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Κ ύ ρ ιο ι !

Διαδεχόμενος την κατά τ4 ή'δη άρχόμενον άκαδημαϊκάν ετος 
πρυτανείαν χοΰ ήμετέρου Πανεπιστημίου, εις τήν οποίαν ή ψή
φος τ ώ ν  αξιότιμων συγκαδηγητών μου καί ή εμπιστοσύνη τοϋ 
εις ταύτην έπευδοκήσαντος ψιλομούσου ήμών Άναχτος μέ έ>ιά- 
λεσε, διαδέχομαι κα! έπι τοΰ βήματος τούτου τον μετά ζήλου 
πολλοΰ κα! συνίσεως καιά τά ληξαν ακαδημαϊκόν ετος τοΰ Πα
νεπιστημίου πρυτανεύσαντα, διά νά έκφράσω πανδήμως τάς ευ
χαριστίας προς τον σύλλογον τών καθηγητών, οίτινες μέ έτίμησαν 
μέ τήν ψήφον των, κα! νά έπικαλεσδώ τήν πρόθυμον καί ειλικρινή 
αυτών συνεργίαν προς παν ο,τι συντείνει εις τήν πρόοδον καί ευ
δοξίαν τοΰ άνωτάτου τούτου τής Ελλάδας διδακτηρίου. Επόμενος 
δέ εις τ ί έξ αρχής παρ’ ήμΐν είσαχδέν καί καλώς έ'χον έ'δος, έρ
χομαι νά συνεισφέρω κα! έγώ τάν ευτελή έρανόν μ,ου εις τήν σημε
ρινήν πνευματικήν έστίασιν, καί λαμβάνων υπόΟεσιν τοΰ εισιτηρίου 
μου λόγου τήν περί τών έμφυτων ίόεώ»Λ δόξαν νά βασανίσω ταύ
την εν συντομία.

“Εμφυτοι ίδέα ι  άπεκλήΟησαν υπό τών φιλοσόφων έζειναι, αί'τινες
(Φυλ. Ε .) ί)



δι' ακριβούς έρευνης ηδελον ευρεθή οτι ουτ αμέσως, ουτ εμμε- 
σως πηγάζουσιν έκ -χής πείρα;, άλλ’ ύπάρχουσιν έν τω πνεύματι 
εξ άργής τής έν σώματι ταύτης ζωή;· είτε διότι είναι σύμφυτοι 
μέ αυτά κατά'τήν λεϊβνίτειον δόξαν, είτε διότι άπεκτήθησαν ΰπ’ αΰ
τοΰ έν έτερα τιν’ι προγενεστέρα ζωή κατά τήν δόξαν τοΰ Π λάτω
νος. Ζητείται δέ, άν τοιαΰται ΐδέαι ολω; ϋπάρχωσι* καί το ζήτημα 
τοΰτο, άσχολήσαν μέχρι τοΰδε πολλούς των φιλοσοφων, επανα
λαμβάνεται συνεχώς είς τήν ιστορίαν τής φιλοσοφίας ώ ; πολλοΰ
λόγου άξιον.  ̂ ^

Πατήρ τής περί τών έμφυτων ιδεών  δόξης υπήρξεν ό δαιμονιος 
Πλάτων, οδηγηθεί; βαθμηδόν πράς ταύτην ύπά τών δογμάτων του 
Ηρακλείτου καί ΙΙυθαγόρου και ΰτci τής φιλοσοφίας τοΰ ^Σωχρά- 
τους, παρά τώ όποίω έτη πολλά έμαθήτευσε. Παρά τοΰ Άριστο- 
τέλους μανθάνομεν, οτι ό Πλατών πρά τοΰ να προσελθη εις τ̂όν 
Σω/,ράτην, μαθητέυσα; παρά τώ  Κρατυλω, εδιδαχθη παρ αυτοΰ 
τά δόγματα τοϋ "Ηρακλείτου, καθ’ ά οΰδεμία επιστήμη, ήτοι γνώ- 
σις άληδής και βέβαια, δύναται νά ύπάρχη περί τών αισθητών, 
ώς πάντων αεί ρεόντων καί διηνεκώς μεταβαλλόμενων· ένστηθισας 
δέ τήν ήρακλείτειον ταύτην δόξαν, ένέμεινεν είς αυτήν μέχρι τέ
λους, δογματίζων, οτι αί αισθήσεις δέν δύονται νά παράσχωοιν 
είς τάν άνθρωπον γνώσιν άληδή καί βεβαίαν τών οντων. Κατόπιν 
γενομενος μαθητής τοΰ Σωκράτους καί διδαχθείς παρ’ αΰτοΰ νά 
ζητή εν πασι τό χαθύ.Ιου ουσιώδες xal άμετάΰ.Ιητον, το όποιον 
εκφράζεται διά τοΰ όρισμοΰ καί έξ ού τά καδ έκαστον και κατα 
τά φαινόμενον διάφορα ονομάζονται, ύπέλαβεν οτι τά χαθύ.Ιου, ώς 
μόνιμον καί άμετάβλητον, δέν είναι τιντών αεί ρεόντων καί διη- 
νεκώς μ,εταβαλλομένων αισθητών, αλλ είναι τι νοητόν μονόν, πα- 
σης αίσθήσεως ύπερκείμενον οτι δέν εΐναι καδαράν προϊόν τής 
ανθρώπινης διανοίας, έπεξεργαζομένης δι’ άναλύσεως, συνθέσεως 
καί άφαιρέσεως τήν υπά τών αισθήσεων εις τά πνε;ΰμα διδομένην 
5λην τών γνώσεων, άλλ’ οτι εχει έκτάς τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος 
δπάρξιν οτι είναι ή αλήθε ια  τών αισθητών οντων, τό όντως ε ίνα ι  
αυτών. Ώνόμασε δέ τά νοητά ταΰτα όντα Ιδέας καί υπέθεσεν 
αΰτάς άρχάς τών αισθητών οντων, άντιχαταστήσας αύτάς εις τους 
Αριθμούς, τους οποίους ύπελάμβανον άρχάς ,τών οντων οί ^πυθα- 
γόρειοι. Αί ΐδέαι κατά τον Πλάτωνα είναι τά άρχέτυπα τών αι
σθητών οντων, προς α ταΰτα γίνονται καί τά οποία άτελώς μό
νον ύπ’ αυτών παριστώνται1 ώς δέ τοιαυτα ούνανται νά θεωρηθώσιν 
ώς ειδοποιοί τινες τής προϋποτιδεμένης άνειδέου ΰλης άρχα!, οι at 
ύπετέδησαν καί οί αριθμοί ύπά τών περί τάν Πυθαγόραν, του ό
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ποιου τήν φιλοσοφίαν μετά σπουδής μελετήσας δ Πλάτων έν πολ
λοί; έμιμήδη.

’Εκ τών ρηθέντων γίνεται φανερόν, οτι αί δοξασίαι του Η ρα
κλείτου περί τής διηνεχοΰς τών αισθητών οντων ροής καί τής εις 
επιστήμην άνεπιτηδειότητος τών αίσδήσεων, τά δόγματα τής ιτα
λικής σχολή; περι τών αριδμών ώ ; ειδοποιών τοΰ κόσμου αρ
χών, καί ή φιλοσοφία τοΰ Σωκράτους, ή έν πασι τά καθόλου, ου
σιώδες καί άμετάβλητον^ ζητοΰσα καί τοΰτο τό ά.ίηθες ε ίνα ι  τών 
οντων ύπολαμβάνουσα, ήσαν αί άφορμαί, τάς οποίας ό γόνιμος 
τοϋ Πλάτωνος νοΰ; δεξάμενος έξωθεν, έσχημάτισε τήν υψηλήν 
εκείνην φιλοσοφίαν, τήν όποιαν οί αιώνες έθαύμασαν. Κατ’ αΰτήν 
ο άνθρωπος δέν δύναται διά τών αισθήσεων νά γνωρίση τά α
ληθές είναι, ήτοι τήν καθαράν ουσίαν τών πραγμάτων ά. ’ διότι έν 
τή αι’σθήσει η ενέργεια του πνεύματος έξαρταται άπά τής κατα
σκευής καί ένεργειας τών σωματικών δργάνων, καί β'. διότι τά 
υποπιπτον εις τας αισθήσεις, τρεπόμενον διηνεχώς καί άπαύ- 
στως μεταβαΐνον άπά καταστάσεως είς κατάστασιν, δέν είναι το 
όντως ον, άλλά^μαλλον^ τά μή  ον, τό διηνεχώς γ ινόμενον  xal 
ά π ογ ιν όμ ε νο ν  εΐναι, ούτως είπείν, άλλος πρωτεύς, οςτις έν τή 
διηνεχεϊ τής μορφής^του τροπή παρίσταται είς τάν άγωνιζο'μενον 
νά συλλάβί) αΰτάν άνθρωπον ούχΐ όποιος είναι πραγματικώς,’ άλλ’ 
όποιος δέν είναι. Ένώ δέ αί αισθήσεις οΰτω πλανώσι τόν άν
θρωπον, το πνεΰμα αΰτοΰ διά της άπά του σώματος ανεξαρτήτως 
ένεργούσης νοητιχής αύτοΰ δυνάμεως ευρίσκει εντός έαυτοΰ τάς 
ιδίας, α"τινες_ παριστώσι χά άμετάβλητον, αμιχτον καί άεί ώσαύ- 
τως έχον  ̂ ειναί, τήν νοητήν καί άληθή ουσίαν τών οντων. Ά ν  δέ 
και αι ιοεαι ευρισκωνται υπά του πνεύματος έντος έαυτου, εχουσιν 
ομως ΰπαρξιν άπά τοΰ πνεύματος ένεξάρτητον ουσαι δέ άπο τών αι
σθητών χωρισταί χρησιμεύουσιν ώς ειδοποιοί τής άνειδέου ΰλης άρ- 
χ α !, ως αρχέτυπα τών αισθητών οντων, τά όποια υπάρχουσι κατά 
μέθεξιν τών ιδεών. Αλλά πώς ευρίσκονται αί ϊδέαι έν τώ άνθρω- 
πίνο) πνεύματι; πώς παρίστανται είς αΰτό; Επειδή κατά τήν πλα
τωνικήν δόξαν ή αίσθησις δέν παριστα ει’ς ήμας εΐμή τά αισθητά τών 
ιδεών άπομιμήματα, ή άφομοιώματα, τά κατά μέθεξιν εκείνων υ
πάρχοντα, είναι φανερόν, 2τι τά άνθρώπινον πνεύμα δέν άποκτα διά 
των αισθήσεων τάς ιδέας, άλλ ' οτι Ιχει αΰτάς έν έαυτω έξ αρχής 
τής εμπειρικής ταυτης ζωής· λαμβάνον δέ μόνον αφορμήν έκ τών 
αισθητών αΰτών άφομοιωμάτων έπιστρέφει είς έαυτά καί ε&ρίσκει 
αυτάς, ύπαρχούσας μέν καί πρότερον έν έαυτω, άλλά διαφευγούσας 
τήν πνευματικήν ορασιν καί έν άφανεί διαλανΟανούσας. Δογματίσας
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ό Πλάτων, δτι οί ΐδέαι δέν αποκτώνται είς τήν παρούσαν ζωήν, καί 
ομως το ανθρώπινον «νεύμα ευρίσκει αΰτάς εν έαυτώ, υπέθεσε προς 
έξήγησιν τούτου, ott τέ ανθρώπινον πνεύμα προ ναύτη; της έν σώ- 
ματι ζωής Ιζη έτέραν ζωήν καθαρώς πνευματικήν, έν η αμέσως 
έπώπτευε τάς συγγενείς αΰτώ ιδέας. Εκπεσέν δ έ'πειτα της τε- 
λειοτέρας εκείνης υπάρξεως καί συζευχθέν μέ τήν ΰλην, άπώλεσε 
διά τής έκ ταύτης έπισκοτίσεως τήν πρότερον καθαράν εκείνην τών 
ιδεών έποπτείαν, ήτοι περιέπεσεν εις τινα λήθην αυτών ώστε εί
ναι χρ^ία νά άνευρη η άναμνησθή πάλιν αΰτάς δι’ επιστροφής είς 
εαυτέ καί σκέψεως, λαμβάνον αφορμήν έκ τών αισθητών αυτών ά- 
φομοιωμάτων. Πάσα άρα γνώσις αληθής δέν είναι κατά τον Πλά
τωνα γνώσις άποκτωμέ ϊη  ήδη διά τής οίσδήσεως ή τοΰ τά αισθητά 
τής συνειδήσεως ημών στοιχεία έπεξεργοζομένου νοές, άλλ’ ά ν ά -  
μνησ ις .

Ταύτην τήν περί τών έμφυτων ιδεών δόξαν του Πλάτωνος άπέρ- 
ριψεν ό μαθητής αΰτοΰ ’Αριστοτέλης διά τους έξης μάλιστα λόγους' 
ά. διότι αί ίδέαι, δπως δπέ τοΰ Πλάτωνος έξελήφθησαν, δέν παρέχομ
αι τέν λόγον τής υπάρξεως τών καδ’ έκαστον αισθητών, τής γενέσεως 
αΰτών, μεταβολής καί φθοράς" διότι ώς παραδε ίγματα  τών καθ’ 
έκαστον αισθητών δέν είναι δυνάμε ις  ε ιδοποιο ί  ένεργοΰσαι έπ! τής 
δλης* η δέ άπόφανσις τοΰ Πλάτωνος, δ τ ιτά  καδ έκαστον αίσδητά 
υπάρχουσι χατά μ έθες ιν  τών ιδεών, είναι καδ υπερβολήν αόριστος 
και δέν έκφράζει τήν δυναμικήν σγέσιν τών ιδεών, ώς ειδοποιών, 
πρές τά καδ’ έκαστον αισθητά, ώ ; ειδοποιούμενα" β\ διότι τά καθό
λου εΐναι πολυειδή" τά μέν οΰσίαι, τά δέ ποιότητες, τά δέ άνοφοραι'· 
καί τά μέν γένη, τά δέ εΐ'ίη διάφορα, είς έν υπαγόμενα γένος" ε- 
χουσι δε τοιαύτην πρές άλληλα αναφοράν, ώστε τά μέν είναι άπ’ 
άλλήλων διεζευγμένα, τά δέ υπάλληλα, τά δέ έπαλλάσσονχα. Έάν 
λοιπέν τούτων πάντων ύπάοχωσιν ΐδεαι χωριστοί,έπετοιά.δτι τά τών 
οντων αρχέτυπα εΐναι πολυάριθμα, καί 6 . δτι συμπίπτουσιν ουτω 
καί συγχέονται μετ’ άλλήλων, ώστε δέν δύνανται νά ή/αι κατ’ α
λήθειαν τών έ'ντων άρχέτυπα. Η ιδέα, φέρ’ είπεΐν, τοΰ ίππου, ώς 
αρχέτυπον πάντων τών ί'ππων, συμπίπτει έν μέρει καί συγχέεται 
μέ τήν τοΰ ζώου, τοΰ οργανικού σώματος καί τών άνωτέρων γενών, 
καί προσέτι ότέ μέν συμπίπτει μέ τήν τοΰ λευκοΰ, ή φαιοΰ, ή με
λανός, άλλοτε δέ χωρίζεται άπ’ αΰτοΰ· ώστε δέν είναι ιδέα τις (ο
ρισμένη καί άσύγχυτος, άλλ’ αόριστος καί συγκεχυμένη, οποία δέν 
δυνατοί νά χρησιμεύση άληδώς ώς άρχέτυπον. Προσέτι ή ιδέα τοΰ 
γένους συγχέετοι άναγκαίως έν μέρει μέ έκάστην τών είς αΰτέ υ
παγόμενων ειδών. Επειδή δέ τά είς Εκαστον είδος άνήκοντα άτομα
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μορφουνται κατά τήν ιδέαν τοΰ είδους, ή ιδέα του γένους φαίνεται 
•κάντη περιττή καί άπόσκοπος. Άποδοκιμάσας ό Αριστοτέλης διά 
τους ρηδέντας μάλιστα λόγους τήν περί τών έμφυτων ιδεών δόξαν 
τοΰ Πλάτωνος ήσπάσθη τήν άνχίβε'τον δόξαν, οτι οι οίσδήσεις, δι 
ών παριστώντοι εις τέ άνδρώπιν:ν πνεΰμα τά καδ έκαστον αισθητά, 
πβρέχουσι τήν ΰλην, έξ ής τοΰτο διά τής νοητικής του δυνάμεως 
σχηματίζει τάς καθόλου τών πραγμάτων έννοιας. Αί καθόλου άρα 
Ιννοιαι δέν εχουσι κατά τέν Άριστοτέλην ΰπαρξιν χωριστήν άπέ 
τών πραγμάτων, οΰτε έκτές τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος, άλλ’ ε ί
ναι προϊόντα τούτου, έπιβλέποντος τά καθ’ έκαστον καί. διά τής νοη
τικής του δυνάμεως συγκρίνοντος ταΰτα πρές άλληλα καί άφαίρίΰν- 
τος έξ αΰτών δ,τι ευρίσκει κοινέν εις πάντα, ουσιώδες καί άναγ- 
καΐον. Ί ΐ  καθόλου έννοια είναι κατά τήν Αριστοτελικήν θεωρίαν 
γενική τών καδ’ έκαστον εκφραοις, ή παράσιασις χοΰ έν τοΐς καθ 
έκαστον οΰσιώδους καί άναγκαίου, χωρίς τοΰ όποιου οΰδέν τών κοδ 
έκαστον δύναται νά ΰπάρ^η· άφαιρεΐται δ’ ύπέ τοΰ νοος άπέ τών 
καθ’ έκαστον οΰτως, δπως εις τάς άριδμητικάς κα! γεωμετρικάς 
σειράς ό γενικές δρος άφαιρεΐχαι άπέ τών καδ’ έκαστον ό'ρων και 
έκαστον αΰχών παριστάνει. Τοιαυχαι λοιπέν ούσαι αί καδόλου εν- 
νοιαι, τάς όποιας ό Πλάτων ιδ ία ς  ώνόμασε, δέν Ιχουσίν ούδ ’ έν 
τώ πνεύματι ΰπαρξιν πρέ τής ένεργεία νοήσεως αΰτών, άλλά δυ
νάμει μόνον ΰπάρχουσαι έν αΰτώ, γεννώνται εν αΰτώ ένεργεία διά 
τής ένεργεία νοήσεως. Διέ τέ πνεΰμα πρέ τής αίσθήσεως καί νοή
σεως όμοιοΰται μέ πίνακα καθαρέν, είς τέν όποιον οΰδέν εΰρίσκε- 
τοι γεγραμμένον.

Οί μετά τέν Πλάταινα καί Άριστοτέλην φιλοσοφήσανχες παρε- 
δεχονχο ή άπέκρσυσν τήν περί τών έμφυτων ιδεών δόξαν, καθόσον 
ήσπάζοντο τήν Πλατωνικήν ?, τήν Αριστοτελικήν φιλοσοφίαν Ά νε- 
νεώθη δέ τέ περί τών έμφυτων ιδεών ζήτημα κατά τήν περίοδον 
τής σχολαστικής φιλοσοφίας καί συνεζητήθη μέ ζέσιν είς χήν πολύ- 
κροτον χών πραγματ ιστών  καί ονοματιστων  περ! χών καθόλου εν
νοιών ή ιδεών διαμάχην.

Οί μέν πραγματ ισ τα ί  έδογμάτιζον, δτι αί καθόλου έννοιαι ή 
Ε3έαι υπάρχουσι πρέ τών καθ' έκαστον (un iversa lia  ante rein)" 
οι δέ όνοματιστα.Ι διετείνοντο τέ άνάπαλιν, δτι λαμβάνουσιν ΰπαρ- 
ξιν έν τώ άνθ^ωπίνω πνεύματι μετά τά καθ’ έ/.αστον (un iversa- 
l ia  post rem). Οί πραγματισταί άποφαίνονται, δτι πάσα αρχή πε- 
ριέγουσα τέν λόγον τών καθ’ έ<αστον γνώσεων άνάγκη διά τοΰτο 
νά η ναι ένταΰτω κα! πραγματική άρχή, ήτοι αίτια τής υπάρξεως 
τών καθ’ έκαστον έ'ντων" διότι, άν ή υπαρξις τών καθ’ έκαστον
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δντων οέν έξηρχατο έξ αύτής ώ ; αρχής πραγματικής, πώς, έ'λεγον, 
ητο δυνατόν νά γνωρισθή St’ αΰτής αμέσως ή ουσία αυτών; Τό κα
θόλου άρα κατά τους πραγμαιισχας οΰχί μόνον έν τη ήμετέρα συ- 
νειοήσει προηγείται τών καθ εκασχον ανατυπώσεων καί γνώσεων, 
άλλά καί έιτός αΰχής άνάγκη νά ΰπάρχη εν τινι μορφή προ τών 
καθ’ εκασχον δντων. Αί καθόλου έ'ννοιαι τοΰ ανθρώπου, τής ουσίας, 
τοΰ χοίρου κτλ. δέν άναφέρονται μόνον εις πληθύν τινα τών καθ’ 
έκαστον, άλλ’ ένταΰτώ είναί καί άρχαί πραγματικαί' διότι διά νά 
σχηματίσωμεν τήν άνατύπωσιν ώρισμένου τινάς καί δείκτου ανθρώ
που, ώρισμένης τίνος καί δεικτής ουσίας, ώρισμένου τίνος καί δει- 
χτοΰ χώρου, απαιτείται νά άφορμηθώμεν άπό τής καθόλου έννοίας 
τοΰ άνθρο^που, της ουσίας, τοΰ χώρου, καί νά προχωρήσωμεν δ ι’ 
έπιδιορισμοΰ αΰτής εις τήν καθ’ έκαστον άνατύπωσιν. Γ0  καθόλου 
άρα άνθρο)πος, ή καθόλου ουσία, ό καθόλου χώρος, καί έν έν! 
λόγω αί καθόλου έ'ννοιαι ή ίδεαι, ύπαρχουσι καθ’ έαυτάς πρό τών 
καθ’ έκαστον· ’Αλλά πώς υπάρχουσιν ; έν τίνι μορφή ; Που ύπάο- 
χ ει ό αϋτοάνθρωπος, οςτις ώ ; τοιοΰτος δέν είναι οΰχε ούτος, ούτε 
εκείνος δ άνθρωπος, ήχοι δέν έ’χει ατομικόν τινα έπιδιορίσμόν ; Ποΰ 
υπάρχει ή αύχοουσία, ήχις ώς τοιαύχη δέν είναι οΰτε ρευστή οΰτε 
στερεά, οΰτε πνεΰμα οΰτε ΰλη ; Ποΰ υπάρχει ό χώρος, οςτις δέν 
περιέχει οΰχε τό ένταΰΟα οΰτε τό έκεΐ, οΰτε τό άνω οΰχε τό κάτω ; 
Τό δύσλυτον τοΰτο ζήτημα έσπούοαζον οί πραγματισταί νά λυ- 
σωσι διά διαφόρων υποθέσεων. Καί οι μέν άπεφαίνοντο σύμφωνα 
μέ τόν Πλάτωνα, οτι τά καθόλου είναι αύχαί αί τοΰ θεοΰ ίδέαι. 
δι’ ών καί καθ’ άς ή δημιουργική αΰτοΰ δόνκμις παρήγαγε τά καθ’ 
έκαστον’ ώς δέ τοιαΰται προϋπάρχουσι τών καθ’ έ'καστον δημι
ουργημάτων καί μεταδίδονται υπό τοΰ θεοΰ άμέσως εις τό άνθρώ- 
πινον πνεύμα. Οι δέ έγνωμάτευον, οτι αί καθόλου έ'ννοιαι είναι αΰτή 
ή ουσία τών καθ’ έκαστον, τών είς αϋτάς υπαγόμενων ώς δέ 
τοιαΰται ΰπάρχουσι πραγματικως οΰχί πρό τών καθ’ έκαστον, 
άλλ’ έν αΰτοίς καί συν αΰτοίς. Κατά τούτους τους πραγματιστάς 
εις έκαστον τών δντων διακρίνεται τό ουσιώδες αΰτών μέρος, τό 
είς πάντα τά ομογενή ή όμοειδή άναγκαίως ύπάρ·/ον καί καθ’ 
ολην έκάστου αυτών τήν διάρκειαν, αμετάβλητον διαμένον, καί 
αί τυχαίαι καί μεχαβληταί έκείναι μορφαί, καθ’ ας τά ομογενή ή 
όμοειδή διαφέρουσιν άλλήλων, κα! Ιτι έαυχών καχά τάς διαφόρους 
τής υπάρξεώς των σχιγμάς. Τό ανθρώπινον πνεΰμα έχει τήν δύνα- 
μιν τοΰ άφαιρειν τήν ουσίαν έκείνην τών οντων άπό τούτων τών 
τυχαίων κα! μεταβλητών ποιοτήτων καί μορφών κα! εύρίσκειν διά 
τής άφαιρέσεως ταύτης τάς καθόλου έννοί&ς. Αί καθόλου άρα εν-
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νοιαι, ώς τοιαΰται, ύπχρχουσιν είς μόνον τόν ήμέτερον νουν, άλλ’ 
ΰπάρχουσιν έν αΰτω άμέσως καί αΰθυποστάτως. Τά ανθρώπινον 
πνεΰμα δέν δέχεται αΰτάς διά τίνος έποπτείας τοΰ θείου πνεύματος 
ποό τής άντιλήψεως τών άντικειμένων, άλλ’ ευρίσκει αϋτάς έν έ- 
αυτώ, δσάκις ύπό τής κατ' αίσθησιν άντιλήψεως τών άντικειμένων 
κινείται είς τήν θεωρίαν τής άληΟοΰς αΰτών ουσίας. Η καθολου, 
<ρέρ’ είπείν, έννοια τοΰ ανθρώπου υπάρχει έν τή ήμετέρα συνειδή- 
σει, άλλά δέν έξεγειρεται, εϊμή διά τη; κατ’ αίσθησιν άντιλήψεως 
ώοισμένο) τινός καί δακτυλοδείκτου ανθρώπου.

Ή  δεύτερα αυτη τών πραγματιστών περί τών καθόλου εννοιών δόξα 
ενθεν μέν προσεγγίζει είς τήν θεωρίαν τοΰ Πλάτωνος, καθ ην 
ή ιδέα ήτοι ή οΰσία τών δντων έμφανίζεται έν ώρισμε'νη τιν! 
μορφή καί ή καθαρά ιδέα δέν έξεγείρεται έν τώ ήμετέρω πνεύ- 
ματι, εΐμή διά τής κατ’ αίσθησιν άντιλήψεως, έκείθεν δέ εις τήν 
λογικήν του Ά  ρεστοτέλους, ήτις θέτει κατηγορίας τινάς ή γενικάς 
έννοίας, είς ας υπάγονται κα! πρός άς ρυθμίζονται πασαι αί εμ
πειρικά! ήμών γνοισεις. Ο! δέ πρός τούς πραγματιστάς άντιδο- 
ξοΰντες ονοματιστα!, παρακολουθοΰντες πιστότερα τόν ’Αριστοτέ- 
λην ήονοΰντο τήν πραγματικότητα τών καθόλου εννοιών, άποφαι- 
νόμενοι, οτι αυται δέν ΰπάρχουσι πρό τών καθ έκαστον, άλλά 
σχηματίζονται μετά τά καθ’ έκαστον υπό τής άφαιρετικής τοΰ ή- 
μετέρου νοος δυνάμεως, έπιβλέποντος πάντα τά καθ’ έ'καστον, τά 
όποία παριστώσιν είς αΰτόν αί αισθήσεις, συγκρίνοντος αΰτά 
πρό; άλληλα, κα! τάς κοινάς κα! οΰσιώδεις αύτών ποιότητας εις 
μίαν καθόλου έννοιαν συλλαμβάνοντος. Αί καθόλου άρα έ'ννοιαι 
κατά τούς όνοματισχάς δέν είναι άμεσοί άλήθειαι, ήχοι γνώσεις 
πραγματικα! άμέσως παρίστάμεναι είς τό ανθρώπινον πνεΰμα, 
άλλά ύιλαί άφαιρέσεις, -φιλά ονόματα,  τά όποία μεταχειρίζεται δ 
ήμέτερος νοΰς διά νά διατάξη καί συστηματίση τήν άπειρον ποι
κιλίαν τών ήμετέρων άντιλήψεων.

Τήν περ! τών έμφύτων ιδεών δόξαν παρεδέχθη έν μέρει κα! δ 
Καρτέσιος, οστις ύπελάμβανεν εμφύτους εις τό άνθροίπινον πνεΰ
μα τάς αναγκαίας έκείνας άληθείας, αί οποίαι αξιώματα ονομά
ζονται, καί ιδίως τήν ιδέαν του θεού, έξ ής κατεσκεύασε καί τήν 
όντολογικήν καλουμένην περί ύπάρξεο>ς του θεοΰ άπόδειξιν, τήν ο
ποίαν προερεΰρεν ό Καντουαρίας ’'Λνσελμος. Καί ή μοναδολογία 
δέ τοΰ Λεϊβνιτίου συνεβιβάσθη άριστα μέ τήν τών έμφύτων ιδεών 
δόξαν. ’Επειδή κατά τόν Λεϊβνίιιον αί διάφοροι μονάδες, εξ ών 
δ κόσμος συνίσταται, δέν έπιδρώσιν έπ’ άλλήλας, άλλ’ ένεργοΰ- 
civ έκαστη κατά τήν ιδίαν φύσιν της κα! κατά προδιατεταγμέ'νην
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τινά πρός αλλήλας αρμονίαν, συμφωνοτέρα μέ το δόγμα τοΰ
το ήθελεν είσθαι ή άπόφανσι;, οτι πασαι αί τοΰ ανθρώπου έν
νοια! είναι έμφυτοι- διότι πασαι πηγάζουσιν έξ αΰτοΰ τοΰ πνεύ
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ματος καί ουχί έκ της επ’ αΰτ4 έπιδράσεω; άλλης τινές μονά- 
δος. Αλλ δ Αείβνιτιος έδεώρησεν ώς εμφύτους έννοιας μόνον εκεί— 
νας, αιτινες είναι αναγκα'αι χαί εκφράζονται διά τών καλούμε
νων αξιωμάτων, θεωρεί δ αΰτάς εμφύτους, διότι δέν δύνανται 
νά προέλθωσιν έκ της πείρας, ητις παριστα μόνον, τί υπάρχει,

περίφημοι» Κάντιου, έπεχεαν φως ικανόν εις τό σκοτεινόν περί 
τών έμφυτων ιδεών ζήτημα. Έ κ τών ερευνών τούτων εξάγεται, 
οτι το ανθρώπινον πνεύμα δέν δύναται όρδώς νά δμοιωθη μέ π ί
νακα αγραφον, οεχομενον μόνον τάς διά της επενεργείας τών αν
τικειμένων γενομένας εις αΰτό έντυπο>σεις· άλλ ' είναι δύναμις 
αυτενεργος, κατά νόμους ίδιους ενεργούσα κα! διά τής ένεργειας 
της ταυτης έκ τών κατ αΐ'σθησιν αντιλήψεων, ώ ; έξ ύ'λης άκα- 
τεργαστου, τάς γνώσεις τελειουργοΰσα. δέν έχει δέ πάλιν ο55’ 
έννοιας έμφύτους κατά τήν άληθή τϊίς λέξεως σημασίαν διότι 
ούδεμία έννοια υπάρχει ή3η έξ αρχής έν αΰτω ώς τοιαύτη- ά λ 
λά το αληδώς εν αΰτω έμφυτον εΐναι οί νόμοι τής ένεργειας του, 
καδ ούς ένεργοΰν, οσάκις εξωτερική τ ις έπίδρασις κίνηση αυτό, 
σχηματίζει τάς έμπειρικάς κα! τάς καδαράς έννοιας, ήτοι τάς κα
λούμενα; κατηγορ ίας . Και οτι μέν αί έμπεφικα! έννοιαι, ή έν
νοια του ζωου, τοΰ φυτοΰ, τοΰ όρυκτοΰ, τοΰ ανθρώπου, τοΰ ίπ
που κτλ. δέν είναι έμφυτοι, πληροφορούμεδα έκ της παρατηρή- 
σεως τοΰ τρόπου, καδ ον σχηματίζονται. Προαπχιτεΐται δηλο- 
νοτι πληδυς τις ανατυπώσεων, δεδομένων υπό τών αισθήσεων, 
τάς οποίας ή διάνοια έπιβλέπουσα συγκρίνει πρός άλλήλας καί 
διακρίνει εΐ; διάφορα αθροίσματα κατά τινα ουσιώδη γνωρίσματα, 
τά όποια ευρίσκει κοινά εις πολλάς αΰτών. Αί δέ καθαραί λε
γόμενοι έννοιαι ή κατηγορίαι, ήτοι ή τοΰ ε ίν α ι ,  τοΰ π  οσον, τοΰ 
ποιοι', τής άναφορας, καί τοΰ τρόπον, μή έχουσαι τήν γένε- 
σιν επίσης προφανή, δύνανται έκ προ^της έ'ψεως νά παραγνωρισθώ- 
σι καί θεωρηθώσιν ώς έμφυτοι. ΙΙρώτη τών κατηγοριών τούτων 
και δεμελιωδεστάτη είναι η τοΰ ε ΐ ν α ι  κατηγορία, τήν οποίαν 
προϋποδέτουσι καί εις τήν οποίαν άναφέρονται αί λοιπαί. Ά ς  έξε- 
τάσωμεν, άν αυτη πηγάζη έκ τών αισθήσεων, ή η·'αι έμφυτος είς

τό ανθρώπινον πνεύμα. Ενόσω αΐσθανόμεθα, διατιθέμεθα ουτω- 
πως, ώστε παρίσταταί τι είς τήν ήαετέραν συνείδησιν μέ ταύτην ή 
έκείνην την ποιοτητα, με τούτο, φέρ ειπειν, ή εκείνο τό σχήμα, με 
τοΰτο ή έκεΐνο τό χρώμα κτλ. άλλά τό ε ϊ ν  α ι δέν ειναί τι α ί- 
σδητόν, ώς τό σχήμα, τό χρώμα κτλ. ούτε παρισταται υπό τή; 
αΐσθήσεως. Επομένως ή έννοια τοΰ ε ί ν α ι  δέν πήγαζες έκ τη ς  
αΐσθήσεως, άλλά γενναται έκ τοΰ νοός καθ’ ήν στιγμήν ούτος, κ ι- 
νηδείς εις ενέργειαν υπό τής κατ’ αΐ'σθησιν παραστάσεως, σκέπτε
ται έπι τής εξωτερικής ταύτης καί άλλοτρίας επενεργείας καί 
ευρίσκει οτι αυτη δέν εΐναι ΐδική του ενέργεια, άλλ’ οτι άλλη 
τις δύναμις επενεργε? εις αΰτόν γενναται δέ αΰτομάτως κατά 
τόν έμφυτον νόμον τής ένεργειας τοΰ πνεύματος· καί δέν ήθελε 
μέν γεννηθή άνευ τής εξωτερικής έκείνης έπιδράσεως και τής έξ 
αυτής πβραγομένης αΐσθήσεως, δέν πηγάζει ομως έκ τή ; α ι- 
σδήσεως άλλ’ έξ αυτής τής φύσεως τοΰ τά ; κατ’ αί'σδησιν αν
τιλήψεις έπεξεργαζομένου νοός.

Τά περ! τής καθαρα; έννοιας τοΰ ε ίν α ι  ρηθέντα άρμόζουσι κα! εις 
τάς καθαράς έννοιας ά. τοΰ ποσοΰ (ήτοι της μονάδος, τής πληδύος 
καί τής όλότητος) β'. τοΰ ποιοΰ (ήτοι τής θέσεως, της άρσεως και 
τοΰ περιορισμοΰ) γ'. τής άναιρορά;, (ήτοι τή; ουσίας καί τοΰ προ
σόντος, τής αίτιότητος, κα! άλληλεπιδράσεως) κα! δ', τοΰ τρόπου 
(ήτοιτης δυνατότητος, τής πραγματικότητος καί τής άναγκαιότητος).

Ά λ λ ’ αί καλούμεναι γνώσεις έκ τών προτέρων δέν είναι άρα ουδ 
αΰταί έμφυτοι ; Κα! άν τοιαΰται δέν ήναι, διατί καλοΰνται γνώσεις 
εκ τών προτέρων ; Ά ν  καί άμφισβητήται μεταξύ τών φιλοσόφων, 
τινες γνώσεις πρέπει νά καταταχθιοσιν είς τήν ταξιν τών εκ τών 
προτέρων, παραδέχονται ομως κοινώς ώς τοιαυτας τάς λογικας 
καί τάς μαθηματικάς γνώσεις· διότι αύται έξάγονται βαθμηδόν 
κατά λογικήν άκολουδίαν έκ τινων βεβαίων αρχών χαί αΰταποδεί- 
κτων άξιω μ άτω ν, μή πηγαζόντων έκ τής πείρας, άλλ εκφραζόντων 
αυτούς τούς νόμου; τής διανοητικής ήμών ένεργειας. Αί γνώσεις 
αύται δύνανται εΰκόλως νά έκληφδώσιν ως έμφυτοι’ διότι έκαστος 
δύναται νά ευρη αΰτάς χωρίς τίνος οδηγίας τής πείρα; διά μονής 
τής διανοητικής έαυτοΰ ένεργειας' πρός δέ διδασκαλίαν αυτών αρ
κεί ή εύρετική ή μαιευτική καλούμενη μέδοδος, τήν όποιαν ό Σω
κράτης ιδίως μετεχειρίσδη, καί καδ’ ήν ό διδάσκαλος δια προσφο
ρών μόνον έρωτημάτων όδηγεΐ τόν μαθητήν εΐ; τήν άφ έαυτοΰ ευ- 
ρεσιν τής άληθείας. Ά λλά  κα! αΰιαι δέν δύνανται να κληθώσιν 
αληθώς έμφυτοι- διότι τό πνεΰμα δέν έχει αΰτάς έξ άρχής ένεργεία, 
άλλά δυνάμει' ήτοι έχει μόνον τήν δύναμιν τοΰ νά εύρη αύτας οιά
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της ιδίας του διανοητικής ενεργείας’ ocixe ευρίσκει αύτάς διά μιας, 
άλλά βαθμηδόν διά μακρών κα! πολυπλόχων ενεργειών. Λέγονται 
δέ γνώσεις έκ τών προτε'ρων, διότι δέν πηγάζουσιν έκ της πείρας, 
ώς αί καλούμεναι γνώσεις έκ τών υστέρωι», αί έκ τών δεδομένων 
της πείρας δι’ επαγωγής συναγόμενα!, ή έξ αναλογίας συμπεραινό- 
μεναι, άλλά πηγάζουσιν έξ αΰτοΰ τοΰ πνεύματος κατά νόμους ίδιους 
ένεργοΰντος χαι τάς ιδίας του ένεργείας ακριβώς έρευνώντος. Έκ 
πάντων τών δοδέντων συνάγεται, on έμφυτοι ΐδέαι η έ'ννοιαι κατά 
τήν κυρίαν τής λέξεως σημασίαν δέν ύπάρχουσιν, άλλά μόνον νό
μοι ή τύποι έ'μφυτοι τής γνοιστικής ένεργείας τοΰ πνεύματος, καθ’ 
οΰς τοΰτο ένεργοΰν, οΰχί μόνον έκ τών αισθητών αντικειμένων σχη
ματίζει διαφόρους έννοιας έμπειρικάς, άλλά κα! έξ έαυτοΰ τάς κα- 
βαράς καλουμένας έννοιας καί τάς έκ τών προτε'ρων γνώσεις. Συμ
βαίνει δέ εις τά ανθρώπινον πνεΰμα ο,τι συμβαίνει είς τάς δυνάμεις 
τής φύσεως. Ά ν  εξετάσωμεν τήν εις το σπέρμα τοΰ φυτοΰ ένοι- 
κοΰσαν οργανικήν δΰναμιν, βλέπομεν, οτι αυτη, άργοΰσα κατ’ άρ- 
χάς κα! ώς εΐπεΐν καδεύδουσα, έξεγείρεται εις ενέργειαν, αμα τύχη 
τών εις τοΰτο προσφορών περιστάσεων, δηλονότι ατμοσφαιρικού 
άέρος καί ώρισμένου τινάς βαΟμοΰ υγρασίας κα! δερμότητος. Άφοΰ 
δ’ απαξ έξεγερδή εις ενέργειαν καί έξε'λδη τής αδρανούς έαυτής 
καταστάσεως, ελκει διηνεχώς υλικά μόρια, κατακυριεύει αΰτών, καί 
άναλύουσα αΰτά και συνΟέτουσα κατά τους εμφύτους νόμους τής 
πρός τήν φυτικήν ζωήν σκοπίμου αυτής ένεργείας, σχηματίζει έξ 
αΰτών βαθμηδόν τά ό'ργανα τής φυτικής ζωής κα! διαπλάσσει 
όλόκλ/ιρον τό φυτόν μέ τά διάφορα μέρη του , τό στέλεχος, 
τους κλάδους, τά φύλλα, τά άν0η καί τούς καρπούς. Οΰδέν τούτων 
υπήρχεν έν τώ σπέρματι ένεργεία, οΰτε καδ’ υλην ουτε κατ’ είδος· 
πάντα ομως υπήρχον έν αΰτώ δυνάμει- διότι έν τώ σπέρματι υ
πήρχεν ή δύναμις, ή'τις κατά νόμους ίδιους ένεργοΰσα επρεπεν 
άναγκαίως νά παραγάγη αΰτά, αμα αί πρόσφοροι περιστάσεις καί 
τά  λοιπά προσαπαιτούμενα ήδελον παρουσιασδή. Οΰτω καί τό αν
θρώπινον πνεΰμα ώς δύναμις γνωστική άργδΐ κατ’ άρχάς καί κα- 
Οεύδει· αμα δέ διά προσφόρου τινός καί έξωτερικής έπιδράσεως έ- 
ξεγερδή εις ένέργειαν, ένεργεΐ κατά τους έμφυτους αυτοΰ νόμους, 
κα! δεχόμενον εςωδεν διά τών αισδήσεων τήν άκατέργαστον ΰλην 
τών γνώσεων, έξεργάζεται αΰτήν βαδμηδόν καί σχηματίζει διαφό · 
ρους έννοιας κα! άπαν τό της συνειδήσεως πλήρωμα. Ούδεμία τών 
εννοιών τούτων υπήρχεν έξ άρχής έν τώ πνεύματι ένεργεία· οΰδ 
έκεΐναι, αίτινες εΐναι λογικά! μόνον καί παριστώσι τό είδος οΰχί 
τήν υλην τών γνώσεων. Πδσαι ομως ΰκήρχον έν «ΰτώ δυνάμει" δι
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ότι υπήρχεν έν αΰτφ ή δύναμις, ητις κατά νόμους ίδίιυς ένεργοΰσα 
καί τήν υπό τών αίσδήσεων προσαγομένην υλην διαπλάσσουσα καί 
εϊδοποιοΰσα έ'πρεπεν άναγχαίως νά σχηματίση αΰτάς.

Αΰτη είναι ή συμφωνοτέρα μέ τήν άλήδειαν λύσις τοΰ περ! τών 
έμφυτων ιδεών ζητήματος, εις τήν όποιαν φέρει ήμας ή έρευνα τών 
ψυχολογικών φαινομένου χαί ιδίως τών γνωστικών ενεργειών τοΰ 
ήμετέρου πνεύματος.

Μέ τάς μέχρι τοΰδε περ! τών εμφύτων ιδεών έρευνας άρμο- 
δίως συνάπτονται αί ακόλουθοι περ! τών ιδεών καδόλου σκέψεις, 
μέ τάς οποίας κρίνομεν εύκαιρον νά περατώσωμεν τόν εϊσιτήριον 
τοΰτον λόγον.

Αι ΐδέαι, Κύριοι, είναι τά πρώτα καί άφανή τών πράξεων σπέρ
ματα, έξ ών αΰται βλαστάνουσιν Αί μεγάλαι κίσμοϊστορικαί πρά
ξεις, α ίτινε; μεταβάλλουσι τήν πολιτικήν κα! ηθικήν κατάστασιν 
τών λαών κα! παοάγουσι σημαντικώτατα άγαΟά ή κακά εις τήν 
ανθρωπότητα υπάρχουσι κατ’ άρχάς ώς ΐδέαι εντός τών άνδρωπί- 
νων πνευμάτων. Έντεΰδεν έ'πεται, οτι καδώς ό φρόνιμος γεωργός 
φροντίζει νά περιδάλπη και πολλαπλασιάζη τά άγοιθά καί γενναία 
σπέρματα, έξ ών χρήσιμα φυτά άνατέλλουσι, νά άποβάλλη δέ κα! 
έξολοδρεύη τά φαΰλα και έπιβλαβή, ουτω κα! αί προνοητικά! τών 
πολιτειών κυβερνήσεις όφείλσυσι νά καταβάλλωσι πάσαν επιμέ
λειαν εις περίδαλψιν κα! διάδοσιν τών ορδών καί ωφελίμων ιδεών, 
εις συμπνιξιν δέ καί εξάλειψιν τών ψευδών και δλεδρίων. Ά λλά  
διά τίνος μέσου δύναται τοΰτο νά κατορδωδή άρμοδιοίτερα ;

Βραχεία τοΰ πράγματος έρευνα άρκει νά πληροφορήση έκαστον 
έξ ημών, οτι πρός μέν τά καχά, οσα προέρχονται εις τήν πο
λιτικήν κοινοινίαν έξ άλλων αιτιών, έχει αΰτη πολλά άλλα μέσα, 
δι ών κα! τήν γένεσιν αΰτών δύναται νά προλάβη κα! γενόμενα ήδη 
νά διόρθωση. Ά λλά  πρός τού; έξ απάτης κα! έκ ψευδών ιδεών 
κινδύνους οΰδέν άλλο παρά τήν ορδήν διδασκαλίαν υπάρχει άλέξημα 
προσφορώτερον. Διά τής διδασκαλίας πολεμοΰνται αί ψευδείς ΐδέαι 
χωρίς νά πολεμήται ή νόμιμος έλευδερία, τής οποίας τήν υπερά- 
σπισιν σκοπόν έ'χει ή πολιτεία. Έντεΰδεν καταφαίνεται ή χρεία 
τής έν τή πολιτεία συστάσεως κα! διατηρήσεως διαφόρων κατωτέρων 
κα! άνωτέρων διδακτηρίων κα! τής έν αΰτοίς έγχαταστάσεως άν
δρών έπιστημόνων, είτινες άφιεροΰντες τήν ζωήν των εις τάς μα- 
κράς κα! έπιμόχδους τής αλήθειας ερεύνας καί ασκούμενοι εις τήν 
ταγυτέραν καί άσφαλεστέραν διάγνωσιν τοΰ άληδοΰς καί ψευδοΰς, 
τοΰ δρδοΰ καί ημαρτημένου, τοΰ εις τήν άνδρωπίνην φύσιν έφικτοΰ 
καί ανέφικτου, τοΰ σωτηρίου κα! όλιδρίου δύνανται νά φωτίσωσι



και τους συμπολιτας των κα! προφυλάξωσιν αυτούς άπό επικίν
δυνους απάτας. Εντεύθεν προσέτι καταφαίνεται τά καδηκον, τδ 
οποΐο» επιβάλλεται είς πάντας τους διδασκάλους καί ιδίως εις 
τούς καδηγητάς τοΰ Πανεπιστημίου, εις τούς οποίους άνετε'δη ή τε
λειωτική τών νεων παιοευσις. Καδηκον έκαστου αΰτών είναι οΰχί 
μόνον νά διδάσκη μετά ζήλου τάς εΐδικάς έχείνας άληδείας, τάς 
οποίας ή επιστημη αυτοΰ επαγγέλλεται, άλλά κα! νά πολεμή μέ τά 
όπλα τής επιστήμης πάσαν ψευδή ιδέαν, ήτις ώς μίασμα επιδημικόν 
ίιαοιδομένη απειλεί τήν ευπραγ'αν τών πολιτών, ή κα! αυτήν τής 
κοινωνίας την υπαρςιν. Τό καδήκον τοΰτο έκτελέσαντες πάντοτε 
Ιπιμελώς οί καδηγητα! τοΰ άνωτάτου τουτου τής Ελλάδος διδα
κτηρίου, Θέλουσι βέβαια προδυμηδή νά εκτελέσωσι μέ ζήλον πλειό- 
τερον είς τήν παρούσαν εποχήν, οτε πολλά! ίδέαι κίβδηλοι κα! πα- 
ράκοποι ήρχισαν παραδόξως νά κυκλοφορώνται είς τήν Εΰρώπην 
οτε αλλοχοτοι εννοιαι, ύπαγορευματα τής περιφιλαυτίας, τοΰ τύ
φου, τοΰ φδονου κα! των λοιπών αγενών παδών τοΰ άνδρώπου, 
η εξημμενων και πυρεσσουσών κεφαλών τερατώδη φαντάσματα, 
κυριεόουσι κατ’ ολίγον τά πνεύματα τών άνδρώπιον, έπανιστώσιν 
αΰτούς κατα παστός ο,τι ιερόν χα! σεβάσμιον, κα! ώδοΰσι λαούς 
ολοκλήρου; είς πράξεις στυγεράς, αξίας τώ ν ’ άγριων αιώνων τής 
άνδρωπότητος.

Ιήν πλήρωσιν τοΰ καδήχοντος τούτου προσδοκά παρ’ ήμών ή 
Κυβερνησις, απαιτεί ίέ  ή ευημερία τής Ελληνικής κοινωνίας, ή 
στερέωσις κα! ή εύκλεια τής ψιλτάτης ήμών Πατρίδος.

140 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ

ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΤΟ Υ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩ λΝ Ν Ο Υ

πρός τους ΚΚ . Zcoaiiiov Xcopciyar χα ί Ευθύμ ιον  Βρετόν, 
d r  αγορευομ ΐνους είς διδάκτορας τής Νομικής.

Κπειδή καΰτός ύμας έγνων πλείσιη περ! τά μαδήματα σπουδή 
χρησαμενους, και οι σοφο! τής Νομικής Σχολής καδηγηταί, κατά 
τά νενομισμενα ύμας έξετάσαντες, άξιους άποφαίνονται τοϋ διδα
κτορικού αξιώματος, τώ δμοΘύμω τούτοιν δόγματι άσμένως συγ- 
χατατιδεμαι καί εις τους των νομικών διδάκτορας έγκριδηναι ύμας 
χαταινώ. Δοκεΐ δε μοι οΰκ άχαιρον είναι βραχέ' άτχα νΰν ΰμΐν 
παραινέσαι, α καί ύμΐν άποδεξαμε'νοις τιμήν καί εΰδοξίαν διά βίου 
otSoc περιποιήσοντα καί τη πολιτεία συνοίσοντα δι’ ύμας.

"Οσον ή τοΰ δικαίου κα! τών τό δίκαιον και αοιχον διοριζόμενων 
νόμων μελέτη τών άλλων διενήνοχε σπουδασμάτων τή χρησιμο- 
τηη , ούδείς, ο?μαι, α γ ν ο ε ί . 'Γαστα δ αν τις κ α ι  άγνοών καταμάΟοι, 
έκεΐνο διανοηδείς, ότι ούτε τόν άνδρωπον τής κατα πνεΰμα τελειο- 
τητος ο!όν τ’ έφικέσδαι άνευ κοινωνίας πολίτικης, ουιε ταυτην επ 
άλλης τινός κρηπΐδος ή τής τοΰ δικαίου κα! νομίμου άσφαλώς 
έδρασδήναι. Τής γάρ πολιτείας άρδεισης έκαστος τών άνδρώπων 
μονοΰται, πάσης τής παρά τών όμοιων αυτώ στερισκομενος επι
κουρίας κα! ώφελείας. Έν τοσαύτη δέ γενόμενος έρημία, πώς αν 
τις ή πρός τάς τής φύσεως έπηρείας ισχυρόν Ιφευροι άντιμηχανη- 
μα, ή ορμήν δηρίων άπώσαιτο, ή άνδρών φιλόδικων αμυναιτο βίαν; 
Πώς ο’ άν μόνιμον έαυτώ βεβαιώσαιτο κτήσιν, ή τη; καδ’ ημέραν 
περιζητήσεως τών είς τροφήν έπιτηοειων ημάς απαλλασσουσα εν 
άσφαλεΐ μέν τίδησι τά πρός βίον, σχολήν δ’ ήμΐν άρκοΰσαν παρα
σκευάζει ε ί; τεχνών έπινόησίν τε κα! άσχησιν, καί επιστημών ε
πιμέλειαν, κα! τοΰ πνεύματος δεραπείαν, καί καδόλου φάναι, εις 
καλλιέργειαν τής άνδρωπίνης φυσεως καί τελειωσιν; Εί ο ούτως 
αναγκαία πρός τήν τοΰ άνδρώπου τελειότητα ή πολίτικη δειχνυται 
κοινωνία, ούχ ήττον πρός τήν ταύτης στερέωσιν και έπίοοσιν χρή
σιμη φαίνεται ή τοΰ δικαίου μελέτη κα! έπιστ/ίμη. Κρηπίς μέν 
γάρ, ώς εί'ρηται, κα! βά ιις τ?)ς πολιτείας οί τό δίκαιον ή άδικον 
διοριζόμενοι νόμοι' τούτους δ’ οϋτ’ άν εξ άρχής τη ά/δρωπίνγι φύσει 
συνωδούς Οείησαν οί τιδέντες, ούιε τοΐς όρδώς κα! τή φυ?ει άρ- 
μοδίως κειμένοις χρήσαιντ’ άν έκάστοτε κατά λόγον οι τών νόμων 
ερμηνευτα! κα! φύλακες, τή τοΰ δικαίου δεωρια μή ίκανώς προε- 
νασχνιδέντες. Συμβαίνει άρα τήν πόλιν, τής τοΰ δικαίου αμοιρή- 
σασαν επιστήμης, πολλά μέν έν τώ νομοδετεΤν άμαρτάνειν, ύσ τ’ έπ! 
βάσεως ίδρυμένην σαδρας ενσειστον είναι κα! δαμά δονεϊσδαι, είς 
στάσιν έκ στάσεως μεταπίπτουσαν πολλά δέ καί περ! τήν τών 
νόμων έκτέλεσιν πλημμελεΐν, ώστε νοσεΐν κα! φδίνειν χαί χατά 
βραχύ χωρεΐν εις διάλυσιν.

Έ πεί τοίνυν ταΰδ’ ούτως εχει, ώσπερ ήμΤν ήδη διά βραχέων 
δεδήλωται, ήπου πάσι προσήκει τοΐς τόν δικανικόν, ώσπερ ύμεΐς, 
προηρημένοις βίον, πρώτον μέν τή τοΰ δικαίου θεωρία οιηνεκώς 
ένδιατρίβειν καί τη τών νόμων μελέτη έγχύπτειν μετά σπουδής, 
αεί σοφωτέρους τοΰ δικαίου χριτάς καί τών νόμων έρμηνευτα; εαυ
τούς πειρωμένου; ά/αδεικνΰναι, ΐνα μηδέν περ! τούς νόμους δι 
άγνοιαν άκοντες πλημμελώσιν έ’πειτα δέ χαί εργω παρα παντα 
τόν βίον δικαιοσύνην άσκειν, μηδέν πρός έχδος ή χάριν ή πρός τό 
συμφέρον πράττοντας ή λέγοντας, άλλ’ ακριβώς εν παντί τοΰ νο
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μίμου καταστοχαζομένους καί προς αΰτά τό δίκαιον αφορώντας.
Αίσχρόν μέν γάρ ολως τους παιδείας οίασοΰν μεχειληχότας ητ- 
τους τών άπαιδεύτων όρασδαι προς άσκησιν άρεχής, πάδεσι τα- 
πεινοΐς καί έπιδυμίαις άλόγοις δουλεύοντας· αισχιον δέ τους περί 
το δίκαιον και περί νόμους έσπουδακότας μή πρός τό δίκαιον καί 
τους νόμους ρυδμίζειν χόν βίον, άλλά τόν ηχτω λόγον κρείττω 
ποιεΐν, άηδώς σοφιζομένους κα! τοΰ δικαίου έπιπροσδεν τό λημμά- 
τιον ποιούμενους. Είκός ουν όμας, της τοΰ δικαίου Θεωρίας έ- 
ρασχάς γενομένους χρήματος άτεχνώς δεσπεσίου, τήν πράξιν τώ 
έπαγγέλματι εχειν ομολογούσαν, μηδέ δόξαν τών νομικών άνδρών 
καταχεΐν , ώς άρα άνομώτατοι πάντων είησαν καί τοΰ δικαίου 
όλιγωρότατοι, άεΐ μέν τούς νόμους και τό δίκαιον εχοντες άνά 
στόμα, τήν δέ ψυχήν μεστήν φέροντες άνομίας καί άδικίας.

’Έ τι δ’ εντέλλομαι υμΐν καί παρεγγυώ άει διά μνήμης τό κα- 
θίδρυμα εχειν, έν ω τά τής παιδείας ήρύσασδε νάματα, και τούτω 
ωφελίμους εαυτούς άε! πειράσδαι παρέχειν. Έ π! πάσι δέ τώ τρι— 
σεβαστώ του Πανεπιστημίου καδιδρυτη κα! προστάχη διά παντός 
τοΰ βίου εϋγνωμονείν, ένδυμουμενους, οιαν τοΐς νέοις υμΐν παν
δαισίαν μαδημάτων παντοδαπών καί εις τροφήν τοΰ πνεύματος 
χρησιμωτάτων παρεσκευάσατο, καί μείΓ ύψηλοΰ τοΰ κηρύγματος 
είς τήν τών λόγων δημοδοινίαν πάντας συγκαλεσάμενος έμφορεΐ- 
σδαι αυτών ές κόρον έπέτρεψεν, ώστε κατά τόν ποιητήν μηκέτ ι 
θυμόν δ ε ν ιο θ α ι  δα ιτός έ'Ισης.

Έ ν Άδήναις τη 5 Ίανουαρίου 184ί).

111ΌΣΛΛΛΙΑ TOV ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

πρός τόν φοιτητήν Α ναστάσ ιον  Β ασ ιλε ίου  τόν έκ Κ ρα 
ν ιό  ίου, άν  αγορε υόιιενον δ ιδάκτορα τής Ιατρ ικής.

’Επειδή περ υπό τών σοφών τής ιατρικής σχολής καθηγητών κα
τά τά διατεταγμένα έξετασδείς άξιος κέκρισαι είς τους διδάκτορας 
αύτής δοκιμασΟήναι, τήν κοινήν ταύτης τής σγολής ψήφον επικυρών 
τώ διδακτορικοί άξιώματι κοσμηδήναί οε συναινώ.

"Ωςπερ δέ πατήρ υίώ, νΰν πρώτον τήν πατρωαν ες-ίαν καταλιμπά-· 
νοντι και είς τήν άλλοδαπήν άπαίροντι, χρήσιμον είς τήν αποδημίαν 
έφόδιον τάς έαυτοΰ παραινέσεις δίδωσι φέρειν, ουτω καύτός βραχέα 
τινά ΰποδέσδαί σοι βούλομαι πρεσβύχερος νεωτέρω, έκ τοΰ άκαδη- 
μαϊκοΰ βίου εις τόν πολιτικόν καί πολυμέριμνον αυτίκα μέλλοντι 
μεταβήσεσδαι.
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Ό σω ζωή και υγεία τών άλλων έν άνθρώποις «γαβων «μιωτβρ* 
χρίνεται, τοσούτω πλείονος σπουδής καί έπιμελειας α,ιουσδαι προ- 
σήκει τήν ιεράν τών άσκληπιαδών τέχνην, ην ζωης σωστικήν και υ 
γείας περιποιητικήν πάντες οί'δασιν ουσαν ουμην ο αΙΧτ xat τον 
ταύτην άσκοΰντα φιλανδρωπότερον των άλλων είναι δει και φιλομα
θέστερος ραθυμίας μέν καί φιλοχρηματίας ως_ πορρωχαχω βαι- 
νοντα, προθυμότατα δέ τοΐς δεομένοις τήν εκ της τέχνης ωφελειαν 
παρενόαενον καί άγγελον σωτήρα έπιφαινόμενον παντί νοσουντι καί 
κινδυνεύίντι, κάντε πλούσιος τύχη ών, κάντε πενης, καν των συνή
θων καί φίλων, καν τών άλλοτρίων καί δυσμενεστερον προς αυτόν 
διακειμένων. Δοκεΐ γάρ μοι Ιπποκράτης ο της ιατρικής επιστή
μης πατήο ου διά τοΰτο μόνον ΐσοβεον επονομασαι τον ιατρόν, 

παραπλησίως τώ δεώ υγείαν κα! ζωήν τοΐς ανβρωκοις χαρι- 
’’εται, άλλά κάκεΐνο δηλοΰν βουλόμενος, οτι τη τ̂ε φι ** ρω 
πία καί τώ  χρημάτων καί παδών καδυπερτερον είναι ως οιον 
τ ε “ μάλιστα τω δεώ αυτόν όμοιοΰσδαι προσηκει.^ Επειδή τοινυ, 
τ*ν ίεράντών άσκληπιαδών καί σωσίβιον τέχνην ασκειν εν τω βιφ 
προήοησαι, έπιμελητέον σοι πρώτον αύτής ώς ενεστι μάλιστα,^ ινα 
Λ  ποτε δι’ άγνοιαν καί απειρίαν βλάβην άντι σωτήριας εμπο.ησης 
τοΐς τήν σήν αρωγήν επικαλούμενοι;* ε’ πειτα δέ και προθυμίας σ. 
δει μηδέν έλλείπειν πρός τό παντί τώ κάμνοντι βοηδειν, ενθυμου 
ngvov, οτι τή τοΰ ιατρού ραθυμία ή φιλοκερδεία η φιλαπεχδημοσυνη 
ού μικραί 'παρέπονται συμφοραί °ύδ’ οιαι ραοιως επανορδουσδαι, 
άλλά τά·/ άν τις τών παδών τούτων ήττώμενος, πολύτιμον αν- 
Οοώπου ζωήν διολέσειε και φιλτάτου συζύγου χηρωσειε ου,υγον, 
καί γονείς έρημώσειε τέκνων, καί τέκνα πατρός ή μητρος ορ-

^ ^ ’ΕπΓτούτοις έντέλλομαί σοι μήτε του Πανεπιστημίου , J v  φ  
έδιδάνΟης, κατά τόν βίον άμνημονησαι μήτε τών κ α δ η γη τω ν , οις 
ές τήν επιστήμην έχρήσω μυσταγωγοΐς* άλλά ψύχους μεν αεί τ ι
μάν ώς είκός, καί δεραπεύειν, Ικείνω δέ πειρασδαι κατα δυναμιν 
ώφελεΐν. Έ πι πασι δ’ εΰγνώμονα σεαυτόν διά βίου τώ τρισεβαστφ 
τοΰ Πανεπιστημίου καδιδρυτη καί προστάτη παρεχειν, ος εκ της 
μακρας αποδημίας εις τήν άρχαίαν έστίαν τ ά ς  έπιστημας ανακα- 
λέσας αίτιός σοι γέγονε τοΰ μή πό^ρω τής  ̂ Ελλάδος πλανασδαι 
κατά δήοαν σοφίας, άλλ’ εχειν τών ^ταύτης αγαθών εν τη ιδια πα- 
τρίδι προχειρότερον άπολαυειν καί άπονώτερον.

Έν ΆΟήναις τ ί  9 Ίανουαρίου 1849 .
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ΑνβτίΟηιι δ ΐ ό εκδότης το κεφάλαιον τοΰτο τω  π^ωην [λίν Καατορίας 

νυν δ ΐ Σμύρνης Κ. Κ. ’Αθανααίω, τιρ.ν)ς ενεκεν.

Πρός άνατολάς της νήσου Χίου, παραλλήλως πως αΰτή, κεΐταί 
ή μεγίστη των τής Ιωνίας καί πάσης τής Μικρ&ς Άσίας ένίσθμων 
χερσονήσων, ή ' Ε ρυθρα ία , ’ίγουνα. πρός μέν άρκτον, κατά τήν Σμύρ
νην, τον Έρμαΐον κόλπον (λεγόμενον ούτως άπο τοΰ είς αυτόν έκ- 
βάλλοντο; "Ερμου ποταμού, τοΰ δρίζοντος τήν ’Ιωνίαν άπά τής 
Αίολίδος), πρός ίέ  μεσημβρίαν τόν Έρέσιον κόλπον, οπου ή νήσος 
Σάμος. Σημειωτέον δέ κα! ένταΰδα έν παρόδω, οτι ό ρηδείς ποτα
μός Έρμος λέγεται νυν ΓεδΙζ  τουρκιστί, και οχι Σαραβάτ,  κατά 
τούς έν χρήσει γεωγραφικούς πίνακας, τοΰτο δέ άπό τής έν Φρυ
γία κωμοπόλεως Κάδων,  τών, οπου αί πηγαι τοΰ ποταμού, τής 
τουρκιστί Γεδίζ, ωσανεί έλέγετο Καδήσιος ό ποταμός. Η περί 
ήςδέό λόγος χερσόνησος έχει υψηλά και ΰλώδη δρη, πρόσβορ^ον 
μέν τόν Μίμαντα, λήγοντα εις τήν Μέλαιναν άκραν, προσνότίον 
δέ τόν Κώρυκον (κοινώς Κόρακα ), περι ον τά δύω όνομαστά ά- 
κροπήρια Κωρύκειον κα! Άργενον. Ό  δέ ισθμός τής χερσονήσου 
ταύτης, ώς 50 σταδίων τό πλάτος ών κατά Στράβωνα, περικλείει 
εντός αΰχής τάς Κλαζομενάς, πόλιν τοΰ "Ερμαίου κόλπου, «φ ί
νων έκτος, π^ός τόν Έ®έσιον, τήν πόλιν Τ ίω , πατρίδα τοΰ Ανα- 
κρέοντος. Ό  δέ περίπλους τής χερσονήσου λογίζεται ίιπο .τοϋ 
αΰτοΰ γεωγράφου υπέρ τους χιλίους σταδίους.

Έάν άρχίσωμεν τόν περίπλουν τής χερσονήσου ταυτης άπό τοΰ 
Έρμαιου κόλπου, έχομεν παραλίως κατά τους αρχαίους συγγρα
φείς, Στράβωνα, Στέφανον τόν Βυζάντιον κα! άλλους, τάς ακολού
θους πόλεις,πολίγ νας, κώμας,ή άκρας κα! δέσεις άπλώς καινησίδια.

1. Κ.Ιαζομενα), ο ι , πόλις περίφημοί, πατρ’ις Άναξαγόρου του 
Φυσικού, τοΰ έπικληδέντος Νοός, παρ’ ω έμαθήτευσεν δ τραγικός 
ποιητής Εΰοιπίδης, κα! άλλων διάσημων άνδρών. ΜΙ πόλις αυχη 
έγκαταλειφδεϊσα ΰπ’ άνάγκης μεχωκίσδη κατά τά Περσικά εις τήν 
άντικρΰ νησίδα Μαράδουσαν, τήν οποίαν μετέπειτα συνεχέρσοισε 
διά κρηπΐδος ό Με'γας ’Αλέξανδρος, οτε έπειράδη κα! νά κόψη τόν 
ισθμόν τής ’Ερυθραίας διά τήν εΰκολίαν τής συγκοιν(ύν!ας τών 
δυο προειρημένων κόλπων. Αί Κλαζομενα! σήμερον είναι μικρόν 
χωρίον η έπίνειον, λεγόμενον Ιίλαζομένιον κα! κοινότερον Κ.Ια-  
(,ομενίο, άπέχον ολίγον άπό τήν νΰν πόλιν Βρΰουλα ή Βρου.Ιά, 
τά, πρός Α-Β. Ή  δέ Μαράθουσα νησ'ις λέγεται κοινώς "Αγιος 
’Ιωάννης, άπό τοΰ έν αΰτή ναοΰ τοΰ Προδρόμου, πανηγυριζομένου 
κατ’ έτος υπό τών περίοικων, πολλοί έκ τών δποίων έρχονται
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ίίς  τήν νήσον έφιπποι διά τής ρηδείσης κρηπΐδος, καί τοι φθαρμέ
νης πολλαχοΰ. Κα! τό μέν Κλαζομένιον έχει ώς 20  οικογενείας 
μεταπρατών κα! άλιέων χριστιανών, ή δέ Μαράθουσα σπείρεται, 
ακατοίκητος ούσα.

2. Χ ντρ ιον , τό, πολίχνη άπέχουσα ολίγον τών Κλαζομενών 
προς δυσμάς, μητρόπολις δέ, ήτοι πρώτη κατοικία,, τών Κλαζο- 
μενίων διά τόν αΰτόθι εύρόχωρον λιμένα. Τδνομα παράγεται άναμ- 
φιβόλως άπό τοΰ χέω, χύνω, καί σημαίνει τόπον υδρηλόν και λακ- 
κώδη, ώς ή έν Κύπρω άρχαία πόλις Χύτροι, οί, ή νΰν Κυθρα ία . 
Ή  δέσιί τοΰ Χυτρίου λέγεται σήμερον Φανάρι' έχει δέ εΰρύχω- 
ρον κα! ασφαλή λιμένα , οπου προσορμίζονται κα! υδρεύονται τά 
πολεμικά πλοία.

3 . Σκυφ ία,  ή, πολίχνιον Κλαζομενίων, άναφερόμενον ουτω παρά 
τώ Στεφάνω έκ τοΰ γεωγράφου Εφόρου, παρά δέ Παυσανία Σκυ- 
πία. Πιδανώς ή δέσις αύτής, περ! τό χωρίον Λαγ.Ιί.

4 . Αάμγος ,  ή' παρά μόνω τω Στεφάνω άναφερομένη ουτω* 
Αάμψος, μο ίρα  τής ΚΛαζομενίων χώρας , άπο Λ άμψον πα ιδος  
Καδ ίδρον .  Πιθανώς υπήρχε και πολίχνη έμώνυμος, έξης έλαβε 
τονομα ή περιφέρεια- ή δέ θέσις περί τάν ισθμόν ίσως τής χερσο
νήσου πρός δυσμάς, οπου οί άμπελώνες τών Βρουλιωτών.

5 . Πρό τών Κλαζομενών και τοΰ Χυτρίου κεΐνται 8 νησίδια, 
ών τό μέν άνατολικώτερον άμα κα! νοτιώτερον είναι ή είρημένη 
Μαράδουσα, έχουσα περί αυτήν άλλα πέντε μικρότερα· τό δέ 
δυτικώτερον καί άρκτικώτερον, άμα δέ καί μέγιστον πάντων, είναι 
ή Δρυμοΰσα, οικουμένη τό πάλαι κα! σο')ζουσα πολλήν υλην αρ
χαίων κτιρίων. Σήμερον λέγεται κοινώς Μ αχρονήσ ι , κα! κατοι- 
κεΐχαι υπό 3 0  οικογενειών άλιέων καί γεω ργώ ν, χριστιανών. 
Μεταξύ δέ τής Δουμούσης καί τής Μαραδούσης κεΐται ή Πήλη, 
όνομασθεΐσα ούτως ίσως καδό πηλώδη;. "Ο Ηλι'νιος λέγει, οτι οί 
παρ’ αΰτή άγρευόμενοι ίχδυες είναι πικροί. Αίίχη κατοικεΐται σή
μερον υπό 4 -5  οικογενειών χριστιανών, έκκλησιαζομένων εις τήν 
Δρυμοΰσαν.

6. *Τπόκρημνος, ή ’Απόκρημνος, ό, πολίχνιον κείμενον κατά 
τούς άνατολικοΰς τοΰ Μίμαντος πρόποδας πρό τοΰ λιμένος Χυ - 
τρίου τοΰ φραττομένου υπό τής ρηθείσης νησίδος Δρυμοΰσης. Είς τήν 
Οέσιντοΰ 'Γποκρήμνου ή πλησίον αΰτοΰ κεΐται σήμερον τό χ ω 
ρίον Σαρπάν ι ,  καιοικουμενον υπό χριστιανών,

7. Κορύνη ,  ή, πολίχνη, κείμενη κατά πιδανολογίαν προσαρ- 
κτίως τοΰ Ύποκοήμνου, καί οΰ μακράν τής Μελαίνης άκρας, ίσως

(Φυλ. Ε .) 10
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έχει περίπου, όπου υπάρχει νυν τό χωρίον Άχρι.Ι'ι, πρωτεύουσα 
τών περί Μίμαντα τόπων. Έρευνητέα τά περί αΰτής.

8. Κορυναίον, τό, άκρωχήριον, πιθανώς τό άρκτικώτερον πάντων, 
όνομασθεν άπό τής πλησίον πόλεως Κορύνης.

9. M eJa iv a  άκρα , ή, ή Τουρκοχυδα'ιστ! λεγομένη Κ αράμπους -  
ra ,  τά" Αΰτοθεν έίκοπχον οί άρχαΤοι μυλίχας λίθου;, ήιοι μυλο- 
πεχρας, κατά τόν Στράβων», ώς κόπτουσι νΰν οί Φωκαεΐς κατά 
τήν αντίκρυ παραλίαν.

10. Kv6s.Ua, κώμη, όνομασθεισα ί'σως άπό ναοΰ τής Κυβέλης, 
της μητρός τών θεών, πιθανώς κατα τά νΰν ορεινόν καί περίοπτον 
χωρίον Γκη.Ιά , οπου σώζονται άρχαΤα· κατοικούμενον δέ άναμίξ 
υπό χριστιανών καί τούοκων, ώς 100 οικογενειών. Οί τοΰ Κυ- 
πέρτου νεώταχοι πίνακες τής άρχαίας γεωγραφίας θέιουσι πλησί
ον τών ’Ερυθρών τήν Κυβελίαν, ή όποία ομως κατά τήν έ'κιρρασιν 
τοΰ Στράβωνος εννοείται μάλλον πλησιάζουσα εις τήν Μέλαιναν άκραν.

11. ΣΙδουσα, ή, τείχος επί όίκρας λιμε»ώ5ους, περίπου κατά τά 
νΰν χωρία Μ οναστηράκ ι  καί Βάσκον, καί οΰ μακράν τής Κυβελίας.

12. Σ ίδουσα ,  ή, νησίδιον πιθανώς πρό του ομωνύμου τείχους.
13 . Πτε.Ιεος, 'ο' πολίχνιαν τειχισμένον, κατασχεθέν υπό τών 

’Αθηναίων έπί τοϋ ϊίελοποννησιακοΰ πολέμου, ώς αναφέρει ό Θου
κυδίδης' Πιθανώς, οπου νΰν τό χωρίον Κ οντσονμχαχσε  λεγόμενον 
τουρκογυδαϊστί. Τό χωρίον τοΰτο ε?ναι παράλιον,ώς ποτέ ό Πτελεάς, 
καί εχει ώς εκατόν οικογένειας χριστιανών καί Τούρκων.

14 . Οΐνοΰσσα ι,  αί, νησίδες τινές άπέναντι τοΰ Πχελεοΰ πρός δυ ~ 
σμάς. Τούτων ή μεγαλητέρα ήχο καχοικημένη τά πάλαι, οί δέ κά
τοικοι αΰχής έλέγοντο Οΐνουσσαΐοι. Τά νΰν λέγονται κοινότερον Α - 
γνοΰσαι, αί, ή δε μείζων αΰχών έκατοικτίθη αΰθις εκ τινο>ν ετών κα! 
ενει ώς 150 οίκογενείας. Οΰχί μόνον δε εκ τοΰ Θουκυδίδου ϊΤ , κδ', 
άλλά και έκ τών επιγραφών εξάγεται, οτι οί ’Αθηναίοι, κατέ- 
χοντες τή» Χίον, ειχον καί τάς Οϊνούσσας όχυρωμένας, ώς κα! τά 
προ^ρηθέντα φρούρια Σιδουσαν κα! ΓΙτελεάν έπί τής ’Ερυθραίας.

Ib.MediPLX, οΰντος, θ' τόπος τής ’Ερυθραίας κα! πολίχνιον κα
τά Στράβωνα(;), πιθανώς οπου τό νΰν χωρίον Me.ll, περιέχον ώς 
100 οίχογ1 χριστιανών. Τό δέ όνομα ίσως έκ τοΰ φυτου, μελιάς. Τήν 
δέ αυτόθι άκραν, έν έλλέίψει άλλου ό/όμαχος, δυνάμεθα νά όνομά- 
σωμεν Με.Ιιούντιην  άχρον. Αΰτόθεν φέρονται είς Σμύρνην πολλά 
σταφύλια κρεμαστά διά χρήσιν τοΰ χειμώνος.

1C). "Ιπποι, οί, νησίδια 4  περί Έρυθράς κατά Στράβωνα, κεινται 
δέ άντικρύ τοΰ Μελιοΰντος, άποφράχτοντα προσαρκτίως τον ’Ερυ
θραιών λιμένα.
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17. "EJoc, τό, πολίχνιον τών ’Ερυθραιών κατά Πλίνιον, πιθανώς 

παράλιον καί κατά τήν θέσιν, οπου νΰν ή κωμόπολις ή λεγομένη τουρ- 
κοχυδαιστ! 'Ρε ϊζδερ ίς  , εχουσα ώς 400  οίκογενείας χριστιανών 
και εκκλησίαν ονομαστην Αγιον Κωνσταντίνον, πανηγυριζόυιενον 
κατ ετος υπά τών περίοικων. Αΰτοΰ υπάρχει καί πηγή, καί θερ
μά υόατα, τα οποία χάριν καθάρσεως έπισκέπτονται κατά τόν Αυ— 
γουστον οί περίοικοι, κατασκηνοΰντες πράς τά παράλιον, οπου 
ΰπάρχουσι χτισμένα καί τινα καταλύματα.

18 . Ερυθρά), αί* πόλις τά πάλαι μεγάλη, τειχισμένη έπ! λό
φου καί παραλία, όνομασθεϊσα πρότερον ΚνωπυΰποΛίΐ,  άπά Ιίνώ - 
που, τοΰ πρώτου αΰτής οΐκιστοΰ. ’Ενχεΰθεν ήσαν, Σίβυλλα ή Έ* 
ρυθραια κα! Ναυκράτης ό τάν "Ομηρον υπομνημάτισα; καί άλλοι π ε 
ριώνυμοι άνδρες. Αΰτοΰ υπήρχε καί περίφημος Ήρακλέους ναός. 
Επι τών σωζομένων τής πόλεως ταύχης νομισμάτων (κατά τήν 
Μιονέτου πραγμαχείαν) εύρίσκομεν πολλά ονόματα τών κατά και
ρούς έπισήμων αΰτής πολιτών, οΐον. Φανόθεμις, Δήμαδος, Διο
νύσιος, Ά γασίας, Δημήτριος, Βάχακος, Παράμονος, Πάτροκλος, 
Ζωπυρος, Άπολλόδοτος, Απολλώνιος, Αυτόνομος, Διοπείθης, Έ ο- 
μιππος, Μητροδωρος, Δαμαλης Αρχεάνακτος, "Ηράκλειτος, Ία - 
τροκλίίς, Διόφαντος, Έρμων, Φίλων, Πολυκριτος, Κραιιοημος, Κΰ· 
θύμνηστος, "Ηρακλέων Επικούρου, Άρίων ’Απολλώνιου, Άρίων 
Έρμοτρέφου, Δεινομένης Ήρακλέου, Ποσειδώνιος, Γνωτάς Έ κα - 
τονύμου, Νικίας Νισαίου, Μήτρας, Άγασικλής ’Αντιπάτρου, Φ ί
λων Ήρόσωντος, Ζώσιμος, Ά ξος, Ά τταλος, 'Ηρά/.λος Δειμο- 
νέου, Θέρσις Θέτου, Σύμαρος ’Αντιόχου, Νίκων ΠρεΓμος στρατη
γός, Κλέων Καρώνδου, Έδενος στρατηγός, κτλ. Σώζεται κα! νό
μισμα τής πόλεως ταύχης, φέρον τήν επιγραφήν, Χ ίω ν  'Ερυθραιών  
ομόνο ια .  Τά νΰν ή πόλις κατεστραμμένη πρό πολλοΰ, μεχεσχη- 
ματίσθη εις χωρίον χριστιανικόν, λεγο'μενον κοινότερον κατά πα- 
ραφθοραν τοΰ ονομαχος Λυθρ'ι, ίγ_ον δέ ώς 100  οίκογενείας καί 
ναόν εΰπρεπή του Αγίου Κωνσταντίνου, πανηγύριζόμενον λαμπρώς 
ύπά τών περίοικων κα! θαυματουργόν, έν ω σώζεται κα! ή αρ
χαία κα!̂  περίφημος εΐκών τής Α γία ς Ματρώνης, κνήκουσα τή 
νησω Χ ιω . 'Υπάρχει καί ’Επίσκοποι: 'Ερυθρών  υπό τόν Σμύρ
νης μητροπολίτην, διαμένων συνήθως παρ’ αΰχώ.— Συμβουλεύομεν 
τούς Κρηναίους (κατοίκους Κρήνης ήτοι Τσεσμέ, πόλεως άπε- 
χουσης ώς 2 ώρας άπό Ερυθρών πράς νότον) κα! τούς άλλους 
περίοικους τών Ερυθρών, Ενα περιποιηθώσιν έκ νέου τήν apyαίαν 
αΰχών πόλιν, άνιατώντες κατ’ ολίγον κα! τ ’ άρχαια τής πατρίδος 
αυτών ονόματα κύρια καί τοπικά. Οί νΰν Έρυθραΐοι εισιν οι πλεΐ-
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στοι γεωργοί, ποιμένες καί άλιεΐς. Άγνοοΰμεν δέ, α ι  £χωσι σχο- 
λειον.

19 . ΆΛιδς, δ' ο παραρρέων τάς ’Ερυθρά; ποταμός, έφ’ oD νυν 
υπάρχουσι μύλοι.

20 . Μεσάτη, ή' άκρα, η κλείουσα πρός μεσημβρίαν τόν λ ι- 
με'να τών ’Ερυθρών.

21 . Φοινιχοϋς, δ· πιθανώς δ λιμήν, οπου νυν ή πόλις Κρήνη 
(Τσεσμέ). Οί αρχαιολόγοι άμφίβάλλουσιν, αν ηναι ουτος δ παρά 
τοΐς άρχαίοις Ιίισσοΰς ή δ Κασύστης. Ά λλά περ! τών τριών τού
των καί άλλων τοπικών ονομάτων τής ’Ερυθραίας θελομεν δια- 
λάβει ιδίως άλλοτε, πρός διασάφησιν της δέσεως αυτών κατά τά 
σημερινά ονόματα. Οί Κρηναίοι φαίνονται φ:λοπάτριδες καί ανδρείοι 
ώς οί πρόγονοι αυτών Έρυθραΐοι, καί είναι αξιέπαινοι δι' οσην 
έπιδεικνύουσι φιλομάδειαν καί περιποίησιν τών κοινωφελών κατα
στημάτων, άντιφιλοτιμούμενοι πρός τάς καλάς κοινότητας τών 
Σμυρναίων καί τών Χίων, μεδ’ ών εχουσι συχνήν σχέσιν.

2 2 . Ά ραΙ,  καί Ά ραιαΙ ,  αί. Τρία νησίδια τής ’Ιωνίας κατά Στέ
φανον τόν Βυζάντιον, πιθανώς τά πρό τοΰ Άργένου ακρωτηρίου, α
ραιά δ'ντα καί γαμηλά, λεγόμενα κοινώς Διαβαταί, κείμενα δέ με- 
ταξύπως ’Ερυθραίας καί Χίου.

2-3. ”Εμ6ατον, τό, κατά τε Στέφανον τόν Βυζάντιον και τόν 
Θ :υ κ υ δ ίδ η ν ,  τόπο; τή ς ’Ερυθραία;, πιθανώς δ χερρονησώδης έκεΐνος, 
ο έχων στενήν τήν έμβασίαν, καί έν αΰτω τό νΰν χωρίον Κάτω  
Π αναγίαν , κατοικούμενον υπό 200 περίπου χριστιανικών οικο
γενειών. Ό  τόπος ουτος απολήγω» είς τό Άργενον άκρωτήριον καί 
προήκων πρός δυσμάς, πλησιάζει τά μεσημβρινά άκρα τής Χίου, 
καί διά τούτο ίσως δ Σχολιαστής του Θουκυδίδου έξηγεΐ το Εμ- 
βατον, τόπον κείμενον μεταξύ Χίου καί ΈρυΟρας.

24 . 'Άργενον, τό, άκρωτήριον νεΰον πρός τήν Χίον, ΐταλιστί 
Κ άβοβ ιάγκον , ήτοι Λευκόν άχρωχήριον, οπερ ταυτόσημον τοΰ Ά ρ
γένου'

25 . Κισσούς, δ. λιμόν καί πόλις τό πάλαι, πιθανώς όπου νΰν 
ή εμπορική πολίχνη ’ΑΛάσσατα, εχουσα υπέρ τάς 1000  οίκογε- 
νείας / ριστιανών καί ώς 3 0  Τούρκων. Καί οί Κισσούντιοι (Ά λασ- 
σατιανοι) επαινούνται ώ ; φιλόκαλοι καί φιλομαθείς, περιποιούμενοι 
τά' κοινά καί τά σχολεία.

26 . 'ΑΛόνησος, ή. νησίδιον πρόσγειον μεταξύ τών άκριον Ά ρ
γένου καί Κωρυκείου, άχατοίκητον.

27 . Κωρύκειον, τό, άκρον, άπο του Κωρύχου δ'ρους όνομασΟέν, 
τοΰ οποίου είναι άκρα. ή πασών τών τής Ερυθραίας χερσονήσου
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μεσημβρινωτέρα. Αΰτοΰ πλησίον υπάρχει μεγάλον σπήλαιον, λεγό
μενον Σταυρός, διαμονή πολλάκις τών πειρατών. Λέγεται κοινώς
Κόρακας.

28 . Κώρνχος, δ. λιμήν στενόστομος, πειρατικός πάλαι καί 
νΰν, λεγόμενος κοινώς ΒρωμοΛιμένας. Τδ δέ ύπερκείμενον δ'ρος 
Κώρυχος  λέγεται νΰν υπό τών ναυτιλλομένων Κόρακας.

29 . Xα.ΙχΙς, ή. Π ιλίχνη εμπορική τό πάλαι, εχουσα ορμον κα! 
υδατα πότιμα. Οί κάτοικοι αΰχής έλέγοντο ΧαΛχιόεΐς, ή δέ πέ- 
ριξ χώρα ΧαΛκίτις, ή. Πιθανώς ή Οέσις αυτής, οπου νΰν δ Αγιος 
Κωνσταντ ίνος ,  μικρά κώμη, έρημωδεΐσα ΰπά τών πειρατικών ε
πιδρομών.

3 0 . ‘Εραι ή Γέρα/, αί. πολίχνιον τειχισμένον καχά τήν μεσημβρι
νήν πλευράν τοϋ ΐσθμοΰ τής ’Ερυθραία; χερσονήσου, σώζον μέχρι 
νΰν το άρχαΐον ονομα, άνΐκον δέ σήμερον εις τά υποστατικά' 
χριστιανοΰ τίνος Βρυουλιώτου, λεγομένου Χ,οονίΰου. Αΰτοΰ υπάρχει 
πηγή ΰδατος και άρχαΐα λείψανα. Οί φιλολόγοι άμφιγνωμοΰσι περ! 
τής γραφής "Εραι ή Γέραι. Ά λλά σήμερον ή θέσις λέγεται ”Ερα  
Ινικώς, οπερ κατά τήν άρχαιοτάτην γλώσσαν έσήμαινε γην, διότι 
δ'ντως δ μετά τόν μακρόν και τραχΰν Κώρυκον πεδινός ουτος τόπος 
είνε τήν φύσιν γαιώδης και άρώσιμο;.

3 1 . ΧερραώΊαι, οί. λιμήν ή έπίνειον τών Έρών, αντίθετος τών 
Κλαζομενών κατ’ εΰδεΐαν πρός νότον.

3 2 . ΑΛεζάνδρέια , τά. τόπος περί τά; "Ερας, οπου κατά τρι
ετίαν έπανηγύριζον οί περίοικοι πρό; τιμήν τοΰ Μεγάλου Α λε
ξάνδρου, καί τοΰτο ίσως διά τήν ΰπ’ αΰχοΰ έπιχειρηθεΐσαν διόρυ- 
ξιν τοΰ ίαδμοΰ πρός ορελος τοΰ τόπου, ή δ ι’ άλλην άγνωστον αι
τίαν.

Οί άρχαΐοι άναφέρουσι καί άλλα τοπικά ονόματα έν τή περί ης 
δ λόγος Χερσονήσω, οίον ’E^tiifyar λιμ.έ»α, Ά δράστε ιαν  πόλιν 
καί άλλα μεσόγεια μέρη, περί ό)ν έν άλλοις ούδις, ώς καί περί 
τών προηγουμένου.

'II ’Ερυθραία εΰανδρεΐ καί σήμερον μεταξύ τών ’Ιωνικών το’πων, 
οί δέ αΰχόδι μωαμεθανοί, καίτοι καταγόμενοι έ< χριστιανών οί 
πλείονες, λογίζονται μισόχριστοι, καί ώ ; τοιοΰτοι συνήργησαν πολύ 
εις τήν καταστροφήν χής Χίου. ΙΙολλοί έξ αυτών είσίν άλιεΐς, ναΰ- 
ται κα! υλοτόμοι. Τά βουνά τή; Ερυθραίας έ’χουσι πολλά καί καλά 
δάση καί άγρια ζώα, κάπρου;, πανβήρας, τίγρεις κτλ. Περί τό Χύ- 
τριον πρός νότον υπάρχει τό Λυκούουνι, κατοικούμενον υπό πολ
λών λύκων. Περ! δέ τόν ισθμόν, έντό; αΰτοΰ, υπάρχουσι καί άλλα 
δύο χριστιανικά χωρία Κοχχινοχωρι καί ΆΛνσσίόα, ’Ενδέχεται
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ή τών παλαιών Σκυφία ή ή Λάμψοζ νά ηναι τό νυν λεγόμενον 
Σειράΰαμ ί:  χωρίον, περίπου εν τω μέσω της χερσονήσου, εν τινι 
περιορίω, κατοικούμενον δπό Τούρκων καί χριστιανών. ΙΙαρά 
ταΰτα ύπα'ρχουσιν έντός τή; χερσονήσου και άλλα πολλά χωρία, 
τά πλείω βαρβαρώνυμα.

Εΰχής έργον εάν έπιμεληθώσι τινές τών νΟν λογίων Κλαζομε- 
νίων, ’Ερυθραιών καί άλλων Ίώνων, νά έξετάσωσι καλώς περιηγη- 
βέντες τήν παλαιάν καί νυν κατάστασιν τής ’Ερυθραίας, κα! περι- 
γράψωσιν αυτήν διά τής Άμαλθείας, ινα έχη έκε’ΐΟεν κα! δ Συ
νέκδημος τάς έλλειπούσας πληροφορίας περι τής αρχαίας κα! νεω- 
τέρας γεωγραφίας αΰτοΰ τοΰ άξιολόγου μέρους τής εύγενοΰς Ιωνίας"

ΕΥΘΪΦΡΩΝ.
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ΤΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟΝ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟ Υ  ΜΕΜΝΟΝΟΣ.

Εις τάς Αίγυπτιακάς Θήβας έν τινι μεγάλο) οΐκοδομήματι, άνέ- 
γερΘέντι υπό Άμενόφιος τοΰ Γ ’., βασιλέως τών Αΐγυπτίων, ί'ς-αν- 
ται οΰω κολοσσαικά αγάλματα περίπου GO ποδ. υψηλά, μονόλι- 
©α,έκ ψαμμίτου κοκκωτοΰ (grcs b rech e),ti όποια παριστώσι Φαραοί 
τινα καθήμενον κα! Ιχοντα τάς χεΐρας έπ! τών γονάτων έν ό'ια- 
Οέσει άναπαύσεως. Επ! τών κνημών του ετέρου αΰτών είναι έγκε- 
γαραγμέναι πολυάριθμοι έπιγραφαί Έ λληηκαί κα! Λατινικα!, μαο- 
τυροΰσαι τ-ό πραγματικόν τών αρμονικών φθόγγων, τούς οποίους 
τά περ! ου δ λόγος τοΰτο τοΰ Μέμνονος άγαλμα έξέπεμπεν, άμα 
προσβαλλόμενον δ«ό τών πρώτων ηλιακών άκτίνων. Τά θαυμάσια 
ταΰτα διδόμενα εύκόλο)ς διεγείρουσιν έν ήμΐν τάς του Μέμνονος 
κα! τής Τΐοΰς αναμνήσεις. Οί αρχαίοι, οΰχ ήττον ευφυείς παρ’ 
ήμας, δέν Ιλειψαν είκονίζοντες καί έρμηνεύοντες τοιαύτην ομοιό
τητα. Ο "Ομηρος παριστα εις τόν τρωικόν πόλεμον Μέμνονά τινα 
μετά μυρίων Αίθιόποιν έλθόντα είς βοήθειαν τοΰ θείου αΰτοΰ Πρ ιά- 
μου (α). ’Αφοΰ δε ό ’Αχιλλεύς έλαβε παρά τούτου δίκην τοΰ τοΰ φί
λου αΰτοΰ Άντιλόχου θανάτου, ό Ζευς κατέπαυσε τήν λύπην τής 
μητρός αΰτοΰ Ήοΰς, διαιοινίσας τήν μνήμην τοΰ υίοΰ αυτής διά τών 
αξιομνημόνευτων μαχών, τάς οποίας τά έπ! τούτο) δημιουργηΟέντα 
πτηνά οί μεμνονίδαι συνεκρότουν έπ! τοΰ τάφου αΰτοΰ. Τέλος οί 
ΑίΟίοπες άνήγειραν εις τον βασιλέα αΰτών κατά τή» άνω Α ίγυ
πτον ανδριάντα, περίφημον γενόμενον ένε/.α τών μελωδικών ήχων,

(α ) ‘Ο Πρίαμος ητον άδ ϊλφος Tsy ΤιΟωνοϋ, τιατρος τοΰ Μ ^ .νονος (οο. κ α τω τ ίρ .)

τούς οποίους τήν πρωίαν έξέπεμπε κατά τήν ανατολήν τής Ήοϋς, 
κα! τών πένθιμων κα! λυπηρών φθόγγων, τους όποιους τό εσπέ
ρας έξεφώνει άμα καλυπτόμενος υπό τής σκιάς κα! τής νυκτός.

Ταΰτα είναι τά κυριώτερα περιστατικά τών υπό τών ιστορικών 
κα! μάλισια ποιητών τής άρ'/αιότητος γενομένων διηγήσεων. "Ετε
ρον δέ είδος διδόμενων μάλλον συμπερασματικών παρά τά ποιη
τικά καί μυθώδη διηγήματα είναι αί μαρτυρίαι δύο συγγραφέων 
ολίγον άξιοπιστοτέρων, τοΰ Στράβωνος κα! Ιίαυσανίου, τών καίαύτό 
τό άγαλμα έν Θήβαις έπισκεψαμένων ιδού τί λέγει ό τελευταίος 
(Α’. μβ'.) «Παρέσχε δέ (9αυμάσαι) πολλώ μάλλον ό κολοσσός έν 
Θήβαις ταις Αΐγυπτίαις, διαβατί -ον Νείλον πρός τάς Σύριγγας 
καλούμενος* εστι γάρ έτι καΟήμενον άγαλμα- Ήλεΐον ιΜέμνονα 
όνομάζουσιν οί πολλοί' τούτον γάρ φασιν έξ Αιθιοπίας όρμηθήναι 
ες Αίγυπτον κα! τήν άγρι Σούσων. Α,λλά γάρ ου Μέμνονα οί 
Θηβαίοι λεγουσι, Φαμένο>φα δέ τών εγχωρίων, ού τό άγαλμα ην 
 ο Ιίαμβύσης διέκοψε, κα! νΰν όπόσον έκ κεφαλής ές μέ
σον σώμα, ήν άπερριμένον. το δέ λοιπόν κάθηιαί τε κα! άνά πά 
σαν ημέραν άνίσχοντος ήλίου βοα, κα! τόν ήχον μάλιστα εικά
σει τις κιθάρας ή λύρας ραγείσης χορδής.»

Τέλος αι 'Ελληνικά! κα! Λατινικα! έπιγραφαί, δπό τών όποιων 
είσέτι κεκαλυμμεναι είναι αί κνήμαι τοΰ αγάλματος, είναι άληθεΐς 
δημόσιαι καταθέσεις, γενόμεναι παρά μαρτύρων μηδαμώς ενδια
φερομένων περ! τής πραγματικής υπάρξίως φαινομένου θαυμασί- 
ου, τό όποιον έχαρακτήρισεν ώς φωνητικόν τό περίφημον έκεΐνο 
άγαλμα. Είς τάς έπιγραφάς ταύιας, 6 0  τόν αριθμόν, συλλεγείσας, 
δημοσιευθείσας, μεταφρασθείσας κα! έρμηνευθείσας δπό τοΰ Λετρόν* 
νου (Letronno), άνθρωποι ασήμαντοι, στρατιωτικό! χιλίαρχοι, εκα
τόνταρχοι και δεκάδαρχοι, δημόσιοι λειτουργοί διαφόρου τάξεων, 
έπαρ'/οι κα! άλλοι τών έν τέλει τής Αίγυπτου, ό αΰτοκράτωο 
Αδριανός κα! ή σύζυγος αΰτοΰ Σαβίνα όμοφώνως διακηρύσσουσιν 

οτι ήκουσαν τό τοΰ Μέμνονο; άγαλμα έκπέμπον φθόγγους κατά 
τήν ανατολήν τοΰ ήλίου· Δηλοΰσι δέ συνήθως τήν ημέραν καί ώραν 
τοΰ συμβάντος, καί τ ι ν έ ς μέν, ώς ίσχυ ροποιήσοντες τάς δπέρ τοΰ 
τοιούτου θαύματος μαρτυρίας, διακηρύττουσιν οτι μηδέν άπαξ άκού- 
σαντες, τό δεύτερον ή τρίτον παρατηρήσαντες, εΰκρινώς εννόησαν 
τό γινόμενον άλλοι δ’ έξ έναντι ας διαβϊβαιοΰσιν οτι πολλάκις ή'<ου- 
σαν τίν Μέμνονα, Τό μοναδικόν τοΰ φαινομένου έξηγεΐ ευκόλως 
τόν ένθουσιασμόν, τόν όποιον ενέπνεε, τάς εις τάς Θήβας περι
ηγήσεις, τών οποίων ήτο τό πρώτιστον αίτιον, τάς πολλάκις α
τυχείς τοΰ πνεύματος τών περιηγητών προσπαθείας, επιχειρούν-
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των νά έγχαράξωσι στίχους ελληνικοί)? ή λατινικούς, καί τήν διαμνη- 
μονευσιν τή; εύνοιας, τήν οποίαν δ Μεμνων έχορήγει εις αύτοΰ;, 
καταδεχόμενος νά φωνή:η χαί ευχαρίστηση αυτούς.

Παραλειποντες τάς τών λοιπών έπιγραφάς, δέλομεν έκδέσει 
την ύπο τοΰ αυτοκράτορος Αδριανοΰ, παρακολουδουμένου ύπά τής 
συζύγου αυτοΰ κα! πολλών αξιωματικών, γενομένην έπίσκεψιν, 
ητις είναι σπουδαΐον συμβάν πράς τήν τοΰ άγάλματος τούτου Ιστο
ρίαν. Αυτη έφερε πέραν παντός δ^ίου κα! τήν Ικτασιν τών έπί τοΰ 
κολοσσού έγκεχαραγμένων επιγραφών καί τήν γελοίαν Ιμφασιν τών 
εκφράσεων. Καδ ην στιγμήν δ Άδριανάς, έπισκεπτόμενος πάντα 
τή ; Αίγυπτου τά Θαυμάσια, έψδασε τέλος ένώπιον τοΰ Μέμνονος, 
έχαράχΟη έπί τοΰ άγάλματος μόνον τά όνομά του μεγάλοις γράμ- 
μασιν Λΰριανύς αύτοχράτωρ, τεκμήριον τής έπισκέψεως· τά δέ 
λοιπά κατελείφδησαν εις τόν οίστρον τών ποιητών, οίτινες δέν Ιλει- 
ψαν τουτου. Μεταξύ τούτων διεκρίδη ποιήτριά τις ’ Ιουλία Βαλβίλ- 
λα, εκπληκτικής γονιμότητο;, μή λησμονήσασα καί τήν ματαιό- 
σχολον αΰτής γενεαλογίαν : « Οι ευσεβείς μου πρόγονοι, λέγει εις 
τούς έπι τοΰ κολλοσου εγχαραγμένους στίχους, δ σοφός Βαλβίλλος 
καί δ Αντίοχος σ έπροσκύνησαν ή?η(ώ Μέμνον)- ό Βαλβίλλος έγεν— 
νήδη έκ μητρός βασιλικού αίματος, τής Α κμής, καί ο πάππος του 
ήτον δ βασιλεύς Άντίοχος. Ά πό τούτων κατάγο) τό εΰγενές αίμα, 
τό δποΐον ρέει εις τάς φλέβας μου. Διαβάται, ρίψατε τά βλέμματα 
επ! τούτων τών στίχων, οί'ήνες είναι έαοΰ τής Βαλβίλλης. »

Η ανεψιά λοιπόν τοΰ Άντιόχου ήτον έκ τών ποιητών τής αυ
λής τοΰ Αδριανοΰ καί τής Σαβίνη; έν Αιγύπτιο, καί τά τεμάχια, 
τα όποια αυτη συνέταξεν έπί τοΰ θέματος τής υπό τοΰ αΰτοκρά- 
τορος γενομένης έπισκέψεως τοΰ Μέμνονος, μας δεικνύουσι πόσον 
είχε γενικευδή εις τήν κοινήν γνώμην ή λατρεία τοΰ άγάλματος 
τούτου, τό δποΐον καταρχάς ήτον άπλής περιεργείας άντικείμενον. 
« Στίχοι τής ’Ιουλίας Βαλβίλλης, οτε δ αυγουστος Άδριανάς 
ήκουσε τοΰ Μέμνονος. » τοιοΰτος είναι δ τίτλος, δ προηγούμενος 
τοΰ ακολούθου τεμαχίου δοιδεκα έλληνικών στίχων, εγκεναραγ- 
μένων πράς τά άνω τής άριστερας κνήμης τοΰ κολοσσοΰ. —  « Κί- 
χον άκούσει οτι δ Αιγύπτιος Μεμνων, θερμαινόμενος ύπά τών ήλι- 
ακών ακτινών, άνέπεμπε φωνήν έξερχο[ίένην έκ τοΰ δηβαϊκοΰ λί
θου. Ιδών δέ τόν Άδριανάν βασιλέα τοΰ κόσμου, πρό τής άνατο- 
λής τοΰ ήλίου έχαιρέτησεν αυτόν, ώς έδύνατο νά τό κάμη. Ά λ λ ’ 
οτε δ Τιτάν, διερχόμενος τάν αιθέρα έπί τών λευκών αυτοΰ ίππων, 
κατείχε τό δεύτερον μέτρον τών ωρών, δεικνύμενον ύπό τής τοΰ 
γνώμανος σκιάς, δ Μεμνων έκ δευτέρου Ιξεπεμψεν οξύν ήχον, ώ ;
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τόν χάλκινου τίνος δργάνου πληττομένου, καί πλήρης χαρας (διά 
τήν αύτοκρατορικήν παρουσίαν) τό τρίτον έξέβαλεν ήχον. Ο αΰτο- 
χράιωρ Άδριανάς έχαιρέτησε πολλάκις τόν Μέμνονα, καί ή Β*λ- 
βίλλα έγραψε τούς ύπ’ αΰτής συντεθειμένους τούτους στίχους, οΓτι- 
νες δεικνύουσιν ο,τι έναργώς ε~ιδε κα! ήκουσεν Εις πάντας υπήρξε 
πρόδηλον οτι οί θεοί τόν άγαπώσιν. »

"Ετερον τεμάχιον στίχοιν τής ήμετέρας ποιητρίας άποδεικνυεί 
δτι ή αυτοκρατόρισσα Σαβινα ήκουσεν επίσης τάν Μέμνονα, και ή 
Βαλβίλλα συνέγραψεν εις 6 έλληνίκούς στίχους τά ποιητικά τούτου 
πρακτικά. Μίαν τών ημερω/ έν τασούτω δ κολοσσός δέν έδείχΟη πο
λύ φιλόφρων πρός τήν Σαβίναν, μείνας άφωνος. Τήν δ έπαύριον 
εΰχαρίστησεν αυτήν, καί πάλιν ή Β^λβίλλα ύ;μνησεν εις όκτω έλλη** 
νικούς στίχους τά έμβριΟή συμβεβηκότα. « Χθες μή άκουσαντες τάν 
Μέμνονα, ίκετευσαμεν αΰτάν νά μή ήναι δευτέραν φοράν κακόνους 
(διότι ή όψις τής αυτοκρατορίσσης ε!χε φλογιιτδή έκ τής οργή;)’ καί 
νά έκπέμψη Οεϊόν τινα ήχον, μήποτε όργισΟή δ βασιλεύς αΰτάς κα! 
μεγάλη άδυμία. καταλάβη τήν άξ'οσεβαστον αΰτοΰ σύζυγον. “Οδεν 
δ Μεμνων, φοβηδε!ς τήν οργήν τοΰ άδανάτουτουτου ήγεμόνος, πα- 
ραχρήμα εξέβαλε γλυκεΐαν φωνήν, κα! άπέδειξεν οτι ευηρεστεΤτο 
είς τοΰτο ή τών δεών δμήγυοις. a 'II έν Αΐγύπτω διαμονή τοΰ 
Άδριανοΰ κατά τό 130 μ . X . είναι εν τών σπουδαιοτέρων γεγο
νότων τής κατά τήν β'. έκα ιονταετηρίδα ιστορίας τής χώρας ταυ- 
της. Δέν είναι δαυμαστόν οτι, αί Ιορτα! καί αί τελεταί, τών οποί
ων ύπήρξεν αίτιος, προσείλκυσαν είς τά διαιβήματά του καί έδέρ- 
μαναν ποιητάς. Μετά τού; γρόνους τοΰ αύτοκράτορος τουτου ή 
φήμη τοΰ Μέμνονος δέν ήλαττώδη παντάπασιν, ούδ’ δ άριδμός τών 
μαρτυριών τοΰ χοινοΰ σεβασμού, τών οποίων υπόδεσις ήτο τό άγαλ
μα αΰτοΰ. ’Επί τής βασιλεί»ς τοΰ Άντωνίνου άναφαίνονται καί άλ- 
λαι τινές έπιγραφα!, τάς οποίας καί τοι περιέργους, συντομίας χά- 
ρίν παραλείπομεν. "Ωστε νομίζομεν οτι είναι καιρός ν’ άποκαταστή- 
σωμεν εναντίον τοιούτων δρησκευτικών καί ποιητικών μαρτυριών 
τήν ιστορικήν άλήδειαν, νά εί'πωμεν τήν αρχήν τοΰ φωνητικού τοϋ 
Μέμνονος άγάλματος, άν τοΰτο έφώνει, καί οπως έφώνει.

Άμένοφις δ Γ'. έκ τής ιή. αιγυπτιακής δυναστείας, οστις κατεί
χε τόν δρόνον τής Αίγυπτου περί τό 1680  π. X. ανηγειρεν εν 
Θήβαις εΰρύτατον οικοδόμημα, έπί τών έτι σωζομένων έρειπιων 
τοΰ οποίου βλέπει τις συχνά επαναλαμβανόμενον τό ό'νομα του 
ήγεμόνος τούτου, δοξασδέντος διά τών μεγάλων κατα τών ασιατι
κών έδνών νικών. 'Επειδή δέ κατά τό επικρατούν έδιμον οί ανδρι
άντες τοΰ δεμελιωτου, κολοσσαϊκών διαστάσεων, έπρεπε νά κοσμώ-



σι τό πρώτιστον του οικοδομήματος μέρος, εστησε δύω τοιούτους 
μ,βνολίΟους εκ ψαμμίτου κοκκωτοΰ κα! 6 0  πεδών υψηλούς πράς τήν 
άκραν τοΰ κατά τά πλάγια του ποταμοί οικοδομήματος, είς τόπον 
εν ω κατά πάσαν πιθανότητα ήτον ό κυρ-ώτερος πυλών τών ανακτό
ρων, τα δποΐα έφερον τό όνομα Άμενό®ιον, παρα;/Οέν έκ του του 
βασιλέως Άμενόφ, ή Φαμενώφ, ές ου οί Έλληνες παρήγαγον τό 
’Αμένοφις, ή Φαμενώθ ή Φαμενώφ.

Και ό μέν τών δύο κολοσσών "δρυται πρός μεσημβρίαν, ό δέ έτερος 
πρός βορραν τοΰ τής οικοδομής άξονος* ό τελευταίος εΐναι ί  κατά χρό
νους, δυνατόν είπεΐν, μεταγενεστέρους μεταμορφωθείς είς άγαλμα 
τοΰ Μέμνονος. Εφ οσον μέν διήρκεσεν ή αιγυπτιακή δεσποτεία, ό άν- 
δριάς τοΰ Άμενόριος διετήρησε τά ονομα αΰτοΰ, υπαρχόντων έν τω 
Άμενοφίω τών Ιερέων και τής λατρείας τοΰ βασιλέως Άμενόφιος', 
καϊ οΰχί τοΰ υίοΰ τής Ήοΰς τών Ελλήνων, κα! οΰδέποτε οί Α ιγύ
πτιοί παρεδεχθησαν τον ξένον τοΰτον ήρωα είς τά δικαίωμα της 
ιθαγένειας ουδ’ εί; Ορησκευτικάς τελετάς· Έ νφ  δε ή μέν Αίγυπτος 
αυτή δέν υπήρχε πλέον, ή δέ τών διαδόχων τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου 
κυριαρχία ητο πράς τώ άποσβίννυσθαι, τά φωνητικόν άγαλμα είσέ- 
τι δέν έφερε τό ονομα τοΰ Μέμνονος- Μέχρι λοιπόν τής τοΰ Καμ- 
βόσου εισβολής ήτο μόνον άξιοθιύμαστον έργον, άνακαλοΰν τό όνο
μα κα; τήν δόξαν μεγάλου βασιλεως, καί συντελοΰν είς κόσμησιν 
τοΰ εκτεταμένου καί πλουσίου οικοδομήματος, τοΰ οποίου ό βασι
λεύς έκεΐνος η τον ό θεμελιωτής.

Αφοΰ ο επ! τοΰ Καμβύσου αί μέν Οήβαι διηρπάγησαν υπο τών 
ΓΙερσών, οί δέ ναο! κατεστράφησαν κα! οί τάφοι τών βασιλέων ή- 
τιμάσθησαν, τότε καί τά πρός τιμήν τών αρχαίων βασιλέων σωζόμε- 
να μνημεία δέν έτυχον φεισμονής. Είς ταύτην λοιπόν αρά γε τήν 
εποχήν τών Φαραώ, εποχήν συμφορών διά τήν Αίγυπτον, ποέπει 
ν’ άναφέρωμεν τόν ακρωτηριασμόν τοΰ κολοσσοΰ τοΰ Μέμνονος; 
Γραπτή τις παράδοσις ήθελε μας επιτρέψει νά πό πιστεύσωμεν (α]. 
αλλ  αυτη είναι δψιγενής κα! μή συνα^ουσα πρός γεγονότα εκεί
νης συμπερασματικώτερα. "Οταν έν ταις Θήβαις αύταϊς ώμίλη- 
σαν είς τάν Στράβωνα περ! τών καταστροφών τοΰ Καμβύσου, έκα- 
τηγορησαν μεγαλως τον Περσην μονάρχην διά τήν καταστροφήν 
τών μνημείων τής πόλεως ταύτης· άλλ’ ώς πρός τάν κολοσσόν ει
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:ον εις αύτόν οτι κατερράγη υπό σεισμού τής γης * καί οί χρονο- 
ογοι λεγουσιν, οτι τώ ό/τι κατά τι έ’τος, συμπίπτον μέ τά 27 π, χ ., 

αί Θήβϊΐ κατηρημώθησαν υπό σφοδρού τής γής σεισμοΰ. Καθ’ ήν

πον
λ

(a) lie τόν Παυσανίαν iv τ<]ί npoj*v>j[i,oviuO£vii χω^ίω.

εποχήν ό Στράβων .Ιπεσκέφθη τήν Αίγυπτον, δεκαπέντε ή εΰοσιν 
έτη μετά τό μέγα εκείνο φαινόμενον, ε?δε τούς δύω κολοσσούς τοΰ 
Άμενοφίου τών βηβών κα! όμιλεΐ περ! αΰτώ'/ ώς έξής ; « Εν
ταύθα δέ (έν τω Μεμνονείω) δυεΐ*/ κολοσσών οντων μονολίθων άλ
λήλων πλησίον, ό μέν σώζεται, τοΰ δ’ ετέρου τά άνω μέρη, τά 
άπά τής καθέδρας, πέπτωκε, σεισμοΰ γεννηθέντος, ώ ; φασι. Πε- 
πίστευται δ’ οτι άπαξ καθ’ ήμέραν έκάστην ψόφος, ώς άν πληγής 
οΰ μεγάλης, άποτελεΐται άπά τοΰ μένοντος έν τώ θρόνω κα! τή 
βάσει μέρους. » Και τοΰτο τό χωρίον τοΰ Στράβωνος, ένθα ο κο
λοσσός δέν συγχεεται μετά τής μυθολογικής τοΰ Μέμνονος επι
γραφής, εΐναι ή πρώτη είδησις, τήν όποιαν ή γραπτή ίστορια μας 
παρέχει περί τοΰ ακρωτηριασμού τοΰ κολοσσοΰ, οςτις βεβαίως ήτο 
σύγχρονος της μαρτυρίας ταύτης. Κα! εΰκόλως δύναται νά έννοηση 
τιςτήν έπί τοΰ μονολί0ου τούτου ενέργειαν τοΰ σεισμοΰ τής γής, γνω - 
ρίζων δτι όκοκκωτός ψαμμίτης λίθος,!ξ οΰ εί ναι κατεσκευασμένον,Ιχει 
ενίοτε ρήγματα είσ^ωροΰντα πολλά βαδέως είςτά πετρώματα, και οτι 
παρόμοιον ρήγμα συνήργησε πιθανώς είς τά άποτελέσματα τών κλονι
σμών τοΰ σεισμοΰ τής γής κα! τήν είς δύω παντός τοΰ ογκου τοΰ κο
λοσσοΰ μέρη διαίρεσή, τών οποίων τά άνω άποσπασθέν ερρίρΟη κατά
γη;·

Εκατόν κα! τεσσαράκοντα έ'τη μετά τάν Στράβωνα άλλος τις 
Έ λλην περιηγητής ό Παυσανίας εΙ8ε τό μέν άνώτερον τοΰ κολοσ
σοΰ μέρος κατερριμμένον, τά δ’ επίλογον διαμένον είς ήν και έπι 
Στράβωνος είχε κατάστασιν. Κατά μέν τούς χρόνους τοΰ τελευταίου 
τούτου, ολίγα δηλ. π. X . έτη, έγίνετο ήδη λόγοςπερ! τοΰ ήχου, τάν 
όποιον ό βόρειος κολοσσός κατά τήν ανατολήν τοΰ ήλίου έξέπεμπε. 
πρό όλιγωτέρων δέ τών 50  έτών δέν έγίνετο ούδείς, τοΰλάχιστον 
οέν εΐπον τίποτε είς Διόδωρον τόν Σικελιώτην, οςτις οΰδέν περ! αυ
τοΰ ήμΐν διέσωσε- πολύ δέ όλιγώτερον κατά τούς χρόνους τοΰ Ηρο
δότου. Έ π ! δε τοΰ Νέρωνος κυρίως άρχεται ή μεγάλη φήμη τοΰ 
εν Οήβαις φωνητικού τοΰ Μέμνονος αγάλματος. Καί αί μέν κυ- 
ριώτεραι τών έπ! τοΰ κολοσσοΰ εγκεχαραγμένων επιγραφών είάο- 
μεν διά ποιων έμφαντικών λόγων έκφράζονται’ οΰδείς δέ τών συγ
χρόνων συγγραφέων άμφίβαλεν έ'κτοτε νά γράψη περ! τοΰ θαύ
ματος της Α ίγυπτου: ’ [ουβενάλις, Δίων Χρυσόστομος, Λουκια
νός, Παυσανίας, Πτολεμαίος , οί πορευθέντε; είς τήν Αίγυπτον, 
Πλίνιος, Τάκιτος, Διονύσιος ό περιηγητής, οί μακράν τής χώρας 
ταυτης, άπαντες ελεγον είς τούς άναγνώστας αΰτών οτι ή προσ
βολή τών ηλιακών άκτίνων εξέβαλλε φθόγγους έκ τοΰ λιθίνου τοΰ 
Μέμνονο; αγάλματος, ό αΰτοκράτωρ Άδριανός ήτο πολλάκις ό
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μάρτυς τούτου. Έ π! τής βασιλείας -ιών ’Αντωνίνων ή φήμη το3 
θαύματος ηυξησεν εις τήν αΰτήν δ’ ακμήν διατηρούμενη , τέλος 
κατεσβέσδη έπ! Σεπτιμίου Σεβήρου, οςτις διέταξε τήν επισκευήν τοΰ 
κολοσσού.

Δύω τινα είναι οΰσιωδώς παρατηρήσεως άξια εις τήν τερατώδη 
ταύτην διήγησιν, το μέν οτι τό άχρωτηριασδέν άγαλμα, περιστα- 
λέν είς τά κατώτερον αύτοΰ μέρος, καδήμενον επί θρόνου κα! μο- 
νολιδον άναπέμπει τούς θαυμαστούς εκείνους φθόγγους, οΓπνες ε- 
γοήτευον τοσοΰτον τούς κατά τήν Θηβαΐδα περιηγητάς. τά δέ, οτι 
άποχατασταδέν εις τήν προτέραν αΰτοΰ κατάστασιν , συμπληρωδέν 
δια της του άνωτέρου μέρους έπισχευής, καθίσταται παραχρημα 
αρωνον. Η φωνή καί αί τάς οποίας αυτη προυκάλει τιμά! παύου- 
σιν άπο τής βασιλείας του Σεπτιμίου Σεβήρου, ει’ς τάν όποιον α
ποδίδεται ή επισκευή του κολοσσού, συνισταμένη εις πέντε λίθινους 
δόμους, άποκαθιστώντας τά άνδρείκελον τοΰ Άμενόφιος είς τάς 
αρχαίας αΰτοΰ αναλογίας.

Τα δέ ιστορικά γεγονότα, τά σαφώς έ* τών προηγουμένων πη- 
γαζοντα, δύνανται εν τοΐς έξης ν’ άνακεραλαιωθώσι· 1) δ'υω κολοσ
σοί απετελεσαν μέρος των κοσμημάτων τής μεγαλοπρεπούς οικο
δομής, τήν όποιαν άνήγε.'ρεν έν Θήβαις ό βασιλεύς Άμένορις. 2) 
ούιοι κατα τά επικρατούν εδιμον παρίστων αΰτόν τούτον τάν βα
σιλέα, κα! φερουσιν ετι το ονομα αΰτοΰ. 3) Υπέστησαν, ώς πάντα 
τα λοιπά της Αίγυπτου μνημεία, τάς ύπά τοΰ χρόνου και τών ξέ
νων έπιδρομών μεταβολάς. 4) σεισμάς της γης, κατά τά 27 π. χ . 
ετος συμοας, συνετριψε τον ετερον τών κολοσσών, τάν πράς β ο ρ— 
ραν Εορυμένον. 5) ολίγα έτη μετα ταΰτα διεδρυλλοΰντο κατά τήν 
χώραν οί φδόγγοι, τούς όποιους κατά τήν άνατολήν τοΰ ήλιου έ- 
ξεπεμπε το εις την Οεσιν του διαμένον μέρος τοΰ αγάλματος, ή 
τά υπόβαδρον, τά όποιον τά έρερεν. 6) έπί τή; βασιλείας τοΰ Νέ- 
ρωνος η φήμη αυτη γενιχώ ; διτιδοθεισα ανήγγειλε δαΰμα προσ- 
ελκυον τους πασης καταστασεως περίεργους. 7) άπά τής αΰτής ε
ποχής τά φωνητικόν άγαλμα έθεωρήΟη άπεικόνισμα τοΰ Μέμνο
νος, ̂  υίοΰ του Γιδίονοΰ καί τής ΙΙοΰς, χαιρετίζοντος καδ’ έκαστη» 
κατα την ανατολήν τοϋ ήλιου τήν μητέρα του διά της δαυμασίας 
αυτοΰ φωνής. Μετα τοΰ τά δαΰμα διεγείραντος συμφέροντος συ- 
νεμιγη ευδυς και δρησκευτικός τις πράς τάν ηρώα τοΰ Ομηρου, 
τον^ημιδεον τοΰ Ησιόδου, τάν βασιλέα τής ’Ανατολής, γαρακτήρ· 
ο δε δαυμασμάς, αποδεωσας αύτάν, τώ προσήνεγχε κα! σπονδάς 
χαί Ουσίας. !)) το μέν ηχρωιηριασμένον άγαλμα έπεσκευάσδη υπά
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του Σεπτιμίου Σεβήρου· ή δέ δαυμασία φωνή αυτου δέν ήκουσθη 
πλέον* τά δαΰμα καί τά άσματα έπαυσαν παραχρημα.^

Μόλις εφδασεν ή εις πολλά αρχαία μαντεία ολεβρία εποχή, και 
είς μάτην ό αΰτοκράτωρ ήδέλησε ν’ άντιτάξη τά τοΰ Μέμνονος θαύ
ματα εις τά τοΰ χρις-ιανισμοΰ. ’Ενώ τά άγαλμα έπισκευασδέν έπρε
πε ν’ άποκτήση πολύ άρμονικωτεραν φωνήν, να διδί) αληδείς χρη
σμούς, έξ εναντίας κατεστράφησαν τά δαυματα του, διότι ηγνο- 
εΐτο ή φυσις του· αί έπιτοπίως γενόμεναι παρατηρήσεις ίκανώς 
μάς εξήγησαν τάς αίτιας τοΰ άναντιρρήτου τούτου φαινομένου. 
Όμολογούμενον είναι οτι οι γρανΐται και οι κοχκωτο! ψαμμΐται 
πολλάκις κατά τήν άνατολήν τοΰ ήλιου παράγουσα ηχον· κα! ως πράς 
τά άγαλμα τών Θηβών, αί ήλιακα! α*τί*ες, λεγει ο Κ. Ροζιερης, 
προσβάλλουσσαι τάν κολοσσόν, έξήραινον την άφδονον υγρασίαν, δι 
ής αί μεγάλαι τής νυκτάς δρόσοι ε!χον καλύψει την επιφάνειαν 
αΰτοΰ, κα! έπειτα κατώρδονον νά διαλύσωσιν εκείνην, υπά τής ό
ποιας α! αΰτα! επιφάνεια!, άποβαλοΰσαι τή ν  ίδιαν αυτών στιλπνό
τητα διεβρέχοντο. Εκ δέ τής επαναληψεως τής πραςεως ταυ- 
της προέκυψεν οτι κόκκοιή πλάκες τοΰ κοκκωτοΰ ψαμμίτου, άποσπω- 
μεναι κα! παρευδύς διαρρηγνύμεναι, διά τοΰ βιαίου τούτου απο
χωρισμού έπροξένουν εις τάν ακαμπτον και πολλά ολίγον ελαστι
κόν λίθον κλονισμόν ή βίχιον παλμόν, οςτις παρήγε τόν ιδιαίτε
ρον εκείνον ήχον, τάν υπό τοΰ αγάλματος κατά τήν άνατολήν τοΰ 
ήλίου έκπεμπόμενον.

Κα! εΐναι βεβαίως άρωνον μετα οεκαεξ αιώνας. « Δέν αρνου- 
μαι, εγραφεν έκ Θηβών κα! Χαμπολλιων ο νέος (Chcirnpolliott 
le jeunc) κατά τόν ’Ιούνιον τοΰ 18 2 9 , οέν αρνοΰμαι την πραγ
ματικήν υπαρξιν τών αρμονικών φθόγγων, τους οποίους τοσοΰτο ι̂ 
μάρτυρες όμοφώνως έπιβεβαιοΰσιν οτι ηχούσαν μελωδούμενους ύπά 
τοΰ δαυματουργοΰ κολοσσού, άμα προσβαλλομένου υπά τών πρω- 
των τοΰ ήλίου άκτίνων' δελω ειπεΐ μονον ο ιι, εν ώ πολλάκις κατα 
τήν αΰγήν έκαδήμην έπ! τών πελωρίων γονάτων τοΰ ̂ Μέμνονος, 
οΰδέν μουσικόν μέλος, έξελδόν τοΰ στόματός του, ήλδε να α- 
ποσπάση τήν προσοχήν μου άπά τοΰ μελαγχολικοΰ πιναχος, τάν 
όποιον έμπροσθεν μου έδεώρουν, τήν πεδιάδα λέγω τών Θηβών, 
Ινδα κεΐνται τ ά . διεσπαρμένα μέλη τής πρωτογενούς τών βασι
λικών πόλεων.»

’Αλλά πώς τό άγαλμα τοΰ Αμενόφιος εουνηδη να μεταμορ- 
φωθή εις τό τοΰ Μέμνονος; Ή  αιτία είναι ή εξής: Μία τών πα
ροικιών τής πόλεως ταυτης, κείμενη έπι τής αριστερας τοΰ Νεί
λου ά'χδηί, εκαλείτο άνέκαδεν Μ ε^ νύηα  (λέξις Αιγυπτιακής αρ-
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χ ΐ ί ,  σημαίνουσα τόπον ταφή;), ενθα ΰπάρχουσι τά θρησκευτικά 
και αξιομνημόνευτα τών άποδεωδέντων βασιλέων οικοδομήματα 
οί να;! του Μεδινέτ-Άβού, τό 'Ραμέσσιον κα! τό Άμενόφιον (α\ 
τά ονομα τούτο έ'ιτρεπε  ̂ νά κάμη εντύπωσιν εις τούς "Ελληνας, 
είς τους οποίους^ άνευ δισταγμοί έπήλθεν ή ιδέα τοϋ Μεμνονος 
αυτών, καί πιθανώς άπό της εν Αιγύπτω έγκαταστα'σεως τών ΙΙτο- 
λεμαιων. Ου'τω λοιπόν τά μέν καλούμενα Μεμνόνει* οικοδομήν», 
τα^ απεδοθησαν είς τόν 'Ομηρικόν ή'ρωα, δ δέ'θαύμασες κολοσσός 
του Αμενοφιος δέν έδύνατο νά ήναι άλλος παρά τό άγαλμα του 
Μεμνονος. Οί Θηβαίοι έν τοσούτω δέν εϊχον λησμονήσει δτι ^τον 
απεικονισμα του αρχαίου αυτών βασιλέως Άμενόφιος, κα! διη
γείται ο Παυσανίας οτι τόν ειδοποίησαν £η:ώς πεοΐ τούτου, οταν 
το επεσκειρδη.

( Επέμφθη ήμΐν εκ Βιτωλίων της Μακεδονίας, μεταρρασθέν εκ 
του Γαλλικού υπό 1 .11.)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΧΑΣΜΩΝ.

^Δέν ήπατήδημεν ε’λπ ίσαντες, 2Τι οι της φιλολογικής ήαων ε’ ν 
τφ  ελληνικω πανεπιστημίφ Σχολής σοφοί καδηγητα! δέν θέλουσιν 
ουοολως δυσχερανει ουδέ μεμφθήν ήμας, τολμ.ήσαντας νά άνα- 
καλυψωμεν ολιγας τών πολλών ελλείψεων, τάς όποιας κατά δυστυ
χίαν ε /νει εισέτι ή Σχολή αυτη. Καί πώς βεβαίως ήδύναντο άν- 
ορες, εγγηράσαντες περί τήν τής αλήθειας ζήτησιν, κα! τούτο πρώ
τιστον και τι μι ω τα τον τούς νέους διδάσκοντες, τό πάντα τής αλή
θειας ηγεισθαι οευτερα, καί δ ικα ιοσύνην  ά σκ ε ΐν ,μ η δέ ν  πρός έ'γθοςι) 
χ α ρ ιν  η πρός τό συμφέρον πράττοντας  ή Λέγοντας, ά λλ '  ακριβώς  
εν π α ν τ ϊ  τοϋ νομ ίμου καταστοχαζομένους χα'ι πρός αυτό τό δ ί 
κα ιον  άιρορώντας" τήν δέ ελευθερίαν τής διδασκαλίας ά«:πο ιου- 
μενοι άναγκαίαν ταύτην πρό; τάς τών τεχνών κα! Ιπιστημών 
επιδόσεις ηγούμενοι είναι· πώς, λέγω, ήδύναντο άνδρες τοιουτοι 
εαυτών μονον νά άπαιτώσι προνόμιοντό μηδένα αύτοιςάντιλέγειν, και 
υπο μηοενός επικρίνεσΟαι, κα! πάντας αύτοΐς διά του Αυτός εγα  κα! 
Λυτός επραξεν  έπευφημεΐν, μηξενός άποτολμώντος καί τι Ιπανορ- 

αι, f al, επι τ^ν εύ0«ΐ«ν άγειν, καί στάθμου τε κα! μέτρου τό γνή
σιον και ακίβδηλον έξετάζειν, καί παρά τοΰ εργάτου τόν καρπόν 
άπαιτειν καί από τών σκολιών άπάγειν, έπ! δέ τά εύδέα επανάγειν; 

Επειδή λοιπόν βέβαιοι ήδη έσμέν οτι καί αρεστά πράττομεν τοΐς

f ,  τελ ' “” Γ; '  Τβ*Μ έβλεπέ τ '5 « Γ ϊ ΐ ϊ ί  τδν 'Ελλ-όνων δ α ,,λ ίω , ie s .ii 
toB enoSsuSevtos β « ιλ £ ω ; Λρ.ενοφιος. *
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ίου τοΐς νέοις ήτοι ταΐς χρησταΐς τής πατρίδος Ιλπίσι συμφέρον
τος τά κράτιστα κηδομένοις καδηγηταΐς, δότε ήμΐν εξουσίαν νά 
εΐ'πωμεν οτι καί λίαν καλόν κρίνεται ύπό πάντων τών ευ φρονουν- 
των τό νά β’νασκώσιν οί καδηγηταί τούς νέους sv τω φροντιστή
ριο) πρός τό Ελληνιστί γράφειν, καί τοΰτο ouy! δι εύτελών 
συνθέσεων, οια τό, Έ άν f/ς φ ιλομαθής, ίσ η  χαϊ π ο λ υμ α 
θής’ άλλ’ εκλέγοντες έ'ν τι βιβλίον δποιονδήποτε, γεγραμμένον 
έν τή καθομιλουμένη, τήν τοΰ Ε. Σίμου, φέρ’ είπεΐν, "Ιστορίαν 
τής Γαλλικής έπαναστάσεως, ή τούς τοΰ άοιδίμου Κοραή αυτοσχε
δίους στοχασμούς, ή τήν τοΰ Κ. Βάμβα ήδικήν, ή τούς εκκλησι
αστικούς λόγους τοΰ Οικονόμου ή άλλο τί τοιοΰτον, κα! έξ αύτοΰ 
άπαιτοΰντες παρ’ έκαστου τών φοιτητών ή  παρ’ απάντων όμοΰ με- 
τάφρασιν εις τό άρχαΐον Ελληνικόν εξ ή  κα! έπτά σελίδων άπό τής 
μιας εις τήν άλλην άχρόασιν οτε έπ! τής διορδώσεως τών γυμνα
σμάτων τούτων 6 άξιος τοΰ πανεπιστημίου φιλόλογος καδηγητής 
θέλει ευρίσκει ευκαιρίαν νά διδάσκη πράξει τε καί δεωρία τοσαΰτα 
καί τηλικαΰτα γενναία' τε κα! λίαν λυσιτελοΰντα πρός τήν τοΰ 
"Ελληνος λόγου διακόσμησιν. ’ Εάν τοΰτο έγίγνετο, ήδέλομεν απο
κτήσει πολλούς λογίους, ικανού; νά συγγράφωσιν Ελληνιστί, καί 
δικαίως ήδυνάμεδα τότε νά άπαιτώμεν παρά παντός όρεγομένου 
τήν διδακτορικήν τής φιλολογίας δάφνην, νά συγγράφη πρώτον καί 
πραγματείαν τινα λόγου άξίαν είς τό άρχαΐον Ε λληνικόν άντ'ι δέ 
νά διασύρηται καί νά κατηγορήται ή έλληνική ήμών φιλολογία είς 
τό έξω γενοί, ήδέλομεν εχει πολλούς έπαινέτας καί 5 0 0  ή κα! 
6 0 0  φοιτητάς είς τήν φιλολογικήν Σχολήν τοΰ πανεπιστημίου, άν- 
δρας ήδη τούς πλείστους κα! πολίότριχας. Ά ς  μή άντείπη μοί τις, 
οτι δέν εχομεν τοιουτους καδηγητάς ! άπαγε ! ό Κύριος Φίλιππος 
Ίωάννου έδειξεν, οτι δύναται νά γράφη είς τό άρχαΐον Ε λληνι
κόν- τό αύτό δυνάμεδα εύλόγως νά έλπίσωμεν κα! παρά τοΰ Α- 
σωπίου, τοΰ Βάμβα, τοΰ Κουμανούδη κα! άλλων σοφών συναδελ- 
φών αύτών άρκει μόνον νά γείντ] αρχή, κα! νά έμποιηδή άμιλλα, 
κα! ή έλληνική εύφυία δε'λει φανην οτι δέν έξέλιπε\ άπό τών περί 
τόν "Ελληνα λόγον έγγηρασάντων διδασκάλων ήμών. Ας όμολογή- 
σωμεν πλέον, οτι δέν φέρει πολλήν είς ήμας τιμήν, έν Άθήναις 
βιοΰντας κα! παρ’ αυτήν τοΰ Πλάτωνος τήν Ακαδημίαν, κα! τοΰ 
Δημοσδένους τήν Πνύκα, κα! τοΰ Άριστοτέλους τό Λύκειον καί τήν 
τοΰ Ζήνωνος στοάν διδάσκοντας καί φιλοσοφοΰντας, τό νά μή ή- 
μεδα ικανοί νά γράψωμεν καί πραγματείαν τινα είς τό άρχαΐον 
τών προγόνων ίδίωμα, ώς νά όμολογώμεν άπαντες, συνηγοροΰν- 
ιε ς  υπέρ τοΰ διαβοήχου Φαλλμερα'ύέρου, οτι μόνο ι οί απόγονο ι
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των ενδόξων έχείνων τής άρχα ίας  'Ελλάδος συγγραφέων είναι, 
άν ίχα νο ι  νά σνγγράψω σ ι β ιβ λ ίο ν  τ ι  Ε λλη ν ισ τ ί ,  έν ώ τόσοι καί 
τόσοι αλλογενείς φιλόλογοι καί 'Ελληνυταΐ άριστα τάν "Ελληνα 
διαπλα'σσουσι λόγον.

Διά τοΰτο λοιπάν μετά πολλής άγαλλιάσεώς τε καί αύχήσεως 
έδημοσιευσαμεν έν τω άνά χεΐρας τοΰ Φιλολογικού Συνεκδήμου 
ρυλλα5ίω τάς τοΰ Πρύτανεως προσλαλιάς, ώς ηδεϊάν τίνα καί 
μυρόπνοον άπά τής άκαδημίας αύραν, ώς γλυκύ τε καί έναρμόνιον 
απήχημα άπά τής βροντοφώνου τών προγόνων σάλπιγγος, διά νά 
μή λέγηται πλέον δτι οί νέοι ημών φιλόλογοι, οί έν τή 'Ελλάδι 
καδηγητα!, δέν δύνανται νά γράρωσιν 'Ελληνιστί.

—  Το τη ς  Π α ιδ εία ς ύπουργεΐον δ ώ ρ ισ ε  προ μ ικρού,ύπουργουντος του Κ . Μαυρο- 
μ ιχ ά λ η , δεκαρ.ελη έπ ιτρ ο π ή ν , σ υγ κ ε ιμ ένη ν  εκ τώ ν  ΚΚ. Κ . Α σω π ίου , Γ . Γ ενναδ ίο υ , 
Φ ιλ ίππο υ  ίω άννου , Θ . Μανούσου, Θ . Φ αρμακίδου, Κ . Κδντογονου, Στεφάνου Κ ουμα- 
νούδ η , Γ . Βούρη, X . Β ά φ α , κ α ι Η . Μ ητζοπούλου, δ ιά  νά  γνωμοδοτησνι π ερ ι π ο λλώ ν  
α ν τ ικ ε ιμ έ νω ν , ά π ο β λεπ ο ντω ν  τή ν  δημ οσ ίαν έν Ε λ λά δ ι π α ιδ ε ία ν , κ α ι μ ά λ ισ τ α  π ε ρ ι 
τώ ν  ε ’.σαχΟέντων κ α ι εΐσαχβησομένων δ ιδ α κ τ ικ ώ ν  β ιβ λ ίω ν . Ολος ο φ ιλολογ ικος τη ς  
έ λ λ ά δ ο ς  κοσμος επ ευφ ή μ η σ ε  το τε  είς τή ν  σύστασ ιν έπ ιτο ο π η ς  το ιαύτης· κ α ι ομως 
πολλο ί προεΐπον έκ το τε , οτι κ α ι η  επ ιτρ ο π ή  αϋ'τη θέλει κατορθώ σει, ο ,τ ι κ ατώ ρ θω - 
σε κ α ι ’/ι διορισΟεΐσα νά  έξετάσγ) κ α ι γ νω μ οδ ότηση  π ερ ι τώ ν εχοντω ν εκδουλεύσεις κ α ι 
δ ικ α ιώ μ α τ α , άποκτηΟ έντα κ α τ ά  τον ίερον άγώ να* τή ν  προ'ρρησιν ταύτνιν  β λέπο μ εν  
έπαληΟ εύουσαν σήμερον, κ α ι ισω ς δ ιά  τον λογον ο τι η  έπ ιτρ ο π ή  δέν θέλει ευρει προ
θυμ ία ν κ α ι έν ίσχυσ ιν  πα ρ ά  τη ς  Κ υβερντισεως, κ α ι μ ά λ ισ τ α  ά φ ’ ου ά νέγ νω μ εν  προ 
μ ικρού τή ν  τοΰ σήμερον ύπουργουντος Κ . Κ αλλιφορνά  εγκ ύκ λ ιο ν , δ ι ’ ης ό Υ π ο υρ - 
γο ς ουτος ώ ς  μή  ά να γνω ρ ίζω ν  τή ν  έ π ι  τοΰ προκατοχου του διορισΟεΓσαν εκείνην 
επ ιτρ ο π ήν ζ η τ ε ί  πληροφορίας παρ ά  τώ ν  δ ιδ α σ κ ά λ ω ν  π ερ ι τοΰ π ο ία  ε ίνα ι κ αλη τέρ α  
έ λ λ . γ ρ α μ μ α τ ικ ή , δ ιά  νά  είσαχΟη είς τ ά  σχολεία . Δεν θέλομεν νά  ε ιπ ω μ εν  έ π ι  τοΰ 
παροντος- πο'Οεν δ ύ να τα ι το ΐπ ο υ ρ γ ε ίο ν  νά  λά β η  καλητέρας πλτ,ροφορίας, άν δ η λ . 
πα ρ ά  τη ς  επ ιτρ ο π ές  η  πα ρ ά  τώ ν  δ ιδ α σ κ ά λ ω ν  δ ιό τ ι -περι τούτου Οε'λομεν δ ια λ ά β ε ι 
έκτενέστερον είς εν έκ τώ ν  έφεξης φ υ λ λ α δ ίο υ  τοΰ Φ ιλολογικού Συνεκδήμου. Μ άς 
η ρώ τη σαν ο μι ω ς τ ιν ε ς , τ ί  λο ιπον θέλει π ρ ά ξε ι το  Υπουργεΐον ά ν ίσ ω ς  ά ν τ ιμ ά χ η τ α ι η  
τώ ν  δ ιδ α σ κ ά λ ω ν  γνωμοδο^τησις προς τή ν  γ νώ μ η ν  τη ς  έκ καΟ ηγτιτών σ υγκε ίμ ενη ς  
επ ιτρ ο π ή ς , κ α ι η μ ε ίς  άπεκρίΟ ημεν εν ξηρόν ϊ  ί π  ο τ  ε.

—  ’Α λλ ’ έπ ε ιδ ή  ε ίνα ι η δη  ο λογος π ερ ι έ γ κ υ κ λ ίω ν  του έ π ι τη ς  π α ιδ ε ία ς  υ 
πουργείου , τ ί  νά  ε ιπ η  τ ις  κ α ι π ερ ι ά λ λη ς  τίνος έγκ υκ λ ίο υ  προς τούς δ ιδ α σ κά λο υς , 
δ ι ’ η ς  απαγο ρ εύετα ι ό τώ ν  μ α θη τώ ν ραβδ ισμ ός, δημοσιευΟείσης κ α ι δ ιά  πολλώ ν έ φ η -  
μ.ερίδων κ α ι γενομ ένης π ά γκ ο ινο υ ; Η μ είς  νομ ίζομ εν, οτι το ια ΰτα ι έγκ ύκ λ ιο ι δεν πρέ
π ε ι  νά δ η μ ο σ ιεύω ντα ι, ά λ λ ά  νά  π έ μ π ω ν τ α ι μονον προς τούς γυμ να σ ιά ρ χ α ς , σχολαρ- 
χ α ς  κ α ι δ ιδασκάλους* το μ έν δ ιά  νά  μ ή  μ ά ς μανΟάνη κ α ι *ο εξω  κοσμος , 
το  δ έ κ α ι δ ιά  νά μ ή  λα μ β άνω σ ι π ο λλή ν ε ιδ η σ ιν  τη ς  το ια ύτη ς ά παγορεύσεω ς οί σπου- 
δ άζοντες  παΓδες, ο ιτ ινες δέν συμφερει νά  γ νω ρ ίζω σ ιν , ο τι α π ο λύ τω ς  κ α ι ε ίς  π ά σ α ν  
π ερ ίσ τα σ ιν  ε ίνα ι άπηγορευμένον είς τον δ ιδ ά σκα λο ν το νά  μ ετα χ ε ιρ ισ θ τ  κα'ι έ λα -  
ορον τ ι  β ιαιοτερον μέσον προς π ερ ιστολήν αύΟάδους τιν'ος κ α ι ταραχοποιοΰ νεανί
σκου* πολύ δέ ολ ιγώ τερον π ρ έπ ε ι νά  έγκαΟ ιδρύηται το Υ πουργεί1ον δ ικαστηρ ιον 
μ ετα ξύ  μ α θη τώ ν ά τα κ το ύντω ν  κ α ι δ ιδ α σ κ ά λ ω ν  τ ιμ ω ρ ο ύντω ν , ά λ λ ά  η έ π ι  τώ ν  τοιού · 
τω ν  έπ αγρ ύπ νη σ ις  κ α ι έπ ιτν ,ρησ ις  νά  έ μ π ισ τ εύ η τ α ι ε ίς  τά ς  άμεσο>ς κ α ι έγγυτέρ ω  
π ρο ϊσταμενας άρχάς κ α ι μ ά λ ισ τ α  τούς γ υμ να σ ιά ρ χ α ς  κ α ι σχολάρχας.

Τ ύπο ις X . Ν ικολαΐδου Φ ιλαδελφέως, <> Κ κδοτνκ Ν. ΛΡΓΤΡΙΑΔΠ Ϊ.


