά ν  απρονόητοι περ ιστάσεις συνέδραμον είς 
την αποτυχίαν τον, εάν η άνωτάτη πρόνοια με τον παν- 
σθενή αυτής βραχίονα έκηρνχθη κατ' αντον, εάν δρη 
εσφενδονίζοντο κατά τίνος, πως οΐιτος ήθελεν ά ν τ ισ τή ; 
δεν εδννήθη, δεν επραξεν, ά λλ ' επραξε τ ι  π ιρ ιπλέον, καί 
κατ' αντονς άκόμη τούς συγχρόνονς τον, εκαμε την καταςρο- 
<Ρ>]ν τον ενδοξοτέραν τής νίκης των α ντιπάλω ν τ ο ν  β λ έ 
π ε  το τελεντα ΐον αποτέλεσμα ' ό υλικός θρίαμβος τοΰ 
Μακεδόνος προ πολλον εγινεν άφαντος καϊ άπω λέσθη ' μή
τε μνήμη /ϊήτε ίχνος δ«ν μένει σήμερον) και αίιτά τά σνμ- 
βεβηκότα τής ζωής του νπάρχονσι γνω στά  εκ μόνων των 
λόγων τοΰ μεγάλου άντιπάλο ν τον' ά λλ ’ ή ηθική νίκη τοΰ 
Δημοσθένους και των 'Αθηναίων, ό κρότος τών μεγάλο- 
ψ ύχ ω ν  άγώνων των, α ί ένδοξοι αντών 3 νσ ία ι, ζώσιν άκό
μη, και λάμττονσι, καί 9έ\ονν ζτ} καϊ δ ιαλάμπει επ ί μ ά λ 
λον καϊ μάλλον, ενόσω νπάρχη μνήμη μεταξύ τών άν- 
θρ ώ πω ν.

London ct vrcstminster Review.
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Π O I K I Λ A,

Έτιτου,η εκ τίνος ρωμαϊκόν περί εκκλητΜ<ττι~' 

κών τελετών βίνΚίου  ̂ εκδοΰέντος 

το έτος 1560.

Τά  els κοινήν άνάγνωσιν Ενταύθα εκτιθέμενα, i λήφθη-· 
σαν κατ επιτομήν εκ τίνος συγγράμματος, φέροντος την 
έξης επιγραφήν· Sacrarium Caeremoniarum, sive rituum  
ecclesiasticorura sanctae romanae Eociesiae libri tres. 
Post omnes omnium editiones sunima denuo vigilantia 
recogniti. Universis eeclesiasticis non tarn jucundi, quam 
utiles et neccssarii- Romae, typis Valerii Dorici i 5(30. 
Cum privilegio. [τουτε'στιν Ίερον  άδυτον τών τελετών, 
ήτοι τών εκκλησιαστικών εθίμων τής άγιας ρωμαϊκής εκ 
κλησίας β ιβ λ ία  τρία , μετά πάσας τάς γενομένας εκδόσεις 
νεω στι μετά μεγίστης επ ιμέλειας έπιθεωρηθέντα' εις σύμ - 
•παντας τούς εκκλησιαστικούς οχι τοσοΰτον τερπνά, οσον 
ωφέλιμα καϊ αναγκαία. Έ ν  'Ρώμη, δία των τύπω ν Ούαλε- 
ρίου Δωρικού 1560. μετά προνομίου.] Ε ντεύθεν εχει άμα 
τό σύγγραμμα τούτο κύρος, και δέν πρέπει πα ντά π α σ ι νά 
άμ φ ιβάλλω μ εν, μη bey ήναι γνήσιον ρωμαϊκόν, θ έλ ε ι δέ 
γ ΰ νε ι γνωστόν έκ ταύτης τής επιτομής, πόσον ή 5Ρώμη κα\ 
τότε, καθ’ ον καιρόν δ ιεσείσθη μεγάλως τήν οικοδομήν 
αυτής υπό τής μεταρρυθμίσεως, και κατέπεσεν έν μέρει ή 
λεγομένη π έ τ ρ α  τ ο ύ  ά γ ί ο υ Π έ τ ρ ο υ ,  οχι μόνον δέν 
παρ έλε ιψ ε  κατά μηδέν τήν άρχαίαν αυτής αλαζονείαν, 
ά λ λ ’ έσπούδασε μάλ ισ τα  νά καταδείξρ αυτήν πρόδηλον. 
Έ πέχομεν δε τού νά σημειώο ωμεν πάσας δήποτε παρατη~ 
ρήσεις, άφίνοντες ταντας είς τούς άναγνώστας αυτούς.



Γίερϊ της στέψεως.

'Ο πάπας, άμα έκλεχθείς, απέρχεται κατά συνήθη τά- 
ξ ιν  είς την εκκλησίαν τον άγιον Π έτρον διάκονοι έκ τη  
τάξεως τών καρδιναλίων βαστάζονν τό κράσπεδον τον 
μανδύον τό έπ ίσνρμα όμως αντον οφείλει νά κράτη 6 επ ι
φανέστατος τών λα ϊκώ ν, κ α ϊ  ά ν  η θ ε λ ε ν  e l  σ θ α ι  ο ν -  
τ ο ς α ύ τ ο κ ρ ά τ ω ρ ή β α σ ι λ ε ύ ς ·  την ονρανοειδη α ψ ί 
δα φέρονν οκτώ πρέσβεις. [_βιβλ. ά σελ. 13. στήλ. 1.]

Περι της τοα,πεζης μ,ετα, την στεψιν.

"Οταν είς την σ τέψ ιν  Tjvai παρών ό αίιτοκράτωρ, παρα- 
σκενάζεται δ'ι αυτόν εδρα εκ δεξιών τον πάπα , καϊ υψηλή  
τ ις  τράπεζα, παρά τήν όποιαν κάθηται μόνος' άν δε ηναι 
παρών βασ ιλεύς , παρασκενάζεται δί αντον κνλικεΐον , 
ολίγον τ ι άπέγρν τής τραπέζης τον αντοκράτορος' δεν εχει 
δε 6 βασ ιλεύς ιδ ιαιτέραν έδραν, άλλα πρέπει νά κ α θ ί σ y  
μ ε τ ά  τ ο ν  π ρ ώ τ ο ν έ κ  τ η ς  τ ά ξ  ε ως  τ ώ ν  κ α ρ δ ι -  
ν α λ  ί ω ν ε π ί σ κ ο π ο ν .  Τον πάπαν διακονονν είς τήν 
τράττεζαν οί επισημότατοι τών λα ϊκώ ν, κ α ϊ ά ν ή θ ε λ α  ν 
ε ί σ  θ α ι ο δ τ  ο ι α δ ε λ φ ο ί  η π  α ΐ  δ ε ς τ ώ ν  β  α σ ι - 
λ έ ω ν ,  μ ά λ ι σ τ α  έ π ι  π α ρ ο ν σ ί α τ ώ ν β α σ ι λ έ ω ν ^  
[σολ. 19.] Τον π ά π αν Β ονιφ  άτιον τον ή. διηκόνονν οί β α σ ι
λείς της Ο υγγαρίας καϊ Σ ικ ελ ία ς . "Οταν ό πά π ας , έπ ϊ τον 
Spovov αύτοΰ καθήμενος, ν ίπ τη  τάς χεΐρας, ολοι ο ί σννδαι-  
τυμόνες ίσταντα ι προ αντον, ό δ ε  α ν τ ο κ ρ ά τ ω ρ  ή ό 
β  α σ ι λ ε ύ ς χ ο ρ η γ ε ΐ ε ί  ς α ύ τ ο ν τ ό  ν δ ω ρ π ρ ο ς ν ί -  
ψ  ι ν. Έ ν  καιρφ δε της χειρονιψ  ία ς ταύτης ο λ ο ι  μ ε ν  
ο ί  λ α  ϊ κ  ο ϊ όφείλονν νά γο νυκλ ιτώ τι, μόνοι δε οί καρδινά
λ ιο ι καϊ οί άρχιερεΐς εχονν ιή ν άδειαν νά όρθοστατώσιν 
ασκεπείς. Ά φ ο ν  δέ ν ΐψ η  ό π ά π ας τάς χεΐρας, επ ιτρέπετα ι 
καϊ είς τον αύτοκράτορα νά ν ίψ η  τάς εαντον, άλλά ίστάμέ
νος, καϊ εφεξής ’έπειτα είς τούς καρδιναλίους, φορονντας 
τά καλύμματα  αυτών επί τής κεφαλής, ένφ  οί άλλοι νίπτον
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τα ι ασκεπείς. — Ε ίς το κάθισμα  δέ φυλάσσετα ι ή εξής τ ά '  
ξ ι ?  ό π ά π α ς  κάθηται είς το μ έσον 'έκ  δεξιών, ο αύτοκρά- 
τωρ, αν ήναι π α ρ ώ ν  άλλω ς δέ, 6 πρώτος ίκ  της τάξεως 
τών καρδιναλίων επίσκοπος' 'έπειτα, ό βασ ιλεύς ' αν δέ 
παρενρίσκαινται πολλο ί βασ ιλείς, διαμοιράζονται μ ετάξι> 
τώ ν καρδιναλίων όντως, ωστε πρώτος μέν κάθηται ό καρ
δινάλιος , δεύτερος δέ ό β ασ ιλεύς . Ό  πρωτότοκος δέ τ ον 
βασ ίλέω ς, καθο διάδοχος τον 9ρόνου, 'έχει την χάρ ιν να  
κάθηται μ ετά  Τον εκ τή ί τάξεως τώ ν καρδιναλίων ίερέαι 
ουδέποτε δέ πλησίον τών καρδιναλίων, οΐτινες είνα ι επίσκο
ποι. Σημείωσε δέ, οτι τά  περι της χ ειρονιψ ία ς ρηθέντα  
ισχύουν μόνον έπ'ι τον ρωμαϊκού αύτοκράτορος, κα ι οχι επ ϊ 
τον τών Ε λ λ ή νω ν , διότι τούτον μεταχειρ ίζονται ώ ί β α σ ι
λέα . [σελ. 19 και 20.] Το πρώτον οψον φέρει ό αΰτοκράι- 
τ ωρ η ό βασιλεύς· το δεύτερον δέ ό επ ιφανέστατος τών ηγε
μόνων, καϊ έφ εξη ;, κα'ι ούτω κάθηντα ι έπειτα  είς τον προσ- 
διορισθέντα είς αύτούς τόπον. ”Α ξιόν σημειώσεως είναι, ότι 
ο αύτοκράτωρ, ή 6 βασ ιλεύς φέρει τά  εδέσματα έξω τής 
θύρας τον τραπεζώνος· οί δέ υποδεέστεροι ηγεμόνες παρα· 
λαμβάνουν αυτά άπό τοΰ μαγειρείου, κα ϊ τά φέρουν είς τήν 
τράπεζαν. Ο ί  εσ  τ  ε μ μ έ ν  ο ι δ έ ο ύ τ ο ι ύ π η ρ έ τ α ι  π α -  
ραπέμπονται μέχρ ι της τραπέζης υπό τοΰ οικονόμου, κ ρα - 
τ ο ΰ ν τ ο ς ε ί ς τ ή ν χ ε ΐ ρ α  ρ ά β  δ ο ν. [αύτόθι.~] Ε ίς  τήν 
τράπεζαν τοΰ πάπα  είς ούδέμίαν γυνα ίκα , μήτε είς τήν α υ 
τοκρατόρισσαν ή βασ ίλ ισσαν, συγχωρεϊτα ι νά φάγη , α λλά  
μήτε είς σνγγενη  τινα  τοΰ πάπα . [αύτό^ί.] "Οταν ό π ά π α ς  
π ίνη , κ λ ί ν ο υ ν σ υ ν ή θ ω ς ο λ ο ι ο ί λ α ϊ κ ο ϊ  τ α  γ ό ν α 
τα . [αυτόθι.] Ε ίς δέ την τράπεζαν τον πάπα  Δέοντος τοΰ ί . 
ή γοννχλισία έγίνετο άδ ιαλε ίπ τω ς .



Περ'ι της εΚενσεως και τέψεως τοΰ νέου 
ρωμαϊκού α,ντοκράτορος.

Ό  νέος ρωμαϊκοί βασ ιλεύς, μέΧΧων δε ν ’ άναγορευβή 
αύτοκράτωρ, avayyeWet. την εκλογήν αύτοΰ είς τον ΰ ψ ι-  
στον πάπαν διά τών πρέσβεων, καθυποβάΧΧει είς αντον το 
ψήφισμα τ η ; εκλογής, μαρτυρεί τήν εύσέβειαν κα ϊ το υ ίϊ-  
κόν αύτοΰ σέβας, καθικετεύει τήν εύνοιαν καϊ τήν χ ά ρ ιν  
της άποστολικήί εύρας, καθυποχρεοϊ εαυτοί' εις πάντα  
δήποτε ορκον τής εύπειθείας προς τήν ρωμαϊκήν 'Ε κκλη -  
σίαν, και τέλευταΐον ζ η τ ε ί  τ α π ε ι ν ώ ς  τήν χρ ίσ ιν , 
τον προβιβασμόν, καϊ τ ο  α ύ τ ο κ ρ α τ ο ρ ι κ ό ν  σ τ έμ μ α . 
Οί δέ πάπα ι, 9ειορήσαντες το ψ ή φ ισ μ α  τής εκλογή ;, 
καϊ είς επίτηδες πρός τοΰτο συγκληθέν συνέδρων εςετά- 
σαντες άποχρώντως τήν εκλογήν και τήν ικανότητα τού 
εκλεχθέντος, παραδέχονται τον βασιΧέα ώς πνευματικόν  
τέκνον τής ρωμαϊκής ΈκκΧησίας, βέβαιον ν αυτόν, ότι 
9 έ Χ ε ι ε  χ ε ι  τ ή ν  ε ύ ν ο ι α ν  κ α ϊ  τ ή ν  χ ά ρ ι ν  α ύ τ ώ ν ι  
καϊ κηρύσσουν, οτι είναι Ικανός ν ά  π α ρ α Χ ά β η  π α 
ρ ά  τ ώ ν  χ ε ι ρ ώ ν  α ύ τ ώ ν  τήν χρ ίσ ιν, τον π ρ ο β ιβ α 
σμόν, καϊ τ ο  α ύ τ ο κ ρ α τ ο ρ ι κ ό ν  σ τ έ μ μ α .  Ούτως 
εγεινεν είς τήν σ τέψ ιν  ΚαρόΧου τοΰ δ', καϊ τοΰ υιού αύτοΰ 
ΒενσέΧου, εις τήν σ τέψ ιν  Ε ρρ ίκου τού ζ '. ,  Ά λΒ ρέχτου , 
και 'ΡουδόΧφου τού πατρος αύτοΰ. ( αύτόθι, σελ. 2 1 . )

Ό ορκοζ τοΰ ρ ω σ ικ ό ν  tW ίλεω ς.’

" Ε ίς τον άγιώτατον κύριον κύριον ημών (δ ε ίν α ) ,  τον 
κατά 9εΐαν πρόνοιαν π ά π αν  (δείνα ) , υπόσχομαι εγώ ό 
ρωμαϊκός βασιΧεύς, καϊ ορκίζομαι είς τον Πατέρα, Τίόν, 
καϊ το άγιον Πνεύμα, καϊ είς τό ξύΧον τοΰ ζωοποιού ςα υ -  
ρον, καϊ είς τά  Χείψανα τών αγίων, ότι, άν κατ' άδειαν 
τοΰ Κυρίου ( τουτέςι τού πάπα) έλθω  είς τήν 'Ρώμην, 
ύέ\ά> τιμήσει τήν αγίαν ρωμαϊκήν 'Εκκλησίαν, KaV
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τήν Αύτοΰ αγιότητα, τον άρχοντα αυτής, καθ' ολας μον 
τάς δυνάμεις, καϊ ούδέποτε 9 ίλ ω  Επιτρέψει, ώςε, Εμού 3έ- 
λοντος, ή προαιρούμενου, ή συναινοΰντο;, νά γείνη αδικία 
τ ις  η προσβολή ή είς την ζωήν, r) εϊς τ ι μέλος, ή έίς 
την τιμήν αύτοΰ, την οποίαν απολαύει' είς την ' Ρώμην 
δεν 3έλω  Εκδώσει διάταγμα, τό όποιον αφόρα την Αύτοΰ 
αγιότητα, η τούς 'Ρωμαίους’ καϊ, ήτις δήποτε κληρου
χ ία  τον αγίου Πέτρου ήθελε πέσει είς τήν Εξουσίαν μου, 
3έλω  τήν αποδώσει είς τήν Αύτοΰ αγιότητα, καϊ 9ελω  
προτρέψει τον Εν 'Ι τα λ ία  έπαρχον μου, καϊ Εξορκίσει 
αύτον να συνεργη μετά τής Αύτοΰ αγιότητας είς τήν 
νπεράσπ ισ ιν  τής κληρουχίας τοΰ άγιον Πέτρου καθ' ολας 
αύτοΰ τάς δυνάμεις. Ε'ίη μοι 6 Θεός βοηθό;, και τά  ιερά 
ταΰτα  τοΰ Θεοΰ ευαγγέλια  . ” (σελ. 22.)

Τον δρκον τούτον ώμοσεν ό αύτοκράτωρ Φρεδερΐκος 
6 γ  . είς τήν Σιένην Ενώπιον τον παπ ικόν πρέσβεως τό 
ίτο ς  145J,

ϋεο< τοΰ α,τπα,'τμοΰ του πο$ο; τον πάπα.Ί τον 
όποιον ασ'πά.ζετα,ι ό αύτοκράτωρ.

Έ π ι τών βαθμιδών τ ή ;  Εκκλησίας τοΰ άγιου Πέτρον 
ιδρύεται 3ρόνος, Επι τον όποιον άναβαίνει ό πάπας, Ενδε- 
δυμένος πολύτιμον μανδύαν, καϊ φορών Επϊ τής κεφαλής 
λιθοκόλλητο* μ ίτρ α ν. Π ερϊ τον Βρόνον παρασκευάζονται, 
καθέδρα,ι διά τούς καρδιναλίους καϊ άλλους αρχ ιερείς. 
Ό  αύτοκράτωρ, άμα προσβλέψας τον πάπαν, άσκεπής 
τήν κεφαλήν καταβα ίνει άπό τοΰ 'ίππου , καϊ κλίνει το 
γόνν μέχρις Εδάφους' πλησ ιάσας δε προς τάς βαθμίδας, 
κλ ίνε ι καϊ τά  δύο γόνατα, κα'ι γονυκλιτώς ούτως άναβαί- 
νει τάς βαθμίδας μέχρι τών ποδών τής Αύτοΰ παπ ικής  
άγιάτητος, τούς οποίους «σττάζεται εύσεβώ ; δ ιά  τ  ό π  ρ ο ς 
τ ο ν  Σ ω τ ή ρ α  σ έ β α ?  (α). Ό  πάπας προσμειδιά τον

(η ) Π f> b J r  ο ν 2  ω t- ή ρ α ,  o< rnt h t n r t  τώ ν  αλ^ο ιν  r o t l  t t v i a t ,
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αύτοκράτορα, και φ ίλ ε ΐτα ι νττ’ αύτοΰ τάς χεΐρας καί το 
στόμα· επειτα  γονυκλιτεΐ π ά λ ιν  ό αντοκράτωρ, καϊ άπο- 
θ ίτ ( ΐ παρά τού·; πόδας τού πάπα  ποσότητά τ ινα  χρυσών 
νομισμάτων, εκφράζων ευχαριστίας 8 ιά  τ η ν  ε ί ς  αύ  τον 
ά π ο ν ε  μη θ ε ϊ  σ  α ν  τ  ι  μ η ν (1 !)· ό τύπος τή ς εύχαρ ιςίας  
μένει είς την προαίρεσιν αύτού ελεύθερος, Ό  δέ πάπας έγεί-. 
pel αύτον άπο τής γης, και περ ιπτύσσετα ι αύτον, ζητών 
τοιουτοτρόπως νά δείξη τήν οποίαν φέρει προς α ύ τό ν ΐξα ί-  
ρετον αγάπην. Έ ν ω  δε ό αύτοκράτωρ ΐσ τα τα ι έκ δεξιών 
τοΰ π ά π α , ή αύτοκρατόρισσα άσπάζεται τής Αύτον άγοΰ- 
τητος τάς χεΐρας και τούς πόδας* οί βασ ιλείς άσπάζοντα ί 
και το στόμα, ά λλ ’ οί Χοιπο'ι αρχιερείς καί ηγεμόνες μό
νον τον πόδα. (σελ. 32.) Εΐ,ς την αυτοκρατόρισσαν εύχετα ι 
Ο πά πας νά Χάβη το δεύτερον στέμμα μετά την Θεοτόκον 
παρθένον. Ά φ ο ΰ  δέ 'στεφθή , άσπάζεται τούς πόδας τοΰ 
Π άπα, φορούσα έπ'ι τής κεφαΧή; τό στέμμα. Προσφέρει δέ 
καϊ αύτη είς τον πάπαν κατά προαίρεσιν χρυσά νομίσματα, 
και επ ειτα , (ίταν θέλη νά μεταλάβτ) τών άχμάντων μυστη
ρίων, ώς εξάπαντος πρέπει, γονυπετεί έπ ι τής βαθμίδας τοΰ 
θυσιαστηρίου μέχρι τού καιρού τής μ εταλήψεω ς χωρίς τοΰ 
στέμματος, καϊ, άφοΰ πρώτον μεταλάβη έπ ϊ τοΰ μεγαλο
πρεπούς αυτού θρόνου ό π ά π α ς , φέρετα ι χωρίς τοΰ ςέμ- 
ματος προς τούς πόδας αύτοΰ, κα ί λαμ βάνει έκ τής  
χειρος αύτον, τήν όποιαν ήσπάσθη, την αγίαν κοινωνίαν,

Ι Ι ο ί λ Τ η  τ ο ν  τ ά τ α  κ α ,) τ ο ν  α ύ τ ο κ α ά τ ο ρ ο ς  S ica 

τ η ς  π ό λ ε ω ς  ' Ρ ώ μ η ς .

Ό  αύτοκράτωρ, φορών επ ί τής κεφαλής το στέμμα, και 
κρατών είς μεν τήν μ ίαν χεϊρα τό σκήπτραν, ek  δέ τήν 
αΧΧην, την χρυσήν σφαίραν, παρακολουθεί τον πάπαν, 
και, όταν φθάσρ είς τήν τελευτα ίαν βαθμ ίδα  τής εκκλη-

βιττΐί_ηΧ0( νά διακονή ιτη , ο χ ι ν α  Si  α κ ο  ν η 6 y .  'As fie <τνγχ<-·>ρη̂ ’ΐ tj 
μόι·η αντη π η ρ ίκ β α σ ΐ( .
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σίας, δίδει τό σκήτττρον και τήν σφαίραν ε’ί\ τινα  τών ο ι
κείων αΰτοΰ, και κρατεί ίίς  τιμήν τοΰ Σωτήρος ημών, του 
οποίου τον τόπον έπέχει επ ϊ τής γη ς  ό π ά π α ς , τον αναβο
λέα του παπ ικού 'ίππου, μεχρισοΰ άναβη ό πάπας επ ’ 
αυτόν, οδηγών 'έπειτα έκ τοΰ χαλινού ολίγα τινα  βήματα  
( ίς  τά  πρόσω τον παπ ικόν Ίππον. Ό  δε πάπας οφείλε ι νά 
προςποιηθη, οτι άποδοκιμάζει τ η ν  ταπεινω τικήν ταύτην ερ - 
γασ ίαν, ά λ \’ ΰττερον κάμνει είς αυτόν διά λόγου την παρα- 
τήρησιν, οτι αποδέχεται την τιμήν ταύτην οχι Βί εαυτόν, 
άλλα  δί εκείνον, τού οποίου έτέχε ι τον τόπον' ά ναβα ίνε ι δέ 
τ ελευταΐον και ό αύτοκράτωρ επ'ι τον ϊπττον, καϊ ελαύνει 
έφ ιππος εξ  αριστερών του πά π α  ΰττό την αύτην οΰρα,νοειδή 
α ψ ίδ α , την όποιαν βαστάζουν ο ΐ έξοχοι τών ηγεμόνων, 
(σελ. 27·)

Hf 'w tv/q τριστεφονς μίτρας.

Ή  τριστεφής μ ίτρα , την όποιαν φέρει επ ϊ τής κεφαλής  
ό πάπας, ονομάζεται β α σ ί λ ε ι ο  ν, καί σημαίνει την υπ  ερ- 
τάτην ιερατικήν καϊ αύτοκρατ ο ρ ι κ η ν  αξίαν κα'ι δύναμ ιν  
φορεϊ δε αύτην κατά τάς μ εγάλας εορτάί, όταν ερχεται 
( ίς  την εκκλησίαν, ουδέποτε δέ, όταν ίερονργβ' (σελ. 1 3 J .)

Ή sK/.oyrj και <3 όρκος νέου r/ysμόνος.

Ό  μέλλω* νά εκλεγθή ήγεμνν, έρχεται είς τό οίκημα 
Τού π ά π α  φέρων χρυσό Ον μανδύαν, ποδήρη, και κατά τον 
δεξιόν ώμον ανοικτόν, και, όταν ό πάπας άπέλθη  είς την 
εκκλησίαν β α σ τ ά ζ ε ι  τ ό  ε τ τ ί σ υ ρ μ α ,  τού μανδύοι> 
αΰτοΰ. Ε 'ς  την εκκλησίαν κάθηται παρ 'ι τους πόόας το5 
πάπα , οςτις προβιβάζει αυτόν ιππότην τοΰ αγίου Πέτρου, 
καί, άν ήθελεν είσθαι ήδη ιττττότης· γονυκλιτήσας δέ επειτα , 
ορκίζεται τόν έξης ορκον' Ε γώ  [δεΐναΐ, «ατά συγκατά- 
νευσιν τού Κυρίου, μέλλω ν ήγεμών, υπόσχομαι, ομολογώ, 
*·*' όρχίζομχι είς τον Θ ών  ,να: τον άγιο',· Π ιτρον, οτι θίλ(*
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σ ϊβ εσθα ι τήν άγιωτάτην άποστολικήν εκκλησίαν, κα ι π ε ί-  
θεσθαι είς αυτήν, κ α ι είς σέ τον κύριόν μου, κύριον [δεΐνα^  
καϊ είς τούς νομίμους σου διαδόχους, καϊ ουδέποτε θέλω  
•παύσει νά σε βοηθώ το κατά  δύναμιν εις ολας σου τάς υπο
θέσεις, κα ι νά προζατεύω και νά 'ύι&τηρώ διά rf/s θείας άντι » 
λήψ·εως τά κτήματα, τούς αγρούς, κη ΐ τά  δίκαιά σου. Π ερί 
δέ της ηγεμονικής Τ ι μ ή ς ,  τ ή ν  ο π ο ί α ν  θ έ λ ω  λ ά β ε ι 
σ ή μ ε ρ ο ν  π  α ρ ά σ οΰ, υπόσχομαι, εύγνωμονών διά τήν 
μεγάλην ταύτην χάρ ιν, νά πέμπω  προς σέ και τούς δ ια - 
δο'χου? σου κατ’ έτος, τήν εορτήν τών αγίων αποστόλων 
Πέτρου καί Π αύλου, λευκόν κα ι λαμπρώς κε κοσμημένο ν 
ίππον. Ε ϊη μοι ό Θεός βοηθοί κ .τ .λ . ” Μ ετά τον όρκον 
τούτον, διά τοΰ οποίου ό ήγεμών (ώ ς πρότερον ό αύτοκρά- 
τωρ καί ό βασιλεύς) γ ίνετα ι άμεσος τιμαριώτης τοΰ π ά 
πα, επ ιθέτει επ ί τήν κεφαλήν αύτοΰ ό π ά π ας τον ηγεμο
νικόν π ίλον, κα ι εγχειρ ίζει είς αύτον τό σκήπτρον  ο δ έ  
ή γ  ε μ ώ ν ,  φ ο ρ ώ ν  τ ο ν  π  ί λ  ον ,  κ α ί  κ ρ α τ ώ ν  τ  ό 
σ κ ή π τ ρ ο ν ,  ο φ ε ί λ ε ι  ν ά  πέστ/ ε ί ς  τ ά γ ό ν α τ α ,  
κ α ι  ν’ ά σ π α σ θ η  τ ο ύ ς  π ό δ α ς  τ ο ΰ  π ά π α '  επειτα, 
άναστάς, φέρεται υπό δύο νέων καρδ ιναλίω ν είς τον οίκειον 
αύτοΰ τόπον, οςτις ε ίνα ι προσδιωρισμένος πλησίον τών  
$νο τελευτα ίω ν εκ τής τάξεως τών καρδιναλίων διακόνων. 
•— Τό β ιβ λ ίο ν  σημειοΐ πρός τούτοις, ότι δ έ ν  α ρ μ ό ζ ε ι  
ν' ά σ  7Γά ζ ω  ν τ  α  ι ο ί  κ α ρ δ ι ν ά λ ι ο ι  τ ό ν  η γ ε μ ό ν α ,  
i  ι ό τ  ι  δ έ ν  ε ι  ν α  ι ϊ σ  ο ς μ ε τ ’ α ύ τ  ώ ν .

Πειί τοΰ ίεροΰ ξίφους κα,τά. την πα,ρα,μονψ 
της του Ίησοΰ Χρίτοΰ -γεννήσ-εως.

Κατά τήν παραμονήν τ ή ;  εορτής τών τοΰ Ίη σο ΰ Χ ριςοί 
γενεθλίων τήν νύκτα συνεθίζουν οί π ά π α ι νά δίδωσινη  νά ςέ\  
Xcoji πρός τινα  τών μεγάλω ν ηγεμόνων ιερόν ξίφος και ήγε 
μονικόν πίλον· και τό πράγμα τούτο είνα ι β έβ α ια  μυςή  
ριον’ δ ιότι ό υιό» τοΰ αιωνίου  θ εο ύ  προσέλαβε τήν ήμετέ- 
ραν φύσιν, διά νά διάλλάξτ/ ταύτην πρός τόν δημιουργόν
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αΰτήίι καί V&· νικηστ/ τον διάβολον, τύν εΰρέτην τον Βάνά- 
τον, είς αυτήν εκείνην την φύσ ιν, τής όποιας εγεινε κύριος 
Ή  νίκη δέ αΰτη έμφαίνεται πρεπόντως διά τοΰ ξίφους, καϊ 
προσέτι σημαίνει τό παπικόν τοντο ξ ίφ ο ς τ ή ν  ύ π  ε ρ τ ά  τ η ν  
• κ ο σ μ ι κ ή ν  ε ξ ο υ σ ί α ν ,  την όποιαν εδωκεν ό Χ ριςός 
•είς τον πάπαν, τον τοποτηρητην αύτοΰ έπ ϊ γης, ώς δηλοΰν 
ο ί λόγοι εκείνοι’ e‘ εΰόθη μοι πάσα εξουσία έν ούρανω και 
“ έπ ι γη ς ,, ' καϊ π ά λ ιν  “ καϊ κατακυριεύσει άπό Βαλάσ- 
σηί εως Βαλάσστ,ς, καί άπό ποταμού εως περάτων της οίκον 
μένης „(“)· Ή  δύναμις δέ αΰτη σημαίνεται διά τοΰ μεταξίνον 
τη ς κεφαλής καλύμματος, τό όποιον συνεθίζουν οί πά π α ι 
Μ  φορώσι κατά την νύκτα της εορτή ί  εκείνης.

Πε/>ί της διαγωγής του πάπα, ττρος τούς 

'η γ εμ ό να ς .

Ό  πάπας τής 'Ρώμης δεν προσκυνεΐ κανένα, μήτε ύπε- 
ξα ν ίσ τατα ι ενώπιον τίνος, μήτε κ λ ίνε ι την κεφαλήν, ή 
άφαιρεΐ α π ’ αυτής τό κάλυμμα' μόνον ενώπιον τοΰ ρωμαϊ
κού αύτοκράτορος, άφοΐι καθήμενος ΰποδεχθί) αύτόν άσπα- 
ζόμενον τάς χεΐρας κα ϊ τους πόδας, εγείρεται, ολίγον τι» 
οπότε τον περ ιλαμβάνει είς τάς άγκάλας, καϊ δίδει είς 
αυτόν τον ασπασμόν της ειρήνης' τοΰτο δέ κάμνει συνήθως 
καϊ είς άλλους μεγάλους βασ ιλείς ' όλους όμως τούς λο ι
πούς ηγεμόνας καί άρχιερείς, όποιαν δήποτε αξίαν αν εχω · 
σιν, δτε προσέρχονται o u t  οι, διά νά τοΰ άσπασθώσι τό ςό- 
μα, υποδέχεται πάντοτε καθήμενος. Π λήν άλλα  συνεθί
ζουν οι πάτται προς τούς καρδιναλίους καϊ άλλους επ ισή
μους ηγεμόνας είς ιδιαιτέρας συνεντεύξεις, όταν οντοι προσ-

(α) Αραγνωθι το ν  ψά\μί>ν oci' ix τ ο ΰ  ό ν ο ίο υ  ίλ ή φ θ η  ο ΐτ ο ς  6 r i\ o i  
(8 ). κα ι ft7T€ €η€ΐτα ςνσννα ,δότω ς kcu €ΐλικρινως, αν ό ψ αλμω δός νπ α ιΛ 
νιττ€ται Ιντανβα  τον π ά π α ν  μ ά λ ισ τ α  e l i  τονς <ττίχ· 10, 11.
14 . 15 . 17»
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φέρωσι το αυτών σέβας, κα ί οί π ά π α ι δέν φορώσι τά  
αρχιερατικά, να κλίνωσιν ολίγον την κεφαλήν, ώς άντα- 
ποδίδοντε$ τρόπον τινα  τήν ύπ ό κ λ ισ ιν  τοΰτο δέ κάμνουν 
δχι κατά χρέος, ά λλά  δί ευγένειαν ήθους. ( σελ. 113. )

Π^ί τών τιμών ̂  των άτονεμομίνων εις 

τον πάπαν.

Ό λ ο ι  ο ί  3 ν η  τ ο ί ,  κατ’ εξοχήν οί χριστιανοί, οποίαν 
δήποτε αξίαν ή οποίον δήποτε βαθμόν άν εχωσιν, οφείλουν, 
άμα προσιδόντες τόν πάπαν, να κλίνωσι τρΙς τά  γόνα,τα, 
καί είς τιμήν τοΰ Σοοτήρος, τοΰ όποιου επέχει τόν τόπον 
επί τής γής, ν’ άσπασθώσι τόν ττόύα αύτοΰ. Ε ίς  τόν αύτο- 
κράτορα, τούς βασ ιλείς ,τούς μεγάλους ηγεμόνας, καί πρέ~ 
σβεις, συγχωρεΐται κατά τήν πρώτην επ ίσ κεψ ιν  ν’ άσπα- 
σθώσι τήν χεΐρα καί τό στόμα, είς δε τούς ά λ λ ο υ μ ό ν ο ν  
τόν πόδα αύτοΰ. Οί καρδινάλιοι υποκλίνοντα ι δίς βαθεΐαν  
ύπόκλισιν, καί είς τό τρίτον κλίνουν τό γόνυ, καί άσπά - 
ζονται τόν πόδα, οταν ίεροπρακττ,). Οί καρδινάλιοι άσπά- 
ζονται τήν δεξιάν αύτοΰ χεΐρα, τήν οποίαν προτείνει υπό 
τόν μανδύαν οί επίσκοποι καί αρχιερείς, μόνον τό δεξιόν 
γόνυ' ο ί  α ύ  τ  ο κ ρ ά τ  ο ρ e ς ,  β α σ ι λ ε ί ς ,  κ α ί  μ  ε γ ά *  
λ  ο ι η γ ε μ ό ν ε ς  ε ί ς  π ά σ α ν  δ ή π ο τ ε  π  ε ρ ί σ τ α-  
σ ι ν,  τ ό ν  π ό δ α .  "Οταν δε ό πάπας διανέμτ) κηρία, η 
βζί'α , οί μεν καρδινάλιοι άσπάιζονται τήν χεΐρα, κο.ί τό γό
νυ· οί δέ άρχιερεϊς, μονον τό γόνυ' οί δέ αύτοκράτορες, β α 
σιλείς, καί επ ιφανείς ηγεμόνες, τήν χεΐρα καί τόν πό
δα . ( σελ. 1 J 3. )

’Ε κ  τής μικράς ταύτης δ ιαγραφή; γ ί ν ΐ ΐα ι  δήλον, οποίαν 
επισημότητα άπένεμεν ό π ά π ας τ\ς 'Ρώμης πρός τούς αύ· 
τοκράτορας κα ί όλους τούς ηγεμόνας' άν δέ τ ις νομίζω, οτι 
η 'Ρ ώ μ η  ή λλα ξε  τώρα γνώμην, άπατάτα ι] Roma mutat 
opera, nunquam consilium (ή 'Ρώμη  άλλάσσει τά εργα 
βύδειτοτ* δέ την γνώμην). Τό μεν πρόχ τούς καιρούς ίτο-
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Χιτεύεσθαι, ήκοΧοΰθησεν ήδη ποΧΧάκις κα'ι πάντοτε' ουδέ
ποτε όμως άττέστη άττο τών σχεδίων αυτής, οΰδ’ άττηρ- 
νήθη την φιΧαρχίαν καί την μωράν ταύτην Ιδέαν, νά εξα - 
•πΧώστ] έφ ’ ολ,ην την κατοικουμένην 'γην την πνευματικήν 
κα ι την κοσμικήν αυτής εξουσίαν.

[Μ ετά φ ρ α σ ή  ύιτο Κ, Κ.]
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Ά ναγγέλλομ εν ευχαρίστως είς τούς άναγνώστας μας, 
δτι, άφοΰ διεκηρύχθη είς την Ευρώπην η καθίδρνσις τοΰ 
£ν Ά θή να ις ελληνικόν Π ανεπ ιστημ ίου, οί σοφοί αυτής 
έπροθνμήθησαν πολλαχοΰ νά συλλέξω σ ι καϊ χρήματα και 
β ιβ λ ία  χρήσιμα ύλης παντοδαπής, καί να. τα  αποστείλω - 
σ ιν ( ίς  ’Αθήνας προς πλουτισμόν τής β ιβλιοθήκης τοΰ 
άρτιπαγοΰς Π ανεπ ιστημ ίου μας, προθέτοντες και γράμμα
τα προς τον άκαδημιακόν ημών σύλλογον πλήρη φ ιλοφρο
νήσεων και μαρτυροΰντα την οποίαν αισθάνονται ε ιλ ικ ρ ι
νή και ζωηρά ν χαράν, βλέποντες τάς αρχαίας ’Αθήνας 
λαμπρυνομένας π ά λ ιν  με υψ η λά  εττιςημονικα καθιδρύμα
τα. Ό  Σεβάσμιος κύριος Βράνδης συνέλεξε και άπέστειλεν  
ή8η Ικανά χρήματα έκ Βόννης είς τήν επ ιτροπήν τον Π α 
νεπιστημίου, και ήδη σ υλλέγε ι β ιβ λ ία  δια νά τά άποστεί- 
λη ωσαύτως. Ό  Δ ιευθυντής του έν Ό λδεμβούργω Γυμνα
σίου κύριος Γρευήρος συνελεξεν ομοίως περι τάς έξακο- 
σίας δραχμάς είς αγοράν β ιβ λ ίω ν  διά τήν β ιβλιοθήκην  
τοΰ Π ανεπιςημίου, και ανήγγειλε τοΰτο είς τό Πρντανειον. 
Ό  φίλόμουσος, φ ίλόλαος κα'ι μεγαλοφυής ’Αρχιδούξ 
τής Τοσκάνης κα'ι οί έκει σοφοί άπ έστειλαν ομοίως ικανά 
β ιβ λ ία  είς τήν β ιβλιοθήκην τοΰ Π ανεπ ιστημ ίου μας, 

Τελευταΐον δε ή ’Ακαδημία τής Κ ανταβρ ιγ ίας έν ’Α γ
γ λ ία  επ εμ ψεν ένταΰθα προς τον αυτόν σκοπόν πολλά  έπι~ 
στημονικά αγγλ ικά  β ιβ λ ία  , we τά όποια σ υνή ψ ε  και 
γράμμα προς τον έν Ά θή να ις άκαδημιακόν σύλλογον, π λ ή 
ρες φ ιλοφρονητικωτάτων έκφράσεων. Ή  'Ακαδημία τής 
Κανταβριγίας, ή τοΰ Κα,μβορίτου είνα ι μ ία  των αρχαιό
τατων Ά καδημιων τής Ε υρώ πης, συσταθείσα κατά τό 
63(1 ’έτος μ· X . υπό Σ ιγ ισβ ίρ του βασ ιλέω ς τών ανατολ ι
κών ”Α γγλω ν . Π ολλά  προνόμια έδόθησαν είς αυτήν παρά  
τών κατά χρόνους ήγεμονευόντων παρά  δε ’Ιακώβου τοΰ 
'πρώτου ελαβε τό δικαίωμα  τοΰ νά σ τέλλη  δύο άντιπροσώ- 
πους είς τό κοινοβούλιον. Ή  β ιβλιοθήκη της περιέχει 
νπέρ τάς  100, 000 τόμ ω ν τό όρυκτολογικόν της ταμεϊον 
είναι πλουσιώτατον, και ό βοτανικός της κήπος εύρυχω- 
pdΓάτος. Τό βουλευτήριον αυτής είναι κο/χψότατον, φκο■> 

f ro  Μ. Β. ΦΥΛ,Β.) 14 .



δομημενον κατά Toy κορινθιακόν τύπον, και τά πλε ΐσ τα  
ακροατήριά της εχουσιν αρχιτεκτονικήν ελληνικήν. ’Ε ντα ύ 
θα καταχώριζαμεν την εκ τής λα τ ιν ική ς είς την άρχαίαν 
ελληνικήν μετάφρασιν τής ρηθείσης εητιστόλής τοΰ Προ- 
καγκέλλαρίου και τής βουλής τής Κ ανταβριγιανής 'Α κα
δημίας, και τήν άπόκρισιν τοΰ Πρυτάνεως και τής βουλής 
τοΰ ήμετέρου Π ανεπ ιστημ ίου, ίτιστεύοντες, ότι 3έλομεν 
ευχαρίστηση διά τής κοινοποιήσεως ταύτης τούς φιλομού- 
σους άναγνώστας μ α ς .

194 Π Ο ΙΚ ΙΛΑ.

Τω έν τγι πο'λει τών 'Αθηνών^ rjj τά τη ς τέ 
χνης ευδόκιμου καί επιστήμης ^εννητξία 
και τιθηνω^ τών ελευθέρων μαθημάτων 
επιμελούμενα) ώγλαοτάτω και πεοιφανε- 
στάτο) <τυλΧο<γω.

Ό Γίροκαγκελλάαιος κα) παηα η Καντα- 
§οιγιανη Α καδημία  χ α Ιρειν.

Γράμμασιν ΰμΐν δηλώσαι βουλόμενοι, όπως πρός υμάς 
διακείμεθα, λόγων Ικανών άπορεΐν εδοκοΰμεν, οΐς αν την 
Επιθυμίαν άξίως πληρώσαιμεν. E l yap οΰτω φύσεως εχο- 
μεν, ώστε και υπό τής χώρας αυτής, η τών φιλουμένων 
ίχνη  τινα  διαμένει, άκαταλήπτω  τ ιν ι φορά τάς ψ υχ ά ς  
ημών άγεσθαι, τ ίν ι άρ οϊεσθε διανοία τήν κανταβριγιανήν 
’Ακαδημίαν τόν εν ’Α ττική τών έΧΚηνων σοφών σύλλογον 
προαερεΐν; ' ί ϊ ν  μεν yap δη παιδευμάτων πηγα ί άώθονοι 
άνεδοσαν παρ ΰμΐν, τούτων αυτοί σμικρά τ ινα  ρυάκια μό
νον μεταδιώκομεν, ών δε λόγων ελεύθερων και μαθημάτων 
«νφορία τε καί άκμη έν τη τών ’Αθηνών χώρα ώφθη πάτε, 
ταΰτα  συντόνω σπουδή καί επ ιμελεία  ή κανταβριγιανή  
’Ακαδημία οΐον ενθεματισθέντα οί θεραπεύει, άναζωοΐ δε 
μαραινόμενα. "Οσοις οΰν παιδεύμασιν εκ τής ΰμετέρας 
πόλεως μετενηνεγμενοις ενθάδε οί ήμέτεροι εγγυμνάζονται 
πα ΐδ ις , ήδιστον μεν ίσως ΰμΐν άκοΰσαι, ημάς δ’ άποκρύ- 
ψ α σ θα ι ουκ είκος. Τών δή ελληνικών μαθημάτων τη'***-
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την ποιούμεθα επ ιμέλειαν, όσην της τε γλώ σσης  το τέ
λειον, και τών λέξεων 6 πλούτο? και τοΰ λόγον τό εύρυθ
μον καί εμμελές ά να ιτο ΐισ ι. Πεττοίθαμεν yap, πλε ΐσ το ν  
όσον ήμΐν διαφέρειν τοΐς τών έλλήνων λόγοις μετά μεγίζης 
σπουδής έμπαιδεύειν τούς νέους, ώς, έπειδάν τοιαύτης π α ι
δείας μετάσχωσι, πολΧών άν άλλω ν και καλλ ίσ τω ν μα
θημάτων έπιμελησομένους, ά τοΐς ελληνικής παιδείας μη 
^γευσα,μένοις π α ντά π α σ ιν  άλητττα γ ίγνετα ι. "Ινα μεν οΐιν 
ερως τής επ ιστήμης, ή φώς αλήθειας καϊ χρόνου μάρτυς 
ακούει, τα ις ψ υ χ α ΐ;  τώ ν παρ’ ήμΐν παιδευομένων νέων 
έγκατασπαρή, τήν τοΰ Θονκυδίδου αϋτοΊς συγγραφήν άνα- 
γ ιγνώ σκειν  προτίθεμεν, ϊνα δέ προς παράδειγμα τών χρη~ 
ατώ ν ηθών εχωσιν άφοραν, τάς τοΰ Ξενοφώντοϊ β ίβ λο υ ς  
άνελίσσειν αυτούς άξιοΰμεν, ϊνα  δ’ άρμη αύτοΐς προς φ ι 
λοσοφίαν εγγένητ αι, τά τοΰ Π λάτωνος άνά χεΐρας εχειν κε~ 
λεύομεν, ϊνα δέ την τών δραματικών ποιημάτων χάρ ιν 9 α υ -  
μάσωσι, τά τον Σοφοκλέους διά σπουδής εχειν αύτούς δο- 
κιμάζομεν, ϊνα δ ί τήν τοΰ λέγειν δεινότητα ζηλώσωσι, 
τοΐς τον Δημοσθένους λόγοις έγκύπτε ιν  αντοΐς π α ρ α γ -  
1γέλλομεν» Ού μόνον δε πάσα ή πα ρ ’ ήμΐν νΰν άκμάζου- 
σα επιστήμη έκ τής υμετέρας πόλεως ε ϊληφε τήν αρχήν, 
άλλα  κα ϊ τών στοών ήμών α ί  ττλεΐςα ι, έν α ί; διαλεγόμε- 
θα, άττικοΰ τίνος τύπου ε ίσ ιν  άπομιμήματα, κα ι άττική  
αγλαΐα κεκόσμηνται. Τ αντ άρα και ήμεΐς τάς ’Αθήνας, 
are γενέτειραν τών τεχνών καϊ τών λόγων διδάσκαλον γενο- 
μένην, φιλε'ιν όφείλομεν και τιμάν, και εργω δή φ ιλοΰμ ίν re 
καϊ τιμώμεν. ΛΑ  δ’ είς τήν υμών ευημερίαν και τό αξίωμα, 
φέρειν ήγούμεθα, ταντα  τον θεόν υμ ΐν δωρεΐσθαι εΰχόμεθα. 
Οί κοινά εχοντες τά σπουδάσματα, καν πορρωτάτω διεστώ- 
τβς άλλήλω ν τύχω σ ι, δεσμώ τ ιν ι οίκειότητος ά λ λ ή λ ο ΐΐ 
συνδεΐσθαι πεφύκασιν. Οικείοι άρα ΰμΐν, άνδρες περ ιφανέ
στατοι καϊ σοφότατο ι, τυγχάνομεν oVt6?. Ό  ήμέτερος Κ ά- 
μος, έτερος ουτος Α λφειό ς , τω  Ί λ ισ σ φ  συμβαλεΐν  τό ρεΐ- 
θρον έπείγετα ι. Β ίβλους δή τών έν Κ ανταβρ ιγ ία  τετυπω -  
μένων έν τω παρ ' υμΐν Λ υκείω  άνελισσομένας όρώμεν τέ-

14*
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λ ι t  Be καϊ αυτό) τον της ’Ακαδημίας εδάφους επ ιβα ίνε ι9 
δοκού μεν.

Έ σμ έν, άνδρες τ ιμ ιώ τατο ι και σοφώτατοι,
εννούστατοι υμ ιν  .....................

Ό  Προκαγκελλάριος κκϊ η Βουλή της Κ αντα- 
βρ ιγ ια ιή ξ  'Ακαδημίας 12 δεκεμ . 1839.

Τω νροεζάρχοντι κ ο λ  τοΐς βουλευταΐς της 
Κανταβριγιανής 'Ακαδημίας^ ανδράσι ζεαφ α- 

νεστάτοις κ ο λ  σοφίοτάτοις^ 
Ό  Πρύτανις και η βονλη της έν ΆΟηνα,ις 
'Ακαδημίας^ της έττικεκλημ,ένης Όθωνειας^ 

%αίρειν.
Ουκ αν έξείποιμεν, όσης ημάς τά  γράμματα ένέπλησί 

3υμηδίαί, α εναγχος έκομισάμεθα παρ υμών, άνδρες π ερ ι
φανέστατο ι και σοφώτατοι. *Ης γάρ αντο ϊ περϊ πολλον  
Άν έποιησάμεθα δεηθέντες τυχεΐν  παρ υμών εύνοιας καί 
χάριτος, ταύτην υμείς αύτοκέλευστοι προσενεγκείν πρού- 
θνμήθητε, τόθ' ήμέτερον αυτών περί τούς προγόνους ημών 
έπιδεικνύμενοι ευσεβές κα ι το περι'ον υμιν αύτοίς φ ιλ ά -  
γαθον και φιλόφρον τεκμηριοΰντες. Και π ά λ α ι μεν ου ν 
ηδειμεν τήν Κ αταβριγιανήν 'Ακαδημίαν, ης το κλέος 
πρεσβ ίστης τών άνά πάσαν τήν Ευρώπην γνωριζομένης έκ 
πολλον χρόνου πανταχοΰ διεφοίτησε, τη  τβ άλλη  πάστ) 
Βιαπρέπουσαν επ ιστήμη καϊ τάς 'Ελληνικά? Μ ούσας ουχ 
ήκιστα 3εραπεύουσαν. Ταϋτά τοι καϊ τήν 'ένδοξον 'Α λ β ιω 
νά τής εύκληρίας έμακαρίζομεν, ola φω στήρ ι λαμ πρω  
καϊ πυκνάς πανταχόσε διαχέοντι τάς ακτίνας τω  εν ττ) 
Κ ανταβριγιανη 'Ακαδημία, έκ πολλοΰ άναφθέντι τής σο- 
φ ίας πυρσω  άμφ ιλαφώ ς. καταυγαζομένην^ κάπι τάς μεγά- 
λας έκείνας κα ϊ άγαθάς έκθερμαινομένην πράξεις, α ΐς κρά
τος μ ίν  ίαυττ) καϊ κλέος περιεποιήσατο μέγιστον, λαοί? 
δέ πολλοΐς τής τού Χ ριστού παντελώ ς ανηκούστοις φωνής 
και έν σκότφ τής δυσσεβείας ήλάσκουσι το θειον καϊ σο>-



Π Ο ΙΚ ΙΛΑ. 197

τηριον Ε ύαγγίΧ ιον διεκήρυξί, ίτολλούς S' άγρίως δ ια ιτω - 
μένους τον 3ηριωδώς ζι)ν ά πα λλά ξα σ α  ές τον πολιτικόν  
και έμμελή μεθωδήγησε βίον, έθνη δέ πο λλά , iv άμηχάνοις 
δεινοΐς καθεστώτα κα ϊ μείζονος επικουρίας δεόμενα, προθό
μως φιλανθρωττευσαμένη, τα ΐς εύποιία ις ίαυτής άνηρτήσα- 
το· οΐς δη και τό ελληνικόν ήμΐν έγκατειλέχθω  εικότως, 
*>νΧ ήττον τη παρά τών Βρεττανών eυνοία και άρωγή η τι) 
εαυτού ανδρεία καϊ άρεττ} την ελευθερίαν άνακτησάμενον. 
"Ηδη δ’ έν οϊς ήμΐν έττεστείλατε, τοΰτο μέν τήν καΧοκά* 
γα θ ία ν  υμών καϊ τό προς ημάς εΰνουν όρώντες εύχαρίςως 
λ ία ν  προς υμάς διετέθημεν, τοοτο δε διά τ ιμ ής τηλ ικαύ- 
της άγοντας υμάς τήν τών ήμετέρων προγόνων γλώ σσαν  
καταμαθόντες, καϊ προς τά  έκείνων αριστουργήματα, ώς 

προς παραδείγματα τέλεια  και αηδεμίαν υπερβολήν άπο- 
λείποντα , τούς τών Β ρεττανώ ν πα ϊδας ρύθμιζειν σπου
δάζοντας, επ ιεικώς ήσθημεν. Τό γάρ ταυτά  προα ιρεΐσθα ι 
ου μόνον άρχή οίκειότητος δοκεΐ γ ίγνεσθα ι τοΐς άνθρώποις, 
ά λλα  καϊ βεβαίω σις, της περϊ ταυτά σπουδής δεσμω τ ιν ι  
στερροτάτω καί άμα θυμηρεστάτω  συνάπτειν άει το-ύς αν
θρώπους προς άλλήλονς φ ιλούσης. Τό δ’ ώς και μέγα φρο- 
νησα ι ήμΐν έπήλθε καϊ σοβαρεύσασθαι λέγειν, ούτως υπό  
τών καθ’ ημάς σοφωτάτων άνδρών τήν τών προγόνων σο
φ ία ν  3αυμαζομένην κατανοήσασι, μή ούκ άνεπαχθές y. 
Π άνυ μέν οΰν ήμεΐς ήδέως καϊ τά προσεπ ιπεμφθέντα έδεξά- 
μεθα δώρα, άγλαά, νή τάς Μ ούσας, και ola τήν τω πολυ- 
χεύμονι Κάμω άρδευομένην χώραν φύειν είκό(, καϊ σφοδρά 
ήν ήμΐν βουλομένοις, έτέροις τ ισ ϊν  υμάς τών παρά  τω ή μ :-  
τ έργ Ί λ ισ σ ώ  φυομένων άμείΊτασθαι. Ά λ λ ά  καί τοι προ
θυμίας ές τοΰτο μηδέν έλλε ίπο υσ ι, τ ά γ ε  μήν παρά της τύ~ 
χης ούχ ομοίως εύπορα ήμΐν άπαντα . Ό  γάρ Ί λ ισ σ ό ς  ούκ 
ετ ι πολύς άπό τοΰ ύπερανέχοντος 'Υμηττού καταρρέων, 
τήν παρά ταΐς Ά θήνα ις έπ  έρχετα ι χώραν, τό χλοανθές α ύ - 
Trj ώς τό πά λα ι παρασκευάζων καϊ γόνιμον, ά λλ ’ αυχμηρός 
νΰν λ ία ν  έστϊ τήν ο ψ ιν , καϊ είς γη ν  καταδύων τό υπόλοι
πον τού νάματος άποκρύπτει, οΐον αίδούμενος θολερόν αύτό 
'Χροφαίνειν και άτερπέ;, καϊ τοσούτγ ήττων της αρχαίας,
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οράσθαι Βοξης, Τοιγάρτοι λόγον ΰμΐν μόνον εν τω  παρόντι. 
άπό διανοίας εύγνώμονος ευχαριστήριον άντιπέμπομεν, και 
χεΐρας είς ούρανόν ίκετιοας αϊρογτβς, τονθ' δ καϊ τοΐς αόυ- 
νάτοις έστιν εΰπορον, '.τολλω μείζω τών ΒεΒωρημένων γε- 
νέσθαι ΰμΐν εΰχόμίζθα παρά θεοΰ τον άντίδοσιν. 'Η ν  Be 
θεός τοΰ λο ιπού εύμενής τή Έ\Χά8ι έπ ιβ λέπ ω ν  BiareXeay, 
ϊσω ς έσαϊ'θ ις ούχ ομοίως κεναΐς όφθησόμεθα τα ΐς  χερσιντ 
άΧΧ' εργω  τ ον λόγον εμπεδοΰν τες, εκ. τής παρά τω  Ίλ ισσω ·  
ταύτης χώρας> ην etc 7τοΧλοΰ χερσωθεΐσαν vectv άρτίως 
ίπ εβαλόμ εθα , άκροθινιάσομεν ΰμΐν ο,τι άξιον. 
Προσαγορεύομεν υμάς εν τιμή καί άγάτττ) διατελοΰντες 

Έ ξ  ’Αθηνών, τι] 17 'Οκτωβρίου 
ίτ ε ι σωτηρίω  1840.

Π ροθυμότατοι ΰμΐν κα\ εύνούστατοι
ό Π ρύτανις και ή Βουλή τής εν ' Αθήναις Β .

'Α καδημίας, της ειτικεκλημένης ' Οθωνείας.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ.
Π  α ί γ ν ι α , ή  σ υ λ λ ο γ ή  π ο 'ιη 'μ ά τ  ων τ ο ΰ  Κ. Ή Χ ίο ν  

Τ  α ν τ  α λ  ί So υ, έξεδόθησαν είς Σμύρνην κατά το J 839  
Τό τωρινόν Βυζάντιον είναι ή πα τρ ις  τών άηΒόνων κα'ι 
ττοιητών. Α ί μοΰσαι άφ ’δτου εώυγσν_τάς 'Αθήνας, μετ' άδο- 
κίμους τινας απόπειρας είς τήν παλα ίουσαν υπέρ τής 
ελευθερίας της Κρήτην, κατέφυγον είς τούς Χόφους τοΰ 
ωραίου Βοσπόρου. Έ κ ε ΐ ό εραστής τών χαρ ίτω ν Χ ριςό- 
ττουΧος εψ α λ λ ε  τά ς εσπέρας άκούων τοΰ ρόδου τήν ερωμέ
νην. 5Ε κεΐ ό 'Ρ ίζος άνεγέννησε τήν έΧΧηνικήν τραγφδίαν. 
Ο Ί .  ' Ραγκαβής μετέφερε τ ’ αριστουργήματα τοΰ ΓαΧ- 
'Χικοΰ θεάτρου είς μεταφράσεις ΰπερβαινούσας π ο λ λ ά κ ιϊ 
αύ τά τά  πρωτότυπα. Εκεΐθεν ώρμήθησαν οί Βύω Σοΰτζοι, 
οί κρούοντες, καθ' δλην τήν εποχήν τής επαναστάσεων, 
Βιαφόρους χορδάς τής αύτής κιθάρας. 'ΑΧΧ άφ ' δτου σκιά  
θανάτου ήπΧώθη είς τοΰ Κ ωνσταντίνου τήν πόΧιν, και ο ί 
προέχοντες κατ ά ξίαν και μάιθι/σιν 'έπεσαν δΧοι πρωτο
μάρτυρες τής Ελευθερίας μα ;, κατεσιγάσθησαγ ξκτοτε τά
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Τ(ρψικάρδια μ έλη , καϊ χήρων και ορφανών μόνον 9ρηνοι 
ηκονοντο ύπό τάς πένθιμους κυπαρίσσους.,. Λ λ λ  ο χρό
νος ί~τουλόνει τάς πληγάς  καί ία  τούς ητονους. Ιδου ως είς 
ώραν εαρος 6 ποιητής τών πα ιγν ίω ν  Κ. Τανταλίδης ψ ά λ 
λει έρωτα; καϊ χ α ρ ιεντ ίζετα ι, καϊ ούδεμία θρηνώδης χορ
δή τον ανακαλεί το Βυζάντιον δοΰλον , και ονδεν π ο ιη τ ι
κόν δναρ τον παρι^ά τάς σκιάς τών 3υσ ιασθέντων σ υμ 
πατριωτών το ν  η άς είπώμεν το αληθές μάλλον. Ο εντός 
τον ζέων ποιητικός χυμός αναπτύσσετα ι εις ανθη, διότι δρε- 
πανον αυστηρών κλαδευτών εμποδίζει τάς άμνντικας ακαν— 
θας νά προκύψωσιν. Ε ίνα ι γνωστόν, καϊ π ερ ιττό ν  να το 
επαναλάβωμεν. 'Τ πό  ελεύθερον μόνον ουρανόν ΰψοΰντα ι αι 
ψυχα ,ϊ, και η πο ίησις, τό εύγενεστερον προϊόν των. 'Ύπό 
ουρανόν δοΰλον άς μην άπαιτώμεν, ύφ ικαρήνους τάς δάφ- 
νας , καϊ άς εύχαριστώμεθα με ερποντας Βάμνους όταν 
κοσμώνται με άληθη άνθη τοΰ Παρνασσού. Ή  φαντασία, 
τοΰ ποιητοΰ, τοΰ όποιου εχομεν προ οφθαλμών τό πρώτον 
δοκίμων, είναι εν τών εύγενών εκείνων φυτώ ν, τά  οποία π ά 
σχουν καϊ νοσηλεύονται είς ανοίκειον έδαφος, μεταφυτευό - 
μενα δ’ αίφνης εκπλήττουν με τήν γενναίαν άνάπτυξίν  τ ω ν  
Ή  ευφυΐα φα ίνετα ι δυσανασχετούσα προς τά  δεσμά τά  
όποια τήν εμποδίζουν νά τανύση τά  πτερά καϊ ν’ άρθ[} 
προί  τά ΰφ η  οθεν καταβα ίνει ή εμπνευσις, και πολλάκ ις 
ακτίνες που καϊ ποΰ διαλάμπουσαι μεταξύ τών ανθών, ά γγ έ .  
λουν ποιητήν προωρισμένον οχι μόνον νά τέρψη, ά λλ ' α?  
έπιμείνη είς τό στάδιον είς τό όποιον επ ιτυχώς ήδη κατη λ -  
θεν, άν έξακολουθή άρυόμενος καλλονάς εκεί οτου ά λη θώ ί 
μόνον ενρίσκονται, είς τήν φύσιν δηλαδή, είς τούς αρχαίους 
ποιητάς και είς την καρδίαν του, άν εύλαβώς φροντίζη π ε
ρί της γλώ σσης καϊ τ η ; φράσεως, άν απάντηση π ε ρ ν ά 
σεις αξίας τ η ; ευφυΐα ; του, καϊ νά δοξάση ποτε τό έθνος 
του. Ό  Κ. Τανταλίδης φα ίνετα ι είς τό πρώτον δοκίμιόν 
του, εχων εν τών πρω τίστω ν ενδόσιμων επ ιτυχ ία ς , ή του
λάχιστον την ιδιότητα εκείνην, την τόσον άμελουμένην άπό 
πολλούς τολμητίας τών μουσών οπαδούς, χωρϊς της όποιας 
fivai αυθάδεια πάσα ά ξίω σ ις φιλολογικού ονόματος, την
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ακριβή, Xeyai, γνώ σ ιν τής γλώσσας, καϊ τ ην εύκοΧίαν τ if* 
χρήσεως τον ευκάμπτου τούτου μ ίτου τοΰ εξυφαίνοντος τά  
φιλοΧογι/^μ καΧλιτεχνήματα· μ ’ δλον δτι e”? τινα  μέρη Χυ- 
■πούμενοι 7ταρετηρήσαμεν οτι ό νέος ποιητης, την ιδέαν του 
ιδίως λατρεύων, θυσ ιάζει είς αυτήν την αυστηρότητα τών 
•γλωσσικών κανόνων, δτι διατρέχων ύλην τής ελληνικής  
την κΧίμακα, άποτύμως μ εταβα ίνει άπό τάς ύψηλοτέρας 
κ α ί άρχαϊκιΰτέρας αυτής βαθμίδας, είς τάς χυδαιοτέρας 
πολλάκις κα'ι κατωτέρας, φα ίνετα ι μ ’ δλον τοΰτο υπό τά  
βξ αμελεί'ας προερχόμενα ελαττώματα ταΰτα  ο μαθητης 
τοΰ Λογάδου, ό καλός ελληνιστής, κα) είναι βέβαιον οτι 
είς δευτέραν απόπειραν, θέλει εύκολώτατα δυνηθή ν’ άπο- 
φύγτ] την ε λ λ ε ιψ ιν  ταύτην τής ακρίβειας, άμα πεισθή  δτι 
είς την πο ίησιν μάναι εκεΐναι α ί ίδέαι πρέπει νά εκτίθεντα ι, 
δσαι δύνανται νά εκτεθώσι καλώς. Τά πΧεΐστα τών ερω τι
κών του είνα ι πλήρη αισθήματος άΧηθον;, α ί ίδέαι το ν  
είνα ι πολλάκις νέαι, ποΧλάκις ΰψ η λα ί' α ί σκέψ εις τον  
φιΧοσοφικαί' ό ρυθμός του αρμονικός ?) εύγενης, η άςειότης 
του φυσική καϊ πλήρης αλατος. Έ κτος τών λο ιπ ώ ν  πονη
ματίω ν του περίεργον είναι ή μετάφρασις τοΰ A · τής  
Ίλ ιάδος, την όποιαν επ ισ ύναψεν είς αυτά. Προ δύω ετών 
ό Κ. Α. ' Ρα-γκαβής έγραψε περ'ι τής αχέσεως τής αρχαίας 
με την νέαν έλληνικην προσωδίαν, καί άνέστητεν, ούτως 
είπεϊν, τον παλαιόν έξάμετρον, δού; καί δείγμα τοΰ ς ίχο υ  
τούτον είς την δευτέραν πραξιν τής Φροσύνης. Ό  Κ. Ταν
ταλίδης μελετήσας την δόξαν τον Κ. 'Ρ αγκαβή , την πα  - 
ρεζεχθη, και ή Χαμπροτέρα άπύδειξις δτι ή πράτασις τοΰ 
Κ. 'Ρ αγκα β ή  ήτον όρθη, είναι ή μετάφρασις αΰτη μια.; 
ομηρικής ραψωδίας διά τοΰ αρχαϊκού τούτου μέτρου. Ιδ ο ύ  
ό Όμηρος άποδίδεται είς ημάς με την άρχαίαν του αρμονίαν' 
ή ποίησίς μ(ίς άποδυΒται τό ξενικόν κόσμημα, τ ή ; ομοιο
καταληξίας , και οί σοβχροί δάκτυλοι συναρ ιιολογ)ΰντα ι 
και αΐιθις διά νά ψ ά λλο υν  τά  μεγάλα έργα. Ή  απόπειρα  
Λυτή ενδοκι.μήσασα 3 ίλ ; ι  άνοίξει νέον στάδιον είς την φ ι-  
ΧοΧογίαν μας, κα'ι 3 ίλ ε ι άναδείξει ποιητάς πρ ω το τ ιπ ιυ ς . 
α η υκο ίΐΐμ ϊνονς εες την δουΧικην άπομ ίμητιν τ ή ;  εσπερίου
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προσωδίας. ΌμοΧογούμεν οτι κατ' άρχάς ό είς την αρ- 
\χαίαν πατρίδα τον νόστων εξάμετρος φα ίνετα ι ξένος, κα ι 
οτι ό ήχος καϊ 6 ρυθμός του πΧήττει a y  νω στ ως τάς ακοας. 
'ΛΧΧ’ άρκεΐ νά εξοικειωθώμεν μ ’ αυτά διά ν' άναγνωρίσω- 
μεν τον άγγεΧον τούτον της ομηρική; ευφυΐας, κα ϊ ν ’ ά- 
σττιισθώμεν χειροκροτούντες την παραδοχήν του. Ύ2( δέ 
πρός τήν μετάφρασιν αυτών, άπβδίδοντες εν γένει εις την  
Χέξιν καϊ εις τήν ακρίβειαν τόν άνήκοντα , έπαινον, χρεω- 
στούμεν νά παρατηρήσω μεν οτι κ’εδώ άπό καιρόν είς καιρόν 
ό ρυθμός παραβιάζει τήν φράσιν, δτι δμως ιτοΧΧάκις κα ϊ 
ό ρυθμός αυτός ΰπενδίδει εις τάς αξιώσεις της μ εταφρά- 
σεως, καϊ ό τρίβραχύς υπέρ  τό μέτρον συνεχώς αντικαθ ι
στά τον δάκτυΧον, όχι ε'ις τήν αρχήν τού στίχου, οπού ή 
αρσις δύναται νά έπέχη μακράς ή'ίεντόνου συΧΧαβης 3έσ ιν, 
αΧΧ’ είς τό μέσον' δτι τέΧος επιθυμητόν ήτον αν τά αρ
χαία ομηρικά επ ίθετα  δέν είσήγοντο είς τήν μετάφρασιν  
αμετάφραστα. Τοιαύτα μ' δΧον τούτο τα  πονημασα τοΰ 
Κ. ΤανταΧίδου, υπερβαίνουν κατά πόΧύ ποΧΧών ώς πο ι
ητών φημιζόμενων τήν σήμερον τά  πρώτα δοκίμια. Λυ~ 
πηρόν δέ είναι δτι ή άθΧιότης τ η ; Σμυρναίας τυπογραφίας  
Τα καθιστά χωρϊς ύπερβοΧής δυσανάγνωστα.

Sopra le aque minerali de la Grecia. memoria 
di G. Bouros.

Έ κ  τών βιβΧ ίων, δσα εκδίδονται καθ' εκάστην άπό τά  
ΕΧΧηνικά π ιεστήρια , ολίγα εΰρίσκομεν πραγματευόμενα  
επιστημονικήν ύΧην καϊ τό κεντρικόν της εθνικής εκπαιδεύ
σ ε ις  κατάστημα δέν ευτύχησεν ε ίσέτι νά πΧουτίστ) τήν  
φιΧοΧογίαν μέ εμβριθέστερα σμγγράμματα, τών οποίων 
ή ώφέΧεια διαρκεΐ κατά λόγον τι); θετικότητος τών ιδεών. 
Ισως μάΧιστα οΰτε ή περϊ τήν άνάγνωσιν αυτών φιΧο· 
καΧία εξαπΧώθη ήδη ίκανώ;, ώστε άν δεν άποφερωσι. 
κέρδος είς τόν συγγραφέα, τοΰΧάχιστον νά μή τόν χρε- 
(οσωσιν.

Ό  Κ. Ί .  Βούρος καθηγητής τού πανεπ ιστημ ίου άπο- 
ϊ'αλίίς πέρυσι μετά τού άξιοτίμον  Κ. Λομνάνδαυ είς τήν εν
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Τνρρηνία τών σοφών τής ’Ιτα λ ία ς  όμήγυριν Βιεξήλθεν έμπρο
σθεν τοΰ τμήματος την Ιατρ ικής υπόμνημα περι τής φύσεως 
των κατά τήν Έ λλάΒ α θερμών ύδάτων, τό όττοΐον λυπού-  
μεθα δτι Βεν εϊδοαεν μετενηνεγμένον και είςτήν ήμετέραν 
γλώ σσαν τόσω μάλλον, οσω είς τούς "Ε λληνας μ άλ ισ τα  
συμφέρει νά την γνωρίζωσιν· εττειΒη αυτοί και άμεσον τούτων 
ανάγκην εχουσι καί κατ’ 'έτος ήδη βλέιτομεν πολλούς ττροσ- 
φεύγοντας είς τάς Ιαματικάς αυτών Νηρηίδας. "Οθεν α ιτ ίαν  
ττιθανοτέραν τής ΐίρημέννβ έλΧ είψεως δεν εΰρίσκομεν άλ- 
Χην παρά την επικρατούσαν μεταξύ ημών είςτά ω φέλιμα  
απειροκαλίαν και την περ ϊ τά  ανω φελή  κατάχρησιν.

Ε ίς τό εΐρημένον υπόμνημα μανθάνομεν ότι τά πΧ εΐστα  
τών ιαματικών τούτων ύδάτων ύπάρχουτιν άλυκά ή α λ 
μυρά και 3ειώδη, ώστε εχουσι σχέσ ιν με τά ήφα ίζεια  φ α ι
νόμενα τής χώρας ταύτης- έξεναντίάς δε τά σιδηρούχα ΰΒα- 
τα  εΰρίσκονται πολύ σπανιώτερα· όξινου δε ούτε μ ία  
πηγή  δέν άνεκαλύφθη μέχρι τοΰΒε πούποτε.

Ό  Κ. Βούρος διαιρεί τά ΰδατα ταΰτα  1· είς θειϊκά  θερ
μά , 2. είς άλυκά θερμά, 3. είς άλυκά ψ υχ ρ ά  4. είς θερμά 
σιΒηροΰχα. Ά ξιολογω τάτη  Be υλων τών πηγών δχι τής. 
έλλάδος απλώ ς, ά λλ ’ ϊσως ολοκλήρου τής γή ς  ( κατά τον 
σ υγγρ α φ έα ) ρέει είς τήν Φθιώτιν μ ισήν ώραν μακράν τής 
Υ πάτης κατά τήν είς Λ αμίαν άγουσαν οδόν. I I  θερμοκρα
σ ία  τού ΰδατο; διαφέρει άπό 28, 75 ώς 43, 76 κατά τήν 
περιφέρειαν, ενώ είς τό κέντρον ΰψουτα ι ώς τόν 50. β α θ 
μόν και ίσως επέκεινα' εχει δε χρώμα πρασινωπόν καί θο- 
Χεράν επιφάνειαν· άλλ’ άφοΰ ψ νχρα νϋή  γ ίνετα ι διαφανές, 
κατακαθίζει ΰπόστημα κιτρίνιζαν, άποπνεέει οσμήν ί^είίκοί) 
ΰδρογονου καί εχει γεΰο ιν άΧμυράξινον όχι δυσάρεστον. 
Ή  άνάλυσις αύτού τού ΰδατος άπέδειξεν δτι σ υν ίσ τα τα ί 
άπό υδροχλωρικήν σόδαν, τό πλεϊζον μέρος, και άσβεζον, 
θειϊκήν μαγνησίαν και άσβεςον, άνθρακικήν σόδαν καϊ 
άσβεςον. χ αλ ικ ίτ ιν , εκχύλισμα, ανθρακικόν και ύδροθειϊκόν 
άτμόν. Ή  χρήσις τού ΰδατος τούτου ώς υπαίθρου και με- 
μακρυσμένου καταντά δύσκολος' οθεν τό ίατροσυνέδριον 
π ρ ό π ινε  νά οίκοδομηθή εκεί γοσοχομςϊογ ίκανώς χωρη



τικόν. Ή  γνώμη αΰτη υπάρχει α ξιέπα ινο ς, επειδή συμ
φέρει τωόντι τοιαϋτα καταστήματα  νά eΰρίσκωνται 
διεσπαρμένα είς διαφόρους θέσειςπρός όΧιγοδαπανωτέραν 
βοήθειαν των ενδεών αρρώστων.

Ε ίς τήν Ε ύβοιαν πΧησίον τη ; Α ιδηψού άναβΧύζουσιν 
ιαματικό, ΰδατα τόσον ποΧΧά και με ορμήν τοιαύτην, ώστε 
δύνανται νά κ ινήσωσι ιιύΧον εχουσι δε θερμοκρασίαν 
είς ακρον ΰψηΧήν C) ]. δη\. β α θ μ ώ ν  οθεν Βερμα ίνουσι καϊ 
της παρακείμενη; θαΧάσσης τα  ΰδατα έν καιρω νηνεμίας 
είς ικανόν τοΰ αίγιαΧον απόστημα' η φήμη δέ αυτών ητο, 
ώς φαίνεται, μεγάλη’ επειδή και ό ΣύΧΧας, κατά τον Π λού- 
ταρχον,ύπήγεν έκεΐ νά ίατρευθή άπό ποδαΧγίαν, τήν όποιαν 
έπαθε ποΧιορκών τάς ’Αθήνας' όξυδωτός σίδηρος, υπάρχει 
'πιθανώς περισσότερος είς αυτά παρ όσον εδειξεν ή χημ ική  
άνάΧυσις' εΰρήκε δέ ό Κ. Αάνδερερ υδροχλ ωρικήν σόδαν, μ α -  
7νησίαν και ασβε^ον, ανθρακικήν ασβεστον και σόδαν, θ ε ιΐ-  

’ κήν μαγνησίαν καϊ ασβεστον, χαΧ ικ ίτιν, ’ίχνη τινά , μόνον 
σιδήρου, άνθραιακον καϊ ύδροθειϊκόν ατμόν και εκχύλ ισμα. 

Μ εταξύ 'Υ πάτης και Α ιδηψού πηγάζουσιν ετι μάΧΧον 
■ περήφημα ΰδατα, καθότι εξ αυτών, ώνομάσθη τό μεταξύ  

ΜαΧιακοΰ κόλπου και τοΰ ορούς Οίτης στενόν τών Θερ
μοπυλών οπου επεσον οί τριακόσιοι Σ παρτιάτα ι άπό τον 
άθάνατον Λεωνίδαν στρατηγούμενοι’ ώς κείμενα δέ επ ϊ 
της αύτης γραμμής άπό ανατολών προς δυσμάς παράλΧη- 
λα με τά  της 'Υπάτης και Α ίδηψοΰ όμοιάζουσι καϊ κατά  
τήν χημ ικήν σύνθεσιν.

Κατά τό πρό,ς ιό ν  Σαρωνικόν κόΧπον μέρος τής J7e> ο- 
ποννήσου, ανατολικόν Se τό τής χερσοννήσου Μ εθάνων άνα- 
βρύουσιν ετερ<ι ΰδατα εχοντα 31, 25 βαθμών θερμότητα. 
Ή  πηγήδέ αΰτη άνερράγη ίσως επ ϊ ’Αντιγόνου βασιΧέως 
τών Μακεδόνων, κατά τον Π αυσανία ν προς τό βόρειον δε 
μέρος της αύτης χερσοννήσου έμπροσθεν τοΰ Αγκίστρου 
ρεει άΧΧη θειώδης πηγή· «λλά  τά ΰδατα αύτης συγχέονται 
μέ τήν θάΧασσαν. '

Πρός δυσμάς της Ν αυπάκτου κατά τον κόΧπον τών πα- 
λαιών Πα,τρών άναβρύει άλλη  πηγή δριμυτάτην άποπνέου~

Β ΙΒ Λ ΙΟ Κ Ρ ΙΣ ΙΑ . 203



204 Β ΙΒ Λ ΙΟ Κ Ρ ΙΣ ΙΑ .

να  οσμήν θείου, καϊ ίχουσα  40 βαθμώ ν θερμότητα' αύτοΰ 
μνθολογεΐτa t οτι ήσαν τών Κενταύρων οί τάφοι.

Τοιαύτης δέ φύσεως υπάρχει κα ϊ ή πηγή τ η ;  Μ ήλου άνα· 
βρύου?α άπ-ό σττή\%οον λεγόμενον Ά ιιαφεϊον, επειδή οί τοίχοι 
αύτοΰ σκεπάζονται τωόντι άπο κρυσταΧλωτόν θειον.

Ε ίς δέ την Κύθνον 2U0 μέτρα μακράν τής θαλάσσης εΰρί- 
σκο ιτα ι ύδατα εκρέοντα άπο τρεις πηγάς" εκ τούτων δέ ή Χε~ 
•γομένη τοΰ Κ ακκάβου περιέχει σίδηρον. 'Ε πειδή  δέν γ ίνετα ι 
μ νεία  αύτών είς τούς αρχαίους, σνμπερα ίνετα ι οτι δ«ν ΰπήρχον 
τ  ότε' ά\Χ' ήσαν εν χρήσει ήδη κατά τόν μ εσαιώ ια , ώς φα ίνε
τ α ι  άπό τόν Βοσιχ ίνην  [1658]. Placenta [1678} και Τουρ- 
νεφόρτον [1/01] .  Τό ύδωρ μ ιας τών πηγώ ν τούτων καλού
μενης Χοντρού εχει 40 βαθμών θερμότητα, γεΰσ ιν  αλυκήν 
καϊ ιτικράν, δεν ά φ ίνε ι υποστάθμην, καϊ σ ύγκ ε ιτα ι άπό 
υδροχλωρικήν σόδαν, άσβεστον και μαγνησίαν, άνθρακι- 
κιχήν άσβεστον καϊ σόδαν, θειϊκην μαγνησ ίαν κα ϊ άσβεςον. 
Ή  δέ τοΰ Κ ακκάβον εχει 55 βαθμώ ν θερμότητα, χρώμα 
«ιτρ ιιίζον , άναδίδει 3ειίκ6ν άτμόν και κατακαθίζει ικανόν 
σίδηρον. Σ υντίθετα ι δε άπό ανθρακικόν σίδηρον, άνθρακι- 
κήν άσβεστονκαϊ σόδαν, υδροχλωρικήν σόδαν, ανθρακικήν 
μαγνησίαν και άσβεστον, θειϊκήν σόδαν, άσβεστον καϊ μαγνη  
σ ία ν  και 'ίχνη χαλικ ίτ ιδας. Κατά τήν δυτικήν πλευράν τής 
αυτής νήσου ενρέθη καϊ άλλη  πηγή 'Λποκρύωσις Χεγομένη’ 
€χει δέ ϊσωςτήν αύτήν φύσιν τοΰ Κ ακκάβου.

Ε ί ;  την Θήραν εΰρίσκονται θερμά ύδατα  35 βαθμών  
περιέχοντα Βειϊκήν μαγνησ ίαν, ανθρακικήν σόδαν, ολίγον 
ανθρακικόν οξύ καϊ εκχύλ ισμ α ' ά λ λ α ι  δέ ττηγα'ι εχουσι 
4/ βαθμούς θερμότητας καϊ άναδίδουσιν οσμήν θείου.

Ε ίς τόν ισθμόν τής Κορίνθου κατά τό π α λα ιό ν  Λέχαιον, 
σήμερον δέ Λ ουτράκι, εΰρίσκονται νδατα ολίγον θειώδη 32  
βαθμών θερμότητας, καθώς καϊ είς τήν άντίπεραν παρα
λ ία ν  ά λλα ' ούτε τά  πρώτα Βρως ούτε τά δεύτερα σνχνά- 
ζονται άπό άρρωστους.

Τα δέ κυρίως λεγάμενα άλμνρά νδατα δεν εξετάσθησαν μ& 
τήν αύτην άκρίβειαν· οθεν γνωρίζομεν όλιγώτερα εξ αυτών' 
■άλλ' είς την Μ ονννχίχν p in  τταρ'ϊ τήν θάλασσαν  τοιού-·



το νδωρ καϊ οί ιατροί τών Α θηνώ ν τό μεταχειρίζονται ήδη 
■προ ικανόν καιρόν ώς διαΧυτικον τ ώ ν  εμφράξεων καϊ έλα -  
φρόν καθάρσιον.

Οί κάτοικοι τής Πάρου συνειθίζουσι κατά το εαρ νά ττ ί-  
νωσιν άττο πηγήν τινα  αλμυρόν ΰδατος τής νήσου τ αύτης.

Τέλος πάντων έκτος τον Κακκάβον, σιδηρούχου ϋδα- 
τος πηγήν δέν γνωρίζομεν άλλον παρό είς τήν Μ ήλον  
άλλ’ αυτή υπάρχει τωόντι πολύτιμος· καθότι περιέχει, 
■πλειότερον σίδηρον [16  τοί? 0 Λ, ] ώ? φ α ίνετα ι άπό τήν 
πέριξ κατακαθιζομένην κιτρ ίνην σκωρίαν, εχει θερμότητα 
56 βαθμώ ν, γεϋσιν  δε άλμυράν καϊ σ τυφήν ενταντω- Ε ίς  
τήν είρημένην νήσον, όπου υποκαίει αεννάως ασβεστον πϊιρ, 
ώ σ τ ε  φα ίνοντα ι σπήλα ια  κ α ι  σ χ ί σ μ α τ α  γης άναθυμ ιώντα , 
κατάτιναςδέ τόπους, όσον ολίγον άν σ κάψ η  τις, άπαντα  
θερμοκρασίαν άννπόφορον, εύρίσκονται και άλλα  ΰδατα , 
καθώς τά  λουτρά τη ς αλυκής λεγάμενα χρήσιμα είς πα ρ α 
λυσίαν, ρευματισμούς κα ϊ εξανθήματα τοΰ δέρματος.

Δ ιά  τών είρημένων άνεκεφαλαιώσαμεν  τά ούσιωδέςατα  
τοΰ υπομνήματος, τό όποιον, ό Κ. Βονρος συνέταξε κατά  
διαφόρους συγγραφείς αύτόπτας, καϊ μ ά λ ιςα  τήν περ ιγραφήν  
τής κατά τήν 'Ελλάδα επιστημονικής επ ιτροπής  τών Γ ά λ
λων, προσθεϊς καϊ τάς ιδίας αυτού παρατηρήσεις· νομίζομεν 
δέ ότι χρεω στεϊτα ι έπαινος είς τον ανδρα διά τούς ώφε- 
λίμουι κόπους, τούς όποιους κατέβαλε.

Δ ιατρ ιβή  περϊ τρ ιών ιχθύων  τών αρχαίων συγγραφέων 
άναγνωσθεΐσα είς τήν εν Αθηνιιΐς ετα ιρ ίαν τής φυσικής 

ιστορίας παρά τον Δ . I . Βουρον.
’Ιδού καϊ νέον δείγμα άλλο τής περ ϊ τά< φυσικάς έπ ιςήμ ας  

έρεύνης τοΰ Κ. I . Βούρου, σύνταγμα  καϊ τοΰτο προωρι- 
σμένον νά άναγνωσθη εις το Ζωολογικον τμήμα τής ει- 
ρημένης τών Ιτα λώ ν  σοφών ομηγυρεως, εχον δε σκοπον 
νά παραστήση οτι άπό τρεις ιχθεΐς την Lucerna τοΰ 
Π λινίου, τον χάρακα τών Ε λ λ ή νω ν  και τήν ύα ιναν του 
Νουμηνίου, ό μέν πρώτος προσδιωρίσθη κακώς υττο τών 
νεωτέρων, οί δέ δύο δεύτεροι εμενον εισετι άγνωστοι.
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Τό 'όνομα Lncerna έδύθη είς διαφόρους ίχθείς παρα 
διαφόρων  άλλ' ό Κ. Β . νομίζει, ότι οί π α λα ιο ί ελεγον ού- 
ρανοσκόπον ένταυτώ  και λύχνον τον εννοούμενον τταρα 
τον ' Ρωμαίου φυσιολόγου ίχθύν· άποδεικνύει δε τον λό
γον διά της κεφαΧής του ζώου, καθότι ώς μεγάλη, εΰρεία 
καϊ τεθλιμμένη, εχουσα δέ τούς μεν οφθαλμούς κατά τό 
άνω μέρος, τό δε στόμα έσχισμένον ίτλαγίω ς άττο τά άνω 
είς τά  κάτω παρ ιστάνει τωόντι σχήμα αρχαίου λύχνου, 
τον οποίον συμπληροί άπόφυσίς τις σαρκώδης εντεινομένη 
ίξ ω  τοΰ στόματος κατά προαίρεσιν κα'ι αναλογούσα με 
θρυαΧλίδα· *Αν δε δοθη δτι τό ζώον καϊ φωσφορίζει την 
νύκτα, τοΰτο ήρκει βέβα ια  είς τήν ζωηράν τών Ε λλή νω ν  
φαντασ ίαν νά πλάση ότι■ ό ιχθύς αύτός φέγγει τήν νύκτα· 
α λλά  τό πράγμα άποδεικνύεται καί άττο τούς ’Ιταλούς 
ονομάζοντας τον προκείμενον ίχθύν  Lucerna di petra, και 
αττό διαφόρους τής*Ε λλάδος τόπους όπου καλείτα ι λύχνος·

Γράφων δε περϊ τοΰ χάρακος ό Κ. Β . ετι μάλλον φ α ί
νεται ότι, εμελέτησεν εσκεμμένως αρχαίους κα'ι νεωτέρους 
ζωολογους· επειδή άντιπαραβάλλω ν διαφόρους ρήσεις αναι
ρεί μεν ευφυέστατα  ενταύτω και λογικώτατα , κα3 ' ή μάς, 
όνομαστών συγγραφέων σφάλεράς τινας γνώμας, άποδει- 
κνύει δέ οτι ό χάραξ διαφόρως εκληφθεϊς υπάρχει ό χαρά- 
κ'ις μέν είς τήν Σίφνον, Κραχαζή δέ είς τήν "Ύδραν λ ε
γόμενος σή ερον ιχθύς.

Τέλος ή ύαινα εμενεν απροσδιόριστος’ ά λλα  κατά τον 
Κ. Β . δέν διαφέρει άττο τον πολλαχοΰ τής Ε λλάδος λεγό
μενον Οΰαινα καϊ μ ε τό δίγαμμα Ούγαινα κα'ι χυα ίνασυχ- 
νάκις δε άλιευόμενον.

'Ε κ τών άνωτέρω έκτεθεντων πληροφορούμεθα δτι ό Κ. 
Β . ενησχολήθη εύδοκίμως είς τήν ιχθυολογίαν γνωρίζομεν 
δε δτι καϊ συνέγραψε περϊ τοΰ μεγάλου τούτου τής ζωο
λογία ς κλάδου’ οθεν εύχόμεθα νά έκδοθώσιν δσον τάχιον 
οι εμβριθείς καρποί τών κόπων του, κα ϊ διά τήν επ ισ τη 
μονικήν ωφέλειαν καϊ διά τήν μετάφρασ ιν πλήθους ξένων 
νεωτέρων λέξεων, ή οποία θέλει είναι β εβ α ίω ς ευτυχής καϊ 
άπηλλαγμένη  σχολαςικής σκωρίας. Δ ιότι μεταξύ τών καθη
γητών τοΰπανεττιςημίου,όσοι άνέλαβον επιςημονικήν π α ρ ά -  
δοσιν, ολίγοι, πάντη ολίγοι, εύμοίρησαννά έπ ιμεληθώσιν ώς 
αυτός, τήν ελληνικήν φ ιλολογίαν, ώστε ή γλώ σσα  καταντά  
είςαύτούς ώς στιβαρόν κ α ϊ δυσκίνητον δπλον είς ασθενείς 
χείρας. Δ ιά  τοΰτο επ ικρατεί τοσαύτη ακυρολογία καϊ τοι- 
αύτη ορθών κα ϊ αντιστο ίχων είς τούς Ευρωπαϊκούς όρους 
£ λλειψ ις.
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Εοουαρδου Τί§€ωνος ίτορίας της παρακμής και 
πτώσεως τοΰ ρωμσ,ϊκοΰ κράτους Κεφάλαιο» 

ΜΔ. περιεχον την hoplav τον 
ρωμαϊκοί/ δικαίου.

Τής συγγραφής ταύτης την μ ετάφρασ ιν προσέθηκεν 
άρτίως η φ ιλοπονία  των Κ Κ. Α. *Ερτζογ καϊ Π . Π απαρ- 
ρηγοπούλου είς τον σύντομον κατάλογον της νεωτέρας 
ελληνικής β ιβ λ ιο γρ α φ ία ς , τής όποιας το σπουδαϊον κα\ 
χρήσιμον μέρος κοσμοΰσιν ώς έπ ϊ τό πο λλύ  νομικά δοκί. 
μια. Τοΰ Τ ίββωνος τό ονομα, δοκίμου καϊ περιφανούς ίζο -  
ρικού, ά λλα  μή εχοντος καϊ εμβριθούς νομοδιδασκάλου δό
ξαν, 7Γροτιθέαενον είς πραγματείαν δυσχερή, και είς α ύ . 
τούς τούς ιδίως είς [τήν σπουδήν τοΰ νόμου έγκαταγηρά- 
σαντας πολλά  παρασχοΰσαν πράγματα, εμπνέει κατ' ΰρ - 
χάς δυσπιστίαν τ ινα  ώς προς τήν ακρίβειαν τοΰ έργου■ 
και καταγγέλλει ίσως άστοχον εκ μέρους τών μεταφρα
στών τήν εκλογήν' άλλά  τό σφαλερόν τής έκ πρώτης 
όψεως γεννωμένης έν ήμιν ταύτης ιδέας άρκεϊ νά άποδείξτ) 
μόνη ή παρατήρησις οτι προ τών 'Ε λλήνω ν μ εταφρα- 
ατών δοκιμώτερος κα ι αυστηρότερος κριτής ό περίφημος 
νομικός ένταυτφ  κα ι ιστορικός Ούγων άνεξΐλάστω ς β α -  
σανίσας επεδοκίμα σε τήν β ίβ λο ν  καϊ μεταφράσεως ίδιας 
καϊ σχολιάσεως ήξίωσεν. Ό  εν 7τάσ ι μεγαλοφυής Γ ίβ -  
βων είχε και τούτο τής μεγαλοφυίας τό προσόν τήν περ ί 
τής ίδ ιας αύτοΰ δόξης ύπερβάλλουσαν κηδεμονίαν. Έ μ π νευ -  
σθεϊς εν τω  μέσω τών ερειπίων τοΰ Κ απ ιτω λίου τήν με- 
γάλην ιδέαν νά εξιστορήσω τά α ΐτ ια  τής παρακμής και 
πτώσεως τής 'Ρώμης κατέτρ ιψεν  ώ; ό ίδιος ομολογεί είκο- 
σιν ετη μελετών τά αναρίθμητα πεντεκαίδεκα εκατονταετηρί
δων μνημεία' ή άκάματος αύτοΰ φ ϊλοπονίαπροσήγε και υπ έ 
β α λλ ε  καρτερικώς τά πάντα  είς τόν εύρύχωρον και ισ χ υ
ρόν νονν του, όπου ώς εν χωνευτήρίω διακρίνετο ό γνήσιος 
τής άληθείας χρυσός, και λαμπρός και άμιγής έλαμβανε 
τον κομψόν καϊ μεγαλοπρεπή  τύπον τής ευφυΐας του, 
Τό εργον λοιπόν τής ’ιστορησεως τών ' Ρωμαϊκών νόμων
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ήτον άνώτερον τών Βννάμβων τοιούτου άνδρος' αν αρχόμενος 
τοΰ έργου εξομολογήται την όποιαν α ίσθάνεται συστολήν 
και δυσπ ισ τία ν  προς εαυτόν, ή εξομολόγησα αΰτη την 
οποίαν ηδύναντο άνεπα ισχύντω ς  νά κάμουν και τών εξ 
έπαγγέλματος νομικών οί δοκιμώτεροι, είνα ι μάλλον ενδει- 
ξ ΐ ί  της ενυπαρχούσης είς τό εργον'εμφύτου δυσκολίας fj της 
μετριότατος τοΰ συγγραφέας. Δυνάμεθα μ άλιστα  να ε’ίπω -  
μεν οτι ff προκειμένη συγγραφή εχει τ ι  πλεονέκτημα σττα- 
νίω ς ευρισκόμενον εις τών κυρίως νομικών τα συγγράμ
ματα , τό επαγωγόν τον ΰφους, τό όποιον καθιστησι και 
«ίς τούς 'μη νομομαθείς αρεστήν καϊ πρ ο σφ ιλή  την άνά- 
<γνο>σιν. Το ανθηρόν και fμεγαλόπρεπες τοΰ ΤΙββωνος 
νφος επ ικοσμεΐ καϊ ταύτην την άλλω ς ξηράν περϊ νό~ 
μων πραγματείαν· το ιερόν πυρ  τ η ;  εμπνενσεως, ήτις  
ώδήγει πάντοτε τόν κάλαμόν του αναφα ίνετα ι κα ι είς 
την σνγγραφην ταύτην ούδέν ητον άκμαιον, και φα ίνετα ι 
δτις τό αυχμηρόν της ύλης ενότιζεν η ενδροσος καϊ ζωο
γόνος της δημοκρατίας αύρα, την όποιαν άσμενος επανέρ
χ ετα ι νά άναναμνεύση ό συγγραφεύς. Τοιοΰτον ον τό β ι-  
β λ ’-ον κατά τήν ουσίαν είνα ι χρήσιμον οχι μόνον είς τούς 
τόν δικαστικόν άσπαζομένους βίον ά λλα  κα ϊ είς πάντα  
φ ιλομαθή λόγιον’ είς την μετάφρασιν δέν πρέπει νά άνα~ 
ξητήστι τ ις  τό κομψόν άμα καϊ αξιωματικόν τοΰ πρώ το - 
τ ύ π ο ν  τοιαντη άπα ίτηα ις ήθελεν ̂ είσθαι άδικος πρό\ πά ν
τα  μεταφραστήν, πο λλώ  μάλλον είς τούς σπουδάζοντας νά 
μεταφέρωσι τών εύρωπαίων τά  άριστονργήματα είς την 
άμορφον καϊ άκανόνιστον, την νηπιάζουσαν ετ ι νεωτέραν 
ελληνικην. "Οτι δύναται μέν εύλόγως ό αναγνώστης νά 
άπαιτήστ), είς επιστημονικά μ ά λ ιςα  συγγράμματα, χρεωθεί 
δε ό μεταφραστής νά μη παραβλέψτ) είνα ι ή ακρίβεια, καϊ 
τόν κανόνα τούτον επέβαλαν είς εαυτούς και εφύλαξαν  
αύζηρώς οί μεταφρασταί. δύναται τις μ άλ ισ τα  νά μεμφθή  
αύτούς δί υπερβολήν ακρ ίβειας, ή τ ις ενίοτε μ ετα π ίπ τε ι 
είς άσαφειαν' μ ' ολα ταΰτα  είς πο λλά  τής μεταφράσεως 
μέρη άπεικονίσθησαν εύφνώς τά κάλλη  τοΰ πρωτοτύπου, 
με λέξιν  καθαράν κομψώς καϊ αξιοπρεπών σννηρμοσμένην.


