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α '.) Επιστήμων, φιλόσοφος, φιλοσοφία, ϊστωρ, ιστορία, επι
στητόν, νοητόν. Ό  τ ι δ επιστήμων καί δ φιλόσοφος έν τα ϊς 
καθόλου θεωρητικαϊς έπιστήμαις καί τή  φιλοσοφία, τούτο δ 
ϊστωρ έν τα ϊς έμ-πειρικαις λεγομέναις έπιστήμαις καί τή ίστο- 
ρί$. ’Εκεί ζη τείτα ι παν τό έπιστητόν καί νοητόν έν τή  φύσει 
πρός τήν ουσίαν καί τάς α ιτ ία ς αυτού, ένταύθα μόνον τό 
¿π ίστη  τόν έν τή κινήσει και αναπτύξει πρός τόν χρόνον καί 
τόπον.

’Επειδή δ’ εν τε τή  φιλοσοφία καί τή ίστορίικ διά τής 
εμπειρίας γινώσκεται τό έν τή  φύσει έπιστητόν, ένθεν μέν 
διότι δ νούς τού ανθρώπου πεπερασμένος ών δέν δύναται δμού 
έν τω  αϋτω χρόνψ νάντιληφθή τού σύμπαντος, ά λλ ’ ούδέ 
τών μερών αυτού πάντοτε ακριβώς καί άλανθάστως· ε'νθεν 
δ ’ οτι μή ευρισκομένων πάντοτε τών α ιτίω ν, άλλά  ούχί σπα- 
νίως έκλαμβάνονται άντ’ άλλων, —  αύτόδηλον οτι οότε αί 
φιλοσοφικά} ουτε α ί ίστορικαί αντιλήψεις είνε πάντοτε έξ άντι- 
κειμίνου άληθεϊς. ’Εντεύθεν καί ή ιστορία, — καθ’ όσον μ ά 
λιστα  έξαρτάται έκ τής τού ποικίλου καί πολλαπλού π α 
ρελθόντος άναμνήσεως εσθ’ οτε σφαλερά; οΰσης,— κατά τήν 
Ζήτησιν τής έξ αντικειμένου άληθείας λαμβάνει παντοίας 
τροπάς καί πολλάς σημασίας ’Εν τή ελληνική δε γλώσση

τή φιλοσοφικώς άναπτυχθείση παρίσταται σαφέστερον ή έν
νοια αΰτη τή ; ιστερίας έν τή  γενεσει, αναπτύξει καί τή δσον 
ε’νεστι τελειότητι αύτής. Καί δή, μή λαμβανομένου πρό ο
φθαλμών τού παιδιώδους δρισμού τού έν Κρατύλφ 1 τοΰ Πλά
τωνος, ή λέξις αίστορία» έν τή ’Ελληνική γλώσση πλήν ά λ 
λων σημαίνει πρώτον μεν τήν σπουδήν καί μελέτην τήν έξ 
αύτοψίας καί τήν έξ αύτής γνώσιν2· δεύτερον δε είδησιν καί 
μάθησιν έξ αύτηκοιας^ χ,αί τήν έξ αύτής γνώσιν· τρίτον δέ 
τήν έρευναν, έξέτασιν, πίστίν καί τήν έξ αύτής είδησιν καί 
αγγελίαν περί τού ζητούμενου πράγματος ή συμβάντος 4 καί 
τέταρτον τήν ε'κθεσιν, διήγησιν, άφήγησιν, παράστασιν καί 
οϊονεί άπεικόνισιν τών κατά  τούς είρημ-ένους τρόπους έγνω- 
σμένων πραγμάτων καί συμβάντων 5. Έ κ τής τελευταίας δε

1) « Έ π ε ιτ α  ή  Ιστορ ία  αυτό που ση μ α ίνε ι, ότι ϊσ τη σ ι τόν ρούν» 
Π λατ. Κ ρατύλ. 42 (437  Β.).

2) «Β ουληθεί; Βέ πρό τοΰ πο λ ιτε ία  προσελθεΓν άμα μέν πλανηβήνα ι 
καθ’ ιστορίαν τη ς  ’Α ν ία « κ α ί γενέσθαι θεατής ηθών κα ί βίου κα ί δυνά- 
μεως τής περί έκάστην επαρχίαν® Πλουτ. Κ άτ. 12.—  «Ιστο ρ ία  ή  θέα· 
«οϋ γάρ τ ι που παραπλήσιο·/ ή  μυστηρ ίων Ιστορίαν ή  τή ν  Περσεφόνην 
έθελήσαι άρπάσαι α υ τή ν -  Σουΐδ έν  λ  )

3) « . . .  σέ 0έ ό Π ρωτεσίλεως ιστορίας τε 8 ι’  έμοΰ «μ π λή σ ε ι κα ί 
ήδ ίω  χποφανεΓ κ α ί σοφώτερον. Τό γάρ πολλά γ ινώ σχειν  πολλοΰ άξιον» 
(Φιλοστρ. ήρωϊχός 2 8 6  (665).

4 ) «Εϊρομένου δέ μευ τού; ίρέας, εί μάταιον λόγον λέγουσιν οί Έ λ 
ληνες τ ά  περί Ί λ ιο ν  γενέσθαι ή  οΰ, έφασχν πρό; τα ΰτα  τάδε, ίστορί-
ησ ι φάμενοι είδέναι παρ’ αύτοΰ Μ ενέλεω» (Ήρόδ. Β ’, 1 1 8 )  «Μ έχρι
μ έν  τούτου όψ ι; τ ε  εμή κ α ί γνώ μ η  κα ί ιστορία ταΰτα  λέγουσά έσ τ ι, τό 
δέ άπό τοΰδε Α ιγυπτίο υ ; έρχομαι λόγου; ερέων, κα τά  ήκουον- προσέ- 
στα ι δέ αΰτοΓσί τ ι  κ α ί τ ή ;  έμ ή ; δψ ιο ;» (Α ΰτ. Β '. 99 ).

5) « Ή  τώ ν πράξεων κ α ί τώ ν β ίω ν ή λ ικ ιώ τ ι ;  Ιστορία» (Πλουτ. ΙΙε- 
ρικλ. 13) —  «Π ώ ; δεΓ Ιστορίαν συγγράφειν» (Λουκιανού επ ιγραφή  τού
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ταύτης σηαχσ ίας (απεικονίσει»;) προΰκυψε πάντως ή παρά 
Βυζαντ ινο ί; /ρ ί,β ι; τής λέξεω; « ιστορία;» αντί ζωγραφιάς 
κ α ί ζωγραφήματος ήτο ι εΐκόνος χρώμασι γεγραμμένης κ α ί έν 
γενει ά ντ ί τής ζωγραφ ικής τέχνες.

Κ α τ ά  τά  ε ίρημ ίνα  κα ί δ δρισμό; τής ιστορίας δύνατα ι νά 
είνε ούτος" «'Ιστορία είνε ή επ ιστημονική έκθεσι; τών εγνω
σμένων ττραγιαάτων κ α ί συμβάντων».

β .)  Ίστόριον, κριτήριον κρ ιτ ική , τεκμήριον, ιστόρημα, 
δ ιή γη μα , παριστορία, μυθιστορία, μυθολόγημα, μυθοποίημα. 
"Ινα βεβαιωθή δέ πάσα περί παντός πράγματος αληθής ιστο
ρική γνώσις απα ιτούντα ι ιστορικαί αύθεντικα ί αναμφ ισβήτη
το ι αποδείξεις. 'Ε π ί του συνόλου Si πάντων τούτων τών εις 
άπόδειξιν  αλήθειας ιστορικής χρησίμων οντων δυναμεθα ώ; 
ορον νά μεταχειρ ιζώ μεθα  τήν σαφεστάτην λέξιν  «ίστόριον»1, 
ής π ο ιε ίτα ι χρήσιν δ πατήρ τής ελληνικής ιατρ ικής επί ια 
τρικών πραγμάτων ή τ ις  ούδέν ήττον δύνατα ι νά εϋχρμοστή 
κ α ί ιστορικοί;' επ ί Si τής έρεύνης τών πηγών κα ί τής άλη - 
θε ία ς  τών πραγμάτω ν τό «κριτήριον» κ α ί τήν «κρ ιτικήν» έπ ί 
S i  τών κα τά  τό μάλλον ή  ήττον εις τοϋτο συντεινόντων το 
«τεκμήριον»2· έπ ί Si τού συνόλου τών άπλώς ή άνευ ίστο- 
ρίου, κριτηρίου, κρ ιτ ική ς κ α ί τεκμηρίων ιστορημένων τήν λέ
ξ ιν  « ιστόρημα» 3· έπ ί S i τών ίστορικώς μέν εκτεθειμένων 
πραγμάτων, τής S' άληθείας αυτών παραβεβλαμμένης τό 
« δ ιήγημα»  4· έπ ί Si τών σκοπίμως καθ' όλοκληρίαν δ ιε
στραμμένων ιστορικών συμβάντων τήν «παριστορίαν ■> ®· έπί 
S i  πραγμάτω ν ιστορικών άναμεμιγμένων υύθοις τήν «μυθι
στορίαν»®· έπ ί δέ μυθικών μ ετά  τίνος άληθείας τό «μυθο
λό γη μ α » 2, κ α ί έπ ί δλω; ψευδών τό «μυθοποίημα»® κ α ί

περί ιστοριογραφίας εξαίσιου συγγράμματος αύτοΰ)— «Φέρε πρώτα εί- 
πωμεν ατινα φευκτέον τώ Ιστορίαν συγγράοοντι» (Αυτόθ 6) —  « Ά  ο’ 
έν ιστορία διαμαρτάνουσι» (Αυτόθι 7). Πρβλ. αυτόθι 8, 9, 10, 13, 14, 
κτλ. «Εϋνομιανοί εις την ιστορίαν του Φιλοστοργίου:

«Ίστοριην ετέλεσσα Θεοΰ χαρίτεσσι σοφήσι 
πράγματ’ αληθείης ποιχίλ' ύφηνάμενος».

(Anthol gr. Lips. 1866, τομ, 2, σελ. 105).
1) «Ίστόριον ή χίθαρσις τών λο/ίων, ότι επί μέν τή κούρη.. » (Ίπ- 

ποχρ. ρ, 239, 32).
2) «Τεκμήρια τής περί τον οίκον ευπορίας έν μέν ηγείται τήν έπώ- 

νυμον αρχήν έτερον οέ τον όστρακισμόν . . .. τρίτον οέ. .. ότι νί
κης αναθήματα.... καταλέλοιπεν» (Πλουτ. Άριστ. 1, 1).

3) «Ταϋτα οέ έστιν έν τοίς απ' αρετής έργοις, ά καί ζήλόν τινα 
εις μίμησιν εμποιεί τοίς ϊστορήμχσιν» (Πλουτ. ΓΙερικλ. 1, 1.)

4) "Ωσπερ γάρ ζώου τών όψεων αφαιρεθεισών αγρειοϋται τό όλον, 
ούτως έξ ιστορίας άναιρεθείσης τής άληθείας, τό χαταλειπόμενον αυτής 
ανωφελές γίγνεται διήγημα» (Πολύβ. 1, 14, 6).

5) Φώτιος.
6) «Libros mvlhisloriis replevit talia seribendo» (Ael. Spart. 

Macrin. 1).
7) « Ά λλ ’ είπέ πρός Αιός, ώ Σώχρατες- σύ τούτο τό μυθολόγημα 

πείθει αληθές είναι ; » (Πλατ. Φαιδρ. 229 ι·,) —  «Ή οέ 'Εχάλη καί τό 
μυθολόγημα τού ξενισμού χαί τής υποδοχής Ιοικε μη πάσης αμοιρείν α
λήθειας» (Πλουτ. θησ. 14).

8) «Τούτο δέ πκντί δήλον ότι μυθοποίημα καί πλάσμα πρός ήδο-

ουτω καθεξής περί ών πχντων μετά  κ α ί άλλων μχκρά  έκδο- 
θήσεται πραγματε ία  μ ετά  τό πέρας τού παρόντος συγγράμ
ματος. Δ ιό τ ι είνε άναγκη  δπω; άντ ί τών άτοπων ούχί σπα- 
νίως έκ τών ξένων γλωσσών δ ιά  κακοζήλων μεταφρασμάτων 
παρεισαγόμενων άνακύψωσιν δροι τής πατρίου γλώσσης- π λα - 
σθώσι Si νέοι μόνον” τότε, Ο τ α ν  έξχντληθή δ θησαυρός τής 
αρχαίας.

γ ' ) Η ιστορία τού σύμπαντο; πολλαπλή. Ε π ε ιδ ή  δε ή  τε 
ιστορική γνώσις κ α ί έ’κθεσις ά ναγετα ι εις πάν τό έπιστητόν 
ώς μεταβλητόν θεωρούμενον, δύνατα ι, ώ; είκός, νά ύπάρξη 
οΰ μόνον ιστορία τών καθ' έ'καστα τού παρελθόντος ώς με
ταβλητού, ά λλά  κ α ί ιστορία τού σύμπαντος ώ; μεταβλητού θε
ωρούμενου. Π α ν τ ’ άρα, ώς δήλον, τά  τού σύμπαντος, οίον ζφ α . 
φυτα, ουρανός, γή , θαλασσα, άψυχά τε κ α ί έμψυχα όντα 
έχουσι τήν αύτών ιστορίαν. 'Εντεύθεν δύνατα ι νά ύπάρξη 
ιστορία τών ζώων, —  οΐαν ί> μέγας ’ Αρ ιστοτέλης συνέγραψεν 
ιστορίαν τών ζώων κα ί μ ετ ’ αυτόν άλλο ι πολλοί παλα ίτερο ι 
κα ί νεώτεροι ζωολογικά συγγράμματα άξιολογώ τατα  συγ- 
γράψαντες, —  κα ί τών φυτών, —  οΐαν δ πολύς Θεόφραστος 
κ α ί ά λ λ ο ι,—  ζώων τε κ α ί φυτών, —  οίον τό κάλλ ιστον τού 
Β ίκτω ρος Ενίου* — κ α ί πρός τούτοι; τής γής, τής θαλάσ
σης, τών αστέρων, τού Θεού, τών αγγέλω ν, τών αγαθών κ α ί 
πονηρών πνευμάτων, τών θρησκευμάτων έν γ ίν ε ι, κ α ί αύτοΰ 
τού διαβόλου, οίον τό λαμπρόν σύγγραμαα τού 'Ροσκοφφίου2. 
Ή  ιστορία άρα τού σύμπαντος ώ; πολλαπλού είνε πολλαπλή .

Δ ΙΚ Α ΙΟ Ν  Τ Ω Ν  Ε Θ Ν Ω Ν  ΚΑΙ ΙΣ Ο Ρ Ρ Ο Π ΙΑ  Α Υ Τ Ω Ν -
Έ κ τοΰ  περ ίσ .-τονόάστον  τ ο ύ τ ο υ  χεφαΛαίου  

τ ώ ν  « ΠροΛεγομένωντ> ά π η α π ώ ρ ε ν  τ ά  έ£ή)ς·
Επ ισ κοπώ ν  δέ τ ις  τόν βίον τών εθνών έν τε τή  αρχα ία , 

μέση κ α ί νέα ιστορίι? ανευρίσκει ότι έν γένει δ μέν μεσαίων 
δμο ιαζει μάλλον πρός τόν μυθιστορικόν βίον τών π α λ α ι ίθνών, 
δ ιότ ι, οπω ; έν ίκε ίνω  έκρατει το θρησκευτικόν κ α ί δ ηρω ι
σμός, ούτως έν τούτω τό θρησκευτικόν ή μάλλον τό δε ισ ι- 
δαιμονικόν κ α ί δ ίπποτισμός’ ή δέ νέα ιστορία πρός εκείνο τού 
πολιτικού έκείνων βίου μέρος, έν ώ έν -ή, ά κμ ή  τής σοφίας 
κ α ί ύπερσοφίας τής γνώσεως έξίτηλον δσημέραι καθ ίσ τατα ι 
τό κυριώτατον τής κχρδ ίας τού ανθρώπου γνώρισμα, τό α ί
σθημα, έφ' οΰ εδράζετα ι ή θρησκευτική π ίστις κ α ί ή ηθ ική 
ευδαιμονία, ών άνευ εύρεϊα ή εις τήν κοινωνικήν παρακμήν 
άγουσα. Τό άσύνηθες, τό έκπληκτ ικόν, τό υψηλόν, τό εύγενές 
τών ακραιφνών αισθημάτων ματην επ ιζη τ ε ί τ ις έν τή  ιστο
ρία τών νέων χρόνων. Έ ν  ώ έν ταυτη  ή έγγύτη; τού χρόνου 
έξασθενεί πασαν πο ιητ ικήν άπατην, τά  S' αντικείμενα αυ
τή; παρ ίσ ταντα ι έν τή  άληθεί κ α ί γυμνή αύτών πραγμα-

νήν ή εκπληξιν άκροατού γέγονε» (Π/ουτ. Πώς όεί τό« νέον ποιημάτων· 
ακούειν 2).

1) Kulturpflanzen und Hausthierc etc. Historisch —  lingai - 
stische SKizzen. Berlin, 1887.

2) Ceschiehte des Teufels, Leipsig, 1863. τομ. 1— 2.
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μ ,ατικότητι κ α ί ούδχμού π"λέον ή φαντασία έπ ιχέει έπ ' αύτών 
χαριν, ή  σπουδή πρός τήν πνευματικήν τελε ιότητα  λεπτύνει 
μέν τήν διάνοιαν, ής τά  πολ ίτ ικα , ε’π ιστημον ικά  κ α ί μ η χ α 
ν ικά  ε’ ργα τής εύεστούς χάριν έκπλήττουσ ι τήν ανθρωπότητα, 
ά λ λ ’ έκριζοΐ δσημέραι τό άπλούν, τό φυσικόν, τό ειλικρινές, 
τό έν τή  φύσει τερπνόν, τό έν τή  χαρ$  ηδονικόν κ α ί τό έν 
τή  καρδίιχ άληθινόν συμπαθές. Συμπροάγετα ι μέν μυρια ις 
κ α κ ία ις  ή  δ ιάνο ια  κ α ί όντως τή  επ ισ τήμη  άναδείκνυτα ι δ 
άνθρωπο; οίονεί δημιουργός δεινός κα ί σήμερον εϊπερ ποτέ 
δύνατα ι νά χροσαρμοσθή αύτω τό·

« Π ολλά  τά  δεινά, κούδέν ανθρώπου δεινότερον πελει» 

κ α ί ότι
« . . .  άπορος έπ ’ ούδέν έρχετα ι τό μ έ λ λ ο ν . . . . » 1 

ά λλά  μεγάλω ς συμπροαγομένη τή  δ ια νο ίζ  ή  άνθρωπότης έ- 
λάχ ιστον συμ πα ιδα γω γε ΐτα ι τή  άρετή έξ ή ;  ή εύδαιμονία, 
ή  μακαριότης, ή  άληθής ηθ ική  ηδονική άπόλαυσις τού π α 
ρόντος κα ί ή  γλυκε ία  έλπ ίς  τού μέλλοντος. ’Εντεύθεν ή  εκλυ- 
σις τών ηθών, ή δυστυχία έν τή  ευτυχία  ή έν τή  ήμερότητι 
τής διανοίας άγριότης τή; ψυχής, ή  άτέλε ια  έν τή τελειό- 
τ η τ ι,  ή παρακμή έν τή  άκμή. Ό  ατελέστερος την διάνοιαν 
μεσαίων έσχε μεγάλους χαρακτήρα;· έν δέ τή  νέςο ίστορίι* 
οί μ εγάλο ι χαρακτήρες σύν τώ  χρόνω έξαφανίζονται έν τώ 
μ εγαλε ίω  τών κοινωνιών· οί μ ικροί λαο ί παρορώνται ή περι- 
π ίπτουσιν εις λήθην ένώπιον τών μεγάλων κ α ί κρατα ιώ ν. Ή  
νέα ιστορία δέν ενδιατρίβει μέν ώς άλλοτε έν τή  έρεύνη τών 
γενεαλογιών κ α ί έν τα ΐς  κυβερνήσεσι τών ηγεμόνων, ά λ λ ’ ούχ 
ήττον ή τών ηγεμονικών αύλών πολ ιτ ική  δρίζει συνήθως τάς 
σχέσεις εν τε ειρήνη κα ί πολεμψ τών διαφόρων πολιτειών. 
Α ί  δέ δυνάμεις των κρατών στηρίζονται έπ ί συστήματος πο
λ ιτ ική ς , δπερ λελογισμένως κ α ί μ,ετ’ εύσυνεσίας στερεούται. 
Κ α ί παρ ’ αύτα ϊς δέ τ α ϊς  δημοκρχτ ία ις μ χτα ίω ς  ζη τ ε ί τ ις 
τούς μεγάλους χαρακτήρας τού άρ-χαίου κόσμου κ α ί τού; 
φαντασιώδεις τού μεσαίωνος· κ α ί δήλον· δ ιό τ ι έν τοίς νέοις 
χρόνοι; σμικρύνεται, ώ; είρητα ι τό άτομον κ α ί ύψούται τό 
όλον έκάστης κοινωνίας- ούχί πρόσωπα, ά λλ ά  έθνη, ά λλά  
κατορθώματα λαών διαπρέπουσι θαυμασίως. Ό  ήγεμών, δ 
πολιτικός, δ λαός παντός εΌνους, 0σω προβαίνει ή νέα ιστορία, 
δέν άρκε ίτα ι μόνον τώ έξευρίσκειν τόν τρόπον τού ζήν, άλλά  
μελετά  τό παρελθόν, εξετάζε ι τό παρόν κα ί συνδυάζει αύτά 
πρός τόν πολιτ ικόν κ α ί κοινωνικόν βίον τών πέριξ λαών πχν- 
το ία  μηχανώμενος δπω; δ ιαφύλαξη τά  παρόντα, έξασφαλίση 
τήν πρόοδον κ α ί παρασκευαση τόν μέλλοντα τού ε’ θνους βίον. 
’ Ε π ε ιδή  δέ θεμέλιον τού πολιτικού κ α ί κοινωνικού βίου τ ίθε
τ α ι έν τή  νέα ίστορίο: ούχί τό άτομον, ά λλά  το ε”θνος, έν- 
τεύθεν κ α ί έθνη έπ ισπώντα ι μέν τήν προσοχήν τού π επ α ι
δευμένου άνθρώπου, κινούσι δέ τόν καλαμον τού έμπειρου 
ιστορικού, οστις έκ τού παρελθόντος σπουδάζει νά έξηγήση 
τό παρόν μάντ ις γινόμενος ασφαλής κα τά  τό μάλλον ή ή τ 
τον τών μελλόντων βροτοΐς άναιρών οΰτω τά

1) Σοφοκλ Άντ ιγ . 332— 333, 360— 361.

«Τύχη γάρ όρθοϊ καί τύχη καταρρέπει 
τόν εύτυχούντα τόν τε δυστυχούντα άεί· 
καί μαντις οϋδείς τών έφεστώτων βροτοΐς»1, 

ούχί έκ τών ατόμων κρίνων περί τού μέλλοντος, ά λλ ' έκ τού 
συνόλου τής κοινωνίας· διότι ήρωχς σήμερον, Ήρακλεϊς, 
Θησείς, Ά χ ιλλεϊς κτλ. ούτε ζητεί ούτε ζητών δύναται νά 
εΰρη ώς σωτήρας τού έθνους, άλλ' αύτό τό ε”θνος. Ή  χαρίεσ- 
σα φαντασία ή έκ θ ε ία ς  προνοίας καραδοκούσα τήν σωτη
ρίαν, ώσπερ έν τώ  μεσαίωνι, δέν παίζει πλέον σήμερον τό 
πάν είνε σκληρότατη επίγειος πραγματικότης· τά  ε'θνη σή
μερον άντιθέτω ; πρός τόν μεσαίωνα, δύναται τις είπεϊν, πρός 
άλληλα ούτε θρησκείαν ούτε καρδίαν ε'χουσιν, άλλά πάσαν 
πολιτικήν επίνοιαν συμφερόντων συγκρουομίνων, έν οίς έτερον 
ετέρου τόν ύποσκελισμ,όν έπ ιτεχνάται. Τούτο είνε τό πολιτι
κόν δόγμα παρά τοίς όρθώς, ώς κοινώς δοξάζεται σήμερον 
πολιτευομένοις, οίον τό υψηλήν Θουκυδίδειον απροεπιβουλεύειν 
αύτοϊς μάλλον ή άντεπιβουλεύειν»2, δήλα δή τοίς έναντίοις 
δ δέ τά  μαλιστα έν τούτω κρατιστεύων μέγας πολιτικός!

Εφημερίδες, Έφημεριδογράφος ή ήμερογράφος. Παρά τοίς 
παλαιο ί; όφημερίς έσήμαινε πρώτον μέν βιβλίον τι, έν φ  κατέ- 
γραφεν δ ήμερογράφος τάς ήμερησίας πράξεις τούτου ή εκείνου 
τού άνδρό;3, οίαι ήσαν αί βασ ίλεια ι4 ή βασιλ ικα ί5 έφη- 
μερ ίδες, έν αίς κατεγράφοντο καί αί ιδ ια ίτατα ι πράξεις τού 
μεγάλου ’Αλεξάνδρου" δεύτερον δέ βιβλίον παντός άνθρώπου 
ή μάλλον κατάλογον, έν ώ κατεγράφοντο είτε α ί καθημέριαι 
παντοίων τροφηματων δαπαναι είτε άλλα ι έκτακτοι®, έν 
αίς καί α ί τής πολυτελείας7· τρίτον δέ τά ύπομνήμχτχ ή 
απομνημονεύματα (cornm enlarii), οία τά  τού Καίσαρος®, 
καί τέταρτον ήμερολόγιον. ’Αλλά τανϋν ή ίφημερίς έχει έν
νοιαν εύρυτάτην καί ποικιλωτάτην. Έ ν ταϊς έφημερίσι κα-

1) Σοφ. αυτόθι 1158— 1160.
2) Θουκυδ. Α ’ 33, 3, Γ1ρ6λ. στ' 87. «καί άντεπιβουλεϋσαί ποτε έκ 

τοΰ όμοιου μεταλάβετε».
3) «Πο/,λάχις 3έ παίζων καί άλώπεκας έθήρευε καί όρνιθας, ώς εστι 

λαβείν έκ τών έφημερΐδων» (Πλουτ. ’ Αλέξ. χγ'.)
4) «Καί αί βασϊλειαι έφημερίδες ώδε έχουσι· πίνειν παρά Μηϊίω  

αύτδν κωχάσαντα- έπειτα έξαναστάντα καί λουσάμενυν καθεύδειν τε 
καί αυθις δειπνείν παρά Μηδίω καί αύθις πίνειν πόρρω τών νυκτών» 
(Άρρ.7 ,25 . 1).

5) «Άπεδεΐκνυε δ’ αυτούς φ/υαροΰντας Φίλινος έκ τών Βασιλικών 
έφημεοίδων, έν αίς συνεχέστατα γέγραπται καί πλειστάκις δτι τήν δε 
τήν ■¡■¡αέραν έκ τοΰ πότου εκάθευδεν» (Πλουτ. Συμπ. Α ’, 6, 1).

6) «Έστι καί έφημερίς ή θρυλλουμένη ούτως εχουσα·
Τίβει μαγείρω μνας δέκ’ , ιατρώ δραχμήν 
κόλακι τάλαντα πέντε, συμβούλω καπνόν 
π  . τάλαντον. φιλοσάφω τριώδολον

(Λιογ. Λαερτ. VI 5, 86)
7) «Νυν δ’ ώσπερ εις τάς έφημερίοας φιλοτοφοϋντες δαπάνην άφαι- 

ροϋσι τών δείπνων έν τοίς άχρήστοις καί περιττούς, τό δ’ άνήμερον τής 
πολυτελείας καί φονικόν ού παραιτούνται» (Πλουτ. περί σαρκφ. Β ', 6).

8) «Περί δέ τής πρός τούτοις γενομένης μάχης ό μεν Καίσαρ εν 
ταίς έφημερίσι γέγραφεν, ώς οΐ βάρβαροι» (Πλούτ. Καίσ. χβ').
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ταχωρίζοεται σήμερον ού μόνον πράξεις δημόσιαι καί ιδ ιω 
τικού τούτου η εκείνου τού χνδρό; μεγάλου τε καί ευτελούς, 
άλλά  καί σύμπαντος, οΰτω; είπεϊν, του κόσμου. Έ ν αύταίς 
εΰρηται οΰ μόνον 6 μάγειρο; καί δ ιατρό; τών εφημερίδων 
τού Κράτητος, δ κόλαξ καί δ σύμβουλο;, ή άσεμνο; καί δ 
φιλόσοφο;, άλλά καί - ά ; καί πάσα καί παν. Ό  δέ νυν ήμε- 
ρογράφος οΰ μόνον ώ ; ποτε δ Θυρεπανοίκτη; εκείνο; ε ί; πάντα 
οίκον εισέρχεται καί τού; πα ντα ; νουθετεί, άλλά  καί άνα- 
κηρύσσεται διδάσκαλο; καί κριτή; πάντων τε καί πασών 
καί εξεταστή; άνθρωπίνων τε καί θείων, επιγείων τε καί ¿που 
ρανίων, γήινων τε καί άΰλων, πάντων τών κατά γην τε καί 
κατά  θάλασσαν. Ε ί; την καλύβην του πτωχού καί τ ' άνά- 
κτορα τών βασιλέων καί δυναστών πάντων τής γής, ε ί; τό 
βουλευτήριον τού ε”θνους καί τήν σύνοδον τής εκκλησία;, εί; 
τά  συμβούλια τών τά  τη ; πολιτεία ; επιτετραμμένων καί εί; 
τά  διαβούλια τών πολιτευόμενων, ε ί; τό δικαστήριον καί τό 
σχολεϊον τού μαθητου καί τού στρατιώτου καί την συναθροι- 
σιν τού όχλου καί, έν κεφαλαίο) είπεϊν, εί; παντα τόπον, όπου 
πατεί θνητό;, δ ακοίμητος οφθαλμό; τού ήμερογράφου όξύ- 
τερο; Λυγκέω ; εισέρχεται καί ώ ; άλλο; αίθέρο; οφθαλμό; τά 
πάντα επισκοπεί καί ώ ; άλλο; παντεπόπτη ; Ζεύ; τά  πάντα 
έφορ£.

Πάσα επιστήμη καί τέχνη έχει σαφή κατά τό μάλλον ή 
ήττον δρισμ.όν καί ώρισμ.ένον σκοπόν. Ή  ιατρ ική , φέρ’ είπεϊν 
σκοπόν έχει τήν υγείαν τού νοσούντο; καί τέλο; τήν κτήσιν 
άύτής * δμοίως ώρισμένον σκοπόν καί τέλο; έχει ή νομική, 
ή φιλολογία, ή φιλοσοφία, ή θεολογία καί οΰτω καθεξής. 
Μόνη δέ ή έφημεριδογραφία ούδέν καί τά  πάντα έχει ώρι- 
σμένα. Δέν άνήκει ταύτη  ή ¿κείνη τή επιστήμη ή τέχνη 
άλλ’ ούδέν ηττον εϊνε πασών τε τών επιστημών πασών τε 
τών τεχνών παντοκράτειρα. "Οπω; δ' έν τα ί; έπιστήμαι; καί 
τέχναις μέγιστον τό τη ; έφημεριδογραφία; κράτος, οΰτω καί 
έν τή πολιτεία. Αΰτη νουθετεί καί πατάσσει, κρίνει καί κα
τακρίνει, δικάζει καί καταδικάζει, ύψοϊ καί ταπεινοί, άνάγει 
καί κατάγει, η γείτα ι καί άρχει, κρατεί καί δεσπόζει, κρατεί 
ξίφος καί στέφανον, τούτον άποκεφαλίζει κάκείνον στέφανοί, 
Αΰτη τή  μέν δεξι^ κρατεί τό κέρα; τή ; Ά μαλθεία ;, έξ ού 
ρέει νέκταρ καί άμβροσία, τή  δ' αριστερά τόν πίθον τή ; Παν
δώρας, έξ ού παν πανηρόν «πλείη  μέν γάρ γαϊα κακών, 
πλείη δέ θαλασσα»2 έξ αύτής.

Τοιούτο κράτος έν τή  πολιτεία έχοντε; οί έφημεριδογρα- 
φοι, μά τόν Δία πρώτοι ούτοι πάντων έχουσιν άνάγκην πά- 
σης μέν σοφία; καί γνώσεω; καί επιστήμης, μ.αλιστα δέ τής 
ιστορίας· διότι, εί ή ιστορία είνε ή κατ’ εξοχήν καθηγήτειρα, 
ώς ε’ίρηται, παντό; έπιστήμονο; καί πολιτικού άνδρός, πόσω 
δή μάλλον χρήζουσι τής δδηγία; αύτής οί έφημεριδογράφοι 
οί πάντων ήγέτα ι άξιούντε; νά είνε; Εί πολιτικοί ανδρες

1) «Τής ιατρικής τέχνης σκοπός μέν ή ύγεϊα, τέλος δέ ή κτήσις 
αυτής» (Γαλ. περί αΐρέσ. τοίς είσαγομ. α').

2) Ήσιόδ. Έργα καί ήμέρ. 101.

καί ηγεμόνες, ώς εΐρηται, καίπερ σοφοί καί άγαθοί όντες. 
ούχί σπανίω ; παρανοούμενοι ϋπό τών ών έργιρ ηγούνται λαών- 
άποδοκιμάζονται, άρά γε δέν κινδυνεύει έτι μάλλον έφημερι- 
δογράφο;,— γυμνό; ών πάσης επιστήμης καί μαθήσεω; καί ούδ’ 
έξ έπιπολή; γινώσκων τήν ιστορίαν τού έν ώ διαπρύσιος ήγέρθη 
κήρυξ ε'θνους,— νά καταφρονηθή ώ ; άλλο; τις Μαργίτης; "Αλ
λως τε δέ ούδεμία μάθησι; είνε τόσω οικεία τή ιστορία, όσον· 
ή έφημεριδογραφία· καί δήλον· διότι αΰτη έφ’ όσον μέν άνα- 
γράφει τά  έφημ,έρια συμβάντα είνε, κυρίως είπεϊν, χρονογρα
φία, ήγουν δ χθαμαλώτατος τής ιστορίας βαθμός, έφ' οσον 
δέ άναζητεϊ καί τά  α ίτια  καί τού; λόγους τών έκάστοτε 
συμβαινόντων τελεί ε’ργα ιστορία; καί τή ; φιλοσοφίας τής 
ιστορίας. ’Εάν δέ δ ι’ άγνοιαν έκουσίαν ή άκουσίαν παραμορ- 
φοϊ τά  πράγμ-ατα, τότε είνε ταπεινή παριστορία έαυτή μέν 
όνειδος προστρίβουσα, τή  δέ πολιτεία ζημίαν προξενούσα, τοίς 
δέ είδόσι γέλωτα όφλισκάνουσα.

'Ωφέλεια. Εί καί έκ τε τού χαρακτηρισμού τή ; ιστορίας 
και έκ τών περί τού περιεχομένου καί τή ; παντί έπιστήμονι 
ανάγκη ; αύτής είρημένων κατεδείχθη σαφώς συνάμα καί ή 
ωφέλεια αύτής, ούχ ήττον προσθετέα καί τάδε. 'Εν τή ίστο- 
ρίμ ώς είρηται, γράφεται ή άληθής είκών τής άνθρωπότητος- 
Τούτο κατενοήθη πρό πάντων ύπ ' έκείνου τού λαού τού πα- 
τρός καί δημιουργού πάσης επιστήμης καί τέχνης, τού έλ- 
ληνικού. "Οπως έν τή έρεύνη τής γνώσεω; τή ; ιστορικής ά- 
λ,ηθείας προέβη μετ' άγχινοίας καί συνέσεως, μετ’ έσφυρηλα- 
τημένου, οΰτω; είπεϊν, νού, οΰτω καί έν τώ χαρακτηρισμ,ω 
τή ; ώφελεία; καί άξια ; τής ίσ-.ορίας. Μακράν πραγματείαν ή 
μονογραφίαν ήδύνατό τις νά σύνταξη περί τούτου άρυόμενος 
ΰλην καθαρωτατην έκ τής πολυχεύμονο; πηγής τής έλληνι- 
κής σοφίας, έξ ής πάσαι πάσης σοφία; καί γνώσεω; πηγαί,. 
πάσαι παντός εθνου; κρήναι πηγάζουσιν.

’Εμπειρία, διδασκαλία, γνώσεις, σύνεσι; διόρθωσι; καί μί- 
μησις. Ή ιστορία ώ ; είσηγουμενη τοί; άναγινώσκουσι τήν 
διδασκαλίαν περιποίεί καί τήν καλλίστην εμπειρίαν1, έξ ών 
πηγάζουσιν α ί γνώσεις. Ό  πολυπειρότατος τών ήρώων Όδυσ- 
σεύ; παρίσταται ύπό τού μεγίστου ποιητού ότι·

«πολλών ανθρώπων ίδεν άστεα καί νόον έγνω» 2.
Ε πειδή  δ' έπί τή ; έμπειρίας καί δ ιδασκαλία; έδράζεται 

ή σύνεσι;, διά μέν τή ; γνώσεω; τών άποτευγμάτων τών άλ
λων διορθοΐ έαυτόν άποτρεπόμ.ενος τών φευκτέων δ άναγινώ- 
σκων τήν ιστορίαν, διά δέ τή ; τών επιτευγμάτων προτρέ- 
πετα ι ε ί; μίμησιν. ’Ωφελούνται δ' έντεύθεν οί πάσης ταξεως 
καί ηλ ικ ία ; άνθρωποι, διότι οί μέν πολύπειροι γέροντε; πολλα- 
πλασιαζουσι τήν έαυτών εμπειρίαν, οί δένεώτεροι έμπειρότε- 
ροι έκ τής πείρα; γινόμενοι καθίστανται συνετώτεροι3. Ό

1) «Ά χίνδυνον γάρ διδασκαλίαν τού συμφέροντος είσηγηαχχενοι 
καλλ ίστην εμπειρ ίαν διά τή ς  π ρ α γμ α τε ία ; ταύτη ς περιποιοϋσι τοΓς 
αναγινώσχουσιν» (Διοό. Σ. 1, I , 2).

2) Ό μ η ρ . Ό δύσ. Α ', 3.
3) «ΤοΓς μέν γάρ νεωτέροι; τή ν  τώ ν γεγηρχχότων π ερ ιπ ο ίε ί σύνε-
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δέ νέος εχων πρό οφθαλμών τό έξαίσιον δράμα τή ; άνθρωπό- 
τητος, πρότυπα αρετής, σοφίας, ανδρείας, φιλοπατρίας, έγεί- 
ροντα έν αύτω τά εύγενέστατα τών αισθημάτων καί τά 
υψηλότερα τών φρονημάτων, άτινα ανάγκη νά είνε τό πρώτον 
θεμέλιον παση; παιδαγωγίας, έπιστήμ,ης καί μ.αθήσεως, κτά- 
τα ι τό μεγαλόγνωμον καί φρονηματώδες. Εί δ φιλόσοφο; Πο
λέμων ένός μόνου φιλοσόφου τέσσαρα μόνον έτη άκροασαμε- 
νος, τού Τιμοκράτους, έκτήσατο τό μεγαλόγνωμον καί φρο- 
νημ ατώ δε;1 πόσω δή μάλλον δ συλλήβδην παντας τού; 
φιλοσόφου;, τού; μεγχλογνώμονα; καί φρονηματίχ; άπαση; 
τής άνθρωπάτητος κατά βίον τόν ά παντα ; Ό  μέγας ’Αλέ
ξανδρος είχεν ώ ; έφόδιον πολεμικής αρετής2 καί ώς συνέκ
δημον πάντοτε τόν Όμ.ηρον άποματτόμενο; έκ τής Ίλιαδος 
αύτού διδαγματα ήρωϊκά παραδειγμα ε'χων τόν τελειότατο» 
τών ήρώων Άχιλλέα· δ δέ Κατων τοσού-ον έπλήσθη φρονή- 
μ-ατος περί αθανασίας τής ψυχή; έκ τού θαυμάσιου Φαίδωνος 
τού ΙΙλατωνος, ώστε μή ανεχόμενος νά ζή άνευ πατρίδος δη- 
μοκρατουμένη; ύπεξήγαγεν εαυτόν τού βίου 3. Ό  δέ άναγι- 
νώσκων τήν ιστορίαν έχει ού μ.όνον τήν Ίλ ιάδα  καί τών Φαί
δωνα, άλλ ' έχει σύναμα κα ί τόν 'Αλέξανδρον καί τόν Κά- 
τωνα, τόν 'Όμηρον καί Πλάτωνα, τήν Ίλ ιάδα  καί τών Φαί
δωνα τό υπόδειγμα καί τόν μιμητήν· τήν διδασκαλίαν 
άρα πλήρη.

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ0

Α ' .  Τ Ι Α  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Η Μ Α  Κ Α Θ ’  Ε Α V Τ Α

Πολλούς ποικίλα·, μονομανίαι κατέχουσι, καί ούτοι μέν κογ- 
χύλια συλλέγουσιν, έκείνοι δέ εικόνας καί όπλα. άλλοι δ ’

σ ιν , τοΓς δέ πρεσβυτέροις πολλαπλασ ιάζει τή ν  υπάρχονταν ¿α π ε ιρ ία ν» . 
(Διοο. Σ. αυτόθι, 5).

1) «Τό δέ ¡ιεγαλόγνω αον τούτο κα ί φρενηματώδες έχ Τιμοκράτους 
έσπασε τοϋ φιλοσόφου συγγενόαενος α ύτω  ήχοντι ες ’ Ιωνίαν ετώ ν τεσ
σάρων» (Φιλοστ. Βίοι σοφ. 535  ρ. 229 ).

2) « ΤΗν οέ κα ί φύσει φιλόλογο; κα ί φ ιλομαθή ; χα ί φ ιλαναγνώ στη ;. 
Κ αί τή ν  μέν Ίλ ιά δ α  τ ή ;  πολεμ ική ; αρετή ; εφόδιον χα ί νομίζων χαί 
όνομάζων ελαδε μ έν  Ά ρ ιστοτέλου ; διόρθωσα ντο; ή ν  έχ τοϋ νάρθηχο; 
χαλοϋσιν, ε ίχ ε δέ ά ε ί μ ετά  του εγχειριδίου χειμένην ύπό τό προσχεφά- 
λα ιον» (Π λουτ Ά λ ε ξ . η ’. 15 —  20).

3) «Έ λ α δ ε ν  ε ί ;  γ ε ίρ α ; τώ ν Π λάτωνο; διαλόγων τόν περί ψ υ χ ή ;, 
κα ί διελθών τοϋ βιβλίου τό πλείστον— π ά λ ιν  η ν πρό; τώ  β ιβ λ ίω — έςα- 
ναγνοΰ; τό βιδλίον— τό μέν ςίφο; εθηχε, τό δέ βιδλίον α ύθ ι; άνεγίνωσχε 
χα ί λέγετα ι δίς όλον δ ιελθείν—τό ξίφος έωσε μέν ύπό τό στήθος—τ α ί; 
χερσ! δέ τά έντερα σπαράςα ; κα ί τό τραύμα επαναρρήςα ; απέθανεν». 
(Πλουτ. Κ ατ. 68 , 69 , 70).

(■) Ίστέον ότι μόνον περί τώ ν ¿σφραγισμένων ή  τετυπωμένων 
γραμματοσήμων πραγματευόμεθχ, εν σχέσει πρό; τόν καταρτισμόν 
συλλογής.

άλλα, όσα ήδύνατο ανθρώπινη κεφαλή νά έπινοήση. Μεταξύ 
δέ τών τοιούτων συλλογέων καταλέγονται καί οί περί τά 
γραμματόσημα διχτρίβοντε;. Πλήν άλλ' όμως δέον τις νά 
διακρίνη τού; κοινού; συλλέκτα;, τούς έξ επιθυμία; άπλώ ; ή 
καί κατά συρμόν (mode) συναθροίζοντας γραμματόσημα είκή, 
τών μετχ σπουδών καταρτιζόντων σειρά;. Τ ή ; πρώτη; μά
λιστα α ίτ ια ; ένεκα, επικρατεί άληθώ; κακή τ ι ;  ιδέα περί 
τή ; το ιαύτη ; ένασχολήσεω; καί απώλεια χρόνου θεωρείται 
τό πράγμα- άλλ ’ ή μομφή αΰτη δίκαια μέν πρό; τού; πρώ
του;, άδικο; δέ πρό; τού; δευτέρους, δεϊτα ι τόση; συστολή; 
καί μειώσεως, ώστε κα τ’ εμέ όλω; αντικαθίσταται ϋπό τή ; 
γνώμης, ότι όση; σπουδαιότητος τό ε'ργον τών νομισματολο
γίαν, ίση; καί τό τών γραμματοσημοσυλλεκτών. Καί πιστεύω 
μέν ότι αμφιβολία καί ικανή δυσπιστία πρό; τούτο έξε- 
γερθήσεται, άλλά  πέποιθα άπό τού νύν ήδη ότι ή παρατι
θέμενη πραγματεία καταδεικνύσχ τά άπό τών γραμματοσή
μων ωφελήματα θ’ άρη τήν κακήν ιδέαν. Ούδαμώς δέ και προ
λογίζω περί τών ωφελημάτων τούτων, είδώ; ότι τά  πράγματα 
ισχυρότατα μέν είσιν επιχειρήματα, ένταυτώ όμω; καί τά ; 
δ ικανικά; οίονεί, δθεν καί άχαριτας, αποδείξει; άποπέμπουσι. 
Μή νομίσητε όμω; ότι περί έμπορικών κερδών καί επιχειρή
σεων πρόκειται· πανταπασιν, άλλ ’ άρε τα ί ύψηλότεραι χαρα- 
κτηρίζουσι τά  γραμματόσημα καί εύγενή εικότως ωφελήματα 
έκπηγάζουσιν άπό τούτων.

Πρώτιστη άρετή αύτών πρόκειται ή ωφέλεια ήν άρυόμεθα 
έκ τή ; ιστορική; των σημασίας. Σειραί διάφοροι γραμματο
σήμων πεντηκονταετή ιστορίαν διαγράφουσι, αφηγήσεις δύ
ναμαι νά εϊπω, ένεκα τών παραστάσεων ά ; φέρουσι. Πολλά 
έθνη είκονίζουσι έπί τών γραμματοσήμων αύτών τού; ανώ
τατου; άρχοντα;· ώστε πάσα πολιτική μεταβολή επομένως 
έπαγεται καί μεταβολήν τών παραστάσεων· οΰτω δέ καταρ
τίζετα ι σειρά τελεία  ιστορικών γεγονότων. Έ κ τών πληρέ
στερων δε καί ποικιλότερων τοιούτων σειρών έστιν ή τών τή ; 
Ισ π α ν ία ;1 γραμματοσήμων. Κ ατά τό 1851 εμφανίζεται έπί 
τούτων ή είκών τή ; βασιλίσσης Ισαβέλλας Β '. μετά τή ; κλα 
σική; κομώσεω; τή ; εποχή; εκείνη; καί επαναλαμβάνεται 
βελτιουμένη μέχρι τού 1859, οτε ή ύπό τή ; βουλή; έκδίω- 
ξις α ΰτη ; συνεπιφέρει καί τήν άλλαγην τή ; είκόνο; άντικα- 
τασταθείση; διά τή ; άλληγορική; γλυκεία ; μορφής αύτής 
τή ; ’Ισπανίας. Τ φ 1872 κατέχει τήν θέσιν ό Άμαδέος, τω 
1873, τό φοβερόν έτος τών ερίδων, ό πολύ; Don Carlos 
μετά τής αγέρωχου φυσιογνωμία; του' τω αύτφ  έ’τει δημο
κρατίας ίδρυθείση; έτέρχ άλληγορική παράστασις τή ; Ισ π α 
νίας· τώ 1875 ή νεκρά μορφή Άλφόνσου τού IB’, καί τέλο;

1) ’Ε πειδή θ’ άναφέρωμεν πλείσθ’ όσα ονόιαατχ αγνώ στω ν εθνών, θά 
παρχθέτωμεν ενίοτε εντό ; αγκυλώ ν τα  επόμενα στο ιχεία  ε ι ;  δηλωσιν 
τή ς  ηπείρου έν ή  χε ίντα ι.Ε = Ε ϋρ ώ πη . Α Σ = ’ Ασίχ. Α Φ = Ά φ ρ ική  Α Μ =  
’Α μ ερ ική .Ω = ’1όίως τάς περί τή ν Α υστραλίαν νήσους· τά  δέ Β=δόρειος 
χα ί Ν = νότιος Λ==άνατολική Δ = δ υτ ικ ή . Έ σθ ’ οτε δέ χα ί πλείους ε 
ξη γήσεις  θά παρέχωμεν.
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τώ  1878 δ αύτό; άτυχή ; βασιλεύ; έν άνΑρικώ τελείω προ- 
σώπω. ΊΑού λοιπόν είς περιπετειώδης έθνικός καί ιστορικός 
βίο; έν γραμματοσήμοις. ΊΑού Αέ καί έτέρχ δμοία σειρά των 
Γαλλικών. Τώ 184!) (δημοκρατία) είκών τής Δήμητρος, 
1852 τού προέδρου τής δημοκρατία; Ναπολέοντο; Βονχπάρ- 
του· 1853 τού αύτοκράτορο; Ναπολέοντο; Γ . 1863 εστεμ
μένου· 1870 αύθις ίιημοκρατία. Σπουδαιότατη Αέ ή τοϋ 
Μεξικού σειρά άπό τού 1857 μέχρι νύν, έπακριβέστατα Αη- 
λούσα τάς πολλά; έν τώ χρονικώ τούτω Αιαστήματι πολιτι 
κάς μεταβολάς. Διακρίνονται δμω; πλήν των άλλων α ί σει- 
ραί τή ; Α ργεντινή; δημοκρατία; [ΑΜ.Ν], Ρωμουνια; (γραμ
ματόσημα 1) Μολδαυία;· 2) ΜολΑοβλα-χίας. 3) ’Ρωμουνια; 
ηγεμονίας ύπό τόν Κούζαν καί Κάρολον, βασιλείου ύπο τον 
Κάρολον Α’), Πορτογαλίας, Βελγίου κτλ. Τά τή ; ’Α γγλ ία ; 
άπό τού 1840 μέχρι τούΑε, Αιατηρούσιν αμετάβλητον τήν α υ 
τήν πάντοτε εικόνα τή ; άνάσση; Βικτωρίας, ώσεί καί αυτά 
έπικυρούσι τό χρυσοϋν τη ; ίωβιλαϊον Περιγραφή τελεία κρα- 
τα ιδ ; βασιλεία; αληθώς. Ό  ιστορικός θεωρών τήν αυτήν 
στερεότυπον οψεν τούτο μεν θά έκπλησσηται άνευρίσκων 
στερεάν τόσω βασιλείαν έν μέσω τού ανθρωπίνου σάλου καί 
άστασίας, τούτο Αέ θά εύχαριστήται έκ τού μοναΑικοϋ γεγο
νότος- Πλήν θέλετε καί ϋμεϊς νά εύχαριστηθήτε μικρόν τ ι ; 
Ακούσατε τά  ηδύφωνα καί εύηχα ονόματα τών βασιλέων 
τής νήσου Χαβάη [Μαλαισία· μ ιά ; τών Σανδουΐχων νήσων] 
ε’ικονιζομένων έπί τών γραμματοσήμων. Καμεχαμέας Γ’, Δ’, 
Ε’ . Καλακούα; Α’. πριγκίπισσα Καμαμ.αλού· πρίγκηψ Λε- 
λουκόκο· πριγκίπισσα Καπιολάνη· πριγκίπισσα Λικελίκη. 
Λουναλίλο; Α’- πρό; Αέ τούτοι; έπί τέλει δ υπουργός Κε- 
κουανόας. Ai Αέ μεταλλαγαί αύτα ι τών εικόνων μακρά συμ
βάντα έξιστορούσι. Σηυ,ειωτέον Α’ δτι πά ντε ; οί βασιλείς π ε
ριβάλλονται ευρωπαϊκά; αμφιέσεις μετά χρυσών ποικιλμά
των καί έπωμίΑων καί παρασήμων- μάλιστα ή A. Ε Κε- 
κουανόα φέρει Αιπλωματικόν περιλαίμιον, λευκόν λαιμοΑέτην 
καί τά ; αριστοκρατικά; έκείνας παραγναθίΑας- έτι Αέ άρι- 
στοκρατικώτερον αί άβραί πριγκίπισσαι παρουσιάζονται έ’ξω- 
μοι (decolelees). "Οθεν τό μικρόν αύτό καί άπώτατον εθνο; 
κεκτηται πολιτισμόν ο ύ τυχόντα. ’Αλλά Α έν ύπαρχει λαμ
πρότερα καί πληρέστερα ύπό έποψιν ιστορικήν, ϊνα έν τώ πα- 
ρόντι παραλείπω τήν καλλιτεχνικήν, τ ή ; άπό τού 1870— 82 
έν Ή νωμέναι; Πολιτεία·.; έκΑοθειση; σειράς, τών άπό τή ; ίΑρύ- 
σεω; τού ε”θνου; τούτου προέΑρων καί μεγάλων έςοχοτήτων. 
Παρελαύνουσι σοβαραί, έκφραστικαί α ί μορφαί τών μεγαλο- 
φυϊών τού θαυμαστού τούτου έθνους, άπό τού μεγάλου φιλοσόφου 
F ran k lin  καί τού θεσποιηθέντο; έλευθερωτού W ashington 
μέχρι τού Αυσμοίρου G arfield. ΊΑού b F ran k lin  Jackson 
W ash ington , L incoln, Jeffercon , C lary  W e ls te r , ώσεί τ ι ;  
έξοχο; πινακοθήκη τών άνδρών, οϊτινε; μεγάλοι καί σθενα
ροί ίΑρυσαν τό κραταιόν τή ; ’Αμερική; ε'θνος, καί πρό; οΰς 
εύγνώμ.ονε; οϊ εύεργετηθέντε; τά ; εικόνα; αυτών ανέγραψαν. 
ΣελίΑε; άληθώ; ευκλεείς τή ; ιστορία; έστίν ή σειρά αΰτη.

μία μακρά ύψηλή εποποιία ε“θνους μηΑαμινού, δπερ άπό τοϋ 
Φραγκλίνου άρξαμενον τοϋ βίου του, ήνΑρώθη πανίσχυρου 
μέχρι τού ΓαρφειλΑ. —  Ά λ λ ’ ή ιστορική άξια τών γραμμα
τοσήμων προβαίνει καί περαιτέρω. Τά πολυάριθμα τής ’Ιτα 
λίας βασίλεια παρουσιάζονται άλληλοΑικΑόχω; μέ τά ; πα
ραστάσεις αύτών, σπεύΑοντα ν’ άφανισθώσι πρό τή ; δμοιομε- 
ρού; Ιταλ ία ς. Τά γραμματόσημα τής ΜοΑένης, Πάρμης, 
Rom agna, ΣαρΑινίας, Σικελίας, Τοσκάνης, ύποχωρούσιν όλι- 
γόβια πρό τών έπερχομένων Ιταλ ικώ ν. Καί αύτό τό ιερόν βα- 
σίλειον τών Παπών άναπροσωπεύεται ύπό μακράς ακολουθίας 
γραμματοσήμων, εμφαντικώς προτασσάντων τήν άγίαν μι- 
τραν καί τάς παρκΑεισίους κλεϊς Καί έξέλιπον πάντα ταύτα  
ασθενή καί μ.ικρά, ϊνα  συνησττισμένα άναΑειχθώσι μεγάλα. Ή  
ήρωϊκή Πολωνία άπώλετο' μόνον Αέ δ μεγαλοπρεπή; Αικέφα- 
λο; άετός, τή ; άνΑρεία; αύτών τό σήμα, κατακοσμεί τά 
γραμματόσημά της, ϊνα κινή την συαπαθειαν τού μελ,ετών- 
το; τ ά ; τύχκ ; τοϋ εΰγενοϋς άλλ’ άσυνέτου αύτοϋ ε”θνου;. Έν 
ώ Αέ ταύτα  ήφανίσθησαν, έ'τερα άνέθορον. Τά παμπληθή τής 
Γερμανίας έθνάρια έξέδοσαν πλεϊστα γραμματόσημα άπό τού 
1871 όμως παύουσιν έκδίδεται Αέ μόνον τό τή ; Γερμανικής 
αυτοκρατορίας. Ή  μ,εγαλη Γερμανική ένωσι; δμ.ολογεΐται καί 
Αιά τών γραμματοσήμων. Ή  Κογχικίνα [ΑΣ.Ν| τό Βόρνεον 
[νήσος έν ΑΣ.Ν[, Σούριναμ [ΑΜ.Ν έν Γουϋάνη, άνωθεν τή ; 
Βρασιλίας], Βουλγαρία, Κόγκον [ ΑΦ. NJ, άλλα ι πλεϊσται 
άποικίαι πρό τίνος Αέ/ ύπήρχον, σήμερον είσιν εΌνη. Τά γραμ.- 
μ.ατόσημα αύτών τό Αηλούσι. Ά λ λ ’ δμω; ϊΑετε καί τ ι  ήμάς 
τούς Έ λλη να ; Αιαφέρον Επί Όθωνος τά γραμματόσημα 
έξετυποϋντο έν Παρισίοις· άπό Αέ τή ; μεταπολιτεύσεως τοϋ 
1862 έν Άθήναις. Πρό; τούτοι; Αέ καί έτερον τά τών Ίο- 
νίων νήσων φέρουσιν έντά; τοϋ συνήθους κύκλου τού άγγλικού 
στέμματος, τήν προτορ.ήν τής Βικτωρία;· έπί Αέ τού κύκλου 
ΙΟΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ. Δέν είνε σαφέστατη ένταύθα ή έν- 
Αειξι; τής προστασίας; 'Α λλά καί παμπλειστα άλλα  γεγο
νότα ιστορικά Αύναταί τις νά ϊΑη έπιβεβαιούμενα Αιά τών 
γραμματοσήμ,ων. 'Έν Αέ Αεϊγμ,α τελευταΐον έστωσαν Αύο 
τών Ηνωμένων Πολιτειών κατά τό 1869 τυπωθέντα καί 
παριστώντα, τό μέν τήν άπόβασιν τοϋ Κολόμβου έπί τής 
άνακαλυφθείση; νέα ; Ηπείρου, ξιφήρη καί σημαίαν κρα
τούντα, όπισθεν Αέ τά πλήθη τών στρατιωτών καί μακρόθεν 
τά ’Ισπανικά πλοία έν τώ βαθει τής είκόνος, τό Αέ τό έπί- 
σημον συμβούλιον έν ώ τώ 1776 άνεκηρύχθη ή ελευθερία τών 
Αμερικανών, έν μεγαλόπρεπε! αίθούσν) καί πληθούση συνε- 
λεύσετ τά  Αύο ταύτα γραμματόσημα Αια τε τήν σπουΑαίαν 
ιστορικήν άξίαν, τήν καλλιτεχνίαν, τάς παραστάσεις, τά  χρώ
ματα, τήν σπανιότητα κτλ., κατέχουσι τά ; Αιαπρεπεστέρα; 
θέσεις μεταξύ τών λοιπών. Τά γραμ.μχτόσημα επομένως είσί 
σπουΑαϊα ιστορικά μνημεία. Μ αλιστα Αέ τ ι ;  έάν μετ’ έμβρι- 
θείας ήθελεν έγκύψει εις τήν σπουΑήν αύτών, ήΑύνατο νά κα- 
ταρτισθή έντριβώς ίστορικώς, άλλ’ είτα Αέ καί χρονολογικώς. 
Διότι τά  γραμματόσημα ουχί ά τάκτω ; ρίπτονται έν τα ί;
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συλλογαίς, άλλά κανονίζονται κατά χρονολογικήν τάξιν, έξ ή ; 
άπομανθάνει έκαστο; πύείστας χρονολογίας σπουΑαίων συμ- 
βαματων. Ε ί; τούτο δΑηγούσι κυρίως μέν τά λευκώματα 
(alb lim ) άλλά μ.αλιστκ ή φιλομχθεια παντός έξερευνώντο; ί- 
στορικώ; τά α ίτ ια  τή ; άλλαγής παραστάσεως, τέλος Αέ πε
ριέργως καί αύτά ταύτα τά γραγματόσημα έφ’ ών ένίοτε 
γράφεται ή χρονολογία τής έκΑόσεώς των (ώς τά  Ισπανίας, 
Cuba Porto-rico). Άναποφεύκτως δμω; Αιά τούτων πά ; 
τ ι ;  είσΑύει εις τήν Γεωγραφίαν και άκων. ’Εγώ τούλάχιστον 
τά ; όλίγας γνώσεις μου έπί τή ; γεωγραφία; εκ τών γραμ
ματοσήμων έπορίσθην. Ά ναγκαζετα ί τ ι ;  πολλακι; νά έξε- 
ταζη πού άνήκουσι τά  Αιαφορα έθνη εί μ.ή, ώ ; συχνακι; 
συμβαίνει άπ’ αύτών τών γραμματοσήμων καθίσταται αύ- 
τόΑηλον. Ήκούσατέ ποτε έθνος Lagos [ΑΦ| ή S te lla land  ή 
T im or [ΑΣ.Ν] Nabiia [ΑΣ. ΊνΑία]. T ah ili |Ω) Miquelon 
[νήσοι έν ΑΜ Β], M ontserrat [Ά ντ ίλλη ], Gabun [ΛΦ.Δ| 
κτλ. κτλ . ; Καί όμως ύπαρχουσι καί γραμματόσημα έκδί- 
Αουσιν έξ ών, ε’.Αώ; τ ι ;  τάς παοαστασεις, μανθάνει ή είσιν 
έλεύθερα ή υποταγή. Ή  άπό τών γραμμ.ατοσήμων ωφέλεια 
σχετικώςπρό; τήν γεωγραφίαν είνε σπουΑαίΟτάτη καί παρατη
ρήσατε οτι γραμματοσημοσυλλέκτη; αληθής, είνε καί καλό; 
γεωγράφο;. Έξετάζων τ ι ;  τά  γραμματόσημα τών Αουκάτων 
καί βασιλείων τής Γερμ.ανία; άποκτά πλήρη καί λεπτομ.εοή 
γνώσιν τών χωρών, α ϊτινε; άπαρτίζουσι τήν μ.εγαλην 
ταύτην αύτοκρατορίαν. Ταύτό συμβαίνει καί παρά τή ’Ιτα 
λ ία  ή ; τά  ποτε κράτη έμνημονεύσαμεν. Ά π α σ α ι σχεΑόν αϊ 
νήσοι τών Ά ντλλώ ν καί τού Ειρηνικού ’Ωκεανού έχουσι 
γραμματόσημ.α. Καί έν ώ τά  όνοματα καί έθνη Tabago, 
Rarbados, F id ji, Tasm ania κτλ. είνε άγνωστα τοίς πολ- 
λ,οϊς, τοίς γραμματοσημ-οσυλλέκται; δμω; γνωστότατα καί 
συνηθέστατα. Καί θ’ άπορήση τ ι ; βεβαίως άκούων δτι καί έ- 
παρχίαι καί πόλεις μανθανονται άπό τών γραμ.ατοσήμ.ων— 
ούχί άπό τών σφραγίΑων άπαγε· τό μέσον είνε επισφαλές—. 
’Ακούσατε. "Ολαι αί έπαοχίαι αί άποτελούσαι τήν Αμερικα
νικήν Αηρ.οκρατίαν Κολομβίαν |ΑΜ.Ν| άλλοτε νέαν Γρενά- 
Ααν, ΙκΑίΑουσι μέχρι τούΑε ίΑιαίτερα γραμ.ματόσημ.α. "Οθεν 
ύπό τά  Κολομβιακά περιλαμβάνονται τά  τής Νέας Γρενα- 
Αης, A ntioguia, B o liw ar. G undinam arca, Panam a, San 
tander, T o lim a; οΰτως ώστε μανθάνει τ ι ;  πολλά μή έν Έ λ- 
ληνικαϊς γεωγραφία·.; περιεχόμενα. ’Επίσης α ϊ μικραί έπαρ- 
χ ία ι καί πόλεις αί άποτελούσαι τ ά ; Confedérate S tates 
τής ’Αμερική; [Β| (έτεραι a i  UnÍted-State>='Hvowivai πο- 
λιτεία ι.) μέχρι τοϋ 1>65 είχον ίΑιαίτερα καί αύτα ί γραμμα- 
τόσημα (A tliens, Ratón Rouge, Charleston , D anville , 
F redericksburg , Goliaroi κ. τ .λ . μέχρι τριάκοντα . Αύτό 
τούτο πράττουσιν καί α ί πόλει; καί πολιτικαί τών U uiled 
S tates μέχρι τού 1847, καθ’ δ Αιαστημα ύπάρχουσιν τά γράμ- 
υ.ατόσημα τής New— Yoc, A lexandria , S t. L orcis, 
B ratlleboro , Baltim ore κ .τ .λ . τούτο Αέ καί έν Έλβετίιγ 
Geneve, Basel, Zurich). Καί νύν Αιάφορα έκ ποικίλων αί-

τιών φέρουσιν ονόματα πόλεων καί γενικώς Αιαμερισμάτων 
τού κράτους.

Μετά τά ; τρεί; τα ύτα ; άρετά; τών γραμματοσήμων (ιστο
ρίας. χρονολογίας, γεωγραφία;), είσερχόμεθα εις πάνυ υψηλήν 
καί σπουΑαίαν επιστημονικήν έρευναν, τήν εθνολογικήν. Ίσως 
τινές θεωρήσωσι τό πρδγμα άστειότερον, Αιότι Αεινώ; ή κακή 
ίΑεα έλυαχνθη τήν τιμήν καί ύπόλειψιν τών γραμματοσήμων, 
παρχτηρούντε; δτι τόσω εύτελή άντικείμενα μέχρι; ϋψίστη; 
σπουΑαιότητο; άναγω έκ συμπάθεια; πρός αύτά. Έ πιτραπείτω 
δμω; κατά τών τοιούτων αιτιάσεων ούΑέν ν’ άντιτάξω . άλλ ’ 
ώ ; έν άρχή είπον, άπλά πραγματα νά ε’κθέσω ε’μφανέστατα 
Αιευκρινίζοντα τήν άλήθειαν. Άρχόμενος Αέ τής έρεύνης ση· 
μειώ οτι λίαν Αυσχερού; δντος κατά τάξει; νά κατανείμω τά ; 
πολλαπλά ; εθνολογικά; παρατηρήσεις, ανωμαλία τ ι ;  ύφίστα- 
τα ι περί τό μέρος τούτο.

Τά γραμματόσημα τή ; βορείου Βορνέου άνηκούση; τοι; 
“Αγγλοι; (ούχί όλης άλλά κατά τά βορειοδυτικά παράλιχ, 
τών λοιπών ά/ηκόντων τοίς Όλλανό'οίς, καί τού εσωτερικού 
τοϊ; άγριοι;) φέρουσι λέοντα, πλοίον καί Αύο ιθαγενείς Μα. 
λαισίους μετά τών παραδόξων δπλισμών των, πρός Αέ γράμ.- 
ματα ’Α γγλικά, Ά ναμητικά  καί Σημιτικά “Εν μόνον τοιού- 
τον γραμματόσημων, είνε πλήρης έθνονολογία τού έθνους τή ; 
Μ αλαίκή; νήσου, κα τ ’ έκτασιν μεγαλειτέρα; α ύτή ; τή ; ’Αγ
γλίας, καί έτι πρό;, τή ; Γαλλίας. Διότι δ μέν λέων ύποΑή
λοι τά άγρια καί φοβερά σαοκοφάγα άτινα Αιχιτώνται άνά 
τήν νήσον δμ.οίαν τή φύσει τή  Αφρική, άτε έπί τού ισημ.ε- 
ρινού κειμένην- το πλοίον, το έπ’ έσχατων παρά τών Ά γγλω ν  
καί ΌλλανΑών άναπτυχθέν Αραστήριον έμπόριον τή ; νήσου 
τών άΑαμάντων καί τού χρυσού, οί Αέ ώπλισμένοι Μαλαίσιοι 
τού; άγριωτατους καί θηριώδεις σχεΑόν ιθαγενείς κατοίκους, 
οϋς μετά κόπον εξώθησαν πρό; τά έ'σω οί Εύρωπαίοι κατα- 
κτητα ί, έπικινΑύνου; καί νύν έκάστοτε· τή Αέ εθνολογική ταύτιΐ) 
περιγραφή ύποβοηθεί καί ή Άναμμ,τικο— σημιτική γραφή ώς 
ένδειξΐ; τή ; καταγω γή ; καί φυλή; τού Βορνεακού έθνους- τ ε 
λευταία Α' ένυπαρχουσιν καί τά  'Α γγλικά  γράμ.ματα εύ- 
νοήτου σημασίας. Κατά ταύτα  δθεν τά προμνησθέντα γραμ.
ματόσημα παρέχουοιν ήμίν τελείαν έθνολογίαν τή ; Βορνέου.— 
Τήν αύτήν σημασίαν κέκτηνται σπανιώτατον τών Ηνωμένων 
πολιτειών γοαμματόσημον ώ ; κατακλει; σειρά; ώραιοτατης, 
τού 1875, ένδιαφερουση; Αέ καί ήμά; τού; Έ λληνας καί περί 
ή ; βοαΑύτερον, έκ προθέσεως παρά τών εύφυεστατων ’Αμερι
κανών γενόμενα. Διότι παριστά τήν ινδικήν θεότητα Μινε- 
χαχά  ύπό τήν ’.Αίαν τής φυλή; ταύτης περιβολήν, έν μέσιμ 
τή ; άφθονου άγριας βλαστήσεω; τών έκτεταμένων πεΑιαΑων 
τή ; πέμπτη; ήπείρου, καί τών σκηνών τών ίνδών, πρό; κα- 
τάδειξιν τών πρώτων κατοίκων τού Νέου Κόσμου, άφ ών πολλά 
άμεριχανικά γένη νύν κατάγονται. -  Έτερον είΑο; έθνολογική; 
παραστάσεώς έστιν ή τή ; τών προϊόντων ζώων, φυτών, κ .τ .λ . 
πο ιδ ;τινο ; χώρα;. Οΰτω ή έν τώ κόλπω τού Λαυρέντιου τή ; 
Β. ’Αμερική; νήσο; N ew— Foundland, έπί τών γραμματο-
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σήμων της έπιτίθησιν φώκην καί κήτος {λίγα, δ ιά  την αλιείαν 
ώντινων διχπρέπει καθ’ ολον τον κόσμον. 'Ομοίως καί δ έν τή 
αύτή ζώνη, Καναδάς [AM. Β|, i t '  άνάλογον α ιτίαν, ε'χει φώ- 
κην έπί των γραμματοσήμων του- ή δέ Περουία το αύτόχθον 
ζώον Λχμχ καθ' έκυτό ή μετ’ άλλων. Γενικώς δέ πολλά έθνη 
έν τοίς γραμματοσήμοις αυτών έχουσιν ίδιχζοντα ζωα, ών ή 
W est— A u stra lia  (κύκνον), ή Guatemala | AM. Β.) (παππχ- 
γάλον), ή ’Ιαπωνία (ταώ , φα-Jtavov καί άετόν), κτλ ., τινά 
των γραμματοσήμων τής ’Αφρικανικής [Α] παραλίας L iberia 
παριστώσιν φοινικόδενδρα μετ’ άλλης φυτείας καί άροτρου 
εις δεΐξιν τής μεγίστης ευφορίας τής γής ταύτης, διά τού 
εμπορίου του έκ φοινίκων ελαίου, του πεπέρεως καί τής όρύ- 
ζηςπλεϊστκ άκμχζούσης.1 ’Αναλογώ; τά  τής Όράνζης [ΑΦΝ], 
είκονίζουσιν όπωροφορον δένδρον ώσεί λεμονέαν ένεκα τής ευφο
ρίας τής γής περί τάς πορτοκαλλέχς καί λεμονίας, σίτον, 
δρυζαν κ. τ . λ . άτε όμοιου τοΰ κλίματος αυτής τού τής L i
b eria . Τά τής N icaragua [παρά τον Παναμαν) φέρουσι 
κωνοειδή δρη ώσεί τά ηφαιστειογενή ϊνα δηλώσι τήν δντως 
ηφαιστειογενή στρωματωσιν αυτής, διασχιζόμενης ύπό των 
Κορδιλλιέρων ύπέρ τά  30  ηφαίστεια έχουσών κατά τάς χώ
ρας ταύτας. Τά δέ τής γνωστής νήσου Ά γιος Σωτήρ (ή 
Γουαναχάνης San Salvador), τού παοά τού Κολόμβου πρώ
του άνακαλυφθέντος μέρους τού Νέου Κόσμου, έχουσιν αυτό 
τούτο ηφαίστεια διά τόν αυτόν λόγον2.

Ά λ λ ’ α ϊ έθνολογικαί αύτα ι παρατηρήσεις είσίν άπλού- 
σ τατα ι καί ξηρόταται, περιεργοτέρας δέ σπεύδωμεν νά πα- 
ράσχωμεν ούχί τοσούτω τοιαύτας ώς άγνωστα άνακοινούσας 
άλλά διά τόν τρόπον καθ’ 'όν έξήχθησαν. Προϊόντως ή πα- 
ρατήρησις δέν οίκονομεί τά  συμπεράσματα αυτής έκ τούτων 
μόνον τών καλλιεργησίμων γαιών, άλλά  διορατικωτέρα α
νευρίσκει πανταχού πίονα γα ϊαν καί λειμώνας ευθαλείς, άφ' 
ών καρπούται. Περισυλλέγει τά πάντα μ.ετ’ έπιστασιας έξε· 
τάζει, αναλύει, άνασυνθέτει, πάλιν παρατηρεί τήν γενικήν 
άποψιν, καί τέλος συγκροτεί τάς θεωρίας της, καταγράφει 
τά  έξαγόμενα, κρατεί άληθή έθνολογικήν γνώσιν. Οΰτω πα 
ρατηρήσατε, Οτι τά αγγλικά γραμματόσημα κατά τόν πεν
τηκονταετή περίπου αύτών βίον, ούδέ κατά κεραίαν ήλλα- 
ξαν τήν κυρίαν παράστασιν. Ή  προτομή τής Βικτωρίας καί

L  Τοΰ λόγου περ ί τή ς  χώρας τα ύτη ς  εαπεσόντος, αναγράφω  π ερ ι
έργους τ ινά ς  σημειώ σεις π ερ ί α υτή ς . Ή  παρα λ ία  α ϋτη  έστίν αποικία  
ίορυβεΐσα περί τάς άρχάς τοΰ παρόντος α ίώνο ; ύ π ' ’ Αμερικανών άποίκων 
μαύρων, α λλα  χρ ιστιανώ ν, ε π ί τ ώ  σκοπώ τή ς  εκπολιτεύσεως τώ ν ομο
φύλων τω ν . Έ ν  τή  κοινωνία δέ αύτώ ν δέν εΐνε δεχτοί λευκοί, έν ώ  έν 
τούτοις εχει δημοκρατικόν πολίτευμα κ α ί πρωτεύουσαν τή ν  M onrovia 
(4 ,000  κχτ.). Ή  χώ ρα ύπερβαίνει κατά  τή ν  εκτκσ ιν τή ν  'Ο λλαν
δ ίαν, ά λλ ’ αραιού πληθυσμού σχετικώ ς εκείνη· πχρεμφέρει δ’ ήμι'ν (διότι 
εχτασις 1 (Λ ιβερ ία ): 2  (Ε λ λ ά ς ) , κ α ί κάτοικοι 1 : 2 ).

2 ) Τούτοις προσθέσατε τή ν ιδ ια ιτέραν ταύτην εθνολογικήν παρκτή - 
ρησιν, δτι τ ά  τρ ία  επόμενα κράτετ άνκποσπάστως φέραυσιν, ή  μέν Ε λ 
β ετ ία  σταυρόν, ή  Τουρκία ημ ισέληνον κα ί ή  Κ ίνα  τερατώδη δράχοντα- 
τεκμήρ ια  τώ ν θρησκευτικών τω ν πεποιθήσεων.

πάντοτε ή χύτή προτομή, μετά διαφόρων πλαισίων καί με
γεθών. Τό δέ παραδοξότερον συνίσταται εις τό οτι, οΰδ’ ά 
παξ καί έν αύτα ϊς έτι τοίς πρό δ ιετία ; έκδοθεΐσι ούδαμώς 
μετεβλήθη, σίτε νεωτέραν ούτε πρεσβυτέραν παριστώσα τήν 
άνασσαν, άλ,λά πάντοτε νεαράν καί ευπρεπή ώσεί τής αθα
νασίας τυχούσαν. Δέν εινε αληθώς ύπέρ τήν άνθρωπΐνην ύ- 
πομονήν ή έπιμονή α ΰτη ; άλλ ' έγίνετο ίσως ίνα έπιμαρτυρή 
οτι οί “Αγγλοι είσίν οί έπιμ.ονέστεροι καί ίδιοτροπώτεροι τών 
ανθρώπων. Καί δέν άληθεύει; Έν ώ τουναντίον .πολλά έ'τερα 
έθνη πλείστας ποιούνται έκδόσεις άνευ άφορμής· ώς οί Βούλ
γαροι, δεικνύοντες τό άσταθές καί εΰμετάβολον αύτών, ά- 
ριθμούσιν έντός 6 έτών, 5 έκδόσεις τών γραμματοσήμων αύ
τών, μετ' ένχλλχγής τών χρωμάτων μόνον, άναιτίως. Παρα
δοξότερον ε'τι δύναταί τις νά κρίνη έκ τών γραμματοσήμων 
κών Ηνωμένων Πολιτειών καί τής ’Αργεντινής, φερόντων 
τάς εικόνας τών ένδόςων άνδρών τών πολλαχώς εΰεργετη- 
σάντων τά ίδια έθνη, εις τεκμήρια εύγνωμοσύνης. Ά λ λ ' εύ· 
γενίστερον, κα τ ’ έμέ, τούτων καί πάντων τών λαών ή δημο
κρατία τής Χιλής [ΑΜ-Ν| κλειζετα ι, προσφέρουσα μόνη 
αΰτή , πρός ύψίστην προσωπικότητα, τόν Κολόμβον, διά τής 
αείποτε είκονίσεως αυτού έπί τών γραμμ-ατοσήμων τη ς, τήν 
ευγνωμοσύνην τού Κόσμου. ’Ιδού έθνη εύγενή, ιδού λαοί ευ
αίσθητοι, οϊτινες άξιούνται θαυμασμ,ού.

Μεταβαίνων ήδη εις τάς περί πολιτισμού έθνολογικάς έκ 
τών γραμματοσήμων μελέτας καί κρίσεις, έν μόνον θ’ ανα
φέρω παράδειγμα άπό τής πληθύος ήν δύναμαι νά προσα- 
γάγω , παρατηρών τό μακροσκελές τού τών γραμματοσήμων 
εθνολογικού τμήματος. Νομίζω δτι πάς συμφωνεί τούτω, δτι 
οσω πλείω είδη χρήσεως γραμματοσήμων ύπάρχουσι παρά 
τιν ι εθνει, τόσιμ μείζων και ό πολιτισμός. Διότι έκάστη χρή- 
σις γραμματοσήμων, πληροί μίαν κοινωνικήν ανάγκην έπε- 
δεκτικήν χρήσεως γραμμ,ατοσήμων, προελθούσαν φυσικώτατα 
έξ οΰδενός άλλου εί μή, έκ τής άναπτύξεως τών κοινωνικών 
σχέσεων, άρα τού πολιτισμού. Παράδειγμα λοιπόν πρόχειρό- 
τατον φέρω τάς Ηνωμένας πολιτείας, έν αίς ή χρήσις τών 
γραμματοσήμων ύπερεξηκόντισε τήν έν παντί άλλο» έθνει. 
Έχουσιν ύπέρ τά  δεκαπέντε είδη, δι’ ύπερδεκαπέντε χρήσεις 
(τά  κοινά, τά εισπρακτέα, τά  τών έφημ.ερίδων καί περιοδι
κών, τά  τών ύπουργείων, τά  έντός τών πόλεων, τά  τής δη
μοσίου υπηρεσίας κτλ). Φαντάσθητε επομένως πολιτισμόν. 
’Επίσης έν Έλβετί^:, Βελγίω κτλ . Καί τό πράγμα θεωρεί 
σπουδαΐον, διότι ούχί έξ άπλής ιδιοτροπίας γίνονται ταύτα, 
άλλ ' όταν δ πολιτισμός αύξήση καί αί σχέσεις πολλαπλα- 
σιασθώσι, τότε έκδίδονται γραμματόσημα ιδιαίτερα ύπουρ
γείων καί τηλεγράφων, εφημερίδων καί σιδηροδρόμων. Ταύτα 
άρκοΰσι.

( ’Ακολουθεί).
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Άναντιρρήτως σήμερον ό κ. Δραγούμης ttvat μία τών 
συμπαθεστέρων πολιτικών φυσιογνωμιών, tic τών εκλεκτότε
ρων τύπων, άνδρός έπιστήμονος, πολιτευτοϋ διακεκριμένου, υ
πουργού χρηστοτάτου. Καθ’ ήν εποχήν μ.* μειζονα εντασιν 
πρωταγωνιστεί εν τή παρ’ ήμΐν κοινωνία -ο ανίκανό τη ;, πολ- 
λακις δέ τά φαυλότερα κοινωνικά στοιχεία βακχέουσι καί 
κορυβαντιώσιν ε"ν τε τη  πολιτική καί τή διοικήσει τού Κρά
τους μετ’ απαραδειγμάτιστου έν τή  καθόλου 'Ελληνική ιστο
ρία Ορασύτητος, χαρακτήρες καί ικανότητες, ώς τού κ. Δρα- 
γούμη, είναι καί ζηλωτοί καί πολύτιμοι.

* *
Λόγω καταγωγής ό κ. Δραγούμης ανήκει εις μίαν τών εϋ· 

γενεστεοων καί λαμπρότερων Ε λληνικών οικογενειών τού πε. 
ριβλέπτου συγγραφέως τών Ί a ta p u z a r  Λ ζαρ ,νήσεω ΐ, υπο τας 
ώραιοτέρας εντυπώσεις οικογενειακού παρελθόντος, ώς όνομα, 
ώς χαρακτήρ καί ώ ; ίκανότης τιμρί τ'όνομα εκείνου, ού α ί έν 
γ£νει κοινωνικαί, ήθικαί καί πνευματικαί εκδουλεύσεις πρός 
τό 'Ελληνικόν Έθνος περιστέφονται διά τής εγκαρδίου ευ
γνωμοσύνης τών νεωτερων Ελλήνων. Τις ΰπήρςεν δ γηραιός 
τής « Πανδώρας» συγγραφεύς, πιστώς είκονιζει, ώραΐον γράμμα 
τού ναυαρχου λόρδου j l á v o r c ,  γράφοντος πρό πολλών ετών 
ε ί; την θυγατέρα τού άνδρός ;

«Τού πατρός υμών & βίος ύπήρξεν άξιος θαυμασμού, δ·.' ό- 
σας προσήνεγκεν ούτος εύγενεϊ; θυσίας, πλήρης ενθουσιασμού 
καί πατριωτισμ.ού, τά. δέ τέκνα αυτού άναμφισδητήτως θα 
κληρονομήσωσιν όνομα τιμ ιώ τατον.»

Είς έτερος διάσημος ελληνιστής καί φιλελληνικώτατος ά- 
νήρ, δ πολύς EggiT άριστον επιτάφιον ε”γραφε πρός τήν οικο
γένειαν τού Ν. Δραγούμη, ότε άποστέλλων έν τή εποχή τής 
τελευτής του τά. ειλικρινή συλλυπητήρια του, άνέφερεν ; « Ο 
θάνατος τού ύμετέρου πατρός άφίνει μέγα πένθος είς πάντχς 
τούς Έ λληνας πατριώτας καί είς πάντας τού; φιλέλληνας, 
ίδ ια  δέ είς την ύπέρ τής ένισχύσεως τών ελληνικών σπουδών 
Παοισιανήν ήμών Κοινωνίαν».

*
• ·

Σπανίως μάλλον εξαίρετοι παραδόσεις παρασκευάζουσι τήν 
έν τώ μέλλοντι εργασίαν ατόμου, προωρισμένου, ΐνα δράση έν 
τή πολιτεία, έν ή άνετραφη καί ε’ζησεν... Τήν καταγωγήν καί 
τήν κληρονομικήν αρετήν τού κ. Δραγούμη έπέρ^ωσχν αί έν 
ΓΙκοισίοις μ.ακραί σπουδαί αυτού, ότε έτανήλθεν εις την π α 
τρίδα του μέ τό δίπλωμα διδακτορος τής νομικής, ήρξατο 
δέ άμ,έσως έν τή δικαστική υπηρεσία αναγνωριζόμενη ή υπε

ροχή του.
Ό  κ. Δραγούμης έπροικίσθη υπό τή ; φύσεως διά. νοός ισχυ

ρότατου, τά  μαλα προσκλινούς είς έμβριθεϊ; καί σπουδαίας 
έννοιας, διά σπανίας φιλομαθείας καί έργατικότητος, άμα δέ

γενναίας καρδίχς, άκαμπτου σταθερότητος και ακαταγώνι
στου δυνάμεως θελήσεως. τΗτο προωοισμένος ί’να άρμοδιώ- 
τερον ύπηρετήση τό Έθνος του . . . .

Άποσυρθείς τού δικαστικού κλάδου, είς δν ταχιστα διε· 
κρίθη, καί τής δικηγορικής έργασίας, είς ήν μετέπειτα δλο- 
ψύχως άφωσιώθη, έπεδόθη είς τό πολιτικόν σταδιον, ένωρί- 
τα τα  δέ σήμερον έν τή πολιτική σκηνή κατέλαβε θέσιν δ ια 
πρεπή. 'Ως υπουργός είναι παράδειγμα αξιοπρεπέστατου άν- 
δρό;, άποπνέοντος το μύρον τής αρετή;, πλειστάκις δέ κατέ- 
δειξεν, ότι έν έαυτώ τό καθήκον τής αύταπαονήσεως, τοσού- 
τον υπάρχει ζωηρόν, ώστε νά. δεσπόζη πασης έγωϊστικής έ- 
πιθυμίας καί μόνος δδηγός τών πράξεων αυτού νάνχδεί- 
κνυται. Ως κοινοβουλευτικός ρήτωρ είναι ευκρινής καί σα
φής. άποφεύγων τήν έξεζητημένην ευγλωττίαν, δ λόγο; του
δέ ίε ν  στερείται έπιτυ/ων /ρω^.ατισ^.ών.

*

* »
Μετά τόν θάνατον τού αειμνήστου Κονμουτόούρου·, το Ελ

ληνικόν Έ θνο; έφάνη οίονεί συναισθανθέν τήν ανάγκην νέου 
πολιτικού βίου, ή δέ πολιτική τών προγενεστέρων χρόνων, ή- 
Τι; έφαίνετο αντλούσα τάς εμπνεύσεις της από τού παρελθόν
τος, δέν έθεωρείτο πλέον ώς άνταποκρινομένη είς τάς νέας 
άνάγκας τής Ελλάδος. Ά φ ίνετα ι τό στάδιον τή ; έργασίας 
είς τόν κ. Τρικούπην πλήρες, τά χ ισ τα  δέ οΐ καιροί κατέδει- 
ξαν ότι αυτός ήτο καί δ άνθρωπος τού έθνους. ’Απ' άρχής 
ύπό τήν σημαίαν αυτού ταχθεί; δ κ. Δραγούμης παραμένε^ 
συνεργάτης χρηστό; καί αξιοπρεπής φίλος πολιτικός τού έξο
χου πολιτευτού, πρός δν ή πατρίς αμέσως άπέβλεψε, διότι ή 
υπέροχο; νοημοσύνη του μόνον ήδύνατο νά ύπηρετήση τά.ς 
νεας άνχγκας αυτή ; καί νά διάνοιξη άληθεΐ; δρίζοντας πα·
τριωτικωτατης ένεργεία;, ριζικωτάτων μεταρρυθμίσεων.

*
• *

Ό  κ. Δραγούμης είναι σήμερον έκ τών ειλικρινέστερων φ ί
λων τού κ. Τρικούπη. Τόν υπηρετεί, έξ άκρας πεποιθήσεω; 
ακολουθών τάς πολίτικα ; του άρχάς, συνεργάζεται μετ’ »'■>· 
τού, διότι έξ άρχής έπείσθη, ότι οότος θά ήνε τό μόνον π ο λ ι
τικόν πρόσωπον, ε ί; δ ή νεωτέρα γενεά έπί μακρον θά έμπι- 
στευθή τήν τύχην τής πατρίδος, δ μόνο; άξων, περιξ τού ό
ποιου θά περιστραφή δ νεώτερο; πολιτιχ.ός βίος τής Ελλάδος 

Δικαίως έντεύθεν παρά τώ κ. Τρικούπη άξιούται θερμό
τα τη ; ά γα πη ; καί πολλής έκτιμήσεως. Δύναταί τ ις  είπεΐν, 
ότι άπό τού χρόνου τής άποσκιρτήσεως τού κ. Ράλλη και τού 
θανατου τού Λ ομβαρδού ,  ύπαρχει μεταξύ αύτών οϋχί μόνον 
φιλία, άλλα καί αμοιβαία τις άλληλεπίδρασις. “Ισως είναι εν 
τοϊς ύπουργικοι; συμβουλίοις δ ουζητικώτερο; μεταξύ όλων 
τών συναδέλφων του, μετ’ αύτού δ' δ κ. Τρικούπη; συζητεί
καί συναποφασίζει τάς ουσιωδέστερα; πολιτικά ; πραςεις.

•
• *

Ούτως απολαύει σήμερον δ κ. Δραγούμης πανδήμων συμ
παθειών, γενικωτάτης άκαταμαχήτου πολιτικής έπιρόοής. Έ ν 
τή πολιτική δέν είσεχώρησε διά τής συκοφαντίας, Ούτε ή ο-
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Αίγον κατ’ ολίγον δημιουργηθεϊσχ πολιτική του δύναμις άπερ- 
£ευσεν έκ τών φαύλων μέσων, άτινχ διαθέτουσι παρ’ ήμΐν αί 
έκνομοι καί αθέμιτοι έργασιχι, ή δύναμις τών χυδαϊκών φρο
νημάτων, ή καταστρέφουσα πολλάκις καί κχθιστώσα άγνώ- 
ριστον κεκτημένην έπιρροήν, άδιαφιλονείκητον ύπόληψιν.

Συγκεντρών έν έαυτώ υπέροχα προτερήματα καρδίχς καί 
διανοίας, αρετής καί μαθήσεως, μετέχων βίου έλευθερίου, πε- 
προικισμένος με πολιτικόν νούν καί δραστικόν χαρακτήρα, μέ 
θέλησιν καί υλικήν ανεξαρτησίαν, ανήκει είς τήν νεωτέραν πο
λιτικήν γενεάν, ήτις όλονέν τείνει νά διαπλασση νέαν χρη
στήν έλληνικήν πλάσιν, κατόπιν τή ; καθχρσεω; τού βαρέος 
άγους τών διοικήσεων προγενεστέρου έποχών. υπηρετών δέ 
σθεναοώς τάς άρχάς τού κ. Τρικούπη, προώρισται νά παρά- 
σχη επιφανείς υπηρεσία; ε ί; τήν πατρίδα του, συνδέων τ ’ ό
νομά του μ-ετά τών επ’ ώφελεια αυτής σπουδαιότερων έργων.

ΙΐΙλΝΝΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

ΠΕΡΙ Τ Ο ΪΚ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Ο Σ
ΥΠΟ

Μ . Α .  Β Α ΪΕ Ρ -

Έ κ πάντων τών ύπό τής συνειδήσεως επιμαρτυρούμενων 
γεγονότων ούδέν έστιν έγγιστα τού προβλήματος τού ήμετέ- 
ρου προορισμού, ουδ’ όπερ μάλλον καί απ’ ευθείας ένδιαφέιει 
τήν τής ζωής άσκησιν, όσον ή ιδέα τού ηθικού νόμου. Έκ 
τ ή ; ιδέας ταύτη ; έξαρτάται σύναμα ή ήαετέρα αξία, τό με- 
γαλεΐον καί αύτή ή ήμετέρα ύ’παρξι;· επειδή δέν δυνάμεθα 
νά ζήσωμεν εκτός τής κοινωνίας, δέν ύπαρχει κοινωνία άνευ 
τού νόμου τού καθήκοντος.

Δυνατόν νά θεωρήσωμεν τό καθήκον είτε καθ’ εαυτό, ώσ
περ ύπερτάτην άρχήν τής ήθικής, εϊτε έν τα ϊς συνεπείαι; του 
ή  έν ταΐς διαφόοοις έφαρμογαΐς ών ή άρχή αϋτη έστίν επι
δεκτική. Ί ’πό τήν πρώτην ταύτην έ’ποψιν μέλλομεν ένταύθα 
νά τό θεωρήσωμεν, μέλλομεν ένταύθα νά πραγματευθώμεν 
περί τού καθόλου καθήκοντος, άλλαχού Ομιλήσου εν περί τών 
καθηκόντων ιδίως.

Ό πως έφιχθώμεν είς ακριβή καί πλήρη γνώσιν τού καθή
κοντος, δέον νά σπουδάσωμεν αυτό πρώτον έν τή φύσει ζον, 
ε ιτα  έν τή  ά ρ χ ν  τον, οί δύο οΰτοι τίτλοι συγκεφχλαιούσι 
πάντα τά λεπτομερή ζητήματα , άπερ περιλαμβάνει τό πρό
βλημα ήμών.

Ιον Τι έστι τό πρώτον τό καθήκον καθ’ εαυτό; καί τίνες 
οί ουσιώδεις τούτου χαρακτήρες;

Δύο κλασεις παραγόντων κινούνται έπί τής τού κόσμου 
σκηνής. Οί μέν τυφλοί καί καταδεδικασμένοι ώς έκ τούτου

είς αίωνίχν δουλείαν τείνουσιν άκουσίως καί άγνώτως είς τό 
προωρισμένον τέλος· τοιούτοί είσιν οί αστέρες, τά φυτά, τά 
ζώα- οί δέ νοητικοί καί έλεύθεροι βαδίζουσιν ή τουλάχιστον 
δύνανται βαδιζειν έν γνώσει καί έκουσίως εις τόν προορισμόν 
των- τοιαύτη ή άνθρωπότης.

Εί; τά δύο ταύταείδη  τής ένεργεία; δύο είδη νόμων άν- 
ταποκρίνονται- τά  όντα τά μή γινωσκόμενα τήν άνευ έπιγνώ- 
σεωςλαμ,βάνουσινώθησιν είςήν ύποχωροΰσιν άνευ τής έλαχίστης 
αντιστάσεως' ó νόμ.ος των ό φνσ ιζοζ  νόμος δηλούται διά χα
ρακτήρας άηττήτου ανάγκης, τυφλής, δηλ. τού πεπρωμένου 
Πολλφ διάφορός έστιν ή θέσις τών νινωσκόντων καί κατε- 
χόντων έαυτά όντων, Ό  νόμος των, ό ηθικός νόμος, καίτοι 
έπιτάττων αυτοί; οΰτω πολιτεύεσθαι, άφίησιν αύτοϊς τήν δύ- 
ναμιν τού άλλως ένεργεΐν· αί έπ ιταγα ί του είσίν όρισμ.οί ου; 
δύνανται νά μή έκτελέσωσι, καίτοι αίσθανονται έαυτά υπό
χρεα νά ύπακούωσιν αύτώ . Υ πάρχει ένταύθα ανάγκη ιδ ιαι
τέρας ταξεως, sui g en eris , ήτις δέν μάς εγκαταλείπει είς 
ήμάς αυτούς, καί έν τούτοι; δέν μάς καταναγκάζει. "Iva έκ- 
φρχσωμεν διά μίάς λέξεως ε’κείνο όπερ ήθελομεν μάτην άπο- 
πειραθή νά όρίσωμεν, ό ήθικός νόμος δέν καταναγκάζει, ύπο- 
χοεοί. Ή  ήθική ύποχρέωσίς έστι τό καθήκον.

Τό πράγμα δέν γινώσκει ύποχρέωσιν, μόνον τό πρόσωπον 
υποβάλλεται εις αυτήν. Είς το ουνιστάν μάλιστα τήν ατο
μικότητα ήμών δηλ. εί; την έλευθερίαν απευθύνεται τό κα
θήκον εξαιρέσει τής προθεσεως δέν υπάρχει μήτε ήθικότης, 
μητε άνηθικότης. Ή  εύθυτατη πράξις, ή τά  μάλιστα σύμ
φωνος τώ κανόνι, έάν δέν έχη ώς άντικείμενον παραγομένη 
νά ¿Ατελέση τον νόμον στερείται πάσης ηθικής άξίας. Ούδέν 
παρακωλύει ά π ’ εναντίας ώστε νά μ.ή ύπάρχη ή ήθικότης 
καί νά μή άναδείκνυται παρά όντι παρά τού όποιου άφηρέ- 
θησαν οί όροι τή ; ένεργεία; καί όπερ δέν δύναται πλέον ή 
νά θέλη.

Τό καθήκον τήν έλευθέραν μόνον θέλησιν άναγκαζει· άλλα 
τήν αναγκάζει άπαραιτήτως, τήν αναγκάζει πανταχού καί 
πάντοτε. Η ήθικη ύποχρέωσίς έστι καθ’ άπασαν τής φράσεως 
τήν αυστηρότητα παγχόσμυο ι:  καί ü r a y x a ia -  Δέν υπάρχει 
έλευθέρα θέλησις μή άναγνωρίζουσα κανόνα, νόμον τινά- διά 
τόν ένεργούντα, τυγχανοντα δέ ήθικότητος, καθ’ όσον έστιν 
έπιδεκτικός ταύτης, ουδόλως ύπαρχουσι πράξεις άδιαφοροι 
Η ύποχρέωσίς εκεί μόνον ΐσ τατα ι ένθα παύει ή έλευθεοια- 
ό τι δύναμαι διά τό άγαθόν, τό οφείλω.

Τό καθήκον ούκ ε'στιν άναλόγως τών περιστάσεων μάλλον 
ή ήττον υποχρεωτικόν. Ή  ύποχρέωσίς έστι μία ή έ'στιν όλό- 
κληρος ή ούκ ε'στιν. "Iva τ ί λαλητέ περί a v a r i ip a c  ύποχρεώ- 
σεως, περί ύποχρεώσεως εύρ ε ία ι ; ;  ’Οφείλω ακριβώς πάν ότι 
οφείλω.

Τό έν.αίον τούτο οπερ παριστφ ήμΐν τό βάθος, ή τής ηθι
κής ύποχρεώσεως ουσία άνευρίσκομεν αύτό έν τώ έξωτερικώ 
αύτού σημείω, έν τώ σχήμχτί του. ’Ενδόμυχος σχέσις συν
δέει είς τήν ήθικήν πρόθεσιν τοιανδε ή το ιάνίε ένεργόν δια-
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δήλωσιν, “ότι; έστίν ή ειλικρινή; αύτή ; έκφρασις, ή αληθή; 
εϊκών. Έ νταύθα ώσπερ εις τοσαύτας ά λλα ; περιστάσεις ή 
ποικιλία μετέχει της διανοητικής ήμών αδυναμίας, ήτις το- 
σούτον συνεχώς π λα νά τα ι- δέν ύπάρχουσι δέ καί ε'ν αυτή 
τή  γεωμετρία δια τά  μή είσέτι έπιστημ,ονικώς λελυμένα ζ η 
τήματα άπόπειραι, άπορίαι, αντιφάσεις έξ εκείνων τέλος περί 
ών δ σκεπτικισμός δύναται νά είπη· «αλήθεια ενταύθα, πλά 
νη αλλαχού;» Ά λ λ ’ έν τρ  ήθικρ ώσπερ έν τή  γεωμετρία ή 
αλήθεια άπας τεθεϊσα επιβάλλετα ι ά μ ε ζ ά δ . ίη ζ ο ζ  καί αναλ
λοίωτος διά πάσας τάς νοήσεις. Οί χρόνοι, α ί χώραι, αί προ
λήψεις, αί έξεις δέν δύνανται νά διαρρήξωσι τήν άφθιτόν 
της ταυτότητα . Έ σ ιτα ι ε’ς άεί καθήκον τού υιού νά σέβητα( 
τόν γηραιόν πατέρα του, ουδέποτε ή μονομαχία θά άνα . 
λάβη έφ' ημών πεπεισμένων τέλος περί τής πραγμ,ατικής ά- 
ζ ία ; της τόν υποχρεωτικόν χαρακτήρα μεθ’ ού είχον τοσού- 
τον δυστυχώ; περιβάλει αυτήν ή μάχιμος ιδιοτροπία καί τό 
υπερβαλλόντως εΰερέθιστον τών μεταγενεστέρων κοινωνιών.

Τό καθήκον καταναγκάζει τήν ελευθερίαν Πάντες περί τού
του συμφωνούσιν οί ήθικολόγοι· άλλ’ έχει τήν ίσχύν νά τήν 
καταναγκάση άφ’ εαυτού, ώσπερ διατείνονται τινες ή α π ' ε
ναντίας, ώσπερ άλλοι σκέπτονται, μ η δ ε μ ια ς  χρ ίσεως, μ η ό ε -  
μ ι ά ς  π ρ ά ζ εω ΐ  o J u c  ó i a r c n c ix i j c  x troúanr zi/r θέ . ίησ ι*·, 
όφείλομ,εν νά παραδεχθώμεν μεταξύ τής άντιλήψεως τού κα
θήκοντος καί τής εκούσιας πειθούς συγκίνησίν τινα, αίσθημά 
τ ι δηλ. συμ-φέρον τ ι πληρούν τήν άπόστασιν καί εΐσάγον τά 
διανοητικά παραγγέλματα εις τόν πρακτικόν κόσμον; Νο· 
μίζομεν μ.ετά τού Κλάρκ, τού Πρίση, τού Κάντιου δτι τό κα 
θήκόν έστιν ου μόνον φώς, άλλά προσέτι καί έλατήριον. Πι- 
στεύομεν μετά σύμπαντος τού ανθρωπίνου γένους ότι δυνά- 
μεθα νά πράξωμ.εν τό αγαθόν χάριν τού άγαθού, οτι δυνάμεθα 
ν' άποπληρώσωμεν τό καθήκον χαριν τού καθήκοντος· V ir- 
tutem amplect iniur ipsam.

Πώς τά χ α ! ουδέποτε συνέβη νά πεισθώμεν εις τόν κα 
νόνα, νά τηρήσωμεν τόν νόμον, άνευ ούδενό; έτέοου αίτιου ή 
τού τηρήσαι τόν νόμον ή πεισθήναι τω κανόνι; Ή  ιστορία 
δέν ε'χει τού; Άριστείδας οΰς μόνη ή πρός τήν δικαιοσύνην 
άγάπη ελαύνει καί έμ,πνέει; Δέν ύπάρχουσίν άνθρωποι κατε- 
χόμ.ενοι ύπά τού πρός τό καλόν κάγαθόν άγιου ενθουσιασμού 
καί οίτινες άντί νά δδηγώνται είς έκτέλεσιν τού καθήκοντος 
διά τής έλπίδος τής ηδονής δέν έπιτρέπουσιν εαυτοί; τήν 
ηδονήν ή καθ’ δσον παρίσταται ύπό τήν οψιν τού καθήκον
τος; ’Εάν ή παρέμβασις τή ; αίσθητικότητος ήν απολύτως 
αναγκαία ϊνα ποοκαλέση τάς αποφάσεις μα ;, ή παρέυ,βασις 
αΰτη ήθελεν είσθαι ή αληθής α ιτία , μή έχουσα δέ ή βούλη- 
σις μηδεμίαν δύναμιν άφ’ έαυτής ούδ’ έφ’ έαυτής δέν ήθελεν 
είσθαι έλευθέρα. Προσέτι άντί νά μάςδρίζηται ύπό τού λόγου, 
άντί νά μάς έπιβάλληται ώ ; υποχρεωτική καί δίκαια , ή πρά- 
ξι; ήν άποκαλούμεν ήθικώς άγαθήν, ήθελε μά ; προβαλληται 
ώσπερ απλώς επιθυμητή, ώσπερ μέσον ηδονής. Έ πί ταύτη  τή 
υποθέσει ή ελευθερία έστι χίμαιρα, τό δέ καθήκον κενή λέξις. -

Ά λ λ ’ ή ψυχολογική πείρα έπανίσταται κατά τών ολέθριων 
τούτων συμπερασμάτων. Τό καθήκον παρίσταται ήμίν ώσπερ 
άρχή ήτις ού μόνον κλονεί άφ’ έαυτής τήν βούλησιν, άλλ ' 
ήτις προσέτι άπωθεί διαρρήδην τήν τών άλλοτρίων ελατη
ρίων συνδρομήν, άπερ ήθελον τή προσθέσει, ήτοι κατ’ ούσίαν 
να τή  άντικαταστήσωσιν. Η πρόθεσις ούκ εστιν ήθικώς καλή 
ή καθ’ οσον άνεπιφυλάκτως καί άνευ υστεροβουλίας πείθεται 
τίρ ήθικω παραγγέλματι. Ό  καλός κάγαθός παρατρέπει έκ 
τών άποφάσεών του πάντα σκοπόν έκ τής αίσθητικότητος 
άπορρέοντα.

Ή  έπιταττομένη πράξις έσεταί εύχερής ή επίμοχθος πρός 
έκτέλεσιν; ή έπιτυχία έστί βέβαια ή άμφίβολος; Άποβήσε- 
τα ι ήμίν ωφέλεια τις έξωτερική ή έσωτερική, προσεχής ή με- 
μακρυσμένη; Τοσαύτα ζητήματα ών ή λύσι; έστίν ύπό -ηθι
κήν ε'ποψιν όλως αδιάφορος, τοσαύτα στοιχεία άπερ άπαγό- 
ρευται ν' άποδεχθώμεν έν τα ίς άποφάσεσιν ήμ ώ ν! Μή ποιή· 
σωμεν τόν ηθικόν παράγοντα κερδοσκόπον κατά τό μάλλον 
ή ήττον έμπειρον, ή άρετή έστιν άμεινόν τι ή υπολογισμός ! 
θ έλε  τό αγαθόν δ ιά  τό άγαθόν. Πράξον όπερ οφείλεις, άς ά- 
ποβή ότι τύχη. Ό  απαραίτητος τής ήθικότητος όρος έστίν ή 
άφιλοκέρδεια.

Μή συγχέωμεν, ώσπερ δ ύλισμός πασών τών χωρών καί 
πάντων τών αιώνων, δυο φαινόμενα ούσιωδώς διάφορα τό δ ί
καιον καί τό ωφέλιμον. Ό  ηθικός νόμος έστίν υποχρεωτικός, 
ό δέ κανών τής πρακτικής ώφελείας ουδόλως, ούδέ δύναται 
νά ή· τό ύλικόν αποτέλεσμα τή ; πράξεώ; μου σπανίω ; έξαρ- 
τά τα ι έξ έμού, έγκειται σχεδόν πάντοτε έν τα ίς χερσί τής 
ειμαρμένης. Τό καθήκον άποβλέπει μόνον τήν πρόθεσιν ή 
πράξις δέν θίγει αύτού ή καθ' όσον έστίν άπόρροια τής προ- 
θέσεως καί είς ό τ ι έμπεριέχει προθέσεως· «Κυρίως είπεϊν δέν 
ύπάρχει ηθική πράξις, ύπάρχουσι μόνον ήθικαί προθέσεις» 
(όρα Κουζίνον φιλοσοφικά τεμάχια), τό συμφέρον άπ ’ έναντίας 
δέν άποβλέπει ή τό έξωτερικόν άποτέλεσμα, ή πρόθεσις δέν 
θίγει αύτού παντάπασι. Τί ένδιαφέρει έμοί τώ πασχοντι ή 
άγονός σου εύμένεια; Τά δεινά αου περιμένουσιν αποτελεσμα
τικόν φαρμακον. Ή άρχή τή ; ήθικότητό; έστι μία καί αναλ
λοίωτος,ούδέν μεταβλητότερον καί μάλλον σύνθετον ή ή ύποτι- 
θεμένη άρχή τή ; ώφελείας. Ή  πρώτη έστίν άπρόσωπος, ύπο 
βάλλει τό μέρο; είς τό όλον τήν ατομικήν αισθητικότητα είς 
τήν παγκόσμιον ταξιν, είς αυτήν ή άφοσίωσις, ή αύταπάρνη- 
σις, δ ηρωισμός. Ή  δευτέρα άκριβώς προσωπική ύποβαλλει 
τό ολον είς τό μέρος, τήν παγκόσμ,ιον τάξιν είς τήν ατομικήν 
αισθητικότητα, είς αύτήν ή άποκλειστική καί ύπέρμετρος 
φιλαυτία, δ εγωισμός. Πράττε οότω λέγει μοι τό λογικόν 
ώστε νά δύνασαι νά θεωρήση; τό πειστικόν αίτιον τής βου- 
λήσεώ; σου ώ ; παγκόσμιον νόμον. Τ ί λέγει μοι τό συμφέρον ; 
Θά πράςη; οΰτως ώστε τό πειστικόν αίτιον τή ; βουλήσεώς 

| σου νά μή άρμόζη κυρίως καί άπολύτως ή σοί ί 
! Ά λ λ ' ένφ είσί διακεκριμένα καί συχνάκις μάλιστα άντί- 
| θετα τά δύο ταύτα  έλατήρια δέν είσιν ούχ ήττον ε’π ίιη ς  ά-
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ναγκα ία  είς διατήρησιν τού είδους καί τής κοινωνίας. Κα
ταργήσατε τό συμφέρον, τό άτομον έγκαταλείπει παραυτα 
εαυτό καί έπιλανθανεται μέχρι τών ούσιωδεστέρων όρων τής 
ύπάρξεώς του. Καταργήσατε τό καθήκον καί τό συμφέρον 
καθίσταται δ αποκλειστικός ήμών νόμος, ή αίσθητικότης προς 
τήν δποίαν άπό τούδε ούδέν ισορροπεί, έξάπτει πάν έν ήμίν 
προσωπικόν, τό έγώ τίθεται έν έκαστω άτόμω ώς τό κέντρον 
πάντων τών πραγμάτων, δυνατόν ν’ άποτελεσθώσιν έτι δια- 
βατικαί τινες έταιρίαι, άλλά δέν ύπάρχει πλέον κοινωνία.

’Ιδού τίνος ένεκα δέν ύπάρχει πράξις άληθώς ώφέλιμ.ος 
ήτις νά μή 7) δίκαια, πράξις άληθώς έπιβλαβή; ήτις νά μή 
ή άδικος καί τάναπαλιν. Διά πάν καθήκον τετελεσμένου έ- 
πισύρον μεθ’ έαυτού θυσίαν τινα δίκαιόν έστι ν’ άποζημ.ιιΰ- 
μεθα. Διά πάσαν παραβασιν τού ηθικού νόμ,ου ά π ' έναντίας 
έπενεγκούσαν άταξίαν τινά καί άποδιδομένην ήμίν έζ ής πα 
ρανομώ; έπωφελήθημεν κατά δίκαιον λόγον όφείλομεν νά δώ- 
σωμεν ίκανοποίησιν. Έ κ τούτου α ί ίδ’ έαι τής άρετής καί 
τής αμοιβής, τής κακία ; καί τής τιμωρία ; α ί άηττήτω ς 
προσπεφυκυΐαι α ί γέν πρώται είς τήν ιδέαν πράξεως ήθικώς 
αγαθής, αί δέ δεύτεραι είς τήν ιδέαν πραξεως ήθικώς κακής· 
έξ ών άπορρέει ή άνάγκη τού xvpooc-

Τό κύρος τούτο έστι διπλούν. Πρώτον έστιν ε η σ ζ ώ ΐ  ή «- 
π ίγ ε ιο χ .  Γενικώς δ καλός κάγαθός αμείβεται καί ένταύθα 
διά  τήν άφοσίωσιν καί τήν υποταγήν του είς τόν κανόνα δς 
προτίθεται αύτώ , δ ιά  τής ευφροσύνης τής συνειδήσεώς του, 
διά τής ύπολήψεω; καί τού θαυμασμού τών όμοιων του, διά 
τών ύλικών πλεονεκτημάτων είς ά συνηθέστατα έφικνεϊται 
ή άρετή άκουσίως τών κωλυμάτων άπερ συσσωρεύουσιν είς 
τήν δδόν της, καί ένταύθα δ κακός τιμ.ωρείται ένεκα τών έ- 
κουσίων παραπτωμ,ατων του, τής ένοχου ύποδουλώσεώς του 
είς τό κακόν, διά τού έλέγχου, δεά τής δημοσίας περιφρονή- 
σεως, διά τών παντοειδών αθλιοτήτων ών τό έλάττωμα όσον 
έμπειρον καί άν ή σπανίως αποφεύγει τήν προσβολήν.

Τό δεύτερόν έστι μ ε τ α γ ε ζ έ σ τ ε ρ ο χ  ή θειον.  Ή  άπόλυτος 
δικαιοσύνη ούκ εστιν άπό τούτου τού κόσμου. Ού δέδοται τω 
άνθρώπω παρασχεΐν έν έντελεϊ άναλογία τή  μέν άρετή τήν 
αμοιβήν της, τή ο ί  κακίικ τήν τιμωρίαν της. Συχνότατα ή 
άρετή μετριόφρων ή ύψηλόφρων διαφεύγει ήμάς διά τής τα 
πεινοφροσύνης ή τού μεγαλείου καί έτι συχνότατα μάς ελ- 
λείπουσι τά  μέσα ίνα άξίως άνταμείψωμεν αύτήν. Ή  ήμι- 
δικαιοσύνη αΰτη είς ήν αί άνθρώπιναι κοινωνίαι όφείλουσι ν’ 
άρκώνται συμπληρωθήσεταί ποτε καί που. “Αλλη ζωή έςη- 
σφάλισται ήμίν ένθα πάσα ψυχή άπροκαλύπτως ύπό τούς ό- 
φθαλαούς τού ύπερτάτου κριτού θέλει τέλος έκτιμηθή κατ 
άξίαν καί άνταμειφθή κατά τά έργα της.

Ά λ λ ά  μεταγενέστερον ή ένεστώ; έπίγειον ή θειον τό κύ
ρος ούκ έστι διά τόν οντω; ήθικον δράστην ή συνέπεια τής 
π ιάξεώ ; του, ούκ έστιν ούδέ δύναται νά ή ή άρχή. τό καθή
κον μένει άεί τό ένιαίον αίτιον, τό έξαιρετικόν τών περιορι
σμών ήμών. « Ή  εύδαιμονία ούκ έστιν ούτε δικαίωμα, καθ’

όσον δέν ϋπήρξεν αίτιον, συγκεχώρηται τό πολύ ώσπερ ελ
πίς, ώς άμεσος σκοπός, παύει νά ή νόμιμος καί έκ τού ύψους 
τού βαθμού ένθα έτιθει ή είς τήν αρετήν πειθαρχία -,ης, με
τα π ίπ τε ι μεταξύ τών αισθητικών εκείνων έλατηρίων μεθ' ών 
τό πρακτικόν πνεύμα δέν συμ.βιβάζεται.» (ορα Κουζίνον, 
μετάφρασις Πλάτωνος).

2ον Ά λ λά  πόθεν προέρχεται δ νόμος ούτος δ επιβαλλό
μενος οΰτως είς τήν έλευθέραν ήμών ενέργειαν καί πώς προσ- 
κτώμεν τήν τούτου ιδέαν ;

Φιλόσοφοί τινες άρχαϊοί τε καί μεταγενέστεροι διατείνον
τα ι οτι δ ήθικός νόμος έστί συνέπεια τού θετικού νόμου, δν 
άναφέρουσι καί αύτόν είς σιωπηλήν ή ρητήν συνθήκην προ. 
καλουμένην ύπο τών κοινών συμφερόντων, άρδην άνατρέπον- 
τε ; οΰτω τήν τάξιν τής τών πραγμ.άτων διαδοχής, και έκ- 
λαμβάνοντες τό άποτέλεσμα ώς αίτιον καί τό αίτιον ώς ά 
ποτέλεσμα. Ό  ήθικός νόμ.Ος άντί νά ή τό άποτέλεσμα ίδιας 
τινός συμφωνίας, κοινωνικής τίνος συνθήκης, έστίν ή βασις έφ’ 
ής έρείδεται πάσα συμφωνία, έφ' ή ; πάσα συνθήκη θεμελι- 
ούται· έκ δέ τής πρός αύτόν δμοιότητός των α ί νομοθεσίαι 
ήμών δανείζονται τήν παγκοσμ,ίως άνεγνωρισμένην αύτών 
ίσχύν, τό άναμφιοβήτητον κύρος. Τί ζητούμεν πρό πάντων 
είς τά άρθρα τά έν τοϊς κώδιξιν ήμών εγγεγραμμένα- νά ώσιν 
ωφέλιμα; ούχί άλλά  νά ώσι δίκαια. ’Εάν συνθήκη τ ι ; είχε 
δώσει ΰπαρξιν είς ήθικήν ύποχρέωσιν, έτέρα τις συμφωνία ή- 
δύνατο νά τήν αφαίρεση. Τά δέ καθήκον τά καθιερωθέν τήν 
προτεραίαν ήθελεν άνακληθή άνευ ούδαμιάς δυσχερείας τήν 
έπιούσαν. Ή θελεν εισθαι έπιτετραμμένον μάλιστα νά τροπο- 
ποιήσωμεν αύτό κατά τάς ιδιοτροπίας τών στιγμιαίων συμ
φερόντων μας. Έ κ τής βουλήσεώς ήμών ήθελεν άρκέσει ώστε 
ή άρετή νά κατασττ, έλάττωμα καί τό έλάττωμα άρετή.

Ό  ήθικός νόμος ούκ έστιν θεσμ.ός ανθρώπινος· έστι θείος; 
Ό  νόμος έν γένει έστί σχμσις συμ,φυής τή, τών οντων φύσει, 
δ ήθικός νόμος έστί σχέσις συμφυής τή  φύσει λογικών Οντων. 
"Εστιν άρα άναγκαίος είς τόν θεόν, άποτελεϊ μέρος τού 
Θεού. Ό  θείος λόγος έστιν ή τούτου βάσις δ πρώτο; όρος. Ό  
Θεός τον ευρίσκει έν έαυτφ, ώσπερ εύρίσκει πάν τό έαυτού, 
δέν ποιεί, δέν δημιουργεί αύτόν, επειδή δέν ποιεί, δέν δη
μιουργεί έαυτόν. Ούδέ δύναται νά τόν μεταβαλη, νά τροπο- 
ποιήση αύτόν, τούτο ήθελεν είσθαι νά μεταβαλη νά τροπο- 
ποιήση τήν ούσίαν του. Δυνάμ,εθα νά νοήσωμεν άλλως τε τήν 
θείαν βούλησιν, ποιούσαν ή φθεΐρουσαν κα τ’ άρέσκειαν τόν 
θεϊον λόγον! Μή έπειδή δ Θεός θέλει πράγμά τ ι έστί δ ί
καιον; ή μήπως έξ έναντίας επειδή έστι δίκαιον δ Θεός θέλει 
αύτό;

Ά λ λ ’ έάν δ ήθικός νόμος ή αιώνιος καί φύσει αμετάβλη
τος ή γνώσις ήν περί τούτου λαμβανομεν άοχεται έν ώρι- 
σμένω χρόνω. Έ σ τ ιν  άρα σπουδαίον άναζητήσαι ύπό τίνας 
όρους ή γνώσις αΰτη αναφαίνεται έν ήμίν καί πώς έφικνεϊται 
είς τήν πλήρη αύτού άνάπτυξιν.

Μία, άπόλυτος, άμετάβλητος ή ήθική ύποχρέωσις παρά
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γετα ι έν πολλαπλχϊς, σχετικαΐς καί διαφόροις πράξεσιν. Έ ν 
ταϊς πρχξεσι ταύτα ις το πρώτον ή νόησις συλλαμβάνει αυ
τήν. Ειδική τις δύναμις άναγνωρίζει καί άνακηρύττει τοιοϋ- 
τον δόγμα ήθικώς καλόν, τοιούτον άλλο ήθικώς κακόν ή δύ- 
ναμις αυτή έστίν ή ή θ ι χ ή  σ υ χ ε ί ό η σ ί Γ .

Τό πνεύμα ¿'εν άρκεϊτχι εις τάς Ιδιαιτέρας γνώσεις άς ή 
δύναμις αΰτη χορηγεί ήμϊν. Μόλις έτεκμηριώσαμεν ότι τοι- 
αύτη πράιίς έστιν ηθικώς καλή, τοιαύτη άλλη ήθικώς κακή 
καί πάραυτχ έννοοϋυ.εν δ ιατί φέρει τον χαρακτήρα τούτον 
καί δ ιατί πάσα πράξις του αύτοϋ είδους θά τον φέργ/ ώσπερ 
αΰτη . Ύπεράνω τής ιδίας διαγνώσεως, ήν έπιδοκιμαζομεν ή 
άποδοκιμάζομεν, παρίσταται ήμϊν ό κανών έν όνόματι του 
όποιου ή κρίσις ¡j-ας άποφαίνεται τό πρώτον χωρίς να ε’ννοηθή 
άρκούντως, ε ίτα  μετά —λήρους καί όλοκλήρου γνώσεως τής 
πράξεως. Ό  κανών ούτός έστιν αϋτή ή αρχή ή ή ιδέα τού 
καθήκοντος, ιδέα καθολική, αναγκαία, άμετάβλητος, ώσπερ 
άπεδείξαμεν τούτο. Ή  ιδέα αΰτη δέν απαιτεί, ίνα μορφωθή 
έν ήαϊν, ώσπερ αί καθολικότητες κατωτέρας ταξεως παρα- 
τεταμένην καί καρτερικήν σύγκρισιν πολλών φαινομένων μ άλ
λον ή ήττον άναλόγων· τά  φαινόμενα ταύτα  οΰσιωδώς σχε
τικά, δέν δύνανται να παράσχωσιν απόλυτον κανόνα, κα 
νόνα άνεπίδεκτον έξαιοέσεως. Ή  διανοητική δύναμις εις ήν 
οφείλεται ή ιδέα αΰτη  έστίν ή ιδέα μεταφέρουσα μας αμέ
σως στιγμιαίως έκ πρώτης καί μοναδικής πείρας εις τήν ε’ν- 
νοιαν του απολύτου, εστι δηλ. ό ./ój-oc. Πάντα τα μεγάλα 
φιλοσοφικά συστήματα άπησχολήθησαν περί τής τού καθή. 
κοντος ιδέας.

 --------------

Η ΕΡΙΣ
T O T  DE B R O S S E S  Π Ρ Ο Σ  T O N  B O A T A I P O i N

ΚΑΤΑ TON CUNISSET CARNOT (REVUE OES DEUX MONDES 1888 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 15) 

(Συνέχεια προηγουμ. φύλλου).

Ά λ λ ’ ή ηρεμία αΰτη δέν ήόύνατο να διαρκέστ,, ό Βολ- 
ταςρος είχεν άναγκην πλείονο; κινήσεως. _Έν σιγή παρερχό- 
μενοι τάς πρός όλον τόν κόσμον σχέσεις αϋτοΰ, βλέπομεν αυ
τόν ένοχλοΰντα άδιακόπως τόν πρόεδρόν διά ταύτην ή δι' ε
κείνην τήν α ιτ ίαν. Α ναμιγνύετα ι εις όλας τάς δίκας τού 
Gex, αϊτινες έκδικαζονται έν Dijon έχει αείποτε πελάτην 
τινά ύπό τήν προστασίαν αύτοϋ, ύπέρ ού έπικκλεΐτα ι τήν 
συνδρομήν του προέδρου de Brosses. «Πράξετε έν όνόματι 
τής φιλανθρωπίας, γράφει αύτω , ο,τι είνε δυνατόν νά πράξγ| 
τις ύπέρ τούτων- συμπαθήσατε πρός τούς δυστυχείς, ύμεϊς 
δέν είσθε ίερεύς κ τλ .»  Ό  πρόεδρος αποκρίνεται πάντοτε πρός 
πάντα τα  ζητήματα  μετά καλοσύνης καί συγχρόνως μετ’

ευφυΐας- άλλα φαίνεται δυσηρεστημένος, καί ώς δικαστής 
πάντοτε περίφροντις διά τό έαυτοϋ άξίωμ.α ώς καί δ ιά  τήν 
εις άκρον λεπτήν φήμην υποφέρει μάλλον ή ζητεί τήν τιμήν 
τής αλληλογραφίας ταύτης. Καί τοσούτον μάλλον καθ’ όσον 
είνε σπανιώτατον νά μή ποιήσηται ό Βολταϊρος έν έκάστη 
επιστολή, υπαινιγμούς τινας περί τής θεσεως αύτοϋ ώς έφ' 
ορου ζωής ένοικιαστοϋ τοϋ προέδρου. Φαίνεται νομίζων ότι 
έπλήρωσε πολύ ακριβά, ότι δέν συνεζήτησεν άρκετά, ότι ύ- 
πεχώρησεν πολυ ταχέως εις τούς όρους τής συμφωνία;, καί 
άδιαλείπτως έπανέρχεται εις αΰτα. Έ ν άπολύτω άγνοίφ 
τών περί τό δίκαιον διατελών φαίνεται έλπίζων, ότι δύναται 
νά μεταβάλγι τά γενόμενα καί νά έπιτύχγι νέων τινών πλεο
νεκτημάτων.

Ό  πρόεδρος οΰδέν τούτων θέλει νά έννοήση. Τά μηδαμινά 
ταϋτα  πραγματα είνε πολλω ύποδεέστερα τοϋ χαρακτήρος 
αύτού ή ώστε νά συζητήση αϋτά . Δέν αποκρίνεται ή μίαν 
μόνην φοράν, άλλά μετά φράσεων λίαν σφοδρών. «Συνεφωνή- 
σαμεν ώς εύγενεϊς άνθρωποι, καί ώς άνθρωποι τού κόσμου, ούχί 
ώς προμηθευταί, καί ώς άνθρωποι έρίδων. Τό καθ' υμάς, είνε 
αδύνατον νά πραξητε έν τή περιστάσει ταύτη άλλως, ή ώ ; εύ- 
γενης άνθρωπος, ώς θά έπραττετε περί κληρονομικού ύμών κτή 
ματος, ώς καλός ιδιοκτήτης καί ώς καλός οικογενειάρχης. Λοι- 
πον έμπιστεύθητε ύμεϊς εις έμέ, καί έγώ έμπισ Γεύομαι εις ύμάς, 
καί άς λεχθώσιν άπας διά παντός τά πράγματα ταϋτα  με
ταξύ ύμών » —  Πρός τοιαύτην σταθεράν καί ευκρινή γλώ σ
σαν, πρός έπίκλησιν ού μόνον εύγενή, άλλά συγχρόνως έπί τής 
άμοιβαίας τιμής αύτών στηριζομένην, φαντάζεται πας τις ότι 
τό έπεισόδιον εληξεκα ί ότι ό Βολταϊρος θά άφίσγ) τόσον ποτα- 
πήν συζήτησιν. Ά λ λ ' b οΰτω νομίζων κακώς θά έγνώριζεν 
τόν Βολταϊρον. — Φαίνεται οτι ού μόνον δέν ένοησεν ό τι έγρα- 
ψεν αύτφ  I de Brosses, άλλ ’ ότι ούδ’ άνέγνωσε καν αύτά, 
διότι έςακολουθεϊ ήσύχως καί άσφαλώς άποκρινόμενος πρός 
τοσαύτην μετριότητα καί σύνεσινδιά χειριστών τρόπων. Κα
ταρρίπτει τό ήμισυ τοϋ πύργου, κόπτει τά δένδρα περιφρο- 
νών το συμβόλαιον, μεταβάλλει τά δαση εις άγρούς, οσα καί 
έάν είπη ό πρόεδρος, άρνεϊται νά πληρώση τά  δικαιώματα 
τής μεταβολής, δέν θέλει νά συγκατανεύση εις άναγνώρισιν 
τής γης, καί παρ’ ολίγον νά άφήση νά άπολεσθή ή δικαιο
σύνη έν Tourney έπειδή δέν ήθελε νά έξασκήσγ, αυτήν "Οσον 
δέ και άν παριστώσι αύτω πόσον παντα ταϋτα  άντίκεινται 
ού μόνον πρός τό συμβόλαιον, άλλά  καί πρός αυτούς τούς νό
μους, αυτός έρείδεται έπί τ ή ; προσβληθείσης μεγαλειότητο; 
αύτού καί άποφαίνεται, άπό τού ϋψους τού τρίποδος, εις ον 
προ ολίγου ανήλθεν. «Έ χ ω  πάσαν αφορμήν νά κολακεύωμαι 
ότι δέν θά μέ ταραξητε έν τα ϊς έκδουλευσεσιν, ά ; παρέχω 
ύμϊν τε καί τή  οικογένεια ύμών. Έ πραξα  τό καλόν έξ έρω
τος πρός αύτό τό καλόν, b δέ ουρανός θά μέ άνταμείψγι, θά 
ζήσω πολύ διότι άγαπώ τήν δικαιοσύνην.»

Ά λ λ ' άντιλέγουσι τά  παντα  μεταβάλλοντα ι! Ό  Βολταϊ- 
ρος δέν είνε b θεός πλέον όστις έκ τών άνω δικάζει τήν άδι-

Α Π Ο Λ Λ Ω Ν 855

κιαν τών άνθρώπων, καί δίδει χρησμούς περί δικαιοσύνης ; 
Δέν θέλει μάλιστα νά είνε οΰτε Γάλλος! Κατέρχεται άπό 
τοϋ τρίποδος αύτοϋ καί ιδού κατκλαμβανετα ι ύπό τής βιαιό
τατης καί γελοιοτάτη; οργής. Ακούσατε αΰϊόν. «Πρέπει νά 
διεγείρω τις  ταραχας, νά τυρβάζχι, νά ένεργή, νά δμιλή καί 
νά νικήσν). Έβελτίωσα τό Tourney, έβελτίωσα τήν γήν, άλλά 
θά παραδώσω τά παντα εις τό πϋρ, έάν μού χ ΐ έ ψ ω σ ι  το 
έλάχιστον τών δικαίωνμου! Είμαι ' Ε.Ιδεro c ! δέν ακούω λό
γον, όταν μέ κακοποιώσιν. Εχω αρκετήν περιουσίαν, ώστε νά 
ζήσω άνευ τού Tourney, καί προτιμώ νά κφήσω νά φυτρώ- 
σωσι βατοί έν αύτω  ή νά καταδιώκωμαι δι' α ύ τό !. . .  κ. λ » 
Τό εύμετκβολον τούτο τή ; στάσεως, ή παντελής λήθη τών 
γενομένων συμφωνιών καί τών άντχλλαχθέντων λόγων, ή ηρε
μία τής συνειδήσεως ταύτης, ήτις προσαρμόζεται έν πασ-β 
περιστάσει πρός τα  έαυτής συμφέροντα, παντα ταϋτα  έξέ- 
πληττον μέν καί έλύπουν τόν πρόεδρον, άλλά δέν έτάρκττον 
αυτόν. Άπεκρίνετο πάντοτε μετά τή ; αύτής άταραόίας, μετά 
τοϋ αύτού φιλικού ΰφους, μετά τοϋ αύτού πνεύματος. Ή  συ- 
ζήτησις αΰτη διήρκεσε πλέον τών δύο έτώ ν’— Έ πί τέλους 
όμω; ώργίσθη. Ά λ λ ' έγύμναζε τήν υπομονήν αύτού καί συ- 
νεκράτει τήν γραφίδα πλέον ή δύο μακρά έτη- είχεν εξάν
τληση πάντα ; τού; εύφημισμού; καί πά ντα ; τού; καθησυχα- 
στικούς τρόπους. Εί καί ήσθανετο προς την μεγαλοφυιαν τού 
Βολταίρου τόν είλικρινέστατον καί τόν εύλογώτατον θαυμα
σμόν, ήναγκάσθη τέλος νά χωρίστ, τόν άνθρωπον τού συγγρα- 
φέως, άφοϋ ό ίδιος ήναγκασεν αύτόν εις τούτο. Γενομένου τοϋ 
χωοισρού τούτου, πρός μέν τον ταραςίαν καίΰποπτον γέροντα, 
ώς ήτο τότε b Βολταϊρος, τόν πεπικραμένον διότι κατεδιώ- 
κετο, τόν ζηλότυπον διά πολλά πραγματα, τόν περί τά  ύλικά 
αύτοϋ συμφέροντα πολλώ πλέον άπησχολημένον ή όσον ή έξις 
αύτοϋ πρός φιλοσοφικά; θεωρίας έπέτρεπε νά ύποθέση τις, b 
de Brosses γινώσκει νά προσφέρηται κα τ ' άξίχν καί κρατεί 
τήν άρμόζουσαν πρός αυτόν θέσιν.— Εύγενής. άγαπητός, συμ- 
πεοιφερόμενος συμφώνως τή  θέσει αύτού, τέλειο; άνθρωπος 
τού κόσμου, πολύύπερχνω τών μικροπρεπειών, δι' ών b Βολ- 
ταϊρο; έπείραξεν αύτον, δικαστής μεγάλης άξίας, τιμώμενος 
ύπό τών συναδέλφων καί ύφ' όλω/ τών πλησιχζόντων αύτόν, 
αισθανόμενος ότι έχουσιν έπ’ αυτού προσηλωμένα τά βλέμ
ματα παντες οί έπιφανεϊς τού αίώνος αύτού άνδρες, δέν θά 
ταπεινώση ποτέ τό μέτωπον έμπροσθεν τού Θεού, καί θά δμι- 
λήση αύτω εύθύ; ώ ; αρμόζει.

(’ Ακολουθεί).

ΣΥΜΜΙΚΤΑ
Γυνή τις κακοενδεδυμένη άπολέσασα έκ τής οικίας της χρη

ματικόν τ ι ποσόν, όπερ έκέρδησε διά τής έργασίας της, ύπήγε 
πρός τινα χαρτοσκοπον όπως δυνηθή νά έξιχνιάση τόν κλέ

πτην. Ό  καλός μάντις, άκούσας τήν αιτίαν τής έλεύσεως 
τής γυναικός καί ζητήσας καί λαβών παρ’ αύτής ώς προκα
ταβολήν μίαν δραχμ.ήν, παρατάσσει έν γραμμή τά  παιγνιό
χαρτα του, έπειτα στηρίζων τήν κεφαλήν έπί τών χειρών φαί
νεται εις βαθεϊαν μελέτην δοθείς· έπί τέλους άνακύψας έκ 
τής μελέτης λέγει πρός τήν μαντευομένην— Έκ τών χαρ
τιών μου βλέπω ότι δέν είσαι πλούσ ια .— Έ στω , άπεκρίθη 
έ κείνη.

—  Ά λλα , κυρά μου, τά χαρτιά μου δεικνύουν άκόμη οτι 
ύπέφερε; άπωλείας.

—  Μάλιστα, άπεκρίθη ή γυνή, καί ή τελευταία μου ά-
πώλεια είναι τής δραχμής τήν όποιαν σοί έδωκα.

• ·
*

Υπηρέτης τις εισέρχεται δρΟμαίως εις τό δωματιον Κα
ρόλου τού Ε’. καί έξ,άπροσεξίας άνατρέπει τράπεζαν έφ’ ής 
ό ήγεμών ούτος είχε τεθειμένα τριάκοντα ώρολόγια, τά όποια 
ένοεϊται, έθραύσθησαν. Ό  άγαθός βασιλεύ; άντί νά όργισθή, 
ά π ’ έναντίας έδόθη εις γέλωτα .

—  Εύγε, είπεν εις τόν ε'ντρομον μείναντα υπηρέτην. Σύ 
εύρες τήν μέθοδον νά τά καμγ,ς νά πηγαίνωσι συμφώνως, τό 
όποιον έγώ πρό πολλού ματαίως έπασχισα.

-------------------- ε-Αυ/άύί---------------------
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ΥΠΟ

Φ Ο ΙΒ Ο Υ  ΦΑΡΙΥΙΑΚΟίΤΟΥΛΟΥ

(Συνέχεια προηγ. φυλ.).

Τή επομένη πρωία ό καιρός ήτο εύδιώτερος, τά δέ νέφη 
παρωθούμενα ύπό τού πνέοντος έλαφρού άέρος άπεκάλυπτον 
κατά μικρόν τόν γλαυκόν ούρανόν, ό όποιος μετά τήν παρελ- 
θούσαν θύελλαν ήτο εΐπερ ποτέ αίθριώτερος. Ή  φαλακρότης 
τής σειράς τών όρέων τού Ταΰγετου ήτο ή άποκαλυπτομένη 
θέα, ή ; ή διαρκής έξέλιξις ούδέν πλέον τής μονοτονία; προσ- 
έφερε πλεονέκτημα. Ά λ λ ’ ό γίνώσκων ότι τά  ξηρά ταύτα  
όρη ύπήρξχν τό ενδιαίτημα περίφημου λαού κατορθώσαντος 
παρά τόν άγονον τούτον λίθον νά διαδραματίσει πλεΐστα με- 
γαλουργήματα ζωπυρούμενος ύπο γενναίου φρονήματος, ού
τος ήρέσκετο νά περιεργάζεται τά άφορχ ταυτα  όρη έπιθυ- 
μών νά άναπολήση ένδοξους άθλου; εμπαθούς λαού προτιμή- 
σαντος τήν έλευθερίαν έπί τών χύχμηρών κορυφών άβατων 
όρέων, ή τήν δουλείαν έν τα ϊς θαλεραϊς καί πολύκαρποι; 
πεδιασιν. Ό  ένδιαιτώμενος λαός έπί τών όοέων αύτών είνε 
ό τών Μανιατών, τού όποιου τά  ήθη βασιζόμενα έπί τού 
παλαιού φρονήματος, όπερ συνήγαγεν έκεϊ τούς γεννήτορας 
αύτοϋ, είνε ίσως ή μάλλον έμπνέουσα πηγή, άφ’ ής ό ποιητής 
τών νεωτέρων χρόνων θά άντλήσγι τό άσμα πρός τήν έλευθε-



ρίκν, καί θά ύμνηση άφελείς άλλ ' ένθουσιαστικάς εικόνας 
βίου, τού όποίου ή άγνότης τών ήθών άμ ιλλατχ ι πρός τήν 
σφοδρότητα καί το άνεξάλειπτον των παθών.

Ή  άφύπνωσις τής δλης Πελοπόννησου προ; τήν χνεξαρτη- 
σίαν καί ή άποτίναξις τοϋ ζυγού τής δουλείας παριστώσι συγ- 
κινητικώτατον δράμα εκπολιτιστικής προόδου τών νεωτέρων 
χρόνων άλλ ' ή ύπό τών Μανιατών έν τοϊς βοαχοις αύτοϊς I- 
δρυσίς άσβεστου εστίας ελευθερίας είνε θαυμαστόν μ,άθημα 
διδάσκον πώς λαός τις δύναται νά ζή άνεξάρτητος άναγνω- 
ρίζων δτι ή ελευθερία είνε ή μόνη άρετή ή διακρίνουσα κατ' 
έξοχήν τήν άνθρωπίνην ζωήν.

Τό πλοϊον έμποδιζόμενον ύπό τής νυκτερινής δίνης βρα
δέως διέσχιζε τά  άνθιστάμενα κύματα, μόλις δέ κατά τήν 
αύγήν κατώρθωσε νά παρακαμψη τό άκρωτήριον τοϋ Γερηνία, 
δτε ή κατάστασις τοϋ καιρού είχε πραϋνθή, καί προύχώρει 
ταχύτερον παραπλέον τάς βραχώδεις άκτάς τής Μάνης. Πρός 
τό βάθος γωνίας σχηματιζομένης ύπό τοϋ άνωθεν προεξέ- 
χοντος Γερηνία καί άριστερόθεν ύπό τής εύθυτάτης ύπωρείας 
τής μακράς σειράς τού δρους Ταΰγετου, κείτα ι ή πρώτη ά- 
παντώσα μανιατική κωμόπολις Καρδαμύλη. Τό πλοϊον δι- 
ήρχετο ολίγον άπωτέοω, οΰτω δ' ήτο δύσκολον νά διακρίνη 
τις καλώς τήν σμικράν ταύτην πόλιν πεφημισμένην διά τήν 
άρίστην ελαιοπαραγωγήν της· διέβλεπεν δμως εΰχερώς με
ταξύ τών ώσεί άπειλητικώς ύψουμένων αποτόμων όρέων τόν 
εΰθαλέστατον ελαιώνα, βεβαίως έκεϊ φυτευθέντα πρός μικράν 
αναψυχήν τού παραπλέοντος τάς άπορρώγας αύτάς άκτάς, 
καί τάς πυργωτά; οικίας, προάγγελον τής μετά μικρόν μελ- 
λούσης νά έξελιχθή άσυνήθους θέας πολιχνίων καί μονομερών 
συγκεντρώσεων πύργων, τών όποιων ή έξωτερική άγριότης 
άμ ιλλάτα ι πρός τήν ένδον πτωχείαν, ένω οί έν αύτοϊς κατοι- 
κούντες εμφορούνται συναισθήματος αφειδούς ξενίας διακρι- 
νομένης έν όλίγοις λαοϊς.

Περί τήν μεσημβρίαν τό πλοϊον προσωρμίσθη έν τώ  δρμω 
ετέρου πολιχνίου τής Άρεουπόλεως, ένθα ή έμφάνισι; τών Μα
νιατών έκπλήσσει τον παρατηρητήν, μάλιστα μή ε’χοντα άλ
λο τ ι νά περιεργασθή. Τψηλότατοι ώς έπί τό πλεϊστον με- 
λανόχρωτες άνδρε; σπινθηροβολούντας εχοντες οφθαλμού; καί 
φέροντες πυκνοτάτην κόμην μετά μακράς γενειαδος καί ά- 
πειλητικωτάτου ριύστακος, ώμοίαζον πρός τού; ανθρώπους έ- 
κείνους τούς οποίους ή φαντασία διαμορφοΐ δτε έν τώ  τρόμω 
απαίσιου έγκλήματος θέλει νά δημιουργήση τόν άγνωστον 
κακούργον, δς έξ άποκρύφων καί σκοτεινότατων καταγωγίων 
αίφνης έξελθών, άμα έμφανισθείς ένέσπειρε τήν φρίκην τοϊς 
φιλησύχοις πολίταις. Έ ν τούτοι; οί τήν μορφήν δυσθέατοι ού- 
τοι, άμα άνοίγοντες τό στόμα, δπως διερμηνεύσωσι τήν ιδέαν 
των έμπνέουσι τήν π ίστιν , τά θάρρος, ίσως δέ ή φιλία μόνον 
έν τα ϊς  καρδίαις αύτών έπανευρίσκει τήν άπολεσθεϊσαν εστίαν 
της. Τουναντίον, έτεροι μικροί τό άνάστημα, ταπεινοί τό ύ
φος, τήν φυσιογνωμίαν δειλοί, μή έκφράζοντες διά τής έμφα- 
νίσεώς των ή τήν παντελή κοσμικήν άγνοιαν, ένδεή όντα ά-

καταλληλα  πιθανόν πρός πάσαν ένέργειχν, μή φέροντα ψυ
χήν ή καρδίαν ζωπυρουμένας ύφ'όποιου δήποτε πόθου, άπλής 
θελήσεως ή έμφορουμένην λογισμού τίνος, άνθρωποι, οί όποιοι 
ίσως θά άγνοώσι νά διακοινώσωσί τ ι περί τής ύπάρζεώς των, 
ούτοι έν τούτοι; είνε οι γινώσκοντες καλλιον παντός ετέρου νά 
έκτιμώσι τήν πρός αυτού; έπενεχθεΐσαν παραμικράν προσ
βολήν, έν σιγή δέ άχρι τελευταίας ζωής, νά τηρώσιν άδιά- 
γραπτον μνήμην έκδικήσεως, τήν όποιαν δέον ημέραν τινά νά 
έκζητήσωσιν, ούδεμίαν άλλην ηδονήν αισθανόμενοι μ.έχρι τής 
έπιτεύξεως ταύτης. Η μνησικακία ή έκδίκησις παραδιδομένη 
ώς ιερά παρακαταθήκη άπό γενεάς εις άλλην, δπως ποτ’ άν, 
πραγματωθή διά πάση; θυσίας, είνε τά  χαρακτηριστικώτερα 
συναισθήματα έν τοϊς άνθρώποις αύτοϊς· καί δμως έκεϊ ένθα 
τό άπηνές άνήγειοεν εύσταθέστατον τό άπειλητικόν έμβλη
μά του, ή συμπάθεια, ή άφοσίωσις άνεπιδεικτί έμφωλεύουσιν 
έπιμελώς έκκολάπτουσαι τήν άνεκτίμητον άρετήν τής ευγνω
μοσύνης, ευγνωμοσύνη; άπονεμομένηςκαί πρός αυτήν τήν το- 
σοϋτον τυχκίαν δσον καί σμικράν πρσοφοράν. Παρά τώ  συν- 
δυασμφ αΰτώ  άντικειμένων συναισθημάτων, ό πρός τάς γυ- 
ναϊκας σεβασμός είνε λίαν αξιοπαρατήρητος έν ταϊς σκαιαϊς 
ταύτα ις χώραις, έν αίς βεβαίως ήθελέ τις πιστεύσει δτι ό έ
ρως, λεπτόν ανθύλλιον, ούδααού δύναται νά εύρη τήν δεο- 
μένην έλαφράν γήν δπως άναφύηται, καί τή ν πυκνήν σκιάν 
δπως εΰοσμον άναθάλλη. Ό  πρός τάς γυναίκας σεβασμός ε'μ- 
πνεόμενος ύπό συναισθήματος γενναίας αύταπαρνήσεως ύπερ- 
βαίνει τήν λεπτότητα τής ίδανικότητος, ήν οί ήωμαντικοί 
πολλάκις άνύψωσαν είς τό κατακόρυφον καθόσον έάν ούτοι έξ 
έσχάτης άδυναμίας έξαντλούμενοι δέν έτόλμησαν νά ένοχλή- 
σωσι τήν γυναίκα, έκεϊνοι τουναντίον μεγαλυνόμενοι ΰπ’ ά- 
κατχβλήτου δυνάμ.εως προσπαθούσιν δπως προφυλαξωσιν αυ
τήν καί έκ τής έλαχίστης ύποψίας.

(Ακολουθεί).

Ρ Ε Μ Β Ω Δ ΙΑ

Προσφιλής λαμπρά Σελήνη 
Π έ; μου μ* α γα π ά  εκείνη 
Ώ ς  εγώ  τή ν  α γ α π ώ ;

Συ γνω ρ ίζεις, πόσον κλα ίω  
Πόσον πάσχω , πόσον καίω  
Δ ι ' αύτήν, π λ ή ν  σ ιω πώ .

Ό π ω ς  σύ, μονήρης τρέχω 
Κ αί τη ν  γ η ν  με δάκρυ βρέχω 
Κ αί θρηνώ νυχθημερόν.

Π λήν τό χε ΐλό ; μου δέν λέγει 
ΠοΓον α ίσθημα μέ φλέγει 
Ώ ς  κρατήρ τόσον καιρόν.

Ώ ! ποτέ οΰδέν δά ε ίπ ω  
Κ αί άς μέ μαράνη  ή λύπη  
Θά τήν α γα π ώ  σιγών.


