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Τό ’Ανατολικόν σπουδάζων ζήτημα έν τώ μεσαιώνι, δεν δύνα
μ ή νά διέλθω άπροσέκτως τάς παραδόξους μεταβολάς ιδεών,
αισθημάτων καί ηθών, άς είσήγαγον εις την Δύσιν αί σταυροφο
ρίας ούδέ πόσον αί ιδιωτικά! των ανθρώπων τύχαι διεταράχθησαν καί ήλλοιώθησαν Οπό της πορείας τών περιστάσεων κατ’ ε
κείνην τήν εποχήν. Αί περιστάσεις εχουσι, κατά του*ς καιρούς,
διάφορα σχήματα καί χαρακτήρας* αυτη δέ ή τών σχημάτων
καί χαρακτήρων διαφορά άσκεΐ επιρροήν μεγάλην επί τών ιδιω
τικών τυχών τών ανθρώπων. Τις Οά έτόλμα νά διισχυρισΟή, ότι
ή τύχη τών ανθρώπων τοΰ 11Γ αίώνος ομοιάζει πρός τήν τών
άνθρώπων τοΰ ΙΘ', καί ότι καί έν αύτώ τώ ΙΘ' αιώνι ή τύ^η τών
όσοι έψησαν κατά τάς δύο πρώτας δεκαετηρίδας ·*οΰ αίώνος πάρεμφέρει κατά τι πρός τήν τών άνθρώπων, οιτινες έζησαν κατά
τάς τρεις τελευταίας; Δεν εξετάζω τίνες αί εύδαιμονέστεραι, άλ
λα παρατηρώ, ότι υπήρξαν διάφοροι, διότι καί αί περιστάσεις
παρέστησαν ύπό διάφορα σ /ή μ α τα καί χαρακτήρας.
Αύται αί μεταξύ τών ιδιωτικών τυχών διαφοραί κατά τούς
καιρούς δεν είναι αρά γε αξιοπερίεργοι; Καταλαμβάνει τις άρά
γ ε καλώς ενα αίώνα, μανθάνων μόνον τούς παρ3 αύτοΰ γενομέ
νους πολέμους, τούς έν αύτώ βασιλείς, τάς σαλευσάσας αύτόν
πολιτικάς έπαναστάσεις, καί άγνοών πώς ήρξαντο οί άνθρωποι
νά σκέπτωνται, νά ζώσι, νά πολιτβύωνται άλλω ς ή Ν
ώ ς οί πατέ
ρες των, καί τίνας έσχον όλως νέας τύχας, καί κατά τι αί περιπέτειαι τοΰ ιδιωτικού βίου των διέφερον τών περιπετειών τών
προγενεστέρων αυτών;
Ά λ λ ’ όμως μή νομίσωμεν, ότι ή διαφορά τών ιδιωτικών τυνών προέρνεται μόνον έκ της διαφοράς τών πραγμάτων
(ΤΕΪΧΟΣ Α'.—ΜΑΡΤΙΟΣ, Ί8 0 9 .)
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ιστορίας, διότι και οι χαρακτήρες κα'ι τά αισθήματα των άνΟριόπων έπενεργοΰσιν εις τάς τύχας αυτών δσον τουλάχιστον καί
τ : της ιστορίας πράγματα. Τό δύσκολον, ή μάλλον τό αδύνα
τον, είναι νά διακρίν/j τις κατά πόσον συνέτεινον εις τοΰ ανθρώ
που τήν τύχην άφ’ ένός μέν αι περιστάσεις, άφ’ έτέρου δέ οϊ χ α 
ρακτήρες. Ένταΰθα γεννάται σύγχυσις, άντέχουσα κατά πασών
τών προσπαθειών της άναλύσεως. Καί βεβαίως μέν οί χαρακτή
ρες τροποποιούνται κατά τάς περιστάσεις, αλλά καί αί περιστά
σεις επηρεάζονται υπό τών χαρακτήρων, είς τρόπον ώστε τά δύο
κυριώτερα στοιχεία τής ανθρώπινης τύχης καθίστανται εναλλάξ
αφορμή καί αποτέλεσμα. ’Αναιρέσατε από τών χαρακτήρων τήν
σύναρσιν καί τό έλατήριον τών περιστάσεων, μένουσιν έλάχις·όν
τι· καί πάλιν, άφαιρέσατε από τών περιστάσεων τήν ύποστήριξιν
και τήν πρόωσιν τών χαρακτήρων, καί Οά μείνωσι τό ήμισυ τοΰ
όσον Οά ησαν άνευ τής άφαιρεσεως. Λάθος τό νά παρίσταται ό
άνθρωπος ιος δοΰλος τών περιστάσεων τυφλός, λάθος επίσης
καί τό νά παρίστανται αί περιστάσεις δοΰλαι τοΰ άνΟρώπου ευ
πειθείς. Ό Τοβεσπιέρρος ίσως δεν Οά ήτο ά λλο τι, ή χρηστός
τις δικηγόρος έν τή επαρχία του· ό Μαράτος. άνάξιος ιατρός
τών σταύλων τοΰ κόμητος ’Αρτουά, ώς ήτο έν ετει 1 7 8 8 - ό Να
πολέων αυτός ίσως Οά έδεικνύετο, τό πολύ, καλός τις συνταγ
ματάρχης τοΰ πυροβολικού. Ώ ς έκ τών περιστάσεων

οί άνδρες

εκφέρει τολμηρόν λόγον·

άλλά τολμηρόν έπίσης λόγον έκφέ-

ρει καί ό λέγω ν τουναντίον. Έ π ί τοιαύτης υλης, οΰτε όλως άληθές είναι ό,τι άν τις είπη, ούτε όλως ψευδές.
Τί προκύπτει έκ τών σκέψεων τούτων; "Οτι αί περιστάσεις
καί οί άνθρωποι πρέπει νά περιγράφωνται γωρ'ις νά συστηματοποιήται ή ιστορία αυτών. ’Από τών νέων σχέσεων, τάς οποίας
είσήγαγον αί σταυροφορίαι μεταξύ τής ’Ανατολής καί τής Δύσεως, ή ιστορία τών λαών καί ή βιογραφία τών ατόμων λαμ βά νουσι νέαν συμπεριφοράν καί νέαν φυσιογνωμίαν. Καί διατί λοι
πόν νά μή σημειώσωμεν τήν έπί τής Δύσεως διαχεομένην άνατολικήν ταύτην χροιάν; ’Α λ λ ά τά πρόσωπα τής ’Ανατολής καί
τής Δύσεως, τά εισερχόμενα έπί τής ήλλοιωμένης καί έπηυξημένης σκηνής ταύτης, φυλάττουσιν έντούτοις έκαστον τόν ίδιον
αύτοΰ εθνικόν, μάλιστα δέ καί άτομικόν, χαρακτήρα. Διατί νά
μή ύποδείξωμεν καί τά διακριτικά ταΰτα σημεία, τά έν μέρει
διαλάμποντα είς τόν γενικόν τοΰ χρόνου πίνακα; Δότε ΐνα λάβω
έκ τών ιστορικών, έκ τών χρονογράφων καί έκ τών μυΟιστοριογράφων τοΰ Ι Γ καί ΙΔ' αίώνος τινάς τών παραδόξων τυχών, έξ
ών έκδηλοΰται αύτη ή μεταβολή· καί δότε ΐνα, τή βοήθεια ένίων
τινών ιστορικών ή μυθιστορικών διηγημάτων, καταδείξω τήν
νέαν συμπεριφοράν, ήν λαμβάνει ό τε γενικός τών λαών βίος,
καί ό τών άτόμων ιδιαίτερος.

ουτοι άνεδείχθησον άλλο τι επί καλοΰ καί έπί κακοΰ. Ε π ικ ρ α 
τεί σήμερον, ώ ; λέγουσιν, έν ταϊς έπιστήμαις θεωρία, ότι σπέρ
ματα ύπάρχουσι διεσπαρμένα πανταχοΰ, περιμένοντα τήν δείνα
ή δείνα θερμοκρασίαν διά νά γεννήσωσι· τό αυτό τοΰτο είρήσθω
καί περί τών χαρακτήρων, ωσαύτως περιμενόντων τοιάς δε ή
τοιας δε περιστάσεις όιά ν αναφανώσι. Λάβετε τό ζήτημα άντιθέτως. Ε νδέχετα ι, ότι έπί τής στάσεως, τής συμβάσης έν Γ α λ Λια έπι τής παιδικής ηλικίας τοΰ ΙΔ Λοδοβικου, ύπήρ^ον τόσοι
επαναστατικοί χαρακτήρες, όσοι καί έν ετει 17 9 2 · αί περιστά
σεις έντοσούτω άντέτεινον κατά τών άνΟρώπων. Έ ν τη τύχη τών
λαών, ήτοι έν τή ιστορία, έν τή τύχη τών ατόμων, ήτοι έν τή
βιογραφία, όστις, όμιλών περί τοΰ δεΐνος άνΟρώπου ή τής δει
νός περιστασεως, Λεγει: «Ε ις τόν χαρακτήρα τοΰ άνΟρώπου τού
του οφείλεται ή τύχη τοΰ αιώνος καί τής πατρίδος αύτοΰ, ή είς
τήν περίστασιν ταύτην οφείλεται ή τύχη του άνΟρώπου τούτου,»

Α·
Αι σταυροφορίαι, ένώ έφαίνοντο ώς άπροσδόκητος προς τήν
έλληνικήν αυτοκρατορίαν έπικουρία, εί/ον καταντήσει πρός τούς
καίσαρας τοΰ Βυζαντίου πρόσκομμα καί κίνδυνος, παντός άλλου
φοβερώτερος. Ή διαφορά τής φυλής, τών ήΟών καί τών γλ ω σ 
σών, ύπερίσχυσε τής ταύτότητος τής θρησκείας· μάλιστα δέ οί
Έ λ λ η ν ε ς καί οί Λατίνοι μόλις ένομίζοντο ώς ομόθρησκοι, μή
όντες τής αυτής έκκλησίας. ’Από τής πρώτης σταυροφορίας ύπήρχον μεταξύ Ε λ λ ή ν ω ν καί Λατίνων έχθροπάΟειαι κατά το
μάλλον καί ήττον φανεραί· αι διαιρέσεις αύται έπλεόνασαν κατά
τόν IB' αιώνα. Οί σταυροφόροι, Οέλοντες ν’ άποδώσωσιν είς τινα
τάς άποτυχίας των, άσμένως ήτιώντο τούς 'Έ λ λ η ν α ς, ώς μή
βοηΟήσαντας αυτούς, (έλεγον,) ώς προδώσαντας αυτούς* οι δέ

Τ Ο Γ Α Ν Α Τ Ο Λ ΙΚ Ο Ι ΖΗΤΗΜ ΑΤΟ Σ.
Έ λ λ η ν ε ς άφ’ έτερον παρεπονοΰντο κατά τών επαχθών τούτων
πολεμιστών τής Δύσεως, ώς ούδέν άλλο έπισταμένων είμή τό
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μεγάλους θησαυρούς* εμελλον, αύτοί μέν ν’ άσφαλισΟώσι κατά

μαχεσθαι, καί ούδέν τής ανατολικής πολιτικής έννοούντων, ώς

τής επιβουλής τών Ελλήνω ν, οί δέ Βενετοί, οί οιευΟυνταί ούτοι

άπειΟών πρός τάς συμβουλάς, τάς οποίας ή πείρα τών Ε λ λ ή 

καί ποοηγέται τής σταυροφορίας, ν’ άποκτήσωσιν οριστικήν διά

νων έδιδε ν είς αυτούς, διαιρούντων τάς κατακτήσεις των είς μι-

τό έμπόριόν των υπεροχήν έν τή ’Ανατολή. ΚατέφΟασαν είς

κράς τιμαριωτικάς ηγεμονίας, καί τέλος άμεριμνούντων αν παν

Κωνσταντινούπολή, τήν έκυρίευσαν, ανίδρυσαν Τσαάκ τόν "Α γ

° , τι κατεκτησαν εις τήν ’Ανατολήν καί άνήκέ ποτε καί ώφειλε

γελον επί τοΰ θρονου* αλλά παρώργισαν μ ετ’ού πολύ τούς Έ λ 

νά έπιστραφή εις τήν ρωμαϊκήν αυτοκρατορίαν. Οί Έ λ λ η ν ε ς ά-

ληνας όιά τήν αύθάοειαν καί φιλοκέρδειαν αύτών, καί ούτοι, οί

πεξεδέχοντο τούς σταυροφόρους ώς στρατιώτας έτοιμους ν'άπο-

μή ουνηΟέντες νά ύπερασπίσωσι τήν χώραν των, έπανέστησαν.

θάνωσιν ύπέρ αυτώ ν οί σταυροφόροι οέ πάλιν ήθελον νά έ/ω σι

Αρπαξ τις, ο Μούρτζουφλος, κατορθώσας ν’ άναβή εις τόν θρό

τούς Έ λ λ η ν α ς συμμάχους προθύμους καί είς τάς έσ /ά τα ς Ου

νον, έΟανατωσε τόν αύτοκράτορα, δν είχον άποκαταστήσει οί

σίας πρός επιτυχίαν τών σταυροφοριών, πρός άνάκτησιν του τά

σταυροφόροι. Διωχθέντες οί σταυροφόροι έκ τής πόλεως, είσή-

φου τοΰ Τησοΰ Χρίστου. Βλέποντες τούς Έ λ λ η ν α ς άδιαφόρους

λασαν είς αύτήν μ ετ’ ολίγον νικηταί καί κύριοι, έφόνευσαν τόν

ενώπιον τής άπωλείας τοΰ 'Αγίου Τάφου, ( 1 1 8 7 ,) ήπόρουν κατά

Μούρτζουφλον, καί ίδρυσαν τήν Λατινικήν αύτοκρατορίαν. Β α λ-

τι οι Έ λ λ η ν ε ς ήσαν όλιγώτερον τών αλλοθρήσκων άσεβεΐς* μά

δουΐνος, ό κόμης τής Φλανδρίας, έξελέχθη αύτοκράτωρ* οί Βε-

λιστα δέ τούς άπεστρέφοντο μάλλον ή εκείνους, καί τό όνομα

νετοι έλαβον τό τέταρτον τής αυτοκρατορίας καί όλας τάς πα

τοΰ σουλτάνου Σαλαδίνου, ανδρείου καί γενναίου, ήγαπάτο είς

ραθαλασσίους πόλεις, οί άλλοι άρχηγοί τών σταυροφόρων έλα-

τήν Ευρώπην καί έτιμάτο μ άλλον, ή τό τών αύτοκρατόρων τοΰ

βον μ εγάλας τιμαριωτικάς ηγεμονίας έν τή ’Ανατολή. Βονιφά-

Βυζαντίου.
Τοιαύτη ήτο ή κατάστασις τών πνευμάτων είς τήν 3Ανατολήν

τιος ό Μομφε^ράτου έγινε βασιλεύς τής Θεσσαλονίκης* Βίλλαροουΐνος, ό ιστοριογράφος τής σταυροφορίας, έ'λαβε τό τιμάριον

καί είς τήν Δύσιν, ότε τώ 1 2 0 2 οί σταυροφόροι τής δεκάτης τε-

Αχαιας. Καί τότε ώφθησαν δοΰκες ’Αθηνών καί αύθένται

τάρτης σταυροφορίας συνηΟροίζοντο έν Βενετία, διά νά μεταβώ-

θηβών. Οί δ’ Ελλη νες κατέφυγον είς τήν ΜικρΑν Ά σίαν, όπου

σιν έκείΟεν είς τήν ’Ανατολήν. Επειδή χρήματα δεν ει/ον , ή
δημοκρατία τοΐς προέτεινε νά κατευΟυνΟώσιν είς τήν Δαλματίαν,

ίδρυσαν δύο Ε λ λη νικ ά Κράτη, τό μέν είς Τραπεζοΰντα, τό δέ
είς Νίκαιαν.

όπως πολιορκήσωσιν ύπέρ αυτής τήν Ζάραν* ούτω δέ Οά έπλη-

Η υπό τών Λατίνων άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως πρού-

ρώνετο ή δαπάνη τοΰ διάπλου αύτών. Ό Πάπας Τννοκέντιος ό

ξενησε καθ όλην τήν Δύσιν μεγάλην χαράν. Κατεκραύγαζεν ό

Γ ' παρεπονειτο κατά τής βραδύ τητος καί τής περιστροφής ταύ-

ΙΙαπας Ιννοκεντιος ό Γ ' μετά τών θερμών οπαδών τών σταυρο

της, ώς εναντίων τοΰ σκοποΰ τής σταυροφορίας* αλλά μ ετ’όλί-

φοριών, παραπονούμενος, ότι ή Ιερουσαλήμ έλησμονήθη διά

γον ελαβε καί μεγαλητέρας παραπόνων άφορμάς. Ό αύτοκρά-

τήν Κωνσταντινουπολιν. Α λ λ 3 ό ά λλος κόσμος άπεκρίνετο, ότι

τωρ τής Κωνσταντινουπόλεως, Τσαάκ ό "Α γ γ ελ ο ς, ειχεν έκθρο-

καλώς έπραξαν οι σταυροφόροι άλώσαντες τήν Κωνσταντινου-

νισθή υπό τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ ’Αλεξίου* είς δέ τών υιών τοΰ

πολιν* πρώτον, διότι κατενίκησαν τούς Ελλη να ς, τουτέςΊ σ χ ι 

έκθρονισθέντος αύτοκράτορος, έλΟών είς Δαλματίαν πρός ευρε-

σματικούς,

σιν τών σταυροφόρων, έ'ή τη σ ε παρ’ αύτών νά έπιστρέψωσι τόν

αι σταυροφορίαι ναυαγώσι* καί έπειτα ή άλωσις τής Κωνσταν

θρόνον εις τόν πατέρα του. Οί σταυροφόροι έπείσΟησαν νά έπι-

τινουπόλεως ύπήρχεν ό άσφαλέστατος τρόπος τοΰ ν3 άλωθή ή

χειρήσωσι τό προτεινόμενον, έκ πολλών συμφερόντων δελεαζό

Ιερουσαλήμ καί νά διαφυλαχθή. "Ο,τι έλειπεν έως τότε είς τούς

έπιβούλους συμμάχους, ένεργοΰντας αείποτε ΐνα

μενοι. Έπρόκειτο νά παλινορΟώτωσι μίαν αυτοκρατορίαν, δηλα

σταυροφόρους, ήτο φρούριόν τι έν τή ’Ανατολή, οχυρά τις θέσις,

δή νά καΟέξωσι σχεδόν αύτήν επί τινα καιρόν. Τοΐς ύπέσχοντο

ικανή νά χρησιμεύση είς αυτούς ώς έρκος καί άμυνα. Τδού λοι
πόν άντι φρουρίου ειχον τοΰ λοιπού μίαν όλην αυτοκρατορίαν.

Ή

Κωνσταντινούπολις εμ ελλε, διά τήν ανανδρίαν τών Έ λ -

λή >ων, νά περιπέση εις τάς χεΐρας τών Σαρακηνών

Οαττον

ή βράδιον* τώρα δέ, κατεχομένη υπό τών Λατίνων, καθίστατο
άπόρθητος, τό δε Λατινικόν κράτος προπύργιον της χριστιανωσύνης. Ή αδυναμία της ’Ανατολής κατά τοΰ άσιατισμοΰ προήρχετο έκ τής μαλθακότητος τών Ε λ λ ή ν ω ν , έκ τοΰ μισορωμαϊκοΰ
πνεύματος τοΰ σχίσματος. Τοΰ λοιποΰ δέ επαυε τό σχίσμα, επαυε τό αίτιον τής αδυναμίας· άπαντες οι χριστιανοί, ηνωμένοι
ύπό τόν Πάπαν, εμελλον ν’ άγωνισθώσι κατά τής ’Ασίας μεθ’
ό'λων τών δυνάμεων τής Δύσεως, καί όλων τών χορηγημάτων
τής χριστιανικής ’Α νατολής. Όπόσας κατακτήσεις ήδύναντο έν
τή ’Ανατολή όλοι τής Δύσεως οί τυχοδιώκται, έάν, άντί νά ερχωνται έκ τοΰ βάθους τής Ευρώπης, άνεχώρουν έκ τοΰ Βοσπόρου, ώς έκ τής πατρίδος των! "Ηδη τό κατακτητικόν καί τυχο
διωκτικόν πνεΰμα ύπήρχεν είς τούς σταυροφόρους οίκειότατον,
έτι καί προ τής άλώσεως τ ή ; Κωνσταντινουπόλεως· καί ό Λεβώ
(L eb e a u ) διηγείται, έν τή αύτοΰ ' Ι σ τ ο ρ ί α τ ή ς Β υ ζ α ν τ ι ν ή ς
Α ύ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ς , δτι είς τών ιπποτών τής τετάρτης ταύτης
σταυροφορίας, παρακινούμενος ύπό τών φίλων νά μείνη είς τήν
Βενετίαν, άπεσπάσθη έκ τών χειρών των, καί έπιβαίνων είς τά
πλοΐα, άνέκραξε: «Σας τ ’άφίνω όλα! 'Υπάγω νά κατακτήσω βα

σιν αυτής· οί δέ, ένόμιζον καί ούτοι κατ’ άρχάς τής έξώσεώς
των, δτι, άπολέσαντες τήν Κωνσταντινούπολιν, άπώλεσαν τήν
έσχάτην δύναμίν των καί τήν έσχάτην γοητείαν των. ’Α λ λ ’ αμ
φοτέρωθεν συνέβη τό έναντίον. Ή μέν Λατινική αύτοκρατορία
τής Κωνσταντινουπόλείος άπέβη είς πτώσιν άντί παρακμής, ή
δέ 'Ελληνική τής Νικαίας καί τής Τραπεζοΰντος άπέβη είς παλινόρθωσιν, αν καί πρόσκαιρον, τής έν τή ’Ανατολή δυνάμεως
τών Ελλήνω ν. Δυστυχώς ή άνά^ρωσις αύτη δέν διήρκεσεν έπί
πολύ, καί έπανελθοΰσα είς Κωνσταντινούπολιν ή Ε λ λη ν ικ ή αύ
τοκρατορία έξηκολούθησεν έν αύτή τήν άδυναμίαν τών Λατίνων,
άντί νά έξακολουθήση τό σθένος, τό όποιον είχεν άρυσθή έκ τών
συμφορών.
Καί ουτος μέν ό μεταξύ Λατίνων καί 'Ελλήνω ν αγών, δστις
πληροί σχεδόν δλον τόν ΙΓ ' καί ΙΔ' αιώνα, καί άπέληξεν είς τήν
πτώσιν τής ανατολικής χριστιανωσύνης άπέναντι τοΰ ’Ισλαμι
σμού. Νΰν δέ ας έξετάσωμέν τινα τών προσώπων, άτινα διεκρίθησαν έν τώ άγώνι τούτω, διαδραματίσαντα ένώπιον τοΰ δημο
σίου τάς διαφόρους περιπετείας καί τάς κυριωτέρας σκηνάς, καί
είς τά όποΐα ή φαντασία ή δημοτική, ύπό τών παραδόξων τυχών
τοΰ βίου των έμπνεομένη, άπέδωσε πράγματα παραδοξότερα τών
δσα τοΐς συνέβησαν.

σίλεια!» Ό λό γο ς ούτος ύπήρχε τό κοινόν σύνθημα τών ιππο
τών τής Δύσεως, μάλιστα δέ μετά τήν κατάκτησιν τής Κων

Β '·

σταντινουπόλεως, ήτις έφάνη ώς πληρώσασα τάς μεγίστας καί
φιλοδοξοτάτας έλπίδας τοΰ κατακτητικού πνεύματος.

Πρώτον αύτών τών προσώπων είναι ό Βαλδουΐνος, κόμης τής

Τί δμως προέκυψεν έκ τής κατακτήσεως ταύτης; Ό λ ο ν τό

Φλανδρίας καί ό πρώτος Λατίνος αύτοκράτωρ τής Κωνσταντι

έναντίον τών προσδοκιών τής Δύσεως. Ή χριστιανική ’Ανατολή

νουπόλεως. Νέος, ωραίος, ρωμαλέος καί άνδρεϊος, ό Βαλδουΐ

διηρέθη καί έξησθένησεν είπερ ποτέ ά λλο τε. Οι "Ε λληνες, οιτι-

νος, κατά τούς ιστορικούς καί τούς μυθιστοριογράφους τοΰ και-

νες πριν ήσαν έπίβουλοι σύμμαχοι, κατέστησαν άσπονδοι έχθροί,

ροΰ έκείνου, είχε καί πλοΰτον π ολύ ν κομητείας δώδεκα. Ή τ ο

καί έπανεΰρον κατά Λατίνων τήν δύναμιν, ής έφάνησαν στερού

πρώτος έν τή Δύσει, έκ τών πριγκήπων, οΐτινες δέν ήσαν βασι

μενοι άλλοτε· τόσον ώστε κατώρθωσαν έν ετει 1 2 6 1 ν’ άνακτή-

λείς, καί ύπήρχον βασιλείς, όλιγώτερον αύτοΰ κραταιοί. Ά ν ε -

σωσι τήν Κωνσταντινούπολιν έκ τών Λατίνων, μόνον πεντήκον-

χώρησε διά τήν τρίτην σταυροφορίαν πλήρης μέν ένθουσιασμοδ

τα και έπτά ετη δυνηθέντες νά τήν κρατήσωσι. Περίεργος αιών,

ύπέρ τής άπολυτρώσεως τοΰ Ά γιου Τάφου, α λλά καί πόθου

καθ’ δν τά πράγματα άπατώσιν είπερ ποτέ άλλοτε τάς έλπίδας

προς έπιδίωξιν τυχών. Αι τύχαι ήφθόνησαν κατά τήν τετάρτην

καί τούς φόβους τών Λατίνων καί 'Ελλήνω ν! Οι μέν ένόμιζον,

ταύτην σταυροφορίαν ό Βαλδουΐνος έκέρδησε μίαν αυτοκρατο

δτι άφοΰ άπαξ έγίνοντο κύριοι τής Κωνσταντινουπόλεως, ευκό

ρίαν, τήν τής Κωνσταντινουπόλεως, ήτοι τήν ρωμαϊκήν αυτήν.

λ ω ς εμελλον νά κατακτήσωσι τήν ’Ανατολήν καί έπικρατήσω-

'Ο Βαλδουΐνος ήτο φύσει άλαζών· ή τύ^η τόν κατέστησεν έτι

μάλλον αλαζόνα. Επειδή δέ τάγιστα έπήλθον είς αυτόν αί συμφοραι μειζονες τών επιτυχιών, άπέκτησεν έν τή φαντασία τών
λαών τήν τελευταίαν εκείνην ροπήν, ήν παρέχουσι τά μετά τά

κομητειών τούτων, έπειδή τάς ά λλα ς τέσσαρας ειχεν έκ τοΰ βασιλέως τής Γερμανίας. "Αφοΰ τόν προσεκύνησεν, ήλθεν ό βασι
λεύς εις ιοιαιτέρ ν συνομιλίαν μετ’ αύτοΰ, καί τόν είπε: «Β α λ-

μεγαλα άγαθά έπερχόμενα μεγάλα δεινά. Ό Βαλδουΐνος άπω-

οουΐνε, ιδού καιρός νά νυμφευθής, άλλά νά νυμφευθής γυναίκα

λεσθη μαχόμενος κατά Βουλγάρων υπέρ τής πανταχόΟεν καί

ύψηλής καταγω γής. — Μ εγαλειότατε, άπεκρίΟη ό Βαλδουΐνος,

ύπό πολυπληθών πολεμίων προσβληθείσης αύτοκρατορίας του,

ό πόθος μου δέν είναι τοιοΰτος σήμερον, διότι ή γυνή, τήν οποίαν

καί ούοέποτε έγνώσθη τί εγινεν ό πρώτος ούτος αύτοκράτωρ τών

θά λάβω,

Λατίνων, αν νεκρός έπεσεν, ή ζωγρηΟείς άπήχΟη ώς αιχμάλωτος

χρήματα, καί εις άλλα άγαθά.» Τότε ό δούξ τής Βουργουνδίας,

πρέπει νά εχη βεβαίως όσα καί έγώ είς γαίας, είς

άσημος. Τό μυστήριον τοΰτο κατέστησε τοΰ λοιποΰ τόν Β α λ-

όστις ετυχε παρών είς τήν συνομιλίαν ταύτην, είπε πρός

οουΐνον πρόσωπον συναξαρικόν, ή μυθιστορικόν, καί έν τώ Μ υ -

Βαλδουΐνον: «Έ ά ν περιρ,ένης νά εύρης γυναίκα πλουρίαν όσον

Οιστορήματι

τόν

είσαι καί σύ, πολύς καιρός Οά παρέλΟη, επειδή τοιαύτη δέν εύρί-

Δ ι ά β ο λ ο ν , συνεσωρεύΟησαν μάλλον ή ήττον συγκεχυμένως

σκεται είς τήν ύφήλιον γυναίκα όμως όμοίαν σου κατά τήν κα

όλαι αι τύχαι, όσας πρίγκηψ καί σταυροφόρος ήδύναντο ν’άπαν-

ταγω γήν εύρίσκεις. Ό βασιλεύς εχει θυγατέρα ώραίαν καί νέαν

τήσωσι κατ’ έκείνους τούς τυχοδιωκτικούς καιρούς. Επειδή δέ

άν Οέλης αύτήν, όμιλοΰμεν εις τόν βασιλέα.» Ό Βαλδουΐνος

ή τερατολογία μάλλον τής αλήθειας συμβάλλει πρός άπαΟανα-

άπήντησεν είς ταΰτα ύπερηφάνως:

τισμόν τών ονομάτων, ό δέ άσφαλέστερος τρόπος τοΰ έπιζήσαι

ύποχρεώσης άν δέν τόν είπής τίποτε, διότι δέν τήν θέλω τήν

έν τή μνήμη τών λαών είναι τό ζην έν τή φαντασία αύτών, ή

θυγατέρα του, άν καί είναι άξία καλητέρας τύχης.»

τοΰ

Βαλδουίνου,

νυμφευΟέντος

μνήμη Βαλδουίνου τοΰ κόμητος τής Φλανδρίας, τοΰ νυμφευθέντος τόν Διάβολον, ύπήρξε μονιμωτέρα τής τοΰ Βαλδουίνου Λ',
αύτοκράτορος Λατίνου έν Κωνσταντινουπόλει.

τόν

«Μά τήν ζωήν μου, Οά μέ

Ό βασιλεύς Φίλιππος Αύγουστος ώργίσθη πολύ όταν έμαθε
ταύτην τήν άπόκρισιν, ά λλά δέν τό απέδειξε ποσώς.

Κ ατ’ έκεΐ-

νον τόν καιρόν ειχεν έλθει ό αύτοκράτωρ τής Κωνσταντινουπό

Τό περίεργον τοΰτο μυθιστόρημα τοΰ Βαλδουίνου προτίθεμαι

λεω ς είς Παρισίους, όπου

έδόθησαν πρός τιμήν του λαμπραί

νά διηγηθώ έν συντομία, σημειών τή δε κάκεΐσε τάς ομοιότητας

έορταί. (α) Μετά τάς ύποδεξιώσεις τοΰ βασιλέως τής Γ α λλία ς,

αύτοΰ μετά τής ιστορίας, γενικάς καί όχι μερικάς ομοιότητας,

ό αύτοκράτωρ είπε πρός αύτόν:

έξαλειφομένας μέν άμα θέληση τις νά κάμγι σύγκρισιν άκριβή,

(καλίφου) (β) υιοί πολύ μέ άνησυχοΰσι, καί έπειδή είμαι διά γ ά 

άναφαινομένας δέ άμα άρκεσθή είς γενικόν τινα παραλληλισμόν

μον, άσμενος

τών πραγμάτων. Ό σ τις, καλώς γινώσκων τήν ιστορίαν τοΰ και-

είς σύζυγον, άν ήναι καί μέ τήν εύχαρίστησίν σου· ταύτην δέ Οά

ροΰ έκείνου, έπειράτο νά σπουδάστ) μετά προσοχής τό τοΰ Β α λ

καταστήσω αύτοκράτειραν

«Οί τοΰ άποθανόντος σουδάν

έρχομαι νά ζητήσω τήν θυγατέρα σου Βεατρίκην
καί κυρίαν πάσης τής έπικρατείας

δουίνου μυθιστόρημα, Οά ήπόρει καί θά ήγανάκτει δι’ ό'σα άπαντώνται έντός αύτοΰ άλλότρια πρός τήν ιστορίαν ή άντιφάσκοντα·
ά λ λ ’ έάν τό μυΟις·όρημα τοΰτο άνεγινώσκετο ύπό τίνος, γενικήν
μόνον ιδέαν έχοντος περί τοΰ καιροΰ τών σταυροφοριών, άμέσως
6’ άνεγνώριζεν ούτος έν αύτώ τόν χαρακτήρα καί τάς τύχας αν

(α ) Τ ίς ουτος ο αύτοκράτωρ της Κωνσταντινουπόλεως, τον όϊϊοΐον το μυθιστόρη
μα ονομάζει

Ερρίκον; Ό ΐρ ρ ίκ ο ς υπήρξε μεν αύτοκράτωρ τής Κωνσταντινουπό

λ εω ς, άλλά μετά τον Βαλδουΐνον, τοΰ οποίου ήτον αδελφός.

Άλλ,ά καϊ χρονολογι

κ έ ς καί ιστορικώς άμαρτα'νει ενταύθα τό μυθιστόρημα, επειδή τφ 1 4 8 4 δέν ίιπήρχεν ε ισ ;τ ι εν Κωνσταντινουπόλει Λατινική Ε κ κ λ η σ ία .
(.6) Κ αι άλλος ούτος ήγευώ ν, καί άλλο διήγημα άγνωστον είς τήν ιστορίαν. ‘Ο

θρώπου τοΰ καιροΰ έκείνου.
νΟτε ό Βαλδουΐνος διεδέχθη τόν πατέρα του ( 1 1 8 4 ) καί ειδεν

σουΟαν C r a q iie d e ilt (Τριζοδόντης) Ικυρίευσε τήν ‘ Ρώμην άγων .°·0 0 ,0 0 0
μεθ' ιον Ιοηωσε τήν Τυρρηνίαν

καί τήν Λομβαρδίαν

εαυτόν κύριον δεκατεσσάρων κομητειών, ήσθάνθη έπαρσιν, καί

πατήρ τοΰ Βαλδουίνου,

παραγενόμενος είς τήν αύλήν τοΰ βασιλέως τής Γα λλία ς

τήν έδραν του. 1 ό μυθιστόρημα τοΰ Βαλδουίνου

Φί

λιππον Αύγουστου, τόν προσεκύνησε διά τάς δέκα τών ωραίων

άνδρών,

ό δε κόμης τής Φλανδρίας,

ή'ευΟ 'ρωσ: τήν Ιτα λία ν καί άποκατέστησε τον Πάπαν είς

τών τής Φλανδρίας, καί ή ιστορία αυτών,

Ινίτητα τ»ν {Ανθυτο^ήματος.

συνετίθη πρός τιμήν τών κομη

αληθής είτε αδέσποτος,

αποτελεί τήν

μου, καί, Μ εγαλειότατε, σέ παραχαλώ, μή σέ δυσαρες·ήση αυτη
μο - ή αίτησις.» Ό βασιλεύς τότε άπεκρίΟη:

«Μ εγαλειότατε,

ύπερήδομαι μάλιστα επί τη αιτήσει ταύτη, καί σέ παραγωρω τήν
βασιλόπαιδα.»

Τοιουτοτρόπως ό τής Κωνσταντινουπόλεως αύ-

τοκράτοιρ Ερρίκος ένυμφεύΟη τήν Βεατρίκην, καί οί γάμοι διήρχεσαν

όλον μήνα. ΙΓαρευρέΟη οέ εις αυτούς

καί ό κόμης τής

Φλανδρίας, όστις, βραδέως μεταμελούμενος, πολύ έπικράνΟη,
οτι δεν ελαβεν εις σύζυγον τήν βασιλόπαιδα.

Ό αΰτοκράτωρ

άνεχώρησε μετά τής γυναικός του καί έπέστρεψεν είς Κωνσταντινουπολιν, όπου εζησε δώδεκα έτη μ ετ’ αύτής· τέκνα όμως δεν
έλαβον, καί τούτο τούς κατέΟλιβε.
ΙΙερίλυπος καί

ριεφέρετο μόνη επί μέλανος ίππου κατά πέδην βαδίζοντος (qui
allait l’arab le). Δέν τήν συνώδευε κάνεις. Ό κόμης εγείρεται,
προχωρεί είς προϋπάντησιν αύτής, κρατεί τόν ίππον της έκ τοΰ
χαλινού καί τή άπευθύνειτόν λόγον: «"Ωρα καλή, ώ δέσποινα!»
Ή δέσποινα τόν έχαιρέτισε
τήν ήρώτησε:

μόλις, καί ό κόμης τής Φλανδρίας

«Διατί, δέσποινά μου,

μόνη καί άσυνόδευτος;»

Αύτή δέ τόν άπεκρίΟη χαριέντως: «Διότι, αύθέντα, αύτό είναι
τό θέλημα τοΰ παντοδυνάμου πατρός Θεοΰ. Είμαι Ουγάτηρ βασιλέως τινός τής ’Α νατολής, ό όποιος ήθελε νά μέ ύπανδρεύση
χωρίς τήν συναίνεσίν μου* ά λ λ ’ έγώ ώμοσα
τόν Θεόν, ότι Οά μείνω επί ζωής άγαμος,

ήγανακτησμένος καθ’ έαυτοΰ, ό Βαλδουΐνος

καί ώρκίσΟην είς

αν δέν ευρω σύζυγον

τόν πλουσιώτατον τών κομητών τής χριστιανωσύνης. "ΟΟεν έγ-

άνεχώρησεν έκ τής αυλής τής Γαλλίας καί άπήλΟε μετά τών

κατέλειψα τόν πατέρα μου

βαρόνων του είς τήν πόλιν Νογιώνα (N oyon ,)

δίαν πολλήν μ ετ’ έμοΰ, ά λ λ ’ έδραπέτευσα έξ αύτής, φοβηΟεΐσα

όπου διέτριψεν

ημέρας τρεις. Τήν τετάρτην ημέραν, ήΟέλησε νά έξέλΟη πρός
κυνηγεσιαν είς τό δάσος τής Νογιώνος· παρέλαβε λοιπόν τούς
κυνηλάτας του, τούς επί τής κυνηγεσίας άξιωματικούς του καί
τούς κύνας, καί ώς όπλον έκράτει μικρόν τι καί δυνατόν άκόντιον. ΕίσελΟόντες είς τό δάσος οί κυνηγοί, άπήντησαν ένα κά

δυσηρεστημένη, καί είχα μέν συνο-

μή Οελήσωσι νά μέ έπαναφέρωσιν είς

τόν πατέρα μου, καί

ύπεσχέΟην είς τόν Θεόν νά μή επιστρέφω είς τόν πατρικόν οί
κον, Ιως ού εύρω τόν κόμητα τής Φλανδρίας, τόν όποιον ήκουσα
μεγάλω ς νά επαινούν.»
Τότε ό κόμης ήτένισε πρός τήν παρθένον, καί πολλήν ώραν .

προν, μέγιστον κάπρον χαί ρωμαλεώτατον, μέλανα ώς αίΟιοπα.

έσκέφΟη τούς λόγους της.

Τό Οηρίον έκυνηγήΟη πολλήν ώραν υπό τών κυνών καί τών κυ-

πρός αύτήν φλογερόν έρωτα, καί τήν ειπεν: « Έ γ ώ , καλή καί

νηλατών, έπειτα δέ, στραφέν, έφόνευσε τέσσαρας τών καλητέ-

ώραία, είμαι ό κόμης τής Φλανδρίας, τόν όποιον ζητείς, καί ό

ρων κυνών τοΰ σκυλολογίου,

διό παρωργίσΟη τόσον ό κόμης,

πλουσιώτατος τών άνΟρώπων είς τήν ύφήλιον* εχω δεκατέσσαρα

ώστε ώμοσε νά μή παύση κυνηγών έωςού άποκτείνη τόν κάπρβν

κομητάτα ύπό τήν έξουσίαν μου. 5Αφοΰ δέ μέ περιζητεΐς τοιου

τούτον. Τόν κατεδίωξε λοιπόν πεισματωδώς, καί επειδή άνέβαι-

τοτρόπως, σέ θέλω σύζυγόν μου, άν καί σύ έχης εύχαρίστησιν.»

νεν έξαίρετον ίππον, έφΟασε πολύ προ τών κυνηλατών του είς

Ή κόρη, ήτις πολύ έχάρη είς τό άκουσμα τοΰτο, συνηνεσεν ύπό

μίαν λόχμην πυκνήν, όπου ό κάπρος είχε κρυ6ή.

Τότε λαβών

τόν όρον τοΰ νά ήνε αύτός τωόντι όποιος ελεγεν ότι ήτο. Ά π ο -

είπε πρός τόν

κριΟείς δέ ό κόμης, «Δέσποινα, τήν είπε, μή άμφιβάλλης παντε

τό άκόντιόν του δι’ άμφοτέρων τών χειρών,
κάπρον :

Τώ ήρεσεν ό τρόπος της, συνέλαβε

λώς ότι έγώ είμαι ό κόμης τής Φλανδρίας.»

Έ ν τούτοις ήδη-

Σέ θέλω, αγριόχοιρε! θ' άναγκασΟ/)< νά εβγης*

μόνει πολύ, ότι οί άνθρωποί του δέν ήρχοντο νά τόν εΰρωσιν.

τον της Φλανδρίας κόμητα ε ί ; ματην απ οφ εύγεις.

Ήρώτησε τήν κόρην πώς ώνομάζετο, καί ποιον τό όνομα τοΰ
εχων τό

πατρός της καί τοΰ βασιλείου του. Ή παρθένος άπεκρίΟη μετά

στόμα κατά του κόμητος, όστις τόσον στιβαρώς τόν επληξε διά

τίνος δυστροπίας, ότι αύτη μέν ώνομάζετο "Ηλιος· «τοΰ πατρός

τοΰ άκοντίου του είς τό ραχοκόκκαλον, ώστε τόν ερριψε χαμαί,

μου όμως τ ’ όνομα, είπε, δέν Οά τό μάθ/)ς ενόσω τοιοΰτον εχω

τόν άπέκτεινε, καί έκάΟησεν επ’ αύτοΰ περίσκεπτος καί άπορών

πρόσταγμα παρά Θεοΰ· μή λοιπόν επιμένεις, διότι άλλω ς πως

ότι δεν ήρχοντο νά τόν εΰρωσιν οί άνθρωποί του. Έ ν ώ έκάΟητο

δέν γίνεται.» Βλέπων ό κόμης τής Φλανδρίας, ότι ή κόρη άμφέ-

im

βαλλεν είσέτι περί αύτοΰ,

Ω ς μαινομενος

τοτε ό κάπρος

ώρμησεν άφρισμένον

τοΰ κάπρου, βλέπει προσερχομένην κόρην τινά, ή οποία πε«

έθεσε τό κέρας επί τοΰ στόματος καί

ήρχισε νά κράζη τρανώς, διά νά Ιλθωσιν οί άνθρωποί του. Πρώ

μετα τοΰ ’Ανατολικού ζητήματος, ούδέ σαφηνίζει ποσώς τάς

τ ο - ήλθεν είς αυτόν ό άύθέντης τών Βαλεντιεννών, ό Γουαλτιέ-

«ιτιάς των περιπλοκών αύτοΰ κατά τόν Ι Γ αιώνα, καίτοι περι

ρος τοΰ Σαντομέρου καί άλλοι* ό δέ Ερρίκος ό τών Βαλεντιεν

γράφει ενα τών κυριωτέρων αύτουργών. ’Αληθώς μέν θά ίδωμεν

νών τόν ήρώτησεν άν συνέλαβε τίποτε. «Ναι, άπήντησεν ό κόμης

κατωτέρω, έν τη συνεχείς τοΰ μυθιςορήματος, ότι ό παράδοξος

τ<)ς Φλανόριας, συνελαβα ένα λαμπρότατον

κάπρον, και πρός

τούτοις ό Θεός μοί έδώρησε τήν ώραίαν ταύτην

δεσποινίδα, ήν

ουτος γάμος τοΰ Βαλδουίνου συνέτεινεν ΐνα λάβη καί αύτός τόν
σταυρόν καί άπέλθη

είς Κωνσταντινούπολιν

άλλά μή λησμο-

εδώ βλέπετε, καί τήν οποίαν Οά λάβω είς γυναίκα, μέ τ ή '/ σ υ 

νηση ό άναγινωσκων, ότι έν τή παρούση μελέτη κυρίως προτί

ναίνεσήν αυτής.»

Ό κόμης τών Βαλεντιεννών έστράφη καί ειδε

θεμαι να καταύειξω όποιας μεταβολάς είσήγαγον αί σταυρο-

τήν κόρην ήτο δέ ένδεδυμένη κοσμιώτατα, καί έκάΟητο έπί ίπ

φοριαι εν τή ιδιαιτέρα τύχη τών συμπραξάντων είς αύτάς άν-

που λαμπροΰ όσον δύναταί τις νά φαντασθή.

Ά λ λ ’ δμως ό κό

μης τών Βαλεντιεννών έμέμφΟη πολύ τόν κόμητα

τής Φ λαν-

δρίας, δτι ήθελε νά λάβη σύζυγον ταύτην τήν κόρην, είπών είς

ορων τής Δύσεως. Διά τοΰτο έφιστώ τήν προσοχήν είς τόν ιδιω
τικόν βιον, και τήν στιγμήν ταύτην μάλλον περιεργάζομαι τήν
ριογραφια^ ή τήν ιστορίαν.

Συμφέρει

λοιπόν

νά έξετάσωμεν

αυτόν: ^«Πρώτον μέν, 'Γψ ηλότατε, άγνοεΐς όποια τις είναι· τίς

τινι τροπφ ή παράδοσις συνθέτει τάς βιογραφίας τών προσώπων,

οιοε και άν η ναι γυνή τις έξ εκείνων, αί όποΐαι περι τρέχουσι τόν

ατινα αρυεται έκ τής ιστορίας.

κόσμον; Δυνασαι μ άλλον νά τήν έχης όσον καιρόν θέλης, καί

νομόν ΐίιον και κανόνα, τό μή έμμένειν είς τά τής ιστορίας. Δέν

έπειτα νά τη δώσης τήν άπόλυσίν της,

την αρκεί ο οημόσιος βίος, έχει χρείαν καί τοΰ ιδιωτικού. Γινώ-

επειδή τοιοΰτος κύριος,

όποιος σύ είσαι, δέν πρέπει τίποτε νά πράττη

άνευ φρονήσεως.

Ή παράδοσις φαίνεται

ένουσα

σχουσα, οτι ή ιστορία συνήθως καταδεικνύει τό ήμισυ τών άν-

Ανάθεμα τήν ύπερηφανειάν σου, διότι άκόμη προχθές άπ επ αή-

Ορωπων, τούς όποιους φέρει έπί τής σκηνής, καί

Οης τήν θυγατέρα τοΰ εύγενοΰς βασιλέως τής Γ α λ λ ία ς.»

τούτο τής ζωγραφιας δέν παρέχει ικανήν περιέργειαν , ώστε νά

Τ ότε

ό κόμης τής Φλανόριας ειπε πρός τόν κόμητα τών Βαλεντιεννών:
«Λάλει φρονιμώτερον ή καρδία μου

προσεκολλήθη είς αύτήν

ε κυσθή και να προσ/]λωθή ή δημοτική
ςητει και το ετερον ήμισυ τοΰ άνΟρώπου,

ότι τό ήμισυ

φαντασία

έπ’ αύτό,

τό έγκείμενον έν τώ

τήν γυναίκα, καί πλέον μή μέ ειπης τι περί αύτής, διότι σέ τό

ιοιωτικφ βιω, ω-περιεργότερον. Έπειδή όμως τό δεύτερον ήμισυ

άπαγορεύω!»

τούτο οεν ικανοποιεί πάντοτε τάς

Οι άκόλουΟοι τοΰ κόμητος τής Φλανδρίας μεγά-

τοιουτου ειοους φ ιλολογίας ή παράδοσις πλάττει είς τόν ήοωα

λως δυσηρεστήθησαν έκ ταύτης τής άποφάσεως.
Εκ Νο^ι ω/ ος, ο Βαλδουΐνος

ορέξεις καί άπαιτήσεις τής

μετεβη εις Καμάρακον (Cain-

bi’ai), παραλαβών την κεφαλήν τοΰ κάπρου καί χειρα^ωγήσας

αυτής βιογραφίαν τινά όλως έκτακτον,

συνάδουσαν πρός τήν

Ι6εαν, την οποίαν επιθυμεί νά δώση περί τοΰ ήρωος, δν έξελέξα-

τήν γυναίκα εκείνην τοΰ δάσους, τήν όποιαν καί ένυμφεύθη. Έ ξ

το. Είναι οε περίεργον οτι, έάν τό πρόσωπον δέν παρέστη εντός

αύτής έλαβε δύο θυγατέρας, Τωάνναν

Έπί

της ιστορίας μετά κρότου πολλοΰ καί άνατάσεως, ή τής παοα-

καθ’ ά έβασίλευσε μετά τοΰ Βαλδουί

όοσεως προσοχή ουδόλως ς-ρέφεται πρός αύτό. Έ ά ν , παραδείγ

τών δεκατεσσάρων ετών,

καί Μαργαρίταν.

νου είς τήν Φλανδρίαν, αύτη ή γυνή έπραξε πλείστας κακίας,

ματος χάριν, ό Βαλδουΐνος δέν ειχεν άλώσει τήν Κωνσταντινού

καί ό τόπος ύπέστη τά πάνδεινα,

π ο λ ή οεν ειχεν ιδρύσει τήν Λατινικήν αυτοκρατορίαν, δέν ειχε

κρίθη μεγάλω ς.

'Η γυνή αύτη

διό καί ό Βαλδουΐνος κατεήρχετο είς μέν τήν εκκλησίαν

προΟύμως και ηκουε τήν λειτουργίαν,

ά λλά μέχρι τής προσκο-

γίνει άφαντος εις μίαν τών κατά Βουλγάρων μαχών, ούδόλωςθά
υπήρχε Μ υ θ ι ς - ό ρ η μ α Β α λ δ ο υ ί ν ο υ κ ό μ η τ ο ς τ ή ς Φ λ α ν -

μίσεως τών ά γιω ν άμα άρχομένης τής ίεράς μυσταγωγίας, άνε-

ώρι ας· ά λ λ ’ επειδή ό Βαλδουΐνος άφήκε μέγα ίχνος έν τή μνή

χώρει άπό τής εκκλησίας,

μη τών συγχρόνων αύτοΰ διά τών συμβάντων τής ιστορίας του,

«πράγμα, διά τό όποιον έγίνετο πο

λύς λό γο ς, καί ήπόρει έκαστος.»

‘ Ομολογώ ότι τό ξένον τοΰτο διήγημα ούδεμίαν εχει σχέσιν

η παραόοσις έστοχάσΟη ότι ό ήρως ούτος ήτο έξ έκείνων, οίτινες τή χρειάζονται, καί τόν ελαβεν έκ τής ιστορίας. Είναι όμως

αληθές, δτι συγχρόνοις και τόν άπεχώρισεν άπ αύτής,

άφαιρέ-

τών θύραθεν παραδόσεων μάς συγκινοΰσι διά τών τυχών και

ac τα τά πλεϊστα τών πραγμάτων της ιστορίας του, ή μεταπλά-

τών ιδιαίτερων παθών

σασα αύτά καθώς τή έσύμφερε, και μεταποιησασα αύτώ ιδίωα-

ιδιωτικοΰ βιου του έμβαίνει ό άνθρωπος είς τήν μυθιστορίαν και

αύτών.

Μόνον διά τής οιηγήσεως τοΰ

κόν τινα βίον δλον τεράστιον, σύμφωνον κατά τούτο πρός τήν

εις το δράμα, δηλαδή εις τήν φιλολογίαν, σκοπόν έχουσαν τό

παράδοξον αύτοΰ τύχην, αν και πολλαχοϋ άποδδκιμα^η αύτον.

τέρπειν και τό συγκινεΐν. Τολμώ είπεΐν μάλιστα, ότι ή ιστορία,

Έ ν τώ συναξαρίω τούτω τοϋ ιδιωτικού βιου τοΰ Βαλδουινου,

οταν ποιή λόγον περί προσώπου τινός σημαντικού, δέν είναι ά-

σαφώς βλέπει τις όποιαν

μέθοδον

άκολουθεΐ ή δημοτική φαν

τασία έν τή έργασία της· ούδ’ άν ή παράδοσις ειχεν ωρισμενην
τινά ποιητικήν, Οά ήκολούΟει τούς κανόνας αύτής. Εις τήν σύνΟεσιν τοΰ προσώπου, τό όποιον εξιστορεί,

δέν χωροΰσι φαντα-

ληθώς πλήρης, έάν δέν προσΟέτη είς τήν διήγησιν τοΰ δημοσίου
βίου αύτοΰ καί τινας χαρακτήρας

τοΰ ιδιωτικοΰ αύτοΰ βίου.

Ιοετε πόσον άναδεικνυουσιν οί χαρακτήρες οΰτοι τήν ιστορικήν
όψιν, παραδείγματος χάριν

τοΰ Ερρίκου

Δ',

βασιλέως τής

σίαι ή φρενοτροπίαι. Λαμβάνει εν τών χαρακτηριστικών σημείων

Γαλλίας- άφαιρέσατε άπ* αύτής τάς τύχας τοΰ Βεαρναίου, καί

τοΰ Βαλδουίνου, παραδείγματος χάριν

ό ιδρυτής ούτος τής νεωτέρας Γαλλικής μοναρχίας δέν φαίνε

τήν ύπερηφανειαν του,

και έκ τής ύπερηφανείας ταύτης πορίζεται όλην τήν ιδιωτικήν

ται μέν όλιγώτερον μ έγα ς, ά λ λ ’ άρέσκει όλιγώτερον. Θά ήλατ-

τοΰ Βα7νδουίνου ιστορίαν, σχεδόν καθώς ό Μολιερος πορίζεται

τοΰτο, άν έμενεν άπλοΰς βασιλεύς· χρεία νά άφεΟή έν αύτώ και
ό άνθρωπος.

έκ τοΰ χαρακτήρος τών ηρώων του τάς περιστάσεις τοΰ οραματος, έντός τοΰ όποιου φέρει αυτούς. Έ ξ ύπερηφανειας άποποιεΐ-

Έ π ί τό προκείμενον τοΰτο διατριβών, τολμώ νά άρυσθώ έκ

ται τήν θυγατέρα τοΰ βασιλέως τής Γ α λ λ ία ς, και έξ υπερηφά

τής ιστορίας τοΰ παρόντος καιρού δύο παραδείγματα, βαθεΐαν

νειας νυμφεύεται τόν Διάβολον. ΙΙώς ό Βαλδουΐνος νά μή ύπο·

αείποτε προξενοΰντά μοι έντύπωσιν. Α γ ν ο ώ πώς Οά γράψωσιν

χωρήση είς τήν ώραίαν έκείνην κόρην, ήτις, Ουγατηρ ουσα βασι-

οί έπιόντες τήν ιστορίαν τοΰ ήμετέρου καιροΰ· τοΰτο μόνον γι-

λέω ς τής ’Ανατολής, έπεχείρησε μακράν οδοιπορίαν ίνα ελΟη

νωσκω, ότι πολλοΰ Οά έστερεΐτο ένδιαφέροντος, έάν είς τόν δη

καί νυμφευθή τόν πλουσκότατον και κραταιοταχον τών π ριγκ ί

μόσιον βίον δύο τινών ηγεμόνων άρξάντων επί τής Γ α λ λ ία ς, τοΰ

πων τής Δύσεως, τόν κόμητα

δηλαδή

Φλανδρίας;

Και ή μέν

φροντίς αύτη ίνα συναρμολογή τήν ιστορίαν τών ήρωων της

βασιλέως Λοδοβίκου Φιλίππου

καί τοΰ αύτοκράτορος Ναπο-

λέοντος Γ , δέν προσέθετον καί τινα διηγήματα, καί τινας χαρα

μετά τοΰ χαρακτήρος αύτών, ύπήρχεν άξία παρατηρήσεως· ό,τι

κτήρας έκ τοΰ ιδιωτικού βίου αύτών. Πεπρωμένον, ώς φαίνεται,

δέ μάλλον

ήτο είς τόν καθ’ ημάς αιώνα ίνα, όσοι ηγεμόνες εμ ελλον νά βα-

προτίθεμαι νά σημειώσω, είναι ή προτίμησις, τήν

όποιαν ή παράδοσις δίδει εις τήν βιογραφίαν παρά τήν ιστορίαν.

σιλευσωσιν έπί τής Γ α λλία ς, διέλΟωσιν έπί πολύν ή ολίγον χρό

Τό μέγα τής παραδόσεως μέλημα είναι νά κινήση τό ένδιαφέρον

νον διά τοΰ ιδιωτικοΰ βίου, προ τής έπί τοΰ θρόνου άναβάσεως.

ήμών πρός τά πρόσωπά της·

Μ εγάλως Οά έσφαλλεν ή ιστορία, έάν ήμέλει τό χαρακτηριστώ

τότε δε μονον μάς ένοιαφερουσιν

άληθώς τά πρόσωπα, όταν μάθωμεν τον ιδιωτικόν βιον των. 1 ά

κόν τοΰτο τοΰ αίώνος ήμών. Καί πώς δύναται ό βασιλεύς Λοδο-

ένθυμούμεθα ίσως ένεκα τοΰ δημοσίου βίου αύτών, διότι άποτε-

βΐκος Φίλιππος νά μεγαλυνΟή, έάν δέν παρεισαχθώσιν είς τήν

λοΰσι μέρος τών πραγμάτων, είς τά όποια άνεμιχθησαν, και τά

ιστορίαν αύτοΰ διηγήματα τινα έκ τοΰ ιδιωτικού βίου, τόν όποιον

ονόματα των είναι πράξεις τής ιστορίας· άλλ έάν Οελητε νά κι-

οιί)γαγε πρό τοΰ 1 8 3 0 , περι τών περιηγήσεών του είς τήν Εύ-

νηθή όλον τό ένδιαφέρον ήμών προς αύτά, εάν Οελητε νά κατα-

ρώπην καί είς τήν 'Αμερικήν, περί τής έν ’Α γ γ λ ία διαμονής του,

σταθώσιν άξια τής αγάπης ή τής λατρείας ήμών, είναι χρεία νά

περί τής^έν τώ Γίαλαιρογιαλίω (P alais R o y a l) συνετής καί ειλι

μας διηγηθήτε τόν ιδιωτικόν βίον των.

κρινούς διαγωγής του έπί τής παλινορΟώσεως τής νομίμου βα

Καί οί μέν άγιοι τών

θρησκευτικών παραδόσεων, ήτοι τών συναξαρίων, μας συγκινοΰσι

σιλείας, τέλος δέ περί τοΰ χαρακτήρος του καί περί τών δαπα

διά τών άγαΟών έργων τοΰ ιδιωτικοΰ βιου αύτων·

νών τδυ αύτών, ών ή άσωτεία ύπό τόσην ύπεκρύπτετο τάξιν περί

οι δε ήρωες

τήν διαχείρησιν, ώστε, τή συνάρσει τής συκοφαντίας, έχαρακτηρίσΟη ώς φιλαργυρία; Όμοίως Οά έκινεΐτο ή περιέργεια καί τό

τον ερημίτην, είποΰσα: «Αυτός ό άνθρωπος, 'Γψ ηλότατε, είναι

ένδιαφέρον τοΰ δημοσίου, έάν τις διηγείτο καί τινα τών χαρακτη

παμπονηρος, και ήλΟεν έδώ διά κακόν. Δέν ήμπορώ νά τόν βλέ-

ριστικών τοΰ ιδιωτικοΰ βίου τοΰ αύτοκράτορος Ναπολέοντος Γ '
πρό τοΰ 1 8 4 8 . Όποιον φώς Οά έπέχεον αύται αί βιογραφικαί
παρεκβάσεις έπί τής ιστορίας του ήμετέρου καιρού! πόσον ενδια
φέροντα Οά καθίστων τά ήμέτερα χρονικά! Οΰδ’ οί τοΰ κλάδου

,
■—γ
αυτήν δεν εχ-η ανάγ
κ η , εις αυτόν η αμαρτία. Έ ν όνόματι τοΰ Τησοΰ ή μ ώ ν Χ ρ ιςο ΰ

τών Βουρβόνων βασιλείς τής Γ α λλία ς Οά ήΟελον νά λησμονη-

θέλω να φιλοξενηθή ό έρημίτης, καί νά μεθέξη σήμερον έκ τ * ς

Οώσιν δλως διόλου ώς πρός τόν ιδιωτικόν βίον, τόν όποιον διή-

τραπεζης μου.,, Γαΰτα δέ λέγω ν, ό κόμης παρετήρει τόν ερημί

γαγον έπί τής σχεδόν εϊκοσιπενταετοΰς μεταναστεύσεως αύτών.

την, οστις εκαΟητο συννους είς τήν τράπεζαν, καί ούδ’ έτρωγεν

Ή βιογραφία έχει έν τώ αϊώνι τούτω πλειότερον, ή έν παντί

ουδ έπινε. «Χριστιανέ, τόν έρωτα ό κόμης, διατί δέν τρώγεις;

άλλω , δικαίωμα νά εΐσα/Οή Οαρραλέως είς τήν ιστορίαν.
"Ας έπανέλΟωμεν εϊς τήν μυθιστορίαν τοΰ Βαλδουίνου, ένθα ή
βιογραφία ε/ει τηλικοΰτον μέρος, ώς παρετηρήσαμεν. "Ας ίδω

-1η με κρυπτής τήν αιτίαν, καί άν Οέλης παρ’έμοΰ ά λλο τι, ζή
τησε και Οά τό λ ά % . „

ΈγερΟείς τότε ό έρημίτης, έστάΟη όρ

θιος, και ειπε προς τόν κόμητα καί πρός τούς βάρωνας νά παύ-

μεν πώς διαλύεται τό διαβολικόν συνοικέσιον τοΰ κόμητος τής

σωσι οι αγαπην Θεοΰ τρώγοντες καί πίνοντες, διότι εύρίσκοντο

Φλανδρίας, καί πώς, πρός έξιλασμόν τοΰ πταίσματος, μεταβαί

εις μεγαν κινόυνον. «Μή έκπλαγήτε δι’ δ,τι μέλλει νά συμβη·

νει ουτος εις 'Ρώμην καί άναχωρεΐ έκεΐΟεν εϊς τήν σταυροφορίαν.

μεγας θα σας χυριεύστ) φόβος, ά λ λ ’ έχετε πίστιν εϊς τόν Θεόν,

Τούντεΰθεν ή μυθιστορία συνάπτεται πάλιν μετά τής ιστορίας,

/α ι αυτός θα σας διαφυλάξη άπό παντός καχοΰ.»

ά λλά χωρίς νά προσκολληΟή πιστώς είς αύτήν.

ναν έκθαμβοι και ακίνητοι, παραιτήσαντες φαγητά τε καί ποτά-

Πάντες έμει

« Ί Ι τ ο ημέρα τοΰ ΙΙάσχα, καί ό κόμης τής Φλανδρίας είχε

ο δ ερημίτης εξωρκισε τότε τήν κόμησσαν τής Φλανδρίας έν

συναθροίσει όλους τούς βάρωνάς του. Τήν ώραν δέ τοΰ γεύματος

όνόματι του παντοδυνάμου Θεοΰ, εϊπών πρός αύτήν: «Δαιμόνιον

εκάΟησεν είς τήν τράπεζαν μετά τής βαοωνίας όλης, καί κατά

π ο υ ρ ό ν , το έν τω σώματι τής γυναιχός ταύτης, σ’ έξορχίζω έν
ονοματι του Θεου, τοΰ ύπομείναντος δι’ ήμ ά - σταυοόν χα1 0ά_

τήν αύτήν εκείνην στιγμήν παρουσιάσΟη ένώπιον αύτοΰ γέρων
τις ερημίτης στηριζόμενος έπί βακτη( ίας, επειδή ήτο έως έκα ■
τοντούτης ό γέρω ν

ίκέτευσε δε τόν κόμητα έν όνόματι τοΰ

Κυρίου ήμών Τησοΰ Χρίστου νά δώση καί εϊς αύτόν νά φάγη.

7“ λΓ Λ Xat ? ποβαλ° ντο? σε άπ°
μεθ ολων των πονηρών άγγέλω ν

άγιου αύτοΰ παραδείσου
έξορχι'ζω σε ν>άπέλ0

απο του ομίλου τούτου, άφοΰ πριν όμολογήσης ένώπιον δλων

Ό κόμης διέταξεν άσμένως ένα τών ιππέων του νά λάβη περί

των βαρωνων πως έσαγήνευσες τόν κόμητα τής Φλανδοίας, ώς

τοΰ έρημίτου φροντίδα, καί ό ίππεύς εβαλεν αύτόν νά καΟήση

τε παντες^ νά μάθωσι τοΰτο! "Απελθε δ’ έπειτα όπόθεν ήλθες
άφινον παν δ,τι έν τώ τόπω τούτω άνεπηρέαστον!»

είς ιδιαιτέραν τράπεζαν, άπέναντι τοΰ κόμητος. Ε ν τού το ις ή κόμησσα τής Φλανδρίας δέν εΐχεν εϊσέλΟει είσέτι εϊς τό έστιατόριον πορεύονται εϊς άναζήτησιν αύτής, καί ή κόμησσα έρχεται

» Ή γυνή, όταν ηχούσε τούς πρός αύτήν έξορχισμούς τού
τους, μή ουναμένη νά ύπεκφύγη τόν τοΰ Θεοΰ λόγον ^σθάνθη

καί κάθηται πλησίον τοΰ κόμητος. "Αμα ϊδών ό έρημίτης τήν

ότι δέν ήδύνατο νά μένη τοΰ λοιποΰ μετά τοΰ χόμητος τής Φλαν-

γυναίκα, έφοβήθη μ εγ ά λ ω ;, ήρχησε νά τρέμη, έκαμε τόν σταυ

όριας τυραννοΰσα αύτόν τε χαί τόν τόπον, χαί δτι ώφειλε ν’άνα-

ρόν του έπανειλημμένως, καί ούδέ νά φάγη ούδέ νά πίη ήδύνατο.

χωρήσ/) διά παντός. Ό θεν λαβοΰσα τόν λόγον, είπε όητώς, δτι

"Α λλά καί ή γυνή, άμα ϊδοΰσα τόν ερημίτην, δέν έφάνη ποσώς

τωόντι δέν ήδύνατο πλέον νά κρυβή, ούδέ νά παρακούση είς τό

εύαρεστηΟεισα, επειδή προτισΟάνΟη ότι μεγάλην έμ ελλε νά πάθη

πρόσταγμα τοΰ Θεοΰ τοΰ παντοδυνάμου, έν όνόματι τοΰ όποιου

βλάβην έξ αύτοΰ. ΙΊαρεκάλεσε λοιπόν τόν κόμητα ν’ άποπέμψη

έξωρχΐι,ετο. «Χρεωστοΰμεν, προσέθεσε, νά φοβώμεθα χαί ήμεις
τόν Θεόν ως οι άνθρωποι, έπειδή έλπίζομεν πάντοτε νά τύχωμεν

«υσπλαγχνιας ενώπιον αύτοΰ, δίαν έλθη ώς κριτής της οικου
μένης* κάγώ υπήρξα έκ τών αγγέλω ν, τούς οποίους άπέβαλεν
άπο του παραδείσου του, και παντες αισθανόμεθα διά τήν έξωσιν

•^

» Ο χ ο ρ ,ς Βαλδουΐνος Ste^,v6 τρεΙς ημέρας περίλυπος έν
Α ,τ,ω το», χ ,· τή» τ ε τ ί ρ ,,ν ήμέρα,
t ;c Β -_

ημών οδύνην, ήν ούδείς δύναται νά φαντασθή. Θέλομεν δέ νά έλ-

Τ, Τ ’*.ΧΜΙ " >{ τον

χύσωμεν και τούς άλλους πρός ημάς, διά νά ιδη ό Θεός δλον

v J i L Λ

Tcv κόσμον άμαρτωλόν ώς ημάς, και μάς συγ/ω ρήση μ ετ’ αύ-

Ι .ά ο λ ο ν .» V ;
ii·» < ^

τοϋ. Μή μάς μέμφεσθε λοιπόν, ότι δι’ αύτό ζητουμεν συνδρομήν
και βοήθειαν.

Ο παρών κόμης δεν κατωρθιοσε ν’ άποφύγη τήν

μ εθ’ήμών συζυγίαν, ύπειξας είς τό αμάρτημα τής ύπερηφανείας
οτε δέν κατεοέ/θη τήν θυγατέρα του βασιλέως τής Γ α λ λ ία ς ώς
σύζυγον* μ ’ έιυ γ/ώ ρη σ ε λοιπόν τότε ό Θεός νά εισέλθω είς τό
σώμα τής άποθανούσης Ουγατρός ενός βασιλέως τής ’ Ανατολής,
κόρης άπαραμίλλου κατά τα κάλλη. Είσήλθα διά νυκτός είς τό
σώμά της καί ήγειρα αυτήν* έπανελθούσα δέ είς τήν ζωήν, έ
πραττε καθώς εγώ διηύθυνα τό σωμά της, διότι ά λ λ ο πλήν έμού
δέν είχε πνεύμα. ΙΙερΐ δέ τής ψυχής τ η ς, αύτη έπορεύθη όπου
ώφειλε νά πορευθη. Ή τ ο Σαρακηνή· τήν έφερα είς τόν κόμητα,
καί ό κόμης τήν ένυμφεύθη μή δυνηθε'ις νά τήν άποποιηθή. Τώρα
δεκατρία ετη έπηρέασα έπί κακού τόν βίον του, καί έπραξα είς
τήν χώραν τής Φλανδρίας δεινά μ εγά λα , τά όποια δυσκόλως θά
δυνηθή ό κόμης νά έξαγοράση. Ή λ π ιζ α πάντβτε νά παρουσιασθή εύκαιρία όπως κατεξουσιάσω τόν κόμητα, ά λ λ ’ ούδέποτε έλησμόνησεν εαυτόν μέχρι βαθμού, ώστε ν’ άρνηθή τόν Πλάστην
του* εξεγειρόμενος τοΰ ύπνου ή κατακλινόμενος έποίει πάντοτε
τό σημεΐον τοΰ σταυροΰ, καί τοιουτοτρόπως ύπήρχε καλώς (ο
πλισμένος έναντίον μου. Ω σαύτω ς άπέσπασεν άπό τής εξουσίας
μου τάς δύο θυγατέρας, άς έλαβεν έξ έμοΰ, διότι τάς έβάπτισεν.
’Ά λ λ ο τι δέν έχω πλέον νά ε’ίπω* επιστρέφω είς τήν Α νατολήν,
κομίζουσα τό σώμα, τό όποιον έλαβα, διά νά τό βάλω ν’ άναπαυθή ύπό τό μνήμά του.» Ταΰτα είπών ό δαίμων, άνεχώρησε
χωρίς νά βλάψη κάνένα, έκτος μόνον, ότι συναπέφερεν έκ τών
παραθύρων τής αιθούσης μικρόν τινα πέτρινον κίονα. Ά νη γέρθησαν δε όλοι έκθαμβοι* ό κόμης έκλινε τήν κεφαλήν μετά σε
βασμού ενώπιον τού γέροντος έρημίτου, καί τόν παρεκάλεσε νά
τόν συμβουλεύση τί ώφειλε νά πράξη. Ό άγαθός ερημίτης τόν
συνεβούλευσε νά πορευθη είς τόν Πάπαν, ίνα τύχ/) παρ’αύτω τής
άφέσεως τού άμαρτήματός του, καί άνεχώρησεν.

* « « γ Λ « « ώ π τ ω ν ,Ο τΛ . Ε ς τάς ί -

' °'λ °“
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« λ . ί*Ρ«ύ-

^ χατε9λι6ετο ακουων τα περι αύτοΰ λεγό-

ρ *3 ε ; ^ απε5εί*ε τελείως, καί άνεχώρησε τήν έπιοΰ« ς Γανοην. Εκει κατεγελατο πολύ μάλλον η ,,’ς Βρούγας
ί«4 x«t μετεβη εις Ά τρέβατον (A rras), όπου ώ ,αύτω ς τόν ] Ζ
ωδευσαν τα σκώμματα ώς άλλαχού.

Ίδών ότι πανταχού κατε

γελα το, ωμοσεν εις τόν Θεόν να παραλαβή όλην την βαρωνείαν
του και ν άποπλευση είς άλωσιν τής 'Ιερουσαλήμ.»
» ,
Τ' ς ‘™ ? 5τ1’ ά? ° °
άπεφάσισεν ό Βαλδουΐνος
ν απελθη εις τήν σταυροφορίαν, ό μύθος μ έλλει νά συναπαντηί) πα αν μετα τής ιστορίας καί νά παρομαρτή

μ ετ’ αύτής τοΰ

λοιπού* ά λ λ η παραΟοσις δέν προβαίνει κατ’ αύτόν τόν τρόπον.
Η παραόοσις,^ και αν προσέγγιση

εις τήν

ιστορίαν δι άτ ων

πραγμάτων, μενει πάντοτε κατά μέρος, καί πλάττει κατά τόν
ίδιον της τροπον^τας δίηγήσεις της. Ά ν καί οί ιστορικοί περιοριι,ωνται μονον εις τήν σταυροφορίαν, ήτις ήλωσε τήν Κωνςαντινουπολιν ο συγγραφεύς τής μυθιστορίας ή τού συναξαρίου
προβαίνει διεξερχομενος τάς τύχας τού ήρωός του

έν είδει συ-

οχείας. Η παράδοσις, κλίσιν έχουσα πρός τήν ενότητα τοΰ διαφεροντος, δεν ήθέλησε νά μείνη ανευ καταστροφής ό βίος ούδενος των προσωπων
Βαλόουινου.

«τινα

Τόν διαταττει

έσχετίσθησαν μετά τής τύχης τοΰ
ν’ άπέλθη

πρός άπολύτρωσιν τής

Κωνσταντινουπόλεως, πολιορκουμένης ύπό τοΰ Ά κυλάνος, καλιφου των Σαρακηνών έάν δέ νικήση, νά νυμφευθή
/ρατειραν και να γινη

τήν αύτο-

αύτοκράτωρ. Έ λ θώ ν είς μονομαχίαν ό

Βαλδουΐνος μετα τοΰ καλίφου, θανατόνει τόν Ά κυλανα καί σώj«« την Κωνσταντινούπολιν

τότε

δέ εισέρχεται είς τήν πόλιν

θριαμβευτικός, και ζητεί τήν αύτοκράτειραν είς σύζυγον. Ή συ
νομιλία ή μεταξύ τής ήγεμονίδος ταύτης, ήν ό Βαλδουΐνος εινέ
ποτέ άποποιηθή, καί αύτοΰ, είναι εύφυής καί χαρίεσσα, μάλιστα
°, ε χ ,ί*εΡου«
«ύτοκρατείρας. «Ε ίς τόν Θεόν τοΰ παραδείσου
σε καμνω ορκον, ώ δέσποινα, λέγει ό Βαλδουΐνος, ότι μόνον καί
μονον οια τον έρωτά σου έπεχείρησα αύτήν μου τήν οδοιπορίαν,

έπειοή με τό έπρόσταξεν ό Πάπας, όταν άνεχώρουν έκ 'Ρώμης.
Κ α τ’ άρχάς άπεδήμησα κατευΟυνόμενος εις τόν "Αγιον Τάφον*
ά λ λ ό Πάπας με είπεν, ότι, άν ήδυνάμην νά προφυλάξω κατά
τών πολεμίων τό άτομόν σου καί τό κράτος σου, ώφειλα νά σέ

ΤΑ (·)νϊΜ\ΣΙ\ TQNΗΛΙΑΚΩΝ ΚΟΣΜΩΝ.

(,ητήσω εις σύζυγον, έάν ήναι μέ τήν εύχαρίστησίν σου.» Ό τα ν
ήκουσε τοΰτο ή ήγεμονίς, έγέλασε καί άπεκρίΟη είς τόν Βαλδουΐνον: « Ο βασιλεύς της Γ α λλία ς καί πατήρ μου μέ είγε προσφέ
ρει ένα καιρόν εις ύμάς, καί το'τε δέν έπέτυχεν ή διαπραγμάτευσις· ά λ λ ’ άφοΰ έτύχομεν καί πάλιν άμφότεροι άνυμφοι, Οά ομι
λήσω περι τουτου εις τό συμβουλιον μου, εύχαριστοΰσα έντοσουτω οι όσα με είπετε ύμάς τε και τόν Πάπαν, ώς μεσιτεύοντα
είς τήν ύποΟεσιν.» ΣυνεβουλεύΟη λοιπόν ή εύγενής δέσποινα τούς
οι άσημο τέρους τών αύλικών αύτής, καί ούτοι τη είπον, ότι ώφειλε νά νυμφευΟή τόν Βαλδουΐνον, όστις κατέστη αύτοκράτωρ
τής Κωνσταντινουπόλεως καί ένταύτώ κύριος τών δεκατεσσάρων
αύτοΰ κομητιών δέν ήΟέλησεν όμως νά μένη έν Κωνσταντινουπόλει άεργος, καί, προσωΟούμενος ύπό τής άνησυχίας, ήτις τώ
άπελιπετο έκ τοΰ παλαιοΰ άμαρτήματός του, άνεχώρησεν είς
'Ιερουσαλήμ.

Μόλις διαπλεύσας τήν θάλασσαν, μανθάνει τόν

θάνατον τής αύτοκρατείρας. Είς έπίμετρον τών δυστυχιών του
καί τής θείας όργής, προδίδεται έπειτα καί παραδίδεται ύπό τοΰ
κομητος Βλεσών (B lois) εις τόν καλιφην τών Σαρακηνών. Είναι
άληΟές, ότι ό προδότης έτιμωρήΟη άκολούθως. Ό Σαλαδϊνος, υιός

'Υπάρχουσιν είς τήν ’Αστρονομίαν Οεωρίαι τινές, τάς όποιας
ή έπις·ήμη αυτη παραδέχεται μετά τής αύτής πεποιθήσεως, μεθ’
ής άσπάζεται τάς βεβαιωτέρας μαθηματικάς αλήθειας. Φαντασθήτε πόσον γελοίος ήθελεν ύποληφθή ό άποτολμήσας νά άποδείξη ότι 2 χ 2 φέρουσι 5 καί ούχί 4 . Τόν αύτόν γέλω τα , ή μά?νλον τόν αύτόν οίκτον, θά έπροξένει καί όστις, έπερειδόμενος είς
τάς εντυπώσεις τών αισθητηρίων, Οά διετείνετο σήμερον, ότι ή
Γη μένει άκίνητος, ότι ό Ή λ ιο ς είναι ίσος μέ πεπόνιον, καί ότι
οί άστέρες είσί μικραί φ λόγες, άναπτόμεναι καί τρεμοσβύνουσαι
χωρίς σκοπόν καί τέλη .
Τοιαΰται ίδέαι, έκφερόμεναι έν πλήρει ΙΘ' αϊώνι, Οά ήσαν αύτόχρημα βλασφημίαι κατά τής προόδου. ‘Υπήρχε τωόντι εποχή,
κατά τήν όποιαν αί άλλόκοτοι αυται ίδέαι είχον ύπόστασιν, καί
ό έπιχειριζόμενος νά έκφραση έπιστημονικήν τινα καινοτομίαν
ήτο ήναγκασμένος νά σκεφθή καλώς, καθότι αίπυραί τ ή ς ‘Ιεράς
Έ ξετά σεω ς δέν ήστείζοντο.

Παν αίσθημα περιεργείας, ύπαγο-

τοΰ καλίφου, ήδη περημισμένος καΟ’όλην τήν Δύσιν διά τόν ίππο-

ρευόμενον ύπό τοΰ καθαροΰ λόγου, ώφεΛε νά περισταλή ένώ

τικόν χαρακτήρά του, εϊχεν είπεΐ είς τόν πατέρα του: «Δέν πρέ

πιον τής άγριας θεοβλαβείας τοΰ μεσαιώνος· οί δέ τολμώ ντες νά

πει, Μ εγαλειότατε, νά προσενεχΟώμεν πρός ένα προδότην μεγα-

άνυψώσωσιν έταστικόν βλέμμα είς τούς ούρανούς ύπεβλέποντο

λοφρόνως,διότι είναι ικανός νάπροδώση καί ήμάς, καθώς έπραξε

ώς ιερόσυλοι, καί έθεωροΰντο άναμιγνυόμενοι εις τάς υποθέσεις

πρός τόν κύριόν του.» Ό καλίφης παρέδωσε τότε τόν προδότην

τής θείας Προνοίας.

είς τόν υιόν αύτοΰ, καί ό Σαλαδϊνος τοΰ έκοψεν άμέσως τήν κε

Ά ρκεΐ νά ένθυμηθώμεν τόν Ίορδάνην Βρουνώ, τόν πολύκλαυ-

φαλήν· ά λ λ ’ ένταύτώ έκράτησε τόν κόμητα τής Φλανδρίας, ός

στον τοΰτον μάρτυρα τής έπιστήμης, ό όποιος έπλήρωσε λίαν

τις έμεινε πεφυλακισμένος όλην είκοσιπενταετίαν, καί μόλις ά-

άκριβά τήν πολυμάθειάν του έπί τής ύπό τοΰ άγριου φανατισμοΰ

πελύΟη ότε άνέβη ό Σαλαδϊνος είς τόν θρόνον. Ή απελευθέρω

άναφθείσης πυράς. Ά ρκεΐ ν’ άναπολήσωμεν τόν πολυπαΟή Γ α λ ι

σές αϋτη δέν εξιλέωσε τήν άΟλίαν ειμαρμένην τοΰ Βχλδουίνου·

λαίον, όστις τοσούτω κατεδιώχθη ύπό τών άντιποιουμένων έπί

έπιστρέψας είς τήν πατρίδα του, δέν κατώρΟωσε νά τόν άναγνω-

τής γή ς θεία δικαιώματα, ώστε ήναγκάσθη καί άκων νά άπαρ-

ρίσω ;ΐ, καί άπηγχονίσθη είς τήν Λίλλην ώς λαοπλάνος, κατά

νηθή τήν περί κινήσεως τής Γής ιδέαν του.

διαταγήν ’Ιωάννας τής Ουγατρός του, μιας έξ εκείνων, ας είχε

μένοι ώς άσπονδοι έχθροί τών έπιστημονικών άληθειών, οί όπα-

λάβει έκ τοΰ Διαβόλου.

(Το τέλθί ί{ς τ< πρ, Βεχε-<0

Οί ιδίως κεκηρυγ-

δοί τοΰ Λοϊόλα, περιερχόμενοι τάς πόλεις καί τάς κώμας, άνε-

θεμάτιζον τόν καινοτόμον τούτον, καί έπροσπάθουν νά άποδεί-

αισθητηρίων πρώτον, καί επειτα τήν άκαταλόγιστον άπόστασιν,

ξωσιν έξ αυτών τών ιερών κειμένων, δτι βλάσφημε! ό άνθρωπος

τήν οποίαν άπεχουσιν άφ5ημών τε καί άπ5 άλλήλω ν.

Χί»ί άτενίζων άπλώς τά όμματα είς ουρανόν, πολλώ δέ μάλλον

Ό μόνος ήλιος, τόν όποιον ή μαγική δύναμις τοΰ τηλεσκο

τολμώ ν νά έξετάση τά έν αύτώ συμβαίνοντα· δλως έναντίον τής

πίου κατώρθωσε νά άποδείξη δτι είναι ό πλησιέστερος είς ημάς

διαβεβαιώσεως τοΰ δαιμονίου Π λάτω νος, άποφαινομένου, δτι ό

μετά τόν "Ηλιον μας, είναι άστήρ τις λάμπων είς τόν άστερι-

Θεός έδωρήσατο τώ άνθρώπω τήν αίσθησιν τής όράσεως, ίνα ά-

σμόν τοΰ Κενταύρου, καί τόν όποιον δύναται έκαστος νά θαυ

τενίζη συνεχώς πρός τόν ουράνιον θόλον. « Τάν δ’αίσθησίων τάν

μάσω), άμα άποφασίση νά μεταβή ύπό τόν ούρανόν τής Αύστρα-

δψιν άμ'ιν τόν θεόν άνάψαι είς θέαν τών ώρανίων. » (α).

λίας. Ό πλησιέστατος ούτος συνάδελφος τοΰ ήμετέρου Ή λίου

/ Α λ λ ’ άγαθη τύχη, σήμερον αί τοιαΰται όπισθοδρβμικαί προ
λήψεις περιωρίσθησαν έντός στενοτάτου όρίζοντος, καί ημέρα τη

άπέχει άπ’ αύτοΰ, πόσον νομίζετε;— 2 0 0 ,0 0 0 φοράς τήν μεταξύ
Γ ή ς καί Ή λίου άπόστασιν!

ήμερα αποσκορακίζονται εις τας πλέον άποκέντρους γωνίας τοΰ

Διά νά έντυπωθή κάπως είς τόννοΰν υμών τό καταπληκτικόν

ήμετέρου πλανήτου. Ό άλογος τρόμος, τόν όποιον ή άνθρωπό-

μεγαλεΐον τής άποστάσεως ταύτης μεταξύ τών δύο πλησιόχω

της /)σθάνετο ά λλοτε πρός παν τό υπερφυσικόν, υποχωρεί ένώ-

ρων ήλίων, άνάγκη πρώτον νά ληφθή ύπ’ όψιν ή άπόστασις, ή ·

πιο / τ?)ς έπιστ/]μονικ^ς συζητησεως, και παντες φιλοτιμοΰνται

τις χρησιμεύει κατά τήν περίστασιν ταύτην ώς μονάς καταμε-

τίς πρώτος ν’ άνα^ριχηθή είς τάς άπεράντους έκτάσεις του αίθέ-

τρήσεως, τουτέστι τό μεταξύ Γ ή ς καί Ή λίου περιλαμβανόμενον

ρος, καί νά διοδεύση αύτάς διά τής θαυμαστής πυξίδος, τήν ο

διάστημα.

ποίαν ό Π λάστης ηύδόκησε νά περίκλειση έντός τοΰ άσθενοΰς

'ϊπ ελ ο γ ίσ θη λοιπόν διά τών άκριβεστάτων καταμετρήσεων,

τούτου σαρκίου, τουτέστι διά τοΰ νοός. Σήμερον ό ουράνιος θό-

δτι άτμάμαξα σιδηροδρόμου, έκκινήσασα άπό τής Γής μετά τής

λ ο ς υποβάλλει είς τόν φιλοπερίεργον θνητόν καί ύπό τήν άνάλυ-

μεγαλητέρας ταχύτητος, θέλει φθάσει είς τόν Ή λ ιο ν έν διαστή-

σιν τοΰ έταστικοΰ αύτοΰ όμματος τούς πλείστους έκ τών πύρι

ματι 3 5 0 περίπου έτώ ν ώστε, κατά τήν άναλογίαν ταύτην, διά

νων αύτοΰ άδαμάντων, καί φωνή τις, ώς άπό τοΰ βάθους τής

νά διατρέξη ή αύτή άτμάμαξα τό μεταξύ τοΰ ήμετέρου Ή λίου

αίωνιότητος έρχομένη, φαίνεται κράζουσα πρός αυτόν « Έ ρ χ ο υ
καί ίδε! »

καί τοΰ πλησιεστέρου είς αύτόν άπλανοΰς άστέρος (τοΰ ανωτέρω
ύποδειχθέντος α τοΰ Κενταύρου) αίθέριον διάστημα, άπαιτοΰνται
πλειότερα τών 7 0 έκατομμυρίων έτώ ν! Φοβούμενος μήπως έμ-

Α'.

βάλλω είς ίλιγγίασιν τήν φαντασίαν ύμών άν άποφασίσω νά έπεκτείνω τήν πορείαν τής ιδανικής άτμαμάξης μου μέχρι τών

Μία έκ τών μεγάλω ν άληθειών τής ύψηλής τών άστρων έπιστήμης, τήν οποίαν όφείλομεν νά παραδεχώμεθα ώς οί Πυθαγό
ρειοι τό α υ τ ό ς Ι φα τοΰ εαυτών διδασκάλου, είναι καί ή έξης:
δτι πάντες σχεδόν οί είς τόν ουρανόν έσπαρμένοι άστέρες είσίν,
ούχί μικραί φλόγες ή όπαί τοΰ κρυστάλλινου θόλου, διά τών ό
ποιων φαίνεται τό έπ’ αύτοΰ κεχυμένον πυρ, άλλά τόσοι ήλιοι,
τής αύτής μέ τόν ήμέτερον Ή λ ιο ν ή καί διαφόρου φύσεως, κα!
μικρότεροι ή καί όγκωδέστεροι αύτοΰ. Ά ν δέ βλέπωμεν αυτούς
τοσουτω μικρούς, άς αίτιώμεθα τήν άδυναμίαν τών ήμετέρων
(a) Πλατ. Τίμαιος ο Λθ/φός. Κεφ. ΙΑ'.

μεμακρυσμένων ήλίων τοΰ περί ημάς αιθέριου διαστήματος, πα
ραιτούμαι τοΰ πειρασμοΰ τούτου, καί περιορίζομαι έπί τοΰ πα
ρόντος είς τήν σχετικώς έλαχίστην ταύτην άπόστασιν. Θά ειμεθα είς θέσιν άκολούθως, δταν συνέλθωμεν άπό τό θάμβος τών
πρώτων έντυπώσεων, νά παρεκτείνωμεν τό φαντασιώδες τοΰτο
ταξείδιον πολύ μακρύτερον τών ύπό τής άνθρωπίνης φαντασίας
διαγβγραμμένων όρίων.
Ή άξιοθαύμαστος έπιμονή τών άκαμάτων ούρανοσκόπων έπέτυχε νά έξακριβώση, δτι 5 0 έκατομμύρια άς-έρων, είτε ήλίων,
άποτελοΰσι μίαν καί τήν αύτήν οικογένειαν, καθότι περιλαμβά
νονται έντός περιωρισμένης ζώνης. Τήν φωταυγή ταύτην ζώνην

πιστεύω να μή ύπάρχη ούδείς τών άκροατών μου. δστις δέν Iτυχε να παρατηρήση, περιβάλλουσαν κυκλοτερώς τόν ουρανόν
κα-. όιακρινομένην εύκόλως έν νυκτί άσελήνω.

Έ ν εκ α δέ της

συγχεχυμένης χαί τρόπον τ.νά γαλακτοειδοΰς αύτήςαύταυγείας,
έκληθη εξ αμνημονεύτων χρόνων Γ α λ α ξ ί α ς - καί ένώ σήμερ0ν
ο απλούς λαος θεωρεί αύτήν ώς τήν όδόν του Παραδείσου, ή
αρχαιοτης παρεδέχετο ώς συναυγασμόν καί συσσώρευση άπει
ρων άστέρων.
Θαυμάσωμεν, Κύριοι, έν παρόδω τόν τεράστιον φιλοσοφικόν
νουν των ήμετέρων προγόνων, οίτινες, άνευ τηλεσκοπίων καί
άλλων βοηθημάτων, κατώρθωσαν νά έμβατεύσωσιν είς τάς μ εγα λα ς άληΟειας τής διασκευής τοΰ Συμπαντος, καί νά άνιχνεύσωσι πλειστα όσα φαινόμενα τών ούρανιώνων κόσμων, τά όποια
έπιβεοαιοΐ ή μόλις άπό τών σπαργάνων αύτής έξερχομένη σήμε
ρον έπιστήμη. Οί Πυθαγόρειοι, λόγου χάριν, είχον πρό δισχιλιων έτων άρκετά σαφή ιδέαν τής κινήσεως τής Γ ή ς.

Οί τής

Αλεξανδρινής Σ χ ο λ ή ς φιλόσοφοι ύπεστήριζον, ότι τό ήλιακόν
ήμων συςημα δεν είναι ό μόνος σπαρείς στάχυς έν τώάπεράντω
πεδιω τοΰ αιθέρος, ά λ λ ’ ότι υπάρχει πληθύς ήλιακών κόσμων,
Ο βαθυνους και μεγαλοφυής Η ράκλειτος έπρέσβευε περί δημι
ουργίας τοΰ παντός τά αύτά δόγματα, μέ τά όποϊα κατέπληξε
τόν σημερινόν έπιστημονικόν κόσμον ό διάσημος φυσικός Λαπλας έν τή Κοσμογονία αύτοΰ. Ταΰτα Ικρινα καλόν νά παρενειρω ένταΰθα παρεκβατικώς καί έν συντομία, πρός δόξαν τοΰ
ελληνικού όνοματος καί πρός δικαίαν έγκαύχησιν ήμών, τών άπογόνων τοιούτων δαιμόνιων άνδρών.
Ά φοΰ ήδη έγνωρίσαμεν, ότι ή πληθύς τών ύπέρ τάς κεφαλάς
ήμών άκτινοβολούντων άς-έρων, ή μάλλον ήλίων, άποτελεΐ μίαν
οικογενειαν, καθόσον περικλείεται έντός μιας καί τής αύτής ζώ
νης, δέν θά ήτο άκατάλληλον νά άποπειραθώ νά άποδείξω καί
τάς διαστάσεις τής ύπερμεγέθους ταύτης ζώνης, τουτέστι τοΰ
Γαλαξιου. Φωτομετρικαί τινες λοιπόν παρατηρήσεις, γενόμεναι
έπ1 έσχατων, ήγαγον ήμάς είς τά έξής καταπληκτικά τωόντι
συμπεράσματα:

άπλανών άστέρων. Ά ν λάβη τις ύπ όψιν τήν ύπερβολικήν άπόστασιν τοΰ ημετερου κοσμου από τοΰ γείτονος τούτου ή λίου ,—
άπόστασιν, τήν οποίαν ίνα διατρέξη τό εκατόν καί εξήκοντα έκατομμύρια όργυιών άνά παν δευτερόλεπτον διανύον φώς δα
πανά τεσσάρων περίπου έτών χρονικόν διάστημα,— καταντα είς
το εκπληκτικόν συμπέρασμα, οτι απαιτοΰνται τέσσαρες μέν αιώ
νες όπως ή αυτή θαυματουργός δύναμις διατρέξη τόν Γαλαξίαν
κατα π λά τος, πλειονα δε των ύεκαπεντακισχιλίων έτών όπως
διατρέξη αύτόν κατά μήκος!
.Lav περίεργος τις ηθελεν έπιθυμήσει νά γνωρίση είς ποιαν
άπόστασιν πρέπει νά άπομακρυνθή ό ήμέτερος Γαλαξίας διά νά
παρασταθή εις τα ομματα ήμών ως μία τών συνήθων νεφελοτήτων, τας όποιας διακρινομεν αμυδρωςπως έπιφωσκούσας είς τόν
ούρανόν, έπερχεται παραυτα λύτης τής τολμηράς ταύτης άπορίας ό μ έγα ς τής Ουρανίας ιεροφάντης Φραγκίσκος Ά ρα γώ .
Κατά τούς ύπολογισμούς τοΰ σοφοΰ τούτου έπιστήμονος, ό Γ α 
λαξίας πρέπει νά άπομακρυνθή είς τό χ ά ο ς 3 3 4 φοράς όσον διά
στημα καταλαμβάνει τό μήκος αύτοΰ, διά νά παρασταθή είς τά
ομματα ήμών ίσος πρός τόν δίσκον τής Σελήνης.

Κατά δέ την

σχέσιν ταύτην, ίνα φθάση τό ώκυπόρον φώς άπό τούτου μέχρις
ήμών θά άπητοΰντο 3 3 4 φοράςδεκαπεντακισχίλια 2τη, είτε όλίγον τι πλειότερον τών 5 εκατομμυρίων έτών! !
Περιττόν στοχάζομαι νά παρατηρήσω, ότι ή ίλιγγίασιν προ
ξενούσα άποστασις αυτη είναι απλουστάτη μαθηματική μονάς
άπέναντι τής άπειρίας τών τοΰ Σύμπαντος διαστάσεων. Ά λ λ ά ,
θά μέ έρωτήσητε ίσως, ποΰ κεΐνται τά όρια τοΰ όρατοΰ καί άοράτου κόσμου; μέχρι τίνος παρατείνεται ή σωρεία τών Γ α λ α 
ξιών καί τών ήλιακών συστημάτων; ‘Υπάρχει άρά γ ε σημείόν
τι, πέραν τοΰ όποιου άπαντάται τό μηδέν; . . . Τό άπερίμετρον
τής άποστάσεως είναι άκατάληπτον μυστήριον, τό όποιον ή έπιστήμη καί ή σοφία τοΰάνθρώπου άδυνατεΐ νά λύση, καθόάνήκον
είς τάς άποκρύφους βουλάς τής θεότητος.— Τδού ή μόνη άπάντησις, ήν δύναται νά δώση τό πεπερασμένον περί τοΰ άπειρου.

Οτι, τό μέν πλάτος τής ζώνης τοΰ Γαλαξίου κατά μέσον ό
ρον είναι 8 0

1 0 0 , τό δέ μήκος πέντε περίπου χιλιάδας φοράς

μεγαλϊίτερον τής άφ’ ήμών άποστάσεως τοΰ πλησιεστέρου τών

Β'.
Επειδή αι έπιστημονικαι άλήθειαι είναι έπάναγκες νά έπέρ-

χωνται κατά βαθμολογικήν τινα τάξιν, ώστε τό μεγαλεΐον αυ

νάδα τοΰ όλου κολοσσιαίου ποσοΰ, τό όποιον ήθέλατε φαντασθή

τών νά μή καθιστά τήν φαντασίαν καί τάς αισθήσεις έκθαμβους,

έκπροσωποΰν τό μέγα οικοδόμημα τοΰ παντός. Τί είναι τά δισε

κρίνα) κατάλληλον ενταύθα νά γνωστοποιήσω και έτέραν θαυμα-

κατομμύρια, τά όποια τυχόν άναπαρις·ά τό άθροισμα τών ήλίων,

σίαν άνακάλυψιν τής έπιστήμης, όφειλομένην εις τήν τελειο-

τών έσπαρμένων είς τάς πεντακισχιλίας έγνωσμένας ταύτας νε-

ποίησιν τών νεωτέρων τηλεσκοπικών οργάνων. Ό τ ι , δηλαδή, ό

φελότητας, άπέναντι τής άκαταλογίστου πληθύος, τών μυριά

πελώριος 1 αλαξιας, έντός τοΰ όποιου εξακολουθοΰσιν έκτελοΰν-

δων τριλιονίων, τών λοιπών άγνωστων καί άπροσίτων γαλαξιών
είς τούς φακούς τών ήμετέρων τηλεσκοπίων; . . . .

τα τόν αιώνιον αύτών πυ^ρίχιον τά πεντήκοντα έκατομμύρια
τών αστέρων, (μέρος τών οποίων βλέπομεν καθ’έσπέραν λαμπυ-

Ό τα ν , έπισκεπτόμενος πρό χρόνων τό άστεροσκοπεΐον τής

ριζον ύπερ τάς κεφαλάς ήμών, καί μεταξύ τών οποίων συγκα

Βιέννης, έτυχε νά προσεγγίσω διά τοΰ τηλεσκοπίου είς ένα τών

ταλέγεται, ως κοκκος άφανής έντός ωκεανού έξ άμμου, καί ό

αποκεντρών γαλαξιών, όστις διά γυμνοΰ όφθαλμοΰ μόλις έφαί-

ήμετερος Η λιος,) δεν είναι ό μοναδικός στέφανος τής δημιουρ

νετό μοι ώς άμυδρά κηλίς, έστάθη άδύνατον νά κρατηθώ τοΰ νά

γίας. Ή άνεξάντλητος καί ακατάληπτος δημιουργική δύναμις,

μή έκπέμψω κραυγήν θαυμασμοΰ καί έκπλήξεως ένώπιον τοΰ

ή διακοσμήσασα τό ορατόν καί άόρατον Σύμπαν, έφύτευσε καθ’

πρό τών όφθαλμών μου παρασταθέντος λαμπροΰ καί άπροσδο-

άπάσας τάς διευθύνσεις τοΰ άπεριμέτρου διαστήματος πληθύν

κήτου θεάματος. Φαντασθήτε τήν μόλις ύποφώσκουσαν έκείνην

τοιουτων άστρωων συσσωρεύσεων, τοιούτων γαλαξιών. Καί κα

νεφελότητα μεταβληθεϊσαν ώς διά μαγικής ράβδου είς ώραίαν

θώς ό ήμετερος ‘Ή λιος, πρός τάς μυριάδας τών συντρόφων αύτώ

στλεγγίδα , κεκοσμημένην δι’ άδαμάντων, σμαράγδων, σαπφεί

ήλιων παραβαλλόμενος, βολίίι μικροτάτν] ομοιάζει, τοιουτοτρό

ρων καί τοπαζίων, άκτινοβολοΰσαν δέ έξαισίως άφ1 έκάστης αύ

πως και ό ήμετερος Γαλαξίας είναι πολλώ υποδεέστερος κατά τό

τής γωνίας. Έ ν μέσω τής πυκνής έκείνης καί φωτεινής άμμου

μεγεθος τών διαστάσεων άλλων γαλαξιών τοΰ αίθεοίου χώρου.

διέκρινα λαμπρούς τινας άστέρας

στίλβοντας ώς μικρούς ή

Ί ό αργεί ον τών ούρανοσκόπων ομμα άπεκάλυψεν είς τάς ε

λιους, καί παριστώντας διά τοΰ βαθμολογικού αύτών μεγέθους

σχατιάς τοΰ αιθέριου όρίζοντος ύπέρ τούς πεντακισχιλίους γ α 

τήν ώραιοτέραν αρμονίαν. Τ ότε, πλήρης έκστάσεως, ήναγκάσθην

λαξίας διαφόρου μεγέθους, καί παριστώντας τά μάλλον παρά

νά μεταφέρω τόν νοΰν είς τόν αιώνιον Δημιουργόν τών θαυμα-

δοξα σχήματα. I ις θελει δυνηθή ν’άναπαραστήση κατά διάνοιαν

σίων τούτων, καί νά άναφωνήσω μετά τοΰ Προφητάνακτος, ούχί

τήν μυρμηκιάν τών κόσμων, τούς οποίους περιλαμβάνει έκαστος

όμως διά μόνων τών χειλέων ά λ λ ' άπό βάθους καρδίας καί έν

αύτών;

Η τολμηρά δύναμις τοΰ έξ ύπαγωγής ύπολογισμοΰ ε-

συναισθήσει, τό μυριάκις έπαναλαμβανόμενον πλήν ούδέποτε έ-

φθασε νά παρατηρηση, ότι γαλαξίας τις, άπομεμακρυσμένος
τοσούτω έν τώ διαστήματι, ώστε νά παρουσιάζη είς τό μεγαλή-

παξίως έννοούμενον: « Ώ ς έμεγαλύνθη τά έργα ’σου, Κύριε! πάν
τα έν σοφία έποίησας.»

τερον τηλεσκοπιον διάμετρον ίσην πρός τόν φαινομενικόν δίσκον

Έπιλβίψει με ό χρόνος άν άποπειραθώ νά περιγράψω ένταΰ

τής Σελήνής, περιλαμβάνει ούχι όλιγώτερον τών διακοσίων έκακομμυρίων ήλίων!

σχήματα τών πεντακισχιλίων γαλαξιών, όσοι κοσμοΰσιν, ώς

Συνήθως εις τας έμπορικας συναλλαγάς οί συνεχώς φέροντες

τόσοι άδαμάντινοι δακτύλιοι, τόν άόρατον δάκτυλον τής θεότη-

θα, Ιστω και διά βραχέων, τά πολυειδή καί άληθώς παράδοξα

έν τώ στόματι τά έκατομμύρια θεωρούνται ώς λίαν ύπερβολικοί·

τος. Αρκοΰμαι μονον νά ειπω, ότι ό ήμέτερος Γαλαξίας εχει τό

ωστε ύποπτευομαι μήπως κινδυνεύσω καί εγώ νά παράσχω λα 

σΧήΗ·α άκριβώς κυκλοτερές, ό δέ κύκλος αύτοΰ διχάζεται κατά

βήν είς τήν ύπονοιαν ταύτην, καίτοι παρουσιαζόμενος ένταΰθα

τό ήμισυ τής περιφερείας του· ό ήμέτερος Ή λ ιο ς , μόλις διακρι-

ως άπλοΰς διερμηνεύς τών ύψηλών θεωριών τής έπιστήμης. Καί

νόμενος έν μεσω τοΰ στροβίλου τών άπειρων ήλίων, κεΐται άκρι

όμως τολμώ νά διαβεβαιώσω ύμάς, Κύριοι, ότι, μεθ' όλον τόν

βώς πλησίον τοΰ σημείου όπου άρχεται διπλασιαζόμενος ό κύ

πάταγον τών έκατομμυρίων μου, εύρίσκομαι είς τήν απλήν μο

κλος ουτος. Ο δε τελευταίος έγνωσμένος γαλαξίας κατά παρά

δοξον σύμπτωσtv απομιμείται τό τελευταΐον στοιχεΐον τοΰ Ε λ 
ληνικού αλφαβήτου, τό ω μεγάλον, ώς έάν Ιληγεν αύτόθι τό
κρά ίος τής μεγαλουργοΰ «ρύσεως.
Εις το ατελες, πλήν άρχουντως διαδεδομένον, πόνημά μου
τ ό Σ ύ μ π α ν , δύναται ό φιλοπερίεργος νά παρατηρήση έξεικονιζόμενα μετά της εφικτής λεπτομερειας τά διάφορα' σχήματα
τών μάλλον άξιοπεριέργων γαλαξιών, όσους ήδυνήθη νά βολιδοσκοπηση άχρι τοΰδε τό πελώριον τηλεσχόπιον τοΰ λόρδου
1 ός, τό όποιον μεγεθύνει τά άντικείμενα χατά εξ χιλιάδας φο
ράς.

Εχει, διεξερχομενος τούς ποικίλους σχηματισμούς τών έν

τοΐς άπεραντοις κολποις τοΰ αιθέριου διαστήματος έσπαρμένων
γαλαξιών, Οελει παρατηρησει εις έκαστον έξ αύτών μέρη τινα,
όπου αι συσσωρεύσεις τών άστέρων άποβαίνουσι πυκνότεραι. Αί
>.οπικαι αυται συμπυκνώσεις ύπελήφθησαν, ούχί άνευ λόγου , ώς
τοσα καθολικά

χεντρα, άπό τών οποίων απορρέει πασα κίνησις

καί πασα ζωή, διαδιδόμενη μυστηριωδώς πως είς τό όλον σύσ./|μα και συγκρατοΰσα αύτο. "Αν ήτο δυνατόν νά μεταφέρωμεν τ /jv αλληγορίαν εις τό άνθρώπινον σώμα, καί νά έξομοιώσωμεν αύτό πρός γαλαξίαν περιλαμβάνοντα πλεΐστα όσα θαυμασια, θελομεν χαπως απαντήσει άμυδρόν ύπόδειγμα τής τοιαύτ/]ς ζωτικής συσσωρευσεως τής ύλης έν τώ έγκεφάλω, όστις
θεωρείται ως εστία τής κινησεως καί τής ζωής τοΰ όλου σώμα
τος. I οιαυτη κεντρική έστια, τοιοΰτος δεσμός τοΰ ήμετέρου Γαλαξίου υπολαμβανεται τό άστρώον σύμπλεγμα τών Πλειάδων.

Γ.
Οι τους πολυσχηματιστους γαλαξίας άποτελοΰντες στρόβιλοι
τών ήλιων κατ α πασαν πιθανότητα δέν ίστανται μεμονωμένοι,
ά λλ αποτελοΰσιν απ ειραριθμα ήλιακά συστήματα* έκαστος δέ
τών φωστήρων τούτων χρησιμεύει ώς κέντρον, διατηροΰν περί
έαυτό μυριαδας σκιερών καί άτμωδών όγκων, όν τρόπον ό ήμέτερος

Ηλιος είναι ή έστια, άφ’ ής έκπέμπεται φώς, θερμότης

και κινησις είς τήν πληθύν τών δορυφορούντων αύτόν ούρανίων
σωμάτων.
Ά λ λ ’ αρά γ ε άπαντες οί ήλιοι εΐσί τής αύτής φύσεως μετά
του ήμετέρου, καί επομένως έχουσι τό φώς καί τό θερμογόνον

ά νεξα ντλητα ;— Οι άλλοιωτοί ή προσωρινοί λεγόμενοι άστέρες
λύουσιν άρκούντως τήν άπορίαν ταύτην.
Πολλοί τών άστέρων, τουτέστι τών μεμακρυσμένων ήλίων,
παρετηρήθησαν άποβάλλοντες αίφνης τό εαυτών φώς, είτε ύποστάντες πολυετείς άγωνίας, μετά τάς οποίας ή έπανήλθον κατά
μικρόν είς τήν προτέραν αύτών έντασιν, ή άπεσβέσθησαν καθ’ ο
λοκληρίαν.

Εις ένα τών περί τόν βόρειον πόλον άστερισμών,

τόν Περσέα, ύπάρχει ήλιός τις τοιαύτης φύσεως, τόν όποιον καθεκάστην εσπέραν δυνάμεΟα νά παρατηρήσωμεν εύκόλως. Ό άρκετά άξιοπεοίεργος ούτος άστήρ, όστις διακρίνεται μέ τό ’Α ρα
βικόν όνομα Ά λ γ κ ώ λ ,

έκτελεΐ έν διαστήματι τριών ήμερών

παραδόξους μεταπηδήσεις άπό μεγέθους είς μέγεθος, χωρίς ποτε
νά παύσ/) τοΰ νά ήναι ορατός διά γυμνοΰ όφθαλμοΰ, καί άπό άστέρος δευτέρου μεγέθους καταντα είς αστερίσκον τετάρτου

μ ε

γέθους, ειτα δέ άρχεται άναλαμβάνων βαθμολογικώς τήν π ρώ την αύτοΰ στιλβηδόνα. Ά λ λ ’ οί παριστώντες ήλιοι τά καταπληκτικώτερα τών τοιούτου είδους φωτοπαιγνίων, άπαντώνται είς
τόν ουρανόν τοΰ άντιθέτου ήμΐν ημισφαιρίου, όπου ό περιηγητής
δύναται νά θαυμάση πραγματικώς μυς-ηριώδεις τινάς άςέρα ς, οιτινεςδιέρχονται βαθμολογικώς τάς π ραδοξοτέρας φάσεις,ότέ μέν
ύπερτεροΰντες τό πρώτον μέγεθος, ότέ δέ σμικρυνόμενοι χαί βαθ
μηδόν γενόμενοι άφανεΐς, καθά θέλομεν παρατηρήσει μ ετ’όλίγον.
Οί περί τήν έξέτασιν τών ούρανιώνων κόσμων άσχολούμενοι
παρεδέχθησαν, πρός έξήγησιν τών παραδόξων τούτων μετασχη
ματισμών καί άποσβέσεων, ότι οί έν τοΐς άπωτάτοις μυχοΐς τοΰ
αιθέριου διαβήματος κρυπτόμενοι ούτοι ήλιακοί κόσμοι υπήρξαν
κατά καιρούς τά θέατρα μ εγ ά λ η ς σπασμωδικής μεταβολής* ότι
ένεκεν άγνώστων αιτιών ύπέστησαν τρομεράς διαταράξεις κατά
τό έξωτερικόν αύτών περικάλυμμα τής φωτοσφαίρας,

καί ότι ή

αιφνίδια άνάλαμψις τέως άφανοΰς τίνος ήλιου είναι άποτέλεσμα
άναφλέξεως άκαταλογίστου ποσότητος ύδρογόνου. Τά άέοιον δέ
τοΰτο φαίνεται, ότι άναπτύσσεται καί έκκενοΰται συνεπεία τοπι
κού μετασχηματισμού τής τών άποκέντρων τούτων κόσμων έπιφανείας, καί, τιθέμενου είς έλευθέραν συγκοινωνίαν μετά τοΰ αίθέρος, είτε μεθ’ ετέρου άγνώστου είς ήμάς στοιχείου, παράγει
τήν προσωρινήν ταύτην άνάφλεξιν, καί περιβάλλει διά πελωρίων
φλογών μέρος ή καί τό όλον τής έπιφανείας αύτών.

Ωστε ρι ήλιοι οεν είναι μόνιμοι έστίαι φωτός, ά λ λ ’ ύπόκειν-

καταπλημμυρίζοντος ήμάς ήλιακοΰ φωτός, παρείχετο τώ φωτο-

ται εις συνεχείς μεταβολάς, ως παν τό έν τώ κόσμω ύπαρχον.

βόλω μονάρχη τής ήμέρας έτέρα πηγή κυανοΰ βαθέως χρώμα

Επομένως ούοό?.ως παράδοξον άν φαντασθώμεν, δτι πιθανόν

τος· ειτε οτι πλησίον τοΰ ενός κυαναυγοΰς ήλίου έβλέπομεν

ήμεραν τινά χαι οι τοΰ ημετερου κόσμου κάτοικοι νά παραστα-

αίφνης διαλάμποντα έν τώ στερεώματι ήμών δεύτερον χρυσαυ

θώσιν εις τό καταπληκτικόν φαινόμενον της διαταράξεως τοΰ

γή ήλιον, ερχόμενον όπως διαφιλονεικήση μετά τοΰ προκατόχου

φωτός τής λαμπάδος τών ήμετέρων ουρανών, τοΰ εύεργέτου Ή 

αύτοΰ τό κράτος τοΰ κόσμου τών χρωμάτιυν. Φυσικω τώ λόγω

λίου, έν ω ζώμεν πραγματικώς καί κινούμεθα και έσμέν. Είναι

τό τοιοΰτο θέαμα θέλει άποβή θαυμασμοΰ π( όξενον είς ήμάς,

περιττόν νά προσθέσωμεν, ότι τρομερά πανωλεθρία εσεται τό

τούς έξοικειωμενους πρός τήν περιβάλλουσαν τόν περί ήμάς κό
σμον μονότονον απλότητα.

αφευκτον άποτελεσμα τοιαύτης τ ινός άποσβέσεως,
Α λ λ ή ακάματος επιστήμη Ιρχεται πρός παρηγορίαν ήμών

Α λ λ ’ ή εκπληξις ήμών εσεται ακατάσχετος, όταν, ενώ θαυ-

τε και πλειστων έκ τών διαδεχθησομένων ήμάς γενεών, διαβε-

μαζομεν τόν πελώριον χρυσαυγή τοΰτον ήλιον έλαύνοντα έπί

βαιοΰσα, ότι, άν οι ήλιοι είσί θνητοί, άποθνήσκουσιν όμως με τόν

τοΰ όρίζοντος τόν μεγαλοπρεπή αύτοΰ δίφρον, καί διώκοντα τρό

βραούτερον τών θανάτων. Διότι καίτοι ό ήμέτερος Ή λ ιο ς φαί

πον τινά τόν εις την δύσιν του πλησιάζοντα κυανόχροα, ίδωμεν

νεται άποβαλών τήν άρχικήν δημιουργικήν αύτοΰ δύναμιν συνε-

αίφνης νεα ν αύγήν έπιλάμπουσαν άπ’ άνατολών, όπου φωτοβό-

πεια τής διαρκοΰς έν τώ διαστήματι άκτινοβολίας καί κατανα-

βολος τις εστία ζωηροτάτου έρυθροϋ πυρός έρχεται ν’άνάψη τάς

λωσεως τοΰ φωτός και τοΰ θερμογόνου αύτοΰ, ούχ ήττον όμως

πορφυράς αύτής φλόγας, καί περικαλύπτει διά τών καταπλη-

ύι ακαταμαχήτων μαθηματικών ύπολογισμών άποδεικνύεται ε-

κτικωτερων βε γγαλι κών πυρών τόν ορίζοντα.

χων θερμαντικήν ιδιότητα, άρκουσαν όπως συντηρήσει τό μικρόν

’Αφίνομεν τήν φαντασίαν νά άντιληφθή άναλόγως τής ισχύος

αύτοΰ πλανητικόν σύστημα τούλάχιστον επί τρία τετραλιόνια

αύτής όποιαν θυμήρη ποικιλίαν λάμψεως δύνανται νά διαχύσω-

έτώ ν !! ! Ώ σ τ ε ό μακροβιότερος τών θνητών δύναται νά λογισθή
ό ήμέτερος 'Ή λιος.

σι τοιοΰτοι κεχ ρωματισμένοι ήλιοι έπί τίνος τών πλανητίδων

Γό ήλιακόν σύστημα, είς δ άνήκει ό μέγας δι’ ήμάς φαινόμε-

Όποιους τωόντι μεγαλοπρεπείς συνδυασμούς δύναται νά παρα-

σφαιρών, ήτις τυχόν άρύεται παρ’ αύτών φώς καί θερμότητα.

νος Ή λ ιο ς , ή σφαίρα, έπί τής όποιας ζώμεν, καί ό εύάριθμος

στήστ) είς τούς είθισμένους οφθαλμούς είς μόνην τήν μονομερή

πλανητικός κοσμος, είναι εν τών σχετικώς μικροτέρων καί ά-

απλότητα τοΰ ήμετέρου ήλιακοΰ φωτός ημέρα έρυθρά καί ήμέρα

πλουστέρων συστημάτων, τών κατεσπαρμένων είς τούς άπεράντους κόλπους τοΰ καθ’ ήμάς Γαλαξίου.

σαπφειρίνη, άνταλλασσομένη πρός λευκήν ή ίοειδή ήμέραν.

Καί όντως, λαμβάνοντες επικούρους τούς τής νεωτάτης έφευ-

Ουτω λοιπόν οί πλεΐστοι τών άπαρτιζόντων τά π ολλαπλά
ταΰτα συστήματα ήλίων διαφέρουσιν έπαισθητώς τοΰ ήμετέρου,

ρέσεως διοπτήρας, παρατηροΰμεν, ούχί άνευ αισθήματος συγκι-

ού μόνον κατά τόν όγκον καί τάς θερμαντικάς ιδιότητας, άλλά

'^ήσεως, ότι π ολλά τών περί ήμάς ήλιακών συστημάτων άπο-

καί κατά τόν χρωματισμόν. Καί ένταΰθα, ώς άπανταχοΰ τής

λαμβάνουσιν έκπληκτικής καί γραφικωτάτης ποικιλίας. Καί τινα

δεσποτείας αύτής, ή μεγαλουργός φύσις έπεδαψίλευσε ποικιλίαν

μεν έξ αύτών άπαρτίζονται ύπό δύο καί τεσσάρων καί εξ πολλά-

άνέκφραστον, καί ώς έξ άκενώτου πηγής ήρύσθη, ούτως είπεΐν,

κις ήλίων, λίαν εγγύς άλλήλω ν κειμένων, οιτινες εχουσι κέν-

άμφοτέραις ταϊς χερσί πρός κόσμον *καί πλουτισμόν τών έργων

τρον περιστροφής τόν σχετικώς μ εγαλή τερον τινά δέ εισί πε-

αύτής. ’Ακατάληπτος φύσις! όποια εισέτι άπόκρυφα μείζονα τού

προικισμένα δι’ άφθονίας χρωμάτων, καθόσον έκ τών διπλών,

των περικλείεις, καί πόσον άπείρως σμικρός φαίνεται ό άνθρω-

τριπλών ή καί πολλαπλώ ν αύτών ήλίων οί πλειστοι εύρηνται

πος, όταν απο τοΰ βάθους τής γηίνης αφανειας τό άεικίνητον
πνεΰμά του έξυψοΰται πρός σέ!

περίβεβλημένοι κεχρωματισμένην φωτόσφαιραν.
'Υποθέσωμεν πρός στιγμήν, ότι, άντί τής λευκής πηγής του

Δ '.

βραδύτερον τοΰ Αρκτούρου. Καί δμως τοσαύτη ύπάρχει ή χωρίςουσα τόν ήμέτερον κόσμον άπό τοΰ μεμακρυσμένου έκείνου ή

Εγνωρίσαμεν πλέον, δτι ό 'Ηλιος είναι ό μονάρχης τοΰ έν

λιου άπόστασις, ώστε, διά νά φανή ούτος εϊς τά ομματα ήμών

γωνία τινι τοΰ Γαλαξίου έδράζοντος ήμετέρου πλανητιχοΰ συ

μετατιθέμενος έπί τοΰ ουρανίου θόλου κατά διάστημα ίσον πρός

στήματος, μυριαόες δε τοιούτων ηλιακών συστημάτων άπαρτί-

τήν φαινομένην διάμετρον τής Σελήνης, άπαιτοΰνται ύπέρ τούς
τρεις αιώνας!

ζουσι τήν τοΰ παντός μυς-ηριώδη άρχιτεκτονικήν. Ά μφιβάλλειν
περί της αλήθειας ταύτης είναι σημειον, οΰχί πλέον άμαθείας,
ά λ λ 5 άναισθησίας.

τής άεικινησίας, οδοιπορεί, πλήν βραδέως καί ’ άνεπαισθήτως,

Η ιε,0“ φύσις έ'ρριψεν έν τοΐς ήλι'οις τά σπέρματα δημιουρ

συμπαρασύρων τό έκ πλανητών, σελήνών καί κομητών σύστημα

γικής δυναμεως, καθοτον είναι έπιστημονικώς άποδεδειγμένον,

αύτοΰ, καί διευθύνεται πρός τι σημειον τοΰ ούρανοΰ. Ή κίνησις

ότι ούτοι είσιν οί γεννήτορες τών έτεροφώτων σφαιρών, αιτινες

τοΰ φλογοβόλου τούτου πυρσοΰ ύπελογίσθη δεκάκις ύποδεεςέρα

συνωττίζονται άπαρεγκλίτως περί αυτούς, δν τρο'πον κύκλω λύ

τής τοΰ Αρκτούρου, (1 5 περίπου εκατομμυρίων όργυιών έκά-

χνου στρέφονται χρυσαλλίδες, τό φώς διψώσαι.'
Και περι μεν τής κινησεως τών όορυφορουντων τούς ήλιους

στην ώραν·) τό δέ σημειον, είς ο φαίνεται βαδίζων, κεΐται έν τώ
άστερισμώ τοΰ Ήρακλέους.

πλανητών ούδεμία υπάρχει άμφιβολία. Ή κίνησις είναι ό αιώ

Κατά συνέπειαν λοιπόν τής μετατοπίσεως τοΰ Ή λιου έν τώ

νιος νόμος τής φύσεως· όπου δέ κίνησις, έκεΐ καί ζωή. Έ κ δέ

διαστήματι προκύπτει, δτι έλεύσεται ήμερα, καθ’ ήν οί κάτοικοι

τοΰ διοργανισμοΰ τοΰ καθ’ ήμάς πλανητικού συστήματος κρί-

τής ήμετέρας σφαίρας θέλουν παρατηρήσει τά διάφορα συμ π λέγ

νοντες, είκα^ομεν, οτι η περι τούς ήλιους τοΰ παντός περιφορά

ματα τών άστέρων, είτε τούς άστερισμούς,

σκιερών καί έτεροφώτων σωμάτων είναι είς τών καθολικών νόμων
τής δημιουργίας.

φορα τών σημερινών σχήματα. Ά λ λ ’ δμως δέν είναι δυνατόν νά
ύπολογισθή πόσαι μυριάδες έτών θέλουν παρέλθει μέχρι του

Α λ λ αρα γ ε οι ήλιοι διατελοΰσιν άκίνητοι χαί, ούτως είπεΐν,

περιεργοτάτου φαινομένου τής όλοσχεροΰς διαλύσεως τών κο-

προσηλωμένοι έν ω σημείω τοΰ διαστήματος έξεκολάφθησαν ύπό

σμούντων τόν ήμέτερον ούρανόν άστρώων συμπλεγμάτω ν, καί
τής έμφανίσεως νέων.

τής άνωτατης δημιουργικής καί ζωαρχικής δυνάμεως, ώ ττε ν’

Καί ό ήμετερος λοιπόν

Η λιος, έπόμενος τώ φυσικώ νόμω

λαμβάνοντα διά

άρμοζη αύτοΐς κατά γραμμα η άνεκαθεν έπικρατήσασα προσηγορία τών ά π λ α ν ώ ν ά σ τ έ ρ ω ν ;— Οΰχί. Ή τών ήλίων στρα

Ε\

τιά έμψυχοΰται επίσης ύπό σχετικής τίνος χινήσεως· ά λ λ ’ ή τε
ταχύτης και τό διατρεχομενον παρ’ έκάστου έξ αύτών διάστημα

Είδομεν έν τοΐς προηγηθεΐσιν, δτι οί πλεΐστοι τών ήλίων τοΰ

εισι μεν λιαν ύπερτερα τής κινησεως τών γνωστών ήμΐν πλανη

παντός ύπόκεινται εϊς παλίρροιας φωτός, τινές τών όποιων ά-

τικών σωμάτων, ά λ λ η αφ ημών αποστασις αύτών είναι τοσαύτη,

ποβαίνουσιν έπαισθηταί είς ήμάς, καίτοι άπό άκαταλογίστων

ώστε αί κινήσεις αυται καταντώσιν άνεπαίσθητοι, καί μόλις μετά

άποστάσεων όρώμεναι. Μ εγάλη ύπήρξε τωόντι ή έκπληξις τών

παρέλευσιν αιώνων δυνατόν νά παρατηρηΟή ή μετάθεσις τινός έξ
αύτών.

πρώτων ούρανοσκόπων, άνακαλυψάντων, δτι οί ήλιοι, άντί νά

Ό ’Αρκτοΰρος, έπί παραδείγματι, είς τών λαμπρών ύπερύθρων

ρος, καταδαπανώνται άπ’έναντίου ώς ό τρεμοσβύνων λύχνος, καί

έχωσι σταθερόν καί άνεξάντλητον- τό εαυτών φώς, ώς ό ήμέτε-

άστέρων τοΰ καθ’ ήμάς ούρανοΰ, ύπελογίσθη δτι κινείται έν τώ

τινές μέν άποσβέννυνται όλοσχερώς, ετεροι δέ πάλιν άναζωογο-

διαστήματι μέ τήν καταπληκτικήν ταχύτητα 1 6 3 περίπου όρ-

νοΰνται, ώς έάν άόρατός τις χειρ έπηνώρθωσε τήν θρυαλλίδα

γυιών άνά πασαν ώραν· ένώ ή ήμετέρα Γ ή , ήτιςλογίζετα ι εντών

τών μυστηριωδών τούτων λαμπτήρων, καί άνεπλήρωσε τό ελαιον αύτών πριν ή σβεσθώσιν.

ταχύτερον κινουμένων ούρανίων σωμάτων, χινεΐται τρεις φοράς

Έ κ τ ο ς τών ήδη εγνωσμένων, ύπάρχουσι πλεΐσται όσαι διά
φοροι γνώμαι περί τής περιοδικής άφανείας και τής άναλάμψεως
τών μεμακρυσμένων τούτων φωστήρων, τών προωρισμένων είς
φαΰσιν τών ήμερών άπειρου

σωρείας

κόσμων, τούς οποίους

ούτε κάν φανταζόμεΟα. Κατά τόν διάσημον Ούμβόλδον, αί μεγάλαι τοΰ ήλεκτρομαγνητισμοΰ δυνάμεις εχουσιν εύρύχωρον
στάδιον τών καταπ?^ηκτικών αύτών παιγνίων τάς έπιφανείας
τών γιγαντωδών τούτων σωμάτων, καί άποβαίνουσιν έν τοΐς
ίδιο^ρύθμοις εκείνοις κόσμοις τά κυριώτερα παραγωγά αίτια τής
φοβέρας διαμάχες τών φυσικών στοιχείων.
Έ τερ ο ι άποδίδουσι τήν περιοδικότητα τών μεταβολών περί
τήν λάμψιν τών ήλίων τούτων εις έκτακτόν τινα καί ίδιότροπον
άνακύκλησιν έκαστου έξ αύτών περί τόν ίδιον άξονα. Όφείλομεν
δέ νά παραδεχθώμεν έν τοιαύτη περιπτώσει τό σχήμα τών ήλιακών τούτων κόσμων έντελώς διαφέρον τών σφαιρικών· καί ούτω
δυνάμεΟα νά έννοήσωμεν εύκόλως, ότι αί κατά συνέπειαν τής
άνακυκλήσεως ταύτης παρουσιαζόμεναι μερίδες, ότέ μέν προσφέρονται ήμΐν κατ’ έπιφάνειαν, ότέ δέ κατά πλευράν.
Ά λ λ ο ι δέ πιΟανώτερον άπέδωκαν τήν περί τό φώς αύξομείωσιν τών ήλίων είς τήν γειτνίασιν παμμεγίστων σκιερών σωμά
των, άναλόγων πρός τούς πλανήτας τοΰ ήμετέρου συστήματος·
είτε καί είς είδος εσβεσμένων ήλίων, κύκλοφορούντων έν άναλλοιώτω τάξει περί τόν κεντρικόν φωταυγή άστέρα. Τά σώματα
ταΰτα, παρεντιθέμενα περιοδικώς μεταξύ τοΰ φωστήρος, όνπερ
δορυφοροΰσι, καί τής ήμετέρας Γ ή ς, άποκρύπτουσι κατά τό μ ά λ 
λον καί ήττον μέγα μέρος τής έπιφανείας αύτοΰ, ένίοτε δέ καί
καλύπτουσιν αύτόν όλοσχερώς έπί μακρόν χρόνον. Τής ιδέας
ταύτης ύπέρμαχος ήν καί ό μεγαλόνους Ω ριγένη ς, πρεσβεύων,
ότι άστρα πύρινα στρέφονται περί ετερα σκιερά καί πάντη άόρατα ήμΐν ούράνια σώματα.
Ούτω πως δύνανται νά έξηγηθώσι τά περιοδικά φωτοπαίγνια
διαφόρων άστέρων τοΰ καθ’ ήμάς ούρανοΰ, καί ιδίως τοΰ προμνημονευθέντος Ά λ γ κ ώ λ τοΰ ΙΙερσέως, όστις, καθά άνωτέρω
παρετηρήσαμεν, έν διαστήματι 7 0 περίπου ώρών έκτελεΐ παρα
δόξους είσπηδήσεις άπό μεγέθους είς μέγεθος, χωρίς ποτε νά
παύση τοΰ νά ήναι ορατός διά γυμνοΰ οφθαλμού. Έ τ ε ρ ο ς ήλιος
μάλλον ιδιότροπος τοΰ άνωτέρω, ό έν τώ νοτίω ήμισφαιρίω

ορατός όμικρόν τοΰ Κήτους ή M ira (μεγαλοπρεπής,) καθ’ όλην
τήν οιάρκειαν τοΰ έτους παριστά τά παραδοξότερα παίγνια φω
τός, μεταπηοών ιδιοτρόπως άπό μεγέθους είς μέγεθος.
Α λ λ ά τάς καταπληκτικωτέρας τών τοιούτων φωτεινών παλΐ(5ροιών παρεστησεν ιδίως άστήρ τις, όστις άνέλαμψεν αίφνης
έν τώ μέσω τοΰ άστερισμοΰ τής Κασσιόπης

τήν 11 Νοεμ

βρίου τοΰ 1 5 7 2 έτους. Ό άστήρ ούτος, έξόχως άκτινοβόλος, έμεινεν έπί δεκαεπτά μήνας είς τό αύτό σημείο ν τοΰ ούρανοΰ·
ά λλά καθ’ άπασαν τήν διάρκειαν τής έμφανίσεώς του παρέστησε
τάς ποικιλωτέρας μεταβολάς χρωμάτων, έως ου σμικρυνθείς
βαθμηδόν, έγένετο έξ ολοκλήρου άφανής τόν Μάρτιον τοΰ 1 5 7 4 .
Οί άστρονόμοι, άναδιφήσαντες τά χρονικά τής Αστρονομίας,
καί εύρόντες, ότι τοιαΰται έκτακτοι άναλάμψεις άστέρων έπισυνέβησαν είς τό αύτό μέρος τοΰ ούρανοΰ καί κατά τά ετη 9 4 5 καί
1 2 6 4 , ύπέθεσαν μετά τίνος πιθανότητος, ότι ό έν λόγω άστήρ
τοΰ 1 5 7 2 είναι εις και ό αύτός περιοδικός ήλιος, όστις καθίς·αται ορατός άνά πάν χρονικόν διάστημα τριών αιώνων. Ώ σ τ ε
ύπολογίζουσι πιθανήν τήν έμφάνισιν αύτοΰ κατά τό μεταξύ τών
έτών 18(39 καί 1 8 7 2 διάστημα. 'Οπωσδήποτε ή έπαλήθευσις τής
προ^ρήσεως ταύτης έξελεγχθήσεται συντόμως.

ΓΓ.
Φαίνεται, ότι τοιαΰτα πελώρια σκιερά σώματα, τοιοΰτοι σκο
τεινοί, ούτως είπεΐν, ήλιοι, οιτινες ένεκα τής ύπερμεγέθόυς αύ
τών μάζης έλκύουσι πρός τό ίδιον κέντρον τό φώς, όπερ έκπέμπουσι, καί ούτως άπο^ροφώντες αύτό καθίστανται άφανεΐς, δέν
ύπάρχουσι πλησίον τοΰ ήμετέρου ήλιακοΰ συστήματος. Καθότι
άναμφιβόλως ήθέλομεν αίσθανθή τήν ύπαρξιν τών τρομερών καί
έπικινδύνων τούτων γειτόνων έκ τών σπουδαίων διαταράξεων, τάς
οποίας ή ύπέρογκος αύτών μάζα ήθελε προξενήσει έπί τοΰ Ή 
λιου, έπί τής ήμετέρας σφαίρας καί έπί τών λοιπών συναδέλφων
αύτη πλανητών.
Ί σ ω ς έπειδή τό ήμέτερον ήλιακόν σύστημα ετυχεν εν τών έλαχίστων συστημάτων, τών καταλαμβανόντων γωνίαν τινά τοΰ
καθ’ ήμάς Γαλαξίου, διά τοΰτο ή φύσις δέν έπεδαψίλευσεν είς
αύτό ανάλογα εκπληκτικά φαινόμενα μέ όσα είς άλλα συστήματα

φαίνονται έπισυμβαίνοντα.

Τι [/.όνον; άντί πελωρίων σκιερών

σωιχάτων, τό περί ήμάς αίΟέριον διάστημα είναι κατεσπαρμένον

ψεως, ώστε έφ’ ίκανάς ήμέρας οί άνθρωποι ήναγκάσθησαν ν’ άνάπτωσι λύχνους έν πλήρει μεσημβρία. Δέκα τοιαΰται σημαντι

ύπό πληθύος μικροσκοπικών τεμαχίων Ολης, πιθανώς συντριμ

κοί έπισκοτίσεις τοΰ ήλιακοΰ δίσκου μνημονεύονται άπό τής χρι

μάτων προϋπαρξάντων κόσμων. Τά αίθερόσπαρτα ταΰτα σωμα

στιανικής έποχής μέχρι τών ημερών μας· ή τελευταία τών έπι-

τίδια, οι μυστηριώδεις ουτοι άερόλιθοι, ουδόλως άσκοποι εϊσι

σκοτίσεων τούτων παρετηρήθη έν Βραζιλία τήν 1 6 ’Απριλίου τοΰ

πρός τήν οικονομίαν τοΰ μικροΰ ήμών συστήματος, καθότι διά

18 6 0 , οπότε ό ήλιος έπί ήμίσειαν ημέραν διετέλει πάσχων ϊλ -

τής άδιακόπου άπο^ροφήσεως αυτών τρέφεται ό "Η λιος, καί άνα-

λειψιν μερικήν, καί ό δίσκος αύτοΰ έφαίνετο ώς ήμισέληνος, πέ-

νεόνει τήν διηνεκώς καταδαπανωμένην εστίαν τοΰ πυρός αύτοΰ.

ριξ δέ αύτοΰ έφάνη κύκλος έχων τά χρώματα τής ϊριδος, ώς

Ούτως ή θεία Πρόνοια πλησίον αύτής ταύτης τής πηγής τοΰ

συμβαίνει είς τάς όλικάς έκλείψεις.

ζωογόνου φωτός τοΰ άστέρος τής ήμέρας έθετο τήν παράδοξον

Καί έντοσούτω δέν πρέπει νά νομίζωμεν, ότι δέν είναι δυνατόν

ταύτην δεξαμενήν, έξ ής άεννάως άναπληροΰται τό διά τής έν

καί αύτός ό μ έγας φωστήρ τών καθ’ ήμάς ούρανών, ό συνέχων

τώ διαστήματι ακτινοβολίας όσημέραι δαπανώμενον φώς αύτοΰ.

καί ζωοποιών τόν τε ήμέτερον καί πληθύν έτέρων κόσμων, ό ά-

Τά σωματίδια ταΰτα συμβαίνει ένίοτε νά έπισκέπτωνται καί

ναλλοίωτος νομιζόμενος "Η λιος, δέν είναι δυνατόν, λέγω , νά υ-

τήν ήμετέραν Γήν, ότε αυτη, σύρουσα διά τής έλκτικής αύτής

πάρξη ποτέ έν τή διαδοχή τών αιώνων τό θέατρον άναλόγων

δυνάμεως τά μικρότερα έξ αύτών, όσα άποτολμώσι νά προσεγ-

συμβεβηκότων άποσβέσεως ή καί περιοδικής έλαττώσεως τοΰ

γίσωσιν εις αύτήν ύπέρ τό δέον, δωροφορεΐ αύτά είς τούς έκπε-

φωτός αύτοΰ. Πασαι αυται αί μεταβολαί καί αί τροποποιήσεις,

πληγμένο υς αύτής κατοίκους ύπό τήν μορφήν τών άερολίθων.

μεθ’ όλην τήν κατά τά φαινόμενα παραδοξότητα αύτών, ούδέν

Τοιοΰτοι αερόλιθοι άπό τής έμφανίσεως τοΰάνθρώπου δέν έπαυ

έτερόν είσιν ή έκδηλώσεις τής αιωνίως έν ένεργεία διατελούσης

σαν έπισκεπτόμενοι τήν έπιφάνειαν τοΰ ήμετέρου πλανήτου, καί

καί άναλλοιώτου έν τή ποικιλία αύτής φύσεως, τής διεπούσης

άφηγούμενοι ήμΐν μύρια όσα περί τής φυσικής συστάσεως τών

τήν χορείαν τών άπειραρίθμων κόσμων τοΰ Σύμπαντος.

άγνώστων έκείνων σφαιρών, αϊτινες έξεπλήρουν προ άμνημονεύτων χρόνων τάς σπουδαίας αύτών

λειτουργίας έν τώ ήμετέρω

πλανητικώ συστήματι, νΰν δέ χρησιμεύουσιν όπως διά τών λει
ψάνων αύτών παράσχωσι ζωήν είς τόν μέγαν Ή λιον, έξ ου έγεννήθησαν.

ρανών δέν παρουσιάζει πανταχοΰ τό ψυχρόν θέαμα τής έρημίας
καί τής μονοτονίας, ά λ λ ’ είναι κατεσπαρμένον ύπό πληθύος σε-

Ή μόνη βλάβη, τήν όποιαν ένδέχεται νά προξενήσωσι τά άπειράριθμα ταΰτα σωματίδια, είναι ν5 άποκρύψωσι προσωρινώς
μέρος τοΰ ήλιακοΰ δίσκου, όταν συμπέση παμμέγιστον νέφος έξ
αύτών νά διέλθη πρό αύτοΰ.

Είς τοιοΰτό τι φαινόμενον άποδί-

δονται αί κατά καιρούς έπισυμβάσαι αίφνίοιαι μ εταλλαγα ί τοΰ
ήλιακοΰ φωτός, καταντήσασαι ένίοτε μέχρις έπαισΟητής έπισκοτίσεω ς. Έ ν ετει 5 3 8 άπό Χ ρ. τό ήλιακόν φώς έξηκολούθει βαθ
μολογικώς

’Ανακεφαλαιοΰντες τά μέχρι τοΰδε λεχθέντα, έξάγομεν ώς
άναμφισβήτητον συμπέρασμα, ότι ή άπερίμετρος εκτασις τών ού

έλαττούμενον έπί δεκατέσσαρας μ ή να ;, έν τέλει δέ

κατέστη τοσούτω υπέρυθρον καί άσθενές, ώστε έφάνησαν άστέρες έν πλήρει μεσημβρία. Ε π ίσ η ς τώ 1 5 4 5 καί τώ 1 7 0 6 ό Ή 

λασφόρων ήλίων, οΐτινες διας·αυρόνουσι τό άπλετον αύτών φώς,
και καθωρα'ί'ζουσι τό πολλαχοΰ σκοτεινόν καί άμορφον χάος.
Όρώμενον έξ άπόπτου τό Σύμπαν ύπό τοΰ διαπεραστικού
βλέμματος τοΰ φιλοσόφου παρατηρητοΰ, παρίσταται ώς γιγαντώδες σύμπλεγμα ήλιακών συστημάτων, τών όποιων οί άκτιν·βόλοι καί πολύχρωμοι ήλιοι, οί ώραΐοι πλανήται, οί πολυσχημάτιστοι δορυφόροι, οί πυρόεντες κομήται, καί άπαντα τά λοιπά
δημιουργήματα άνθέλκονται ή καί παρακολουθοΰνται άμοιβαίως,
παραφερόμενα κατά διαφόρους διευθύνσεις, καθ’ ας όδηγοΰσιν
αύτά οί αιώνιοι καί άναλλοίωτοι φυσικοί νόμοι.

λιος έσκοτίσθη τοιουτοτρόπως, χωρίς έννοειται νά ύπάρχ/j καμ-

Ό ούρανός λοιπόν δέν πρέπει νά θεωρήται ώς χώρος άκινησίας

μία τών παραγουσών αιτιών τό σύνηθες φαινόμενον τής έκλεί-

καί θανάτου. Τό παν βαδίζει, τό παν μετασχηματίζεται, τό παν

ακτινοβολεί ύπό ζωής και ένεργείας. Έ ν τοΐς μυχοΐς αύτοΰ ένοι
κε! ή ζωή, ή ένεργητικότης, τό φώς, ή αρμονία. Είς τό σύνολον
τών κόσμων τούτων όφείλομεν ν’ άτενίζωμεν διαρκώς, όπως άναγνωρίσωμεν τήν πραγματικότητα τής ζώσης κτίσεως, καί τήν
άρρητον πανσοφίαν καί παντοδυναμίαν τοΰ αθανάτου Δημιουρ

II ΣΟΪΣΗ,
Ή Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ·

γού τοΰ παντός, καί ούχί έπι τοΰ κόκκου τής άμμου, έφ’ ού εύρέθημεν περιωρισμένοι. Διότι πάσα μέν ή γη πλήρης τής δόξης
καί τών Οαυμασίων τής δεξιάς τοΰ 'Υψίστου, ά λ λ ' δ,τι πρό πάν
των εξα γγέλλει τορώς καί έμφαντικώτερον τό θειον μεγαλεΐον
είσίν οί ούρανοί. «Ο ί ο ύ ρ α ν ο ΐ δ ι η γ ο ύ ν τ α ι

Α'·

δ ό ξ α ν Θε ο ΰ. »
Ενθυμούμαι, δτι πρό τινων έτών γενική κραυγή άγανακτή-

I. Μ . Ρ Α Π Τ Α Ρ Χ Η Σ .

σεως ήκούσθη κατά τής 'Ρωσσιας διά τάς καταδυναστεύσεις τών
Πολωνών, καί 6 κατ’ έκείνην τήν έποχήν έν Εύρώπτ) διατριβών
Οά άνέγνωσε βεβαίως, οσάκις δεν ειχε τι καλλιτερον να πράξη,
πολλάκις πυρίπνοα θερμοκεφάλων έφημεριδογραφων άρθρα, προτείνοντα γενικήν κατά τής 'Ρωσσιας σταυροφορίαν πρός άπελευθέρωσιν τοΰ εύγενοΰς τών Πολωνων έθνους. Οσάκις εν Γ α λλία ,
έκραγείσης συνωμοσίας τίνος, κατα την όποιαν εκατόν και έπεκεινα φιλήσυχοι πολΐται έπιστρεφοντες έκ τής έργασιας των φο
νεύονται, ή κυβέρνησις άποφασιση, δικαίως ή αδίκως ποιούσα,
νά στείλη τών ύποπτων τινας εις Καϋεννην, οι έφημεριδογραφοι, οί άντιπρόσωποι αύτοί τής κοινής γνώμης, έκλαρυγγιζονται
φωνασκοΰντες, καί δια^ρηγνύουσι τά ιματια των διά τό μεγεθος
τής άπανθρωπίας. Έ ν ’Α γ γ λία πρό έτών άπαγχονίι,ονται καθ
έκάστην ώς κακοΰργοι ύποπτοι Φαινιάνες· υψωθη ποτε μια καν
φωνή υπέρ αύτών; Ούχί! Διατί; διότι τούς άπαγχονίζει ή ’Α γ 
γλ ία , τό πρότυπον τής έν Εύρώπη έλευθεριας και ευνομίας. Και
δμως οί Φαινιάνες είναι μικρός μέν, γενναίος δμως ομιλος πα
τριωτών, ο'ίτινες προσφέρουσι τήν ζωήν των ολοκαύτωμα εις τόν
βωμόν τής έλ^μθερίας. Έ ά ν οί Φαινιάνες· έζων αλλαχού, έάν
ήσαν δούλοι άλλω ν, ήθελον εισθαι τό εϊδωλον τών φιλελευθέρων
καί δμως έν ’Α γγ λία άπαγχονίζονται ώς κακούργοι, δέν τουφεκίζονται ώς στρατιώται, ώς ήρωες. Και έν τή στιγμή αύτη τοΰ
θανάτου των τούς έξευτελίζει, τούς άτιμάζει ή άπιστος Ά λβιώ ν.
Μόνος δστις, ώς ό γράφων τά παρόντα, περιηγήθη πεζή τήν
χλοεράν Έρίνην, μόνος δστις ένεβάθυνεν είς τήν έρευναν τών
αίτιων τής σημερινής καταστάσεως τής χώρας ταύτης, μόνος

αυτός είναι είς θέσιν νά άναγνωρίση καί νά έκτιμήση έπαξίως

Οί έν Α γ γ λ ία διαμένοντες ξένοι φρονοΰσι σχεδόν πάντες, δτι

τό ιερόν τών Φαινιάνων δίκαιον. Ναι, οι Φαινιανες είναι λαός

αιτία τής άθλιότητος τής ’Ιρλανδίας είναι αυτή ή Α γ γ λ ικ ή κυ-

δούλος. . . . λαός ύποδεδουλωμένος διά της έλευθερίας! Μόνος

βέρνησις, ήτις δέν έφρόντισε νά διασκεδάση τάς άναφυείσας δυ

ό γνωρίζων τήν Ιρλανδίαν δύναται νά έννοήση τό τεράστιον πα

σαρέσκειας, καί δτι αυτή καί μόνη συνέτεινεν είς τόν σχηματι

ράδοξον, δτι δηλαδή οί λαοί δυνατόν νά ύποδουλωθώσι διά τής

σμόν τοΰ Φαινιανισμοΰ, δστις Οά καταστρέψη ποτέ τήν Α γ 

έλευθερίας, ώς ύποδουλοΰνται διά τής ρομφαίας χαι τοΰ κνούτου.

γλία ν. Ό Αμερικανικός πόλεμος, λέγουσι, μετά τό τέλος τοΰ

Μόνος αυτός είναι εις θέσιν νά έννοήση, δτι ή συνταγματική τής

όποιου ολόκληρα έξ ’Ιρλανδών άποκλειστικώς συγκείμενα συν

"Ιρλανδίας κυβέρνησις είναι άπειράκις χει'ρων καί τής τυραννι-

τάγμ α τα διελύθησαν, διωργάνωσε μόνον τό κίνημα. Αί πρώται

κωτέρας. Πρός τό παρόν άφίνω κατά μέρος τό ζήτημα, άν τό

τοΰ Φαινιανισμοΰ ρίζαι ύπάρχουσιν έν ταΐς άξιομνημονεύτοις

καταλληλότερον μέσον πρός ύποδούλωσιν είναι τό κνοΰτον, ή δ

έκείναις συνεδριάσεσι τοΰ Κοινοβουλίου, κατά τάς όποιας ό εύ-

έκ τής πείνης Θάνατος· άμφότερα δμως είσιν έπίσης τελεσφόρα,

γενής καί εύγλω ττος Ό Κοννέλος άπεκάλυψε τό άδικον τής

καί παράδειγμα ή Πολωνία καί ή ’Ιρλανδία.

Α γ γ λ ία ς .

Ή Ιρλανδία είναι ή μάλλον τυραννουμένη χώρα τής Ευρώ

’Εντός τοΰ μεγάλου κατά τής Α γ γ λ ία ς κατηγορητηρίου έγ-

πης, μεθ’ δλους τούς βουλευτάς, τούς οποίους πέμπει είς τό φι

γράφου, τό όποιον θά λάβη ποτέ ύπ’όψιν ή 'Ιστορία, ύπάρχουσι

λελεύθερον τοΰ Λονδίνου Κοινοβούλιον, μεθ’ δλην τήν μεταξύ

σελίδες πλήρεις αίσχους καί άθλιότητος, μήπω είς τήν δημο

’Ιρλανδών καί άλλων ύπηκόων τής ’Α γ γ λία ς ισονομίαν. Ή ’Ιρ

σιότητα παραδοθεΐσαι* καί περί μιας αύτών θέλω διαλάβει δσον

λανδία είναι ό δυστυχέστερος τόπος τής ύφηλίου. Έκατονταετής

δύναμαι διά βραχυτάτων.

αισχύνη και πείνα τήν άδυνάτισαν ήθικώς, αί πολυπληθείς μετα

’Εν τή χώρα, ής άρχει γυνή . . . .

έν τή χώρα, δπου ευλα

ναστεύσεις τήν άποδεχατίζουσι, χαι ή χατάχρησις τοΰ ποτοΰ β ί-

βείς λ α ί δ υ ράπτουσι περισκελίδας (inexpressibles) καί διά τούς

σ κ υ (w isky,) εις ην αυτη έαυτην παρεδωκε, τήν κατέστρεψεν
ύλικώς.

μαύρους τοΰ Κ ό γ κ ο . . . . έν τή χώρα, δπου προ έτών κατακραυ-

Ούδεμία έπίγειος άθλιότης καί δυστυχία δύναται νά παρα-

χώρα, ήτις έξοδεύει μυθώδη ποσά πρός διατήρησιν στόλου, ίνα

βληθή προς τήν έν Ιρλανδία. Ή ώραία καί ά λλοτε ευτυχής καί

ό βασιλεύς τής Δαχομέης σφάζη τούς αιχμαλώτους, τούς ό

ισχυρά αύτη χώρα κατοικεΐται νΰν ύπ’ άνθρώπων, οϊτινες έκα-

ποιους δέν δύναται πλέον ένεκα τής καταργήσεως τοΰ σωμα

τοντάκις, χιλιάκις τής ήμέρας καταρώνται τήν στιγμήν τής γεν-

τεμπορίου νά πώληση, καί ήτις άπέστειλε στρατόν είς Άβυσσι-

νήσεώς των. Ό τελευταίος θνήσκοντος Ίρλανδοΰ στεναγμός εί
ναι φρικώδης άρά κατά τής πανισχύρου ’Α γγ λία ς.

νίαν, έξοδεύσασα δεχατέσσαρα εκατομμύρια ταλλήρων, δπως

Έ ν α υ λ ο ι είναι είσέτι είς τά ώτά μου οί λο'γοι λευκότριχός

ιεραποστόλους. . . . έν τή χώρα ταύτη, όχι μόνον μία όλόκληρος

γάζουσι διότι οί σιδηρόδρομοι ένεργοΰσι τήν Κυριακήν . . . έν τή

έλευθερώση τούς άναμφιβόλως ούχί άνευ αιτίας φυλακισθβντας

τίνος Ίρλανδοΰ, τόν όποιον άπήντησάποτε έν Λιμερίκη. «"Αν δ

φυλή, εν έθνος καταμαστίζεται ύπό τής χειροτέρας τών δυστυ

παναγαθος Θεός μέ ήρώτα άν θέλω νά μείνω είς τόν παράδει

χιών, τής πείνης, ά λ λ ’ ένεργεΐται καί σωματέμπορων χριστια

σον έ'χων σύντροφον Ά γ γ λ ο ν , ήθελον πάραυτα όρμήσει νά χατακρημνισθώ είς τήν κόλασιν.»

νών, σωματεμπόριον γυναικών. Πρός τό έμπόριον τοΰτο παρα-

Δεν είναι τοΰ παρόντος χαιροΰ νά άπαριθμήσωμεν δλα τά αί

βαλλόμενον τό τών μαύρων, μά τήν Νέμεσιν, θά θεωρηθή συμφωνότατον μέ τούς νόμους τής ηθικής.

τια, τά προκαλεσαντα τό άσπονδον τών ’Ιρλανδών κατά τής

Θέλεις άκούσει παρ’ έμοΰ, ώ άναγνώστα, διήγημα, τά κύρια

Α γ γ λία ς μΐσος. Ό βουλόμενος άς άναγνώση τά περί τοΰ άντι-

έπεισόδια τοΰ όποιου αυτός έγώ ίδίοις όφθαλμοΐς είδον καί ίδίοις

κειμένου τούτου γραφέντα, καί, άν δύναται, άς έρωτήση άνθρώ-

ώσίν ηχούσα· τό διήγημα τοΰτο θέλει επιβεβαιώσει τά άνωτέρω.

πους, άμφοτέρας τάς χώρας ταύτας άκριβώς γνωρίζοντας.

Ώ ς άνθρωπος δμως ευσυνείδητος χρεωστώ νά σοί όμολογήσω,
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ότι τό διήγημά μου θέλει σέ φέρει εις τάς κατωτέρας, ίσως κα-

νεν, έστάθη αίφνης πρό τίνος οικίας έχούσης δίοδον, έξήτασε διά

τωτι*τας, τής ’Α γ γ λ ικ έ ς κοινωνίας στοιβάδας.

τού βλέμματος τό εσωτερικόν τοΰ διαδρόμου καί, κτυπήσας μ ετ’

Οι διαμειναντες έν Λονδίνω γνωρίζουσι βεβαίως οποίου είδους

οργής τόν πόδα του έπί τοΰ πεζοδρομίου, έκραξε: «τώρα μήτε

όντα άπαντα ό δι ερχόμενος τό εσπέρας οδούς τινας, και ιδίως

ό διάβολος δέν τήν εύρίσκει.» Ίδών δέ με, ένώ έστράφη διά νά

τό H aym arket, T rafalgu ar S q u are, Picadilly καί R egen t street.

πληροφορηθή τί έγεινεν ό ύπηρέτης του, μοί άπέτεινε τόν λόγον

Ε π ίσ η ς θά τοΐς ήναι γνωστόν, ότι έν μια άρκούντως ρυπαρά

γα λ λισ τί, άνευ τοΰ έλαχίστου έκείνου τόνου, όστις καθιστά το-

όδώ, W indm ill stre e t καλουμένη, ύπάρχει αίθουσα χορού, τό

σοΰτον κωμικούς τούς Ά γ γ λ ο υ ς έν Γα λλία .

άριστοκρατικόν όνομα A rgyle R o o m s φέρουσα. Έ ν τή αιθούση

« Ζητώ συγγνώμην, Κύριε, είπε, διότι σάς ώθησα* ά λ λ ’ ήκο-

ταύτη διέρχονται τάς νύκτας των έν χορώ καί όργίοις οί πλάνη-

λούθουν τινά καί έβιαζόμην. Μοί φαίνεσθε ξένος, καί δέν θά γνω

τες καί άστεγοι τών παρακειμένων οδών. Μή νομίσης, άναγνώ-

ρίζετε βεβαίως, ότι παρ’ ήμΐν έκαστος διαβάτης δύναται έλευθέ-

στα, ότι ένταύθα συνέρχονται αί dem i-m onde τού Λονδίνου*

ρως νά άνατρέψη τόν πρό αύτοΰ βαδίζοντα. Μακράν άπ’έμοΰ νά

όχι! αυξησον άκόμη τό κλάσμα· τέταρτον, όγδοον, δέκατον I-

ύπερασπισθώ τήν βάρβαρον ταύτην συνήθειάν μας* άλλά τί νά

κτον m on d e χαρακτηρίζει ίσως έπαρκώς τάς λιμωττούσας τοΰ

γίνη, έκαστος τόπος έχει τάς συνήθειας του. Ό σ ον δ’άφορά τόν

A rgyle R oom s χορεύτριας.

ύπηρέτην μου, τόν έτιμωρήσατε, καί σάς βεβαιώ τό ήξιζε* νο

ΙΙρό τινων έτών διηρχόμην τήν W in dm ill street, κατευθυνό-

μίζω όμως, ότι δέν θά σάς κακοφανή άν τώ δώσω δύο γυνέας

μενος είς £ν καφφενεΐον, ένθα ειχον δώσει λόγον νά ένταμώσω

διά νά πίη. Ά λ λ ω ς τε, Κύριε, άν τυχόν έπιθυμήτε ίκανοποίησιν,

δύο ’Ιταλούς, μεθ’ών έσχετίσθην έν 'Ρώμτ), ότε έξαίφνης, ενώ εύ-

είμαι είς τάς διαταγάς σας. »

ρισκόμην άκριβώς ένώπιον της φεγγοβόλου τοΰ A rgyle R oom s

Πάντα ταΰτα έλέχθησαν μέ τήν μεγαλ/ιτέραν άταραξίαν καί

θύρας, ήσθάνθην σφοδρόν έκ τών όπισθεν ώθισμόν, όστις, άνευ

εύγένειαν, ώστε δέν ύπήρχεν ούδεμία άμφιβολια, ότι ειχον νά

υπερβολής, μέ έσφενδόνισεν είς τόν άντικρυ τοίχον. Έ ν παρόδω

κάμω μέ gen tlem an άπό κορυφής μέχρις όνύχων. Εΐπον λοιπόν

ειρήσθω, ότι τοιοΰτό τι δέν είναι διόλου άσύνηθες έν Λονδίνω· ό

ότι ίκανοποιήθην ήδη, και ούτως άπεχωρίσθημεν και αύτός μέν

"Α γ γ λ ο ς έπιφωνεΐ είς τοιαύτην περίπτωσιν εν goddam ! καί κομ-

μετά τοΰ τρίβοντος τήν παρειάν ύπηρέτου του έκαμψε τήν γω 

βόνων τόν έπενδύτην του, άκολουθεΐ ήσυχος τήν όδόν του. Καί

νίαν τής όδοΰ L e ic e ste r, έγώ δέ έστρά'"

διατί οχι; μήπως δέν έκαμε μυριάκις καί αύτός τό ίδιον; Έ γ ώ

τόν πρός τό καφφενεΐον δρόμον,

όμως, ώς νέηλυς έν Λονδίνω, έταράχθην, καί άρπάσας άπό τοΰ

τής οικίας, όπου είχε πριν σταθή ό "Α γ γ λ ο ς μου, ήσθάνθην ότι

περιλαίμιου τόν ώθήσαντά με, ήμην έτοιμος νά άρχίσω μ ετ’ αύ

μέ

τοΰ ζωηράν τινα συνομιλίαν, μέλλουσαν ίσως νά λήξη είς χει

ήκουσα προερχομένην άπό τής σκοτεινής διόδου γυναικείαν φω

ρονομίας, ότε οίκόστολος, έγείρας με μετέωρον, μέ έφερε κάτω

νήν, μετά δειλίας τήν έξης άποτείνουσάν μοι έρώτησιν: « Έ φ υ 

τοΰ πεζοδρομίου. Χρεωστώ νά ομολογήσω, ότι κατ’ εκείνην τήν

γε , S ir, έφ υγε; δόξα σοι ό Θεός! » Μή έχων μεγάλην έπιθυ-

στιγμήν δέν έσυλλογίσθην διόλου, ότι μ ετ’ ολίγον θά έγινόμην

μίαν ν’ άρχίσω συνδιάλεξιν μετά γυναικός τής όδοΰ εκείνης, ά-

ίσως ό ήρως

τά όποια

πεκρίθην ξηρώς, ότι έφυγε, καί έξηκολούθησα τόν δρόμον μου.

περιεποίησαν τιμήν είς τήν πατρίδα μου, κατέπεισαν τόν ύπηρέ-

Ή έμφυτος όμως είς τούς θνητούς περιέργεια μέ έκαμε νά ς-ρέ-

την, ότι έπρεπε νά μέ άφήση ήσυχον· καί μέ δύο ή τρία πηδή

ψω τήν κεφαλήν, καί μεγίστη ύπήρξεν ή έκπληξίς μου ότε άντί

ματα έπλησίασα τόν : ατά πάσαν πιθανότητα κύριόν του, όστις,

τής huitifeme-monde, ώς ύπέθετον τήν έρωτήσασάν με, ειδον

έπωφεληθείς έκ τής μεσολαβήσεως τού ύπηρέτου, έπροχώρησεν

φωτιζόμενον ύπό τοΰ φανοΰ μικρόν, εύσαρκον, μέ έρυθράς πα

όλίγον πρός τήν όδόν L eice ste r. Τήν στιγμήν όμως, καθ’ήν εύ-

ρειάς, περίπου δεκαεξαετές κοράσιον, τό όποιον ώς έκ τής ενδυ

ρισκόμην όπισθεν του, καί ούδ’ έγώ δέν γνωρίζω τι θά συνέβαι-

μασίας καί τής μορφής του έφαίνετο, ότι μόλις πρό όλίγων ή-

ξυλοκοπήματος. Ζεύγος ραπισμάτων,

έσυρε τις

..

J ά νά έξακολουθήσω
δέ διέβαινον πρό

άπό τήν άκραν τοΰ έπενδύτου μου, καί στραφείς,

μερών είχεν έλθει άπό τάς Επαρχίας.

Πρός στιγμήν ήθέλησα

νά ^ταΟώ, δπως πληροφορηθώ τά κατ’αύτό· ά λ λ ’ άναλογισθείς,
ότι ίσως οι Ιταλοί μου μέ περιέμενον, έτάχυνα τά βήματά μου

δτι δέν εισθε Ά γ γ λ ο ς .
— Τό έμαντεύσατε, άπήντησα, άπό τήν προφοράν μου.
— *Οχι, Κύριε, όχι! ό Ά γ γ λ ο ς δέν καταδέχεται νά όμιλήση

και εισήλθον εις τό καφφενειον.
‘Ω ς συμβαίνει συνήθως εϊς τάς μεγαλοπόλεις διά τάς μεγάλας αποστασεις, οι φίλοι μου δέν εϊχον φθάσει εΐσέτι.

Άφ* ου

λοιπόν περιεφερον τά βλέμματα μήπως ιδω τουλάχιστον άλλον
γνωστόν, έκαθησα παρά τράπεζαν κενήν καί έζήτησα ποτήριον
ζύθου.

— Ευχαριστώ, Κύριε* είπεν, άφοΰ έκάθησεν είμαι βέβαιος,

Κ ατ’ έκείνην τήν ήμέραν, ή κάλλιον τήν νύκτα, έπέπρω-

το, φαίνεται, νά λαβω πείραν όλων τών ’Αγγλικώ ν άπροσεξιών
μ όλις, δηλαδη, ειχον καθησει, και όπισθεν μου έγερθείς τις άνέτρεψε το κάθισμά, έφ ου ειχον άποθέσει τόν έπενδύτην καί τόν
πΐλόν μου, ώστε ό τελευταίος ούτος έκυλίσθη μέχρι τής άλλης

εύμενώς πρός ’Ιρλανδόν.
— Ά ! εισθε ’Ιρλανδός; σάς λέγω λοιπόν, ότι έχω μεγίστην
πρός τό έθνος σας συμπάθειαν.
— Ό Θεός νά σάς άνταμείψ/), Κύριε· χαίρω πολύ, καί είμαι
βέβαιος, ότι θά φερθήτε είλικρινώς πρός έμέ,

ότι δέν θά θελή-

σητε νά άπατήσητε ένα δυστυχή ’Ιρλανδόν.
— Πόθεν όρμώμενος λ έγ ετε, ότι δέν θά σάς άπατήσω;
— 'Η Σουσή μου μέ ειπεν, ότι ώμιλήσατε προ όλίγου μέ ε
κείνον . . . τόν . . . .

άκρας τοΰ καφφενείου, άφοΰ, οίκοθεν έννοεΐται, διέβη έπί π ολ

Αί ώχραί τοΰ Ίρλανδοΰ παρειαί κατέστησαν καταπόρφυροι:

λών έσβεσμενων ή ημικαισμενων σιγάρων, ίνα μή τι άτιδέστερον είπω.

Έκτύπησε τόν γρόνθον του τόσον δυνατά έπί τής τραπέζης, ώς-ε

«B eg ye p a rd n !»

ηκουσα πλησίον μου, καί στραφείς είδον

μικροΰ δεΐν άνετρέποντο τά ποτήρια, καί προσέθηκε:

«Νά ήνε

κατηραμένος καί αύτός καί τό γένος του ολόκληρον!» Έ π ε ιτ α

τινά τρέχοντα κατόπιν τοΰ πίλου μου, λαβόντα καί θέσαντα

έφερε τήν χεΐρα εϊς τό μέτωπον,

παλιν αύτον έπι τοΰ καθίσματος. « B e g ye p ard ’n !» έπανέλαβε,

έξηκολούθησεν:

καί οιηυθύνθη πρός τήν θύραν.

πήρχε Θεός, ή θάλασσα θά ήνοίγετο πρό πολλοΰ, καί θά κατέ

Έ ! ειπον κατ’ έμαυτόν,

αύτός

τουλάχιστον Ιχει και όλιγην διάκρισιν· ζητεΐ τούλάχιστον σ υγ
γνώμην.
Εκαθήμην λο:·^ ;
τήριον είς τά χ*

'·*ν τράπεζαν, φέρων ένίοτε τό πο
ν

νά ιδω μήπως ο: Ύοτε εισελθων τις, άδιακριτ·.

καί μέ άνέκφραστον πικρίαν

«Ανοησία! . . . μήπως ύπάρχει Θεός;

πινε τά Σόδομα καί Γόμορρα ταΰτα!»
— 'Ομιλήσατε λοιπόν, τώ ειπον είπττέ μοι τίς εισθε.
— Τίς είμαι; δέν ήκούσατέ ποτρ

S

Ίτρικίου Ο’ C ar..! έλησμόνησα,

ήνοίγετο ή θύρα, εστρεφον διά

lagh έκ τής κομητείας Κόρκ·

.Γ:

η α ι. Έ ν τοιαύτη τινί στροφή,

ότι σείς εισθε ξένος.

' c ' .ϋριε·

χαΟό "Α γ γ λ ο ς, άφησε τήν θύραν

άνοικτήν, παρετηοησα μέ ούκ όλίγην μου έκπληξιν, ότι ό ρίψας

άν ύ-

Ημεθα

μας ήτο ή ώραιοτέρα τής κομη

ή επαυλίς

, όιότι ό πατήρ μου έκλη-

ρονόμησεν άρκετά χρήματα άπό τον άδελφόν του, όστις άπέθα-

συνδιελέγετο ζωηρώς μετά τοΰ κορασιού τής

νεν έν Α μερική. Είμαι ό νεώτερος καί ό μόνος έπιζών τών ά-

διόοου, καί ότι άμφότεροι ειχον έστηριγμένους τούς όφθαλμούς

δελφών μου. Δύο έξ αύτών άπηγχονίσθησαν· οί δύο άλλοι άπέ-

τόν πΐλον μου
των έπ’ έμοΰ.

Μετά παρέλευσιν λεπτών τινων είσήλθε πάλιν ό

θανον εις τόν στόλον, ό είς άφοΰ έδάρη μέ τό n in -taille-cat.

άνήρ, και άποτεινόμενος πρός έμέ, «Συγγνώ μην, Κύριε! είπε·

Είθε ό Θεός νά καταπόντιση

ώυναμαι νά σάς εϊπώ δύο λ έ ξ ε ις ; — Διατί ό χ ι ; άπήντησα· λ ά 

της κατά τήν πρώτην τρικυμίαν! . . . Οί άλλοι δύο, Κύριε, ήγά-

βετε κάθισμά, καί φέρετε τό ποτήριον σας. » Δέν γνωρίζω ούδ’

πων πολύ, ώς όλοι οί Ιρλανδοί, τό β ί σ κ υ , καί άπέθανον έπαΐ-

έγω πώς ό άνήρ είχε διεγείρει τήν συμπάθειάν μου· ήτο περίπου

ται. Είμαι ό τελευταίος.

πεντηκοντούτης, υψηλός καί ρωμαλαϊος,

έδιωξαν άπό τήν έπαυλιν* δέν ήμην είς θέσιν νά πληρώσω· μάρ-

ά λ λ ’ έπί τοΰ ώχροΰ

προσώπου του ήτο έι,ωγραφημένον βαρύ ψυχικόν ά λ γος,
όποιον έπέσυρε τήν συμπάθειαν.

τό

τόν στόλον τής Μ εγαλειότητός

Πέρυσιν οί άνθρωποι τοΰ Λόρδου μέ

τυς μου ό Θεός, δέν ήμην εϊς θέσιν. Έ ν ολόκληρον έτος δέν έ
βαλα β ί σ κ υ είς τό στόμα μου· εϊργαζόμην, εϊργαζόμην άκατα-

Είθε ό θ εό ς νά τούς τό πληρώση εις τήν δευτέραν

— Τί; δέν σοί τά διηγήΟη; πραγματικώς άπορώ· νά μή σοί

παοουσίαν, όταν Οά συγχωρήση δλα τά πλάσματά του! . . . .

οιηγηθή περί τής Ουγατρός του καί τής όμογαλάκτου αύτη

Και ιόού κατηντησα επαίτης· πινω βίσκυ καθώς οι άδελφοί μου.
Α νάθεμα, τρις άνάΟεμα εις τήν ’Α γγλίαν!

Σουσάνας,

παύστως.

Ά ναγνώ στα! άδύνατον νά σοί παραστήσω μέχρι τίνος βαΟμοΰ
με συνεκινησεν ό άνθρωπος εκείνος μέ τάς άράς του. Ό toy ρός

τοΰ Λόρδου

καί τοΰ οικονόμου του!

Κύριος οίδεν

άν όλα ήνε άληθή· είς τήν πατρίδα μας όμως πρό πολλοΰ ό εύγενής Λόρδος θά είχε μεταξύ τών πλευρών του δακτύλους τινάς σιδήρου. »

εκείνος Ιρλανδός είχε τι διαβολικόν, όταν επεκαλειτο έπί ολο

Μ’ όλον ότι κατά τήν εσπέραν εκείνην έπρόχειτο νά συνδια-

κλήρου έθνους τήν τιμωρίαν τοΰ Θεοΰ, τήν ύπαρξιν τοΰ οποίου
δέν παρεδέχετο.

λεχθώ περί σπουδαίας ύποθέσεως μετά τών φίλων μου, ούδε-

« 'Ημείς οι ’Ιρλανδοί είμεθα κακοί άνθρωποι, Κύριε, έξηκο-

μίαν προσοχήν έδιδον είς αύτούς καί τά λεγόμενά των· καθ’ έκάστην στιγμήν έστρεφον άκουσίως π ω ; τήν κεφαλήν διά νά

είμεθα κακοΰργοι,

παρατηρώ τόν παράδοξον έκεΐνον άνθρωπον, όστις είχε δεσμεύ

τών οποίων χειρότεροι είναι μόνον οί "Α γγλοι είς τόν κόσμον.

σει τό πνεΰμά μου· παρετήρησα, ότι διέταξε φιάλην β ί σ κ υ, καί

Προτείνω είς τόν πανάγαθον Θεόν τό εξής:

ότι, βυθισμένος είς σκέψεις, έκένωσε τά ποτήρια.

λούθησεν·

ούτε εν φαρδίνιον δέν άξίζομεν*

νά μάς δώση έπί

πεντήκοντα έτη άλλην κυβέρνησιν, έστω καί τήν χειροτέραν τοΰ
κόσμου, καί άν δέν άλλάξωμεν όλως διόλου,

είθε νά μάς εξα

« Ποΰ εύρίσκει τά χρή μ α τα ;

διέκοψα τόν ένα τών ’Ιταλών

μου· είναι καθαρώς ένδεδυμένος, καί πίνει πολύ.

φανίσω άπό τό πρόσωπον τής γή ς, νά πνίξη τά θηλάζοντα βρέ

— Περί τίνος λέγεις, carissim o?

φη μας, καί νά διασκορπίση τά όστά τών πατέρων μας. Ώ

— Ά ! συγγνώμην!

Κύ

ριε! άν, καθώς λέγουν, ό Θεός είναι δίκαιος, διατί δέν βρέχει έπί

έσκεπτόμην άχουσίως περί τοΰ λυσσα

σμένου Ίρλανδοΰ, ώς τόν ώνομάσατε.

μίαν μόνην ώραν πυρίτιδα έπί τής ’Α γ γ λ ία ς ; έγώ ό ίδιος θά έ

— Ποΰ εύρίσκει τά χ ρ ή μ α τα ; Ά λ λ ά τί διάβολον λοιπόν σέ

θετα τό πΰρ μέ τήν π ί π α ν μου διά νά τινάξω είς τόν άέρα τήν
κατηραμένην αύτήν χ^ώραν! »

είπε πρό ολίγου; δέν σοί άνέφερε περί τοΰ έν Αμερική υίοΰ του,

Ηγερθην . . . . έσκοτοδινίων . . . .
Ούδέποτε έφανταζό|»
περικλείη τόσον μία

δέν ύπέφερον πλέον .-. . .

«τι ήτο δυνατόν στήθος άνθρώπου νά

όστις ήτο λοχα γό ς καί τώρα ένυμφεύθη πλουσίαν χήραν, καί τώ
έστειλε χρήματα διά νά ύπάγη πρός αύτόν μετά τής θυγατρός του;
— Ά λ λ ά διατί δέν πηγαίνει είς τήν Α μ ερικ ήν; ήρώτησα.

Εύτυχώ ς εισήλθον
άμα μέ παρετήρησαν ήλθον Λ

*jv στιγμήν οί φίλοι μου, καί

— Διότι ή Σουσή του πέρυσιν, ότε τόν έδιωξαν άπό τήν ε-

εμέ. « Έ π εσ ε ς καί σύ είς τάς

παυλιν, ήλθε κατά συμβουλήν τοΰ οικονόμου ένταΰθα διά νά

χεΐρας αύτοΰ τοΰ λυσσασμέ νου; μοί είπεν ό είς, ότε έκαθήσα-

συγκίνηση τήν μητέρα τοΰ Λόρδου μέ τά δάκρυά τη ς, καί κα-

μεν είς άλλην τράπεζαν θά ήκουσες βέβαια π ολλά . »

τορθώση όπως μείνη ό πατήρ της είς τήν θέσιν τοΰ ένοικιαστοΰ,

— Είναι λοιπόν μανιακός; ήρώτησα.

τήν όποιαν είχε. Φαίνεται δέ, ότι ή μέν μήτηρ τοΰ Λόρδου πρό

— Αύτό είναι ζήτημα,

άπεκρίθη ό έτερος τών φίλων μου.

πολλών έτών συγκατελέγετο μεταξύ τών νεκρών, ό δέ άξιότι-

Έγνώ ρισά ποτε είς τάς ’Αβρούζας ένα κτηματίαν, όστις έσπού-

μος οικονόμος, ότι ήτο συγχρόνως καί προμηθευτής κορασίων

δασεν έπί τέσσαρα έτη έν Βονωνία, καί ό όποιος, οσάκις έγίνετο

διά τόν εύγενή κύριόν του. Έ ν συντόμω, όταν ή εύγενία του

λόγος περί τών Βουρβώνων τής Νεαπόλεως, έξεφράζετο μέ τάν

έβαρύνΟη πλέον τήν Σουσήν, τήν έδιωξε, καί ό λυσσασμένος μας

ίδιον καθώς ό ’Ιρλανδός ούτος τρόπον καί ομολογώ , ότι, άν ή

ζητεί ήδη καθ’ εσπέραν τήν κόρην του είς τάς όδούς τοΰ Λονδί

περί τής Ουγατρός του ιστορία είναι άληθής, αύτός έχει περισ

νου. Θά ήτο όμως καλλίτερον νά μή τήν εΰρισκε.

σότερον δίκαιον νά καταράται παρά ό κτηματίας μου.
— Τί συνέβη είς τήν θυγατέρα του; ήρώτησα.

— Ώ ! είναι φρικώδες! άνέκραξα.
— Έ ! φίλε μου, είσαι άκόμη νεοφερμένος· μ *τ’ ολίγον και-
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ρόν ότε, συνοικειωθείς μέ αύτήν τήν διαβολόγλωσσαν, θά δύνασα> νά διακρίνης τήν Ιρλανδικήν προφοράν, τότε, μεταξύ τριών

m

ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ Ο ΙΚ Ο ΓΕ Ν Ε ΙΑ Σ .

« Ο C arlag h ! άνέκραξα, Ο C a rla g h !» καί έθεσα τόν πόδα έπί
τής γεφύρας.

Ο άνθρωπος έστράφη καί μέ παρετήρησε μέ τό

μεθυσμένων ρακενδυτών τών public honees, θά ίδής ότι οι δύο

έταστικόν βλέμμα του· ότε δε π7//]σιάσας αύτόν έπρόφερα πά?αν

είναι ’Ιρλανδοί, καί μεταξύ πέντε δυστυχών γυναικών, αΐτινες

τό ό'νομά του, μοί άπέτεινε τήν εξής έρώτησιν:

πλημμυροΰσι τά έσπέρας τάς οδούς του Λονδίνου, θά εύρης

« W h a t d’ye like, Sire? Τι άγαπάτε, Κύριε; »

τρεις τούλάχιστον Ίρλανδίδας. Ναι, οί ’Ιρλανδοί είναι κατε

1ώ ειπον τίς ήμην καί ποΰ συνηντήθημεν, προσθείς, ότι γα,ί-

στραμμένοι, είναι λαός ύλικώς τε καί ήθικώς διεφθαρμένος.»
'Ρ ίγο ς μέ κατέλαβεν.

Ό Ιρλανδός μοί ειπε προ όλίγου τά

ίδια· όταν δέ έστράφην πάλιν διά νά τόν παρατηρήσω, αύτόν μέν
δέν εϊδον πλέον, ή δέ φιάλη του ήτο κενή.

ρω πολύ, διότι πραγματοποιεί τόν σκοπόν του, νά μεταβή δη
λαδή είς ’Αμερικήν κτλ.
ίκανά λεπτά παρήλθον έως ου με άναγνωρίσει· έπί τέλους δέ
έκίνησε περίλυπος τήν κεφαλήν, καί είπεν:
*

Β.

Ε χετε οι/αιον, Κύριε· τι νά καμω εις αύτόν τόν τόπον;

οεν έχω πλέον τίποτε νά χάσω, καί έκεΐ πέραν (δεικνύων πρός
Ουσμάς) πλησίον τοΰ υιοΰ μου Οά εύρω τουλάχιστον μέρος διά

Έ ξ μήνες ειχον παρέλθει άπό τής δι’ έμέ άξιομνημονεύτου
έκείνης έσπέρας. Κατά τό διάστημα τών εξ μηνών τούτων περιηγήθην μέγα μέρος τής ’Α γγ λία ς καί Σκωτίας. Πανταχοΰ ειδον μέ ψυχικήν όδύνην τήν μεγαλητέραν μεταξύ πλούτου καί
πενίας άντίθεσιν· έξήτασα άρκούντως μέγα μέρος τών κοινωνι
κών ζητημάτων, καί ήσθάνθην βαθεΐαν άποστροφήν πρός τό νομιζόμενον πρότυπον τής Εύρωπαϊκής ελευθερίας, τήν ’Α γγλία ν.
Ή έν αύτή διαμονή ήτο δι’ έμέ βάσανος· καί επειδή ούδεμία
ένασχόλησις μέ ήνάγκαζε νά τήν παρατείνω, άπεφάσισα νά συντομεύσω κατά τό δυνατόν τάς έκδρομάς μου, καί έν μια ήμέρα
εύρέθην εις Σουθαμπτώνα, μέ τήν πρόθεσιν νά έπιβώ τοΰ είς

νά ήσυχάσω. Ο πατήρ μου δέν ήθελε νά μεταναστεύση· ήγάπα
τήν γην, όπου έγεννήΟη καί όπου άνεπαύοντο τά οστά τών προ
γονών του. Ε γω δέ; . . . .

Οί αδελφοί μου είναι άλλοι έδώ καί

άλλοι έκεΐ θαμμένοι, ό μέν έντός τής κοιλίας καρχαρίου, ό δέ
εις τό κοιμητήριον τών κακούργων καί έπαιτών. Έ χ ε τ ε δίκαιον,
Κύριε, ϊπ α γω εις Αμερικήν, όπου είναι ό υιός μου* πλησίον του
θέλω ν’ άποθάνω. »
Μεγάλην άλλοιωσιν ύπέστη ό ’Ιρλανδός μου, άφ’ ότου δέν
τόν είόον· έπί τοΰ προσώπου του έβασίλευε γα λήνη, ά λλά γα ληνη οδυνηρά

Ε ιχε προφέρει περί τάς εκατόν λέξεις, καί

όπερ προσεγγίζει είς

ούδεμια έξ αύτών ητο άρα. Ώ μ ίλη σ ε περί τής ’Α γ γ λ ία ς, καί τήν
ώνόμασεν ό τ ό π ο ς ο ύ τ ο ς .

Ή Σουθαμπτών είναι μία τών μάλλον άξιοθεάτων καί έμπο-

— Και ταξειόεύετε μόνος; ήρώτησα μετά στιγμάς τινας δι
σταγμού.

Δουβλΐνον κατευθυνομένου άτμοπλόου,
Πλυμούθην, Πορτσμούθην καί Βριστόλην.

ρικωτέρων τής ’Α γ γ λία ς πόλεων, ένεκα τών άπειραρίθμων ύπε-

—

Οχι, άπεκριθη, ή Σουσανα μου μέ συνοδεύει. Ή Σουσάνα

ρωκεανείων άτμοπλόων, έκ τών όποιων άλλα άναχωροΰσιν έ-

είναι καλόν κοράσιον· έως ν’ άποθάνω θά ήναι μαζή μου.

κεΐθεν διά τήν ’Αμερικήν καί άλλα έρχονται έξ ’Αμερικής· καί

— Και είναι συγγενής σας; ήρώτησα πάλιν, θέλων νά έξακριβώσω τά κατ’ αύτόν.

δέν είναι άνάξιον λόγου διά τόν περιηγητήν νά διαμείνη έν αΰτή
έπί τινας τούλάχιστον ώρας.
Έπεριπάτουν λοιπόν, καπνίζων τό σίγαρόν μου, κατά μήκος

— Ά ν έννοήτε συγγενή μου έξ αίματος, Κύριε, όχι· ά λ λ ’είναι καλλίτερα άπο παιδί μου.

Οτε ή σύζυγός μου άπέθανεν είς

τής προκυμαίας, καί εστην ένώπιον μεγαλοπρεπούς άτμοπλόου

τόν τοκετόν τοΰ δευτέρου μου τέκνου, τής θυγατρός μου, ή μή-

τής ύπερωκεανείου έταιρίας, ότε α’ίφνης είδον ίστάμενον έπί τής

τηρ τής Σουσανας ελαβε τό νεογνόν καί τό έγαλακτοτρόφησεν.

κινητής γεφύρας, τής άγούσης άπό τοΰ πλοίου είς τήν προκυμαίαν,

Εις τήν ’Ιρλανδίαν άποθνήσκουν όγλίγω ρα οί άνθρωποι, Κύριε.

άνθρωπόν τινα, τοΰ όποιου ή θέα μέ συνεκίνησεν ύπερβαλλόντως.

Μετά όύο έτη ό πατήρ καί ή μήτηρ τής Σουσάνας έκοιμώντο
84.

τόν αιώνιον ύπνον εις τό κΰιμητήριον επειδή οε ηχο καθήκον

με παρεκαλει να υπάγω νά τόν ευρω, καί άν ή Σουσή ητο ύπαν-

μου ν’ ανταποδώσω τήν ευεργεσίαν, ή Σουσανα έπανεΰρεν εις

δρευμένη, νά ελθη καί ό άνδρας της* έκεΐ, ελεγεν, υπήρχε θέσις,

εμέ τόν άποΟανόντα πατέρα της, καί εις τήν δυστυχή Σουσαναν

ελευθερία καί εργασία δι’ όλους μας. "Α χ! Κύριε, τότε ένόησα

μου, τήν οποίαν έκτοτε

πόσον όυστυχής ήμην. ΤΙ Σουσάνα μέ έσωζεν άπό τήν άπελπι-

πρός διάκρισιν ώνομαζα Σουσήν, τρυ-

φεράν αδελφήν καί σύντροφον. »
Ό λα ταΰτα μοί τά διηγήθη με χωρικήν άπλότητα, ήτις μέ
συνεκίνησε, καί άπε^άσισα νά τόν άναγκασω νά μοι διηγηθή και
τά συμβάντα τής Ουγατρός του. Ή κουσα όε παρ αύτοΰ τά έξής,
τά όποια ένόσω ζώ Οά ένΟυμώμαι:

σίαν μου, και ήλΟομεν εις τό Λ,ονδΐνον διά νά ζητήσωμεν τήν
κόρην μου. »
Εστάθη έπί τινας στιγμάς, άπέμαξε τόν ίδρωτα τοΰ μετώπου
του, καί έξηκολούΟησεν:
« Ο Λόρδος, όταν υπήγα διά νά τοΰ ζητήσω τήν κόρην μου,

« Ώ ! Κύριε, ή ιστορία τής Ουγατρός μου είναι θλιβερά. . . .

Οιέταξε καί με έδιωξαν άπό τό μέγα<5όν του· καί όταν ύπήγα καί

'Ο οικονόμος, κακός άνθρωπος, τήν διεβεβαίωσε περί τής χρι

παλιν, ηλΟον οι κλητήρες, με συνέλαβον καί μέ εφερον είς τό

στιανικής καί συμπαθοΰς καρδίας τής γηραιάς λαίδυ, καί τή ει-

δικαστηριον, όπου εόωκα έγγυησιν, ότι δεν θά διαταράξω εις τό

πεν, ότι ήτο καθήκον τη ς, ώς Ουγατρός, νά δο/ιμάση τό τελευ

εξής τήν ησυχίαν τοΰ εΰγενοΰς Λορδου μέ τάς παραλόγους ά-

ταίο ν παρά τή εύγενεΐ γραία διάβημα, όπως σωση τον πατέρα

παιτησεις μου.

της. Ά / ! ή δυστυχής Σουσή μου, δέν ήδύνατο νά έμπιστευθή

προς βήμα, ημέραν και νύκτα, όιότι ήμην βέβαιος, ότι αύτός

καί εις εμέ τόν πατέρα της ένα άπό αύτους τοΰ άναιδοΰς μα-

κατεκρατει την κόρην μου. ΙΙοσον ομως ήοικησα τόν εύγενή

Εκτοτε τόν ήκολουΟουν, ως ή σκιά του, βήμκ

στρωποΰ τούς λόγους; Οά μετεχειριζόμην βίαν διά νά τήν έμπο-

Κύριον! ! ! Ε ! τι λεγετε; ό Κύριος δικαστής είχε δίκαιον είπών,

δίσω, διότι είς τούς Ά γ γ λ ο υ ς δέν πρέπει κανείς νά έμπιστεύη-

ότι αύτό δέν ήτο πράγμα νά γίνη.

ται, Κύριε. Ό τ ε πριν ύπάγη είς τήν κλίνην της ήλθε πρός έμέ

ρεσε τήν τιμήν τής Ουγατρός μου, άφοΰ έπί τινα καιρόν έκόρεσε

καί άτενίσασα μέ τούς μεγάλους γαλανούς οφθαλμούς της μοι

τας κτηνώδεις ορμας του, την έοιωξεν άπό τό παλάτιόν του, έ-

είπε: «Μή λυπεΐσθε, πάτερ, καί ό Θεός Οά μάς βοηθήση,» ποΰ
νά ήξευρα ό δυστυχής, ότι ή νύξ εκείνη ήτο ή παραμονή τοΰ ο

πιφορτισας ένα των υπηρετών νά τής βαλη δύο γυνέας είς το
χέρι. . . Ουφ! »

λέθρου της. Τήν επαύριον ειχον υπάγει δι5 εργασίαν είς Κόρκ,

Εστεναξε βαΟεως* τά δακρυα έπλημμύρουν τάς παρειάς του,

καί δταν τό εσπέρας έπέστρεψα, δέν εΰρον πλέον τήν κόρην μου.
Ό ,τ ι ύπέφερα, Κύριε, είναι τρομερόν ούδείς άνθρωπος τό ύπέ-

ά λ λ ’ ή φωνή του δέν έτρεμε* δέν ήτο ώργισμένος, όταν προσέθηκε:

φερεν άνΟρώπου γλώσσα δέν δύναται νάτό διηγηθή. Μέ έδιωξαν

« Τήν έζήτουν πανταχοΰ. Ό υιός μου, ό καλός υιός μου, μοί

'Η ευγενία του, άφοΰ άφ»ί-

άπό τήν επαυλιν, καί υπήγα μέ τήν Σουσάναν είς Κόρκ. Τό καϋ-

εστελλεν έπανειλημμένως χρήματα, καί μέ παρεκάλει νά ύπάγω

μένο τό κορίτσι είργάζετο ημέραν καί νύκτα διά νά ζήσωμεν,

νά τόν εΰρω μέ τήν Σουσήν μας, όπου καί όπως άν τήν ευρι-

έγώ δέ δέν εκαμνα τίποτε· έπινον όσον ήμπόρουν καί όσον εΰρι-

σκον, καί ότι όλα τά παρελθόντα ήθελον λησμονηθή. Τήν έζή-

σκα. Τί εγεινεν ή κόρη μου τό έμάντευον, ή καλλίτερον ήμην

τησα ήμερας, εβοομαόας, μήνας ολοκλήρους*

βέβαιος· τί Οά έγίνετο; ό,τι γίνονται αί χιλιάδες κορασίδων, αι-

προφυλάττωμαι άπό τόν Λόρδον, όστις μέ κατεσκόπευε, διότι

τινες κατ’έτος διά διαφόρων υποσχέσεων δελεάζονται καί φέρον

είπόν ποτε έν τή παραφορά μου, ότι Οά τόν πιστολίσω. Τήν έ

ται είς τό Λονδΐνον. 'Η Σουσή μου ήτο ώραία, Κύριε, πολύ ώ-

ζήτουν μέ τήν Σουσάναν είς τό K re m o rn , είς τό Argyle R oom s,

οαία! τόσον ώραία, όσον καμμία άλλη κόρη τής Ιρλανδίας* καί

εις τό Clerker W a ll, καί πανταχοΰ όπου φαίνονται τά διεφθαρ

όσω τό έσυλλογιζόμην έπινα βίσκυ. Μίαν ημέραν έλαβα έπιστο-

μένα κοράσια* ούδαμοΰ τήν ευρον. Τελευταιον, μοί έπήλθεν ή

λήν άπό τόν υιόν μου. Ά ς εχτ) τήν ευχήν μου ό υιός μου! τότε

ιδέα νά δώσω δέκα λίρας είς ένα άστυνομικόν κλητήρα, καί με
τά μίαν εβδομάδα ευρον τήν Σουσήν μου. »

έθερμάνΟη πάλιν ή καρδία μου* μοί έστελλεν έκατόν γυνέας, καί

καί έπρεπε νά
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Η Κ Α ΤΑ ΣΤΡΟ Φ Α
— Τι εννοείτε μέ αύτό; τόν ήρώτησα έκπληκτος.

Έκάλυψε μέ τάς χεΐρας τό πρόσωπον* έκλαιεν ως παιοιον

— Δέν γνωρίζω, Κύριε· ά λ λ ’όταν ύπάγετε εις Τρλανδίαν, Οά

7)ΐΟανθ{Χ'/]ν, ότι δέν ειχον τήν δύναμιν νά τόν παρηγορησω, και

ΐδήτε, ότι δέν πίνουν πλέον πολύ βίσκυ, ώς πριν, καί ότι κατα-

μετενόουν διότι τώ έδωχα αφορμήν νά μοι διηγηθη τό συμβάν

ρώνται όλιγώτερον τήν ’Αγγλίαν* καί αύτό δέν είναι καλόν ση-

τοΰτο, τό όποιον τόν συνεχίζει τοσοΰτον. Αίφνης όμως έξηκο-

μεΐον διά τήν ’Α γγ λία ν , Κύριε. Σάς τό λέγω* εισθε άκόμη νέος

λούΟησε:
« Την έζητούσαμεν όπου είναι μεταξωτά καίβελοΰδα . . αυτό

καί θά τό ίδήτε* ή καταστροφή τής ’Α γγ λία ς είναι ή Ιρλανδία!
Ώ ! διατί νά μή είμαι καί έγώ νέος, ώστε νά ελπίζω, ότι θά ίδώ

ήτο τό λάθος μας. Ώ

τήν χαρμόσυνον αύτήν ημέραν; Καί όμως τίς οίδεν; ή δικαιο

Θεέ μου! . . . ναΰται καί αχθοφόροι . . .

ώ Θεέ μου! δέν δύναμαι νά εϊπω περισσότερα . . . Καί όταν ή λ Οομεν είς τό άτιμον εκείνο οίκημα, όταν με τήν ως κεραυνόν
φωνήν μου έκραξα, «που είναι ή κόρη μου;» ειόον γυναικειαν

σύνη τοΰ Θεοΰ είναι πολλάκις ταχυτέρα της άστραπής!

»

Ταΰτα εϊπών ό γέρων, μοί Ισφιγξε φιλικώς τήν χεΐρα, καί
εϊσήλθεν είς τό άτμόπλουν.

μορφήν άναβαίνουσαν έσπευσμένω; τήν κλίμακα, καί ήκουσα, ότι
έκλείετο εν δωμάτιον οιά κλείθρου.

Ωρμησα κατόπιν, ά λλ

fj

Γ.

Σουσάνα μέ έμπόδισεν* άφτ)ρεσε τά πέοιλά της, χαι άνεβί) χωρίς
κρότον τήν κλίμακα· ήκροάζετο παρά τήν θύραν. . . .

Ηκουσα,

Έ π ί τοΰ άτμοπλόου, τό όποιον μέ έφερεν εις Δουβλΐνον, έσχε-

ότι συνδιελέγετο χαμηλοφώνως· δεν ήόυναμην πλέον νά κρα

τίσθην τυχαίως μέ ομογενή τινα, προ έτών έν Λιβερπόλει άποκα-

τηθώ- διεσκέλισα ώς άστραπή τάς κλίμακας, έβίασα τήν θύραν

τας·ημένον. Τώ διηγήθην τήν φρικώδη'ίστορίαν, καί έξέφρασα τήν

. . . . καί είδον, Θεέ μου! τήν κόρην μου, ήμίγυμνον, γονυπετή

έπιθυμίαν τοΰ νά τήν δημοσιεύσω· αύτός δέ, μειδιάσας, μοί είπε:

προ τοΰ άχυροστρώματός της. Ό σκύλος μου τήν άνεγνώρισεν

« Μήπως νομίζης, φίλε μου, δτι θά είσαι ό μόνος δημοσιεύ-

ώομησα πρός αύτήν καί είδον ωχρόν τι όν, με κοίλας παρειάς,

σας τοιοΰτο συμβάν; χιλιάκις άνέγνωσα έγώ τήν αύτήν ιστορίαν

άπό δέκα βημάτων άπόζον γινέβρας. Φρικώδες, Κύριε! ένόησα

μέ όλίγας παραλλαγάς. Ό ’Ιρλανδός σου είναι πάλιν ευτυχής,

παρευθύς, ότι ή κόρη μου ήτο χαμένη· ούδεμία σωτηρίας ελπίς

διότι έχει υιόν έν ’Αμερική· συνήθως εις τοιαύτας περιστάσεις

ύπελείπετο! Πόσον δέν προσεπαθήσαμεν έπί τρεις μήνας έγώ καί

ολόκληρος ή οικογένεια καταστρέφεται,

ή Σουσάνα διά νά τήν διορθώσωμεν . . . .

άδύνατον· ή γινέβρα

νουν όλαι αί προσπάθειαι τής ’Α γγ λία ς: ή όλοι είς τήν ’Αμερι

είναι τρομερωτέρα καί τοΰ βίσκυ· όστις έπιεν άπαξ, δέν δύναται

κήν, ή όλοι νά καταστραφοΰν, άφοΰ πρώτον ιδωσι τήν άτίμωσιν

πλέον νά τήν παραίτηση. 'Οσάκις τήν άφήναμεν μόνην, έδραπέ-

τών οικογενειών των. 'Ολόκληρος ή ’Ιρλανδική φυλή πρέπει νά

τευεν, έπώλει τά ένδύματά της καί έμ έθ υ εν

καταστραφή, διά νά ήσυχάση ή ’Α γ γ λία . »

έως ού μίαν

καί αύτοΰ ίσα ίσα τεί

ημέραν δέν επανήλθε πλέον. Μετά δύο ήμέρας μέπροσεκάλεσαν

Τήν άλήΟειαν τών λόγων τοΰ όμογενοΰς εβλεπον καταφανή

διά νά παρατηρήσω τό έκ τοΰ ποταμοΰ άνασυρθέν πτώμα γυ -

καθ’ όλον τό μακρόν διάστημα τής έν ’Ιρλανδία διαμονής μου!

ναικός
^

ήτο τό πτώμα τής Σουσής μου, τής άΟώας περιςε-

Έ ν τώ καταλόγω τών πρό τινων μηνών έν Δουβλίνω καταδι-

ήτ ι- ήλ 0εν είς τό Λονδΐνον διά νά σώση τόν πατέρα τ η ς . . .

κασθέντων Φαινιάνων, εύρίσκονται καί δύο ονόματα Ο C arlag h ·

Καί έγεινε καλόν ότι άπέθανε . . . πολύ κ αλόν δόξα σοι ό Θεός,

καθ’ όσον δ’ έπληροφορήθην έκ τής άναγνώσεως τών πρακτικών

ότι άπέθανε. Τώρα ώς βλέπετε, Κύριε, άναχωρώ· ό υιός μου μοί

τής δίκης, ό είς έξ αύτών ήτο πριν λοχα γό ς έν τώ στρατώ τής

Ιγραψεν, ότι ό,τι έγεινεν εγεινεν, καί ότι ή αδελφή του, καθώς

'Ομοσπονδίας, καί ό έτερος θά ήτο βεβαίως ό πατήρ του. Επ ειδ ή

καί αί άναρίθμητοι χιλιάδες Τρλανδίδων, αί όποιαι εσχον τήν

δέ άμφότεροι συνελήφθησαν μέ τά όπλα είς τάς χεΐρας, κατεδι-

αύτήν τ ύ/ ην, Οά εϋρωσι μίαν ημέραν τούς έκδικητάς των. Καί

κάσΟησαν είς τόν δι’ άγχόνης θάνατον. Ώ σ τ ε ολόκληρος ή οι

άναχωρώ παρηγορημένος· δέν είμαι άκόμη τόσον γέρων, ώστε

κογένεια κατεστράφη. . . .

νά μή δύναμαι νά φέρω τήν καραβίναν.

Έ ! άναγνώστα! άφοΰ ελαβες τήν υπομονήν καί άνέγνωσες
τό διήγημά μου, είπέ μοι, σέ παρακαλώ ειλικρινώς, τί ήθελες
νά ήσαι, Ηολωνός ή Ιρλανδός; Έ γ ώ , νά σέ είπώ, έπροτίμων νά
ήμην Πολωνός, μ ’ δλον ότι κατά τό 1 8 6 . . . έπ'ι δεκαπέντε ημέ

ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ TIE ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ρας μάς εβαλλον έμπλαστρα, εμέ τε καί τόν φίλον μου Π . . . εν
τη οικία του ομογενούς Θ . . . . πρός έπίσκεψιν τοΰ οποίου μετε-

ΚΑΙ Τ Α Π Ρ Ο ί Μ Ε Λ Ε Τ Η Ν Α Υ Τ Η ί Μ Ε ίΑ .

βαίνομεν είς Βαρσοβίαν, ενεκα κοντακιών τινων, μέ τάς οποίας
εύηρεστήΟη νά μάς χαδεύση τις τών ύπό τόν μακαρίτην Μουραβιέφ κοζάκων, διότι έτολμήσαμεν νά καταβώμεν της άμάξης
πριν ή δοθή ή πρός τοΰτο άδεια.

Εις τά βάθη τών γήινων στρωμάτων, έφ’ ών ζώμεν, οι γεω 
( Έ κ τοΰ γερμανικού.)

λόγοι άπαντώσι λείψανα φυτών άγνώστων καί σκελετούς ζώων,
άτινα ό άνθρωπος ούδέποτε εϊδεν· έκ σημείων δε έναργών βε-

Α . Σ Τ Α Y P IA U 2 .

βαιοΰσιν, οτι άχανεΐς θάλασσαι έκάλυπτον άλλοτε τάς σημερινάς ήπείρους, καί οτι εις τινας χώρας τά έδαφος, ύπεΐκον τη
ένεργεία ίσχυράς ύποχθονίου δυνάμεως, ήρθη είς μέγα ύψος, ή
έταπεινώθη κατώτερον τής έπιφανείας τών ύδάτων.

Εδώ μεν

φαίνονται ήφαίστεια άπεσβεσμένα, ά λλαχοΰδεή κοίτη χαραορας
έκ πάγου άπεξηραμμένη, πανταχοΰ δέ άπεικονίι,ονται τεκμήρια
άναστατώσεων δεινών καί άλλεπ αλλήλω ν. Ή γή άρα δεν ήτο
δπως τήν βλέπομεν σήμερον, ά λλά συνεχείς οιαταράξεις μετεβαλον τό καθόλου σχήμα, καί ήφάνισαν τούς κατοίκους αύτής·
ούδέν δέ έπιτρέπει ήμΐν νά πιστεύσωμεν, δτι, φθάσασα εις τά
τέρμα τών αιωνίων αύτής μ εταλλαγώ ν, κατήντησε σήμερον εις
κατάστασιν άναλλοίωτον, μηδέποτε ταραχθησομένην έν τώ μέλλοντι ύφ’ ετέρων πάλιν μεταβολών.
Αυται αί γνώσεις περί τοΰ παρελθόντος τοΰ ήμετέρου π λα
νήτου καί ό περί τοΰ μέλλοντος φόβος τοΰ άνθρώπου Οά ήρκουν
δπως άναγκάσωσιν ήμάς νά έξετάσωμεν έπιμελώς όιά τών έργαλείων, άπερ παρέχει ήμΐν ή Φυσική, τήν παρούσαν καταστασιν τής γή ς, τήν σύστασιν τής άτμοσφαίρας αύτής, καί πάντα
τά γενικά φαινόμενα, άπερ, ύπό τών φυσικών ένεργειών διηνεκώς
έν αύτη παραγόμενα, συνιστώσιν, ούτως είπεΐν, τήν μεταλλικήν
ζωήν τής σφαίρας. Ά λ λ 5 έτερον αίτιον, μάλλον κατεπεΐγον καί
άμεσον, παρακινεί ήμάς είς ταύτην τήν ερευνάν· οιότι έκτος τής
διαφωτίσεως, ήν δύναται αύτη νά χορηγήσ-yj ήμΐν περί τοΰ πα
ρελθόντος καί τοΰ μ έλλοντος τοΰ κόσμου, έφ’ ού ζώμεν, ύπαρχουσι διδασκαλίαι πρακτικαί καί άμέσου έφαρμογής, άς δυνα-

μέθα παρ’ αυτής νά αίτήσωμεν. 'Τποδεικνύων τις δι' όποιων τρό

χώ ς είς τάς μεταφοράς τών ποιητών. Καίτοι δέ τό όνομα αύτής

πων άποκτώνται αί διδασκαλίαι αύται, δεικνύων έπειτα διά πα

ήν άγνωστον, οί γεωργοί όλων τών αιώνων λίαν έπιμελώς κατε-

ραδειγμάτων τινών τό έξ αυτών προσγιγνόμενον όφελος, σαφη

γίνοντο περί αύτήν· έξήταζον μετ' άγχινοίας καί έξέθετον είς δη

νίζει τόν σκοπόν της μετεωρολογίας, καί ούτω πρώτον άποκα-

μώδεις παροιμίας, έτι καί νΰν σωζομένας, τά άληθή ή ψευδή ση

λύπτει λίαν

μεία, άπερ μετεχειρίζοντο ΐνα προορώσι τήν επάνοδον τής εύδίας

έναργώς τήν επιστημονικήν άξίαν, έπειτα δέ καί

τήν πρακτικήν ωφέλειαν τής έπιστήμης ταύτης.

ή τήν έξακολούθησιν τών ύετών. Ή νομιζομένη επιρροή τών φά
σεων τής Σελήνης, ή βροχή τοΰ άγιου Μεδάρδου (α), καί τόσαι

Α'.

άλλαι δοξασίαι, άπό γενεάς είς γενεάν παραδιδόμεναι, ίκανώς
δεικνύουσιν ήμΐν τήν άνάγκην, ήν έχουσιν οί άνθρωποι όπως

Ή άτμοσφαΐρα είναι χώρος αείποτε ταραττόμενος ύπό πο

προγιγνώσκωσι τήν τοΰ ούρανοΰ κατάστασιν. Αί άπόκρυφοι έπι-

λυαρίθμων αίτιων. Έ ά ν ήτο άπλώς έκ μόνου άέρος σύνθετος,

στήμαι, καίπερ μή δυνάμεναι νά θεραπεύσωσι τήν άνάγκην ταύ

ειχε δε θερμοκρασίαν ίσην έφ5 όλων τών σημείων τής σφαίρας,

την, εικότως όμως Οά εύρισκον έν αύτή πολλήν τροφήν· ή δέ

μ ετ’ ού πολύ θά κατήντα είς κατάστασιν ισορροπίας σταθεράς,

έπι^ροή αύτών ούδέ καί τήν σήμερον έξέλειψε παντάπασιν, ά λ λ ’

ήτις θά διέμενεν είς αιώνας άναλλοίωτος. Ά λ λ ά δέν έχει ουτω·

είσέτι βλέπομεν τούς χωρικούς συμβουλευομένους τά προγνω

ή θερμαντική τοΰ ήλίου ένέργεια, άνισος τήν δύναμιν είς τά διά

στικά τών δημωδών ημερολογίων.

φορα πλάτη και άλληλοδιαδόχως διευθυνομένη έφ’έκάτερον τών

Ό τ ε ή καθόλου Φυσική ήρξατο ν’ άποκαθίσταται, ήψατο συν-

άντικειμενων ήμισφαιρίων, διαστέλλει τήν άτμοσφαιριλήν υλην

τόνως τής σπουδής τών μετεώρων, ούδόλως διανοηθεΐσα πολύν

κατά τά διάφορα αύτής μέρη, καί προξενεί πλησίον τοΰ έδάφους

χρόνον πρότερον ΐνα προείπη αύτά, καί πειραθεΐσα μόνον ΐνα τά

ρεύματα άερος ή άνεμους, ών ή διεύθυνσις καί ταχύτης αείποτε

έξηγήση· καί έπειδή ήρξατο μελετώσα τάς ιδιότητας τών άε-

μεταβάλλονται. Είς ταύτην τήν αιτίαν τής άνωμαλίας προστί

ρίων καί τών άτμών, ήδυνήθη πάντοτε νά έννοήση έν τώ συνόλω

θεται καί ή έπι^ροή τοΰ ύδατώδους άτμοΰ, όστις, έπί τών θα

αύτής, καί έστιν ότε ν’ άνεύρη μάλιστα μέχρι καί τών έλαχίς-ων

λασσών σχηματιζόμενος, μεταφέρεται ύπό τών άνέμων έπί τής

λεπτομερειών, τόν μηχανισμόν τών φαινομένων, άτινα συμβαί-

έπιφανείας τών ηπείρων, ένθα καταπίπτει ώς ύδωρ. Ή άτμο

νουσιν έκ τής ταύτοχρόνου ένεργείας τών άερίων καί τών άτμών.

σφαΐρα λοιπόν διατελεΐ αείποτε είς κατάστασιν ισορροπίας μετα

Τοΰτο δ’ ήν μέγα βήμα είς τά πρόσω. Ά λ λ ’ ή Φυσική παρέσχε

βλητής, αιωνίως τείνουσα είς κατάστασιν μόνιμον, ουδέποτε δέ

τή Μετεωρολογία κρεΐττόν τι καί μάλλον άξιομνημόνευτον, δοΰ-

έπιτυγχάνουσα τοΰτο, έπειδή αίτια πρόξενα άνωμαλίας, περιο

σα αύτή όργανα καταμετρήσεως· τοΰθ’ όπερ ήν τό μόνον μέσον

δικά ή τυχαία, άείποτε*καί ύπό όρους άεννάως μεταβλητούς, έ-

όπως συστήση αύτήν ώς έπιστήμην, έπειδή τή έπέτρεπε νά έκ-

νεργοΰσιν έν αύτή. Έ κ τών κινήσεων τούτων προέρχονται ά

τελή πανταχοΰ παρατηρήσεις άκριβεΐς, άς μετά ταΰτα ήδύνατό

παντα τά άτμοσφαιρικά φαινόμενα, ή έπαλλαγή τής βροχής καί
τής αιθρίας, τής γαλήνης καί τής τρικυμίας, τοΰ καύσωνος καί

τις νά παραβάλλη πρός άλλήλας.
Τό κυριώτερον τών έργαλείων τούτων, άνήκον ιδίως τή Μετεω

τοΰ κρύους, άποτελέσματα σφόδρα έπηρεάζοντα τόν άνθρωπον

ρολογία, καί χρησιμεΰον ώς βάσις αύτής, είναι τό λεγόμενον

είς τάς συνήθειας, τά έργα καί τάς ήδονάς αύτοΰ.

β α ρ ό μ ε τ ρ ο ν· τοΰτο θεραπεύει τήν πρώτην τών άναγκών τής

Έ κ τής άνάγκης λοιπόν τοΰ νά άπαλλαχθώμεν τών άνιαρών

έπιστήμης ταύτης, τήν καταμέτρησιν δηλαδή τήςάτμοσφαιρικής

έπηρειών τής άτμοσφαίρας, καί τοΰ νά ώφεληθώμεν έκ τής ευερ

θλίψεως. Ό αήρ είναι βαρύς, ώς πάς τις δύναται νά βεβαιωθή

γετικής ένεργείας αύτών, παρήχθη ή Μετεωρολογία. Ή άρχή

περί τούτου, ζυγίζων έπί π λά στιγγος άλληλοδιαδόχως άγγεϊον

αύτής είναι έξ άμνημονεύτων χρόνων, ήσκήθη δέ ούχί λίαν
έπιτυχώς υπό τών άρχαίων φιλοσόφων, καί έχρησίμευσε συνε

( a ) Ιία ρ . c i τοΐς ήμετεροις χρονικοΐί τ « η μ ε ρ ο μ η ν ί α ,
Αύγοίατου.

άπο ά μέχρι
*
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κενόν ή πλήρες άέρος. Έ κ τούτου τά άτμοσφαιρικά σώματα, έλ-

μετεω ρολόγοι έχρειάζοντο όργανον, έπιτήδειον νά βεβαιώση τήν

κυόιχενα ύπό της γήινου μάζης, πρέπει νά έξασκώσιν έφ5 ήμών

παρουσίαν καί νά ύπολογίστ) τάς άναλογίας αύτοΰ. Πολύν χρό

Ολίψιν τινά, οϊαν τό ύδωρ έπί τών έν αύτώ ιχθύων, άλλά μέ δύ-

νον έζήτησαν όργανον τι, μετροΰν τήν ύγρασίαν, καί πάντοτε

ναμιν αύξανομένην, όπόταν ή πυκνότης τών στρωμάτων τούτων

άπετύγ·/ανον· τέλος ένόμισαν ότι τό εύρον, άναγνωρίσαντες, ότι

αύξάνη ή μειοΰται ύπέρ τάς κεφαλάς ήμών.

Τυχαΐόν τι περι-

ούσίαι τινές κέκτηνται τήν ιδιότητα τοΰ άπορροφάν τό ύγρόν,

στατικόν ένέπνευσεν είς τόν Τορικέλλην τήν ιδέαν όπως κατα

καί έκ τούτου διαστέλλεσθαι. Αί τρίχες, άπαλυνόμεναι καί δια-

μετρήσω ταύτην τήν Ολίψιν διά τής ύψώσεως τοΰ υδραργύρου,

στελλόμεναι έν ώρα βροχής, τά σχοινία, συστρεφόμενα και συ

τοΰ έν κενώ σίφωνι όντος, καί ουτω τό βαρόμετρον έφευρέθη.

στελλόμενα, έγένοντο ύγρόμετρα. Έφεΰρον άνδρείκελόν τι, σχή

Έ κ τ ο τ ε διά τρο'που άπλοΰ καί άκριβοΰς ήδυνήΟησαν πανταχοΰ

μα έχον καπουκίνου, όστις κατά τόν αίθριο ν καιρόν άφαιρεΐ τήν

νά καταμετρώσι καί παραβάλλω.» τάς μεταβολάς τοΰ βάρους,

κορδύλην άπό τής κεφαλής, κατά δέ τόν ύγρόν σκεπαςεται με

αϊτινες συμβαίνουσιν έπί τών στρωμάτων τοΰ άέρος, κατά τήν

αύτήν, καί έτερά τινα έργαλεια, άφελή μεν ως αύτό, ά λ λ όχι

αύτήν στιγμήν μάλιστα, καθ’ ήν συμβαίνουσι. Μόλις δέ τοΰτο

καί άκριβή. ’Ακολούθως έφευρέθη τό έκ τριχών ύγρόμετρον, 6-

τό όργανον έφευρεθέν, έφανέρωσεν ιδιότητά τινα άπροσδόκητον·

περ άφήκε μέν έποχήν είς τήν έπιστημην, ά λ λ έπίσης όλιγον

εϊοον, ότι τό βαρόμετρον έταπεινοΰτο μέν έν ώρα βροχής, καί

ώφέλησεν αύτήν. Είναι δέ τοΰτο έργα)νεΐον κομψόν και λεπτόν,

ύψοΰτο έν καιρώ αιθρίας. Ά λ λ ' ή καΟαύτό αξία τοΰ έργαλείου

Ιχον τρίχα τεταμμένην, ήτις έκ τής υγρασίας ή τής ξηρασίας

τούτου δέν συνίσταται είς τήν ήν έχει ιδιότητα τοΰ προοράν κα

διαστέλλεται ή συστέλλεται· γνώμων δέ, κινούμενος έπί άργυράς

τά τό μάλλον καί ήττον πιθανώς τάς μεταβολάς τής καταστά-

πλακός καί διηρημένης είς ίσα μέρη, μετρών τάς μεταβολάς,

σεως τοΰ ούρανοΰ, άλλ" είς τό νά δηλοΐ διά τής βαθμιαίας έξυ-

δεικνύει έάν ό άήρ πλησιάζ/] είς τό έσχατον όριον τής ξηρασίας,

ψώσεως τοΰ υδραργύρου, ον περιέχει, τάς αυξήσεις ή έλαττώσεις

σημειούμενον διά 0 , ή είς τό τής υγρασίας, παρισταμενον διά

τής άτμοσφαίρας κατ’ αύτήν τήν ώραν, καθ’ ήν γίνονται. Έ ά ν

τοΰ 1 0 0 . Τοσούτω δέ άπλοΰν τήν κατασκευήν καί ευχρηστον ήν

είς τοΰτο τό όργανον προστεθώσι καί τά ά ν ε μ ό μ ε τ ρ α , άπερ

τό έκ τριχός ύγρόμετρον, ώστε κατ’άρχάς πάντες παρεδέχθησαν

εισί στρόφιγγες τελείως έξειργασμέναι καί σκοπόν έχουσαι νά

αύτό, ουδόλως βλέποντες, ότι φύσει ήν ανεπαρκές είς τούς με

ύποδεικνύωσι τήν διεύθυνσιν καί ταχύτητα τών ανέμων, εχομεν

τεωρολόγους. Έχρειάζοντο κρεϊττόν τι τής κατά βαθμόν διαι-

άμφότερα τά όργανα τά χρησιμεύοντα είς τό νά σπουδάζωμεν

ρέσεως· έπρεπε νά γνωρίζωσι πόσα γραμμάρια υδατος περιέχει

τάς μηχανικάς μεταβολάς τοΰ άέρος, δηλονότι τάς πρός τό ύ

έν μέτρον κυβικόν άέρος έν οίαδήποτε ώρα τής ήμέρας, τοΰθ’ ό-

ψος δονήσεις καί τάς οριζοντίους μεταθέσεις αύτοΰ, τάς παραλ-

περ τό έν λόγω όργανον δέν ήδύνατο νά διδάξη αύτούς. Ά ν α γ -

λα γά ς τής θλίψεως καί τάς μεταβατικάς κινήσεις αύτοΰ άπό

κασθέντες τότε νά προσδράμωσιν εί; μεθόδους βεβαιοτέρας, κα-

σημείου τής ατμόσφαιρας είς έτερον.

τώρθωσάν τι κρεΐττον, άφοΰ πρώτον έγνώρισαν μάλλον σαφώς

Έ ν ώ αί κινήσεις αυται παράγονται έν τή άτμοσφαίρα, τό ερ-

τάς ιδιότητας τών άτμών. Ό Ά γ γ λ ο ς φυσικός Δανιήλ τίθησιν

γον τοΰ ύδατώδους άτμοΰ, ον μεταφέρουσιν, έκπληροΰται· καί

έν ύπαίθρω μεστόν ύδατος δοχεΐον· έπί τής έπιφανείας αύτοΰ, ά-

έμποδίζει μέν τήν άποξήρανσιν τών ένοργάνων όντων, είναι δέ

ποψυχθέντος παραχρήμα, έπικάθηται λεπτή τις δρόσος· όσω

τό συντελεστικώτερον μέσον, δι’ ού ή φύσις παράγει καί συντη

μάλλον δέ ό άήρ είναι νοτερός, τοσούτω βραχύτερος χρόνος

ρεί τήν φυτικήν ζωήν. Τωόντι μόνον έπισταμένως σπουδάζων

άπαιτεΐται όπως, ψυχρανθέντος τοΰ δοχείου, έπέλθ/) ή δρόσος,

τις τοΰτο τό πρόβλημα, δύναται νά έξηγήση τά ύδατώδη μετέω

όσω δέ ξηρότερος, τοσούτω περισσότερον χρόνον πρέπει νά μείνη

ρα, καί νά κατανοήση δν λόγον έχουσι πρός τήν αιτίαν, ήτις

τό δοχεΐον έν ύπαίθρω όπως ό άνεμος συμπυκνωθή. Αύτη ή α

έπιφέρει αύτά. "Ινα κατευνάσωσι δέ καλώς τοΰτον τόν μηχανι

πλή παρατήρησις άρκεΐ όπως άναγνωρίση τις τήν ύγρομετρικήν

σμόν, καί άναλύσωσι λεπτομερώς τά τοΰ ύδατώδους άτμοΰ, οί

κατάστασιν τοΰ άέρος. Τελευταΐον δέ, ό έκ Βερολίνου διδάκτω^

Αύγουστος παρετήρησεν, ότι καλύπτων τις διά λεπτού ύφάσμα-

έτερον σκοπόν, ή τό έρευναν πώς εχουσιν αί αιτίαι πρός τά αι-

τος ’ν τώ ύοατι βεβρεγμένον τό δοχεϊον θερμομέτρου συνήθους,

τιατά. Τό πρός ταύτην τήν σπουδήν όργανον είναι έτοιμον· τοΰ

καταβιβάζει τήν θερμοκρασίαν αύτού· τοΰτο δέ είναι εύνόητον,

το δέ είναι τό θ ε ρ μ ό μ ε τ ρ ο ν . Ά λ λ ά Οά ήπατάτό τις σφοδρά,

έπειδή τό ύδωρ, έξ ου τό ύφασμα είναι βεβρεγμένον, έξατμίζεται

' στοχαζόμενος, ότι ή χρήσις αύτοΰ, εύχερής χατά τό φαινόμε-

καί ψυχραίνεται, και έπειδή έξατμίζεται κατά λόγον τοΰ βαθ-

νον, δέν άπαιτεΐ προφυλάξεις. Ούοέν όργανον ψευδέστερον, ού-

μοΰ τής ξηρασίας τής άτμοσφαίρας, ή θερμοκρασία ταπεινοΰται

δέν μέσον παρατηρήσεως άνωφελέστερον τοΰ θερμομέτρου και

μάλλον έν καιρώ ξηρασίας ή έν καιρώ ύγρασίας. Διά τούτων

τών πληροφοριών αύτοΰ, έάν, συμβουλευόμενοι αύτό, δέν μετε-

τών οργάνων, δι’ άπλών τινων πορισμάτων, ή διά τής κατά βαθ

χειριζόμεθα κανόνας λογιχούς. Τοΰτο δέ αί επόμενα! σκέψεις

μούς διαιρέσεως προσηκόντως έπεξειργασμένης, οί παρατηρηταί

μέλλουσι νά έπιβεβαιώσωσιν.

δύνανται σήμερον νά μανθάνωσι πώς γίνεται έν τώ άέρι ή κίνη-

Αί ήλιακαί άκτΐνες διήκουσι μέχρι τών άνωτάτων τής γηϊνης

σις τοΰ ύδατώδους άτμοΰ. Ηοιοΰσι δέ κρεΐττόν τι· έρευνώσι τήν

άτμοσφαίρας ορίων μέ 0ερμογόνον δύναμιν μεγίστην, ούόόλως

έπί τών θαλασσών γενικήν διανομήν αύτοΰ, καί έπί τών ηπεί

έλαττουμένην κατά τήν οιάβασιν αύτών διά τών ούρανιων άπο-

ρων, παρά τούς πόλους, ή έπί τόν ισημερινόν, κατά τάς διαφό

στάσεων. Ά λ λ ά

ρους ώρας τοΰ ένιαυτοΰ· διακρίνουσι τήν τοπικήν έπι^ροήν, βε-

αύτών, είσδύουσιν είς τά άέρια στρώματα, άπερ περιβάλλονται

βαιοΰσι τά γενικά άποτελέσματα, καί ούτως εύχερέστερον κατα-

τήν γην, ύπείκουσι τή άπο^ροφητική ένεργεια τούτων, βαΟμηοόν

νοοΰσι τάς περιπτώσεις, καΟ’ άς οί άτμοί καταπίπτουσιν έν είδει

έξασθενοΰσι καί φθάνουσιν είς τό έδαφος, άφοΰ άπολέσωσι μεγα

δρόσου, πάχνης, χιόνος, ή πάγου. "Επειτα έρευνώσιν αύτά ταΰ-

μέρος τής άρχικής αύτών έντάσεως.

τα τά μετέωρα, καί μετροΰσι τό ποσόν τοΰ ύδατος, όπερ κατ’

τών ό,τι άφίνουσι, καί ένώ ήάκτινοβολία έξασθενεΐ, ή θερμοκρα

ένιαυτόν πίπτει έπί τής έπιφανείας χώρας τινός.

σία τοΰ άέρος γίνεται

χαΟ’ όν χρόνον,

μείζων.

έξακολουΟοΰσαι τήν πορείαν

Ό άήρ άπορροφά παρ’ αύ

Ά μφότερα

τά συμπληρωτικά

Έ κ τούτων δύναται τις νά διορα όποΐά τινά είσι τά όρια τής

ταΰτα φαινόμενα, άπερ είναι έπάναγκες νά διακρίνωμεν, συνή

Μετεωρολογίας, καί τίς ό σκοπός αύτής. Ά ρ τ ι εϊδομεν αύτήν,

θως έκπλήττουσι τούς οδοιπόρους, καθ’όν χρόνον μάλιστα εύρί-

ότι λαμβάνουσα τά όργανα τής Φυσικής καί βελτιοΰσα, έφαρμό-

σκονται έπί τής κορυφής τών ύψηλοτάτων όρέων διότι, καίτοι

ζει αύτά είς τήν έρευναν τών μετεώρων

ώς δέ οί άστρονόμοι

ύπό χιόνων καί άτμοσφαίρας παγετώδους περικυκλοΰνται, αί

στρέφουσι τό τηλεσκόπιον αύτών πρός τόν ούρανόν όπως κατα

ήλιακαί άκτΐνες κατακαίουσιν αύτούς, συμβαίνει δέ είς αύτούς

μ ετρ ή σ ο υ τάς κινήσεις αύτοΰ, ούτω καί

τάς

ό,τι καί είς τόν πλησιάζοντα πυράν κατά τόν χειμώνα, άνημμέ-

αιτίας τών φαινομένων. Τί άρα είναι τό προξενούν τήν άκατά-

αύτη έξερευνά

νην έν τώ άγρώ. Έ ά ν πρέπη νά διακρίνωμεν έν τή θεωρία τήν

παυστον μετατόπισιν τοΰ άέρος, καί τά άεννάως άναφαινόμενα

κατ’ αύτό έντασιν τοΰ ήλίου

άποτελέσματα τοΰ ύδατώδους άτμοΰ; Δέν είναι δύσκολον νά κα-

τοΰ άέρος, ούχ ήττον άναγκαΐον είναι νά χωρίσωμεν ταΰτα τ ’ ά

ταλάβωμεν, ότι τό αίτιον, άν ούχί τό μόνον, τούλάχιστον τό

ποτελέσματα, καθ’ ήν μάλιστα ώραν έξετάζομεν τό θερμόμετρον.

κυριώτερον, είναι ή τοΰ ήλίου θερμότης, ή τις, διανεμομένη έπί

Βούλεται τις νά μετρήση τήν θερμοκρασίαν τής άτμοσφαίρας ;

τής σφαίρας καί άλληλοδιαδόχως έπί τών διαφόρων χωρών έπι-

πρέπει νά θέση τό όργανον είς τήν σκιάν, μακράν πάσης άκτινο-

χεομένη, άεννάως καταστρέφει τήν ισορροπίαν, ήτις άνευ τής

βολίας. Τούναντίον, έπιΟυμεΐ νά μάΟη τήν άμεσον Οερμογόνον

ένεργείας αύτής θ’ άποκαθίστατο. Πρέπει λοιπόν νά σπουδάζω-

ένέργειαν τοΰ ήλίου; άς πράξη άλλως· άς Οεση ύπό τάς φωτει-

άπό τοΰ βαΟμοΰ τής θερμάνσεως

μεν τήν θερμογόνον κατάστασιν τής άτμοσφαίρας, οχι μόνον

νάς άκτΐνας δοχεΐον πλήρες ύδατος ψυχροΰ, όπερ μετά τινα

διότι αύτή καθ’ έαυτήν συνίστησιν εν τών στοιχείων τής ζωής

χρόνον Οά γίνη ύπόΟερμον· τοτε λοιπον, αφοΰ διά τοδ θερμομε

της σφαίρας, άλλ* έτι έπειδή είναι ή αιτία τών φαινομένων, ά-

τρ ου μετρήση αύτό, άς άφαιρέση τήν ποσότητα τής 0ερμότητος,

τινα έν αύτή παράγοντα;· καί έπιστήμη τις δέν δύναται νά εχη

ήν ό ήλιος έπιχέει έπί τής γή ς.

Διά τοιούτου λοιπόν οργάνου,

όπερ ώνομάσθη

παρ’ αύτοΰ

ΙΙυριηλιόμετρον,

ό Κ. Που-

σκιάν τιθέμενον καί στεγαζόμενον, φανερόνει

τήν θερμοκρασίαν

λιέτος έπεδείξατο ήμΐν τήν δύναμιν τόΰ ήλιου, ήτις είναι τερα-

τοΰ άέρος· άνοικτόν δέ άφεθέν, διά τής άποψύξεως αύτοΰ δεικνύει

στία, έπειδή Οά ήδύνατο είς εν έτος νά τήξη

τήν δύναμιν τής γηϊνης

πτοντα ώς φλοιός

τήν γην, καί έχοντα

πάγον, περικαλύ-

πανταχοΰ
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μέτρω ν!

άκτινοβολίας·

τέλος δέ,

τεθέν

έντός

υδατος, ύπό τοΰ ήλίου χλιανθέντος, χρησιμεύει είς τό νά γνωρίζωμεν τήν πυριηλιομετρικήν δύναμιν. Τό σύνολον τών άποτε-

Μέλλων νά μέτρηση τις τήν θερμοκρασίαν τοΰ άέρος, δέν είναι

λεσμάτων, άπερ έκ τούτου τοΰ τριπλοΰ πειράματος έξηγάγομεν,

μόνον έπάναγκες νά θέση τό θερμόμετρον εν τη σκιά, ά λλά πρέ

προάγει ημάς είς τήν γνώσιν τών διαφόρων θερμογόνων

πει καί ν’ άπαλλάξη αύτό άπό άλλης άνωμαλίας, ίκανώς σπου

σεων, αϊτινες έν τη άτμοσφαίρα τελούνται· ή δέ σύγκρισις αύ

δαίας, προερχομένης έξ ένεογείας δλως άντικειμένης. Ή γη δέν

τών πρός τά άποτελέσματα τών άνεμων καί τών άτμών Οά μάς

φυλάττει τήν θερμότητα, ήν παρά τοΰ ήλίου δέχεται,

διότι καί

άποκαλύψη ά λ λ α ς σχέσεις ούπω γνωστάς. Δέν είναι δεδομένον

αύτή άκτινοβολεΐ πρός τάς ουρανίους άποστάσεις, πρός άς άπο-

μόνον τή Οερμότητι τό νά κινή τήν μηχανήν τής μεταβλητής

δίδει ό,τι έλαβεν, έτι δέ καί ό,τι ίδιον αύτής θερμογόνον κέκτη-

ζωής έπί τής σφαίρας, διότι έν αύτή καί ή ηλεκτρική δύναμις

κινή

ται. Καί αύταί δέ αί γήϊναι άκτΐνες διαπερώσι τήν άτμοσφαΐραν

ενεργεί άείποτε κρυφίως, παραδόξως καί ένίοτε καταπληκτικώς.

κάτωθεν πρός τά άνω, ύπείκουσαι καί αύταί, ώς αί ήλιακαί ά

Ά γν ω σ το ς τήν ούσίαν, άναπτυσσομένη δέ κατά τήν έξάτμισιν

κτΐνες, είς βαθμιαίαν έλάττωσιν τής έντάσεως αύ τώ ν τό δέ λει-

τών ύδάτων έν μέσω τών φυτικών ενεργειών, καί έν γένει ένώ

πόμενον έκ ταύτης

τής άκτινοβολίας, άφοΰ ύπερβάλη τά όρια

τελούνται άπασαι αί κινήσεις τής σφαίρας, διαχέεται έν τώ άέρι,

τοΰ άεριοειδοΰς χώρου, χάνεται είς τόν έναστρον 0όλον. "Οθεν

οπού ώς έπί τό πολύ δηλοΐ τήν παρουσίαν αύτής, τή βοήθεια

δέν είναι δύσκολον νά έννοήσωμεν, ότι τήν μέν ημέραν ή γή

λεπτοφυεστάτων ηλεκτρομέτρων

δέ

ένίοτε όμως συσσωρευομένη,

χεται θερμαντικόν πλεΐον, άποδίδει δέ έλαττον, τήν δέ νύκτα

άνάπτει

συμβαίνει παν τουναντίον, διό καί ή θερμοκρασία τής νυκτός εί

φους τών στρατιωτών, ή έπί τής άκρας τών ιστίων, συστήματα

ναι πολύ κατωτέρα τοΰ άέρος.

φωτεινά, άπερ παρά τοΐς σήμερον Εύρωπαίοις καλούνται Π υ ρ ά

Ή όλως άπροσδόκητος συνέπεια αΰτη δεΐται πειράματος, έπιβεβαιοΰντος αύτήν. Ό Ούέλσιος (W ells)

έφεΰρε πείραμα, όπερ

κατέστη περιφανές, επειδή αίρει πάσαν άμφιβολίαν. Ά φ ήσαςκατά

έπί τών κορυφών τών κτιρίων, έπί τή ς αιχμής τοΰ ξί

τή ς Ά γ ί α ς Έ λ μ α ς, παρά δέ τοΐς άρχαίοις Δ ι ό σ κ ο υ ρ ο ι .
Είς τάς πολικάς χώρας

φωτίζει τόν ουρανόν διά

παραδόξων

λάμψεων, β ό ρ ε ι ο ν σ έ λ α ς καλουμένων, καί είς αύτήν άποδίδει

μίαν νύκτα γαλήνιον έν ύπαίθρω έπί τής πρασιάς δύο θερμόμε

6 Βόλτας τόν σχηματισμόν τής χαλάζης· κατά δέ τάς λαίλαπας

τρα εντελώς όμοια, έξέΟηκε τό μέν έν είς τήν άμεσον έπήρειαν

παράγει τόν σφαιρικόν κεραυνόν καί άπαντα τά δεινά αύτοΰ άπο

τών ηλιακών άκτίνων, έκάλυψε δέ τό έτερον διά πανιού, στηρι-

τελέσματα, ών ό Φραγκλΐνος ορθότατα προεμάντευσε τήν αιτίαν,

ζομένου έπί τεσσάρων ξυλαρίων, όπερ παρενετίθετο ώς άλεξίπυ-

τήν δέ ένέργειαν έξεμηδένισεν. Οί μετεωρολόγοι δέν γνωρίζου-

ρον μεταξύ τοΰ οργάνου καί τοΰ ούρανοΰ. Άμφότερα τά θερμό

σιν είσέτι εντελώς τά τοΰ ήλεκτρισμοΰ· όφείλουσι δέ νά σπου-

μετρα περιεβάλοντο ύπό τοΰ αύτοΰ

άέρος·

δάσωσιν αύτόν, ώς καί τάς άλλα ς δυνάμεις, δι’ ών κέκτηνται ηλεκ 

ά λ λ ’ έν τούτοις τό τελευταΐον ήρθη έξ βαθμούς ύπεράνω τοΰ

τρομέτρων. Δύνανται νά έκσφενδονίζωσιν άετούς (c e rfs-v o la n ts)

πρώτου. Τό άνοικτόν θερμόμετρον άπέβαλε τήν θερμότητα αύτοΰ,

μεταλλικούς, νά άφίνωσι βέλη κρατούμενα έκ τού έδάφους δι’ ά-

ήτις έξέφυγε πρός τόν ουρανόν, τό δέ στεγαστόν διετήρει αύτήν

γωγοΰ άλύσεως, ή νά έξακολουθώσι τά πειράματα τοΰ 'Ρ ιχ μ ά -

καί έδείκνυε τήν θερμοκρασίαν τοΰ άέρος, ύφ’ ου περιεβέβλητο.

νου δι1 άλεξικεραύνων μεμονωμένων. Δύνανται πάντα ταΰτα,

Έ ξ όλων

στρώματος

τοΰ

τούτων έξάγομεν συμπέρασμα ούχί όλως άπρόο-

και όφείλουσι μάλιστα, καθ’ όσον ή άνάγκη τοΰ νά προφυλάξω-

δύναταί τις καί οφείλει έξ

σιν έκ τοΰκεραυνού τούς ηλεκτρικούς τηλεγράφους, ους άνατρέ-

άνάγκης νά μεταχειρίζηται τριχώς τό θερμόμετρον. Ύ π ό τήν

πει οΰτος, βιάζεται αύτούςείς τούτο. Ταύτην τήν όδόν όμως πο-

π το ν ότι περί τήν Μετεωρολογίαν

ρευόμενοι, πρέπει νά λάβωσιν άπαντα τά προφυλαχτικά μέτρα,
έπι,^δή δέν δύνανται νά παίζωσιν άτιμωρητεί μέ τόν κεραυνόν, ό
ώε Ι'ιχμανος, τοιαΰτα πειράματα ποιων, έκεραυνοβολήθη.
Κατά τύχην ποιμήν τις, λέγουσιν, έν τη άρχαιότητι εΰρε λ ί
θον φύσεως ιδίας έλκουσαν τόν σίδηρον. Ή ουσία αύτη, πολΰν
χρόνον θεωρούμενη άπλώς ώς τι περίεργον, μετά ταΰτα έμελετήθη μετά πλείονος έπιμελείας· κοπεΐσα ώς βελόνη επιμήκης,
παρέστησε δύο πόλους ένεργείας, άναρτηθεΐσα δέ έκ τοΰ μέσου
αύτής, έστράφη καί έστη είς τήν αύτήν πάντοτε Οέσιν. Έ ξ αύτής
κατεσκευάσαντο τήν ναυτικήν πυξίδα· ά λ λ ’ όμως άμα ό Κολόμβος είσώρμησεν είς τόν ’Ατλαντικόν ώκεανόν, ένόησεν, ότι ή μαγνητική βελόνη δέν διηυθύνετο άείποτε σταθερώς είς τό αύτό
σημεΐον.

Τότε λοιπόν αί άνάγχαι τής ναυτιλίας προύκάλεσαν

πλείστας έρεύνας, καί οί θαλασσοπόροι κατεσκεύασαν μαγνητικά
όργανα άκριβή ώς τά άστρονομικά, καί τά περιήγαγον έπί τής
σφαίρας· μ ετ’ ού πολύ δέ κατέστη βέβαιον

ότι καί αύτή ή γή

είναι μαγνήτης, έχουσα καί τούς μαγνητικούς αύτής πόλους.
Είτα έπεγνώσθησαν αί ήμερήσιαι, ετήσιοι καί αίώνιαι μεταβολαί
τής πυξίδος, καί κατέστη έπάναγκες νά έξετάζωσι καθ’ ημέραν
αύτήν, όπως γνωρίσωσι τάς άνωμαλίας αύτής. Ταύτην δέ τήν
άνάγκην μέλλει νά δείξη τό έφεξής παράδειγμα.
Έ ν άρχή, ότε ή πυξίς έφευρέθη, έπίστευσαν, ότι ή βελόνη
στρέφεται άκριβώς πρός βο^ραν· μ ετ’ ού πολύ δέ ίδόντες, ότι
δέν έχει ούτως, έπεχείρησαν νά προσδιορίσωσιν άκριβώς τήν
γεωγραφικήν διεύθυνσιν αύτής. Έ ν Παρισίοις τό 1 5 8 0 ή βελό
νη έστρέφετο πρός άνατολάς, έποίει δέ μέ τόν μεσημβρινόν γω 
νίαν 11

βαθμών. "Εστησαν αύτήν στερεώς και παρατηρήσαν-

τες προσεκτικώς, ειδον αύτήν βαθμηδόν πλησιάζουσαν είς τόν
μεσημβρινόν. Περί τό 1 6 6 3 συνέπιπτεν αύτώ, ά λ λ 5 έξακολουΟοΰσα τήν αύτήν πορείαν κατά τά έπόμενα ετη, έστράφη πρός
δυσμάς, μέχρις ού έν ετει 1 8 0 5 έσχημάτισε γωνίαν 2 2 βαθμών,
καί έμεινε σχεδόν στάσιμος κατά τά έφεξής έτη. Κατά τήν πε
ρίοδον 1 2 5 ένιαυτών ή μαγνητική βελόνη μετετέθη περί τούς
2 3 βαθμούς* ούτως έν βραχυτάτω χρόνω ό γήινος μαγνητισμός
μετεβλήθη λίαν έπαισθητώς κατά τόν σταθμόν τών Παρισίων,
καί είναι άναμφίρηστον, ότι θά διατελή άλλοιούμενος καί είς
τούς έφεξής αιώνας. Ούδείς δύναται νά προΐδη πώς εσται αύτη

ή μεταβολή, πάντες όμως όμολογοΰσιν, ότι είναι ώφέλιμον νά
έξετάσωμεν αύτήν. ’Αξία Οαυμασμοΰ είναι ή συνάφεια, ήτις ές-ιν
ότε άποκαλύπτεται μεταξύ φαινομένων παντάπασιν ώς φαίνεται
άνομοίων. Πρώτος ό Ά ρα γώ έσημείωσε γεγονός, ού τήν σημα
σίαν ούδεμία θεωρία ήδυνήΟη τέλος νά προίδη, καί όπερ διήγειρεν άμφισβητήσεις λίαν έκθύμους· ήγγειλεν, ότι ή μαγνητική
βελόνη ύφίσταται άνωμαλίας καθ’ όν χρόνον έπιφαίνεται τό βό
ρειον σέλας. Ού μόνον δέ παρετήρησε ταύτας τάς μεταβολάς όπότε τό βόρειον σέλας ήν ορατόν έν Παρισίοις, ά λλά , παραβάλλων
τάς χρονολογίας, ήδυνήθη νά δείξη, ότι κινήσεις τής βελόνης
έγένοντο, καί ότι μάλιστα βόρειον σέλας, έν Παρισίοις άόρατον,
έφεγγε κατά τάς πολικάς χώρας. Σήμερον ούδείς άμφιβάλλει
περί τής παραδόξου ταύτης συμπτώσεως, ήτις, άνεξήγητος ουσα
ότε έφευρέθη, άφοΰ όμως έγνώσθη ή ήλεκτρική άρχή τοΰ βορείου
σέλαος, φαίνεται λίαν φυσική. Χωρίς νά προβώμεν πό^ρω είς
ύποθέσεις, δέν έπιτρέπεται ήμΐν νά πιστεύσωμεν, ότι ή μαγνη
τική ενέργεια τής γή ς περιορίζεται μόνον είς τά άποτελέσματα
τά μέχρι τής σήμερον βεβαιωθέντα.
Δέν είναι πολύς χρόνος, έξ ού άνεκάλυψαν, ότι τό όξυγόνον,
τούτο τό άέριον, όπερ έν μέρει συνίστησι τήν γηίνην άτμοσφαΐραν, έλκεται ύπό του μαγνήτου. Είκάζουσι λοιπόν, ότι ή ούσία
αύτη συσσωρεύεται άφθονος είς τούς μαγνητικούς πόλους τής
γής· ά λ λ ’ αύτη ή εικασία, καίπερ μηκέτι βεβαιωθεΐσα ύπό τής
θεωρίας, παρέχει τούλάχιστον τήν ελπίδα, ότι θά εύρωμέν ποτε
έν τή μαγνητική ένεργεία τής σφαίρας έν τών στοιχείων τών
κανονιζόντων τήν στατιστικήν τής άτμοσφαίρας.
Άνακεφαλαιούντες τάς γενικάς ιδέας, άς λεπτομερώς έξητάσαμεν, βλέπομεν τόν στερεόν φλοιόν τής σφαίρας, όστις έν μέρει καλύπτεται ύπό τών ύδάτων, περιβεβλημένος ύπό μάζης άεριώδους, έξ ύδατος καί άέρος συγκειμένης. Τό σύνολον τών άδρανών τούτων στοιχείων, ών γνωρίζομεν τάς ιδιότητας, ύπείκει
είς τήν πολλαπλήν έπήρειαν δυνάμεων (agens) άνομοίων,— της
θερμότητος, τοΰ ήλεκτρισμοΰ καί τοΰ μαγνητισμού,— μή συμπε
ριλαμβανομένων καί τών ούρανίων έλξεων. 'Χπό τήν πίεσιν τού
των τών δυνάμεων, ή ύλη τής σφαίρας τελεί κανονικώς ύπουργείας ώρισμένας, άπείρως ποικιλλομένας κατά τήν έμφάνισιν
αύτών, καί ύπεικούσας είς έπηρείας προξένους τοπικών άνωμα25.

λιών, αϊτινες συγκαλύπτουσι τήν γενικήν αρμονίαν. Τό έξετά-

νομος αποκαλύπτεται, ό τοΰ αμεταβλήτου τών κλιμάτω ν επειτα

ζειν εν έκαστη γωνία τής σφαίρας τά έκπλήττοντα ήμάς μετέω

δε, ή ακριβής γνώσις τοΰ θερμογόνου τής σφαίρας, καί τελευταΐον,

ρα, τό διαγράφειν τάς τοπικάς ένεργείας, καί έκθέτειν λεπτομε

σχέσις τις κανονική τής διανομής τής θερμότητος πρός τήν τών

ρώς τάς καθόλου περιστάσεις, τοΰτο είναι ό πρώτος σκοπός της

φυτών. Εάν Οελήση τις νά γνωριση πόσων πόνων αντάλλαγμ α

Μετεωρολογίας·

τό δ’ άναλύειν

τήν

γένεσιν

καί

άνάπτυξιν

είναι αΰτη ή άνακεφαλαίωσις, άρκεΐ νά εϊπωμεν, ότι ή έπί δεκα

τών δυνάμεων, αϊτινες ζωογονοΰσι τόν κόσμον, είναι ό δεύτε

ετίαν συνεχής ερευνά έπι χιλιων μόνον τόπων άπ/ίτησεν 8 7 εκα

ρος. Τό ζητεϊν, τέλο ς, πώς έχουσι τά αίτια πρός τά αίτιατά,

τομμύρια καί έτι πρός Οερμομετρικάς

καταμετρήσεις. Τί Οά

τό συνάπτειν διά γενικής θεωρίας εις εν όλον τά ζωτικά φαινό

έχρειαζετο οι άπασαν την σφαίραν \ Α λ λ ’ ώς πρός τάς έπιστή-

μενα του κόσμου δι’ επαγω γής έκ τών αιτίων αύτών, ώς ή ’Α 

μας, τά μόνα, άπερ δεν ύπολογίζονται, είναι ό χρόνος καί ό κό

στρονομία πορίζεται τήν κίνησιν τοΰ κόσμου έκ τής νευτονείου

πος· έάν σήμερον ή Μετεωρολογία

έλξεω ς, τοΰτο έσται τό τέλος έργου μόλις νΰν άρχήσαντος. Δι’

μένη, έάν αί ί σ ό 0 ε ρ μ ο ι γραμμαί, άτελώ ς κεχαραγμέναι, είναι,

ήλίκης σειράς ανωφελών αγώνων καί έργων άπατηλών Οά φθά-

ούτως ειπείν, ώσπερ σχεοιαγραφημα άγροίκον

δέν ήναι πολύ προκε/ωρηεικόνος μόλις

σωσί ποτε είς τέρμα ούτως άπέχον, αδύνατον είναι νά συμπε-

έπιχρωσθείσης, αίτιον τούτου είναι, ότι αί μεμονωμέναι ερευναι,

ράνωμεν ά λ λ ’ έάν ποτε δέδωται νά πλησιάσωμεν πρός τοΰτο

αί ώς βάσεις χρησιμεύουσαι, είσιν άνεπαρκείς. Ποσάκις Οέλοντες

τό τέρμα,

τοΰτο έξήρτηται άναμφηρίστως έκ τής συνενώσεως

νά έξετάσωσι τήν πορείαν γενικοΰ τίνος

φαινομένου, ήναγκά-

πολλών άνδρών, άνενδότως καταγινομένων περί ταύτην τήν

σθησαν ν’ άναβάλωσιν άνακαλόψεις ύποπτευθείσας· ποσάκις δέ

ερευνάν. Διότι άδύνατον σχεδόν είναι φυσικόν τι φαινόμενον νά

έβιάσθησαν νά σταματήσωσιν

είς τό όριον /ώ ρ α ς τινός, έπειδή

έξετασθή εντελώς ύφ’ ενός μόνου άνθρώπου· άλλά πολυάριθμοι

έστεροΰντο παρατηρήσεων ! Έ ν εκ α

άτομικαί παρατηρήσεις, χρόνος μακρός καί επαναλήψεις άκρι-

άποδείξεων

τής έλλείψεως εγγράφων

καί τής άνάγκης τοΰ ν’ άποκτήσωσιν αύτάς,

ένόη-

βεις είσιν ώς έπί τό πλεΐστον στοιχεία σπουδής άπαραίτητα πρός

σαν, ότι ό μόνος τρόπος πρός επιτυχίαν

τελειοποίησιν τής μέγα τό μέλλον προοιωνιζομένης έπιστήμης

περιτυλίξωσι

τής Μετεωρολογίας.

έξεταζόντων τά φαινόμενα κατά τάς αύτάς συνθήκας. Τότε λοι

τήν σφαίραν

διά

τοΰ σκοπού ήτο τό νά

συμπ λέγματος

παρατηρητών,

πόν διενοήθησαν νά διοργανώσωσι μέσα έρεύνης ώς οίόν τε τ ε 
λειότερα.

Β'.

Ά π ό δεκαετίας περίπου
Άνακεφαλαιώσωμεν ήδη τάς γενικάς μεθόδους καί τάς άνάγ-

ό πρός τήν Μετεωρολογίαν

κατέστη σφοδρός καί σχεδόν γενικός. Έ ν Α γ γ λ ί α

κας τής Μ ετεωρολογίας. Όρμωμένη ή έπιστήμη αΰτη έκ τών

ταιρίαι

μεμονωμένων καί συνεχώς ματαιουμένων έρευνών,

όπως κατασκευάσωσιν έργαλεία,

αϊτινες, ου-

ζήλος

αί σοφαί έ-

καί τά άστεροσκοπεΐα ύπεβλήθησαν εις μεγίστας θυσίας,
δημοσιεύσωσι πληροφορίας ή

σαι πάντοτε αί αύταί, καθ’ έκάστην ημέραν καί ώραν έπαναφαί-

άποιελέσματα, έξαιτήσωνται τήν αρωγήν τών ναυτικών παντός

νονται, συναθροίζει, συγκεφαλαιοΐ αύτάς, καί έξ αύτών έξάγει

έθνους, καί προκαλέσωσι τήν προαίρεσιν παντός φιλεπιστήμο-

τήν μέσην θερμοκρασίαν τών διαφόρων τόπων.

νος. Μετεωρολογικαί

Μετά ταΰτα τή

έταιρίαι συνεστήθησαν,

σοφοί διάσημοι

έπέρχεται νά τάς έγγράψη έπί τοΰ χάρτου τοΰ κόσμου, σχεδιά-

άνεδέχθησαν τήν διεύΟυνσιν αύτών, πλούσιοι τάς έπροικοδότη-

ζουσα τάς ίσοΟέρμους λεγομένας γραμμάς, τουτέστι τά έπί τοΰ

σαν, πλήθος δέ παρατηρητών

χάρτου τής σφαίρας κεχαραγμένα σημεία

τό νά σπουδάζωσιν έναλλάξ ημέραν παρ’ ημέραν, ώραν παρ’ ώ

τής αύτής θερμοκρα

σίας. Τότε δέ τό πλήθος τών ατομικών τούτων έργων,

αύταί

αύτεπαγγέλτω ν έπεδόθησαν είς

ραν, τά όργανα τά δεικνύοντα τήν άτμοσφαιρικήν κατάστασιν.

αί παρατηρήσεις, άς θά έξελάμβανέ τις φρούδας, έδραιοΰνται

Ά π ό τής Α γ γ λ ία ς

έπί συνόλου τινός κανονικοΰ.

τής Εύρώπης, διαβάς δέ διά τής Βελγικής,

Καί πρώτον μέν, παρήγορός τις

ό άπλετος πόθος

τών έρευνών διεδόθη έπί
ένθα ευρε σοφούς

καί επιμόνους ζηλω τάς, έπεξετάθη έπί τής Γερμανίας, είσεχώρησε καί είς τήν 'Ρωσσίαν, όπου ύπεστηρίχθη υπό της κυβερνήσεως. Μ έγας αριθμός άστεροσκοπείων διέσπαρται σήμερον καθ’ ό-

έρευνών ά τομικών, έν τοΐς άρχείοις τών άστεροσκοπείων άπ’ αίώνος συνεσωρευμένων.
Οι κατά τής Μετεωρολογίας

άποφαινόμενοι ευάριθμοι θά

λην τήν 'Ρωσσικήν αυτοκρατορίαν, τάγμα δέ μετεωρογράφων,

εχωσι τό δίκαιον υπερ αύτών, ενόσω καινή τις έξοχος άνακάλυ-

έχον τόν στρατηγόν αότοΰ, τούς άξιωματικούς καί στρατιώτας,

ψις έπελθοΰσα δέν τούς καταδικάση· οί δέ μετεωρογράφοι θριαμ-

μετά στρατιωτικής τάξεο^ς χαί άκριβείας

βεύσουσιν όποταν, ως άποτέλεσμα τής έγκαρτερήσεως καί τοΰ

εγγράφει είς βιβλία

επίτηδες προπαρεσκευασμένα τά υπό τών εργαλείων καθ’ έκάστην στιγμήν τής ημέρας σημαινόμενα. Καί έν αυτή δέ τή Γ α λ 
λία, καίτοι τό πρώτον άνευ ένΟουσιασμοΰ ύποδεχθεΐσα ή Μετεω
ρολογία, σήμερον προώδευσεν έπαισθητώς καί όσημέραι βελ-

συνολου τών άγώνων

αύτών, παρουσιάσωσι

μέγα τι γεγονός

Αύτη ή άγαθή τύχη'έπεφυλάττετο αύτοΐς.

Καθ’ ήν στιγμήν

μετεωρολογικόν.
μαλιστα πανοήμως συνεζητεΐτο

τό κύρος καί ή ώφέλεια τής

επιστήμης, τό άστεροσκοπεΐον τών Παρισίων έτελείονε σύνολόν

τιοΰται.
Ά νοίγω ν τις έν τών ύπερμεγέθων εις τέταρτον τευχών, άπερ
δημοσιεύει ή 'Ρωσσι/.ή κυβέρνησις,
τινά ημέραν, κατά τήν μεσημβρίαν,

βλέπει,

ότι καθ’ ώρισμένην

ό καιρός ήν αίθριος έν ΙΙε-

τι μετεωρολογικών έρευνών, ού ή σπουδαιότης ήν άναμφισβήτητος. "Εκαστος ένθυμεΐται, ότι τή 1 4 Νοεμβρίου τοΰ 1 8 5 4 έτους
δεινή τρικυμία κατέλαβε τούς άγγλογα λλικ ούς

στόλους, ναυ-

τρουπόλει, ότι ό άνεμος έπνεεν άπό βορρά, ότι τό ψύχος ήν 1 0

λοχοΰντας

κατά τόν Εύξεινον ΙΙόντον. Τό δίκροτον τό καλού-

βαθμών, τόδέ βαρόμετρον έδείκνυεν 7 6 0 ύποχιλιόμετρα (α) κτλ.

μενον Ε ρ ρ ί κ ο ς

Αΰται αί λεπτομέρειαι επαναλαμβάνονται ύφ5 όλων τών άστε-

πλήθος δέ φορτηγών έναυάγησαν, χαί σχεδόν όλα τά πλοία άμ-

ροσκοπείων τοΰ κράτους καί δι’ όλας τάς ημέρας τού ένιαυτοΰ.

φοτέρων τών Δυνάμεων ύπέστησαν βλάβας, α'ίτινες ένεκα τών

τέταρτος

έξώκειλεν

είς τήν παραλίαν,

Βεβαίως τούτο οΰδέν έχει τό ενδιαφέρον. Ά λ λ ά , λέγουσιν οί

καιρικών καί τών τοπικών περιστάσεων ήσαν όλέθριαι. Ή θύελλα

θιασώται τής Μετεωρολογίας, ύποθέσωμεν ότι μετά παρέλευσιν

έξετάθη έφ’ άπασαν τήν Κριμαίαν, έφ’ άπασαν τήν έπιφάνειαν

πλείστων ενιαυτών ή αιώνων, ταΰτα τά τεύχη, άφοΰ φιλολογη-

τοΰ Εΰξείνου μέχρι Κωνσταντινουπόλεως, καί σχεδόν ταύτο-

θώσι μεθ’ υπομονής καί συγκριθώσι πρός έκεΐνα, άπερ θά έοη-

χρόνως έν Γα λλία καί κατά τήν Μεσόγειον έσημείουν ριπάς άνέ-

μοσίευον κατά τά επόμενα έτη μέχρι τοΰ έτους, καθ’ ό γενήσε-

μου οΰχ ήττον βιαίας. Πρόδηλον άρα ήν, ότι τό φαινόμενον δέν

ται

ήτο τοπικόν, καί ότι προήρχετο

ή άναθεώρησις, Οά δείξωσι τάς μεταβολάς,

άς έπαθεν ή

έξ άνωμαλίας άτμοσφαιρικής,

έάν ούδε-

περιλαμβανούσης ταύτοχρόνως ή άλληλοδιαδόχως εκτασιν χώ 

μία βαθμιαία μεταβολή βεβαιούται μεταξύ τών παρεληλυΟότων

ρας μεγάλην, ’ίσως ολόκληρον τήν Εύρώπην, καί ήν έπιθυμητόν

καί τών παρόντων χρόνων. "Ισως έν ταύτη τή συγκρίσει εύρωσι

ύπό τήν έποψιν τής τών στόλων άσφαλείας τό νά άνερευνήσωσι

σφαίρα, έάν ή λλαξε μορφήν, ή έμεινεν ά μ ετά βλητος,

τήν άποχάλυψιν γεγονότος τινός έξοχου, ού τήν άνακάλυψιν

πώς παρομοία ταραχή ήδύνατο νά παραχθή, ν’ άναπτυχθή καί

προπαρασκευάζομεν τοΐς ήμετέροις άπογόνοις. ΙΙαρατηρητέον,

νά διαδοθή.

ότι ούδείς άλλος τρόπος έξετάσεως περί τάς φυσικάς έπιστήμας

Τώ διευθυντή λοιπόν τοΰ άστεροσκοπείου τών Παρισίων άνε-

υπάρχει. Ή τών μεμονωμένων γεγονότων σπουδή, άπερ έπειτα

τέθη ύπό τοΰ έπί τών στρατιωτικών ύπουργοΰ τό νά ποιήση περί

συγκεφαλαιούνται, είναι ή μόνη γνωστή καί έν χρήσει μέθοδος

τοΰ ζητήματος μετεωρολογικήν ερευνάν. Παραχρήμα ό Κ . Λε-

πρός άνακάλυψιν τών γενικών νόμων, καί έάν ή Αστρονομία

βριέρος επεμψεν εγκύκλιον είς όλους τούς μετεωρογράφους τοΰ

προόδους τινάς έποιήσατο, προσδοκά δέ καί ά λλ ας, οφείλει καί

κόσμου καί τ^τει παρ’αύτών ΐνα τώ κοινοποιήσωσι τάς παρατηρή

θά οφείλει αύτάς

σεις, άς έσημείωσαν κατά ημέρας τινάς πρό τής 1 4 Νοεμβρίου.

είς τήν άνακεφαλαίωσιν καί συναρμολογίαν

Πεντήκοντα καί διακόσιαι άποκρίσεις, καί έτι πρός, περιέχουσαι
(α ) *liv ΰποχιλιόμ-τρον ίια δΰναται προς εν χιλιοττον τοΰ μέτρου.

τάς ύπό τών μετεωρολογικών

οργάνων κατά τάς όρισθείσας ή-

μέρας δοθείσας πληροφορίας, έστάλησαν εϊς τό άστεροσκοπεΐον.

άτμοσφαιρικήν πολύ^άνομοίαν. Τό βαρόμετρον είς τινας αύτών

Βραχέα τινα άρκέσουσι πρός άπόδειξιν τής σπουδαιότητος τού

ύψοΰτο άνωτέρω πάντων τών άλλω ν,

των τών κοινοποιήσεων, τών έχ τοσούτων διαφόρων σημείων

ήσαν άκανονίστως

ένθα καί ένθα

at δέ χώραι αύται δέν

διεσπαρμέναι,

τούναντίον δέ

εύρίσκοντο τοποθετημέναι είς τήν αύτήν γραμμήν, καί έπί τοΰ

προελθουσών.
Έ ά ν ύποθέσωμεν, δτι παρατηρητής τις ΐσταται σταΟερώς εις
τό αύτό σημειον τής σφαίρας, σπουδάζων καθ’ έκάστην στιγμήν
τάς αιωρήσεις του βαρομέτρου, Οά συμπεράνη, δτι τά ύπέρ τήν
κεφαλήν αύτοΰ άτμοσφαιρικά στρώματα παθαίνουσι μεταβολάς
αλληλοδιαδόχους· έν τέλει δέ Οά γνωρίση τήν

ΰπαρξιν γ ε 

γονότων μεμονωμένων, ούχί τοσούτω λόγου άξίων είς αύτόν,
ασήμαντων δέ παντελώς εϊς τούς κατοίκους τών γειτνιαζουσών
χωρών. Έντοσούτω αί αιωρήσεις τοΰ βαρομέτρου παράγονται

χάρτου σημειούμεναι πα^ίστων σύνολον σημείων, χαραττόντων
γραμμήν μακράν έλικοειδή, διήκουσαν

άπό βο^ρά πρός νότον.

Ή γραμμή αύτη, διά τής^,’Α γ γ λία ς διαβαίνουσα, έτεμνε τήν
άνατολικήν πλευράν αύτής κατά τόν δδ»1* βαθμόν τοΰ πλάτους,
διευθύνετο πρός νότον, διεπέρα τήν διώρυγα τής Βριστόλης καί
παρετείνετο

πρός τήν άκραν τής Κορνουαλλίας.

Έ κ τοΰ ση

μείου τούτου άναχωροΰσα, διέβαινε τήν Μ άγχην, έπανευρίσκετο
εϊς τήν Βρεττανίαν, τέμνουσα δέτήν Γαλλίαν διαγωνίως, καί έξ-

καθ’ δλα τά σημεία τής σφαίρας· δέν είναι δέ αυται παντάπασιν

ερχομένη διά τής Ναρβόνης, εϊσήρχετο εϊς τήν Μεσόγειον, Έ κ εΐ

αποτέλεσμα συμβεβηκότων τοπιχών, άλλά μάλλον άποδείξεις

δέ δέν ήφανίζετο, ά λ λ ’ έπανευρίσκετο έπί τής βορείου ακτής τής

ατμοσφαιρικών κινήσεων, έπί εκτάσεων άχανών έξικνουμένων,

’Αφρικής περί τόν 5°·' βαθμόν άνατολικοΰ μήκους. Έ φ ’ δλου τοΰ

καί άς Οά ήδύνατο τις νά σπουδάση έν τώ συνόλω αύτών, έάν

μήκους ταύτης τής γραμμής τό βαρόμετρον ίστατο έπί τό 7 7 0

έκέκτητο σειράν παρατηρήσεων γενομένων ταύτοχρόνως έπί τών

ύπο/ιλιόμετρον, άπωτέρω δέ αύτής πρός άνατολάς, καί μάλιστα

ύπό τής μάζης τοΰ άέρος, ουτινος βούλονται νά σπουδάσωσι τήν

πρός δυσμάς, ή Ολίψις τοΰ βαρομέτρου

φυσικήν κατάστασιν, περιβαλλομένων σημείων.

τοσοΰτον μάλλον

ήν έλάσσων, μειουμένη

καθ’ δσον αί χώραι, έφ’ ών έγίνετο ή παρα-

δέ διά τής συνενώσεως αύτών είς χεΐρας ενός και μόνου, δστις

τήρησις, άφίσταντο αύτής,
Ά πεδείχθη άρα, δτι τή 1 2 Νοεμβρίου,

τάς συντάττει, καθίσταται δυνατόν νά βεβαιώσωμεν τήν εκτα-

βρίαν, ή άτμοσφαιρική Ολίψις ήν μεγίστη έφ’ δλου τοΰ μήκους

σιν, έφ’ ής διήκει μεγάλη τις άνωμαλία τοΰ αερίου ώκεανοΰ, ν’

τής μεγίστης γραμμής, ήν έχαράξαμεν καί έπειδή ή Ολίψις αυτη

άνεύρωμεν τήν αρχήν αύτής, ν’ άκολουΟήσωμεν τήν αύξησιν καί

προέρχεται έχ τών στρωμάτων τοΰ άέρος, τών έπί τοΰ βαρομέ

τήν μετάθεσιν αύτής. Τάς π ολλα π λάς ταύτας άτομικάς παρα

τρου εις ταΰτα

τηρήσεις είχε λάβει ύπ’ δψιν ό Κ. Αεβριέρος, διότι άπασαι έγένοντο

σωμεν τό γεγονός, παραδεχόμενοι, δτι ό άήρ κατά ταύτην

ταύτοχρόνως καί ακριβώς καθ’ δν χρόνον μεγίστη

ταραχή έτά-

στιγμήν έφθασεν αύτοΰ εϊς μείζονα πυκνότητα, ή δέ ύπεράνω

ραττε τήν Ευρωπαϊκήν ήπειρον. Πρόδηλον λοιπόν ήν, δτι περιε-

άτμοσφαΐρα ύπερυψωθεΐσα ώμοίαζε μέ συνεχή λόφον, διευθυνό-

λάμβανον

μενον άπό τής ’Α γγ λία ς εϊς τήν ’Αφρικήν, άπό βο^ρά πρός νό

"Οθεν πρώτον διά τής έπεκτάσεως τών παρατηρήσεων, έπειτα

δλα τά στοιχεία τά χρησιμεύοντα πρός έξιστόρησιν

άκριβώς τήν μεσημ

τά σημεία έπιτεθειμένων, δυνάμεθα νά έξηγήτήν

ταύτης τής άναπτύξεως, ά λ λ ’ έδει μόνον νά τάσυνενώση τις, καί

τον, καί ου ή ράχις ήν άκριβώς ύπεράνω τών σημείων,

τοΰτο δέν ήτο εργον μέτριον. Ό Κ . Αεβριέρος επέβαλε τοΰτο

διέβαινεν ή χαραχθείσα γραμμή. Έ ά ν θέλη τις παράστασιν υλι

τώ Κ . Αιαίω, ό'στις έξεπλήρωσε τοΰτο τό επίμοχθον εργον λίαν

κήν τούτου

έπιτυχώς, καί έξήγαγε τά έξης συμπεράσματα,

θαλάσσης τεταραγμένην,

άτινα παραθέ-

δι’ ών

τοΰ φαινομένου, φαντασθήτω τήν επιφάνειαν τής
διά δέ τής διανοίας άκολουθών

τήν

τομεν ένταΰθα δπως άποδείξωμεν τό ορθόν καί βάσιμον τών γ ε 

γραμμήν, τήν σχηματίζουσαν τήν άνωτέραν ράχιν τοΰ κύματος,

νομένων μετεωρολογικών παρατηρήσεων.

θέλει έχει τήν εικόνα τής καταστάσεως

Τή 1 2 Νοεμβρίου, κατά τήν ώραν τής μεσημβρίας τών Παρισίων, αί διάφοροι τής Εύρώπης χώραι διέκειντο

εϊς κατάστασιν

είς ήν διέκειτο ό άτμο-

σφαιρικός ώκεανός· ούτω δέ ή έπί τής έπιφανείας αύτοΰ ύπερύψωσις κατ’ άναλογίαν θά όνομασθή κ ΰ μ α α τ μ ο σ φ α ι ρ ι κ ό ν .
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Από της στιγμής, ήν έλάβομεν ως αφετηρίαν, τό βαρόμετρον

Λονδίνου φθάνει είς τόν Εύξεινον Πόντον. Άκολουθοΰντες τήν

έταπει /οΰτο καθ’ ό'λην τήν καμπύλην· ά λ λ 5 ύψοΰτο πάλιν κατά

καθ’ όλου κίνησιν αύτοΰ,

μικρόν είς τά πρός άνατολάς ορίζοντα αύτήν σημεία.

τών ηπείρων αίτια τοπικά, άτινα μεταμορφοΰσι καί βραδύνουσι

Τό άέ-

καθορώμεν ήδη έπί τής έπιφανειας

ριον λοιπόν κύμα δέν είναι άκίνητον, κινείται δέ ώς τά κύματα

τήν διάδοσιν αύτοΰ. Έ ν ώ άπό τής μεσημβρίας

τοΰ ώκεανοΟ. Περί μέσας νύκτας ύπερεπήδησε τήν Μ άγχην καί

τοΰ μεσονυκτίου τής 1 3 η διαβαίνει τήν έπίπεδον καί χθαμαλήν

αίωρήθη ύπεράνω τής 'Ολλανδίας, τής Λ ίλλης, τών Ιίαρισίων

έπΐφάνειαν τήν πρός βορραν έκτεινομένην, άπό τών άκτών τής

και τοΰ Λ υώ ν

Α γ γ λ ία ς

τή επαύριον οε, τή 1 3 , κατά τήν μεσημβρίαν,

τής 1 2θ« μέχρι

μέχρι τών έκβολών τοΰ Όδέρου, μόλις τήν μεσημ

είκοσι και τεσσαρας ώρας άφου τό πρώτον παρετηρήθη, έπανευ-

βρίαν τής έπιούσης,

ρισκεται, φερον τους αύτούς χαρακτήρας, πολύ μακράν ήδη άπό

ΐσταται πολύν χρόνον περί τάς Ά λ π ε ις , αϊτινες, παρεντιθεμεναι

τοΰ σημείου τής Αφετηρίας αύτοΰ
τήν άρχικήν αύτοΰ διεύθυνσιν
ακτών τής Σουηίιας,

καί μικρόν κεκλιμένον πρός

φαίνεται δ’ έπί τών άνατολικών

επι τών νήσων τοΰ Ά λά ν δ ,

διαβαίνει τό

δίκην φραγμοΰ,

διαπερα

τήν Γαλλίαν

κατά π λά τος, καί

ον διστάζει νά ύπερβή, έλαττοΰσιν ικανώς τό

ύψος αύτοΰ. Μετά είκοσι καί τεσσάρων ωρών πάλην, ύπερπηοα
καί τάς "Αλπεις.

Ά λ λ ά μετά ταΰτα πάλιν, παρουσιάζονται τά

Βερολϊνον, τήν Δρέσδην, διευθύνεται πρός τάς "Αλπεις, ών ακο

όρη τής Τυρολίας, έπειτα δέ τά Καρπάθια καί ό Αίμος· τό δέ

λουθεί τους ελιγμούς, και, παραπορευόμενον τά άνατολικά σύ

κΰμα βραδύναν καί ταπεινωθέν ικανώς ύπό τούτων τών φυσικών

νορα τής Γ α λλία ς, έξαφανίζεται είς τήν Μεσόγειον.

κωλυμάτων,

Ι ό κΰμα έπειτα άποσυντιθεται έπαισθητώς·

τά άκρα αύτοΰ

ύψοΰται πάλιν καί αύξάνει τήν ταχύτητα αύτοΰ,

διαβαινον διά τοΰ Εύξείνου. Όθεν μεταξύ τών ρευστών καί τοΰ

χωροΟσι ταχιον τοΰ μέσου. Τή 1 4 Νοεμβρίου φαίνεται άναχω-

άέρος υπάρχει έντελής αναλογία.

ροΰν έκ Πετρουπόλεως καί έπαναφαινόμενον εις Δαντζίκην, δια-

σφαιρικόν κΰμα διεπέρασε χώρας, έν αίς οί άνεμοι, καίπερ πνέον-

βαΐνον πρός ουσμάς τής Βιέννης,

τες καθ’ όλως

έπειτα κλίνον

καί διευθυνό-

άντιθέτους

Τό περί ού ό λ ό γο ς άτμο-

διευθύνσεις, δέν έκώλυσαν ούτε τόν

μενον πρός τήν Δαλματίαν, ύπερπηδών τόν Άδρίαν, τέμνον τήν

σχηματισμόν

μεσημβρινήν άκραν τής Ιτ α λ ία ς , καί είσδύον πάλιν είς τόν κόλ

λάκις ρίπτουσιν έπί τοΰ έδάφουςμακρόν σχοινίον, ού κρατούντα

πον τοΰ Τάραντος, έξακολουθεΐ,

τήν μίαν άκραν κινοΰσιν αύτό σφοδρώς* τότε όλον τό σχοινίον

άνευ μειώσεως, χωροΰν διά

ούτε τήν κίνησιν αύτοΰ. Τά παιδία παίζοντα πολ-

τής 'Ρωσσίας, τών Παραδουναβίων χωρών καί τής Εύρωπαϊκής

άλληλοδιαδόχως

Τουρκίας· τή 1 5 έπανευρίσκεται έπί τών Καρπαθίων τή 1 6 υ

άφ5 έαυτοΰ ερπον καί διατρέχον όλον τό σχοινίον.

περπήδα τόν Εύξεινον,
άκολουθοΰντες αύτό.

δής αύτη δόνησις εϊκονίζει πιστώς τό άτμοσφαιρικόν κΰμα.

ελλείψει δέ παρατηρήσεων, παύουσιν

κινείται και σχηματίζει

οφιοειδές τι τόξον,
Ή έλικοει-

Αί παρά τοΰ άστεροσκοπείου ληφθεϊσαι έγγραφοι αποδείξεις,

Πάντες θά όμολογήσωσιν, ότι τό φαινόμενον τοΰτο είναι τών
καθολικωτέρων καί άξιολογωτέρων

εκτός τής βαρομετρικής καταστάσεως, περιεΐχον Ιτι καί τά ά-

τής φυσικής τής σφαίρας.

άναγκαΐα στοιχεία πρός έγκατάστασιν όλων τών περιστάσεων,

Είναι ή συμπύκνωσις τής άτμοσφαίρας, ήν πας μετεωρολόγος

τών τήν κίνησιν τοΰ φαινομένου συνοδευόντων. Έ ν αύταΐς πα

βλέπει ύπεράνω αύτοΰ διαβαίνουσαν, άγνοών τήν έκτασιν αύτής,

ρατηρεί τις θερμοκρασίας πολύ άνίσους άπό βο^ρά πρός νότον,

καί τής όποιας τάς κινήσεις δεικνύει ήμΐν έν τώ συνόλω αύτής

βεβαιοΰνται δέ διευθύνσεις άνέμων πάντη

μετά παρέλευσιν τοσούτου χρόνου ό Κ . Λιαΐος.

μάλλον έκπλήττον ήμάς είναι ότι, παρά τήν μεγάλην έκτασιν,

Ό άτμοσφαιρικός ώκεανός έχει άρα τά κύματα αύτοΰ, άτινα

ήν διατρέχει τό κΰμα

άσχετοι· ά λλά τό

καί όλας τάς διαφοράς τοΰ πλάτους και

καλύπτουσι σχεδόν άπασαν τήν σφαίραν, μετατιθέμενα καί κα-

τών κλιμάτων, ή παρουσία αύτοΰ έπήνεγκεν έπί τών ηπείρων ή

νονικώς διευθυνόμενα ώς τά κύματα τής θαλάσσης. Τό κΰμα,

έπί τών θαλασσών καιρόν αίθριον καί τήν εύεργετικήν έπι^ροήν

όπερ άρτι έμελετήσαμεν,

άτμοσφαίρας

διαπερα άπασαν

όρμα

τήν Εύρώπην,

άπό δυσμών

πρός άνατολάς,

καί είς τεσσαρας ήμέρας άπό

γαλήνιου, ήτις συμβιβάζεται μέ τήν μεγάλην υ-

ψωσιν του βαρομέτρου. Ούδέν έτεκμηρίου τόν έν Κριμαία μέγαν

κλύδωνα της θαλάσσης, τόν προκαλέσαντα τήν ερευνάν. Θά ίδω

δείγματος χάριν, εισίν άναμφιλεκτως κινήσεις των κοινοτήτων

μεν of ως,

έν τή άτμοσφαίρα, ή δέ πάντη πρόσφατος άνακάλυψις αύτών

δτι μεταξύ τοΰ άβλαβους τούτου κύματος και τών

καταστρεπτικών τρικυμιών ύφίσταται άμεσος σχέσις, καί δτι ή

όφείλεται είς τήν έπίμονον προσοχήν ολίγων σοφών. Αι ταλαι-

βραχυχρόνιος αύτη γαλήνη είναι συνέπεια ή πρόδρομος φαινο

πωρήσασαι έπί πολλούς αιώνας τάς ήπείρους αίτίαι ύπελήφθη-

μένων όλεθρίων.

σαν ώς γεγονότα άγνωστα, καί δυνάμεθα θα^ρούντως νά πι-

Ή ωφέλεια άρα τής Μετεωρολογίας κατέστη σήμερον ίκανώς

στεύωμεν, δτι πλεϊσται άλλαι γενικαί ένέργειαι έκ τών προσβα-

βεβαία, αι δέ τελευταΐαι αύτής πρόοδοι έποίησαν μάλλον προ

λουσών τούς κατοίκους τής σφαίρας έλάνθανον, έπειδή οί άν

φανές πραγμά τι λίαν άξιόλογον,— τόν ένυπάρχοντα σύνδεσμον

θρωποι ούδέν μέσον έκέκτηντο, δπως προαγγέλλω σι πρός ά λ 

μεταξύ τών διαφόρων κλάδων τής Φυσικής, και τήν άμοιβαίαν

λήλους έκ μεγάλων άποστάσεων τά άποτελέσματα, άπερ ύφί-

ωφέλειαν, ήν δύνανται πρός άλλήλους νά παρέχωσιν. Ή εφαρ

σταντο είς ώρισμένον τινά χρόνον. Ό θεν

μογή τής Μετεωρολογίας μέχρι τών τελευταίων τούτων χρό

έπολυπλασίαζον σχεδόν άνωφελώς τά άστεροσκοπεΐα, έάν δέν κα-

νων άπήντα δύο δυσχερείας έκ τών μεγίστων: Ή πρώτη ήν είς

τώρΟουν νά συνδέσωσιν αύτά πρός ά λλη λα διά συγκοινωνίας

τά καθέκαστα· έπρεπε νά ίδρυθώσιν άστεροσκοπεΐα, καί νά έγκα-

άείποτε έτοιμης καί ταύτοχρόνου, τοΰ τηλεγράφου.

οί μετεωρολόγοι Οά

ταταχΟώσι πολυάριθμοι έργάται μεμονωμένοι. 'Η δ’ άλλη έκώ-

'Χποθέσωμεν, έπί παραδείγματι, δτι θύελλα ένσκήπτει είς Πε-

λυε τό κοινόν εργον ν’άποτε)<εσθή· ήν δέ ό κόπος, δν έπρεπε νά

τρούπολιν· δύνανται αύτοΰ έν άκαρεΐ μάλιστα νά έρωτήσωσι περι

καταβάλωσιν, δπως ένώσωσιν είς κοινόν δέμα τόσας διεσπαρμέ-

τούτου είς δλα τά άστεροσκοπεΐα τής 'Ρωσσίας, καί μετά τινας

νας παρατηρήσεις. Τό πράγμα εννοείται, δτι Οά προσελάμβανεν

ώρας θά μάθωσιν, δτι πνέει έφ’ δλης τής αύτοκρατορίας,

άξίαν μείςονα καί γενικωτέραν, έάν ό αύτός παρατηρητής ήού-

δή ταΰτα τά φαινόμενα δέν είναι παντάπασι τοπικά,) και δτι κα

(επει

νατο μονος και πανταχοΰ νά σπουδάστ) τό αύτό μετεωρολογι

τέχει γραμμήν μακράν άπό βορρά πρός νότον. Τήν έπιοΰσαν θά

κόν φαινομενον. Έ ά ν αι έπιστήμαι μέχρι τοΰδε δέν έπέτυχον νά

μάθωσιν, δτι ή θύελλα χωρεΐ πρός δυσμάς, δτι διευθύνεται πρός

δωσωσιν εις τόν άνθρωπον τό π α ν τ α χ ο ΰ π α ρ ε ΐ ν α ι , τουλά

τήν Γερμανίαν, καί θά άγγείλωσι περί τούτου τούς άστρονόμους

χιστον άνεπλήρωσαν τοΰτο διά τοΰ τηλεγράφου, και ούτως έδω-

τοΰ Βερολίνου καί τής Βιέννης· ουτοι δέθάπεριμείνωσι καί Οά προ-

καν τή Μετεωρολογία τό πολυτιμότατον τών οργάνων αύτής,

ετοιμασθώσι πρός παρατήρησιν. Μ ετ’ ού πολύ τό φαινομενον θά

τό δυναμενον νά ένώσϊ] είς μίαν καί μόνην χεΐρα δλας τάς διε-

περιβάλ/) καί αύτούς, οΐτινες θά προαγγείλωσι τοΰτο είς Γ α λ 

ρευνησεις, τάς γίγνομένας έφ’δλων τών σημείων μ εγάλης χώρας.

λίαν καί ’Α γγλία ν. Έ κ α σ το ς , προθυμούμενος ν’ άναγγείλη με

Ανευ τών ταύτοχρόνων τηλεγραφικών άγγελιώ ν, έκαστον

γάλην τινά άνωμαλίαν, θά δώση καιρόν είς τούς έπαπειλουμέ-

άστεροσκοπεΐον άπομονοΰται. Έ ά ν έκτακτον μετέωρον διαβαίνη,

νους, δπως προσπαθήσωσι νά προφυλαχθώσιν άπ’αύτής. Οί γεωρ

ή άν μ έλλη νά διαβή χώραν τινά, ό παρατηρητής δέν δύναται νά

γοί Οά σπεύσωσι τάς συγκομιδάς αύτών, είς τούς λιμένας θά

ά γγείλη τοΰτο είς τάς χώρας, πρός άς διευθύνεται, ούδέ πρό

ύψωθή ή σημαία τοΰ κινδύνου, ό δέ κίνδυνος, ούτω

τής έμφανίσεως αύτοΰ νά προετοιμασθή είς τήν σπουδήν τών

μενος, άναμφιβόλως έσται ήττον δεινός, ή δταν αιφνίδιος έπι-

μεγάλων άνωμαλιών, αιτινες πρός τό μέρος αύτοΰ διευθύνονται.

πέση. Ένθυμούμεθα βέβαια, δτι τέσσαρες ήμέραι έχρειάσθησαν

Μετά π ολλά έτη, είναι άληθές, αί μέσαι παρατηρήσεις ένίοτε

δπως ή κύμανας τοΰ Βαλουκλαβά άπό Λονδίνου φθάση είς Κρι

έδημοσιεύθησαν, άλλά δέν ύποδεικνύουσι πλέον ούδέν σημεΐον

μαίαν- τηλεγραφική άγγελία θά έπέτρεπεν είς τόν συμμαχικόν

τών εκτάκτων φαινομένων· έάν δέ ταΰτα δέν έπήνεγκαν έν τή

ζ’όλον πολύ πρότερον νά λαβηπροφυλακτικα μέτρα, άτινα θά ή-

καταστάσει τών χωρών μεγάλην τινά άνωμαλίαν, παντελώς έ-

λάττουν τό άποτέλεσμα τής τρικυμίας. Βλεπομεν λοιπον, οτι ο

λησμονήθησαν καί δέν δυνάμεθα πλέον νά έπανεύρωμεν τήν πο

ήλεκτρικός τηλέγραφος ού μόνον δύναται νά παρεχη τή Μ ετεω

ρείαν και άνάπτυξιν αύτών. Αί άτμοσφαιρικαί κυμάνσεις, παρα

ρολογία τήν σπουδαίαν υπηρεσίαν τοΰ μεταβιβαςειν εις κοινον τι

προβλεπό-

κέντρον τήν ειδησιν καί,τά καθέκαστα ατμοσφαιρικές έπιδράσεως
χώρα», έπί πολύ άφεστώσης, ά λλά τή ά^ρωγή αύτοΰ ή Μετεω
ρολογία γενήσεται σπουδή, ής ή ώφέλεια εσται καθημερινή καί
γενική. Θά ούνανται νά προείπωσιν είς χώραν τινά τήν έπαπει-

ΑΙ ΚΑ'ΓλΚΟΜΒΑΙ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ.

λοΰσαν ταραχήν, «5χι δπως προλέγωσι τάς εκλείψεις ύπολογίζοντες τάς ώρας αύτών, ά λ λ ’ δπως άγγέλλω σιν είς σταθμόν σι
δηροδρόμου τήν άφιξιν τών καθ’ όδόν έφολκίων. Αΰτη ή σπου
δαία καί καινή χρήσις τοΰ τηλεγράφου πρό δλίγου έβλήθη είς
ένέργειαν έν Γ α λλία , όμοφωνία δε άποκατέστη μεταξύ τής διευΟύνσεως τών τηλεγράφων καί τοΰ άστεροσκοπείου. Έλπίσω μεν,
δτι ή όμοφωνία αύτη έ'σται ή άφετηρία νέας εποχής διά τήν Με
τεωρολογίαν.
J. J amin.
(λ :

υθ'ρ» μ ετ ά ρ ρ ^ ις Δ . Π Λ Η Θ Ω Μ Δ Ο Γ .)

Αί περίφημοι Κατακόμβαι (Catacum bse) τής 'Ρώμης είναι
άναμφιβόλως έκ τών περιεργοτέρων μνημείων τοΰ ρωμαϊκού πο
λιτισμού, δστις άφήκεν ήμΐν πλεΐστα θαυμασίων ίχνη.
Αί Κατακόμβαι τής 'Ρώ μης εισίν άπέραντα υπόγεια ορύγ
ματα έν εϊδει συριγγών, πλάτος εχοντα συνήθως 4 — 6 ποδών,
ύψος δέ 8 — 1 0 καί εκτασιν μεγίστην. Εκτεινόμενα ύπό τε τήν
πόλιν καί τήν παρακειμένην πεδιάδα, περιέχουσιν, ώς πιστεύε
ται, περί τά εξ έκατομμύρια τάφων. Αύτόθι έθαπτον τά πτώμα
τα τών μαρτυρησάντων, τά όποια έπεσώρευον τρία ή τέσσαρα
ά λλεπ αλλήλω ς κατά στίχους, σκαπτομένης τής γής κατά τά
πλάγια τών πλευρών τής όδοΰ είς σχήμα σηκοΰ, δστις έκλείετο
είτε έπωματίζετο συχνάκις διά πλίνθων οπτών, ένιοτε δέ και
διά μαρμάρου.
’Α λ λά πριν ή έξιστορήσωμεν καί περιγράψωμεν ταύτας, άναγκαΐον νομίζομεν μικρά τινα νά διαλάβωμεν περί αύτών καθ’ έαυτάς θεωρουμένων, περί τής άρχαιότητος καί τής γενικότητος τοΰ
τοωύτου τής ταφής τρόπου.
Π ολλοί λαοί τής άρχαιότητος, κατά τό μάλλον ή ήττον πεπολιτισμένοι, οί Αιγύπτιοι, οί Εβραίοι, οί Ηέρσαι, ot 'Έ λ λ η ν ες,
οί Τνδοί, οί Σκΰθαι, κτλ. ειχον, ώς οί 'Ρωμαίοι, τήν θρησκευτι
κήν ταύτην συνήθειαν τοΰ ένταφιάζειν τούς τεθνεώτας, μέ μόνην
όμως τήν διαφοράν ταύτην, δτι οί μέν εθετον αύτούς έντός τής
γ ή ς, ένώ οί άλλοι, άφοΰ τούς έταρίχευον πρώτον, διεφύλαττον
αύτούς επειτα ή είς τούς οίκους αύτών, ή είς σπήλαια φυσικά
ή τεχνητά.
Κατά τόν Βουαζιέρον, κατά τόν ίδιον τρόπον έγίνετο ό ένταφιασμός καί έν Συρία. Όπου οι Τύριοι είσεδυσαν, εις Μελίτην,
είς Σικελίαν, είς Σαρδηνίαν, εύρίσκομεν τάφους όμοιους. Ό Ββιιΐέ
παρεδέχθη, δτι ύπάρχουσι κατακόμβαι είς Καρχηδόνα· ό 'Ρενάν
είδε τοιαύτας είς τήν Φοινίκην, τήν Μικράν ’Ασίαν, τήν Κυρή-

νην, χαί μέγιστον αύτών αριθμόν έν τη Χερσονήσω· παρά τοΐς

τής γής τό καθήκον τοΰ νά μή μιμώνται κανένα, συντρίβοντες

Ετρ«-υσχοις ύπαρχουσιν επίσης τοιαΰται, είς τάς οποίας άποδίδουσιν άρχήν τινα εθνικήν.

οΰτω πάντα δεσμόν μετά τής κοινωνίας, ήν μετά φρίκης έθεώρουν.

Οί ’Ιουδαίοι, οί Φοίνικες, οί λάτρεις του Μίθρα, αύτοί ένίοτε

Βεβαιότατον είναι, ότι, κατά τούς χρόνους τών καταδιωγμών,
οί χριστιανοί

τών πρώτων αιώνων συχνότατα κατέφευγον

είς

ot είδωλολάτραι, έσκαπτον τό έδαφος διά τούς τάφους των. Τό

τάς Κατακόμβας 'ίνα έξασκήσωσι μυστικώς

έθος τοΰ χαιειν τά σώματα, εκ διάλειμμά των ον έν χρήσει κατά

τω ν ά λ λ 5 ούχ ήττον βέβαιον είναι σήμερον, ότι αί Κατακόμβαι

τήν έποχήν τών Άντωνίνων, έξέλιπε σχεδόν έπί Μακροβίου. Έ ν

έχρησίμευσαν είς τούς πρώτους χριστιανούς καί ώς τόπος έντα-

'Ρώμη τέλος οί χριστιανοί δέν ενσχον τό μονοπώλιον τοΰ είδους

φιασμοΰ, καί ότι περι πλέον, έναντίον τής ά λλης

τούτου τής ταγής, διότι κατά τόν τρίτον αιώνα τοΰτο ήν χοινότατον έν τή πόλει ταύτη.
Ά λ λ 5 ενταύθα άναγκαία διάκρισίς τις. Οί άρχαϊοι 'Ρωμαίοι,
ώς έπίσ/)ς οι ειόωλολατραι, οι

Ιουοαΐοι καί οι Χριστιανοί, οί ό

δοξασίας, έπί

δύο αιώνας ίσχυσάσης καί μέχρις ήμών έπικρατούσης, αί Κατακόμβαι αύται δέν είναι άρχαΐα στάδια έγκαταλελειμμένα, άλλά
καθ5 ολοκληρίαν καί έντελώς κατωρύχΟησαν ύπό τών χρι^ιανών.
‘II ισχύς τοΰ πνεύματος τής ένώσεως, ώς νέα τις διδασκαλία

ποιοι έθαπτον τούς εαυτών νεκρούς, ΙΟετον αύτούς ή έντός ύπο-

χρησιμεύσασα,

γειων, είτε κρυπτών, τάφων ιδιαίτερων, περιεχόντων τά λείψανα

πρώτοι χριστιανοί έδείκνυον

οικογενειών τινων συνηνωμένων, ή έντός κατακομβών, κοινών

τά τής θρησκείας

κροί αύτών,

άρκεΐ σύν τώ σεβασμώ,

όν όμολογουμένως οϊ

είς τόν τόπον,

όπου εκειντ ο οί νε

νά έξηγήση πώς μία κοινωνία πτω χή

καί προγε-

τάφων, ένθα μετά Οανατον εύρίσκετο μέγιστος άριΟμός άνθρώ-

γραμμένη ήδυνήΟη νά έκτελέση τοσούτω μέγα ερ γ ο ν άλλω ς τε

πων, τήν αύτήν πρεσβευόντων θρησκείαν, ή καί κατά τήν αύτήν

δέ, είναι λίαν πιθανόν σήμερον, ότι ό χριστιανισμός ήρίΟμει τότε

άπλώς βιωσάντων έποχήν. Τά έν λόγω ύπόγεια, ή αί κρύπται

πολλά πλούσια άτομα μεταξύ τών οπαδών του. Ε κ τ ό ς τούτου,

αύται, είσιν άρχαιόταται, ενώ αί κατακόμβαι, ώς φαίνεται, έσχον

πρέπει νά είπωμεν, ότι,

τήν άρχήν αύτών κατά τούς τελευταίους χρόνους της είδωλολατρείας.

τακόμβας των, οί ίουδαΐοι καί οί οπαδοί τοΰ Μίθρα έσκαπτον τό

„ Ή λέξις κ α τ α χ ό μ β α ι χαΟ εαυτήν οεν περικλείει έννοιαν

δίση,

τοσοΰτον έξηγήσιμον· παράγεται χατά τινας μέν έκ τής προθέσεως κ α τ α και κ υ μ β ο ς , κατ άλλους οε έκ τής κ α τ ά χαί τ ύ μ 
β ο ς , προφερομένης τής λέξεω ς, κατ’ αύτούς, πρότερον κ α τ ατ ό μ β α ι. Ό π ω ς ποτ5 άν ή, τό όνομα τοΰτο κατ5 άρχάς καθιερώθη είδικώς, κατά τόν Ά γ ιο ν Γρηγόριον (Βιβλ. Γ , τριακοστή
έπιστολή,) είς τό νά σημαίνη τόν ύπόγειον τάφον, έν ώ έτέθησαν τά σώματα τών Α ποστόλω ν Πέτρου καί Παύλου· βραδύτερον όμως, δι5 αύτοΰ έκάλεσαν όλους τούς χρησιμεύσαντας ώς
κοιμητήρια ύπογείους τόπους.
Ή γενικώτερον παραδεδεγμένη μέχρι τής καθ’ ήμάς έποχής
δόξα ήν, ότι αί Κατακόμβαι τής 'Ρώ μης πρέπει νά θεωρώνται
ώς άρχαΐα έγχαταλελειμμένα στάδια, άσυλα τών τυχοδιωκτών,
καταφύγια τών δολοφόνων, ένθα οί πρώτοι χριστιανοί ώδηγήθησαν ύπό τών δούλων, και όπου συνήχΟησαν άπλώς 'ίνα δοξάσωσι τόν Θεόν των έλευθέρως, καί ζητήσωσι τέλος έν τώ κόλπω

ότε οί χριστιανοί

κατώρυττον τάς κα

έδαφος πρός ταφήν, μηδενός σκεπτομένου

τότε νά τούς έμπο-

καί ότι ούδέν κώλυμα εύρον παρά τής έξουσίας, ώς και

έκεΐνοι. "Ωστε δυνάμεθα νά διαβεβακόσωμεν, ότι τό πρώτον τού
λάχιστον έπί δύο αιώνας ούδεμίαν ελαβον άνάγκην νά κρύψωσι
τάς εργασίας των.
Έ ξ άρχής τά κοιμητήρια τής 'Ρώμης

ήσαν τάφοι ιδιωτικοί,

ύπό πλουσίων χριστιανών κατασκευασθέντες δι5 εαυτούς τε καί
διά τούς άδελφούς των· χαί τούς τάφους τούτους ειχον ιδιοκτη
σίαν των ύπό τήν φρούρησιν τοΰ νόμου.
χρόνου,

Π λήν, προϊόντος τοΰ

τά πράγματα ήλλαξαν. Περί τό τέλος τοΰ ’δευτέρου

αίώνος άπαντώμεν είς τούς έκκλησιαστιχούς συγγράφεις, ότι
τά κοιμητήρια δέν άνήκουσι πλέον είς ίδιώτας,

ά λ λ 5 είναι προ

φανώς ιδιοκτησία τής Εκκ λησία ς. Μετά τινα ετη έπί Πάπα Φα
βιανού άπαντώνται π ολλά , τοΰ άριθμοΰ
βαθμηδόν μέχρι τοΰ Κωνσταντίνου.

αύτών αύξανομένου

Είναι πιθανόν, ότι ή χριστιανική χοινότης, όπως περιφρουρηΟή διά τοΰ ρωμαϊκοΰ νόμου,

καταδιώκοντος αύστηρώς τάς μυ-

στικάς κοινωνίας και μή άποδιδόντος άνεξετάστως α ς εταιρίας

μετά τών διακόνων καί ιερέων του είς τήν κατακόμ-βην τοΰ Πρε-

δικαίωμα τοΰ άποκτάν καί κατέχειν, έμορφώθη έν εΐδει έταιρίας,

τεξτάτου. Ό αύτοκράτωρ Γαλιανός άνεκάλεσε μέν τάς διατα-

άναγνωρισΟείσης αύτοκρατορικώ διατάγματι, ώς αί επικήδειοι

γά ς τοΰ πατρός του, άλλά τό παράδειγμα πλέον είχε δοθή· διό

έταιρίαι (co llegia fiu n eratricia), έγκαΟιδρυΟεΐσαι τότε έν 'Ρώμη

τά κοιμητήρια τών χριστιανών δέν άνεΰρον πλέον τήν άσφάλειαν,

ύπό τών εις ταύτόν συνηγμένων

πτωχών, συνεισφερόντων έξ

ήν άχρι τοΰδε ειχον. Έ κ τ ο τ ε , μέχρι τής βασιλείας τοΰ Κωνς·αν-

ίσου ινα έχωσι μετά θάνατον τόπον κοινόν είς ταφήν. Έ ν πάση

τίνου, τό συναξάριον δέν άναφέρει πλέον ή περί μαρτύρων, Ου-

δέ περιπτώσει, ώς ορθότατα παρατηρεί ό Κ . Βουαζιέρος, έάν οί

σιασθέντων έν ταΐς Κατακόμβαις· ούτω δέ βλέπομεν, ότι ό αύ

χριστιανοί δέν ήΟέλησαν νά συμμορφωΟώσι πρός τάς νομίμως

τοκράτωρ Διοκλητιανός έπετείχισεν είς τάς κειμένας Κ ατα

ίδρυμένας ταύτας κοινωνίας, είναι βέβαιον, ότι ίκανώς οπωσδή

κόμβας ύπό τήν όδόν τής Σαλαρίας (via Salaria) πλήθος χρι

ποτε ώφελήΟησαν έκ τής ύπάρξεως αυτών.

στιανών ζώντων, οΐτινες μ.ετέβαινον είς αύτάς παρά τάς διατα-

'Η ιστορία τών Κατακομβών είναι μάλλον δυσεξιχνίαστος ή

γά ς του.

ή άρχή αυτών. Δέν έχομεν πληροφορίας άκριβεΐς κατά τούς δύο

Έ π ί Κωνσταντίνου, τά πράγματα ήλλαξαν φάσιν. Αί Κ ατα-

πρώτους αιώνας, καί μέχρι τοΰ Δεκίου τά εξαγόμενα περί αύτών

κόμβαι διωρθώθησαν, έπλατύνθησαν, έκοσμήθησαν, άνοιγεισών

Κατά τόν χρόνον τοΰτον οί χριστιανοί,

Ουρών καί διευκολυνΟέντων τών τής καταβάσεως μέσων· έν ένί

ώς φαίνεται, άπήλαυσαν είδός τι ελευθερίας. Βεβαιότατον είναι,

λόγω , τό άσυ7>ον τών κακών ημερών έτιμ,ήθη ποικιλοτρόπως.

ότι τό κατ’ άρχάς ή διδασκαλία των διεδόΟη άνευ βίας· οί κατα-

Είναι άληθές όμως, ότι θελήσαντες νά καταστήσωσι τάς Κατα

διωγμοί τοΰ Νέρωνος καί τοΰ Δομετιανοΰ ήσαν τρικυμίαι παρο-

κόμβας ώραιοτέρ£/ς, διέστρεψαν ούκ ολίγον τόν χαρακτήρά των,

δικαί, μή έπεκταθεΐσαι μέχρι τών Κατακομβών. Έ ν τώ μεταξύ,

καί άφτίρεσαν πλείστας αύτών άναμνήσεις.

είναι συμπερασματικά.

έπί Ούασπεσιανοΰ καί Τίτου, τούς χριστιανούς άφήκαν έν πλήρει

Μετά ταΰτα, έπειδή έν τώ Οριάμ,βω ή πίστις τών πρώτων η

ελευθερία. Οϊ μ,ετά ταυτα αύτοκράτορες μέχρι τοΰ Σεπτίμου Σε-

μερών έψυχράνΟη, τό σέβας, οπερ τά ύπόγεια ένέπνεον κοιμ,ητή-

βήρου έλαβον ιδίως κατ’ αύτών μ.έτρα διοικητικά, αύστηρώς μέν

ρια, οί μάρτυρες ούτοι παρελΟούσης πάλης, ήλαττώΟη βαθμη

ένίοτε έκτελεσθέντα, μηδόλως όμως παρακωλύσαντα τήν πρόο

δόν. Έ π ί τοΰ Κώνσταντος, οί είς τάς Κατακόμβας ένταφιασμοί

δον τής νέας θρησκείας. Έ π ί τοΰ Καρακάλλα, ’Αλεξάνδρου Σε-

έγένοντο σπανιώτεροι· έπειτα μετά τινας δις-αγμούς, τό μέν έθος

ού μόνον ούδέν

τοΰ θάπτειν τούς νεκρούς έν ταΐς έκκλησίαις ήρχησε νά έπικρα-

ύπέστησαν, άλλά τούναντίον ευρον προστασίαν. Τελευταΐον, μέ

βήρου καί έπί τών δύο Φιλίππων οί χριστιανοί

τή, αί δέ Κατακόμβαι έγκατελείφθησαν. Πέντε όμως άκριβώς

χρι τοΰ αύτοκράτορος Δεκίου, ότε μάλιστα ή χριστιανική κοινό-

αιώνας οί νεκροί έθάπτοντο έντός αύτών.
Έξηκολούθουν όμως έπί πολύν χρόνον νά έπισκέπτωντ;:; τάς

της διεταράχθη, έσεβάσθησαν τά κοιμητήριά των.
Ή κατά τών νεκρών καταδίωξις χρονολογείται άπό τής βα

Κατακόμβας, πρός τε άνάμνησιν τών καταδιωγμών καί πρός ά-

« Κυβερ-

πόδοσιν σεβασμοΰ είς τά σώματα τών μαρτύρων. Ό άγιος Ι ε 

νώντος τοΰ 'Ιλαρίωνος, λέγει ό Τερτυλλιανός, ό λαός ήρξατο

ρώνυμος διηγείται, ότι «παιδίον ών, κατέβη έκεΐ κατά τήν έορ-

σιλείας τοΰ Δεκίου· ήρξατο δέ τό πρώτον έν ’Αφρική.

κραυγάζων: «άς μή ύπάρχωσι πλέον κοιμητήρια! » Έ ν τή μα

τήν τοΰ Κυρίου μετά τών ομηλίκων του, καί είσεχώρησε μέχρι

νία δέ τών βακχείων των, άπετόλμησα; νά άποσπάσωσι τά πτώ

τών κρυπτών, είς τών όποιων τάς πλευράς φαίνονται πανταχό-

ματα τών χριστιανών άπό τήν ήσυχίαν τών τάφων καί άπό τό

θεν πτώματα έγκεχωσμένα, καί ένθα βασιλεύει σκότος τοσοΰτον

άσυλον τοΰ θανάτου. Ή πράξις αύτη διεδόθη πανταχοΰ έν άκα-

βαθύ, ώστε νομίζει τις, ότι έκεΐ οί λόγοι τοΰ προφήτου έκπλη-

ρεΐ. » Κατά τό 2 5 7 , ό αύτοκράτωρ Βαλέριος άπηγόρευσε τοΐς

ροΰνται: Ζώντες κατήλθον είς τόν αδην.» Έ νταΰθα έξ όλων τών

πιστοΐς νά θάπτωνται είς τάς κατακόμβας των· ό Πάπας Σΐξτος

χριστιανικών μερών συνέρρεον, ώς φαίνεται έκ τών άρχαιοτάτων

ό Β ', άθετήτας τάς διαταγάς τοΰ αύτοκράτορος, έκαρατομήθη

σημειώσεων, τών χρησιμευουσών είς οδηγίαν τών περιηγουμέ26

.

νων τούς τάφους τών μαρτύρων. Ούτω διεσώθησαν δρομολόγιά
τινα προσκυνητών, έπυκεψαμένων αύτούς κατά τούς τελευταίους
χρο'νους του Κράτους. «Πάντες οί προσερχόμενοι έφιλοτιμοΰντο
νά λάβωσιν άναμνήσεις τινάς τν)ς περιηγήσεώς τ ω ν συνήθως δέ
έχεον δαψιλώς πολύτιμα μύρα έπί του συντετριμμένου λίθου τοΰ
τάφου, καί συνήΟροιζον τάς έλαχίστας σταγόνας, αϊτινες διέφευγον διά τών κατωτάτων σχισμάδων, άφοΰ πρότερον έπέψαυον
τό σώμα του αγίου. Βασίλισσα τις μάλιστα της Λομβαρδίας άπέστειλεν έπίτηδες ιερέα τινά, ϊνα συναγάγη καί φέρη τό ελαιον
τών λύχνων, οιτινες έκαιον παρά τοΐς τάφοις τών μαρτύρων. »
(Βουαζιέρος.)
Αί είσβολαί τών βαρβάρων διέκοψαν τήν λατρείαν ταύτην.
Ό π ω ς προφυλάξωσι τά άγια λείψανα άπό τάς καταστροφάς τών
Ά λαρίχω ν καί τών ’Αδόλφων, προέβησαν μέχρι τοΰ νά έξαγάγωσιν αύτά άπό τών τάφων καί μετακομίσωσιν είς 'Ρώμην, δπου
διενεμήΟησαν είς τάς εκκλησίας. Έ κ τ ο τ ε ούδείς πλέον λόγος
ήνάγκαζεν αύτούς νά έτασκέπτωνται τάς Κατακόμβας, ώστε άπώλεσαν τό σέβας καί τήν άνάμνησιν αύτών, καί ούδόλως προσεΐχον είς ταύτας.
Έ ν τούτοις έπιγραφαί, εύρεΟεΐσαι είς τάς Κατακόμβας, άποδειζνύουσι, διά τής χρονολογίας ίδίως, καθ’ ήν έχαράχΟησαν,
δτι σπανίως άτομά τινα κατά διαφόρους έποχάς έλαβον

τήν

περιέργειαν νά ριψοκινδυνεύσωσιν έντός τών ύπογείων αύτών
ορυγμάτων, καί νά έξιχνιάσωσι τά μέρη των. Ά λ λ ’ αί επισκέ
ψεις αύται δέν είναι όλως έξαιρετικαί,

δυνάμεΟα δέ νά είπωμεν

μετά του άββά Μαρτιγνύ ότι, μέχρι τής εποχής του Βοσίου
(B o sio ), τά ιερά ύπόγεια τών πρώτων χριστιανών καί μαρτύρων
σχεδόν έλησμονήθησαν έντελώς.
« Ό άληθής Χριστόφορος Κ ολόμβος τών ιερών κρυπτών τών
μαρτύρων, κατά τόν άββά Μαρτιγνύ, είναι ό άθάνατος Βόσιος.»
ΙΙρό αύτοΰ δέ, κατά διαφόρους έποχάς, διάφοροι σπουδασταί και
πεφωτισμένοι έρευνηταί παρεσκεύασαν αύτώ τήν οδόν. Ούτως ό
ΙΙαμβίνιος περί τά μέσα τοΰ έκκαιδεκάτου αίώνος άνεκάλυψεν
έν ταΐς Ιίατακόμβαις, οδηγούμενος ύπ’ άρχαίων τινών βιβλίων,
τεσσαράκοντα τρία κοιμητήρια ρωμαϊκά. Κατά τό 1 3 7 8 ό δομι
νικανός Ά λφόνσος

Σιακόνιος κατέβη είς τό κοιμητήριον του

ΙΙρισκίλλα, τό άκριβώς ύπό τήν οδόν Σαλαρίαν κείμενον, έπεσκέ-

φθη αύτό έπισταμένως, και συνήγαγεν είς λεύκωμα πλεΐστα
δσα ζωγραφικά σχεδιάσματα.
Συγχρόνως ό Φίλιππος Ούίγχος (W in g h ), εύγενής τής Λουαίνης και άνεψιός του άρχαιολόγου Φιλίππου Ούίγχου, έλθών
είς 'Ρώμην καί συνάψας φιλίαν μετά του Σιακονίου,

έπεσκέφΟη

καί αύτός τό κοιμητήριον τοΰ Ηρισκίλλα, δπου άνεκάλυψεν ευα
ρίθμους έπιγραφάς καί άντέγραψε πολλά ζωγραφικά
σματα, τά όποια δυστυχώς

σχεδιά

άπωλέσΟησαν. Ό Βόσιος φαίνεται,

ότι είχε συγχρόνως καί π ολλά

σχεδιάσματα τοΰ Ούίγχου καί

τό δρομολόγιον τοΰ ΙΙαμβινίου·

δυνάμεΟα λοιπόν νά ύποθέσω-

μεν, δτι προέβη είς τήν άναζήτησιν τών Κατακομβών βοηθούμενος άπό τάς μερικάς άνακαλύψεις ταύτας ώς ύπό μίτου.
« Ό Αντώνιος Βόσιος, λέγει ό άββάς Μαρτιγνύ, ήτο Μελιταΐος τήν καταγωγήν, δικηγόρος έξ επ α γγέλμ α τος, καί διέτριβεν
έν 'Ρώμη περί τά μέσα τοΰ Ι Σ Τ αίώνος ώς πράκτωρ τής Μελιτης. Ουδέποτε προορισμός άρχαιολόγου τοσούτω άκριβώς έξεπληρώΟη ούδέ τοσούτω έπαξίως όσον ό τούτου. Ό εύφυής ουτος
άνήρ, οΰτινος αί φυσικαί δυνάμεις

έξισουντο

μετά τής ηθικής

ένεργείας, τριάκοντα καί πέντε έτών βίον καί ευάριθμα

ποσά

άφιέρωσεν είς άνασκαφήν τών Κατακομβών. Τή βοηθεία τών προ
χείρων πληροφοριών, ήρξατο κατ’ άρχάς άναζητών τήν θέσιν,
δπου, κατά τάς μεγαλητέρας πιθανότητας, επρεπεν έκαστον κοιμητήριον νά άνευρεθή.

Κατελάμβανε

ταχέως καί έκαλλιέργει

μετά σπανιωτάτης άγχινοίας δλα τά διδόμενα, δσα τυχαίως παρίσταντο

αύτώ, ως κρημνισμα τι γή ς, ή άνασκαφή φρέατος ή

οίνώνός τίνος κτλ. καί άμα δίοδός τις
δέν υπήρχε πλέον ούτε κίνδυνος,

οίαδήποτε τώ ήνοίγετο,

ούτε έμπόδιον, δυνάμενον

νά

άναχαιτίση αύτόν του νά καταβή είς τάς Κατακόμβας. Έ π ρ επ ε
πολλάκις μέ τάς ιδίας του χείρας καί μέ αύτοΰ κίνδυνον τής ιδίας
ζωής νά άνοιξη δίοδον, ϊνα είσδύση είς τά ύπόγεια ορύγματα,
έμπεφραγμένα ύπό προσχωμάτων

καί κρημνισμάτων αιωνίων.

Διηγείται ό ίδιος, δτι, Οέλων νά έπισκεφΟή μετά τίνος άσφαλείας
τό κοιμητήριον του άγιου

Καλλί,στου,

έφωδιάσΟη μέ άγαΟίδα

νήματος, ού τήν άκραν εδεσεν είς τήν είσοδον, μέ πτύα καί σκαπάνας καί μέ άφθονα κηρία καί έδώδιμα, δπου μετά άκαταπαύστους έρεύνας ικανών ήμερών καί νυκτών συνήγαγεν δ,τι ένδια
φέρον, άντιγράψας άπάσας τάς έπιγραφάς, σχεδιάσας τάς ζω-

γραφίας, χαράξας όλα τά διαγράμματα μετά

τοσαύτης άκρι-

βείας, ήν πάντες οί νεώτεροι σοφοί έσεβασθησαν.
Ό Βόσιος έτελεύτησε πριν δημοσίευση τό άποτέλεσμα τών
έρευνών του. Τό χειρόγραφόν του τριακοντάκις έδημοσιεύθη μετά
τήν τελευτήν του
R o m a su b teran ea.

είς μέγαν

τόμον δίπτυχον,

έπιγραφόμενον

Τκανοϊ σοφοί μετά τόν Βόσιον

έπεσκέφθη-

σαν τήν υπόγειον 'Ρώμην, και συνέγραψαν περί αύτής σπουδαία
έργα· χάρις δε εις τάς έρευνας τών σοφών τούτων, τά πολύτιμα
ταΰτα μνημεία της αρχής τοΰ χριστιανισμού δέν άπωλέσΟησαν,
ά λλά μένουσιν έσαεί κτήμα τής έπιστήμης. Δυστυχώς σήμερον
αί υπόγειοι οδοί τών στοών τυνεχώσθησαν βαθμηδόν

και χρή-

ζουσιν έπιμελείας, ής στερούνται ένεκα τής άνεχείας τής ρωμαϊ
κής κυβερνήσεως.
Αί Κατακόμβαι τής 'Ρώ μης άπολαύουσι φοβέρας τίνος ύπολήψεως, τήν οποίαν ούκ ολίγον συνετέλεσεν όπως
διαρκή ή διήγησις τραγικών γεγονότω ν, κατά
συμβάντων έποχάς. Διηγούνται, ότι πολλοί

καταστήση

διαφόρους έπι-

περιηγηταί

άπερί-

σκεπτοι περιεπλανήΟησαν εις τούς λαβυρίνθους τών έπιτυμβίων
τούτων στοών καί άπέθανον έκ πείνης, μή δυνηθέντες νά εύρωσι
τήν έξοδον. Τό γνωατότερον τών γεγονότων τούτιυν είναι τό
συμβάν είς τόν ζωγράφον 'Ροβέρτον, τό όποιον έδωκεν άφορμήν
είς τόν άββάν D ellille *νά παρεισάξη θαυμασιώτατον έπεισόδιον
εις τό ποίημά του τό έπιγραφόμενον « Ή φαντασία.» (α)

« Ά φοΰ είσεχωρήσαμεν είς τήν πρώτην όδόν τοΰ άχανοΰς
τούτου άντρου,— Βλέπεις, με ειπεν, ένθεν z αι ένθεν νθΰ βράχου
τούτου τόν τόπον, όπου έπεσωρεύοντο οί νεκροί; εύρεθησα/, ω.,
λέγετα ι, μέχρι τούδε έπέκεινα τών 4 0 0 ,0 0 0 πτωμάτων, άτινα
ήσαν πάντα σώματα μαρτύρων.
« Έ ν τούτοις ούτε αί περιγραφαί τών βασάνων, άς μοί έ^ωγράφιζεν ό οδηγός μου διά τών τρομερωτέρων χρωμάτων, ουτε
αύτά τά τήδε κάκεΐσε άπαντώμενα βασανιστήρια όργανα μοί ένέπνευσαν τοσούτον τρόμον, όσον τά κρημνίσματα, άτινα συνεχώς
συμβαίνουσιν είς τό έπικίνδυνον τοΰτο υπόγειόν, εις τό όποιον
πολλάκις ξένοι περιηγηταί είσήλθον, καί οεν έξήλθον πλέον οί
δυστυχείς.
« Πρό τριάκοντα έτών, έξηκολούθησεν ό όοηγός μου, νέος
τις είσήλθε μετά τής συζύγου του, οδηγούμενος ύπό πυρσοφόρου. Ειχον προχωρήσει άρκούντως, ότε, ώ συμφορά! κατεκάθησεν οπισθέν των τό στέγασμα καί εφραξε τήν όδόν. Μετά τήν
εσπέραν ζητοΰσι πανταχοΰ τής μονής τόν οδηγόν, καί μή ευρίσκοντες αυτόν, διευθύνονται και εις τά υπόγεια κοιμητηρια

άνα

πτουσι φώτα, καταβαίνουσι σπεύδοντες, εισχωρούν καί βλέπουν
τό νέον συγκάθισμα. Φωνάζουν καί άκούονται, έπειδή διακρίνουσι καθαρώς τήν άπάντησιν* άλλά μετ όλίγον δέν ήκούετο
ά λλο τι πλέον, είμή συγκεχυμένοι στεναγμοί, οϊτινες καί αύτοί
Ιπαυσαν άκολούθως, έως οδ αιώνια σιγή τάφου χατεχάλυψε τά

Άκούσωμεν περιηγητήν τινα άφηγούμενον τάς έντυπώσεις, άς

πάντα!
« Έ φ ριξα είς τήν διήγησιν ταύτην τοΰ όδηγοΰ μου. Όποια

έπροξένησεν αύτώ ή κατάβασίς του είς τήν νεκρόπολιν ταύτην:

κακά έπλαττεν ή φαντασία μου, συμβαίνοντα όπισθεν του συγ-

« Είσήλθον χθες είς τά ύπόγεια κοιμητήρια τής μονής τοΰ

καθισμένου έκείνου χώματος! ότε τό φώς έπλησίαζε νά σβεσθή,

άγιου Σεβαστιανού. Ό ’Ιακωβίνος οδηγός μου έφαίνετο εύφυής

ότε έντελώς έσβέσθη, ότε ή δυστυχής γυνή δέν έβλεπε πλέον

καί είς άκρον χαρίεις άνθρωπος.

τόν άνδρα, ό δέ οδηγός δέν Ιβλεπε πλέον τήν όδόν! ότε τέλος
πάντων τό σκότος έκεΐνο μετεβλήθη είς αιώνιον τοΰ θανάτου σκό

(α ) Ό Συγγρβφεΰ;, μετά την ιστορικήν ταύτην π ε .ί τών Κατακομβών άφηγησιν, αναφέρει το έν λόγω EitEtoMtov, τό όποιον παραλείπομεν, οι; μικρόν σχετιζό·
μενον με τό ζήτημα τών Κατακομβών.

Τό πεοιεργότατον

εν τούτω είναι, ότι ό

« Ακολουθών τόν δρόμον του ό οδηγός μου, άφηγεΐτο τήν

άπο-

ιστορίαν τών υπογείων κοιμητηρίων τούτων· ώμίλει δέ περί αύ

ψυχρά '/.at φοβερά σκότη τών λαβυ

τών μετά τοσαύτης προθυμίας, ώστε έφαίνετο, ότι είχε σταθε-

ποιητής θαυμασίως παριστα τήν αμηχανίαν καί τήν αγωνίαν τοΰ ‘Ροβέρτου,
λέσαντος τό νήμα, καί οΐον ταφίντος ύπό τά

το ς, καί άμφότεροι ήνόησαν, ότι ήσαν ζώντες έντός τοΰ τάφου!

ρίνθων τούτων, πριν ή έπέλΟτ] ό θάνατο;, καί τήν χαράν ή μάλλον τήν νε/.ρανιςαccv τοΰ ανθρώπου, άνευρόντο; τυχαίως τόν μίτον,

οιτις

ίϊο ίυ ν ιμ ει αύτώ μέ τήν

ράν περί τών λεγομένων πεποίθησιν. «Ε ν τα ύ θα , έλεγεν, οι χρι

Πρός συμ-λήρωσιν δέ τοΰ άρθρου τοΰτου παρατιθέμεθά τινα περί

στιανοί, διωκόμενοι ύπό τών Καισάρων, ήρχοντο πάσαν εσπεραν

τών Ιν ταΐς Κατακόμβαις τή ς 'Ρ ώ μ η ς χριστιανικών και εβραϊκών επιγραφών, κατά

ΐνα τελέσωσι τάς άγιστείας αύτών. Γυναίκες, παιδία, γέροντις,

ζωήν, μέ τό φώς.

μεταφραϊΐν τής Τεργε^ταίας ‘ Η μ έ ρ α ς

Ιχ τής E d itu b u rg h R e v ie w .

X. Μ .

πλούσιοι χαί πτωχοί, άπαντες ένί σ τόμα η καί μια καρδία έπε..αλούντο τόν Θεόν είς τούτον τόν τόπον.

Τή

1 9 ]3 1

Μαίου 1 5 7 8 άρχήν έλαβεν

έν τή ιστορία τής

Ε ντα ύθα ή δέησις,

χριστιανικής αρχαιολογίας άξιόλογος σπουδή. Κατ έχεινην αλη

τήν όποια > ηρχι^ε σεβάσμιος τις ιερεύς, οιαχεομένη άπ’ άκρου

θώς τήν ήμέραν άνεκαλύφθη έν 'Ρώμη παλαιόν τι κοιμητήριον

εως άκρω/ τής απέραντου ταύτης κρύπτης, άνήρχετο πρός τόν

έκτεινόμενον, ώς ύπόγειός τις πόλις άχανής, ύπό τήν όοόν

ϊψιστον. Οποία αξιοθαύμαστος συμφωνία τόσων καρδιών δεο-

Σαλαρίαν, έξ ού έπληρώθη χιλιετές

κενόν, ύπάρχον έν τοΐς

μένων! Συχνάκις οί πιστοί, κατ’ αύτόν τόν καιρόν τής θρησκευ

χρονικοΐς τού χριστιανισμού. Τυχαίως πως άπεδόθησαν ούτως

τικής κατανύξεως, έφερον είς τό μέσον τής όμηγύρεως τά πτώ

είς τήν χριστιανικήν εύλάβειαν και έπιστημην αι παλαιαι Κατα-

ματα τών χαρατομηθέντων ύπέρ τής πίστεως αδελφών δέν άνε-

κόμβαι, "άνευρεΟεΐσαι είς ήν κατάστασιν διετέλουν ότε ό άγιος

στεναι,ο > όμως τοτε, ούτε έκλαιον, ούδ’ έμέμφοντο τήν τύχην

'Ιερώνυμος τάς περιήρχετο κατά πάσαν κυριακήν, μετά τήν λει

καί αύτοί οί πλησιέστεροι τών φονευθέντων συγγενείς, ά λ λ ’έξη-

τουργίαν, συνοδευόμενος ύπό τών συνέταιρων του, έκπληττομε-

κολουθουν μετά συντριβής καί κατανύξεως τήν προσευχήν των.

νων έκ τού θεάματος. Τότε ό Φαβιανός καί ό Κορνηλιος έχαρατ-

« Αίφνης, ένώ κατα τινα έσπεραν ήσαν συνηγμένοι έπί τό

τον τά όνόματά των έπί τών τοίχων, και τότε ό ποιητής Πρου-

αύτό προσευχόμενοι, άκούουσι μέγαν θόρυβον καί βλέπουν συγ

δέντιος περιέγραψε τάς σκιεράς και σκολιάς αύτών στοά? οι ε

χρόνως μεγάλην λάμψιν. Ή τ ο λόχος άσπλάγχνων ςγατιωτών,

πών έμπεπνευσμένων

οι όποιοι, άνιχνεύοντες, κατώρθωσαν νά άνακαλύψωσι τό ύπό-

Ή άνακάλυψις αύτη έβαλεν άπασαν τήν

γειον· είσεπήδησαν δέ ώς θηρία άγρια, καί έσφαζον άφειδώς καί

Πιστοί, τεχνΐται, αρχαιολόγοι, όλοι ετρεξαν σωρηοόν είς έπί-

άοιακρίτως, επειδή οι χριστιανοί έκυπτον τόν αυχένα μ εγαλο-

σκεψιν τού άρχαίου καταφυγίου τού γεννωμενου και κατατρεχο-

ψύχως. Γυναίκες τινες και παιδία κατώρθουν νά φύγωσιν, ά λ λ ’

μένου χριστιανισμού·

οί ασπλαγχνοι δήμιοι, τρέχοντες καί αύτών κατόπιν καί φέρον-

θουσιασμός δέν είχε πλέον όρια. 'Ο άναγινωσκων τήν περιγρα

τες άνά χεΐρας τόν σίδηρον καί τό πυρ, έφόνευον άπηνώς τούς

φήν τού Βοσίου, ένός τών νοημονεστερων και τολμ/]ροτέρων ε

προστυχόντας, εως ού έπεκράτησε πανταχοΰ σιωπή βαθύτατη,

ρευνητών, νομίζει ότι ζή εις τάς αύτάς έκείνας ημέρας, καθ άς

ήτις καί αύτούς τούς ίδιους κατεπτόησε καί έφερεν είς συναίσθη-

διεδόθη έν 'Ρώμη ή άνακάλυψις, και κυριεύεται ύπό τής συγκι-

σιν όθεν έξελθόντες,

κατεπάκτωσαν διά παντός τόν άπέραντον

ύπό

τής μεγαλοπρεπειας

τών τόπων.

Ρώμην είς κίνησιν.

μάλιστα δε τών σοφών χαι λογιών ό έν-

νήσεως, ήν ήσθάνθη έξ αύτής όλη έκείνη ή γενεά τών χριστιανών.

αύτόν τής Χριστιανοσύνης τάφον. Ά λ λ 5 ή εύσέβεια τών πιστών

Ό Βόσιος καταβαίνει είς τήν ύποχθόνιον χώ ραν

μετεκίνησε καί τά νέα εμφράγματα, ήνοιξε πάλιν τήν είσοδον,

προχωρεί γοργοΐς βήμασι, κοιοτι ή καταβιβρωσκουσα αυτόν α

χαί, είσελθοΰσα, συνέλεξεν εύλαβώς πάντα τά οστά καί πάσαν
τήν χόνιν τών μαρτύρων εκείνων.

νυπομονησία τόν δίδει πτέρυγας·»

«

και ότε μεν

ότε δε ερπυζει ως οφις διά

μέσου τών πετρών καί τών χαλασμάτω ν, παρηγορούμενος διά

Αφοΰ^ έφθάσαμεν μέχρι τινός, ό-όδηγός μου εστη, έγώ δέ

τόν φυσικόν μόχθον αυτού υπο τής ιόεας, οτι κη ταπεινωσιςαυτη

έλυπήθην, διότι έπεθύμουν, εί δυνατόν, νά ρίψω είς τούς παναρ

συνάδει πρός τόν σεβασμόν, μεθ’ ού είναι πρέπον νά προσέρχηται

χαίους κευθμώνας δύο τρεις άκτΐνας τού ώχριώντος φωτός, τό

τις είς τόπον καθιερωμένον ύπό τοιούτων άναμνήσεων.» Ά λ λ ο τ ε

όποιον μέ ώδήγησεν εως τότε. ^Καθήσας έπί τίνος πέτρας, ψ

δέν βλέπει άλλο είμή τοίχους όλως γυμνούς, καί άλλοτε ζω-

ρέμβαζον έν μέσω τού άνηλίου εκείνου σκότους· καί μέχρι τοΰδε

γραφίας λαμπράς, ώς νά έτέθησαν έπ’ αύτών μόλις χθές τά

ετι άρέσκομαι, έρχόμενος συχνάκις, ,νά δοκιμάζω καί προ τής
ειμαρμενης ώρας τήν νύκτα, τήν έρημίαν καί τόν παγετόν τοΰ
θανάτου. »
Ειπωμεν τινα

καί ήδη περί τών έν ταΐς Κατακόμβαις είς

πλήθος άνευρεθεισών χριστιανικών καί έβραϊκών έπιγραφών.

χρώματα· καί έπιγραφάς, τόσον καλώς διατηρουμένας, ώς άν
ήσαν έγκεχαραγμέναι εις τον λίθον.

Ενι λογω , ο άοκνος ζήλος

καί ή άφοσίωσις τού περιωνύμου άρχαιολόγου τούτου πρός τήν
έπιστήμην είσιν άπαράμιλλα.
«Εφοδιαζόμενος μέ ζωοτροφίας διά μίαν όλην έβδομάδα, —

χαί ζωοτροφίας άναχωρητοΰ, σημειώσατε, — λέγει

ό Τσαάκ

ώς ό Θεός, οί άγιοι, αί έκκλησίαι, τά ιερά κοσμήματα, αί έορταί,

Δισραέλης, ό νέος ούτος ΓΙλίνιος είσέδυεν είς τά ένδότατα δαδο

τά μυστήρια, ή ιεραρχία, οί μοναχοί, οί λαοί, τά εκκλησιαστικά

φορών. Συνοδευόμενος δέ καί ύπό τινων φίλων, είς τούς οποίους

άξιώματα, αί τέχναι καί τά επιτηδεύματα, καί τέλος οι νόμοι

ειχε μεταδόσει τόν ενθουσιασμόν τούτον, έσάρωνε τά ερείπια, ά-

τής Εκκλησίας. Ό Δανσέττας συνέλαβε μάλιστα τήν ιδέαν καί

ποβάλλων τά χώματα καί τούς λίθους, έως οΰ έξέχωνεν ένα

περί πονήματος τίνος άποκλειστικώς θεολογικοΰ, ως καθίσταται

τάφον ή καθίστα εύανάγνωστον επιγραφήν τινα. Μοχθών ούτως

τοΰτο δήλον έκ τοΰ τίτλου, τόνόποΐον είχεσκοπόν νά έπιγράψτ):

έπιπο'νως, άνεκάλυπτεν άγάλμ ατα, άνάγλυφα, ζωγραφίας, επι

T eo lo g ia lapidaria, τουτέστι Λ ι θ ο γ ν ω μ ι κ ή θ ε ο λ ο γ ί α . ^ Α λ-

τύμβια, ύπό τών οποίων περιστοιχούμενος, μνημείων γενεάς

λ ’ ούδ’ ό Ζαχαρίας ούδ3 ό Δανσέττας εζησαν ώστε νά πληρώσωσι

βιωσάσης ύπό γην, ύπηγόρευεν είς τούς φίλους αύτοΰ μυρίας

τό κοινόν αύτών εργον μετά θάνατον δμως τοΰ Ζαχαριου, και

σημειώσεις.»

κατά παράκλησιν αύτοΰ, άνέλαβεν αύτό ό Γαετάνος Μαρίνης,

"Απ’ εκείνης της στιγμής άρχεται, κυρίως είπεΐν, ή περί τάς

μακρόν δαπανήσας χρόνον είς σύναξιν καί προπαρασκευήν τοΰ

χριστιανικάς έπιγραφάς επ ίσ η μ η , διότι έως τότε, δσαι ύπήρχον

άπειρου ύλικοΰ.

συνηγμεναι καθ’ δλην τήν Ιτα λ ία ν δέν ύπερέβαινον τάς χιλίας-

τ ά ς χριστιανικάς έπιγραφάς τών δυο πρωτων αιωνων αλλάδιε-

μαλιστα δέ, επειδή ούδεμία έξ αύτών δέν ειχεν άνακαλυφθη είς

μέρισε μέν αύτάς είς κλάσεις, άφήκε δετήν καθαρώς θεολογικήν

τάς Κατακόμβας, ούδεμία ύπήρχεν άρχαιοτέρα τοΰ έτους 5 5 3

κατάταξιν αύτών είς τόν Ζαχαρίαν, παραδεχθείς σχέδιόν τι λίαν

μετά Χριστόν.

Τούναντίον δέ σήμερον, μόνον τής 'Ρώ μης αί

προσεγγίζον πρός τό τοΰ Γρουτέρου, συγγραφέως τοΰ πονήμα

χριστιανικαι έπιγραφαί, αί προγενέστεραι τοΰ έκτου αίώνος, ύπερβαίνουσι τάς ένδεκακισχιλίας. Καί όμως ή σπουδή τής χρι

τος C orp u s inscriptionum .
Τό εργον τοΰ Μαρίνη διεκόπη ύπό τής Γαλλικής έπαναστά-

στιανικής έπιγραφολογίας, ήτις έπί πολλά έτη ήχολουθεΐτο άνευ

σεως· άποθνήσκων δέ, άφιέρωσεν είς τήν βιβλιοθήκην τοΰ Ούα-

ώρισμένων άρχών καί άνευ σταθεροΰ συστήματος, μόλις έπί τών

τικανοΰ δλα τά χειρόγραφά του, τά όποια, έπ’ έσχάτων τακτο-

ημερών ήμών ελαβε τήν τροπήν,

ποιηθέντα ύπό τοΰ 'Ρόσση, άπαρτίζουσιν δχι ήττονα τών τριά

ήν ύπέστησαν και δλαι αί

άλλαι έπιστήμαι ύπό τούς ήμετέρους δφθαλμούς· ούδείς δέ διέπρεψε κατά τοΰτο δσον ό έν 'Ρώμη ιππότης I. Β. Δέ 'Ρόσσης.

Τούτου ή συλλογή εμ ελλε νά περιλαβη ολας

κοντα καί ένός τευχών.
Αί Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ α ι έ π ι γ ρ α φ α ί

τοΰ 'Ρόσση είναι, κατά

Συμφερει εις τούς καθ’ ήμάς θεολόγους νά μάθωσιν, δτι τούς

τήν άκριβή τοΰ λόγου σημασίαν, πόνημα δλως νέον, νέον μέν

κυρίως περί τήν άρχαιολογίαν άσχοληθέντας σοφούς τής Ι τ α 

κατά σχέδιον, τό οποΐον ο Ροσσης ησπασθη, και κατά τά χρο

λίας έπί τών έπιγραφών, αΐτινες εύρίσκονται είς τάς Κατακόμβας

νολογικά όρια, είς τά όποια τό περιεκλεισε, και κατά την ταξιν,

τής

τήν οποίαν

Ρώμης,

διεδέχθησαν θεολόγοι, έλθόντες είς π ολλά ς καί

άκολουθεΐ, νέον δέ καί διά τήν άκρίβειαν, έν ύ\ εξε

σπουδαίας άντιφάσεις περί τό δογματικόν τής θρησκείας. Τούτων

ρευνά τήν ύλην αύτοΰ, καταδεικνύων τήν ήλικίαν καί τήν γνη

οι διασημότεροι εΐσίν οί ίησουΐται ’Αντώνιος Ζαχαρίας καί Φ.

σιότητα πάσης έπιγραφής, καί τέλος, νέον κατά τήν γραμματι

Δανσεττας (D anzetta), γράψαντες έπί τοΰ προκειμένου λατινιστί

κήν έκάστης αύτών έπιστασίαν. Ό πρώτος τομος λοιπόν περιε-

πραγματείαν τινά ειδικήν, έπιγραφομένην:

χει μόνας τάς χριστιανικάς έπιγραφάς τής Ρώμης, και έξ αυ

«Περί χρήσεως τών
Τό

τών τάς πρό τοΰ ΣΤ' αίώνος άλανθάστους χρονολογικώς καί

σχέδιον αύτών ύπήρχεν εύρύ, καί άν έξετελεΐτο κατά πάντα,

άναντι^ρήτως γνήσιας. Τό δεύτερον μέρος θάπεριλάβη «έκ λελεγ-

μεγάλω ς σήμερον θά έχρησίμευεν

μένας έπιγραφάς,» ήτοι πρώτον μεν τάς ιστορικάς και θρησκευ-

παλαιών χριστιανικών έπιγραφών ώς πρός τήν, θεολογίαν.»

λογίας καί τής ιστορίας.

είς τήν σπουδήν τής τε θεο

Αί έπιγραφαί, τάς οποίας συνέλεξαν,

τικάς, έπειτα

δ’ έκείνας,

αΐτινες, διά τών σχημάτων καί τών

εμελλον νά καταταχθώσιν ύπό διαφόρους τίτλους, περιλαμβά

συμβόλων αύτών, φέρουσιν είς φώς τό δόγμα, τήν λατρείαν ή

νοντας άπαντα τά ζητήματα, δσα ένδιαφέρουσι τήν θεολογίαν·

τήν ηθικήν τοΰ χριστιανισμού. Τό δέ τρίτον μέρος εσεται καθα-

ρώς τοπογραφικόν, ήτοι Οά καταοεικνύη τόν οίκεΐον πάσης επι

στιανοί, έν τή πολιτική καί κοινωνική τάξει, ήκολούθουν τά αύ

γραφής τόπον έν ταΐς συνοικίαις της παλαιάς 'Ρώμης· πρός δέ

τά σχεδόν έθιμα, τά όποια καί οί εΐδωλολάτραι· καί έπειδή τών

θά περιέχη καί τάς έπιγραφάς,

τών όποιων ή Οέαις υπάρχει ά

είδωλολατρών αί επιτύμβιοι έπιγραφαί σπανίως έφερον χρονο

γνωστος ή αβέβαιος, ώς καί τάς αμφιβόλους. Διά τό τελευταΐον

λογίαν, ούδ’ οί χριστιανοί έφρόντιζον περί τούτου. ’Ολίγον κατ’

τοΰτο τεΰχος έπεφύλαξεν ό 'Ρόσσης τάς έπιγραφάς τών Ε β ρ α ί

όλίγον όμως οί χριστιανοί ήσπάσθησαν τό έθος τοΰ νά μνημο-

ων της 'Ρώμης· άλλά διά τό μέρος τοΰτο της πραγματείας ή

νεύωσιν έν τή λειτουργία τούς κεκοιμημένους αυτών, καί ούτως

μών ικανά άρυόμεθα καί ήδη φώτα έκ της συλλογής τοΰ πατρός

έοέησε νά σημειώσι τήν

ήμέραν τής τελευτής ή τής ταφής, έ

Σαρούκκη (padre S aru cci.)

πειτα δέ, μετά μικρόν,

προσέθηκαν παρά τή ήμερα τοΰ μηνός

Τά πρώτον λοιπόν τεύχος τοΰ 'Ρόσση περιέχει, ώς είπομεν,
είναι γνωστόν, κατά

καί τό έτος. Διετήρησαν δέ αύτοί τό έθος τοΰτο καί άφοΰ οι είδωλολάτραι τό παράτησαν.

μόνον χρονολογημένας έπιγραφάς.

Ώς

τους πρώτους αιώνας, οι χριστιανοί

έσήμαινον τόν χρόνον είτε

Τά εις τάς Κ ατα/όμβας έπιτύμβια φέρουσι χρονολογίαν ώς

διά τοΰ έτους τοΰ έπισκόπου αυτών, είτε διά τινων έκ τών πολι

καί τά τών συνήθων κοιμητηρίων, καί είναι άληθώς άξιοπερίερ-

τικών διατυπώσεων, αί όποΐαι ήσαν έν χρήσει εις τους τόπους

γον τό ν’ άκολουθή τις έν τή συλλογή τοΰ 'Ρόσση τάς αναλο

ένθα έκατοίκουν. Εις τήν 'Ρώμην έχρησίμευε κοινώς ώς χρονο

γίας άμφοτέρων κατά τάς διαφόρους περιόδους τής άναπτύξεως

λογία τό ύπατικόν έτος· ά λ λ ’ όμως, είς τινας περιπτώσεις, ό

τής άρχικής Εκκ λησία ς. Μέχρι τοΰ έν έτει 2 1 2 έκδοθέντος ψη

'Ρόσσης έβοηθήθη εις τήν ερευνάν ταύτην καί έξ άλλων χρονο

φίσματος περί άνεξιΟρησκείας πρός τούς

λογικών τεκμηρίων. Μια έκ τών έπιγραφών, ών ή χρονολογία

δόν τά έπιτύμβια είναι έκ τών Κατακομβών. Καί ύπ’ αυτόν δέ

υπάρχει βεβαία, ή παλαιοτάτη πασών, προχωρεί μέχρι τής τρί

τόν Κωνσταντίνον, άπό τοΰ

3 1 2 μέχρι τοΰ 3 3 7 , περί τά δύο

της ύπατείας τοΰ Οΰεσπεσιανοΰ, συμπιπτούσης μετά τοΰ 71 σω

τρίτα τών χρονολογουμένων

έπιγραφών προέρχονται ώσαύτως

τηρίου έτους. Ή έπιγραφή αΰτη είναι τεμάχιον, καί έξ οϋδενός

έκ τών Κατακομβών. ’Επί τών υιών τοΰ Κωνσταντίνου καί έπί

τεκμηρίου άποδεικνύεται ώς οΰσα χριστιανικής καταγωγής* μό

Ίουλιανοΰ τοΰ ’Αποστάτου, τά ήμίση τών έπιτυμβίων είναι ώ

νον δέ θεωρείται ώς τοιαύτης,

έπειδή εύρέθη εις τάς Κατακόμ

σαύτως έξηγμένα έκ τών Κατακομβών έκτοτε όμως έλαττοΰν-

βας, καί έπειδή ό πίναξ αυτής έχει τι παρεμφερές πρός τούς πί

ται. Κατά τά τελευταία έτη του τετάρτου αίώνος, ότε ή Ε κ κ λ η 

νακας τούς ευρισκομένους συνήθως έπί τών χριστιανικών μνη

σία, έγκαταλείψασα τά ύπό γήν καταφύγια αύτής,

μείων. Δευτέρα τις έπιγραφή χρονολογείται άπό τοΰ έτους 1 1 1 ·

πως λάβη τόπον ύπό τόν ήλιον, αί έπιγραφαί τών Κατακομβών

έπειτα υπάρχει κενόν μιας περίπου

άποτελοΰσι μόλις τό εν τέταρτον μεταξύ τών άλλω ν. Μεταξύ

έκατονταετηρίδος, καθ’ ήν

ούδεμία φαίνεται χρονολογουμένη έπιγραφή.

Ά λ λ ’ άπό τοΰ έ

τους 2 0 4 έπαναλαμβάνεται ή σειρά τών χρονολογημένων

έπι

γραφών, ών άριθμοΰνται 2 8 μέχρι τής ειρήνης τής ’Εκκλησίας,
τής έν έτει 3 1 2 .
Μετά δέ τήν τής ’Εκκλησίας ειρήνην, ό άριθμός τών χρονο
λογούμενων έπιγραφών αυξάνει

τάχιστα.

Μεταξύ τής άναβά-

σεως τοΰ Κωνσταντίνου καί τοΰ τέλους τοΰ τετάρτου

χριστιανούς, όλα σχε

έξήλθεν ό

τοΰ 4 0 0 καί τοΰ 4 1 0 άποτελοΰσι τό δέκατον, έπειτα δέ έξαλειφονται όλοτελώ ς.

Έ π ί τή βάσει ταύτη ό 'Ρόσσης

κανόνας, δι’ ών προσδιορίζει τήν

ιδρύει τούς

έποχήν τών άχρονολογήτων

έπιγραφών. Έ ά ν τις έξ αύτών άποδειχθή έξελθοΰσα έκ τών Κα
τακομβών, άμέσως

συμπεραινεται ώς μή ύπερβαίνουσα τό τέ

λος τοΰ τετάρτου αίώνος, ή τό πρώτον έτος τοΰ πέμπτου.

αίώνος,

Εις τάς έν 'Ρώμη δέ χριστιανικάς έπιγραφάς ή Ε λλη νικ ή

πεντήκοντα.

γλώσσα άπαντάται έν μικρά αναλογία. Μεταξύ τών έπιγραφών

Τοσαύτας δέ σχεδόν παραδίδει καί ό πέμπτος αιών, ά λ λ ’ είς τόν

τών τεσσάρων πρώτων αιώνων, μόλις είκοσιν άπαντώνται γε-

έκτον πάλιν αιώνα έλαττοΰται ό τών έπιγραφών άριθμός· μόνον

γραμμέναι ελληνιστί. Μή ύπολάβη τις όμως έκ τούτου, ότι με

διακόσιαι ευρίσκονται. ’Εξηγείται δέ τοΰτο ώς επομένως. Οί χρι

ταξύ τών έν 'Ρώμη χριστιανών οί 'Έ λ λ η ν ες ήσαν όλίγιστοι. Έ ν

ή συλλογή τοΰ 'Ρόσση άναφέρει τοιαύτας

εκατόν

τή σ υλλογή τοΰ 'Ρόσση πλεονάζουσιν αί λα-»νικαί έπιγραφαί

Μία ή δύο άλλαι έπιγραφαί τής αύτής έποχής περιέχουσιν ώ-

ένεκα της μεθοοου, τήν όποιαν ό σοφός ούτος αρχαιοδίφης ήκο-

σαύτως

λούθησεν είς χατάταξιν αύτών.

Τό πρώτον της συλλογής ταύ

τοΰ λατινικοΰ· ύπάρχουσιν όμως καί ετεραι, τών όποιων ό λατι

της μέρος, τωόντι, σύγχειται άποκλειιτικώς έκ τών έπιγραφών,

νισμός είναι έπίσης χυδαίος, καί έν ταΐς όποίαις ούδ3 έλαχιστη

όσαι φερουσι τήν χρονολογίαν τών ύπατων τής 'Ρώμης* έπειδή

διακρίνεται σχέσις μετά τής έλληνικής γλώσσης.

όνόματα ή τύπους ελληνικούς άναμεμιγμένους μετά

λοιπόν οι άλλότριοι, κατά πάσαν πιθανότητα, δέν μετεχειρίζον-

Έ κ τής γλώσσης τών έπιγραφών τούτων λαμβάνει τις ιδέαν

το όλως ρωμαϊκήν χρονολογίαν, άλλοεθνή ουσαν, εικάζεται ότι

καί περί τής έπικρατούσης τότε διαλέκτου μεταξύ τών τής 'Ρώ -

αί έλληνικαί έπιγραφαί Οά φανώσι πλειότεραι μεταξύ τών άχρο-

μης χριστιανών· ά λ λ 3 ή έξέτατις αΰτη δεν είναι τοΰ σκοποΰ, τον

νολογήτων, τάς οποίας ό σοφός 'Ρόσσης προτίθεται νά δημοσί

όποιον σήμερον προτιΟέμεΟα.

ευση έν τώ δευτέρω τόμω τοΰ πονήματος του.

ονομάτων άπαντώνται τά άφηρημένα, Ά γ α π η, 11 ί σ τ ι ς, Ε λ 

"Οτι τό ελληνι

κόν στοιχεΐον έπλεόναζε μάλιστα έν τή άρχική Εκκλησία τής

π ί ς , ώς καί Σ ω ζ ο μ έ ν η .

Μεταξύ τών ελληνικών

κυρίων

Ε ’ίς τινας δέ περιπτώσεις, οί χριστια

έπιγραφαϊς τοΰ καιροΰ

νοί, λαμβάνοντες άφορμήν έκ τής έτυμολογίας τών ονομάτων,

έκείνου τά δύο στοιχεία παρίστανται παραδόξως συγκεχυμένα.

είσάγουσιν έξ αύτής άλληγορίας εις τά έπιτύμβια. Καίτοι τοΰτο

Καί ιδού παράδειγμα τούτου άληΟώς περίεργον. Ή επομένη λα 

κρίνεται ώς άφιλόκαλον παρά τών μεταγενεστέρων,

τινική επιγραφή, δι ελληνικών γεγραμμένη
νολογείται έν ετει 2 6 9 .

ται όμως καί έπί τής κλασικής περιόδου τοιαΰτα παραδείγματα.

Ρώμης, βεβαιοΰται έκ τοΰ ότι !ν τισιν

χαρακτήρων, χρο

άπαντών-

Γ λ ύ κ ων τις, παραδείγματος χάριν, παρίς·αται ως γλυκύτερος
τοΰ όνόματος αύτοΰ. Ό " Α ν θ ο ς έτελεύτησε, καί οί φίλοι του

ΚΩΟΟΤΛΕ Κ Α ΤΔΕΙΩ

Ορηνοΰσιν, ότι τά νεαρά αύτοΰ ετη άπώλεσαν το άνθος

ΕΔ Π Α Τ Ε Ρ Ν Ω Ν ΩΝ ΕΙΟ

αύτών.

Τά αύτά καί έν ταΐς λατινικαΐς έπιγραφαϊς.

N O BEM BPE1BO TC Δ Ε ΙΕ B E N E P E C ΑΟΤΝΑ Χ 1 ΙΙΙ

'ΐπ ά ρ χ ει

A E T K E C Φ Ε Λ Ε ΙΕ C E B E P E K A P E C E M E Π Ο Ο ΓΕ Τ Ε
ΕΔ Ε ΙΟ Π Ε ΙΡ Ε ΙΤ Ω ΟΑΝΚΤΩ ΤΟΤΩ Μ Ο ΡΤΟ ΪΑ Α Ν Ν Ο ΡΪΜ

μεγάλη τις άμφισβήτησις,

τήν όποιαν φαίνονται

διαλύουσαι αί χριστιανικαι έπιγραφαί τών Κατακομβών* τήν περι
τοΰ άριθμοΰ, λέγομεν,

τών χριστιανών

όσοι ηκολουθησαν τό

LY

στρατιωτικόν στάδιον κατά τούς πρώτους χρονους τοΰ χριστια

ΕΔ Μ ΕΟΩΡΩΜ X I Δ ΕΤΡΩ Ν X .

νισμού. Αί διαμαρτυρήσεις τοΰ Τερτυλλιανοΰ κατά τοΰ στρατιω

"Οπερ λατινιστί μέν θά έγράφετο έπί τό όρθότερον:
Claudio e t P a te m o nonis

novem b rib us die

Conaule

V en eris

luna

τικού όρκου, καθώς καί τό μαρτυριον τοΰ άγιου Μαξιμιλιανοΰ,
θανατωθέντος έπειδή άπεποιήθη τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν,

L eu k es filiae S everae carissim ae p osu it e t spiritui san cto

λέγω ν, ότι άπηγορεύετο

tu o , m ortua an n oru m LV et m ensium X I dierum X . 'Ε λ λ η 

πίστεώ ςτου, έθεωροΰντο ως άποδειξεις, οτι ο ρωμαϊκός «κράτος,

νιστί δέ σημαίνει. « Έ π ί τής ύπατείας Κλαυδίου καί Πατέρνου,

κατά τούς πρώτους αιώνας, όλιγιστους ήριθμει χριστιανούς εις

κατά τάς νώνας τοΰ Νοεμβρίου, ημέραν τής "Αφροδίτης καί 2 3

τάς τάξεις του. Α λ η θώ ς, έν τή συλλογή τών Γαλατικών έπι

τής σελήνης, ό Λεύκης ήγειρε τόδε τό μνημεΐον τή τε πεφιλη-

γραφών τοΰ Βλαντιου όλιγιστα άπαντώνται

μένη αύτοΰ θυγατρί Σευήρα καί τώ άγίω σου πνεύματι. Αΰτη

τύμβια* ομοίως καί είς τήν τοΰ 'Ρόσση.

άπεβίωσε πέντε καί πεντηκοντοΰτις τή προσθήκη μηνών ένδεκα

μή φεισθείς τού κοπου, παρεβαλεν έπι συλλογής εκ δεκακισχι-

καί ημερών δέκα. »

λίων έθνικών έπιγραφών και ετερας έκ τετρακισχιλιων επτακο

Ή διασκευή τοΰ έπιτυμβίου τούτου, άπαντωμένη καί έν τινι

τούτο εις αύτόν ύπό τής χριστιανικής

στρατιωτικά έπι-

Ό Βλάντιος μάλιστα,

σίων χριστιανικών τόν άριΟμόν τών έν αύταΐς άπαντωμένων ςρα-

μαρτυρεί τήν ελληνικήν αύτοΰ

τιωτικών, καί εΰρεν ότι, έν μεν τώ εθνικώ καταλογω, οι στρα

άρχήν όσον σχεδόν καί οί χαρακτήρες, δι’ ών είναι γεγρα μμένον

τιωτικοί είναι ώς 5 .4 2 τοΐς 1 0 0 , έν δέ τώ χριστιανικώ ώς 0 .5 7

ά λλη έπιγραφή τοΰ 2 9 1 έτους,

τοΐς 1 0 0 . Ά λ λ ’ ή ακρίβεια τής συγκρίσεως ταύτης υπάρχει άμφίβολος, διότι, πρώτον, άν λάβωμεν ύπ’ όψιν όποιαν ιδέαν υψη
λήν ειχον τά μέλη τής αρχικής Ε κ κλησίας περί τοΰ χριστιανι
σμού αύτών, ιδέαν ύπερβάλλουσαν έναιπιον τών οφθαλμών των
όλα τά γήϊνα άξιώματα, βεβαίως οί τών στρατιωτικών χριστια
νοί άπεΐχον τοΰ νά Οεωρώσιν ώς δόξαν έν τοΐς έπιτυμβίοις αύ
τών,

ότι υπήρξαν κατατεταγμένοι είς στρατόν τινα άλλον ή

τόν τοΰ Χριστοΰ. Ε π ο μ έν ω ς, ίσως πολλαί έπιγραφαί, άν και
ουδόλως άναφέρουσι τό στρατιωτικόν έπ ά γγελμ α , ούχ ήττον
είναι επιτύμβια στρατιωτών. ΙΙρός τούτοις δέ είναι βέβαιον, ότι
τό πλεΐστον τών στρατιωτικών έπιτυμβίων άνήκουσιν όχι είς άπλοΰς στρατιώτας, ά λ λ ’ είς άξιωματικούς· καί άξιωματικοί ήσαν
μεταξύ τών χριστιανών πολύ όλιγώτεροι ή μεταξύ τών έθνικών.
Τδού διά τίνας λόγους λοιπόν φρονοΰμεν, ότι δέν πρέπει νά βασισΟώμεν όλωςδιόλου είς τό έπί τοΰ προκειμένου επιχείρημα τοΰ
Βλαντίου·

άλλω ς τε δέ, καί έξ αύτών τών έπιγραφών

καθί

σταται δήλον, ότι αί τοιαΰται άποδείξεις δέν έφαρμόζονται πάν
τοτε.

Είναι γνωστόν, ότι ή άρχική χριστιανική κοινωνία έσχη-

ματίσΟη έξ άνΟρώπων κυρίως τής τάξεως τών πενήτων, τών
δούλων καί τών άπελευΟέρων. Λοιπόν, έν μέν τοΐς έΟνικοΐς έπι
τυμβίοις, τά ονόματα τούτων τών δούλων καί τών άπελευθέρων
άπαντώνται συχνότατα· ά λ λ ’ είς τά χριστιανικά έπιγράμματα
είναι πάντη άγνωστος σχεδόν ή δουλική κατάστασις. Ό Μαραγκόνης άνεκάλυψε, κατά τάς τριακονταετείς εξερευνήσεις του,
εν μόνον έπιτύμβιον άπελευΟέρου,

ό δέ Βλάντιος μόνον δύο

ονόματα τεθνεώτων δούλων, καί πέντε ή έξ έπιγραφάς περιεχούσας ονόματα δούλων ζωντων. Ο λογος άπλουστατος: οτι εν
τή χριστιανική θρησκεία ούδεμία γίνεται διάκρισις μεταξύ δού
λου καί έλευθέρ ου άνδρός· τό Ευαγγέλιο ν έξήλειψε τό στίγμα
τής δουλείας άπό τής γή ς.
Διά δέ τήν έφαρμογήν τής ά λλη ς έκείνης χριστιανικής ιοέας,
ότι ό άνθρωπος είναι έπί τής γή ς παροδίτης, καί ότι η άληθινή
αύτοΰ πατρίς είναι έν τώ ούρανώ, αι χριστιανικαί έπιγραφαί
σπανίως άναφέρουσι τόν τόπον τής γεννήσεως, τής τελευτής ή
τής διαμονής.
Ε υαγγελίου,

Πρός δέ, ώς άκολουθοΰντες τήν παραίνεσιν τοΰ
ότι ό άνθρωπος οφείλει νά έγκαταλείπη τόν πα

τέρα αύτοΰ καί τήν μητέρα καί τούς αδελφούς αύτοΰ καί τάς ά-

δελφάς καί λοιπά όλα, καί ν’ άφοσιωθή είς τόν Χ ριστόν, οί χρι
στιανοί κατήργησαν έν τοΐς έπιτυμβίοις αύτών τάς γενεα λογικάς λεπτομερείας, αϊτινες πληροΰσι τάς έθνικάς έπιγραφάς τής
άντιστοιχούσης περιόδου.
Ό παραβάλλων τά γ ριστιανικά επιτύμβια πρός τά εθνικά έκπλήττεται άληθώς έκ τής διαφοράς τών περί θανάτου ιδεών.
Κατά μέν τούς έθνικούς, τά πάντα λήγουσιν είς τόν τάφον, τά
πάντα άπόλλυνται έσαεί.

Infelicissitni am issione ejus, — p er-

petuis tenebris etq u o tid ian aem iserab iliu lu latio n id am n ati. Οί
δέ χριστιανοί τουναντίον πρεσβεΰουσιν, ότι δέν συγχωρεΐται τό νά
κλαίτ) τις τόν ζώντα έν Κυρίω· V iventem Deo credite flere nefas. Θεωροΰσι τόν θάνατον ώς μετάβασιν εις τήν άληθινήν ζωήν.
Mens ncscia mortis
Vivit tt aspectu fruitur bene conscia Christi.
Τά χριστιανικά έπιτύμβια άρέσκουσιν, όχι μόνον διά τά έν
αύτοΐς έκφραζόμενα αισθήματα, ά λλά καί διότι πολλάκις είναι
ώραιότατα. Δύναταί ποτε νά χαρακτηρισθώσιν αί άγαθοεργίαι
έλεήμονός τίνος γυναικός προσφυέστερον, ή διά τών έπομένων
λέξεων: A d coelum proem isit opes. « Επεμψε τά πλούτη είς
τόν ουρανόν πρό αύτής. » Ή μακαριστής τοΰ δικαίου μετά θά
νατον παρίσταται ώς «άνάπαυσις έν κόλποις ’Αβραάμ.» "Εμπο
ρός τις, όνομαζόμενος Ά γ α π ο ς , άνήρ, όστις διήλθε τόν βίον
βοηθών καί συντρέχων τόν πλησίον του, παραβάλλεται, διά μ ε
ταφοράς τίνος άρυσθείσης έχ τοΰ έπ α γγέλμ α τός του, πρός άσυλον αείποτε ήνεωγμένον έν ώρα τρικυμίας είς τούς ναυαγούς·
S tatio m iseris e t portus egenis.
Αί χριστιανικαί έπιγραφαί άγουσιν ήμάς φυσικώ τώ λόγω εις
τάς έβραϊκάς, έν αις παρέχουσι νέα στοιχεία συγκρίσεως. Με
ταξύ τών πολυαρίθμων άνακαλύψεων τοΰ Βοσιου είναι και ή κα
τακόμβης τινός έβραϊκής, κειμένης έξωθεν τής παλαιάς πύλης
P o rtu en sis, όπου, κατά τόν είρημένον, έκειτο τό κοιμητήριον
τών Εβραίων τής συνοικίας τοΰ Τρανστεβερίου. Έπειδή όμως
τά χριστιανικά λείψανα, ώς πράγμα νεώτατον κατ’ εκείνον τόν
καιρόν, έφιίλκυον τήν πλείστην

περιέργειαν, τά έβραϊκά μνη

μεία ήμελήθησαν όλοτελώ ς. Νεώτεραι έξερευνήσεις παρήγαγον
εϊς τε τήν 'Ρώμην καί είς τά άλλα μέρη τής Τταλίας άνακαλύψεις πολυτίμους πρός τήν έπιγραφολογίαν. Τώ 1 8 5 3 εύρέθη έν

Βενουσίω (V enoja) έβραϊκόν τι κοιμητήριον, π ολλά ς περιέχον
έπιγραφάς μετά τών συμ,βόλων τής εβραϊκής θρησκείας*

και έ

τερον δέ του αύτοΰ είδους άνεκαλύφθη τώ 1 8 5 4 έν Όρία. Α λλά
τό άξιολογώτατον

βόλου τής έπταφώτου λυχνίας, είναι χρεία ν5 άναγνωσθή τό έπιτύμβιον τοΰτο ώς έξης:

τώ

cc Βενερώσα, άνρών ιζ', εκου μαρίτους μησίς ιέ. » Τουτέστι,

1 8 6 2 έντός τίνος άμπέλου, γνωστής μέν ύπό τό όνομα V ig n a

«Βενερώσα, έτών δεκαεπτά, εσyε σύζυγον επί δεκαπέντε μήνας.»

B audanini,

πάντων είναι τό άνασκαφέν έν 'Ρώμη

Έπειδή τό μεταξύ κενόν διάστημα κατέχεται ύπό τοΰ συμ

κείμενης δ’ έπί τής άρχαιας Άππιανής

μικράν τινα άπόστασιν άπό τής πύλης C apena.
τής κατακόμβης

όδοΰ, είς

Και περί μεν

αύτής καθ’ έαυτήν άρκεϊ νά ε’ίπωμεν, ότι ο

μοιάζει πρός τάς χριστιανικάς* ήτοι έχει καί αύτή μακράς όδούς,

ΓΙεριττόν τό νά σημειώσωμεν τάς άνωμαλίας ή τά παντοια
σφάλματα, ών βρύουσιν αί όλίγαι αύται λέξεις· ά ν ρ ών ,
τής λατινικής λέξεως anuorum* έ κο υ ,

άντί

άντί ε σ χ ε (;)· μ α ρ ί 

τ ο υ ς , άντί τοΰ m aritum · μ η σ ί ς , άντί μ η σ ί ν .

ή στοάς έν τή άμμω έσκαμμένας καί έχούσας τάφους άμφοτέ-

ΓΙροανεφέραμεν περί τινων εβραϊκών συμβόλων, άπαντωμένων

ρωΟεν* άντί δέτών χριστιανικών συμβόλων, ήτοι άντί τοΰ σταυ

έπί τών εβραϊκών μνημάτων* φαίνονται όμως καί άλλα τινά έπ’

ρού, τής άγκύρας, τοΰ ιχθύος, τοΰ πλοίου ή τοΰ μονογράμματος

αύτών, τά όποΐα μέχρι τοΰδε ήσαν έν γένει παραδεδεγμένα ώς

ΙΧ Θ Τ Σ , έπί τών έβραϊκών μνημάτων παρατηρούνται ή επτά

χριστιανικά σύμβολα, ώς ό κλάδος, θεωρούμενος έπί μακρόν

φωτος λυχνία, ή βίβλος τοΰ νόμου καί άλλα έμβλήματα. Κατά

χρόνον ώς έμβλημά τοΰ μαρτυρίου, καί τι έργαλεΐον έν "σχήματι

τά λοιπά όμως όλα δυσκόλως άπαντάται διάκρισίς τις μεταξύ

λαβίδος, παριστών, κατά τούς πλεί·στους τών άρχάιολόγων, εν

τών κοιμητηρίων τών δύο φυλών. Ιίερι όέ τών έπιγραφών, επτά

τών έργαλείων, δι’ ών συνήθως έστρεβλοΰντο οί όμολογηταί τής

μέν φέρουσιν εβραϊκά όνόματα, δωοεκα όε ελληνικά, και εικοσι-

χριστιανικής πίστεως. Αΰτη δέ μόνον πάράτηρέΐται ή διαφορά,

τέσσαρες λατινικά, καί έν τούτοις ή γενικώτερον έν χρήσει

ότι έπί μέν τών χριστιανικών μνημάτων ή λαβίς φαίνεται μόνη,

γλώσσα είναι ή έλληνική. Ούδεν έπιτύμβιον ύπαρχει έβραίστι

έπί δέ τών έβραϊκών

γεγραμμένον, δώδεκα δέ μόνον έν όλη τή συλλογή τοΰ πατρός

επτάφωτος λυχνία καί τό έλαιοδοχεΐον.

G aru cci είναι γεγραμμένα λατινιστί. Τοΰτο τό φαινομενον, ως

είναι πλησίον αύτής κεχαραγμένη καί ή

Περίεργον δέ είναι καί τοΰτο, άναφερόμενον ύπό τοΰ πατρός

καί τινα άλλα , τεκμηριοΰσιν, οτι οί Εβραίοι, οί ποιοΰντες χρήσιν

G arucci,

ταύτης τής κατακόμβης, ήσαν Εβραίοι τής διασποράς

μάλλον

αύταί έκεΐναι, τάς όποιας οί χριστιανοί θεολόγοι τής δύσεως έ-

ή τής Τουδαίας αύτής.
'Ώ σ τε αί έβραϊκαί έπιγραφαί ούτε κατά τήν γλώσσαν διαφέ-

λεγον ώς άποκλειστικώς εν χρήσει ουσας έν τή άρχική Ε κ κ λ η 

ρουσι τών χριστιανικών

τύμβια. Μάλιστα δέ ό παραβάλλων τάς έν τή μ εγά λη συλλογή

φραστικόν.

έπιγραφών τής 'Ρώ μης, ούτε κατά τό

Είς εν καί τό αύτό έπιτύμβιον άπαντώνται

συμπεφυρμέναι ή ελληνικη

ότι αί ύπέρ άναπαύσεως τών κεκοιμημένων δεήσεις,

σία, ύπάρχουσι κοιναί καί είς τά εβραϊκά καί χριστιανικά έπι-

έπίσης

τοΰ 'Ρόσση περιεχομένας έπιγραφάς πρός τάς έν τή τοΰ π?.~·ός

γλωσσά μετά τής λατινικής, προς

G arucci, άπορεΐ βλέπων, ότι αί δεήσεις, περί ών ό λ ό γ ο ς , είναι

δέ καί τά αύτά ορθογραφικά άμαρτήματα,

αί αύταί φρασεολο

γ ία ς οί αυτοί σολοικισμοί καί βαρβαρισμοί, τέλος οεή αύτή συ

σχετικώς πολυπληθέστεραι έν ταΐς έβραϊκαΐς.
Έποιησάμην

χρήσιν

άδιαφόρως τών έπιγραφών άμφοτέρων

νήθεια τοΰ γράφειν έ)νληνικοΐς γράμμασι λατινικάς λεξεις. Εις

τών έθνών τούτων, ϊν« ό άναγνώστης καταστή κοινωνός τής ε

τό επόμενον έπιτύμβιον συνυπάρχουσιν όλοι ούτοι οί κοινοί χα

πιστημονικής ταύτης έρεύνης, ήτις είναι τωόντι άξια π ολλής

ρακτήρες τών χριστιανικών καί εβραϊκών έπιγραφών:

περιεργείας καί σπουδής.

ΒΕΝ Ε

ΡΩ ΣΑ

ΑΝ ΡΩΝ

X V II

Ε Κ Ο ΤΜ Α ΡΙ

TOTC

MHCIC

XV

A d o lph e Β

αμν

.

(Εράνισμά καί διασκευή Κ . Π Λ Η 0 Ω Ν ΙΔ Ο Γ .)

τους ορίζοντας νεας έποχής· αληθές, δτι τό πορφυροΰν χρώμα
τής ζωής, τό κληρονομικώς μεταβιβασθεν ήμΐν, λάμπει έπί τών

ΤΟ Σ Υ Μ Π Α Ν ,

παρειών του Έ λ λ η ν ο ς · ά λ λ ’ άληθέστερον, δτι ή μεταξύ ήμών

Ή
Τ Α Θ Α Υ Μ Α Σ ΙΑ T O Y

ASTEPOEN TOC Ο ΥΡΑΝ Ο Υ.

καί τών προγόνων ήμών σχέσις είναι, οϊα ή μεταξύ στάμνου
πλήρους καί στάμνου κενής.
Επίσης είναι αληθές, οτι απαραμιλλος έρως τών γραμμάτω ν
κατεκυρίευσεν ήμάς, έξελθόντας τοΰ τάφου καί σχίσαντας τά νε
κρικά σάβανα,

(Κριχικ/j Μελέτη.)

άτινα τό έθνος ήμών ένεδύθη μετά τήν δλεθρίαν

τής Χαιρωνείας ή ττα ν ά λ λ ’ δμως έπίσης άληθές, δτι ή σοφις-εία
Τά έθνη παρομοιάζουσι τόν μυθολογούμενο'* Αϊσωνα· γηρά-

και η ήμιμαθεια

επλημμυρησαν, ως ά λλοτε έν Άθήναις κατά

σκοντα άνηβώσιν, άφοΰ πρότερον διέλΟωοτι διά τοΰ μυστηριώδους

τόν Πελοποννησιακόν πόλεμον, καί δτι ούδέ τήν έλαχίστην προ

λέβητος τής παλιγγενεσίας. Έ ν τώ λέβητι της παλιγγενεσίας

σοχήν, ούδέ τήν έλαχίστην πρόοδον έποιήσαμεν εις τάς θετικάς

άπασαι αί έΟνιχαί άχαΟαρσίαι άνέρχονται πρός τά άνω, καί ένώ

έπιστήμας, αϊτινες, ρυθμίζουσαι τόν πρακτικόν

φαντάζεται τις, ότι τά κάτωθεν τών έπιπολαζουσών ακαθαρσιών

τών άτόμων βίον, παρέχουσι τροφήν καί ζωήν είς αύτά, άνυψοΰ-

στρώματα εΐσί της αύτής περίπου φύσεως, μ ετ’ έκπληξεως xat

σι τούς χαρακτήρας καί τάς κοινωνίας ύπεράνω τών προλήψεων

θαυμασμού βλέπει, ότι, της καθαρτηρίου έργασίας περαιωθείσης,

καί τών χαμαιζήλων παθών, καί προπαρασκευάζουσι τό μέγα

χάτωθεν ύπάρχουσι καθαρά καί διαυγή στρώματα.

έργον τής παγκοσμίου παλιγγενεσίας καί τής καθολικεύσεως
του νόμου τής αρετής.

Τό Ε λλη νικ όν έθνος άπετέλει ά λλο τε τό φωταυγές κέντρον
τοΰ πολιτισμού· μετά τήν ’Αλεξανδρινήν έποχήν, ό πολιτισμός

Τό καθ’ ήμάς, έάν άπό τοΰ 4 0 0 προ Χριστοΰ

τών έθνών καί

μέχρι τής σή

ήλλα ξε κέντρον, καί ή Ε λ λ ά ς , άπομακρυνθεΐσα αύτοΰ, εύρηται

μερον έγένετο

ήδη ει’ς τήν περιφέρειαν.
Ό π ω ς ό φυσιολόγος ορίζει διά τοΰ θερμομέτρου τήν θερμο

έργασια και οι μοχθοι τών έπιστημόνων προσεπάθησαν νά χρησιμοποιήσωσι καί έφαρμόσωσιν είς τόν πρακτικόν βίον άπαντα

κρασίαν, οΰτω καί πάς Έ λ λ η ν

τά μεγάλα άξιώματα τών αρχαίων, καί άπό άφηρημένης νά κα-

αύτοΰ βαθμόν τής ηθικής

όφειλει νά οριζη τόν έν τώ έθνει

προοόου δι άλλου τίνος ήθικοΰ θερ

πρόοδος, αΰτη συνίσταται είς τό δτι ή νεωτέρα

ταστήσωσι τήν φιλοσοφίαν συγκεκριμμένην.

μομέτρου, ου τίνος τά συστατικά άπαντα έν τη δημοσιεύσει

Ό άρχαΐος Ε λ λη ν ικ ό ς πολιτισμός έτριψε τά σπέρματα τών

ιδεών και συγγραφών, έπαξιων τοϋ ανθρωπίνου προορισμοΰ, επα

μεγάλων άρχών τής προόδου τών έπιστημών. Ό νεώτερος Ε υ 

ξίων τής τών λοιπών έθνών ηθικής προόδου καί τοΰ προπατορι

ρωπαϊκός πολιτισμός, άναπτύξας ταΰτα,
έφαρμόση.

κού μεγαλείου, έν τη πραγματοποιήσει μεγάλων άρχών, καί έν

άγωνίζεται δπως τά

έρωτος τής κοινής γνώμης πρός πάν

Πάς δήποτε έκ τών νεωτέρων, καταγινόμενος είς τήν Εφαρ

δ,τι υψηλόν, εΰγενές καί μέγα.
Καί δέν άρκεΐ τοΰτο μόνον. Δέν άρκεΐ ό έκτιμητής νά βλέπη

μογήν τών μεγάλων έκείνων ηθικών άξιωμάτων, είναι μέγας·

κατά πόσον μέλος τι ή όμάς τις τοΰ Ε λ λη ν ισ μ ο ύ , ύπό εύγενοΰς

ταφυτεύση καί παρ’ ήμΐν τά εϊς καλλίκαρπα δένδρα μεταβληθέν-

άμίλλης έμπνεομένη, προβαίνει εις ύψηλά έργα, ά λλά κατά πό

τα διά τής καλλιεργείας έν Γ α λλία , Γερμανία, ’Α γγ λία καί ’Α

σον ή προσοχή τοΰ δλου Έ λληνικοΰ έθνους στρέφεται καί προ-

μερική σπέρματα τών μεγάλων άρχών καί τών έπις-ημών, άτινα

σηλοϋται εις ταΰτα, καί κατά πόσον τό δλον συμβαδίζει

πρώτοι οί προπάτορες ήμών έκληροδότησαν εις τόν κόσμον.

τή άνακαλύψει μεγάλου

μετά

τοΰ μέρους.
Είναι άληθές, δτι προ πολλοΰ τό έθνος ήμών είσήλθεν είς

π ολλώ δέ μείζων πάς δστις έκ τών Ε λ λ ή ν ω ν προσπαθεί νά μβ-

Μή νομίση τίς ποτε, δτιθέλομεν συγκαταλεχθή δικαίως μεταξύ
τών πεπολιτισμένων έθνών τής Ευρώπης,

ένόσω δέν συναισθαν-

θώμεν τήν άνάγκην της περί τά ύψηλά, τά θετικά καί άληΟη έν-

Έ χ ο μ ε ν τήν τιμήν νά γνωρίζωμεν

έκ τοΰ σύνεγγυς τόν Κ.

τρυφήσεως ήμών. Μόνοι οί νομαδικοί καί άγριοι λαοί θαυμάζουσι

Τ. 'Ραπτάρχην άφ’ ής έποχ·?)ς έθέμεθα τόν πόδα έπί τών άκτών

τά εξαίσια, χωρίς ποτε νά λαμβανωσι πρόνοιαν όπως έξετάσωσι

της βασιλίδος ταύτης τών πόλεων· συνειργάσθημεν μετ’ αύτοΰ

τίνι τρόπω κατορθώθησαν. Ούδέν δέ άτομον, ώς ούδέν έθνος, θέ

έν άγάπη άδελφικη καί όμονοία έπί έν καί ήμισυ έτος, όπόταν

λει δυνηθή νά ρυθμίστ) εαυτό, άν μή πρότερον συνοικειωθη μετά

έξέδιδε τήν «Έ π τά λοφ ον,»

τών μεγάλων διδασκαλιών καί γνώσεων του αίώνος.

« Νέας Έπταλόφ ου. »

Δυστυχώς παρ’ ήμΐν ελάχιστη προσοχή μέχρι τοΰδε έδόθη είς
τά θετικά· θαυμάζομεν δέ τάς άνακαλύψεις καί τάς εφευρέσεις,

μητέρα ουσαν καί πρόδρομον τγ)ς

Ό φίλος ήμών Κ . ‘Ραπτάρχης συνενοΐ

πέντε μεγάλα προσόντα, ήτοι ηθικήν, παιδείαν, επιμονήν, υπο
μονήν καί άκρίβειαν μέχρις αύστηρότητος.

καί ολίγον σκεπτόμεθα περί του ποια τά πρός κτ^σιν τούτων

Ό πόταν κατά πρώτον άνέπτυξεν ήμΐν τό μεγαλοπρεπές αύ

συνεργήσαντα. Ούδέ μαθηματική έφηρμόσθη παρ’ ήμΐν, ούδέ φι

τοΰ σχέδιον, καί συνάμα τήν άπό τ·?]ς έκδόσεως τϊ)ς «Έπταλόφ ου»

λοσοφία εισετι, ούο αλλο τι των δεοντών. Έ ν ώ δέ ή άφηρημένη

παραίτησιν αύτοΰ, πρός έπιμελη

επιδίωξιν τής έκδόσεως τοΰ

φιλοσοφία ήρξατο έν Ευρώπη νά συγχωνεύηται μετά της άστρο-

«Σύμπαντος,»

νομίας, ήμεΐς, οί τών Π τολεμαίον, τών Μετώνων, τών Θαλήτων,

άλλο τι, άλλά διότι έβλέπομεν τήν ένταΰθα έλλειψιν τών μέσων

τών ’Αναξαγορών καί τών Εύκλειδών άπόγονοι, περιοριζόμεθα
νά θαυμάζωμεν τούς λοιπούς Εύρωπαίους μέχρι τοΰδε.
δικανική καί ή ιατρική, ή σχολαστική

’Ενώ ή

φιλοσοφία καί ή δογμα

τική θεολογία ύπέρ τάς πεντήκοντα έδρας άριθμοΰσιν έν τώ Πα-

τί) άληθεία έδιστάσαμεν πρός στιγμήν, ούχί δι’

της καλής έκτυπώσεως συγγράμματος καί εικόνων άστρονομικών.
Μόνη δέ ή έμπιστοσύνη ήμών είς τά ήθικά πλεονεκτήματα τοΰ
φίλου ήμών’Ι.'Ραπτάρχου ήδυνήθη νά πείση ήμάς όπωςέλπίσωμεν.
’Α ρ χ ή τ ό ή μ ι σ υ τ ο ΰ π α ν τ ό ς .

Ό Κ. Ί . 'Ραπτάρχης,

νεπιστημείω καί τοΐς λοιποΐς γυμνασίοις της έλευθέρας καί μή

νύκτας άύπνους καί ημέρας μακράς διελθών έν μελέτη καί έρ-

'Ε λλά δ ο ς, ούδεμία έδρα άστρονομίας, ούδέ εν σύγγραμμα τών

γασία,

στοιχειωδών αύτ^ς γνώσεων υπήρχε μέχρι της σήμερον.
Καί ναι μέν, είναι γνωστόν πρός πάντας, οτι ό φιλογενέστατος ομογενής Σίμων Σίνας διετήρησεν εις Εύρώπην τέσσαρας
νέους, όπως σπουδάσωσιν ιδίως τά άστρονομικά καί τιμήσωσι
τό έπί τοΰ λόφου τών Νυμφών έν ’Αθήναις έγερθέν δαπάνη τοΰ
άειμνήστου πατρός αύτοΰ Γεωργίου Σίνα Άστεροσκοπεΐον·’ ά λ λ ’
όμως ούδέν μέχρι τοΰδε έγένετο τών δεόντων.
Κατά παράδοξον δέ πως σύμπτωσιν, ό,τι δέν έγένετο έν ’Αθήναις, έτελέσθη έν Ιίωνσταντινουπόλει.
Νέος, διακρινόμενος μεταξύ της έν Κωνσταντινουπόλει κοινω
νίας διά τά ήθικά αύτοΰ πλεονεκτήματα καί τήν περί τά γράμματα
ενδελεχή μελέτην, ό Κ. ’Ιωάννης ‘Ραπτάρχης, συνελάμβανε πρό
πολλοΰ ήδη τήν μεγαλοπρεπή ιδέαν τοΰ άθροΐσαι έπί τό αύτό άπάσας τάς στοιχειώδεις άστρονομικάς γνώσεις, καί, έπί τών τελειοτέρων της νεωτέρας Εύρώπης καί τών πάλαι άς-ρονομικών βιβλίων
έπερειδόμενος, παρασχεΐν τώ έθνει ήμών βιβλίον πρωτοφανές καί
άνάγνωσ μα

ούκ

έ ς τ ό πα ρ α χ ρ η μ α, τό «Σύμπαν,» ήτοι

«τήνΚαθόλου γνώσιν τών θαυμασίων τοΰάστερόεντος ούρανοΰ.»

τη συνδρομή φιλότιμων

ομογενών,

ύπερεπήδησε τάς

δυσκολίας, καί κατά τήν πρώτην ήμέραν τοΰ σωτηρίου έτους
1 8 6 7 , τό «Σύμπαν,» άποτελοΰν ώραΐον βιβλίον μετά 4 0 περίπου
εικόνων καί πινάκων άστρονομικών,

διενέμετο τοΐς φιλοτιμως

τόν συγγραφέα συνδραμοΰσι.
Τό «Σύμπαν»
σεων

είναι άκένωτος θησαυρός έπιστημονικών γνώ

είναι φιλοσοφία θετική τό «Σύμπαν.»

Ό νοΰς τοΰ άνα-

γνώστου άναρπάζεται έπαγωγικώς, καί άπό τοΰ ταπεινοΰ τούτου
γήινου σκηνώματος αίρεται μέχρι τρίτων ούρανών· εισέρχεται
είς τούς πέριξ πλανήτας, τρέχει μετά τών κομητών, έλεεινολογεΐ τήν άνθρωπίνην ματαιοφροσύνην, άπό δυσθεάτων άποστάσεων
κατοπτεύων, μυεΐται είς τούς μυστηριώδεις νόμους της κινήσεως
τοΰ παντός, ^υθμίζει, κανονίζει εαυτόν, ταπεινοΰται ένώπιον τοΰ
άπειρου μεγαλείου

τοΰ ό ν τ ω ς

Ό ν τ ο ς,

υπερακοντίζει τάς

εσχατιάς τών ούρανίων θόλων, βλέπει ήλιους σμαράγδου δίκην
καί σαπφείρου λάμποντας, ζητεΐ νά όμιλήση μετά τοΰ μ εγα λοπρεπώς σιγώντος σ ύ μ π α ν τ ο ς ,
γαλεΐον της πλάσεως.

καί αισθάνεται τό άληθες με-

Πάσα πρόληψις, πάσα δεισιδαιμονία,

πάσα μικροπρεπής καί χαμαίζηλος

ιδέα ρίψασπις φεύγει άπό

τής έδρας, ήν έν τώ νώ τοΰ αναγνώστου κατείχε, καί όπόταν αί

Αί ομόφωνοι μαρτυρίαι τής καθ’ ήμάς δημοσιογραφίας, πρό

χεΐρες αύτοΰ χλείωσι τήν βίβλον τοΰ Κ. 'Ραπτάρχου, χείλη άχουσιως ψελλιζουσιν «άρκεΐ!»

πάντων δέ αί τών ξένων εύνοϊκαί κρίσεις, περιποιοΰσι πλειστην

Τοιοΰτόν έστι τό υπό τοΰ Κ . Ί . Ραπτάρχου φιλοτίμως καί έ-

καί έρχονται είς άποστόμωσιν αύτοχειροτονήτων τινών Ε π ι κ ρ ι 

πιτυχώς Επεξεργασθέν, συναρμολογηθέν καί Εκδοθέν βιβλίον.

τ ών , οΐτινες, καθά πληροφορούμεθα, άπεπειράθησαν νά μειω-

Νύκτας ήμεΐς τούλάχιστον όλοκλήρους διήλβομεν,

σωσι τήν άξίαν τοΰ έργου, χαρακτηρίσαντες

όλοκλήρως

δσην τιμήν είς τόν φιλοπονήσαντα τό γιγάντειον τοΰτο εργον,

αύτό ως άπλοΰν

εις τά Επαγωγικώς άναπτυσσόμενα άστρονομικά

μετάφρασμα. Ή μ εΐς , οΐτινες παρηκολουθήσαμεν άπ’ άρχής τήν

θαυμασια, και νύκτας όλοκλήρους Εθαυμάζομεν τήν εύφυίαν τοΰ

πορείαν τοΰ έργου, καί ε’ίδομεν έκ τοΰ πλησίον τούς άπειρους μό

Έ λληνόπαιδος Ί . 'Ραπτάρχου, τοΰ ένδύσαντος διά στολής Σει

χθους τοΰ φιλοπόνου αύτοΰ Εκδότου, καθήκον συνειδήσεως λογι-

ρήνων τήν άλλω ς ξηράν Επιστημονικήν ύλην τοΰ βιβλίου αύτοΰ,

ζόμεθα νά ύψώσωμεν τήν φωνήν ύπέρ τής άσυγγνώστως παρα-

και την καλλιτεχνικήν ικανότητα τοΰ καθωραίσαντος διά λιθο

γνωρισθείσης πρωτοτυπίας αύτοΰ, Εσμέν δέ έτοιμοι νά χαρακτη-

γραφικών πινάκων τό περιφανες σύγγραμμα
στοτέχνου Κ . Δ. Γαλανάκη.

ρίσωμεν τήν τοιαύτην μομφήν ώς συκοφαντίαν, άπορρέουσαν έκ

Εντρυφώντες

όμογενοΰς άρι-

Ο Κ. I. Ραπτάρχης έτίμησε τόν Ε λ λη νισ μ ό ν , ίκανοποιήσας
αύτόν δια τοΰ «Σύμπαντος» άπέναντι τών Εύρωπαϊκών έθνών.

ποταπών άτομικοτήτων, καί έξ αύτών τών πραγμάτων νά άποδείξωμεν, δτι ό Κ. 'Ραπτάρχης

έφάνη λίαν μετριόφρων παρου-

σιάσας τό εργον αύτοΰ ώς άπλοΰν Ε ρ ά ν ι σ μ α .

Τοΰτο μεθ ημών πάς τις νοεί καλώς. Έ λ λ η ν , άνήκων εις τόν

Πρός άπόκρουσιν δέ τών εύτυχώς εύαρίθμων τούτων φληνα

παρόντα αιώνα και φύσει άσπαζόμενος τάς άρχάς αύτοΰ, εχει

φημάτων, Ερχόμεθα νά Εγκατασπείρωμεν Εν τή παρούση Μελέτη

άπόλυτον άνάγκην τοΰ «Σύμπαντος.» Διότι άλλω ς τε, τήν σή
μερον, άνευ άστρονομικών γνώσεων,

ούτε ρύθμισις τοΰ βίου,

ούδέ έκτίμησις τής προόδου, ούδέ ερως τών ύψηλών, ούδέ τάξις
των βιωτικων, α λ λ ουδ αλλο τι τών δεόντων όρθώς καί άσφαλ ώ ς γενήσεται.
Πεποιθοτες, δτι οι λόγοι ήμών εικότως έκτιμηθήσονται καί Ελπίζοντες,

ότι ή

καλοκάγαθία τοΰ καλοΰ Κ . Ί . 'Ραπτάρχου

συγχωρήσει τήν άμεροληπτον διάχυσιν τών άνωτέρω άληθειών,
αϊτινες έγγίι,ουσιν ισως την μετριοφροσύνην αύτοΰ, καταστρέφομεν τόν λόγον, εύχόμενοι δπως λάβωμεν καί είς τό μέλλον αι

τάς άξιολογωτέρας τών ύπέρ τοΰ «Σύμπαντος» βιβλιοκρισιών,
καί τά λοιπά έγγραφα, δσων τήν δημοσίευσιν, τή έπιμόνω ήμών
παρακλήσει,

εύηρεστήθη νά Επιτρέψη ό Κ. 'Ραπ τάρχης. Καί

πρώτον, άρχόμεθα άπό τών φερόντων Επίσημον χαρακτήρα.
Ή παρά πόδας Επιστολή Επεδόθη τώ Εκδότη τοΰ «Σύμπαν
τος» ύπό τοΰ βιβλιοφύλακος τοΰ Βασιλέως τών 'Ελλήνω ν, κατ’
Ιγκρισιν τής Α. Μ εγαλειότητος. Τό δέ μετά ταύτην έγγραφον
άπεστάλη τώ ίδίω ύπό τής έπί τής Παγκοσμίου Έκθέσεως Κεν
τρικής τής Ε λ λ ά δ ο ς Ε π ιτροπ ή ς, ήτις υιοθέτησε προθύμως τό
έν λόγω Σ ύγγραμμα.

τίαν να δικασωμεν νεα τοΰ φιλοπόνου τούτου νέου τρόπαια.
ΒΑΣΙΛΙΚΟ Ν Α Υ Λ Α ΡΧ ΕΙΟ Ν .
Τα άνωτέρω έγραφομεν πρώτοι ήμεΐς πρό διετίας, ύπείκοντες

Ά θή ν η σ ι, τή 2 0 Ίανουαρίον 4 8 6 8 .

εις αίσθημα θαυμασμοΰ πρός το μεγαλουργόν τοΰ φίλου έκδοτου
τοΰ «Σύμπαντος,»

Π ρ ό ς τ ό ν Κ.

και έπιθυμοΰντες νά παρορμήσωμεν αύτόν

δλαις δυνάμεσι πρός τήν πραγματοποίησιν

Ί . Μ. ' Ρ α π τ ά ρ χ η ν .

Κύριέ μου,

νέων τοιαύτης φύ

σεως Επιχειρήσεων. Χαίρομεν δέ χαράν μεγάλην, καθόσον καί ό

Ή Αύτοΰ Μ εγαλειότης, ό Βασιλεύς τών Ε λ λ ή ν ω ν , άπεδέξα-

λοιπός δημοσιογραφικός θίασος, δ τε ήμέτερος καί αύτός ό ξένος,

το μετά πλείστης δσης εύχαριστήσεως τό ύμέτερον Σύγγραμ

άπεφάνθη λίαν εύνοϊκώς ύπέρ τοΰ έργου τοΰ Κ. 'Ραπτάρχου,
έχτιμήσας αύτό έπαξίως.

μα «Τό Σύμπαν,» ουτινος άντίτυπον εύηρεστήθητε νά πέμψητε
Αύτώ.

Ή Αύτοΰ Μ εγαλειότης ένετείλατό μοι συγχρόνως νά διαβι
βάσω πρός ύμάς, λογιώ τατε Κ. Τ α π τά ρ χα , τήν έπίτούτωχαράν
της, καθότι τοιαΰτα επιστημονικά έργα, όσω τιμωσι τούς συγ

Εξενίκησε λοιπόν έν τή βουλήσει τής Κεντρικής Επιτροπ ής
η έφεσις υμών, και τό σύγγραμμά σας πέμπεται μετά τών Ε λ 
ληνικών έργων είς τήν Παγκόσμιον Έκθεσιν.

γραφείς αύτών, τόσω έτέρωθεν ώφελοΰσι τό Ελλη νικ όν έθνος,
πλουτίζοντα τήν νεωτέραν φιλολογίαν της Ε λ λ ά δ ο ς , καί χρησιμεύοντα εις τήν οιάδοσιν τών επιστημονικών άληθειών.
Διαβιβάζων ύμΐν τήν βασιλικήν εκφρασιν, σάς παρακαλώ νά
δεχθήτε τήν διαβεβαίωσιν τών αισθημάτων μου, μεθ’ ών διατελώ

Ό Πρόεδρος
Δ . Χ Ρ Μ Σ Τ ΙΔ Η Σ

Εφεξής παρατιθεμεθα κατά σειράν τάς έπί τοΰ συγγράμμα
τος τούτου κρίσεις τής καθ’ ήμάς δημοσιογραφίας:
Α'. ΝΕΟΛΟΓΟΣ. ( 2 9 ’Απριλίου 1 8 6 7 . άριθ. 2 2 2 .)

δλως πρόθυμος

Περί τοΰ άρτίως έκδοθέντος ύπό τοΰ Κ . Τ . Μ. 'Ραπτάρχου

Λ . Λ. Κ 0 Γ Π Π Ν 0 2 .

συγγράμματος

τό «Σύμπαν»

έσκοποΰμεν νά διαλάβωμεν διά

μακρών έν ιδιαιτέρα βιβλιοκρισία, συγγραφομέντ) άπό τίνος ύπό
Η Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Η ΕΠ ΙΤΡΟ Π Η Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟΣ.

τάς έμπνεύσεις τής άναγνώσεως

τοΰ ύπό π ολλά ς έπόψεις πε

ριέργου τούτου φιλοπονήματος. Ά λ λ ά , πληροφορηθέντες δτι τό
Έ ν Ά θήναις, τί) 2 0 Φεβρουάριο.) < 8 6 7 .

Π ρ ό ς τ ό ν Κ. Τ. Μ. ' Ρ α π τ ά ρ χ η ν .

σύγγραμμα, περί ού ό λό γ ο ς, έτυχεν έσχάτως έντιμου μνείας έν
τώ Πανακαδημίω (Institut) τής Γ α λλία ς, (1 ) καί έτιμήθη διά τών

Μετά π ολλής εύχαριστήσεως άνέγνων τό άπό 4 τοΰ παρελ

εύνοϊκών κρίσεων τινών έκ τών σφόδρα φιλελλήνων σοφών, έ-

Τό περιεχόμενον αύτοΰ ήτο

κριναμεν κατάλληλον, άντί τής ήμετέρας βιβλιοκρισίας, νά πα-

επόμενον νά μέ συγκίνηση βαθέως. Ή μεγάλη πείρα, ήν έλαβον

ραθέσωμέν τινας έκ τών πρός τόν έκδότην αύτοΰ έπισταλεισών

και λαμβάνω καθ' έκάστην τών πραγμάτων, εδραίοι έν έμοί τήν

έκ Παρισίων έπιστολών, αΐτινες έν τή λακωνικότητι αύτών λα-

πεποίθησιν, δτι τά πλεονεκτήματα τοΰ άνθρώπου δέν είναι μόνον

λοΰσιν εύγλωττότερον οίασδήποτε έκτεταμένης όμογενοΰς έπικρίσεως.

θόντος Τανουαρίου έγγραφόν σας.

προϊόντα τής ιδίας αύτοΰ φύσεως καί άνατροφής, άλλά καί τής
φυλής, είς ήν άνήκει. Καί πραγματικώς, ό Έ λ λ η ν έκ καταγω

Δραττόμεθα δέ εύχαρίστως τής εύκαιρίας τοΰ νά συγχαρώμεν

γή ς άντλεΐ το άπαραμειωτον αίσθημα τοΰ πατριωτισμού δπου

τόν φιλόπονον έκδότην τοϋ «Σύμπαντος»

γή ς εύρισκεται, και εις τήν φυλήν αύτοΰ οφείλει τήν άΐδιόν του

λαμβάνων δείγματα ύπολήψεως παρά τών σοφών τής 'Εσπερίας,

τάσιν πρός πάν δ,τι άφορά τήν διανοητικήν καλλιέργειαν.

καί έν οίς δύναται πραγματικώς νά έγκαυχηθή δτι δρέπει τούς

Τά πλεονεκτήματα ταΰτα διέκρινον μεταξύ τής Ε λ λη ν ικ ή ς

καρπούς τών έαυτοΰ πόνων.

δι5 άπερ έξακολουθεΐ

Κατά τοσούτω δέ μάλλον μεγα-

φυλής πρό πάντων τούς γεννηθέντας καί άνατραφέντας έν Βο-

λητέραν περιποιοΰσι τιμήν τά τοιούτου

σπορω, και χαίρω όιοτι έκ τής μεγαλοπολεω ς τοΰ Κωνσταντίνου

γραφα, καθ’ δσον έκπορεύονται παρ’ άνδρών συγκαταλεγομένων

εξέρχεται

Τά μέλη

μεταξύ τών εύεργετών τοΰ ήμετέρου έθνους, καθό άποπειρωμέ-

τής Κεντρικής Επ ιτροπ ής, τήν όποιαν έχω τήν τιμήν νά προε

νων νά διαδώσωσιν έν τή πατρίδι αύτών τήν ήμετέραν γλώσσαν,

δρεύω, άπό τής πρώτης στιγμής τής άναγνώσεως τοΰ πρός έμέ

καί νά έφελκύσωσιν ύπέρ ήμών τάς συμπαθείας τοΰ έξηυγενι-

έγγράφου σας, διά κοινής ψήφου έκρινον άξιον τής Παγκοσμίου

σμένου κόσμου.

τό άξιολογον πόνημα τοΰ «Σύμπαντος.»

Έκθέσεω ς τό ύμέτερον

σύγγραμμα . . . .

είδους πολύτιμα έγ 

άφοΰ μάλιστα διεβε-

( 1 ) Ί ί ε C o m p tes ren d u s h e b d o m a d a ire s d es sea n ce s de l ’A ca d em ie des

βαιωσατε αυτήν, ότι το εργον έφιλοπονηθη καθ’ δλα αύτοΰ τά

S c ie n c e s . T om e L X I Y , N o s 6 et 7 . (1 1 et 18 F e v r ie r 1 8 6 7 .) Πρός τούτοις

μέρη ύπό Ε λ λ ή ν ω ν , καί αύτοβούλως έπολιτογραφήσατε αύτό έν
τοΐς έργοις τής 'Αττικής.

καδημίας,

άπεστάλη ·?ω φιλοπόνω έκδοτη τοΰ «Σύμπαντος» έγγραφον τής τών Ιπιστημών ’Α
προτυττογεγραμμένον

ΰπο τοϋ ισοβίου αύτής Γραμ μ α τέω ς Κ . E li e de

Beaum ont, δηλοΰντος τήν μ ετ’ εύχαριστήσεως αποδοχήν τοΰ συγγράμματος.

Έ χ τών παοατιθεμένων έπί τοΰ παρόντος δύο εγγράφων, τό

φίλους.

Θέλω δέ λογίζομαι έμαυτόν εύτυχή, Κύριε,

οσάκις

μέν πρώτον άπεστάλη ύπό τοΰ Κ. B ru n et de P resle, Καθηγη-

εύαρεστεΐσθε νά μοί διακοινοΐτε τά καθ’ ύμάς, καί θέλω οφείλει

τοΰ της ελληνικής έν τώ γα λλιχώ Λυχείω χαί μέλους τοΰ Πα-

ύμϊν χάριτας άν έξακολουθήτε νά πράττητε τοΰτο εις τήν ώραίαν

ναχαδημίου, τό δ" έτερον ύπό τοΰ γνωστού τώ έλληνιχώ κόσμω

ύμών γλώσσαν,

διά τάς πολυτίμους αύτοΰ συγγραφάς Κ. D ’E ich th al, άμφοτέ-

σεω ς, ά λ λ ' ήν δέν τολμώ νά μεταχειρισθώ,

ρων μελών της έν ΓοΛλία εταιρίας πρός

δους, άς τινας διεπράξατο ύπό τόν κάλαμον τών νεωτέρων έλ-

ένθάρρυνσιν της τών

έλληνιχών γραμμάτων σπουδής.
Πρό ς τόν

τήν οποίαν άναγινώσκω μ ετ’ άκρας εύχαριστήβλέπων τάς προό

λήνων φιλολόγων, άπό τής μεμακρυσμένης έκείνης έποχής, καθ’
ήν ήρξάμην σπουδάζειν αύτήν.

Κ. Τ. Μ. ' Ρ α π τ ά ρ χ η ν , κτλ.

Π ροσδέ/θητε,

Κύριε !

Κύριε,

μετά τών ευχαριστιών μου τήν διαβε-

βαίωσιν τής διακεκριμένης ύπολήψεώς μου.

Έ λ α β ο ν εγκαίρως τό ώραϊον σύγγραμμα «Τό Σύμπαν,» όπερ

Β ΙΛ Λ ΕΛ Μ Ο Σ Β Ρ Ο Τ Ν Ιί ΔΚ Π ΡΙίΛ .

έσχετε τήν καλήν διάΟεσιν νά μοί άπευθύνητε, μετά τής συνοδευούσης αύτό λίαν φιλόφρονος έπιστολής. Παρέτεινα δ’ έπι τινας

ΙΙρός

ήμέρας τήν διαβίβασιν τών ευχαριστηρίων μου, καθότι έμ ελλε
τό εύτύχημα νά υποβάλω τό άξιόλογον

τοΰτο

εργον, καί σπεύδω νά συνενώσω τά ομόφωνα αύτών συγχαρη

Κ. Ί . Μ. ' Ρ α π τ ά ρ χ η ν .

Κύριε,

νά συνέλθη παρ’ έμοί σύλλογος τών έλληνιστών, ύπ’ όψιν τών
οποίων εσχον

τόν

Σπεύδω νά προσενέγκω τάς ειλικρινείς ευχαριστίας μου διά
τό ώραϊον βιβλίον,

δπερ εύηρεστήθητε νά μοί πέμψητε, χαι ι

τήρια μ ετ’ έκείνων, άτινα παραχαλώ ύμάς ίνα προσόεχθήτε έκ

δίως διά τήν συνοδεύουσαν αύτό καλήν καί χαρίεσσαν έπιστολήν

μέρους μου.
Ή τε τυπογραφική διακόσμησις καί ή τών εικόνων έκτελεσις

ύμών. Θαυμάζω τήν δραστικότητα καί τήν ύπομονήν, ήν κατε

δύναμαι είπεΐν, δτι έπέτυχον δσον ήν δυνατόν νά έπιτύχωσιν έν

έντέλειαν, μεθ’ ής κατωρθώθη έν Κωνσταντινουπόλει ή τε έκτύ-

τοΐς τόποις, ένθα αί τής καλλιτεχνίας πηγαί είσιν άφθονοι. Πρός

πωσις καί ή έπεξεργασία τών εικόνων.

τούτοις τό ύφος σας ευρον λίαν καθαρεΰον καί εύκρινές,

έκ δέ

βάλετε πρός έπίτευξιν τοιούτου έργου, ώς έπίσης θαυμάζω τήν

'Ω ς έκ τών σπουδών μου δέν είμαι ό άρμόδιος κριτής τοΰ βι

τής έπιμελείας καί τής φιλοκαλίας, ήν κατεβάλετε καθ’ άπαντα

βλίου αύτοΰ καθ’ έαυτοΰ,

τά μέρη τής ώραίας ταύτης καί μεγάλης έπιχειρήσεως, πείθομαι

σύγγραμμα όφείλει νά διεξέρχηταί τις έν άνέσει. Ά λ λ ’ άνέγνων

δτι προσεδράμετε είς τάς καλητέρας έπιστημονιχάς πηγάς διά

τόν πρόλογον ύμών ώς καί τόν έν τέλει τοΰ βιβλίου κατάλογον

π&ν δ,τι άφορα τήν σύνθεσιν καί τήν πλοκήν τοΰ δλου έργου. Τό

τών συνδρομητών. Καί έπί μέν τοΰ τελευταίου τούτου συνεκινή-

βιβλίον σας αδύνατον νά μή έπισύρη τήν προσοχήν τών δοκίμων

θην βαθέως, ίδών τήν ύποστήριξιν, ής έτύχετε παρά τοΐς πλεί-

κριτών, είμί δέ ευτυχής, Κύριε, καθό άποβαίνων ή ήχώ τών έ-

στοις τών ύμετέρων συμπατριωτών, καί ιδίως παρά τή έκλεκτή

παίνων αύτών, χαί διότι βλέπω

μερίδι τοΰ καθ’ ύμας ίεροΰ κλήρου* καθ’ δσον δ’ άφορα τόν πρό

έπιβεβαιουμένας τάς έλπίδας,

άς τινας άπό τοσούτων ήδη έτών

συνέλαβον περί τής άναγεν-

νήσεως τών ελληνικών γραμμάτων έν τή ’Ανατολή.
Εύγνωμονώ άπό καρδίας δι’ ήν διατηρείτε μνείαν τών ειλικρι
νών δειγμάτων,

καθόσον μάλιστα

τοιαύτης φύσεως

λογόν σας, έμεινα λίαν ηύχαριστημένος διά τε τήν σκέψιν καί
τήν άνθηρότητα τής γλώσσης.
•

•

•

•

•

•

•

•

ν

·

·

·

·

·

·

·

·

·

(άτινα έν τούτοις λίαν σπανίως έπεδειξάμην,)

Έξαιτεΐσθε τήν ηθικήν μου αρωγήν ύπέρ τοΰ ύμετέρου έργου.

περί τής άφοσιώσεώς μου πρός τούς Έ λ λ η ν α ς καί πρός τήν ω-

'Ο μολογώ δτι αύτη όφείλεται ύμΐν κατά τοσούτω μ άλλον, καθό

ραίαν ύμών Κωνσταντινούπολή, τήν οποίαν δέν έσχον τό πλεο

σον βλέπω άνδρας, οιοι οί ΚΚ. Deh^que, B ru n et de Presle,

νέκτημα νά γνωρίσω έκ τοΰ πλησίον, ά λ λ ’ έν fi αριθμώ πολλούς

B eu l6, συμμεριζομένους τό αίσθημα, ύφ’ ού κάγώ έμπνέομαι.

ευκαιρίας δ

Η άστρονομια, καιπερ οΰσα έκ τών άρχαιοτάτων καί συγχρό

πως καταστήσω τό σύγγραμμα υμών γνωστόν, και συντελέσω

νων τή άνθρωπότητι έπιστημών, κατέστη δμως θετική καί άκρι-

πρός έπαξίαν έκτιμησιν αύτοΰ. Πλήν δεν δύναμαι νά κρύψω, δτι

βής έπιστημη κατά τούς τρεις τελευταίους αίώνας, άφ1 δτου εύ-

τό ήμέτερον κοινόν διατελεΐ είς έντελή άγνοιαν, καί δυστυχώς

ρεθησαν τα τηλεσκοπία, και έρηρμ,οσθησαν

είς μεγάλην άδιαφορίαν,

τάς επιστήμας τάς φυσικας* τοϋθ’ δπερ είναι τό μόνον πλεονέ

Διαβεβαιώ λοιπόν ύμάς, δτι ούδεμ,ιάς φεισθήσομαι

πρός παν ει τι άφορα τόν σύγχρονον

έλληνικόν κόσμον. Α νάγκη λοιπόν νά άναμείνωμεν
ρας περις·άσεις δπως ποιήσωμεν τόν περί τούτου
·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Έ ν τούτοις προσδέχθητε, Κύριε,

·

·

·

*

εύνοϊκωτέ·

κτημα, έφ5 ω δύναται νά καυχηθή άπέναντι τής σεμνής άρχαιό
τητος ή καθ ήμάς έποχη. I ά μαθημ,ατικά κατ’ έξοχήν έχρησί-

λόγον.
·

τά μαθηματικά έπί

·

μευσαν ώς Οργανον,

διά τοΰ οποίου

διετρανώθη ή έπί παντός

μετά τών έπανειλημμένων

άλλου έπιγείου τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος υπεροχή. Διά τών

εύχαριστήσεών μου, τήν εκφρασιν τής διακεκριμένης ύπολήψεως,

μαθηματικών άπεδειχθη ό άνθρωπος μικρός δημιουργός, καί μι

μεθ’ ής διατελώ

κρός τοΰ μεγάλου
ΓΟΪΣΤΑΐΟΣ Δ’ ΕΪΧΘΑΛ.

Β '. Κ Λ Ε ΙΩ (άριθ. 3 4 4 . — 19Τανουαρίου 1 8 6 8 .)
’Αναξαγόρας 6 φιλόσοφος, πρός τινα διαποροΰντα καί διερωτώντα «τίνος ενεκ’ άν τις
σθαι, τ ο ΰ

έλοιτο γενέσθαι μάλλον

ή μή γενέ

θ εω ρή σαι , εφη, τό ν ο ΰ ρα νό ν καί τ ή ν π ε ρ ί τ ό ν

ολον κόσμον τάξιν.»

Πλήρης άναντι^ρήτως τής δόξης καί

τών τοΰ Κυρίου θαυμάτων ύπάρχει ή ήμετέρα γ η , ή πολύεδνος
καί αιώνιος αΰτη τοΰ άνθρώπου μελλόνυμφος, ή μυρίους έντοΐς
κόλποις αυτής ύποκρύπτουσα θησαυρούς, καί τούς μέν αυτομάτως,
τούς δέ διά τής έργασίας ήμΐν δαψιλεύουσα. Ά λ λ ά καί ή άλλη
περί ήμάς κτίσις, ό ήλιος καί ή σελήνη, οΐ άς-έρες καί τά λοιπά
έν ούρανώ σώματα, είς άπαρατρέπτους τής βαρύτητος ύπείκοντα
νόμους, προξενοΰσι τήν είς τόν άνθρωπον λυσιτελεστάτην ποι
κιλίαν καί ευκρασίαν τών ώρών καί τόν περί ού π ολλά εψαλλόν
ποτε οί Πυθαγόρειοι κόσμον,

οΰτω τήν δόξαν τοϋ Θεοΰ διηγού

μενα καί τήν ποίησιν τών χειρών αύτοΰ άναγγέλλοντα. Ή παρά
τοΰ Γαλιλαίου, τοΰ Κεπλέρου, τοϋ Κοπερνίκου καί τοΰ δαιμο^
νίου Νεύτωνος έξακριβωθεΐσα θαυμαστή άρμονία τών σφαιρών
τοΰ ήμετέρου πλανητικού συστήματος, ό άπειρος άριθμός τών
εκατομμυρίων κόσμων, οΰς μόλις δι’ ενόπλου διακρίνομεν οφθαλ
μού έν λαμπρά τινι καί άνεφέλω νυκτί,— ένί λ ό γω , ό πάνσοφος
μηχανισμός τοϋ παντός, ού μόνον άπαλλάττει ήμάς πλείστων
δσων στρεβλών ιδεών καί δεισιδαιμόνων προλήψεων, άλλά καί,
τό ήμέτερον κρατύνων θρησκευτικόν αίσθημα, άναγκάζει ήμάςνά

Θεοΰ έπι γή ς άντιπρόσωπος,

δι’ αύτών με

τρέσας τό άμετρητον, περατωσας τό άπειρον, καί άνακαλύψας
τούς νόμους καί τάς αίτιας τών φαινομένων,

ας ή φύσις πάνυ

φειδωλώς άπεκρυπτεν άπό τοΰ ήμετέρου πνεύματος. Έ κ τ ο τ ε ή
τών άστρων έπιστήμη κατέστη έν τή εσπερία Ευρώπη μάθημα
άπαραιτ/]τον εις τους βουλομενους νά τύχωσιν ελευθερίου παιοευσεως και άγω γής, προσφιλής δε διατριβή καί ένασχόλησις
καί αύτών τών πεπαιδευμενων γυναικών, αΐτινες ύπέρμετρον αι
σθάνονται κλισιν και τερψιν εις τήν μελέτην τών μυστηρίων τού
ενάστρου ούρανοΰ. Πανταχοΰ τής σοφής Εύρώπης τά βιβλιοπω
λεία γέμουσι μικρών και μεγάλω ν,

έπιστημρνικών καί δημοτι

κών περι άστρονομίας συγγραμμάτων, άρμοδίων είς πάσαν ήλικίαν και είς έκατερον φΰλον. Παντελής δ’ αύτών έλλειψις παρετηρεΐτο μονον έν τή Έ λ λ ά δ ι, τή πατρίδι τού 'Ιππάρχου καί τού
Ερατοσθένους, τοϋ Άναξαγόρου καί τοΰ Πτολεμαίου καί τών
άλλων πρώτων τής έπιστήμης δημιουργών.

Τήν έλλειψιν ταύ

την έφιλοτιμήθη νά άναπληρώση ό λίαν φιλόμουσος,

εύπαίδευ-

τος καί πολλοΰ λόγου άξιος ομογενής καί φίλος ήμών, Κ . 1. Μ.
Ραπταρχης, έκδούς πρό δύο έτών έν Ιίωνσταντινουπόλει
Σύμπαν,» σύγγραμμα πολυτελώς

«τό

έκτετυπωμένον έπί λαμπρού

χάρτου, έκ 5 5 τυπογραφικών φύλλων μεγάλου

όγδοου μ εγ έ

θους άπαρτιζόμενον, καί κοσμούμενον ύπό 4 0 εικόνων, ών δέκα
κεχρωματισμέναι. Τό έν λόγω

σύγγραμμα, πρωτοφανές έν τή

καθ’ ήμάς δημοσιογραφία διά τε τήν ύπόθεσιν καί τήν τυπογρα
φικήν κομψότητα, είναι άξιον

δπως κοσμή πάσαν βιβλιοθήκην

ταπεινώμεθα καί νά κλίνωμεν γόνυ ένώπιον τής θείας παντο

καί άπασχολή τά πνεύματα τά μή διαφθαρέντα ύπδ όθνείων ά-

δυναμίας.

ναγνωσματων.

Δίκαιον ισως ειχε το καθ’ ήμάς κοινόν νά πτοή-

ται πρότερον χαί είς αύτό τό άπλοΰν άκουσμα τοΰ ονόματος

ρώπη καί φιλέλληνες λόγιοι διεβίβασαν αύτώ προτρεπτικάς καί

της αστρονομίας, επειδή αί περί της επιστήμης ταύτης πραγμα-

συγχαρητηρίους έπιστολάς, δημοσιευθείσας έν τή έπιφυλλίδι τής

τευόμεναι ξέναι βίβλοι, διά τε τό βάθος τών θεωρημάτων και τήν

άξιολογωτάτης τών έν Κωνσταντινουπόλει ελληνικών έφημερί-

μαθηματικήν δεινότητα, άπέβαινον τωόντι «θΐνες άνυδροι και έ

δων «Ν εολόγου.»

ρημοι άβατοι.» Ά λ λ ’ έν τώ «Σύμπαντι» τοΰ Κ .'Ραπ τά ρχου ό

Ά λ λ ά καί οί ομογενείς χαΟήκον εθνικής φιΛοτιρ-ίας εχουσι νά

φιλοπερίεργος αναγνώστης ανευρίσκει τάς μέν ύψηλοτέρας θεω

φιλοτιμηθώσιν όπως κοσμήσωσι τάς έαυτών βιβλιοΟήκας διά τής

ρίας της μεγάλης τών άστρων επιστήμης έκτεθειμένας όσον ε-

κομψής καί τερπνής καί διδακτικής ταύτης βίβλου, Οήγοντες

νεστιν εύλήπτως χαί έπί τό προσαγωγότερον τη άκροάσει, τάς

ούτω τήν φιλοτιμίαν τοΰ φιλοπόνου

δέ έμβριθεΐς τών άκαδημιών μελετάς

μεταπεποιημένας εις τερ-

αύτόν ϊνα μή διαλίπη κοπιών ύπέρ τής διαδόσεως τής ύψηλής

Θελήσας ό Κ . 'Ραπτάρχης νά

ταύτης επιστήμης είς όλας τάς τάξεις τής ελληνικής κοινωνίας.

πνότατον αιθούσης άνάγνωσμα.

έκδοτου, καί παρορμώντες

χρίση διά μέλιτος τά χείλη τής περιεχούσης τό στρυφνότατον

Τό «Σύμπαν» θά ήτο τό καταλληλότερον δώρον τών γονέων

έπιστημονιχόν ποτόν κύλικος,

πρός τά ίδια τέκνα,

πτου ύφους καί τών

επιτυχών

παρεκτός τοΰ άπλοΰ καί εύλη
εικονογραφιών, έπετηδεύσατο

καί τό άρμοδιώτερον βραβεΐον πρός τούς

άριστεύοντας τών μαθητώ ; έν τοΐς έκπαιδευτηρίοις.

καινοτομίαν τινά σωτήριον τοΐς άρεσκομένοις εϊς τά ομαλά α
ναγνώσματα, καί τοΐς εχουσι λίαν εύαίσθητον τό άκουστικόν αύ
τών όργανον έκ τής συχνής περί τάς χαμαιζήλους μυθιστορίας

Γ '. ΜΕΛΛΟΝ (άριΟ. 4 2 1 .— 2 6 Ίανουαρίου 1 8 6 8 . )
Ί ί ς έν νυκτί άνεφέλω δέν έστρεψε πρός τά άνω τούς οφθαλ

άναγνώσεως. Έκόσμησε δηλαδή έκαστον κεφάλαιον καί έκάςην

μούς ;

σχεδόν σελίδα διά στιχουργημάτων, μεγίστην έχόντων τήν συ

μενον θέα μ α; Τίς δέν έγοητεύθη άπό τήν πληθύν, τήν ποικιλίαν

Τίς δέν έθαύμασε διά τό ύπέρ τήν κεφαλήν του έξαπλού-

νάφειαν πρός τήν όλην έννοιαν, καί καθηδυνόντων τόν άναγνώ-

και τήν διάφορον εντασιν τοΰ φωτός τών ούρανίων λύχνω ν;

στην πάσης τάξεως διά τε

τής ώραιότητος καί τής ποικιλίας

Θαυμάζομεν καί έκπληττόμεθα διά τήν μεγαλοπρέπειαν καί τήν

αύτών.
Οί άναπολοΰντες κατά νοΰν τάς άπειρους δυσχερείας, άς ά

λάμψιν τοΰ άστερόεντος τούτου θεάματος, γοητευόμεθα άπό τό
κάλλος του, καί έντοσούτω οί πλεΐστοι έντελώς άγνοοΰμεν τήν

παντα ό τοιουτον εργον έπιχειρών έν πόλει ήκιστα συντελεστική

φύσιν, τήν δύναμιν καί τάς διαστάσεις τής άεννάως πρό τών

πρός καταρτισμόν επιστημονικών καί καλλιτεχνικών συγγραμ

οφθαλμών μας

μάτων, οί άποβλέποντες ενθεν μέν είς τήν νεαράν τοΰ συγγρα-

νόμους τής κινήσεως καί τής ύπάρξεώς της, έν γένει τήν δύνα-

φέως ήλικίαν, ενθεν δέ είς τό αύτοδίδακτον αύτοΰ, θά όμολογή-

μιν καί τό μεγαλεΐον τοΰ 'Υψίστου.

έξαπλουμένης διαστέρου ταύτης νυκτός, τούς

σωσιν, ότι ό Κ . 'Ραπτάρχης κατώρθωσε μέγα τι, διαψεύσας τήν

Ή θέσις ολίγων άπλουστάτων, καί έντοσούτω σπανίως ίσως

παροιμιώδη ρήσιν, «έκ Ναζαρέτ ούδέν άγαθόν δύναται έλθεΐν.»

άπό τοΰ πνεύματος ήμών θίγόμενων ζητημάτων, άρκεΐ νά μάς

Κ αλώς ποιήσασα ή Ε λ λη ν ικ ή κυβέρνησις έπολιτογράφησε τό

δώση νύξιν τινά τής μεγάλης ήμών άγνοιας, νά γεννήση δέ καί

«Σύμπαν» μεταξύ τών καλλιτεχνικών αύτής προϊόντων, καί τό

εις τόν μάλλον άδρανή καί νωθρόν έκ τών ανθρώπων τήν έφεσιν

άπέστειλεν είς τήν Παγκόσμιον έκθεσιν τών Παρισίων.

του νά έρευνήση καί νά μάθ·/) τοσαΰτα πρόχειρα, καί έν τούτοις

Τούλά

χιστον οί Εύρωπαΐοι παρετήρησαν, οτι ή μικρά 'Ε λ λ ά ς δέν ύπολείπεται αύτών έν τώ άγώνι τής διανοίας, καίτοι λίαν περιωρισμένα καί άνεπαρκή έχουσα τά πρός έμπέδωσιν τής καλλιτε

άγνοούμενα, τής φύσεως τρόπον τινά μυστήρια.
Τί τό μεταξύ ήμών καί εκείνων παρεμπίπτον;

άραγε ό άήρ

καί ή έδική μας άτμοσφαΐρα; ΙΙοΰ καί πώς ΐστανται είς τό άπει

χνίας μέσα. Ά π ό καρδίας δέ συγχαίρομεν τώ Κ. 'Ραπτάρχη ότι

ρον τά φωτεινά ταΰτα σημεία;

καί ή έν Παρισίοις Ακαδημία τών ώραίων τεχνών έποίησεν έντι

φωμένα; Ά ν δέ αίωρώνται, πώς κινοΰνται, ποιον δρόμον βαδί-

μον μνείαν τοΰ πονήματος του, καί πολλοί διακεκριμένοι έν Εύ-

ζουσι, καί διά τίνος δυνάμεως; Πώς έπί τοΰ κενοΰ άπηωρημένα

άραγε είναι, ώς φαίνονται, καρ

πνοτάτης άναγνώσεως, φωτιζόμενος έν έπιγνώσει νά άνακράξη
'έν καταπίπτουσιν; Οί αστέρες ούτοι είναι άπλα φωτεινά σημεία,
λύχνοι άνάψαντες άπαξ καί καιόμενοι, ή παμμεγέθεις φωτεινοί
όγκοι,

τό τοΰ Προφητάνακτος: «'Ω ς έμεγαλύνθη τά έργα σου, Κύριε!
πάντα έν σοφία έποίησας.»

έκατομμύρια έκατομμμυρίων λευγών άφ" ήμών άπέχον-

Τό σύγγραμμα τοΰτο, μέ λαμπρόν καί περικαλλή τύπον καί

τες, καί ούχ’ ήττον ορατοί; Τί είναι ό εγγύτερον κείμενοςκαί διά

χάρτην, είς μέγα σχήμα, έκ τεσσαράκοντα καί πέντε τυπογρα

τοΰτο ζωογονών ήμας "Η λ ιο ς; τί ή Σελήνη; τί οί κομήται;

φικών φύλλων συγκείμενον καί 6 7 0 καί πλέον σελίδας άριθμοΰν,

Τί

είναι ή φωτεινή αΰτη ταινία, ό Γ α λ α ξ ία ς; Τί είναι καί πώς συμ-

είναι, ώς προείπομεν, διττώς καλλιτέχνημα, διά τε τό περιεχό-

βαίνουσιν αί εκλείψεις;— ΤοσαΟται καίτοιαϋται ερωτήσεις μένουσιν

μενον καί διά τήν τεχνικήν διασκευήν του. Έ κ τ ο ς τοΰ ώραίου

άνευ άπαντήσεως παρά τών φωτιζομένων μέν τούς οφθαλμούς
άπό τής λάμψεως του στερεώματος, τήν νύκτα όμως της άγνοιας
έχόντων έν τώ νώ.
έκατομμύρια άριθμούμενοι εκατομμυρίων, είσί μυριάκις μεγα
λύτεροι άπό τήν γην, έφ5 ής κατοικοΟμεν; Ό τ ι ό Γαλαξίας άάπό πεντηκοντάδος εκατομμυρίων άστρων; Ό τ ι ύ-

πάρχουσι συστήματα άστέρων, ών τό φώς φέρει όλα τοΰ ουρα

ών ούκ ολίγοι χρωμα-

ματισμένοι, ή δέ εύχαρίστησις παντός Έ λ λ η ν ο ς θέλει κορυφωθή
μάνθάνοντος, ότι οί πίνακες ούτοι,

Τί δέ έάν τοΐς ειπη τις, ότι πάντες οί άπλανεΐς άστέρες, είς

ποτελεΐται

τύπου, περιέχει 3 8 έκλεκτούς πίνακας,

καλλιτέχνημα λιθογραφίας,

έξειργάσθησαν έν Κωνσταντινουπόλει ύπό Έ λ λ η ν ο ς τεχνίτου,
υπερακόντισαντος

εν τισι τά ευρωπαϊκά πρωτότυπα.

Εικότως

λοιπόν τό εργον τοΰτο έξετέθη καί έπηνέθη είς τήν Παγκόσμιον
έκθεσιν, ως έξοχον προϊόν τής έν τή ’Ανατολή τυπογραφικής
τέχνης.

νίου τόξου τά χρώ ματα; Ό τ ι τέλος ή δύναμις, ή κινοΰσα τά

Ό Κ . I. Μ .'Ραπ τά ρχης, όστις, καίπερ είσέτι νέος, διά τών κα-

τεράστια ταΰτα σώματα, αί διαστάσεις καί αί άποστάσεις των,

θημέραν δημοσιευομένων έργων του κατέχει διακεκριμένην θέσιν

ύπερβαίνουσι τοΰ ύπολογισμοΰ τό σθένος,

μεταξύ τών άναλαβόντων εις έαυτούς τήν, όσον πολύμοχθον,

καί ότι ή γη , ολό

κληρος αύτη ή οικουμένη, είναι κόκκος άμμου άσημος καί άθέα-

τοσοΰτον

τος έν τώ διαστήματι;

πρώτος τρόπον τινά διά τοΰ Σ ύ μ π α ν τ ο ς του κατεβίβασε μετα

άξιέπαινον άποστολήν τοΰ φωτιστοΰ τής ’Ανατολής,

Βεβαίως ό διά τήν θέαν τοΰ ένάστρου ούρανοΰ άπλοΰς θαυ

ξύ ήμών τό φώς τοΰ σύμπαντος, καί δι’ εικόνων, διά γλώσσης

μασμός, περί ού άρχόμενοι ώμιλήσαμεν, φθάνει είς έκπληξιν,

γλαφυρας, εύλήπτου καί προσιτής είς πάντας, παρέδωκεν είς τάς

είς κατάπληξιν μέχρις άψικαρδίας.

χεΐρας τοΰ λαοΰ τά μεγαλεία

Τότε έννοεΐ τις τό μεγα-

τών κατηστερισμένων ουρανών.

λεΐον της δημιουργίας, τότε αισθάνεται τήν ίσχύν τοΰ λόγου

Ούδό?^ως λοιπόν παράδοξον άν τό Σ ύ μ π α ν ,

τοΰ Παντοδυνάμου, τότε συντρίβεται ό θνητός ένώπιον τοΰ κα

κοντα φράγκων τιμώμενον, σχεδόν έξηντλήθη, ό δέ τοΰτο φιλο-

ταπληκτικού ύψους τής μεγαλωσύνης τοΰ Κυρίου.

πονήσας, ταχέως εύρέθη είς τήν άνάγκην νά έπιχειρήση δευτέ-

καίπερ άντί τριά

Καί έν τούτοις, άν ταΰτα πάντα ή μέγα μέρος τούτων διδά-

ραν αύτοΰ έκδοσιν, ήττονα μέν τής προλαβούσης κατά τήν πο

σκωνται είς όλιγίστους τινάς άπό τής καθέδρας τοΰ Πανεπιστη

λυτέλειαν, ά^ωτέραν όμως εκείνης κατά τήν έπεξεργασίαν, έ-

μίου, τό κοινόν, οί μή έπιστήμονες καί ούχ ήττον φιλαναγνώσται,

χουσαν δέ τό μέγα πλεονέκτημα νά καταβή είς τό τέταρτον τής

έστεροΰντο ά^ρι τοΰδε συγγράμματος άφηγουμένου τά μεγαλεία

τιμής, όπως γίνη τό εργον προσιτόν τοΐς πασι. — · Τοιοΰτο τό

τοΰ Θεοΰ, καί, άνατείνοντες τό βλέμμα, δέν έβλεπον παρά λ ύ 

«Σύμπαν» τοΰ Κ . Ί . 'Ραπτάρχου.

χνους άνημμένους είς τό στερέωμα.

Αφ ότου όμως ο εκ Κω ν

σταντινουπόλεως Τ . 'Ραπτάρχης, δι’ άτρύτων πόνων καί φιλο
καλίας γράψας, έξέδωκε τό όντως, ώς σύγγραμμα καί έκτυπον,
καλλιτέχνημα «Τό Σύμπαν,»

πας ό δυνάμενος ν’ άναγινώσκη

καί μή θέλων νά μείνη άνίδεος τής μεγαλωσύνης τοΰ Ύψίστου
καί τοΰ τεραστίου τής δημιουργίας δύναται, δι’ άπλής καί τερ-

Δ . ΕΘ Ν ΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, (άριθ. 7 9 — 1 Ίανουαρίου 1 8 6 8 .)
’Αρτίως είδε τό φώς έν τή ιστορική πόλει τοΰ Κωνσταντίνου
βιβλίον

ύπό π ολλά ς έπόψεις περίεργον καί μετά καινοφανούς
88 .

ΤΟ Σ ΪΜ Π Α Ν ,
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τωόντι φιλοκαλίας συγκεκροτημένον. Τό πλούσιον τούτο πό

βιον γνώσεις, πολλάκις

νημα, φέρον τίτλον «Τό Σύμπαν, ή τά θαυμάσια τοΰ άστερόεν-

άπασχολοΰντες τόν νοΰν καί τόν πολύτιμον καιρόν, ούδεμίαν ή

δε και εις άλλα όθνεΐα καί χαμαίζηλα

τος ούρανοΰ,» προτίθεται νά μυήση τόν φιλοπεριεργον άναγνω-

άσθενεστατην

στην είς τάς πλήρεις μυστηριώδους μεγαλείου ωραιότητας τών

παντός άφορώντος τόν οιοργανισμόν τής μ εγάλης τοΰ παντός

το πολύ

αισθανόμεΟα κλίσιν πρός τήν γνώσιν

κατηστερισμένων ούρανών, και νά δαδουχηση τό πνεΰμα εις τόν

μηχανης.

Εξαίσων λαβύρινθον τών μεγαλουργηματων τής ιεράς φυσεως.

το άσθενες οστρακον, έφ οϋ ή φυσις ένέβαλεν ήμάς,

Τό «Σύμπαν»

κατατάσσεται δικαίω τώ λόγω μεταξύ τών

Εγωίσται κοχλιαι,

εύκαιρουμεν

προσκεκολλημένοι στε^ρώς είς

(τουτέστι, δέν θέλομεν

ούδέποτε

κατ ούδένα τρόπον)

σπανιωτάτων έργων τής καθ’ ήμάς δημοσιογραφίας, τών προτι-

να στρεψωμεν τους οφθαλμούς από των γήινων είς τά ύψηλά

θεμένων νά έξυψώσωσι

τόν νοΰν άπό τών χαμαιπετών είς τά

και θαυμασια τής οεξιάς τοΰ Ιψιστου, περιφρονοΰντες άσυγ-

υψηλά, άπό τών γήινων είς τά ούρανια, και νά καταστησωσιν

γνώστως τήν ώραίαν διαβεβαίωσιν τοΰ Ψ αλμωδοΰ, ότι « ο ί ο υ 

οΰτω τόν άνθρωπον π ο λ ί τ η ν τ ο υ π α ν τ ο ς .

ράν οί δ ιη γ ο ΰ ν τ at δ ό ξ α ν Θ ε ο ΰ . »

Και όντως ο φι-

λοπονήσας τό γιγάντειον τοΰτο εργον ούδεμιάς εφεισθη θυσίας

Ωστε ύπό τήν εποψιν ταυτην το «Σύμπαν»

δύναται νά θεω-

όπως έκπληρώση άπαρεγκλίτω ς τόν ύψηλ^ν τοΰτον προορισμόν

ρ fjOfj μάλλον ως το β ι β λ ί ο ν τ ο ΰ μ έ λ λ ο ν τ ο ς · διότι ούδεμία

του. Κατώρθωσε νά περιενδύση

τάς υψηλάς θεωρίας τής Επι

αμφιβολία, ότι θά άνανήψωμέν ποτε άπό τής καταλαμβανούσης

στήμης διά τής πορφύρας τή ς τερπνοτητος, και, Επιδιωξας έν

σήμερον ήμάς νάρκης, καί Οά Επιποθήσωμεν νά άποβώμεν καί

παν τι τό προσαγωγότερον

τή ακροασει και τοΐς όφθαλμοΐς, Ε

πέτυχε νά μετατρεψη πραγματι τάς Εμβριθείς των Ακαδημιων

ήμεΐς κ ο σ μ ο π ο λ ϊ τ α ι . Έ ν τή μεγάνορι Εσπερία άπό πολλοΰ
ήρξαντο

οι πασης ταςεως άνθρωποι νά ένασχολώνται περί τήν

μελέτας εις τερπνότατον τής αιθούσης ανάγνωσμα, χαθά ό ίδιος

άνάγνωσιν Επιστημονικών

Εν τώ προλόγω αύτοΰ άποφαινεται.
Ό πάσης τ'άξεως καί ήλικίας άναγνώστης, (Εννοείται ό μή

έν τή γνωσει τών νόμων τής Οαυμασιως διεπούσης τά σύμπαντα

στερούμενος τών στοιχειωδεστερων Εγκυκλοπαιδιακών γνωσεων,)

άνάγνωσιν τοιαύτης φύσεως βιβλίων, άπαντά διά τοΰ στερεοτύ

λαμβάνων

που:

άνά χεΐρας

τό κομψότατον τοΰτο πόνημα, εύρίσκει

δυνάμεως·

συγγραμμάτων,

εύρίσκοντες τέρψιν

Ενώ παρ’ ήμΐν ό παρακινούμενος νά Εγκύψη είς τήν

« ούφ! άδελφέ! μήπως Οά γίνω άστρονόμος; » Καί Εν

Εν αύτώ τέρψιν, καί πλέον ή άπαξ αναγκάζεται νά όμολογήση

τούτοις όταν ούράνιόν τι φαινόμενον, παραδόξου όψεως καί Εκ

τήν σμικρότητα τοΰ μιχροχοσμου τουτου, οστις καλείται Γ ή ,

τακτου φύσεως, ελΟη νά ποικίλη τήν μονότονον ηρεμίαν τοΰ

καί ό όποιος χρησιμεύει ώς κατοικία τοΰ μηδαμινοΰ, πλήν ούχ

ύπέρ τάς κεφαλάς ήμών ούρανοΰ, μένομεν οί πλεΐστοι κε/ηνό-

ήττον πολυμηχάνου, άνθρώπου. Έ κ τ ο ς δε τούτων, αί νεώτεραι

τες καί άποροΰμεν έπί τώ συμβαίνοντι· Ενώ έν Γ α λ λ ία είτε Εν

καί θαυμασιώτεραι

Γερμανία, καί αύτός ό δωδεκαετής παΐς, καί αύτός ό αμαξηλάτης

Επιστημονικαι ανακαλύψεις, αι μάλλον πα-

ραδεκταί και πειστικαί Εξηγήσεις άπειρων φαινομένων, Εξ όσων

έτοίμως Εξηγεί τό μυστηριώδες αίνιγμα.

παριστά έκάστοτε ό άστερόεις θόλος, αί μάλλον τή πιθαν^ότητι

’Α ςέλπίζω μεν, ότι Επιγνωσόμεθα καί ήμεΐς ούκ είς μακράν τό

προσεγγίζουσαι διασαφήσεις Επί πλείστων όσων γεωλογικών καί

συμφέρον ήμών, καί ότι άναβλέψομέν ποτε πρός τό άπλετον φώς

άλλων διαφόρου φύσεως παραδόξων, πάντα ταΰτα συγκιρνώνται

τής Επιστημονικής άληθεία; μ ετ’ αισθητηρίων όσον ενεστι κεκα-

Εντώ περί ού ό λ ό γ ο ς πονήματι μετά άξιοπεριέργου τάξεως, καί

θαρμένων πάσης λύμης προκαταλήψεως. Ή

έξυφαίνονται μετά φιλοκαλίας

όπισθοδρόμησις, ή δέ διανοητική άνάπτυξις καί ή τών Επιστη
μονικών γνώσεων αύξησις είναι ζωή, είναι πρόοδος.

ού τής τυχούσης ύπό τών Επι

τηδείων χειρών τοΰ Κ . 'Ραπτάρχου.
Δυστυχώς όμως όφείλομεν νά όμολογήσωμεν Ενταΰθα μίαν
πικράν αλήθειαν:

Περιοριζόμενοι οί πλεΐστοι έξ ήμών μ ετ’ αύ-

στηρότητος περί τάς άπολύτως άναγκαιούσας διά τόν κοινωνικόν

στασιμότης είναι

Μετ’ εύχαριστήσεως πληροφορούμεθα, ότι ό φιλόπονος έκδο'της τοΰ «Σύμπαντος»

άπεφάσισε νά καταστήση τό βιβλίον αώ

του μάλλον προσιτόν τοΐς μή δυναμένοις νά άποκτήσωσιν αύτό

£νεκα τήςβχετικώ ς μέν μικράς, ά λ λ ’ ώς έκ του ασυνήθους ήμών
είς τοιαύτας" πολυτελείς έκδόσεις, μ εγάλης διατιμήσεως. Έ φ ’ ώ
προπαρασκευάζεται είς τήν άνατύπωσιν τής συγγραφής αύτοΰ
έν βίβλω, περιεκτική μέν και δι’ όλιγωτέρας συγκεκροτημένη

μοσιεύθή μέχρι τοΰ νΰν. Ό Έ λ λ η ν έπανέρχεται πρώτος είς τήν
καί ά?<.λως πατρωαν αύτώ πηγήν τών επιστημών.

νά ειπωμεν πόσον τά τοιαΰτα πονήματα είσίν άξια τής συνδρο
μής καί τής εύγνωμοσύνης τών ομογενών.

πολυτελείας και αφθονίας τών εικόνων, άλλα πλούσια κατα τήν

Ζ\ ΕΦ Η Μ ΕΡ1Σ ΦΙΛΟΜΑΘΩΝ.

όλην διασκευήν καί διά τάς σπουδαίας προσθαφαιρέσεις, εύαποκτήτω δέ διά τό ευωνον αύτής. Εύχόμεθα τώ Κ. Ραπτάρχη έπιτυχίαν είς τό πολύμοχθον εργον, είς 8 μετ’ αύταπαρνήσεως έπεδόθη, άποπειρώμενος τό έπ’ αύτώ νά άναρτήστ] τήν δάδα τοΰ
φωτισμού είς τό πολλοΰ φωτισμού άνάγκην εχον έθνος ήμών.

Περιττόν δε

(’Αριθμ. 6 5 5 .
Ή μικρά γή ,
μεγάλους

—
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Δεκεμβρίου

είς ήν εθεσεν ό τού παντός

1 8 6 7 .)
δημιουργός τούς

ήμάς, έφάνη ήμΐν ότι είναι άγαν περιωρισμένη, καί

μόλις δυναμένη νά χωρή τά σώματα ήμών, καί μόλις δυναμένη
ν’άπασχολήση έλάχιστον χρόνον τοΰ μ,ακροΰ ήμών βίου, καί ώς
ήκιστα ήμποροΰσα νά ύπηρετήση τήν άκόρεστον καί υψηλήν ή

Ε '. ΑΜ ΑΛΘ ΕΙΑ, (άριθ. 4 4 6 6 — 2 4 Μαρτίου 1 8 6 7 .)^
Οί ούρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, καί ή δόξα αύτη τού Ύψίστου δημιουργού τοΰ παντός άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον ελκει πρός τήν θεωρίαν τού άπειρου στερεώματος,
καί τών έν αύτώ θαυμασίως κινουμένων

αναρίθμητων

κόσμων,

τόν νούν τών εύφυεστάτων άνθρώπων ούχ ήττον ή τάς εύσεβεστάτας ψυχάς.
Ό άξιότιμος Κ . Ιωάννης Μ. 'Ραπτάρχης, νέος ομογενής,
ου τόν φιλόπατριν ζήλον

καί τούς έπ’ εύκλεί*

τοΰ ήμετέ-

ρους έθνους φιλοτίμους άγώνας μαρτυρούσι καί ά λλα πονήμα
τα, προηγηθέντα τού παρόντος, έπεχείρησεν έν τούτιο, πρώτος
τών ήμετέρων, νά έκθέση εύλήπτως καί έπαγωγώς τά βεβαιότε
ρα καί μάλλον χρήσιμα πορίσματα της άστρονομιας, χωρίς να
παραλείψτ) τάς ύψηλοτέρας έκείνας ιδέας και παρατηρήσεις, αιτινες, άρμοδίως μεταξύ τών πραγμάτων παρεντιθέμεναι, αιρουσι τήν ψυχήν πρός τά θεία καί τόν Θεόν. Καί τοιοΰτος μέν ό
άξιέπαινος σκοπός τοΰ συγγραφέως. ΙΙροσπαθήσας οε, ως λ εγει, «δι3 ιδίας μ ε θ ό δ ο υ νά μετασχηματιση, κατα το ενον, τας
έμβριθεΐς μελέτας τών

Άκαδημιών είς τερπνόν τής αιθούσης

άνάγνωσμα,» καί πρός έπίτευξιν τοΰ δυσχερους^τουτου έργου
προσδραμών είς τά έπαγωγότερα τών νεωστι εκοεοομενων τοιαύτης φύσεως ξένων πονημάτων, κατώρθωσε,

προσθεις τήν ι

δίαν επιμέλειαν, κρίσιν καί φιλοκαλίαν, νά έκδώση σύγγραμμα
άληθώς πρωτοφανές παρ’ ήμΐν, έπωφελέστατον διά τάς έν αύτώ
μ ελέτας, λαμπρόν διά τήν τυπογραφικήν διακόσμησιν· πρόσθες
καί τοιοΰτον, οϊον έν ούδενί τών άλλων έν τώ Κράτει έθνών έδη-

μών φιλοδοξίαν. Ούτω στενοχωρημένοι έζητήσαμεν έκτασιν τών
ορίων τής πνευματικής ήμών έξουσίας· τό πρώτον δέν ήδυνήθημέν ποτε νά κατορθώσωμεν, καί περ μέγαν πρός τοΰτο

άγώνα

άράμενοι, καί δι’έφόδου έξω αύτής κατακτήσεις ζητήσαντες, καί
διά σωρεύσεως τών όρέων έπαλλήλων νά γείνωμεν ύλικώς κύ
ριοι τοΰ ούρανοΰ πειραθέντες. Αί γιγαντομαχίαι ήμών κατέδειξαν τά όρια καί τής δυνάμεως ήμών καί τής άφροσύνης, καί περιώρισαν ήμάς είς τό νανικόν ήμών S tatu quo ante bellum· καί
ούτω ή μεγάλη ιδέα τών παλαιών

άνθρώπων έχρησίμευσε ν’ ά-

ποδείξη, οτι ήτο τωόντι μ εγά λη , ά λ λ ’ έσκηνωμένη είς κεφαλάς
μικράς.
Άφοΰ ούτω άπηλπίσθη ό καθ’ ήμάς κόσμος, ό περιωρισμένος
είς τήν

γ ε ω γ ρ α φ ία ν

τοΰ

Βακαλοπούλου καί τοΰ Σακελλαρίου,

άπό τοΰ νά έκτείνη τό ύλικόν κράτος του, έπεζήτησε τήν Ικτασιν καν τής πνευματικής του έξουσίας, καί ούτως έκστρατεύσας
άνέβη είς τά πέραν καί ύπεράνω τής σφαίρας του, καί διά τών
άκαταμαχήτων τής φαντασίας του όπλων εγεινεν άμαχητί κύ
ριος πάντων τών ποιημάτων τοΰ Θεού, ορατών τε καί άοράτων,
καί τό άπέραντον αύτό κράτος του διήρεσεν είς νομούς καί έπαρχίας, είς πόλεις καί χωρία, ώνόμασε πάντα γενικώς καί κατά
μέρος, ώρισε τάς άπό τής πρωτευούσης, τής ένδοξου καί τροπαιούχου Γ ή ς δηλονότι, καί τάς άπ’ άλλήλων

άποστάσεις, καί

τούς κύκλους τών κινήσεων καί τών ενεργειών αύτών, καί έν
γένει διωργάνωσεν ό τετραπερασμένος άνθρωπος, ό μύρμηξ τοΰ
παντός, τό άόριστον καί άπέραντον σύμπαν.

Ό κατά τά είρημένα έν τη έαυτοΰ φαντασία καταχτητής γε-

χεΐρας τό είρημένον πόνημα,

έν ώ καί Οά εΰρης άκόμη καί περί

νόμενος τοΰ σύμπαντος κόσμου άνθρωπος ένόμισε καλόν νά κα-

τάς τεσσαράκοντα άριστα τεχνουργημένας εικόνας ούρανίων σω

τασκευάση τό κτηματολόγιον τοΰ κράτους αύτοΰ, καί τάς νομο

μάτων, όπως φαίνονται διά τών άριστων τηλεσκοπίων, καί όπως

λογία ς, καθ’ άς αύτό είναι χαί ζή καί κινείται· καί ούτως άπέθε-

εικάζονται ότι είναι ταΰτα συγκεκροτημένα.

σεν έν δέλτοις καί τήν εικόνα ταύτην

τής μωράς του νοημοσύ

Ή είς τό θαυμάσιον καί τερπνότατον τοΰτο θέατρον είσοδος

νης, εις ψυγαγωγίαν καί διασκέδασιν τών μελλόντων νά ζήσωσιν

αγοράζεται νΰν μέν άντί δραχμών τριάκοντα καί τριών. Ή κού-

εις έποχάς όλιγώτερον γελοίας

τών προαπελθουσών καί τών

σαμεν δέ, χαί έχάρημεν διά τοΰτο, ότι μ ετ’ ού πολύ τά θεωρικά

νΰν, καθ’άς θά φαίνηται καί πολύ άν ό άνθρωπος, άπεκδυόμενος

θά έλαττωθώσιν εις δέκα μόνον δραχμάς, διότι πρόκειτα^ή μ εγα 

τοΰ άπεράντου είρημένου κράτους του,

κατορθώση νά έκτείνη

λοπρέπεια τοΰ πανρράματος νά περκ?ταλή κατά τύπον καί κό

τήν έξουσίαν του έντός τών ορίων τοΰ άτόμου του, καί άφήση

σμον, χωρίς νά έλαττωθή κατ’ ούσίαν, δηλαδή έμάθομεν ότι τοΰ

τ ’ άλλότρια τοΐς άλλοτρίοις.

προκειμένου βιβλίου πρόκειται νά γείνη νέα μετατύπωσις είς

Ταΰτα έγράψαμεν διελθόντες εσχάτως ογκώδες βιβλίον, πολυτελώ ς έκτετυπωμένον, καί είκόσιν έξαιρέτοις πεπλουτισμένον,
καί τό άμοιρον ορίων σύμπαν έν ταΐς άγκάλαις αύτοΰ περιστέλλον καί περιορίζον, καί άρχιτεκτονικώτατα

κατεσκευασμένον

ύπό τοΰ έν^λογίοις τεταγμένου Κ. Τωάννου

Μ. 'Ραπτάρχου.

Φέρει δέ τοΰτο όνομα καί έπιγραφήν «Σύμπαν,»

διότι περιέχει

έν επίτομη σύμπασαν τήν περί τοΰ σύμπαντος σοφίαν καί γνώ-

μικρότερον σχήμα καί ήττον τής πρώτης πολυτελής.
Χαίρομεν έν τούτοις, ότι πρόκειται διά τοΰ τρόπου τούτου νά
γείνη κοινότερον

τό ψυχαγωγικόν

καί διδακτικόν άμα πόνημα

τοΰ Κ . 'Ραπτάρχου, καί χαίρομεν άκόμη διότι εύρίσκομεν είς αυ
τόν καθαρόν, κατά τήν ήμετέραν άνάκρισιν, τό αίσθημα τής κοι
νής ώφελείας, καί άνόθευτον

καί άμικτον σκολιόφρονος κερδο

σκοπίας, ήτις είναι ή έπικρατοΰσα καί καθ’ αύτό δέσποινα και

σιν τοΰ πολυμηχάνου ανθρώπου. Τό τερπνόν τοΰτο καί πρωτο

Μοΰσα πολλών άλλων συγγραφέων καί έκδοτών, άγαπώντων

φανές είς τό είδος του διά τήν καθ’ ήμάς δημοσιογραφίαν εργον

εαυτούς έξ ίσου όπως καί τόν πλησίον, έξ εύλόγων αφορμών.

εισάγει τόν αναγνώστην άκόπως είς τήν γνωριμίαν τών ούρα.

Είναι δέ καί περίεργον ότι, κατ’ άντίθεσιν πρός τά παρ’ ήμΐν εί-

νιώνων κόσμων, καί τούτους πάλιν γνωρίζει είς αύτόν. Έ ν τη

θισμένα, τοΰ νά κεΐνται δηλαδή άναπαυόμενα καί κονιζόμενα έν

έπισκοπή αύτών θαυμάζει ό νοΰς τοΰ άνθρώπου τά μεγαλεία τοΰ

ταΐς άποθήκαις τά σπουδαία καί μή παρδαλά πονήματα, τό

Ύψίστου άρχιτέκτονος τοΰ σύμπαντος, καί άρύεται συγχρόνως

«Σύμπαν» τοΰ Κ . 'Ραπτάρχου κατώρθωσεν έντός διετίας νάέξο-

έκ ταύτης τήν έκ τής γνώσεως τής βροτείας μηδαμινότητος
λύπην.

δευθή, μόλις

Διαιρείται τοΰ φιλοκάλου συγγραφέως τό ύπό π ολλάς έπόψεις
περίεργον πόνημα είς βιβλία έννέα, καί φέρει κατόπιν μακρόν
παράρτημα, ώς κομήτειον ούράν.

δ’ όλίγιστα άπομένουσιν άντίτυπα αύτοΰ. "Ωστε

οί βραδείς είς άγοράν καλών βιβλίων θά πληρώσωσι τό έλάττωμά των διά τής

στερήσεως τής

έκ τής άναγνώσεως τοΰ

«Σύμπαντος» τέρψεως καί ώφελείας.

Τώρα, άν θέλης, άναγνώστα

τής σημειώσεώς μου ταύτης, νά μάθης τι έσοφίσθη καί είπε καί

Μετά τάς έν πνεύματι δικαιοσύνης καί άληθείας γεγρβμμέ-

ίστόρησεν ό άνθρωπος περί τοΰ ούρανοΰ, περί τής γενικής δια-

νας ταύτας βιβλιοκρισίας,

τάξεως τοΰ παντός, τών έν αύτώ άστρώων συστάσεων, περί τοΰ

τοΰ είρημένου συγγράμματος άδικαιολόγητος έπίκρισις, δύνα-

ήμετέρου σύμπαντος,

ται νά χαρακτηρισθή ώς έμπαθοΰς φρενός προκατάληψις. Δέν

περί τοΰ άστρώου έν γένει συστήματος,

όλίγας έκ τών πολλώ ν, πάσα κατά

περί τοΰ Ή λίου καί τοΰ πλανητικού συστήματος ιδίως, δηλαδή

Ιχομεν τήν άξίωσιν νά παραστήσωμεν τό Ιργον τοΰ Κ. 'Ραπτάρ

τών έπτά παλαιών πλανητών, περί τοΰ δορυφόρου ή Laqueue

χου ώς αριστούργημα τελειότητος, καί κατά

τής ήμετέρας γή ς, περί κομητών, καί καθόλου είπεϊν περί σύμ

έχον τι τό έπιλήψιμον, τό έλαττωματικόν. « ’Αμήχανον γάρ έςτιν

παντος τοΰ όμμασι καί τηλεσκοπίοις όρατοΰ κόσμου, λάβε μετά

εργον γενέσθαι, έφ’ ώ ούκ άν τις αιτίαν Ιχοι.»

συνέπειαν ώς μή
Ά λ λ ’ αί άρεταί

αύτοΰ eir'· τοσαΰται, ώστε έπισκιάζουσι πάσαν τυχόν Ιλλειψιν,
καί καθιστώσιν αύτήν άσήμαντον.
Έξαιτούμεθα καί αύθις συγγνώμην, άν έν πολλοΐς προσεκρούσαμεν είς τήν έμφυτον τώ Κ . 'Ραπτάρχη

II ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙΛΡΑ ΤΟΙΣ ΒΠΛΝΤΙΝΟΙΣ.

μετριοφροσύνην,

έξάραντες (κατ’ αύτόν ίσως) τό εργον αύτοΰ. Τό τοιοΰτο έθεωρήσαμεν έπάναγκες ήδη μάλιστα, οπότε, καθά πληροφορούμεθα,
ό Κ . 'Ραπτάρχης παρασκευάζεται είς τήν δημοσίευσιν νέου πο
νήματος, τοΰ οποίου ή τε κομψότης καί ή λοιπή περί τήν υφήν
καί τήν διασκευήν τέχνη εσονται υπέρτερα τών τοΰ Σ ύ μ π α ν τ ο ς .
Τό νέον τοΰτο σύγγραμμα άντικείμενον εξει τόν γήϊνον κόσμον,
καί ιδίως τά τέσσαρα

άπαρτίζοντα αύτόν στοιχεία, τουτέστι,

γήν, ύδωρ, πΰρ καί άέρα. Ε ίς τόν άναγνώστην άφίνομεν νά φαντασθη όποιον άκένωτον θησαυρόν γνώσεων δύναται νά περίκλει
ση τοιοΰτο

θέμα, καί οποίαν τέρψιν νά διεγείρη πόνημα ύπό

έπιτηδείων έξυφανθέν καί κοσμηθέν χειρών.

Εύχόμεθα λοιπόν

ταχεΐαν καί τοΰ πονήματος τούτου άποπεράτωσιν, έξ ου άποδειχθήσεται ή περί τά τοιαΰτα έργα έξιδιασμένη

ίκανότης τοΰ φί

λου ήμών Κ . 'Ραπτάρχου.

Ή ιατρική επιστήμη, καθώς καί πάσα έν γένει άνθρωπίνη έπιστημονική γνώσις, ελαβε τήν πρώτην αύτης γένεσιν καί άρχήν
έν ταΐς ώραίαις χώραις, αΐτινες

κεΐνται κατά τά άντικείμενα

καί άλλήλοις προσεγγίζοντα άκρα τριών ήπείρων:
τολικης Εύρώπης, της δυτικής

’Ασίας καί της

της άνα-

βορείου Α 

φρικής· τουτέστιν έν ταΐς πολυϋμνήτοις ταύταις χώραις, άς άνέκαθεν ώκει, καί μέχρι της σήμερον κατά μέρος οίκεΐ, τό τών
'Ελλήνω ν γένος. Καθώς ό φυσικός τών ήπείρων τούτων ήλεκτρισμός, είς τά άκρα ταΰτα κατά τούς φυσικούς νόμους άπ ο^έω ν,
τούς ήλεκτρικούς άναδίδωσι σπινθήρας, ουτω καί τής διανοίας ό
πνευματικός σπινθήρ ένταΰθα τό πρώτον άνέλαμψε καί, είς πο-

Χ Ρ . Σ Α Μ Α Ρ Τ Σ ΙΔ Η Σ .

λύφωτον καί τηλαυγή πνευματικήν έστίαν συγκεντρωθείς, έντεΰθεν την οικουμένην σύμπασαν έπύρσευσεν άμα καί διεφώτισε.
Τ ής έπιστήμης λοιπόν ταύτης έν μέρος, τήν ιατρικήν, καί ταύ

-^■wv>AAAA/VV\/v

της μίαν περίοδον, τήν Βυζαντινήν, μέλλω διά βραχέων νά
πραγματευθώ.
Ή καθόλου Ε λ λη ν ικ ή έπιστήμη, έπομένως

καί ή ιατρική,

διαιρείται, ώς γνωστόν, είς τέσσαρας περιόδους:
Α'. Τήν

άρχαίαν

καί κατ’ έξοχήν

κλασικήν καλουμένην,

τήν δημιουργικήν έκείνην καί μεγαλοπράγμονα, τήν πρωτότυπον
καί μοναδικήν τωόντι έν τη καθολική τών έθνών ιστορία. Περι
λαμβάνει δ’ αυτη τήν έποχήν άπό τών πρώτων χρόνων τών Ε λ 
ληνικών φώτων μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ μεγάλου
Β'. Τήν ’Αλεξανδρινήν,
κατά τήν γονιμότητα

’Αλεξάνδρου.

ήτις, ύποδεεστέρα της πρό ταύτης

καί τήν μεγαλοφυά πρωτοτυπίαν, ήτο

κατ’ έξοχήν συντηρητική καί διασκευαστική, ούτως είπεΐν, τοΰ
κληρονομηθέντος πνευματικού θησαυρού.

Ά ρχομ ένη

δ’ αύτη

άπό τών διαδόχων τοΰ μεγάλου ’Αλεξάνδρου, λήγει είς την
ύπό τών 'Ρωμαίων καθυπόταξιν
Ελλά δος.

της μ εγάλης ήτοι της όλης

Γ '. Τήν 'Ρωμαϊκήν περίοδον, όμοίαν πως τή ’Αλεξανδρινή,
άπό της ύπό τών 'Ρωμαίων ύποδουλώσεως της Ε λ λ ά δ ο ς μέχρι
τής ένάρξεως της ’Ανατολικές ή Βυζαντινές αυτοκρατορίας.
Και Δ'. Τήν Βυζαντινήν, άρχομένην άπό τής συστάσεως τής
Ε λ λη ν ικ ή ς Βυζαντινής αυτοκρατορίας,
1 4 5 3 ετος.

και λήγουσαν κατά τό

Καί κατά ταύτην δετήν περίοδον, έν μέσω τών το-

παρατρέχουσι καί όλως άνεξερεύνητα

άφίνουσιν. Ά λ λ ’ έκεΐνοι

μέν τά πό^ρω και άγνωστα, ούτοι δέ τά προσεχή
κειότατα παραμελοΰσιν.

καί ήμΐν οί-

Ή Βυζ αντινη έποχή, όσω άδοξος καί ήττον γόνιμος ώς πρός
τήν άνθρωπίνην έπιστήμην

καί άν φαίνηται,

διότι δέν είναι τόσον, όσον

φαίνεται,)

(λέγω

δέ τοΰτο,

είναι όμως ή μάλιστα

σούτων καί τηλικούτων πολιτικών κλονισμών και θρησκευτικών

προσεχής καί οικεία τώ καθ’ ήμάς έθνικω βίω. Έ ξ αύτής άμέ-

κλυδώνων, διετηρήθησαν άσβεστα τά προγονικά φώτα τής γνώ-

σως έξήλΟομεν, καί ταύτης τούς πλείστους

σεως, καί έν τοΐς έσχάτοις μετεδόθησαν άθρόα είς τήν ύπό τοΰ

ρας, καί τήν θρησκείαν, καί τήν γλώσσαν καί τά ονόματα. Ε ί

ζόφου τής άμαθείας κεκαλυμμένην τότε βάρβαρον Δύσιν.

ναι λοιπόν άξια σεβασμοΰ καί μεγίστης μ ελέτης,

φέρομεν χαρακτή
διότι έν αύτή

Έ κ τών τεσσάρων δέ τούτων ιστορικών περιόδων άξιολογώ-

ύπάρχουσιν αί ρίζαι τής παρούσης ήμών ύπάρξεως. Ά λ λ ’ άν διά

ταται κατά τήν επιστήμην είσιν άναντι^ρήτως αί τρεΐς πρώται,

ταΰτα όφείλη τό έθνος ήμών έν γένει νά μή παραμελή καί ταύ

καί τά εργα αύτών, τά μάλιστα άξια σπουδής όντα καί μελέτης,

της τής έποχής τήν μελέτην, ήμεΐς ένταΰθα

ήσαν, είσί καί διά παντός εσονται ή άρχή καί ή βάσις πάσης

άλλους λόγους ν άσχολώμεθα μάλιστ α περί αύτής·

σπουδαίας καί τελεσφόρου μαθήσεως.

Βυζαντινοί έσμεν λαοί, καί έν Βυζαντίω οίκοΰμεν.

Κατά τήν ιατρικήν δέ £ν

μόνον όνομα πληροί τήν πρώτην περίοδον,

ό 'Ιπποκράτης, καί

πάλιν έν άρκεΐ νά πληρώση καί τήν δευτέραν καί τήν τρίτην, ό

Ή ιατρική έν γένει τής περιόδου
δέν φέρει πλέον τόν χαρακτήρα

όφείλομεν

ταύτης, τής

καί δι’

διότι καί

Βυζαντινής,

τής ιατρικής τών πρό ταύτης

Γαληνός. Τίς έξ ύμών, καί τών μή ιατρών Ιτι, άγνοεΐ τά όνό-

έποχών, καί μάλιστα τής πρώτης· ήτοι τόν γενεσιουργόν, τόν

ματα τα ΰ τα ; Τούναντίον δέ τίς τών μή είδικώς άσχοληθέντων

δημιουργόν καί έλεύθερον χαρακτήρα, μεθ’ οϋ καί δι’ ού πάν ερ

περί τά ιατρικά γινώσκει ή ήκουσέ ποτε Ίωάννην Άκτουάριον,

γον της άνθρωπίνης διανοίας καί γεννάται καί μεγαλύνεται. Ή

ή Νικόλαον Μυρεψόν, ή Συμεών Σήθ, ή Θεοφάνην Νόννον, ή καί

ιατρική τής Βυζαντινής έποχής φέρει

αύτούς έτι τούς άοίστους,

μετώπου αύτής τήν σφραγίδα τής έποχής της.

οίον Παΰλον Αίγινίτην,

Θεόφιλον

έγκεκολαμμένην έπί τοΰ
'Ο χαρακτήρ

Πρωτοσπαθάριον, ’Αλέξανδρον Τραλλιανόν, Ά έτιον, ιατρούς καί

αύτής είναι ό γενικός τής έποχής χαρακτήρ, μιμητικός, δουλι

συγγραφείς τής Βυζαντινής έποχής;

κός καί, ϊνα μεταχειρισθώ ιατρικήν εκφρασιν, παθητικός. Έ ν ώ

Καί δμως όσω ταπεινή καί άγνωστος καί άν ήναι ή έποχή

οί άρχαΐοι, ελεύθεροι όντες, καί έλευθέραν εχοντες τήν συνείδη-

έπιτρέπει ό χρόνος καί δ

σιν, ήγάπων τήν έπιστήμην διά τήν έπιστήμην, αύτοπροαιρέτως

τρόπος, νά λαλήσω , τάναντία πράττων τών πλείστων παρ’ ήμΐν

δ’ ένεργοΰντες καί τήν φύσιν μελετώντες κ’ έξετάζοντες, έξε-

λογίω ν, όσοι έν τοιαύταις μάλιστα περιστάσεσι περί τοΰ παρελ

βίαζον τά μυστήρια καί τούς νόμους αύτής έπ’ άγαθώ τής άν-

θόντος ήμών πραγματεύονται. Διότι, καθώς οί άρχαΐοι Γεω γρά

θρωπότητος, καί έδημιούργουν τά πρωτότυπα καί αθάνατα αύτών

φοι, τούς γνωστούς μόνον αύτοΐς τόπους έν τοΐς πίναξιν αύτών

εργα· οί πλεΐστοι τών Βυζαντινών, μή όντες έλεύθεροι μηδέ τήν

γράφοντες, τά έπέκεινα τούτων, ήτοι περί όλης τής λοιπής γής

συνείδησιν αύτών εχοντες έλευθέραν, ένήργουν ούχί έξ έσωτε-

άπεσιώπων, λέγο ντες, ότι ταΰτα είσί «θΐνες άνυδροι καί θηριώ

ρικής έλευθέρας προαιρέσεως, ήτις έστίν άναγκαία πρός γένεσιν

δεις, ή πηλός άϊδνής, ή Σκυθι/.όν κρύος, ή πέλαγος πεπηγός,»

τών πρωτοτύπων καί μεγαλοφυών έργων, ά λ λ ’ ώς έπί τό πλεΐ-

ουτω καί οί πλεΐστοι τών παρ’ ήμΐν λογίων, περί τά Πελασγικά

στον έξ επιταγής τών άρχόντων καί δεσποτών αύτών.

καί ’Αργοναυτικά καί Τρωϊκά καί καθεξής μέχρι τών ’Αλεξαν

δαζον περί φύσεως ούχί έν τή φύσει, άλλά μόνον έν ταΐς προΰ-

δρινών που άνερευνώντες καί πραγματευόμενοι, τά

παρχούσαις βίβλοις τών άρχαίων, καί ήνθολόγουν καί άπέτεμνον

αύτη, περί ταύτης προειλόμην, όσον

έντεΰθεν

τούτω ν, τά Βυζαντινά, ώς γήν άγνωστον, άνήμερον καί ξένην,

καί έσχολίαζον μόνον αύτάς.

Έ σπ ού-

Ή τ ο 'ΐεν βεβαίως χαί τό εργον τοΰτο πολλοΰ λόγου άξιον,

του πρώτου, ουτινος ύπήρξεν άρχίατρος* συνέγραψεν ώσαύτως

και εις τούς άπανθιστάς τούτους τών άρχαίων συγγραφείς μ ε

πλουσιωτάτην συλλογήν έκ τών άρχαίων καί π ολλά ίδια περί

γίστη οφείλεται εύγνωμοσύνη*

διότι δι’ αύτών διεσώθησαν άπό

ιατρικής* Α λέξανδρος ό Τ ρα λλια νό', έπί Ίουστιανοΰ καί ουτος,

τοΰ όλέΟρου τών βαρβάρων καταστροφών καί τοΰ πανδαμάτορος

συγγράψας, ούχί τόσω μιμούμενος όσω έξ ιδίας πείρας, πρακτι

χρόνου π ολλά τεμάχια τούλάχιστον άρχαίων συγγραφέων, ών

κήν ιατρικήν ούχί

ούδε τά ονόματα ήθέλομεν άλλω ς γινώσκει σήμερον. Ά λ λ ' δ

πνεύματος τής έποχής

μως τό εργον τοΰτο καί μόνον ούτε δημιουργικόν έστιν,

ούτε

τοΰ Ά έτιο ς, διαφόρους δέχεται παραδοξολογίας* οίον περίαπτα,

προαγωγικόν τής επιστήμης. Τινές

εύκαταφρόνητον,

εί καί πολλάκις ύπό του

καταβαλλόμενος,

καθώς καί ό πρό αύ

μάλιστα τών συγγραφέων

έξορκισμούς καί τά τοιαΰτα, άνάξια τοΰ άληθινοΰ ίατροϋ* Θεό

τοϋ είδους τούτου της Βυζαντινής έποχής άντί ν’ άνθολογώσιν,

φιλος, ό ύπό τοΰ αύτοκράτορος Ηρακλείου είς τό άξίωμα τοΰ

ήκανθολόγουν έξ άμαθείας έν τώ εύρει λειμώνι τής τών άρχαίων

πρωτοσπαθαρίου ύψωθείς, συνέγραψεν

ώσαύτως λόγου άξια

μαθήσεως. Ύ π ό τοιούτωνδέ άμαθών διδασκάλων καί έν τοιούτοις

περί άνατομίας, φυσιολογίας καί πρακτικής ιατρικής. Έ κ τών

άθλίοις συγγράμμασιν

έπισημοτέρων τέλος

έδιδάσκετο

ήντινα πολλοί ώς βιοποριστικήν

πολλάκις ή θεία επιστήμη,

μόνον τέχνην

έπ ηγγέλλοντο.

έστί καί Παΰλος ό Αίγινίτης, περί τά τέ

λη του Ζ' αίώνος άκμάσας έπί τής βασιλείας Κωνσταντίνου του

Ούτω τοίνυν ή έπιστήμη, ήν οί άρχαΐοι ώς θεάν έλάτρευον κ’ έ-

ΙΙωγωνάτου, ιατρός, χειρουργός καί μαιευτήρ

νεπνέοντο ύπ’ αύτής, μετεβλήθη ύπό τών μεταγενεστέρων τού

καί ουτος συγγράψας, ού μόνον έκ τών άρχαίων έρανισάμενος,

των είς δάμαλιν, ήν παρηκολούθουν καί εσωζον μόνον χάριν τοΰ

ά λλά καί δι’ ιδίων παρατηρήσεων τήν έπιστήμην πλουτίσας.

γάλακτος καί τοΰ τυροΰ αύτής. Ε κ τ ό ς δέ τούτων έπηρέαζον τό

άριστος, π ολλά

Μέχρι μέν τής έποχής ταύτης ή Ε λλη νικ ή ιατρική ού μόνον

πνεΰμα τών Βυζαντινών καί αΐ έπικρατοΰσαι τής έποχής προλή

έκαλλιεργεΐτο καί έσώζετο, άλλά , κατά τό πρακτικόν μάλιστα

ψεις καί δεισιδαιμονία!.

μέρος αύτής, καί προήγετό πως κ’ έβελτωΰτο. Δυστυχώς δμως

Καί τοι δμως τοΰ άγνοΰ καί δημιουργικοΰ πνεύματος τών

κατά τούς προσεχείς δύο αιώνας ού μόνον τοΰτο επαυσεν, ά λ λ '

άρχαίων μαρανθέντος, ά λ λ ’ ούδέποτε περιεφρονήθη παρ’ αύτοΐς

ούδ' ίχνος κάν τής ύπάρξεως αύτής, ώς έπιστήμης, άπαντώμεν.

έπιστημονική τις μόρφωσις, καθώς παρά τοΐς βαρβάροις λαοΐς*

Τίς άρά γ ε τοΰ άπροσδοκήτου

άλλά καί άγάπην πρός τάς έπιστήμας εσωζον, εί ούχί καί τήν

αίφνης άπεξηράνθη πασα τής έπιστήμης π ηγή;

προσήκουσαν τών προγόνων άξίαν, καί πνεΰμα ένεργείας μέχρι

σφοδρά, άνωθεν άπό τοΰ θρόνου καταπεσοΰσα, άνάστατον έποί-

τών τελευταίων

τούτου φαινομένου αιτία;

διατί

διότι λαΐλαψ

χρόνων τής καταστροφής καί τών θλίψεων, έ-

ησε καί πνευματικώς καί ύλικώς τό Βυζαντινόν κράτος. Ούδέν

vepγείας τοσαύτης, ώστε αί έπιστήμαι καί διετηρήθησαν καί είς

τών Μουσών καταγώγιον έμεινε, κατά τάς κοινωνικάς τρικυμίας

τήν δυτικήν Εύρώπην πρός φωτισμόν τής άνθρωπότητος μετε-

τοΰ Η' τούτου καί Θ' αίώνος, άδιάρπαστον ή άνενόχλητον. Οί

δόθησαν. Τινές μάλιστα τών Βυζαντινών τούτων, άνώτεροι τής

πλεΐστοι τών λογίων κατεδιώχθησαν ή έξωρίσθησαν ή έσφάγη-

έποχής αύτών γενόμενοι, καί αύτενέργειάν τινα τοΰ πνεύματος

σαν* καί ταΰτα διεπράχθησαν ούχί ύπό βαρβάρων καί ξένων τυ

δεικνύουσιν έν τοΐς συγγράμμασιν αύτών,

χόν έχθρών, ά λ λ ' ύπ’ αύτών τών αύτοκρατόρων, οΐτινες δι' άνη-

καί πρακτικάς ιδίας

παρατηρήσεις καί βελτιώσεις κατέλιπον.
Οι άξιολογώτεροι δέ τούτων είσίν, έάν άρχήσωμεν έξ αύτής
της συστάσεως τής

Βυζαντινής αύτοκρατορίας, Όριβάτιος ό

κούστου βίας καί μυρίων κακουργημάτων ήθέλησαν νά έπιβάλωσιν είς τούς λαούς των τάς ιδίας εαυτών θρησκευτικάς δοξα
σίας.

’Ησαν

δ' ούτοι οί μωροί καί

θεοστυγεΐς

είκονομάχοι,

6 άποτρόπαιος καί δυσώνυμος

Π εργαμηνός, άρχίατρος καί φίλος τοΰ αύτοκράτορος Ίουλιανοΰ,

Λέων ό Ίσαυρος, καί μάλιστα

συγγράψας κατ’ έπιταγήν αύτοΰ τήν πρώτην άξιόλογον συλλο

αύτοΰ υιός Κωνσταντίνος ό Κοπρώνυμος καί διάδοχος.

Ά έτιο ς ό Άμιδηνός, έκ τών

Ό παρών αίών καί ό τόπος ούτος, έν ώ ζώμεν, είσίν εύτυχώς

χριστιανών ο πρώτος έπίσημος ιατρός, άχμάσας έπί Ίουστιανοΰ

τόσω άνεξίθρησκοι, ώστε δέν θέλω νά έκφράσω έγώ περί αύτών

γήν τής ιατρικής τών άρχαίων

γνώμην ί^ίαν. Θέλω δμως αναφέρει τήν γνώμην μεγάλου τινός

λόγου άξίας. Περί ιατρικών πραγμάτων συνέγραψεν ώσαύτως

ιστορικού, διαμαρτυρομένου μάλις-α τήν θρησκείαν και μή προ-

καί Μ ιχαήλ ό Ψ ελλ ό ς,

σκυνοΰντος εικόνας, τοΰ Γερμανοΰ R o tte ck . « Ή ιστορία, λέγει

μενος. Κατά τήν έποχήν δέ ταύτην ήρχισε νά γίνηται γνωστή

ό μέγας ουτος ιστορικός, θέλει πάντοτε ονομάζει τύραννον και

είς τούς "Ελληνας καί ή τών ’Αράβων ιατρική, ήτις τό πρώτον

δεσπότην τόν βασιλέα έκεΐνον, δστις θρησκευτικήν δοξασίαν, έ

ήδη φαίνεται έν τοΐς συγγράμμασι τοΰ ιατροΰ Συμεών Σήθ τοΰ

στω και τήν άληΟεστάτην, Οελήση νά έπιβάλη είς τόν λαόν του

πρωτοβεστιαρίου καί τοΰ Συνεσίου.

διά τής βίας, διά πυρός καί σιδήρου, καθώς επραξαν οί είκονο-

ό ύπατος τών φιλοσόφων τότε καλού

Ά λ λ ’ ενώ μόλις ήρξαντο οΰτω ν’ άνακύπτωσιν αί έπιστήμαι

μάχοι αύτοκράτορες.» Τοιοΰτοι λοιπόν ήσαν οί βασιλείς ούτοι,

άπό τής είκονομαχικής πτώσεως,

οΐτινες διά τών άφρόνων καί τυραννικών πράξεων αύτών ού μό

έπιπίπτει άπό τής Δύσεως κατά τής άτυχους Κωνσταντινουπό

καί έτέρα μείζων συμφορά

νον τάς έπιστήμας έμάραναν, άλλά καί τοΰ κράτους δλου διέ-

λεως καί τοΰ Βυζαντινοΰ κράτους, συμφορά τραγική καί σπα?

σεισαν τά θεμέλια. Δέν ύπάρχει δέ πόλεμος όλεΟριώτερος τοΰ

ραξικάρδιος. Έ γ έν ετο δέ τώ 1 2 0 4 έτει ύπό τών Σταυροφόρων

Ορησκευτικοΰ, καί μάλις-α όταν γίνηται μεταξύ ομοφύλων ούδ’

Φράγκων, οΐτινες, κυριεύσαντες, διήρπασαν, ήρήμωσαν καί σχε

άρχή καταστρεπτικωτέρα καί μάλλον άποτρόπαιος τής άρχής

δόν άρδην άνέτρεψαν τήν Πόλιν.

εκείνης, ήν πολλοί άρχοντες τών έθνών έπρέσβευσαν, καθώς οί
ήμέτεροι είκονομάχοι: cujus est reg io , illius quoque religio.
To ένεκα δέ τών ταραχών τούτων έπελθόν τής άμαθείας σκό

Αί έπιστήμαι, έξόριστοι τότε καί έρημοι, κατέφυγον μετά τών
αύτοκρατόρων είς Νίκαιαν, δπου καί έκαλλιεργοΰντο παραδόξως.
Κατά τήν εξορίαν ταύτην ό άρχίατρος τοΰ αύτοκράτορος Ίω άν-

τος μόλις ήρχισε κατά μικρόν νά διαλύηται, ν’ άναζωογονήται

νου Δούκα, Νικόλαος ό Μυρεψός, συνέγραψε τήν έκτενεστέραν

δέ πως καί ή ιατρική μετά τά μέσα τής Θ' έκατονταετηρίδος,

φαρμακολογίαν τής έποχής. Άφοΰ δέ μετά ήμίσειαν περίπου

άφοΰ διά τής αύτοκρατορίσσης Θεοδώρας καί τοΰ ίεροΰ Μεθοδίου

εκατονταετηρίδα έξώσθησαν τής Κωνσταντινουπόλεως οί Σταυ

άνεστηλώθησαν αί ίεραί εικόνες, καί έκόπασεν ή κοινωνική αύτη

ροφόροι, ήρξατο πάλιν νά καλλιεργήται ή έπιστήμη ύπό τήν

τρικυμία. Εύτυχώ ς άπό τής έποχής ταύτης άνέβησαν διαδοχι-

αύτοκρατορικήν προστασίαν καί εύεργετικήν έμψύχωσιν τών Ηα-

κώς είς τόν θρόνον τής Κωνσταντινουπόλεως άνδρες ού μόνον

λαιολόγων. Τής έποχής ταύτης άξιόλογοι ιατροί, τοΰ Τραλλια-

εύσεβεΐς, άλλά καί φιλομαθείς καί φιλόκαλοι, οίον ό Καΐσαρ

νοΰ καί Αίγινίτου άντάξιοι, είσί Δημήτριος ό Πεπαγωμένος καί

Βάρδας, καί οί αύτοκράτορες Βασίλειος ό Μακεδών, Λέων ό φι

’Ιωάννης ό Άκτουάριος, ήτοι άρχίατρος, άξιολόγως συγγρά-

λόσοφος, Κωνσταντίνος ό ΙΙορφυρογέννητος κτλ.

οΐτινες καί

ψαντες, μάλιστα ό τελευταίος, περί πολλών ιατρικών πραγμά

σχολών, καί άλλας νέας

των. Τελευταίος δ’ ιατρός τής Βυζαντινής έποχής, ουτινος σώ

έσύστησαν, καί πολυτρόπως ήγωνίσθησαν νά έμπνεύσωσιν εις

ζεται σύγγραμμα, Ε ρ μ η ν ε ί α π ε ρ ί τ ώ ν τ ο ΰ σ ώ μ α τ ο ς μ ε -

τούς λαούς αύτών τόν πρός τά γράμματα καί τάς έπιστήμας

ρ ών , είναι Γεώργιος, ό έκ τοΰ άξιώματος αύτοΰ "Υπατος κα

έρωτα. Έ νταΰθα όφείλομεν νά μνησθώμεν καί τοΰ μεγάλου

λούμενος, περί τά 1 4 5 0 άκμάσας. Ένταΰθα δέ που καταπαύει

Φωτίου, δστις πρώτος διά τής εύρυτάτης παιδείας καί τοΰ ζή

ή ιατρική καί έν γένει ή έπιστημονική ζωή τών προγόνων ήμών

τών κατεστραμμένων έπεμελήθησαν

λου καί τής κοινωνικής Οέσεως αύτοΰ μεγάλω ς πρός τόν αύτόν

τούτων, διότι μετά τόν τελευταΐον κατά τοΰ κράτους Οανατηφό-

συνετέλεσε σκοπόν.

ρον κτύπον, νεκρώσιμος σιγή καί ζοφερά σκοτόμαινα κατεκάλυ-

Μετά τόν προμνησθέντα Παΰλον τόν Αίγινίτην, τελευταΐον
ιατρόν τής πρό τών είκονομάχων Βυζαντινής περιόδου, μόλις
έπί Κωνσταντίνου

τοΰ Πορφυρογέννητου άναφαίνεται μέτριος

ψε τήν πατρίδα.
Είπομεν, δτι άπό τοΰ Καίσαρος Βάρδα άπαντες σχεδόν οί μέ
χρι τέλους αύτοκράτορες οΐ τε

έκ τοΰ οί'κου τών Μακεδόνων,

τις ιατρός, Θεοφάνης ό Νόννος, δστις, κατ’ έπιταγήν τοΰ αύτο-

καί οί Κομνηνοί, καί οί Π αλαιολόγοι, ήσαν φίλοι τών έπιστη-

κράτορος τούτου, συνέγραψεν έπιτομάς ΐατρικάς, ά λ λ ’ ούδενός

μών καί τών γραμμάτων θερμοί προστάται.

Καί δμως διατί

ούδείς έφάνη έξοχος άνήρ κατά τήν έπ υτήμ ην; διατί ούδέν έχομεν έκ τών χρόνων τούτων εργον έπιστημονικόν, άντάξιον τών
άρχαίων καί άνάλογον της τόσης βασιλικής εύνοίας καί προ
στασίας; Διότι αί βασιλικαί αυται εύνοιαι καί προστασίαι καί
έμψυχώσεις είσίν έ ξ ω τ ε ρ ι κ α ί περιστάσεις* αύται δέ 0σω εύνοϊκαί καί άν ώσιν, ούδέποτε άρκοΰσι μόναι είς γένεσιν τών με
γαλοφυών έργων. Πρός τοΰτο έστίν άναγκαία ή έ σ ω τ ε ρ ι κ ή
τοΰ πνεύματος δύναμις, ή δημιουργική. Ά λ λ ’ αύτη, όσην καί άν
λάβη έξωθεν παρόρμησιν κ’έμψύχωσιν, ούδέποτε προκόπτει έκεΐ,
όπου λείπει ή πρώτη συνθήκη τής ύπάρξεως αύτής, ή έ λ ε υ θ ε ρ ί α. Ά λ λ ω ς αί ευνοιαι καί προστασίαι τών ισχυρών, άντί με

ιδίως έπί τών Βυζαντινών χρόνων, άπαντώνται αί πρώται περί
ιατρικής νομικαί διατάξεις. Ε κ τ ό ς άλλων πολλών άτελειών καί
προνομίων τών ιατρών, συνεστήθη κατά τήν έποχήν ταύτην καί
τό άξιωμα τών άρχιάτρων, ού μόνον τών άνακτορικών (palatini)
καλουμένων, άλλά καί τών δημοτικών (pop ulates,) οίτινες, έν
ταΐς πόλεσι τών έπαρχιών έδρεύοντες, έπετήρουν καί διεύθυνον
τήν έξάσκησιν τοΰ ίατρικοΰ έπ αγγέλματος. Είναι δέ τοΰτο ή
άρχή τών μετά ταΰτα άκαδημαϊκών έξετάσεων καί τών διδακτο
ρικών διπλωμάτων.
Ε κ τ ό ς όμως τούτου ό,τι κατ’ έξοχήν τιμα τήν χριστιανικήν
Βυζαντινήν έποχήν, καί ιδίως τό κέντρον αύτής, τήν Κωνσταντι

γαλοφυών έπιστημόνων, γεννώσι τό πολύ μεγαλοφυείς κόλακας.

νούπολή, είναι ή τών ν ο σ ο κ ο μ ε ί ω ν σ ύ σ τ α σ ι ς , ήτις ού μό

Τής άληθείας ταύτης τήν πικρίαν αισθανόμενος ό φιλόσοφος

νον παρηγορίαν καί εύεργετικήν άνακούφισιν παρέσ/εν είς τά

καί περιπαθής ρήτωρ Λ ογγΐνος, άνέκραζεν έπί τής 'Ρωμαϊκής

δεινά τών άπορων άνθρώπων, άλλά καί τήν ιατρικήν επιστήμην

δουλείας:

τά μέγιστα ώφέλησε καί π ροήγα γε1/.

« Ή έλευθερία τών μεγάλων έστίν ή άγαθή τιθηνός.

Θρέψαι τε γάρ ικανή τά φρονήματα τών μεγαλοφρόνων καί έπελπίσαι

Αί πολιτικαί καί ήθικαί άρχαί, αί τάς πάλαι, τάς πρό Χρις·οΰ

Οί δέ νΰν έοίκαμεν παιδομαθεΐς είναι δουλείας

κοινωνίας, διέπουσαι, ήσαν τοιαΰται, ώστε άδύνατον ήν νά γεν-

δικαίας, τοΐς αύτής ήθεσι καί έπιτηδεύμασιν έξ άπαλών ονύχων

νηθή παρ’ αύταΐς ή υψηλή ιδέα τής τών τοιούτων άγαθοεργών

μόνον ούκ ένεσπαργανωμένοι, καί άγευστοι τοΰ καλλίστου καί
γονιμωτάτου λόγων νάματος, τήν έλευθερίαν, λέγω* διόπερ ού
δέν ότι μή κόλακες έκβαίνομεν μεγαλοφυείς.»

καθιδρυμάτων συστάσεως. Δέν θέλω δέ νά μακρηγορώ άναπτύσσων ένταΰθα τούς λόγους τοΰ πράγματος τούτου, καθώς καί τήν
άλλοίαν σημασίαν, ήν παρά τοΐς άρχαίοις Έ λ λ η σ ιν

Κ ατά ταΰτα δέ πως υπάρχει καί ή μεγίστη διαφορά καί άντί-

ειχον τά

Ασκληπιεία, άτινα ήδύνατό τις είπεΐν, ότι προσομοιάζουσι τοΐς

θεσις μεταξύ τών άρχαίων Ε λ λ ή ν ω ν καί τών νεωτέρων έθνών.

νοσοκομείοις. Τό βέβαιον είναι, ότι ή ιδέα τής τών νοσοκομείων

Τούς μέν άρχαίους δηλαδή 'Έ λ λ η ν α ς έφερε ταχείς ή προϋπάρ-

συστάσεως είναι καθαρώς χριστιανική* είναι άπόρροια, ούτως εί

χουσα έ λ ε υ θ ε ρ ί α πρός τήν έ π ι σ τ ή μην * τούναντίον δέ τά
νεώτερα έθνη άγωνίζεται ή έ π ι σ τ ή μ η νά φέρτ) είς τήν έ λ ε υ 
θ ε ρ ί α ν . Ό ποτέρα δέ τούτων έστίν ή καλητέρα οδός, τούτου ή
έξέτασις έστί τοΰ προκειμένου άλλότριον.
Έ ά ν δέ ούδέν έγένετο κατ’ αύτήν μεγαλοφυές ή πρωτότυπον
εργον, τών άρχαίων άντάξιον, έγένοντο όμως άλλα τινά πλείστου λόγου άξια, τήν ιατρικήν άφορώντα πράξιν, είς ά δικαίως
δύναται νά καυχαται ή Βυζαντινή έποχή. Είσί δέ ταΰτα ή διά
ρύθμισις

τοΰ ίατρικοΰ ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς

λών τούτων ηθικών άρχών, αΐτινες είσίν αί κυριώταται καί άδιάσειστοι βάσεις τής τοΰ Χριστοΰ θρησκείας.
Ή τιμή λοιπόν τοΰ μεγάλου τούτου κοινωνικοΰ άγαθοΰ c . εί-

Τοιαύτη τις λοιπόν ήτο ή ιατρική τής Βυζαντινής έποχής.

νόμων

πεΐν, τής ίσότητος καί τής πρός τόν πλησίον άγάπης, τών υψη

καί

τ ή ς έ ξ α σ κ ή σ ε ω ς αύτοΰ.
Παρά μέν τοΐς άρχαίοις ούδείς τοιοΰτος νόμος ύπήρχε, καί ή
άγυρτεία έλεύθερον είχε τό στάδιον* έπί τών 'Ρωμαϊκών δέ, καί

λεται έν γένει μέν είς τήν ύψηλήν τοΰ Χριστιανισμού ήθικήν,
ίδίως δέ είς τήν πόλιν ήμών ταύτην, ήτις κατήρξατο τοΰ άγαθοΰ τούτου έργου. Εικότως· διότι ό Χριστιανισμός, δεινώς τό
κατ’ άρχάς έπί τρεΐς διωκόμενος αιώνας, ζών κεκρυμμένος έν
ταΐς συνειδήσεσι τών οπαδών αύτοΰ, έν έρήμοις, έν ορεσι καί έν
σπηλαίοις διαιτωμένων, καί ύπό τοΰ ίεροΰ αίματος τών μαρτύ
ρων τρεφόμενος, ένταΰθα, έν τή πόλει ταύτη έλαβε τό πρώτον
τήν προσήκουσαν αύτώ έπί γής τιμήν, άναγνωρισθείς έπισήμως
καί είς έπικρατοΰσαν θρησκείαν τοΰ Κράτους άνακηρυχθείς. Ό θεν
29.
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ή Κωνσταντι/ούπολις, γενομένη ούτως ή πρώτη επίσημος τοΰ
Χριστιανισμού κοιτίς και τών απανταχού χριστιανών τό σέμνω
μα, αύτή πρώτη καί έπραγματοποίησε τά καθήκοντα τής χρι
στιανικής φιλανθρωπίας καί άγαθοεργίας διά τής άμεσου συστά-

ΓΑ Α Π ΛΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

σεως τών νοσοκομείων.
Και τωόντι τό πρώτον έν τή ιστορία άναφερόμενον νοσοκομεΐον ώκοδομήΟη έπί Κωνσταντίνου τοΰ μεγάλου ύπό τίνος φι-

ΚΑΙ Ο

P O A lT U M O t

λανΟρώπου /ριστιανοΰ, Σαμψών καλουμένου, μεταξύ τών ναών
τής 'Α γίας Σοφίας καί τής 'Αγίας Ειρήνης. Ε κ α λείτο δέ ξενών,
διότι ού μόνον οί νοσοΰντες κατέφευγον έν αύτώ, ά λλά καί οί
κατοικίας στερούμενοι ξένοι. Τοιοΰτοι δέ ξενώνες ή νοσοκομεία
καί γεοοντοκομεΐα καί βρεφοτροφεΐα καί λωβοκομεΐα ώκοδομή-

Η ιστορία τοΰ πολιτισμού είναι ιστορία τής έφαρμογής τών

θησαν κατά τούς άκολούΟους χρόνους πλεΐστα καί μέγιστα έν

τεχνών καί τών επιστημών είς τάς ύλικάς τοΰ άνθρώπου άνάγ-

Κωνσταντινουπόλει καί περί αύτήν ύπό τε αύτοκρατόρων, μά-

κας. Είς έκείνας οφείλει ό άνθρωπος τήν ευημερίαν του άνά πα-

?αστα δέ τοΰ ’Ιουστινιανού, καί ύπό πατριαρχών καί ιδιωτών

σαν ώραν καί στιγμήν, άπό τής γεννήσεώς του μέχρι τής τα

πολλώ ν. ’Α λ λά πάντα ταΰτα, όσα μέχρι τής ΙΑ' έγένοντο έκα-

φής του.

τονταετηρίδος, ύπερέβη τό παμμέγιστον έκεΐνο ό ρ φ α ν σ τ ρ ο 

τό καταθέλγον αύτόν νέκταρ, τό τάς λύπας του

Εκ τούτων δέχεται τήν τρέφουσαν αύτόν άμβροσίαν,
καταπαΰον

φεί ο ν καλούμενον, τό ύπό ’Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνοΰ οΐκοδο-

άνώδυνον. Δώρον ίδικόν των είναι τής οικίας αί εύμάρειαι καί

μηθέν, έν ώ δεκακίσχίλιοι άνθρωποι διητώντο καί έθεραπεύοντο,

άνέσεις, καί αύτή ή οικία. Είς τάς παγκοσμίους σχέσεις αύται

νοσοΰντες, άνάπηροι, τυφλοί, γέροντες, άπόστρατοι, βρέφη καί

κατ εξοχήν έπιδρώσιν αισίως άμα καί πολυτρόπως.

ορφανά, άνευ διακρίσεως ούτε φυλής ούτε θρησκείας. Κατά μί-

Παρατηρήσατε τά βιομηχανικά ήμών καταστήματα, τά μετέ-

μησιν δέ τών έν τή πρωτευούση, ώκοδομήθησαν καί έν ταΐς έπαρ-

χοντα, ούτως είπεΐν, βίου διανοητικού, τά βρίθοντα θαυμάτων,

χίαις τοΰ Κράτους πλεΐστα τοιαΰτα άγαθοεργά καθιδρύματα, ών

Επινοούμενων έν τοΐς κευθμώσι τοΰ δαιμονίου τής μηχανικής

τό πρώτον καί έπισημότερον έστί τό ύπό τοΰ Μεγάλου Βασι
λείου παρά τήν Καισαρείαν οίκοδομηθέν νοσοκομεΐον, όπερ Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός πόλιν διά τό μέγεθος αύτοΰ ονομάζει.
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πνεύματος, καί κινούμενα διά τής γιγαντιαίας τοΰ άτμοΰ δυνάμεως, ήτις, άναλαβοΰσα

όλους τούς κόπους τών άνθρώπων καί

τών πτηνών, μετέβαλε καί έλέπτυνε τάς σχέσεις τοΰ τε πολιτι
κού βίου καί τοΰ κοινωνικού.
Παρατηρήσατε τό εμπορικόν ήμών ναυτικόν, τό όποιον, παρά
τής επιστήμης

κυβερνώμενον είς τά εύρέα νώτα τοΰ άχανοΰς

ωκεανοΰ, διαχέει τά τής φύσεως προϊόντα καί τά τοΰ πνεύματος
δώρα είς τάς νήσους καί είς τάς ηπείρους, έν αίς άλλοτε οί άν
θρωποι ήσαν έγκεκλεισμένοι καί άσχετοι ώσανεί έν φυλακή·
άναδεικνύει άδελφά τά άλλήλω ν άφεστηκότα έθνη, καί συνάγει
εις μίαν ποίμνην τά απ’ άλλήλων πολύ μακράν βοσκόμενα πρό
βατα.
Η επιστήμη δά είναι, ήτις, τό χρονόμετρον καί τόν διαβήτην
έν χερσίν έχουσα, πηδαλιουχεΐ τό πλοΐον τοΰ πολιτισμοΰ· ήτις,

συνδέουσα τήν στερεωτάτην δρΰν μετά τοΰ σιδήρου, άνθίσταται

Πολύ ώσαύτως συνέτεινεν ή έπιστήμη είς τήν εφαρμογήν τών

καί μάχεται πρός τά φοβερά στοιχεία* ήτις προστάττει τόν έν-

προϊόντων τούτων έπί τάς μάλιστα κατεπειγούσας τής κοινω

σκήπτοντα κεραυνόν νά κρυφθή εις τά βάθη τής γή ς ή τής θα

νίας άνάγκας.

Παρατηρήσατε τό σύστημα τών σιδηροδρόμων,

λάσσης* ήτις παρασκευάζει καί κυβέρνα τό πλοΐον τής ζωής χα-

τών καλυπτόντων παν μέρος γή ς

ριν τών κινδυνευόντων ναυτίλων* ήτις κομίζει τόν ναυαγήσαντα

πραγματικώς μηκυνόντων τόν άνθρώπινον βίον, καί διαδιδόντων

έπί τήν άκτήν, άπηυδηκότα δέ καί ώσανεί νεκρόν άποδιδει αυτόν

εις πτωχάς καί άπωκισμένας

εις τήν άγάπην καί τήν περίθαλψιν τών συγγενών του.

τρυφήν τών παρά τής φύσεως κατ’ έξοχήν εύνοηθέντων

Τήν άξίαν τοιούτων ευεργετημάτων έκτιμώμεν δεόντως, με-

διά σιδηρών τροχιών, τών

κοινότητας τόν πλούτον καί τήν
κλιμά

των. Παρατηρήσατε τόν ήλεκτρικόν τηλέγραφον, άστραπηδόν

λετώντες τήν κατά τριμηνίαν έκδιδομένην στατιστικήν τών συμ-

μεταδίδοντα τάς συμβουλάς καί παραινέσεις τού έμπορίου καί

βαινόντων παρ’ ήμΐν ναυαγίων. Ό τ α ν άκούσωμεν, δτι δισχιλια

τής βιομηχανίας, τάς ειδήσεις τής άγάπης καί του πένθους, τάς

κατ’ έτος πλοία ναυαγοΰσι παρά τάς άκτάς τής Μ εγάλης Βρε

άγγελίας περί ειρήνης καί περί πολέμου, μεταδίδοντας αύτάς

τανίας, καί δτι έξακισχίλιοι

διά τών άξενωτάτων χωρών,

άνθρωποι σώζονται άπό τοιούτων

δυστυχημάτων, ήμποροΟμεν νά φαντασθώμεν πόσα ναυάγια γ ί

διά τών βαρβαρωτάτων στιφών,

ένώπιον λαιλάπων τής γής καί χειμώνων τής θαλάσσης, έν τώ

νονται πανταχοΰ τής ύφηλίου, καί νά έκτιμήσωμεν τήν άξίαν

μέσω νυκτερινού ζόφου καί έν πλήρει μεσημβρία, ύπεράνω τών

τής τέχνης καί τής έπιστήμης, τής διασωζούσης ζωήν τε καί

ύψηλοτάτων ζυγών τών όρέων καί υποκάτω τών βαθυτάτοιν ώ

περιουσίαν άπό τής μανίας τών κυμάτων. Ό τα ν άκούσωμεν, δτι

κεανών. θ ά έπέλΟν) ήμέρα, καθ’ ήν ή έπιστήμη

6 3 0 κατ’ έτος πλοΐα συγκρούονται

άκαδημιών Οά περι/οκλώστ) δλην

άλλήλοις παρά τάς ήμετέ

τών ήμετέρων

τήν υδρόγειον σφαίραν διά

ρας άκτάς, καί δτι έν μια εξαμηνία άπέθανον τετρακόσιοι άν

θαυμασιου συστήματος ζώντων νεύρων τής αίσθήσεως καί τής

θρωποι, ήμποροΰμεν νά φαντασθώμεν όπηλίκος άριθμός πλοίων

διανοίας, καί συνδεόντων τά έξοχώτατα πνεύματα καί τούς δια-

καί άνθρώπων καί όπόση περιουσία άπόλλυται κατ’ έτος ού μό

πυροτάτους πόθους υπέρ τών ιερών του βίου προθέσεων και ύπερ

νον παρά τάς άκτάς τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου, ά λλά καί έν

τών άνθρωπίνων καθηκόντων.

τώ μέσω τών ώκεανών, όπόταν ή όλεθρία σύγκρουσις συμβαίνη

Τάς καθ’ ήμας δμως μεγάλας άνακαλύψεις δέν όφείλομεν ά-

μάλιστα έν καιρώ νυκτός. ’Από τοιούτων σπαραξικαρδίων άλη-

πλώ ς είς τάς έν ταΐς ήμετέραις σχολαΐς διδασκομένας έπιστή-

θειών συμπεραίνομεν τί άπόκειται είς τήν έπιστήμην νά πράξη

μας* αί άνακαλύψεις αυται ήσαν καί διά παντός θά ήναι ά μ ε

πρός έλάττωσιν παραπλήσιων έν θαλάσση τραγικών σκηνών.
’Α λ λ ’ έάν ή έπιστήμη καί ή τέχνη εΐργάσθησαν τοσοΰτον υ
πέρ του πολιτισμού καί τής φιλανθρωπίας καθόλου,

σος άπό^ροια αύτών

τούτων τών πανεπιστημίων. Ε ις τήν αί

θουσαν τοΰ έν Κανταβριγία παιδευτηρίου τής Τριάδος έτελειο-

άναδείξα-

ποίησεν ό Νεύτων τήν περί φωτός θεωρίαν του, ήτις μετά τοΰ

σαι τούς ώκεανούς άσφαλή λεωφόρον τών έθνών, ούχ ήττον

χρονομέτρου καί τοΰ κυκλικοΰ έκτημορίου έδίδαξε τούς ναυ-ηλ-

προήγαγον τά μεγάλα συμφέροντα τού νησιωτικού καί τοΰ η

λομένους νά βολιδοσκοπώσι τό βάθος τής θαλάσσης,

έσωσε δέ

πειρωτικού βίου. ’Από τού παρθενικού εδάφους τής γής έξήγα-

μυριάδας

γον τήν τροφήν τών άνθρώπων καί τών κτηνών, πάντα τά άντι-

Εις τό έν Γλασκόβη πανεπιστήμιον όφείλομεν τήν μεγίστην τοΰ

κείμενα τής λεπτυνούσης τόν βίον τρυφής καί πάντα τά ιαμα

αίώνος άνακάλυψιν. Ό

τικά φάρμακα. Ά π ό τών ένδοτάτιυν κόλπων τής γή ς άνώρυξαν

άτμοπλοϊκής τοΰ Νευκομήνου μηχανής, άνεκάλυψε τά πλεονε

τά άναπόφευκτα στοιχεία τού π ο λιτυ μ ο ΰ , :όν άνθρακα, τόν σί

κτήματα

δηρον, τόν άργυρον, τόν χρυσόν καί τά άλλα πολύτιμα ορυκτά,

τότε μεν μαθητής έν Γλασκόβη, ύστερον δέ καθηγητής έν τώ

έξ ών ή χημεία πορίζεται τήν

πανεπιστήμιο) τούτω, ύπηγόρευσεν αύτώ τήν έφαρμογήν της

τεχνών.

ύλην τών καλών

καί ώφελίμων

άνθρώπων καί έκατομμύρια ποσά πλούτου

έθνικοΰ.

Ιάκωβος Βάττιος, έπιδιορθών σχέδιόν τι

καί τάς άτελείας της* δτε δέ ό διδάκτωρ 'Ροβιζών,

«έπί τήν κατά ξηρά ν μετακίνησιν αύτής,» άφιέρωσεν ούτος δλην

τοΰ πνεύματός του τήν Ενέργειαν είς τήν βελτίωσίν της. Ή πα

κήν δύναμιν. Δέν ύπάρχει ούδέν είδος επίπλων έν τοΐς άνακτό-

ρά τοΰ ένταΰθα καθηγητοΰ της χημείας άνακάλυψις τοΰ λανθά-

ροις, έν ταΐς οίκίαις, έν ταΐς καλύβαις, έν τοΐς γυμνασίοις, δέν

νοντος θερμαντικού εβοηθησε τόν Ιάκωβον Ιίάττιον νά ύπερνι-

ύπάρχει ούδέν έν τώ ίματισμώ τών πλουσίων ή έν τοΐς ράκεσι

κηση άπαντα τά προσκομρατα.

Μετά πολλούς διανοητικούς

τών πενήτων, τό όποιον δέν κατέστη καλλίτερον καί εύθηνότερον

κόπους και φοβους, τοσοΰτον έτελειοποίησε τήν άτμοκινητον

διά τής έφευρέσεως τοΰ Βαττίου· καί όμως ή κυβέρνησις ήρνήθη

μηχανήν, ώστε κατέστησεν αύτήν τό πολυτιμότατον δώρον, ό

αύτώ άπλοΰν τι δείγμα έθνικής εύγνωμοσύνης. Τώ 1 8 2 4 , πέντε

περ ήουνατο τις νά καταλίπη κληροδότημα τη άνθρωπότητι.

έτη μετά τήν τελευτήν τοΰ Βαττίου, προταθείσης έν τή Βουλή

Εάν τε σπουοάσωμεν τήν άτμοκινητον μηχανήν ώς μικρόν

τής άνεγέρσεως ένός μνημείου του, ό λόρδος Λίβερπουλ, άντι-

σχεοιον προς ψυχαγωγίαν τών παιόων, έαν τε ώς μηχανήν γι-

πρόσωπος τοΰ μονάρχου καί τοΰ έθνους, έτόλμησε νά είπτ, ότι

γαντιαίαν καί ίσην πρός τήν δύναμιν εκατοντάδων ίππων, αΰτη

ούδέποτε πρότερον έδόθη εϊς τήν διανοητικήν ικανότητα ή άμοι-

Οά διεγείρη επίσης τόν ήμέτερον θαυμασμόν. Ή

δύναμις τοΰ

βή ή όρισθεΐσα είς τούς παρέχοντας τη πατρίδι μεγάλας στρα-

άνέμου καί τοΰ υδατος, ώς τών πρώτων πάσης μηχανής κινη

τιωτικάς ή ναυτικάς ύπηρεσίας. Π ολλοί τών άκουσάντων τήν

τήρων, ότέ μέν ύπηρέτουν άλλοτε ήμάς έν ώρισμένοις τισί τό-

βάρβαρον ταύτην έκδήλωσιν συνήλθον είς δημόσιον σύλλογον,

ποις, ότέ δέ ήρνοΰντο ήμΐν πάσαν υπηρεσίαν. Ά λ λ ’ ή άτμοκί-

ένθα καί αύτά τής κυβερνήσεως τά μέλη ώμολόγησαν, ότι καί

νητος μηχανή είναι άϋπνος ύπηρέτις· ό στιβαρός της βραχίων

τών πολέμων ή τύχη έξήρτητο ήδη άπό τών άτμοκινήτων μη

είναι έτοιμος πάντοτε καί πανταχοΰ νά μάς βοηθήση. Έ π ί τής

χανών, έπομένως θά διεκινδύνευεν ή σωτηρία τής πατρίδος άνευ

γυμνής πεδιάδος, έπί τών άποκρήμνων όρέων, έν ταΐς βαθυτά-

τών Εφευρέσεων τοΰ ’Ιακώβου Βαττίου. Τάς συμβουλάς τοΰ κα-

ταις ύπονόμοις, έν τώ μέσω πόλεων πολυανΟρωποτάτων, έπικα-

θηγητοΰ 'Ροβιζών περί τής κατά ξηράν έφαρμογής τών τοιού-

λούμεθα τήν άρωγήν της· άφοΰ δ' έκτελέση τό εργον της, έπι-

των μηχανών έξετέλεσεν έν μικρογραφία ό τοΰ Βαττίου βοηθός

τρέπομεν αύτή άλλην τινά έντολήν. Ό πόταν όμως βλέπομεν

Μουρδώχ, ό δούς ούτω τήν άρχήν τών παρά τοΰ 'Ροβέρτου

αύτήν κινουμένην ώσανεί πάλλουσαν καρδίαν άτμοκινήτου τινός

Στεφενσώνος είσαχθέντων έν 'Α γ γ λ ία σιδηροδρόμων, οΐτινες διε-

ή άτμαμάξης, τότε δή ύπολαμβάνομεν αύτήν ώς τι ύπερφυσικόν

δόθησαν πανταχοΰ τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου.

καί έξαίσιον, τό όποιον έν τοΐς άρχαίοις χρόνοις θά ένομίζετο

‘Ω ς ή άτμοκίνητος μηχανή, ούτω καί ό ήλεκρικός τηλέγρα

6εος. Εν τώ άπεραντω ωκεανώ, γαληνιω τε καί έξαγριουμένω,

φος έλαβε τήν'πρώτην άρχήν του έν τοΐς πανεπιστημίοις. Τοΰ-

ό θρίαμβός της είναι τέλειος. Διασκεδάζει μεταξύ τών φοβερών

τον έπενόησε πρώτος πεπαιδευμένος τις" Σκώτος έν'Ρεμφρεύη

κυμάτων, πλήττει τάς άφριζούσας κορυφάς των, καί διαπλέει

τώ 1 7 5 3 . Ή έφεύρεσις, καίτοι δημοσιευθεΐσα καί άνακοινωθεΐσα

μειδιώσα τόν ύδατώδη κρημνόν, όστις άπειλεΐ νά τήν καταβρο

τώ προέδρω τής Βασιλικής έταιρίας σίο Χάνς Σλοάνω, έλησμο-

χθίση.

νήθη τελείως μέχρι τών 1 8 3 6 ,

Ο Ποσειοών τών ήρωϊκών αιώνων κλίνει γόνυ ένώπιον

ότε ό Κ . Φ οθέργιλλος Κοόκης,

αύτής, ρίπτει τήν τρίαινάν του είς τά κύματα, καί παραδίδει τήν

όρμηθείς άπό τίνος πειράματος, γενομένου έν τώ πανεπιστημίω

άρχην του εις τόν νεον μονάρχην τών ώκεανών. Σήμερον κρατεί

τής Έ ϊδελβέργης, παρεσκεύασεν εντελή τηλεγράφου σκευήν.

τ^ς θαλασσής τό έλαστικόν πνεΰμα μιας λίτρας άνθράκων καί

Ίδών, ότι είς τά αύτά πειράματα ένησχολεΐτο ό Ούητσώνος, κα-

όλίγου υδατος, συνδεον τάς ξηράς καί τάς θαλάσσας της Εύ-

θηγητής τοΰ έν Λονδίνω γυμνασίου τοΰ βασιλέως, έδωκεν αύτώ

ρώπης, της 'Ασίας καί τής 'Αμερικής- μετά βραχύν δέ χρόνον

3 0 ,0 0 0 λιτρών, καί τότε δή μόνος ό Κ. Κοόκης συνέστησε τήν

θά διέρχηται ίσως τάς Πάμπας τοΰ νέου κόσμου καί τάς άμμώδεις έρήμους τής 'Αφρικής.

μεγάλην ήλεκτροτηλεγραφικήν έταιρίαν, ήτις συνέδεσεν ήδη διά
τοΰ σύρματος 3 0 ,0 0 0 χιλιομέτρων γή ς έπί τής ήμετέρας νήσου.

Ή μεγάλη τοΰ Βαττίου έφεύρεσις έξοικονομεΐ κατ' έτος είς

Ούδείς δύναται νά προείπη όποιον θά ήναι τό μέλλον τής μεγά

τό ήμέτερον έθνος 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0 λιτρών στερλινών διά μηχανι

λ η ς ταύτης έφευρέσεως. Σήμερον συνδέει πάμπολλα δημόσα

καταστήματα έν ταΐς ήμετέραις μεγαλοπόλεσι, διάγει τάς ά γ-

Ή δέ φωτογραφία, άντί τοΰ παραβλάψαι τάς εΐκαστικάς τέ

γελιας όπου έξασκεϊται ή ελάχιστη βιομηχανία· όπόταν δέ μετ'

χνας, ώς τινες πρό μικροΰ έφοβήθησαν, Οά χορηγήση αύταΐς τά

όλίγον ένωση τάς ήμετέρας έπαύλεις μετά τών πόλεων, τότε

τελειότατα άπομιμήματα παντός καλλιτεχνήματος άρχαίου καί

οή Οά άντικαταστήση τό εργον πολλών άνθρώπων και κτηνών.

νεωτέρου, καί σκηνάς τής φύσεως καί τοΰ άνθρωπίνου βίου, τάς

Εάν ό ηλεκτρικός τηλέγραφος διαβήποτετό έξαίσιον βάθος τών

οποίας άλλω ς θά κατεΐχεν ή άτελώς ή ούδόλως, καί άνευ τών ο

ωκεανών καί συνάψη τόν παλαιόν κόσμον μετά του νέου, (α) ή

ποίων ή τέχνη διαμένει στάσιμος ή οπισθοδρομεί καί παρακμάζει.

τιμή τούτου Οά όφείληται κατ’έξοχήν εις τό έν Γλασκόβη πανε-

’Ενώ δέ ό καλλιτέχνης πορίζεται έντεΰθεν ύλην τής δημιουρ

πιστήμιον, εις τό έφευρετικώτατον πνεΰμα τοΰ καΟηγητοΰ Ούϊλ-

γού φαντασίας του, μεγίστην ώσαύτως ώφέλειαν πορίζεται συγ

λιέλμου Θόμψωνος.

χρόνως καί ή κοινωνία. Ό άγραυλών λ . χ . ό ύπό τής τύχης ή

Ά λ λ ά καί ή έσχάτως έφευρεΟεΐσα φωτογραφία είναι άπό^ροια

ύπό τοΰ καθήκοντος είς τήν έαυτοΰ πατρίδα ώσανεί εις φυλακήν

τών πανεπιςημίων. Διά τής έπιςήμης ταύτης, ό καθηγητής Κ.

δεδεμένος, δύναται άνευ τινός κόπου ή κινδύνου νά περιεργασθη

Φώξ Ταλβότης κατώρθωσε νά άναδείξη άξεστόν τι πείραμα πε-

τάς καλλονάς καί τά

ρικαλλεστάτην τέχνην καί ώφελιμωτάτην. Δυσκόλως έννοοΰμεν

άπατηλώ άπεικονίσματι ταχυγράφου γραφίδος, ά λ λ ’ ύπό τό αύ

όπόσον δι’ αύτής προήχΟησαν αί τέχναι καί αί έπιστήμαι, έτι δέ

τό είδος, ύπό τό όποιον θά έζωγραφεΐτο

δυσκολώτερον έννοοΰμεν πόσον Οά προαχθώσι δι’ αύτής αί πολ-

χιτώνός του, έάν διά τίνος μαγικής ράβδου αίφνης μετεκομί^ετο

λαπλαΐσχέσεις τής κοινωνίας. Φίλη γενναιοτάτη άνεδείχθηή φω

αύτός είς τήν πρωτότυπον

τογραφία έξαιρέτως πρός τάς καλάς τέχνας. Αρχιτεκτονική,

λα'ίων καί τών “Άνδεων παρίσταται ένώπιον τών όφθαλμών του

γλυπτική καί γραφική άνέκαθεν έπησχόλησαν τάς ύψηλοτέρας

έν όλη αύτών τη φυσική καλλονή. Ό Νιαγάρας θά άνοίγη τούς

τοΰ άνΟρώπου

τρομερούς κατα^ράκτας του· τά πυρίπνοα όρη Οά έξεμώσιν εις

διανοητικάς δυνάμεις. Τά έξοχώτερα τούτων

θαυμάσια τής ύφηλίου, ouyi έν άτελεΐ ή
έπί τοΰ δικτυοειδοΰς

σκηνήν. Ή σ*/εδιογραφία τών 'Ιμ α-

προϊόντα, καΟιερωθέντα ύπό της εύσεβείας καί τηρηΟέντα ύπό

τόν άέρα παντοΐα νέφη κόνεως καί γλώσσας καπνού. Δέν Οά ή-

τής άγάπης, διεσώΟησαν διά τής γενναιοδωρίας τών άτόμων καί

ναι πλέον εις αύτόν άγνωστοι αί κολοσσιαΐαι τής Αΐγύπτου πυ

τής μεγαλοδωρίας τών βασιλέων τά άνάκτορα λοιπόν, τά κτί

ραμίδες, οί περικαλλέστατοι τής 'Ε λλά δ ος καί τής 'Ρώμης ναοί,

ρια τοΰ κοινωνικού βίου, οί θρησκευτικοί ναοί, οί πολεμικοί πύρ

τά χρυσουργή τεμένη

γοι, οί οβελίσκοι, τά μνημεία καί τά μαυσωλεία διαμένουσι σε

συγκεκινημένης καρδίας Οά βλέπη τάς ίεράς σκηνάς, τάς οποίας

βαστά τοΐς πασι, μαρτυροΰντα τήν εύφυ'ίαν καί τήν καλολογι

άγιάζει ή πίστις καί ή πρός τόν θεόν άγάπη του. Θά παρατηρή

κήν αίσΟησιν τών ιδρυτών των. Τάς καλάς ταύτας τέχνας προ-

τό όρος Σιών ώς «πεδίον ήροτρευμένον,» τήνΤύρονώς «πέτραν,

στατεύουσιν ή εύλάβεια άμα καί ή κενοδοξία καί οί Εερώτατοι

έφ’ ής οί άλιεΐς ξηραίνουσι τά δίκτυά των,» τήν Νινευί «ώσπερ

καί οί μιναρέδες τής Α ν α τολή ς.

Μετά

πόθοι· θά ώκτείρομεν δέ άναμφιβόλως πάσαν άνακάλυψιν ή πά

τάφον,» τήν Βαβυλώνα «σωρόν έρειπίων.» Καί τοι δέ βλέπομεν

σαν άμπωτιν έν τη αισθητική κρίσει τοΰ έθνους, ένδεχομένην νά

μόνον τήν Παλαιστίνην έρημον διαμένουσαν, ούδέν ήττον αί θά-

παραλύση τήν γραφίδα τοΰ ζωγράφου ή τήν σμίλην τοΰ έρμογλύφου.

λασσαι, έπί τών οποίων τά κύματα

διέπλευσεν ό θείος Σωτήρ,

οί λόφοι, έπί τούς όποιους άνέβη, αί όδοί, τάς οποίας έπάτησε,
καί τό όρος, άπό τού οποίου εύηγγελίσατο τήν σωτηρίαν ήμών,

(a) Ή παρούσα διατριβή, απόσπασμα προσλαλιας τοΰ όνομα^τοΰ φυσιολόγου
S i r D a v id B r e w s te r πρός τούς φ οιτητές του έν Έδιμβουργη Πανεπιστημίου, Iγράφη πρό τής εφαρμογής τοΰ ήλίΧτρικοΰ τηλέγραφου μεταξύ τής Κύρωπαϊκής'χα'ι
τή ς ’Αμερικανικής ηπείρου. ΛυποΰμεΟα διότι δεν δυναμεθα νά δημοσιεΰσωμεν ολό
κληρον τήν περισπούδαστον προσλαλιάν ταύτην,
μέρος αύτής είχε γνωστοποιήσει ήμΐν εγκαίρως.

καθόσον ή Τεργεσταία

Κ λε ι ώ

ΐς-ανται άμετάβλητα, άναλλοίωτα, καί διεγείρουσιν έν ήμΐν μέγα
καί ιερόν διάφορον.
Κατά τά τελευταία ετη ή έρμογλυφική τέχνη ώφελήθη τά μέ
γιστα έκ τής φωτογραφίας. Έ ν διάσημον μέλος πανεπιστημίου
τινός έν Σκωτία άπεφήνατο, ότι «πάντα τά στοιχεία τής γλυ π τι

κής δύνανται ν’ άποκτηΟώσιν έν βραχεί χρδνω διάτινων άζιμουΟικών παραστασεων έμψυχου οντος φωτογραφουμένου.»

Έ κ τιμήσας τήν άξίαν τών τριών μεγάλων έφευρέσεων, τών
πηγασασών αμέσως έκ τών ήμετέρων πανεπιστημίων, άναφέρω

Ταύτην τήν ιδέαν μελετήσας έμβριθέστερον ό έν Παρισίοις Κ.

ήδη έτερόν τι καί άνεκτίμητον δώρον, δπερ αύται έπεδαψίλευσαν

Ούίλχήμος εφεύρε τό νέον είδος της «ωτογλυπτικής, διά τής

είς τό έ'Ονος, χορηγήσασαι ταΐς άρχαΐς τά μέσα καί τήν δύναμιν

όποιας τοιαΰται άζιμουΟικαί σχεδιογραφίαι μεταφέρονται ύπό του

τοΰ άνακαλύπτειν καί άναστέλλειν τά κακουργήματα. Έ ά ν ό

φωτογράφου είς χομμάτιον πηλοΰ ή κειμωλίας γη ς, επί της ό

σιδηρόδρομος μετακομίζη τόν κακοΰργον ταχέως άπό τοΰ τόπου

ποιας έντυποΰται ακριβέστατα τό έμψυχον πρόσωπον, όπερ επι

ένθα διέπραξε τό κακούργημα, πολλώ ταχύτερον δύνανται νά τόν

θυμεί νά διαιώνιση ό καλλιτέχνης. Διά τοιούτου Οαυμασίου τρό

καταδιώξωσιν οί τής άστυνομίας ύπάλληλοι· τούτων δέ άποτυ-

που, προτομαΐ, άγαλμάτια,και άλλα άπεικονίσματα έκ κασσιτέ

χόντων, καταδιώκει αύτόν έν τή φυγή του ό τηλέγραφος, ό οέ

ρου, χαλκού, πηλοΰ, μαρμάρου κτλ. τά όποια ήσαν μέχρι τοΰδε

φωτογράφος συνταυτίζει τόν φεύγοντα.

άποκλειστικόν κτήμα τών πλουσίων, Οά άποβώσι κτήμα κοινότατον τοίς πάσιν αί δέ ήμέτεραι οϊκίαι θά κοσμηθώσιν άντί εύτε-

D a v id B r e w s t e r .

λοΰς τιμής διά τής προτομής τών φίλων, τών συγγενών, καί
πάντων δσοι διέπρεψαν καί έΟαυμάσθησαν έπί σοφία, μεγαλοφυία καί άρετή.
Ούχί όλιγώτερον εύηργέτησεν ή φωτογραφία τήν φυσικήν έπι
στήμην, τήν γραμματολογίαν

καί τάς τέχνας. "Αναμιμνήσκει

ήμάς άπαντα τά φαινόμενα τά μετεωρολογικά καί τά μαγνητικά. Σχεδιογραφεί μ ετ’ άλανθάστου άκριβείας άπαντα τής άστρονομίας τά φαινόμενα, τά παρατηρούμενα διά τε τοΰ γυμνοΰ
όφθα7νμοΰ καί τοΰ τηλεσκοπίου·

έντυποί δέ έπί τής αισθητικής

πλακός της δσα δέν δύναται νά παρατηρήση ό ήμέτερος δικτοοειδής χιτών.

Είς τήν φυσικήν ιστορίαν παριστα πάντας τούς

τύπους τοΰ ζωϊκοΰ καί τοΰ φυσικού βίου. Είς μέν τήν ορυκτολο
γίαν καί τήν χημείαν, τάς άπαραμίλλους κρυσταλλώσεις των·
εις δέ τήν γεωλογίαν, τά φοβερά τέρατα καί θαυμάσια τών προ
κατακλυσμιαίων χρόνων· εις τήν έθνολογίαν, τά ποικίλα πρω
τότυπα τής ήμετέρας φυλής· είς τήν άνατομίαν, τούς τύπους
τοΰ θανάτου· είς τήν φυσιολογίαν, τούς τύπους τών νοσημάτων
είς τήν άρχαιολογίαν, έξηγεΐ καί διατηρεί τάς παναρχαίους έπι
γραφάς· είς δέ τήν κλασικήν, τήν πολιτικήν καί τήν θεολογικήν
γραμματολογίαν άντιγράφει πρός σπουδήν καί πολλαπλασιάζει
πρός διάδοσιν τά παντοία χειρόγραφα, άτινα περιέσωσαν ήμΐν
τήν ιστορίαν καί τήν γνώσιν τοΰ παρελθόντος, Συνελόντι είπεΐν,
όσα βλέπει ό οφθαλμός, όσα διορά τό τηλεσκόπιον, δσα άνακαλύπτει τό μικροσκόπιον, άπαντα ταΰτα τά σχεδιογραφεί, τά
πολλαπλασιάζει καί τά διατηρεί ή φωτογραφία.

.WUWWv'' 'W'-

Είς σέ άπόκειται, ώ γύναι,

καί τό βάρος τοΰ παθήματος νά

καταστήσης μέτριον δι’ έμέ, καί τόν εαυτόν σου νά κράτησης
άπό πάσης υπερβολές.

1ΙΛ0ΤΤΑΡΧ0Τ ΠΑΡΑΜΥΘΗΤΙΚΟΣ

κός όπόσον δεινόν είναι· άν δμως εΰρω καί σέ δυσανασχετούσαν
καθ’ υπερβολήν, τοΰτο

ΠΡΟί

ΤΗΝ

ΙΔ ΙΑ Ν

Διότι γνωρίζω καί έκτιμώ τό συμβεβη-

Γ Υ Ν Α ΙΚ Α («)

θέλει μέ ενοχλήσει

περισσότερον τοΰ

συμβάντος. Μολονότι ούδ’ έγώ έγεινα άπό δρΰν ούδ’ άπό πέτραν,
γνωρίζεις δέ καί σύ ή ιδία τά αίσΟήματά μου, έπειδή

συμμετέ-

σχες μοι τής άνατροφής τοσούτων τέκνων, άτινα πάντα άνετράφησαν κατ’ οίκον διά τής ιδίας άμφοτέρων ήμών έπιμελείας. Τό
δέ παιδίον τοΰτο γνωρίζω δτι ύπήρξε διά σέ κατ’ έξοχήν προσ
φιλές, διότι κατά τόν πόθον σου έγεννήθη Ουγάτηρ μετά τέσσα-

Π λούταρχος τή γυναικί ευ πράττειν.
Ό άνθρωπος, δν επεμψας 'ίνα μοί άναγγείλη περί της τελευ

ρας υιούς, καί είς έμέ έφάνη καλόν νά τή δώσω τό όνομά σου.

τάς τού παιδιού, φαίνεται δτι άπέτυχεν ώς πρός τήν οδόν, έπειδή

’Α λ λ ’ έκτός τούτων

έπορεύετο είς 'Αθήνας· έγώ δε, έλθών εις Τάναγραν,

εμαθον

λοστοργίαν, καθότι άμφότεροι ήσθανόμεθα καθαράν εύφροσύνην

περί του Ουγατρίου. Καί τά f/,έν άφορώντα τήν ταφήν νομίζω,

έπ’ αύτή, χωρίς ούδεμίαν αιτίαν όργής ή μέμψεως. Αύτή μάλι

ότι έξετελέσθησαν ήδη, καί ελπίζω, δτι έξετελέσθησαν ούτως,
ώστε νά μή σέ έπιβαρύνη τι

χαί χατά τό παρόν καί έν τώ μ έλ-

λοντι. Έ ά ν δέ δέν επραξές τι κατά τήν επιθυμίαν σου, ά λ λ ’ άναμένης τήν γνώμην μου, στοχάζησαι δέ δτι θέλει σέ άνακουφίσει
γενόμενον, καί τοΰτο

δυνατόν νά γίνη άνευ ούδεμιάς έπιτηδεύ-

ύπάρχει καί ιδιαιτέρα τις άφορμή πρός φι

στα ήτο πεπροικισμένη ύπό τής φύσεως καί διά θαυμαστής τίνος
άχολίας καί πραότητος·

άνταποδίδουσα δέ τήν άγάπην καί τάς

χάριτας, καί εύχαρίστησιν προύξένει συνάμα καί άπεδείκνυε τήν
φιλανθρωπίαν της.

Διότι ούχί μόνον είς άλλα βρέφη, ά λλά καί

είς σκεύη, είς τά όποια έτέρπετο,
τήν τίτθην νά προσφέρη τόν

σεως καί δεισιδαιμονίας, ών ουδόλως σύ μετέχεις.

καί είς παίγνια προσεκάλει

μαστόν, μεταδιδοΰσα ούτως έκ φι

λανθρωπίας, ώς εις ίδικήν της τράπεζαν, τών καλών δσα είχε,
( a ) Ά ποβ.ώ σαντος τοΰ θυγατρίου, ή μήτηρ επεμψεν άνθρωπον ϊν’ αναγγείλη τήν
συμφοράν πρός τον Ιίλούταρχον,

άποδημοΰντα τότε,

φαίνεται, εϊς ’Αθήνας.

τή ς Σφίξεως Ομως αύτοΰ ο Πλούταρχος μετέβη εις Τάναγραν,
άλλων τά ττερι τής τελευτής καί τής ταφής αύτοΰ.

Πρό

ένθα έμαθε παρ’

Καί έπλήγη μέν βεβαίως ύπό

τής συμφοράς, το τρίτον ήδη άποβάλλων ώς φαίνεται τ/κνον καί το μόνον κοράσιον
άλλά πολύ μάλλον συνησΟάνθη τήν βαρεΐαν έν τϊ) άπομονώϊει
αυτοΰ.

Οθεν κρατησας

εαυτού

Ολίψιν τής γυναικος

γενναίως και φιλοσόφως, έπεστειλεν αύτή τον πα

ρόντα παραμυθητικόν λόγον, ίσως μέν κα'ι μή δυνάμενος νά άποίημήση
κυρίως δέ στοχάζομαι, ϊνα καθ’ ησυχίαν

έκθέσας τάς σκέψεις αυτοΰ,

άμέσως,

καταπραύνη

τήν ορμήν τοΰ πάθους, καί οΰτω πρβδιαθέιΐ) αυτήν είς τήν διτερον συνέντευξιν καί
τούς λόγους, καί μή

Ιξαγριαίνη, ώς συμβαίνει πολλάκις, ή θ/α αύτοΰ τό πάθος.

Ε π α ιν είτα ι δέ ό λόγος διά τό θ*υμασίως έν αύτώ Ικδηλούμινον παθητικόν πρός τήν
σύντροφο/ τοΰ βίου καί κοινωνόν τής άνατροφής

τών τ-'κνων, καί δι ατά επιχειρή

ματα, και κρίνεται άριστος τών ήθικών. Θαυμαστή δέ καί ή έρασμία καί άφελής
σωφροσύνη καί γενναιότης τής γυναικος, ή τις, καίτοι μόνη άνατρέφουσα τά τέκνα,
καί ύπεραγαπώσα, καθά μονογε.ές, τό κοράιιον, επί τφ θανάται αύτοΰ,
τος τοΰ συζύγου, ούδέν πβρβφορον, ούδ’ άπρεπέ,-,
τάρχου, ώς καί έν προηγουμέναις

όμοίαις

καί άπόν-

ούδ’ ανάξιον αύτής καί τοΰ Πλου

π·ριστάσεσιν, ουτ’ ειπεν, ουτ’ επραξεν,

άλλά κοσμίως καί σωφρόνως τόν οίκον διεθεσεν.

Α ποκαλύπτει λοιπόν ό λόγος καί

τό ήθος τοΰ Πλουτάρχου, καί τόν οικιακόν αύτοΰ βίον.

καί κοινά προτιθεϊσα τά μάλλον εύχάριστα είς τούς εύφραίνοντας αύτήν.
ΙΙλήν δέν βλέπω, ώ γύναι, διατί τά τοιαΰτα τοΰ παιδός προ
τερήματα ένόσω μέν έζη μάς ετερπον,

τώρα δέ, όταν φέρωμεν

αύτά κατά νοΰν, θέλουσι λυπήσει ήμάς καί καταταράξει. Ά λ λ ’
άφ’ ετέρου, φοβοΰμαι, μήπως σύν τή λύπη άποβάλωμεν και τήν
μνήμην αύτής, καθώς ή Κλυμένη, λέγουσα
....................................μισώ τό έλαφρόν
έκ κρανείας τόξον, ούτε θέλω νά άκούσω περί γυμνασίων! '« )

έπειδή άπέφευγε καί ετρεμε τήν ένθύμησιν τοΰ παιδός, ήτις αεί
ποτε παρηκολούθει αύτήν.

Διότι ή φύσις άποφεύγει πάν τό στε-

νοχωροΰν. Πρέπει δέ, καθώς αύτή καθίστατο είς ήμάς τό μ άλ(α) ’Απόσπασμα ίσως μή σωζ',μενης τραγωδίας τοΰ Εύριπίδου, έν ή ή Κλυμένη
αΰτη, άπολέσασα φαίνεται νεαρόν υιόν, μ ετ’ αποστροφής αποβάλλει δσα ουτος έτίρπετο καί έσχόλαζεν, ώς τήν εικόνα τοΰ φιλτάτου αύτ») παριστάνοντα.

λον πάντων ήδύ άσπασμα καί θέαμα κα! άκουσμα, ούτω καί ή

αύταί ύφ’ εαυτών βασανίζωνται

σκληρώς καί πικρώς, νά τάς

έξ αύτής έντύπωσις νά ένδιαιτάται καί νά συζή μεθ’ ήμών, προ

παραβλέπωσι πασχούσας καί ταλαιπωρουμένας, ένώ χρειάζονται

ξενούσα πλειοτέραν τήν ευφροσύνην καί άποπνίγουσα τήν λύ 

άνεσιν καί φιλανθρωπίαν;

πην. Διότι είναι πρόσφορος ή περίστασις νά ώφεληθώμέν κατά

Ή μ εΐς τοϋλάχις-ον, ώ γύναι, ς-οχάζομαι, ότι ούτ’ έκείνης τής

τι καί ημείς έκ τών συμβουλών, τάς οποίας πολλάκις παρέσ/ο-

διαμάχης θά λάβωμεν άνάγκην, ουτε ταύτης τώρα. Διότι ώς πρός

μεν πρός άλλους, καί νά μή διερχιόμεθα τόν καιρόν άδημονοΰν-

τήν ευτέλειαν μέν τής στολής καί τήν άπλότητα τής διαίτης ού

τες, καί λύπην άντί εϋχαριστήσεως άπολαμβάνοντες.

δείς ύπαρχει τών φιλοσόφων, τόν όποιον, συναναστραφέντα καί

Καί τούτο λέγουσιν οι έκειθεν έλθόντες καί θαυμάζουσιν, ότι

σχετισθέντα |/εθ ήμών, δέν έξέπληξας, ούδ’ εύρισκεταί τις τών

ούδ ίμάτιον ένεδύθης πένθιμον, ούδέ καθυπέβαλες σεαυτήν είτε

πολιτών, όστις νά μή παρετήρησε τήν εις τά ιερά καί τάς θυσίας

τάς ύπηρετρι'ας σου είς άσχημίαν τινά καί ταλαιπωρίαν, ούδέ

και τά θέατρα άφελειάν σου.

τά κατά τήν ταφήν παρεσκευάσθησαν μετά πομπώδους πολυτε

χήματα άπεοειξας πολλήν εύστάθειαν ότε άπώλεσας τό πρεσβύ-

λείας, άλλά πάντα τά άπαιτούμενα έξετελουντο κοσμίως καί

τατον τών τέκνων σου, ώς έπισης καί όταν μάς άφήκεν έκεΐνος

σιωπηλώς. Καί έγώ δέν έθαύμαζον ποσώς τοΰτο· καθότι πώς

ό ωραίος Χάρων. Διότι ενθυμούμαι, ότι άμα μοί άνηγγέλθη τότε

ήτο δυνατόν νά μή διατηρήσης καί είς τά λυπηρά τήν εύστάθειαν

ή τελευτή τοΰ παιόίου, μέ συνωδευσαν άπό τήν θαλασσοπορίαν

καί τήν λιτότητα, ένώ ούδέι:οτε έκαλλωπίσθης διά Οέατρον ή

μου ξένοι, και είσήλθον μετά πολλών άλλων

Ηδη δέ καί είς τά τοιαΰτα δυστυ

είς τήν οικίαν.

πανήγυριν, ά λ λ ’ έθεώρησας πάντη άχρηστον πρός εύδαιμονίαν

Επειδή δ’ εβλεπον πολλήν τάξιν καί ήσυχίαν, έστοχάσθησαν,

τήν πολυτέλειαν. Διότι όχι μόνον εις τά όργια τοΰ Βάκχου ή

(καθώς ύστερον διηγούντο και πρός άλλους,) ότι δέν συνέβη

φρόνιμος γυνή πρέπει νά μένη άνεπηρέαστος, άλλά καί νά μή

κανεν οεινον, α λ λ απλώς οιεδοθη κενός λόγος. Τοσοΰτον φρονί-

θεωρή κατωτέραν τήν εις τά πένθη ταρα χή ν καί ή όρμή τοΰ

μως οιευΟέτησας τόν οικον, καίτοι έδικαιοΰσο νά παραδώσης τά

πάθους χρειάζεται έγκράτειαν, άντιστρατευομένην όχι πρός τήν

πάντα είς τήν μεγαλητέραν άταξίαν, καθότι έκείνον έγαλακτο-

φιλοστοργίαν, καθώς στοχάζονται κοινώς, άλλά πρός τήν άκο-

τρόφησας οιά τού ίδιου σου μαστοΰ, καί ύπέφερες έγχείρησιν είς

λασίαν τής ψυχής. Καθότι τήν μεν φιλοστοργίαν εύχαριςΌΰμεν,

τήν θηλήν, παθοΰσαν περίθλασιν έξ ών άποδεικνύεται ή μεγάλη
σου γενναιότης καί φιλοστοργία.

ποθοΰντες καί τιμώντες καί ένθυμούμενοι τούς άποβιώσαντας·
ή δέ άπληστος θρήνων έπιθυμία καί παραφέρουσα είς όδυρμούς

Βλεπομεν σήμερον τάς πλειοτερας μητέρας λαμβανούσας εις

καί κοπετούς είναι μέν έπίσης μεμπτέα, ώς καί ή άκρασία τών

χεΐρας τά παιόια των ως παιγνια, (α) όταν αύτά καθαρισθώσιν

ηδονών, κοινώς δέ συγχωρεΐται, διότι τό μεμπτόν αύτής είναι
αύτή αύτής ή λύπη καί ή πικρία, καί όχι ή τέρψις. Τί άλλο τω

(α) 'Ο βραχύς καί έν ύπαινιγμώ, άλλ’ εύφυής καί χαρίεις του Πλουτάρχου έλεγ

όντι είναι παραλογώτερον, ή τούς μέν ύπερβολικούς γέλω τας

χ ο ; καί νυν διατηρεί τήν αυτήν άςίαν καί ''ρ ιμ ύτη τα . Πολλαΐ μητέρες λαμβάνου-

καί τήν άμετρον χαράν νά προσπαθώσι νά έμποδίζωσι, νά παρα-

σιν είς χεΐρας τά τέκνα των, άφοΰ τά καλ)ωπίσωσιν αί τροφοί, ώ ς παίγνια· έμ π ιστεύονται δε ού μόνον τήν δΐατροφήν, (άν καί κατά τούτου πολλοί καί υγιεινοί καί

χωρώσι δέ πάσαν άδειαν είς χειμά^ρους κλαυθμών καί όδυρμών,

ηθικοί καί άλλοι ϋπάρχουσι λόγοι,) άλλά καί τήν ήθιχήν καί διανοητικήν διάπλα-

ο'ίτινες όρμώσΓ/ έκ μιάς πηγής (τοΰ πένθους;) καί τινες νά φιλο-

®ιν τής πρώτης έκείνης καί εύπλαστοτάτης ηλικίας είς τά τυχόντα γύναια, άνταλ-

νεικώσι μέν πρός τάς γυναίκας περί μύρου καί πολυτελούς ένδυ-

λάττουσαι οδτω

τϊ> πρώτιστον

καί ίερώτατον

καί ήδιστον χρέος τής φύσεώς, καί

άπαλλαττόμεναι πάσης φροντίδος καί ΰτιοχρεώσεως.

Πόσον άξιόζηλος ή γυνή τού

μασίας, νά έπιτρέπωσι δέ νά κείρωνται πενθίμως, καί νά βάπτω-

Πλουτάρχου, ή τις έγαλακτοτρόφει μόνη τά τέκνα,

σι τά ένδύματα μέλανα, καί νά κάθηνται

κατ αναγκην διά τό π*θος. Πόσον δέ ζηλωτόν θέαμα παρεϊχεν ό οίκος ούτος,

άπρεπώς, καί νά τα-

λαιπωρώνται καί έν αύτή τή κατακλίσει των, καί, τό παραδοξότερον πάντων, ν’ άντιτείνωσι μέν καί νά έμποδίζωσιν άν αυται
τιμωρώσιν άμέτρως καί άδίκως ύπηρέτας ή ύπηρετρίας, άν δ’

άπ«χχοϋαα μόνον,

ώς είδομεν
ένθα

ο πατη?1 φίλος καί διδάσκαλος άνδρών βασιλέων, τών τότε παντοδυνάμων αύ’τοκοατορων της^ Ρώμης

καί ή φιλόσοφος μ ή τη ; άνελάμβανον καί κατεγίνοντο περί τήν

παιδαγωγίαν και οιδοισκαλίαν τών ίδιων τέκνων. Ίδ ια περί τιτΟών καί τροιών
ε W*
Πο“ *ων άγωγής τοΰ αύτοΰ τήν 5 , G καί 7'παράγραφον.

άπό άλλους και εύτρεπισθώσιν έπειτα δέ, όταν άποΟάνωσι, παραδιοονται εις ματαιον και άχαρι πένθος, oyi άπό εύνοιαν, (διότι
ή εύνοια είναι εύλογον και καλόν,) ά λ λ ’ επειδή εϊς τό μικρόν
φυσικόν πάθος άναμίγνυται τό της ματαίας έπιδείξεως, παρεκ
τρέπονται εϊς άγρια πένθη καί καθίστανται μανιώδεις καί άπαρηγορητοι.

Και τοΰτο φαίνεται, δτι δέν διέλαΟε τόν Αίσωπον,

ειποντα, οτι, δτε ό Ζευς οιεμοιραζε τάς τιμάς εϊς τούς θεούς,
ήλθε πρός αύτόν και τό Πένθος·

κατέστησε λοιπόν αύτό τιμώ

μενον μονον παρ εκείνων, δσοι κατά προαίρεσιν δέχονται αύτό
και Οελουσι. Και τωόντι κατ’ άρχάς έκαστος εισάγει τό πένθος
εις τόν εαυτόν του· δταν δέ ΟεμελιωΟή μέ τόν καιρόν και συντραφή και συγκατοικησ/j, τότε ούδ’ έάν Οέλωμεν δυνάμεθα νά τό
άποδιωξωμεν. Διά τοΰτο πρεπει νά καταπολεμή έκαστος αύτό
εις τήν είσοόον του, και νά μή παραδέχηται νά γίνηται αιχμά
λωτος του οιά μέσου ενδυμασίας ή κουρεύματος ή άλλου τινός
τών τοιουτων, τα όποια, καθημεραν άντικρύζοντα τρόπον τινά
και παρασυροντα τόν άνθρωπον, καθιστώσι μικράν καί στενόχωρον και περιωρισμέν/]ν καί ψοφοδεή τήν διάνοιαν αύτοΰ· διότι
ούτε γέλω τος πλέον μετέχει ούτος, ούτε φωτός, ούτε τραπέζης,
δταν καταβάλληται τοσοΰτον ύπό τοΰ πένθους. ΙΙαρακολουθοΰσι
δ’ είς τό κακόν τοΰτο παραμέλησις τοΰ σώματος, καί άποστροφή
πρός χρίσματα καί λουτρά (α) καί τήν λοιπήν δίαιταν· ενώ όλον
τούναντίον, ή ψυχή πάσχουσα έπρεπε νά βοηθήται έκ τής εύεξιας και ύγιείας τοΰ σώματος. Διότι κατά πολύ άπαμβλύνεται
καί καταπραύνεται ή λύπη, καθώς είς εύδίαν τό κΰμα, δταν τό
σώμα άνακουφίζηται διά τής καλής περιποιήσεως. Έ ά ν δέ τό
σώμα τραχυνθή άπό άπλυσιαν και κακήν δίαιταν, καί ούδέν εύχάριστον άναπέμπη είς τήν ψυχήν ούδέ καλόν, είμή όδύνας καί
λύπας, ώς πικράς τινας καί δυσάρεστους άναθυμιάσεις, ούδ’ έάν
Οέλωμεν τότε είναι πλέον εύκολον ν’άναλάβωμεν. Τοσαΰτα πάθη
καταλαμβάνουσι τήν ψυχήν ούτω ταλαιπωρηθεΐσαν.
ΙΙρός τούτοις έκεΐνο, τό όποιον μέ παρηγορεΐ, είναι, δτι δέν
έχω νά φοβηθώ δ,τι μέγιστον έν ταΐς τοιαύταις περιστάσεσι καί
φοβερώτατον, δηλαδή κακών γυναικών εισόδους καί φωνάς καί
Ορηνολογίας, τά όποια όξύνουσι καί άκονώσι τήν λύπην, καί
(α)

Οί άρχαΐοι «ϊυνείθιζον νά χρίω νιαι η νά άλείφωνται με έ'λαιον ή μ~;ρα, καί

έν ίλ λ ο ις χαί έκ τοΰ λουτροΰ (βαλανείου) έξερχόμενοι.

δέν τήν άφίνουσι νά μαρανθή ούτε άπό άλλους ούτε αύτή άφ’
έαυτής. Γνωριςω ποιους άγώνας κατέβαλες βοηθοΰσα τήν άδελφήν τοΰ Θέωνος, καί έναντιουμένη είς τάς έξωθεν μ ετ’ όλοφυρμών και αλαλαγμών έπερχομενας, άπαραλλάκτως ώς νά έφερον
πΰρ επι πΰρ. Ιι περίεργοι τωόντι είναι οι άνθρωποι! τά ς μέν οι
κίας τών φίλων οταν ιϋωσι καιομενας σβύνουσιν, δσον τό ταχύτερον είναι δυνατόν καί παντί σθένει- δταν δέ ιδωσι τάς ψυχάς
αυτών φλογιι,ομενας, άπ έναντιας προσφέρουσιν ύπεκκαύματα.
Επίσης εις μεν τόν πασχοντα ύπό όφθαλμίας δέν άφίνουσι τόν
βουλόμενον νά πλησιάση τάς χεϊρας, ούδέ νά έγγίση τό φλογίί,ομενον μέρος* ενώ ό πενθών έπιτρέπει εϊς τόν τυχόντα νά ταραττη και νά έξαγριαιν7) το πάθος του, τό όποιον, διά μικράς
νύξεως καί άφορμής άνανεούμενον, (α) καταντά εϊς πολλήν και
δυσχερή άθλιότητα.
Καί άπό τούτων μέν γνωρίζω, δτι θέλεις προφυλαχθή. Προσ
παθεί δέ νά μεταφέρεις τόν εαυτόν σου διά τής φαντασίας εϊς έκεϊνον τόν καιρόν, καθ’ δν, μή ύπάρχοντος εϊσέτι τοΰ παιδίου,
ούδέν εϊχομεν πρός τήν τύχην παράπονον* έπειτα νά συνάπτης
τόν παρόντα τοΰτον καιρόν μ ετ’ έκείνου, έπειδή περιήλθομεν εις
τήν αύτήν κατάστασιν. Διότι άλλω ς, ώ γύναι, θέλομεν φανή,
δτι άγανακτοΰμεν κατά τής ύπάρξεως τοΰ τέκνου, θεωροΰντες
εύτυχεστέραν τήν πρό τής γεννήσεως αύτοΰ κατάστασιν ήμών.
Τήν δέ έν τώ μεταξύ διετίαν δέν πρεπει ν’ άφαιρώμεν άπό τήν
μνήμην, ά λ λ ’ έξ έναντίας νά θεωρώμεν εύφρόσυνον δι’ δσας χά ριτας παρέσχεν ήμΐν καί άπολαύσεις· ούτε νά ύπολαμβάνωμεν
τήν βραχεϊαν εύτυχίαν μεγάλην συμφοράν, μηδέ διότι διέψευσεν
ή τύχη τάς περί τοΰ τέκνου έλπίδας ήμών, ν’ άχαριστώμεν καί
δΓ δ,τι έδωκεν αύτό είς ήμάς. Πάντοτε ό εύφημών πρός τά G J*
καί μή μεμψοιμιρών, άλλά στέργων τήν τύχην, (β) συγκομίζει
(α) ’Εσφαλμένη μοι έξ αντιγραφής έ'δοξεν ένταΰθα ή τοΰ κειμένου λ έξις
ξ η ρ α ι ν ό μ ε ν ο ν , άντί ά ν α ξ α ι ν ό μ ε ν ο ν .

& ν α-

(β ) ’Ο Πλούταρχος ουδόλως βεβαίως πιστεύει τυφλήν τινα > α ί ίίιότροπον τύχην
άλογως διέπουιαν τά τών άνθρώπων, όπως ό κοινος τότ* λαός* χρήται δέ τ ? λίξ«*
κατά την κοινήν «υνήθειαν, έννοών κυρίως αύτ/)ν τήν Οείαν Πρόνοιαν έν τοΐς ίπ ο «λέσμα σιν αύτής έπί τοΐς συμβαίνουιιν ήμΐν,

ή καί τάς έπί τούτω τών τότε νο-

μιζβμένων Οίών, 0ΐ 0ν τών Μοιρών, ένεργείας,

ώ ριιμ ένας δμως κατά νόμους καί

διατάξεις «νωτέρου θεοΰ,

καί ούχί άλόγως γινομε'νας.

Οδτω δέ φιλοτοφικώτερβν

έθεώρουν καί τήν Ανάγκην ή Ειμαρμένην τώ ν άρχαίων ποιητών κτλ. Κ ατ’ ί'κταϊΐν
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καλόν και ήδύν καρπόν* είς δέ τάς τοιαύτας περιστάσεις εκείνος,

προτιμώσι τήν τύχην σου, καί τοΰτο άν φέρη το δυστυχημα, δια

όστις άναπολεΐ ότι πλεΐστον τάς ευτυχίας, και στρέφει καί μ ετα-

τό όποιον τώρα λυπούμεΟα, σύ δέ ή άπολαύουσα αύτής νά μέμ-

φερει τήν οιανοιαν άπό τών σκοτεινών και ταρακτικών σκηνών

φησαι καί ν’ άγανακτής κατ’ αύτής, καί νά μή αισθάνησαι απο

του βίου είς τάς φωτεινάς καί λαμπράς, ή παντάπασι σβύνει τήν

τήν νύξιν αύτοΰ τοΰ δυστυχήματος πόσας χάριτας χρεωστουμεν

λύπην, ή τουλάχιστον έλαττόνει καί άμαυροΐ διά της άναμίξεως

δι’ όσα άγαθά αύτή μάς διετήρησε. Καί καθώς οί έκλέγοντες

αύτής πρός τό έναντίον. Διότι καθώς τό μύρον πάντοτε μέν εύφραίνει τήν όσφρησιν, πρός δέ τά δυσώδη είναι άντιφάρμακον,

τούς ελλείπεις (α) στίχους τοΰΌ μήρου, παρατρέχοντες δ ε π λ ή 
θος άξιολόγων ποιημάτων όσα εκείνος κάλλισταέστιχούργ/]σεν,

τοιουτοτρόπως καί ή άναπόλησις τών εύτυχιών έν ταΐς δυστυ-

εις τό αύτό άτοπον περιπίπτεις άν άκριβολογής μέν καί διαβάλ-

χίαις χρησιμεύει ώς άναγκαΐον βοήθημα, έάν δέν άποφεύγ/) τις

λγς τάς δεινάς περιπετείαςτοΰ βίου, θεωρης δέ ψυχρώς καί λίαν

τήν μνήμην τών χρηστών, μηδέ μέμφηται έξ άπαντος καί κατά

συγκεχυμένως τάς άγαθάς, πάσχουσα όμοιόν τι προς τους ανε

πάντα τήν τύχην. Ό π ερ δέν πρέπει ημείς νά πάθωμεν, μεμψι-

λεύθερους καί φιλαργύρους, οί όποιοι, συνάγοντες π ο λ λ ά , οεν

μοιροΰντες κατά τοΰ βίου ήμών, έάν έχη ώς χειρόγραφον μίαν

μεταχειρίζονται έν όσω έχωσιν αύτά, ά λ λ ά θρηνουσι καί αγανα-

μόνον κηλΐδα, ένώ κατά τά άλλα είναι καθαρός καί άβλαβης.

κτοΰσιν, άφοΰ τ ’ άπολέσωσιν. Έ ά ν δέ οίκτείρης έκείνην, διότι

Διότι πολλάκις μέν ήκουσας, ότι ή εύδαιμονία προέρχεται

άπέΟανεν άγαμος καί άτεκνος, εχεις πάλιν ά λ λ α , διά τα οποία

άπό όρΟάς σκέψεις, αΐτινες κατ’ ολίγον μορφοΰσπ εύσταΟή διά-

νά εύφραίνης τόν έαυτόν σου, ότι ούδενός τούτων έμεινες άμε-

θεσιν* αί δέ μεταβολαί τής τύχης δέν άποτελοΰσι μ εγάλας πα-

τ ο/ ος ούδ’ έστερημένη. Διότι ταΰτα, όπως δέν είναι μ εγα λα α

ρεκτροπάς, ούδ’ έπιφέρουσι τυχαίας μεταπτώσεις τοΰ βίου. (α)

γαθά εις τούς στερουμένους αύτών, τοιουτοτρόπως είναι μικρά

Έ ά ν δέ πρέπη καί ήμεΐς, καθώς τό κοινόν πλήθος, ν’ άναμετρώ-

καί είς τούς άπολαύοντας. Εκείνη δέ, μεταστάσα είς Οέσιν άλυ-

μεν τά δώρα τής τύχης, καί νά μεταχειριζώμεθα κριτάς τούς

πον, ούδόλως χρήζει τής παρ’ ήμών λύπης* ούδ’ εννοώ τίς ή

τυχόντας άνΟρώπους, μή παρατήρει τά πρός στιγμήν δάκρυα

άνάγκη νά λυπώμεθα δι’έκείνην, έάν ούδεμίαν έκείνη αισθάνεται

καί τάς Ορηνολογίας τών είς τήν οικίαν εισερχομένων, τά όποια

τώρα λύπην. Διότι καί αί μεγάλαι στερήσεις παύουσι νά λυπώ-

γίνονται κατά τινα κακήν συνήθειαν, άλλά στοχάσου μάλλον,

σιν, όταν καταντήση τις νά μή αίσθάνηται τήν άνάγκην τών οσα

οτι ούτοι σέ θεωροΰν ζηλωτήν διά τά τέκνα καί τήν οικογένειαν

έστερήθη· ή δέ Τιμοξένη σου μικρά μέν έστερήΟη, (διότι μικρά

καί τόν βίον σου. Καί είναι άτοπον, άλλοι μέν εύχαρίστως νά

έγνώρισε καί είς μικρά εχαιρε·) τά δέ ά λλα , όσα ούτε ήσθάνθη,
ούτε διελογίσΟη, ούτ’ έφαντάσθη, πώς δύναται νά λ έγ η τις, οτι

στυχίαν, καί έν γίνει παν τό κατά συγκυρίαν και σύμ π τω ιιν , τό απρόοπτον ήμΐν.

έστερήθη·,
,
,
Έ ν τούτοις γνωρίζω, ότι τά πατροπαραδοτα λόγια και^ τα

Περί τύχης πραγματεύεται ό Πλούταρχο; I» λόγω οΰτως έπιγραφομένω, έπί τών

μυστικά σύμβολα τών μυστηρίων τοΰ Διονύσου, τά όποια είναι

τέλος ή λέξις σημαίνει παν π^ριστατικόν ευτυχές η καί δυστυχές,

έφ’ ήμΐν μάλιστα, άποδεικνύων, δτι ταΰτα τής εΰβουλίας

ευτυχίαν η δυ

μάλλον είσί καί προ-

νοητικότητος.

γνωστά μόνον

εις ήμάς τούς μυουμένους, σέ έμποδίζουσι να

(α ) Ό Πλούταρχος Οά άνέγνωσε καί ανέπτυξε βεβαίως είς τήν εΰπαίδευτον σύζυ

πιστεύ/ις όσα οί άλλοι λέγουσι καί πείθουσι πολλούς, ότι οη-

γόν του τόν υψηλόν ορισμόν τής έπί γής ήμών ευδαιμονίας τοΰ Πλάτωνος, όν ανα

λαδή ούδέν κακόν ούδαμοΰ συμβαίνει ούτε λυπηρόν είς τόν τε-

φέρει ουτος έν τί) Έ π ιτα φ ίω

αύτοΰ, παραμυθούμενος έπίσης

πεσόντων είς τόν υπέρ πατρίδας πόλεμον:

τους πατέρας τών

« Ό τ ω γάρ άνδρί εις έαυτόν άνήρτηται

πάντα τά πρός ευδαιμονίαν φέροντα, ή έγγύς τούτου,

καί μή έν άλλοις άνθρώπ·ις

(α)

Ό ΙΓλούταοχος εχει ένταΰθα τά ονόματα τών έσφαλμενων κατά τό μέτρον

αίωρεΐται, έξ ών ή ευ ή κακώς πραξάντων πλανατΟαι ήνάγ<ασται καί τ-ί εκείνου,

θεωρουμένων τούτων στίχω ν,

τούτω άριστα παρεσκεύασται ζ ή ν οΰτός έστιν ό οώφρων, καί ουτος ό ανδρείος καί

καί οί γραμματικοί.

φρόνιμος· ουτος, γιγνοαένων χρημάτων καί παίδων, καί διαφθειρομένων, μάλιστα

χος άντί μακοάς, (εχων τήν άρσιν τοΰ πρώτου ποδός, δακτύλου η σπονοειου, βρα-

πείσεται τή παροιμία·

χ ε ΐα ν )

αύτώ πεποιθεναι·!)

ουτε γάρ χαίρων ούτε λυπούμενος άγαν φανήσεται, διά τό

α κ έ φ α λ ο ς ,

μιιουρος,

οπως

τα

άναφερουβι

Έ σ τ ι δέ άκέφαλος ό άρχόμενος άπό βραχείας συλλαδης στί

μείουρος δέ, ό εχων ελλειψιν

όμηρικοΐς οί τοιοΰτοι στίχοι.

περί τό τέλος κ τλ. Σπανιωτατοι

r 't t o n

λευτήσαντα. Πρός τούτο λοιπόν στοχάσου, ότι ή ψυχή, επειδή
είναι άφθαρτος, πάσχει τό αυτό, όπερ πάσχουσι τά συλλαμβανόμενα πτηνά. Διότι άν μέν τραφή πολύν χρόνον έντός του σώ
ματος καί συνδεθή μέ τόν βίον τούτον διά πολλών πραγμάτων

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΠΒΡΙ ΛΕΙΣΙΛΛΙΜΟΧΙΛΣ.

καί μακράς συνήθειας, καί άφοΰ μεταστη πάλιν, παραλαμβάνει
τάς έξεις τοΰ σώματος, καί δέν παραιτει ουδέ παύει συμπλεκό
μενη μέ τά ένταΰθα συμβεβηκότα εις αύτήν καί τάς περιπετείας.
Διό μή στοχάζεσαι, ότι τό γήρας κακολογεΐται διά τάς ρυτίδας
και την πολιάν καί τήν άτονίαν τοΰ σώματος· άλλά τοΰτο είναι
χειριστον εις αύτο, ότι παλαιονει την ψυχήν είς τήν ένθύμησιν τών εδώ πραγμάτων, καί τήν καθιστά έπίμονον είς ταΰτα,
και κάμπτει καί πιέζει, διαφυλάττουσα τόν σχηματισμόν, ον
έλαβεν ύπό τοΰ σώματος διά τών παθών, (α)

Δυο κακά, ώς δύο άντίθετα ρεύματα άπό μιας πηγής, προέρ
χονται έκ τής πρός τόν θεόν άγνοιας: γεννάται άφ’ ένός ή άθεια
εις τάς σκληράς καί άπαΟεις ψυ^άς,

καί άφ5 έτέρου ή δεισιδαι

μονία καταλαμβάνει τάς εύπιστους καρδίας. Είναι αίσ/ρά βε
βαίως πάσα πλάνη, ά λ λ 1 αϊσχροτέρα πασών είναι ή άναζωπυρουμενη ύπό ψυχικοΰ τίνος

πάθους,

καθ’ όσον έκαστον πάθος

είναι άπατη, σκληρώς φλεγμαινούσα τήν άνθρωπίνην καρδίαν
Εις δέ τά πάτρια καί παλαι ά έθιμα καί τούς

νόμους έμφαί-

νεται μάλλον ή άληθής περί τούτων ιδέα. Διότι είς τά άποθανόντα νήπια ούτε σπονδάς χύνουσιν, ούτε τάς ά λλα ς συνήθειάς
πράττουσιν, όσαι συνήθως έκτελοΰνται είς τούς λοιπούς τών νε
κρών, διά τόν λόγον, ότι ταΰτα ούδόλως μ ετέ/ουσι γής, ούδέ
τών επιγείων έπίσης ούτε είς τόν ενταφιασμόν καί τά μνήματα
και τήν εκθεσιν τών νεκρών τών νηπίων διατρίβουσι καί παρακάθηνται πλησίον τοΰ πτώματος·

καθότι οι νόμοι δέν έπιτρέ-

αι δ’ έμπαθεΐς αυται πλάναι όμοιάζουσι τά βιαίως καί μετά δει
νών τραυμάτων άποσπώμενα τοΰ σώματος

άρθρα.

Δύναται τις

νά πιστεύση κενά τά πάντα καί μάταια, δύναται τις τών πραγματων όλων τάς άρχάς φρούδας νά θεωρή καί άνυπάρκτους· καί
όμως ή άπάτη αΰτη δέν είναι π ληγή γαγγραινώδης, δέν προξε
νεί ούτε παλμούς, ούτε όδύνας, ούτε ταραχήν.

Ά λ λ ’ ό μωρός

έκεΐνος καί απονενοημένος, ό έκλαμβάνων τόν πλοΰτον ώς μέγιστον άγαθόν,

όπόσα δέν ύφίσταται

δεινά;

Μήτοι τό ψεΰόος

πουσι τά τοιαΰτα διά τά παιδία τής ήλικιας ταύτης, ώς μή θεά-

τοΰτο δέν είναι πικρόν δηλητήριον, συνταράσσον τά μυ^ιαίτερα

ρεστον διά τούς μεταβαίνοντας εις καλλιτέραν καί θειοτέραν θέ

έντόσθια τής καρ δίας; Μήτοι δέν φέρει τόν άνθρωπον εϊς έκστα-

σιν καί .χώραν.

Έπειδή δέ ή άπιστία περί τούτων είναι κακόν,

σιν, μακράν αύτοΰ άφαρπάζον τά γλυκύτερα τοΰ ύπνου θέλ γη 

ώς πρός τά εξωτερικά μέν άς πράττωμεν όσα οί νόμοι προστάτ-

τρα; Μή τήν μανίαν είς τήν ψυχήν του δέν έμφυτεύει; Μή κατά

τουσι, τά δέ έντός άς προσπαθώμεν νά διατηρήσωμεν όσον τό
δυνατόν άμίαντα καί καθαρά καί σώφρονα. (β)

βράχων και πετρών δέν τόν ώθεΐ; Μή τό έλά^ιστον
θάρρους δέν άφαιρεΐ άπ’ αύτοΰ;

Πλανώνται

ϊ^νος τοΰ

δ5 έπίσης

έκεΐνοι,

πλανώνται καί οίκτου είσιν άξιοι οί έκλαμβάνοντες τήν άρετήν
(Παράφρασις 2 . l i.)

καί τήν κακίαν ώς πράγματα

σωματικά καί υλικά.

’Α λ λά μα

κράν τις άποσκορακίσας τήν άδικίαν, δι’ ής καί μόνης ό πλοΰ' α) Παραλείπονται στίχοι τινές μέχρι τέλους της παραγράφου, οντος παρεφθαομενου τοϋ κείμενου καί εχοντο; πολλά χάσματα.
(β )

Καί |ντ*ϋθα εξε(5ρΰησαν πολλά

ολως λείπει.

τοΰ κειμένου,

τος παράγεται, μακράν τήν άκολασίαν, έξ ής τά άνθη τών ηδο
νών συλλέγονται, δικαίως δύναται νά είπη:

γ.·Α τι) τέλος δέ τοϋ λόγου

Α ρ ετή , ήσο τωόντι λόγος,— 8ν ιδανικόν,

Ιΐρός τον λόγον τοϋτον παράβαλε καί τόν δμοιον πρός Άπολλώνιον

οστις εχ«ι πολλά κοινά πρός τοϋτον επ ιχειρήματα , πλείονας δέ καί διεξοδικωτέρας
τάς αποδείξεις.

καί σ’ ένόμιζον ώ ς πραγμα καί ώς 8ν πραγματικόν, (α )
(α )

11 έν τη καθομιλουμένη μετάφρασις τών έν τώ λόγω τουτω σποράδην άπαν-

τωμέ'νων άρχαίων ς-ίχων οφείλεται τη εΰστρόφω καί ήδυμελεΐ μοόση τοϋ φίλου Κ .
Μιλτιάδου Μ . Παππα.

Οίκτείρωμεν λοιπόν πάσας τάς σφαλεράς καί πεπλανημένας κρί

τάς βαρείας τών δεσμωτών άλύσσεις· ίσως ό δυς·υχής καί πολυ-

σεις, και άποδυσπετήσωμεν πρός τάς άηδεΐς προλήψεις, καθ’όσον

βάσανος θνητός ύπνώττων δέν αισθάνεται τών τραυμάτων αύ

αυται π ολλά μέν πάθη είς τήν καρδίαν τοΰ Ονητοΰ παράγουσι,

τοΰ τάς φλεγμονάς, τάς θηριώδεις τών σαρκών του

π ολλάς δε νόσους ήθικάς Οωπεύουσι, καί ώς άλλοι σκώληκες

Ά λ λ ’ ό δεισιδαίμων δύναταί ποτε νά ειπη:

έκμυζώσι τήν άνθρωπίνην ψυχήν.

Γλυκύ θέλγητρον του ΰπνου, είσαι φάρμακον τή« νότου,

Α λ λ ’ έπι τό προκείμενον. Ό μέν άθεος άρα πλανάται, ούδέν
άφθαρτον και μακαριον πιστεύων· πλανώμενος δ’ έν τούτω, άπιστεΐ είς τούς θεούς, καί ούδείς φόβος διαπερα τήν καρδίαν του.
Απ εναντίας ο δεισιδαίμων, ό έμπαθής

έκεΐνος καί σκιόφοβος

άνθρωπος, ως έξ αύτοΰ τοΰ ονόματος του φανεροΰται, ό ηθικώς
εξηυτελισμενος και δεδουλωμένην εχων ψυγήν, πιστεύει μέν είς
τούς θεούς, άλλά

νομιςει αύτούς βλαβερούς καί φιλοκάκους,

αίτιους τών άνθρωπίνων λυπών. Εκείνος άκινητεΐ καί μένει άπαΟης ενώπιον τών θεών· ο οευτερος κινείται, άλλά , παρά τό δέον
κινούμενος, οιαστρεφεται.
κούς θεούς,

Ο πρώτος άπιστεΐ είς τούς εύεργετι-

καί ό δεισιδαίμων νομίζει αύτούς βλαβερούς. Έ ν -

τεΰθεν ή μένάθεΐα είναι ψεΰδος, άπάτη,ένώ ή δεισιδαιμονία είναι
πάθος, άπορρέον' πάλιν έκ ψευδοΰς τίνος πλάνης.
Αίσχραί μέν είναι πάσαι αί τής ψυχής ήθικαί νόσοι, αισχρά
δέ πάντα τοΰ άνΟρώπου τά πάθη.
τών έγκειται ή άγερωχία,
άπορρέουσα,

Ού μόνον δ’ είς τινα έξ αύ

ώς έκ τής άνθρωπίνης κουφότητος

άλλά μανία καί ορμή οί πιστοί αύτών δορυφό

ροι, ά λ λ ’ ή τής φρονήσεως περιστολή τό κοινόν αύτών έγ 
κλημα είναι. Μόνος δ’ ό φόβος, καί φρόνησιν καί θάρρος άποσκυβαλίζων, είς δεινήν καί άκαταλόγιστον

φέρει τόν άνθρωπον

άμηχανίαν, καθ’ όσον συνδέει τήν ψυχήν μ ετ’ αίωνίας ταραχής
καί άνεξαλείπτων ύποψιών. Ά λ λ ά τών φόβων όλων φοβερώτερος
είναι ό τής δεισιδαιμονίας. Δέν φοβείται τήν θάλασσαν ό μή θαλασσοπλοών,

όδύνας.

δέν φοβείται τόν πόλεμον ό μή έκστρατεύων, ου

δέ τούς ληστάς ό οίκουρών, ούδέ τήν συκοφαντίαν ό πένης, ού
τε τόν φθόνον ό ιδιώτης, ούτε τόν σεισμόν ό έν Γαλάταις, ούτε

καί πλησίον μου έγκαίρως έρχεσαι ώ ; ψεκας 5ρ6:ου;

Ώ ! ποτέ δέν τό έπιτρέπει ή σκληρά δεισιδαιμονία* μόνη αύτή
μετά τοΰ ύπνου δέν συμφιλιοΰται, μόνη αύτή είς τήν ψυχήν μι
κρόν τι θάρρος καί άσΟενή άνάπαυλαν δέν παρέχει, μόνη αύτή ΐά ς
περί θεοΰ ίδέας ώς κλοιόν μεταχειρίζεται διά τό δυστυχές αύτής
θΰμα. 'Ρίψατε βλέμμα έπί τοΰ ύπνου τών δεισιδαιμόνων δέν νο
μίζετε, ότι εύρίσκεσθε είς έρεβώδη χώρον τών άσεβών; Ά φ ’ ένός
φρικώδη είδωλα καί δειμαλέα φάσματα, άργαλέαι δέ ποιναί καί
φοβερά όνειρα άφ’έτέρου, μακράν τόν ύπνον έκδιώκουσι. Ταρασ·
σομένη δέ τοιουτοτρόπως ή άθλία ψυ)^ή των, αύτή άφ’ έαυτής
μαστίζεται καί τιμωρείται, δεινάς καί άλλοκότους προσταγάς
οίονεί έξ άλλου τινός λαμβάνουσα. Ά λ λ ά καί όπόταν αι ήλιακαί
άκτΐνες διαλύσωσι τά έρεβώδη σκότη τής νυκτός, καί πάλιν οι
δεισιδαίμονες δέν γελώσιν, ούδέ γαίρουσι διότι ούδέν έξ όσων
έταράχΟησαν ήν άληθινόν, ούδέ λαμβάνουσι τήν τόλμην νά καταφρονήσωσι τά νύκτια φάσματα. "Ιδετε αύτούς . . . .

προσπα-

θοΰσι ν’ άποφύγωσι τήν σκιάν τής άκάκου άπάτης, έγρηγοροΰντες όνειρώττουσι, καταδαπανώνται, καί τρέχουσιν είς τούς άγύρτας καί τούς,γόητας πρός εύρεσιν θεραπείας τινός. Και τις
έξ αύτών λέγει:
Τόν ύπνον σου άν φάσμα τι νυκτερινόν ταράττη,
κ’ ένώ π ιόν σου άν φανή ή μάγισσα Ε κ ά τη . . .

προσκάλεσον άμέσως τήν γόησσαν γραίαν, βυθίσθητι είς τήν θαλασσαν, κάθισον έπί τής γή ς καί διημέρευσον.
Ώ ΐ πόσα βάρβαρα κακά, ώ “Ελληνες, εύρόντες

τόν κεραυνόν ό έν ΑίΟίοψιν. Ά λ λ ’ ό τούς θεούς φοβούμενος

έκ τής δεισιδαιμονίας, έπληθύνατε τάς αίσχράς αύτής συνεπείας!

καί φρικιών είς μόνον τό όνομα αύτών, είς τι δέν τρέμει; Ή γή,

Πηλώσεις, καταβορβορώσεις, σαββατισμοί, ρύπανσις τών προσώ

ή θάλασσα, ό άήρ, ό ούρανός, τό σκότος, ή καταιγίς, τό φώς’

πων, αίσ'/ραί προκαθίσεις, άλλόκοτοι προσκυνήσεις, — ιδού τά

ή σιωπή, τό όνειρον, — τά πάντα δι’ αύτόν είναι φόβων πηγή.

καταφύγια τών δεισιδαιμόνων. Οί πιστεύοντες είς τήν άγαθήν

"Ισως οί δοΰλοι κοιμώμενοι λησμονοΰσι τόν δούλειον ζυγόν των,

τής μουσικής επιρροήν μ ετ’ είλικρινοΰς πεποιθήσεως προσεκά-

καί τήν όφρΰν τών τυράννων άύτών· ίσως ό ύπνος έλαφρύνει

λουν τούς κιθαρωδούς, ποθοΰντες ν’ άκούσωσι τήν ήδυμελή αύ-

τών αρμονίαν. Έ π ίση ς, τό καθ’ήμάς, άγνοί τήν καρδίαν είς τούς
θεούς όφείλουσι νά προσεύχωνται πάντες, καί oyt, παρατηροΰντες
άν ή γλώσσα τών θυμάτων είναι καθαρά καί όρθή, νά μολύνωσι

ειρήνης, τής έπιτυχιας τών άριστων έργων καί λόγω ν. Νομίζουσιν οι άνόητοι βαρύτλητον τήν δουλείαν, καί Ορηνωδουντες
λέγουσιν:

και οιαστρεφωσι τήν έαυτών δι’ άτοπων καί βαρβαρικών όνομά-

Είναι μεγάλη συμφορά κ’ ε ΐί άνδρα κ’ είς γυνβίκα

των, καταισχύνοντες τό θειον καί παρανομοΰντες πρός τήν πα-

υπό δ«σπότην άθλιον νά ιυχωσιν ώ ς δοΰλοι.

τροπαραοοτον εύσέβειαν. Καί ό μέν κωμικός εύφυώς είπε πρός

’Α λλά πόσα δεινότερα ύφίστανται πάθη, άναπόδραστοι, αναπό

τούς χαταχρυσοϋντας καί καταργυροϋντας τάς κλίνας αύτών,

σπαστοι όντες τής οίκτράς αύτών δεισιδαιμονίας; Ό δούλος δύ-

«ότι οι θεοι εν καί μόνον δώρον εδωχαν ήμΐν, τόν ύπνον· πρός

ναται είς τόν βωμόν νά καταφύγ/), οί λησταί τά ιερά ν’ άσπα-

τί λοιπόν καί έν αύτώ τήν πολυτέλειαν ζητοΰσι;» Δικαίως δέ καί

σθώσιν, ό ρίψασπις καί ό μακράν του πολεμίου του φεύγων άνα-

πρός τόν δεισιδαίμονα δύναταί τις νά εϊπη: « 'Ω άνθρωπε, άφοΰ

ψυχήν εις τόν ναόν ή είς τό άγαλμα νά λάβη* ά λ λ ’ ό δεισιδαι-

i ύπνος έδωρήθη ήμΐν ύπό τών θεών ώς λήθη τών δεινών μας,

μων ταΰτα δά φρίττει καί φοβείται, έκ τών όποιων οί φοβού

άφοΰ όι αύτοΰ άνακουφίζονται οί ήμερήσιοι κάματοι, πρός τί

μενοι γλυκεράς άντλουσι τής σωτηρίας των έλπίδας. Θέλεις,

λοιπόν και παρ’ αύτοΰ ταλαιπωρείσαι; Μήπως δεύτερος ύπνος

έπιθυμεις σκληρώς νά τόν βασανίαης; μή άπόσπα αύτόν έκ τών

υπάρχει; μήπως εύρίσκει άλλην άνάπαυσιν ή δύστηνός σου ψυ

ιερών. — ’Α λ λά πρός τι νά μακρηγορώμεν; Έ ν ώ πέρας τοϋ

χ ή ;» Κατά τόν Η ράκλειτον, είς κοινός κόσμος διά τούς έγρηγο-

βίου πάντων τών άνθρώπων είναι ό θάνατος, ή δεισιδαιμονία

ροΰντας υπάρχει, έν ω εις ιδιαίτερον άναστρέφεται έκαστος τών

υπερπήδα τά όρια τούτου, καθίστησι τόν φόβον μακρότερον τής

κοιμωμενων άλλα 6ια τον δεισιδαίμονα ποϊος κοινός υπάρχει

ζωής, φεύγει τήν πραγματικότητα καί επινοεί αιώνια καί άνε-

κόσμος; Εξυπνος ουτος, μακράν τής φρονήσεως κεΐται* κοιμώ-

ξάντλητα δεινά. ’ Ανοίγονται αί βαθεΐαι του Ά δ ο υ πύλαι, καί

μενος δέ, έν αίωνία ταραχή στροφοδινεΐται. Αύτοΰ ή φρόνησις

χείμαρροι πυρός κατα^ρέουσι, καί τής Στυγός τά μέλαν ύδωρ

όνειρώττει, αύτοΰ ό φόβος έγρηγορεΐ· φυγή δι’ αύτόν δέν υπάρ

παφλάζον κατέρχεται, καί γνόφος άδυτος πανταχοΰ έφαπλοΰ-

χει, άπαλλαγήν τών δεινών δέν ευρίσκει.’
Ή ν φοβερός έν τη Σάμω ό Πολυκράτης τύραννος· ήν φοβε

ται, και είδωλα φρικωδη δειμαλέαν μέν τήν όψιν Ι^ουσι, κα
ταχθονίους δέ ρηγνύουσι φωνάς. Έ δ ώ δικασταί καί άκαμπτοι

ρός έν Κορίνθω ό ώμόφρων Περίανδρος· καί όμως, τίς πλέον

τιμωρηταί, χάσματα έκεΐ καί μυχοί, άλλαχου

δι5 αύτούς ήσθάνετο φόβον, έάν μετέβαινεν είς πόλιν έλευθέραν

μυρίων. Ούτως οί δεισιδαίμονες δέν άποφεύγουσι τήν τιμωρίαν

καί δημοκρατουμένην; ’Α λ λ ’ ό φοβούμενος τήν έξουσίαν τών

τών θεών, βαρείας συμφοράς προσδοκώντες.

πληθύς κακών

θεών ώς τυραννίδα σκληράν καί άναπόδραστον, ποϋ ουτος δύνα-

’Α λ λ ά τούτων πάντων είναι πολύ μακράν ό άθεος. Βεβαίως

ται νά μεταβή; που δύναται νά φύγη; ποΐον μέρος γή ς άνευ

πάσα άγνοια είναι κακή, μεγάλη δέ τής ψυχής συμφορά τό κα-

θεοΰ θά εύρη; ποίας θαλάσσης θά διαπλεύση τά κύματα; Ταλαί

ταφρονεΐν καί τυφλώττειν περί τά τοιαΰτα, καθ’ όσον ό φωτει

πωρε δεισιδαΐμον! είς ποΐον του κόσμου μέρος θά ριφθής, που

νότερος τής ψυχής όφθαλμός— ή περί τοΰ θεοΰ νόησις— είναι

τέλος πάντων θά καταφύγϊΐς, ίνα κρυφθης έκ τοϋ προσώπου τοΰ

άπεσβεσμένος· δεινότερον όμως είναι τό γαγγραινώδες τής δει

θεοΰ; "Ισως τών τυράννων τά θύματα, οι τάλανες δούλοι, άπελ-

σιδαιμονίας πάθος, καθ’ όσον αύτό ταραχήν μέν είς τήν ψυχήν

πισθέντες διά τήν ελευθερίαν αύτών, δικαιούνται άλλαχοΰ νά πω-

έμβάλλει, καταδουλοΐ δέ καί έξευτελίζει ταύτην ήθικώς. Κατά

ληθώσιν, ίνα έπιεικέστερον εύρωσι δεσπότην. ’Α λ λ ’ό δεισιδαίμων

τον Πλάτωνα, ή θεσπεσία μουσική, έξ ής τό γλυκύφθογγον

αδύνατον νά μεταβάλη τούς θεούς, άδύνατον νά εύρη θεόν, τόν

μέλος παράγεται, δέν έδωρήθη ύπό τών θεών είς τούς άνθρώ-

όποιον νά μή φοβήται, έν όσω τρέμει τούς πατρώους καί γενε-

πους πρός ηδονήν τινα ή πρός κατακήλησιν τών ώτων, άλλά

θλίους θεούς, τούς σωτήρας καί μειλιχίους, τούς άγαθούς έπί

μάλλον πρός ρύθμισιν καί άρμονίαν τών ταραχών τής ψυχής,

τέλους δοτήρας του πλούτου, τής εύπορίας, τής όμονοίας, τής

ίξ

ης έλλείπει, ενεκα άκολασίας καί πολλών πλημμέλημά-

των, μούσα και χάρις καί άρμονία. Διότι, κατά τόν Πίνδαρον,

θνητούς ή συμφορά, καί άδύνατος βεβαίως είναι ή γενική καί
πάγκοινος ευτυχία. Διότι, κατά τόν Πίνδαρον,

Ο ια ο ουρανίων Ζευς δέν αγαπά, δέν θ;λει,
αυτα φοβούνται τών Μουσών ν’ ακούωτι τα μελη,

Είναι γήρατος καί νόσοιν οί θεοί απαλλαγμένοι’

ως έξαγριούμενα και θυμοειδή γινόμενα. Αϋταί δ’ αί τίγρεις,

τοϋ Άχ/ρωνος θεός τ ι ; τόν πορθμόν δέν διαβαίνει-

έπι παραδειγματι, έναυλιζόμεναι τούς καλλιφθόγγους τής μου

ένώ τά άνθρώπινα πάθη καί πράγματα άκολουθοΰσι τόν κοινόν

σικής ήχους, μαίνονται καί ταράσσονται, αύται έαυτάς κατα-

τής τύχης καί τών περιστάσεων ροΰν.

σπαράττουσαι. Κ ατ’ έλάχιστον άρα λόγον πάσχουσιν εκείνοι,

Παραβάλωμεν ήδη τόν άθεον καί τόν δεισιδαίμονα έν ταΐς

οιτινες είτε οιά κωφότητα,. είτε οι’οίανδήποτε πάθησιν του άκου-

δυστυχίαις. Ό πρώτος, έάν μετρίως τήν ζωήν του διάγη, σιωπά

στικοΰ αύτών οργάνου, άναισθητοΰσι καί άπαΟεΐς μένουσιν είς

μέν καί ύπομένει έν τοΐς παροΰσι, προσπαθεί δέ ΐνα εύρη οΐαν

τά τόσα τής μουσικής θέλγη τρ α .Ό Τειρεσίας έδυστύχει, μή βλέ-

δήποτε βοήθειαν καί παρηγορίαν· άν όμως δυστυχή καί βαρυ-

πων τά τέκνα και τούς συγγενείς αύτοΰ· ό δέ ’Αθάμας καί ή

παθή, όλους τότε τούς όδυρμούς του, όλα τά ά λγη καί τάς

Αγαύη ως λέοντας καί έλάφους έξελάμβανον τάς φιλτάτας αύ

συμφοράς αύτοΰ είς τόν ροΰν τής τύχης καί τοΰ αύτομάτου ά-

τών.

Εκμανείς οε και ό 'Ηρακλής ούτε νά ίδη, ούτε νά αίσΟάν

ποδίδωσιν, ένώ άφ’έτέρου βοά, ότι ούδέν έν τώ κόσμω τό δίκαιον,

θη τους υιούς του παρόντας ήδύνατο, καί τούς φιλτάτους αύτώ

ούδέν τό έκ προνοίας έρχόμενον, ά λ λ ’ άναμίξ τά πάντα καί ά-

ώς έχθρούς μετεχειρίζετο.

σκόπως καί συγκεχυμένως φέρονται, φθινόντων ούτω καί παρα-

Η αύτή λοιπόν διαφορά καί μεταξύ τών άθεων καί τών δεισιοαιμονων ύφισταται.

λυομένων τών άνθρωπίνων πραγμάτων. Ώ ς πρός τοΰτο ό δεισι-

Εκείνοι ούδαμώς πιστεύουσιν είς τούς

δαίμων κατά πολύ τοΰ άθεου διαφέρει· καί άν μικρά τις δυστυ

θεούς, και ουτοι βλαβερούς θεωροΰσιν αύτούς· τούς πρώτους αί

χία έπισκήψη έπ’ αύτοΰ, μεγεθύνει όσον δύναται αύτήν, νέας δέ

σθημα καταφρονήσεως εμπνέει, καί διά τούς άλλους έν τή εύ-

λύπας είς τάς παλαιάς προστίθησι, νέας δυσαπαλλάκτους συμ

μενεία φόβος άντανακλάται, τυραννία είς τό πατρικόν ήθος, είς

φοράς έκτος τών πρώτων προσοικοδομεΐ, νέους φόβους έπισω-

τήν κηδεμονίαν βλάβη, καί θηριωδία έν τή άγνότητι.

“Έ π ειτα

ρεύει καί ταραχάς καί ύποψίας καί στεναγμούς καί θρήνους.

πείθονται μεν εις τούς χαλκεΐς καί τούς λιθοξόους καί τούς κη-

Ούδαμώς ουτος τήν άνθρωπότητα αίτιάται· ούδέν διά τήν τύχην

ροπλαστας, άνθρωπόμορφα τών θεών τά σώματα νομίζοντες, καί

ή τάς περιστάσεις παράπονον, ούδεμία δι’ έαυτόν μεμψιμοιρία.

τοιαΰτα π λα ττοντες, και κατασκευάζοντες, καί προσκυνοΰντες,

Τών συμφορών του αίτιον τόν θεόν, καί μόνον αύτόν, θεωρεί*

καταφρονοΰσι δε τών φιλοσοφων καί τών πολιτικών άνδρών, καθ’

άπ’ αύτοΰ νομίζει, ότι κατέρχεται τό μέλαν καί στύγιον τών πα

όσον ούτοι σεμνούς τους θεούς καί χρηστούς καί μεγαλόφρονας

θημάτων αύτοΰ ρεΰμα· άποσκυβαλίζει πάσαν περί δυστυχίας

και ευμενείς και κηδεμόνας παριστώσιν. Άναισθητοΰσιν οί μέν

του ιδέαν, εν δέ καί μόνον συλλογίζεται,

και απιστοΰσιν εις την ανεξαντλητον τών άγαθών πηγήν, τα-

θεών, ότι δικαίως τιμωρείται καί προσηκόντως πάσχει τά πάντα.

ρασσονται ο ούτοι και φρικιώσι καί τρέμουσιν είς τούς δοτήρας

Καί έν μέν ταΐς νόσοις ό άθεος άνατρέχει έπί τήν μέθην καί τάς

μυριων όσων αγαθών και ωφελειών.

καταχρήσεις αύτοΰ, άναμιμνήσκεται τήν περιττήν δίαιταν άτα-

Απάθεια λοιπόν πρός τό

θειον και εντελής προς τό άγαθόν άναισθησία,

ότι μισείται έκ τών

ιδού ή άθεία·

ξίαν ή τούς ύπερβολικούς του κόπους ή τήν αίφνιδίαν άτμοσφαι-

πάθος οε ακατανικητον, κακίαν έν τή άγαθότητι κατοπτεΰον,

ρικήν μεταβολήν. Όπόταν οε προσκρούση είς τά πολιτικά πράγ

ιδού η οεισιοαιμονια.

ματα, καί στερηθή τής παρά τώ όχλω δημοτικότητος αύτοΰ ή

Και περιπιπτων είς προφανή άντίφασιν ό

δεισιδαίμων, φοβείται άφ’ ενός τούς θεούς,

καί άφ’ έτέρου είς

αύτους, ως εις προστάτας, καταφεύγει· κολακεύει πρώτον καί

συκοφαντηθή παρά τώ ήγεμόνι, όλων τούτων τήν αιτίαν είς έαυ
τόν καί είς τούς περι εαυτόν ζητεί ν άνεύρη, άναφωνών:

Ουμιά, λοιοορεΐ δε ακολούθως και βλασφημεΐ αύτούς* εύχεται
άφ’ ενός, καί καταμέμφεται άφ’ έτέρου αύτών. Κοινή είς τούς

Ποιαν εντολήν παρέβην; Τί δέν είπραζα καλόν,
.

.

αρεστόν είς τόν θεόν;

Προσβλέψατε δμως χαί έπί του δεισιδαίμονος. Ήσθένησέ ποτε;
έστερήθη τής περιουσίας αύτοΰ;
τυχεν εις τάς

πολιτικάς του

ούδεις πταίει*

είναι πληγαί τοΰ

άπέθανον τά τέκνα του;

άπέ-

πράξεις; "Ω ! διά ταΰτα πάντα
θεοΰ αίματόεσσαι, καί σκλη

ο δεισιδαίμων άπ’ έναντίας ούδένα θέλει ν’ άκούση, ά λ λ ’ αύτός
πρός εαυτόν άποτεινόμενος λ έ γ ε ι: «Τά πάθη σου," δύστηνε
θείας έρχονται προνοίας, καί θεία κελεύσει

έκ

ταλαιπωρείσαι.»

'Ρίπτει τότε μακράν, ώς ό Τηρίβαζος τό ξίφος, πάσαν έλπίδα,

ροί τοΰ δαίμονος προσβολαί! Δέν τολμ ά λοιπόν ούτε βοήθειαν

παραμελεί τόν εαυτόν του,

ν’ άναζητήση, ούτε της συμπεριφοράς του φάρμακον, ούδ’ άλλην

τόν βοηΟήσωσιν. Ό παλαιός Μίδας, καθά λέγετα ι, ταραχθείς έκ

οίανδήποτε θεραπείαν, καθόσον διστάζει ν’ άντιταΑ
/ 0 η εις τά δει

τινων ένυπνίων καί άΟυμήσας, έπί τοσοΰτον άπηλπίσθη, ώστε

νά του, φοβούμενος ό δείλαιος μή θεομαχήση καί σκληρώς πά

ηύτοχειριάσθη πιών αίμα ταύρου. Ό δέ τών Μεσσηνίων βασιλεύς

λιν τιμωρηθή· καί άπωθεΐται άρα μακράν τής οικίας αύτοΰ ό ια

Αριστόδημος, πολεμών πρός τούς Λακεδαιμονίους καί άκούσας

τρός, και ό πενθών

βαρυκοεΐ εις τόν νουθετοΰντα, καί αί παρη-

γοριαι τοΰ φιλοσόφου πλήττουσιν ώτα μή άκούοντος.

«Ά φ ες

καί άποφεύγει

τού., κύνας ώς λύκους ώρυομένους,
εστίας του άναβλαστήσασαν καί τά

τούς ζητοΰντας ϊνα

άγρωστιν δέ ίδών έπί τής
σ ψ ό ϊα

τών μάντεων

φο

με, λεγει, αφες με, άνθρωπε, νά δώσω τήν προσήκουσάν μοι δί

βούμενος, εύρέθη έν μέσω τοΰ σκότους τών σβεαθεισών έλπίδων

κην, νά τιμωρηθώ ό άσεβής έγώ, ό έπάρατος, ό ύπό θεών καί

του καί ούτως ηύτοκτόνησε. Κράτιστον δέ βεβαίως θά ήν καί οια

δαιμονών μεμισημενος!»

τόν Νικίαν άν άπηλλάσσετο ούτω τής δεισιδαιμονίας αύτοΰ, ώς

Καί τοΰ μέν άθεου, άπιστοΰντος άφ’έ-

νός εϊς τήν ύπαρξιν τών θεών, καί άφ’ έτέρου στροφοδινουμένου

ο Μίδας είτε ό Αριστόδημος, παρά φοβηθείς τήν σκιάν, ύπό τά

έν μέσω άφορήτων συμφορών, δύνασαι ν’ άπομάξης τό δάκρυον,

νέφη τής σελήνης κρυφθείσης, άδρανής νά κάθηται ένώ οί έχΟροί

ν’ άποκείρης τήν κόμην, ν’ άφαιρέσης τό ίμάτιον αύτοΰ. Ά λ λ ’

περιεκύκλουν αύτόν, καί ούτω, φονευθέντων ή αϊχμαλωτισθέντων

είς τόν δεισιδαίμονα τίνα παρήγορον θά εϊπης λόγον, ή τίνα βοή
θειαν Οά παράσχης αύτώ; Ίδ έ τον, κάθηται, σακκίον έπί τών ώ

τεσσάρων μυριάδων άνδρών, άκλεής ν’ άποθάνη, υποχείριος γενόμενος. Δέν είναι φοβερόν βαδίζων τις έπί τής γη ς έμπόδιον νά

μων του φέρων, ράκη ρυπαρά περιεζωσμένος· πολλάκις γυμνός

εύρη, ούδέ σκιάν ν’ άπαντήσϊ) εϊς τό φώς της σελήνης·

έν μέσω πηλοΰ κυλινδεΐται·

άφηρημένος διηγείται τάς αμαρ

φοβερώ-

τερον είναι τό βαθύ τής δεισιδαιμονίας σκότος, οίκτρότερος είναι

τίας καί τά π λημμελήματα αύτοΰ. Ακούσατε τον. «Τήν δείνα,

ό έμπίπτων εϊς αύτό άνθρωπος,

λέγει, ημέραν έφαγον τό δείνα φαγητόν, έπια τό δεΐνα ποτόν,

αύτοΰ εϊς πράγματα φρονήσεως χρ>ίζοντα. Έ ν ώρα μέν καταιγίοος φωνάζει ό κυβερνήτης τοΰ πλοίου:

καί έβάδισα τήν οδόν έκείνην καί ταΰτα πάντα επραξα άνευ τής
θελησεως τοΰ δαιμονιου!»

καθότι

τυφλοΰται

Ό ταν όμως εύτυχή καί άναπαύηται

Ί ο γιγαντιαΐον κυμα βλέπε, Γλαυκέ, πώ< φ ρ ί τ τ ε ι

έν γλυκυθύμοις δεισιδαιμονίαις, τότε δά καθαριζόμενος κάθηται

καί τήν θάλατσαν όποιον συγκινεΐ καί συνταράττει·

είς τόν οϊκόν του,

ώ ; φρικώδεί δέ σ η μ ειον,
είς τήν κορυφήν εν νε’φο< κ«ταιγίδα προμηνΰον.

ένώ τά γραίδια, καθά λέγει ό Βίων, κρεμώ-

ή φρόνησες

σιν, ώς εϊς πάσσαλον, έπί τοΰ σώματός του ό,τι καί άν τύχη εις
τάς χεϊράς των.

Τόν σάλον τοΰτον ζητών ό πλοίαρχος νά διαφύγη, έπικαλεΐται

Λεγεται οτι ο Τηριβαζος, συλληφθείς ύπό τών Περσών, άμέ-

μεν τούς σωτήρας θεούς, καί προσευχόμενος διευθύνει τό πηδάλιον, καταβιβάζων δέ τήν τοΰ ιστοΰ κεραίαν

σως τόν άκινάκην άπεσπάσατο καί, εύρωστος ών, ήρξατο νά μάχηται κατά τών εχθρών του. Ά λ λ ’ άμα

ήκουσε

τήν βοήν καί

τάς διαμαρτυρήσεις αύτών, ότι δήθεν κατά διαταγήν τοΰ βασιλέω ς συλλαμβάνεται, ερριψεν εύΟύς τό ξίφος καί μόνος

έτεινε

τάς χεϊράς του είς τά δεσμά. Έ π ίσ η ς άρα, ένώ πάντες οΐ άλλοι
άντιπαρατάσσονται καί μάχονται
καί παντί σθένει

κατά τών συμφορών αύτών

άγωνίζονται νά διαφύγωσι τάς συνεπείας των.

καί σα^ώσα? το ίστίον,
τήν μανίαν αποφεύγει τών κυμάτων τών άγριων.

Κατά τόν 'Ησίοδον, πριν λάβη τό άροτρον ό γεωργός καί σπείρη, οφείλει νά προσευχηθή εις τε τόν Δία καί τήν Δήμητρα, καί
ούτω νά έγγίση τήν λαβήν τοΰ γεωργιχοΰ

αύτοΰ

έργαλείου.

Κατα δε τον "Ομηρον, μέλλων μέν ό Αίας νά μονομαχήση μετά
του Εκτορος, έχέλευσε τούς "Ελληνας ίνα προσευχηθώσιν ύπέρ

όνομάσας, τούς δέ Κιμμερίους ούδείς έπ’ άσεβεία κατηγόρησε,

αύτοΰ είς τούς θεούς, και ακολούθως, εύχομένων εκείνων, νά όπλισθή·

διατάσσων δέ είς ένα έκαστον

ώς ούοαμοΰ πιστεύοντας τήν^τοΰ ήλίου ύπαρξιν. ’Αποκαλοΰσί

έκ τών πολεμιστών ο

λοιπόν τόν άθεον άσεβη, καί εύσεβεΐς ύπολαμβάνουσι

"Αγαμέμνων τό :

τρεύοντας τούς θεούς ως λατρευουσιν αύτούς οί δεισιδαίμονες.

Κ α λώ ; τό δόρυ ά ; άχονίστ],

Έ ν τούτοις έγώ θά έπροτίμων τάφου σιγήν νά τηρήσωσι δι’ έμέ

περιβαλλόμενο; την άσπίοα,

οι μεταγενέστεροι, ν απαρνηθώσι μαλιστα τήν ύπαρξιν μου, ή

ηύξατο τότε είς τόν Δία, λεγω ν:

νά διισχυρισθώσιν, ότι ό Πλούταρχος ύπηρξεν άνθρωπος άς·ατος

Τοΰ Πριάμου τήν οικίαν είθε νά κ»τ«Λρ*|μνίσω !

Καθότι ό θεός είναι της άνδρίας ελπ ίς,
λίας.

καί εύμετάβολος, καί οργίλος, καί μικρόλυπος. (α)

και όχι προφασις οει-

Οί ’Ιουδαίοι, ένώ οί έχθροί των διά κλιμάκων τά τείχη

τής πόλεως κατελάμβανον,

τούς λ α 

αύτοί άκίνητοι έκάθηντο, διότι ί)^

Και τοΰ μεν Γιμ.οΟεου ψαλλοντος έν Αθηναις τήν *Αρτεμιν,
και Ουαόα, φοιβαδα, μαιναόα, λυσσαδα άποκαλοΰντος αύτήν, άνα-

σάββατον, καί πάντες έν μια σαγήνη συνελήφθησαν, διά μιαν

στάς έκ των θεατών ό μελοποώς Κινησίας, είπεν: «Είθε τοιαύτη

καί μόνην δεισιδαιμονίαν.
ν
Τοιαύτη μέν ή δεισιδαιμονία έν τοΐς δυστυχήμασι, και τοιαΰ-

τά καί ετι χείρονα φλυαροΰσι περί τής ’Αρτέμιδος................... περί

ται αί συνέπειαι αύτης είς τάς δεινάς περιστάσεις. Α λ λ ο_>δ έν

τοΰ ’Απόλλω νος, περί τής Ή ρ α ς καί τής ’Αφροδίτης, διότι ταύ-

αύταις ταΐς εύτυχίαις είναι προτιμοτέρα της άθειας. Θυμηρεις

τας πάντες τρέμουσι καί φοβοΰνται. Κατά τί λοιπόν ή Νιόβη

βεβαίως καί θελξικάρδιοι διά τούς άνθρώπους

είσίν αι εορται,

έβλασφήμησε τήν Λητώ, ήτις, λοιδορηθεΐσα καί ουσα άνεξιλέω-

καί αί εύωχίαι έν ταΐς θυσίαις, καί αί μυήσεις, καί οι όργιασμοι,

τος, ούδέ κορεννυμένη εύκόλως ύπό ξένων παθημάτων, κατετόξευσε τής άθλιας γυναικός

καί αί προσευχαί, καί αί προσκυνήσεις. Ένταΰθα λοιπόν γέλα
μέν σαρδόνιον ό άθεος καί μυκτηρίζει τούς ούτωσίν^ εύλαβώς

καί ή Ουγάτηρ σου νά γίνη!» Καί όμως οί δεισιδαίμονες τά αύ

ε£ fiuyexspe? θαλερας και εζ υιούς ^(ρρίγύντας^

εορτάζοντας, κρύφα δέ πρός τούς οικείους του λέγει, οτι μαίνον

άφοΰ ή δεισιδαιμονία τοιούτους λήρους περί αύτής έπενόησε;

ται όντως καί παραλογίζονται έάν νομίζωσιν,

πραττουσι^ταυ-

Καί άν μέν άληθώς ή θεά έθυμοΰτο, άν, μισοπόνηρος ουσα, έθλί-

τα είς τούς θεούς, ούδέν δ’ετερον ύφίσταται δεινόν. Ά λ λ ’ό δεισι-

βετο έπι ταΐς λοιοοριαις, άν μη κατεφρονει τής άνθρωπίνης ά 

δαίμων θέλει μέν καί ούτος

γνοιας καί άμαθείας, ά λ λ ’ ήγανάκτει, ώφειλε μάλλον νά κατα-

ότι

ν’ άγαλλιασθή έν ταΐς

πανδήμοις

έορταΐς, άλλα δεν δύναται, καθ όσον

τοξεύση τούς δεισιδαίμονας, τούς μετά τοσαύτης ώμότητος καί

ή πόλις γέμει θυα.ιαματων,
και δμως U|AV(«)V και στεναγματων

βρίθει ή τοΰ δεισιδαίμονος ψυχή.

πικρίας βλασφημοΰντας αύτήν, καί τοιαΰτα ληρήματα λέγοντας

Στέφανον φέρει έπί κεφαλής

καί ώχριά, Ουσίαν προσφέρει καί φοβείται, εύχεται και ή φωνη

καί γράφοντας περί αύτής. Καί θεωροΰμεν άφ’ένός βάρβαρον καί
θηριώδη τήν Έκάβην, λέγουσαν:
ii! επάνω του νά ηίσω

του πάλλει, θυμια καί αί χεΐρές του τρέμουσι· λήρον ο εν γε-

και το ηπαρ του νά φάγω!

νει καί ματαιολογίαν άποδεικνύει τό πυθαγόρειον εκείνο γνωμι-

ένφ οί δεισιδαίμονες πιστεύουσιν, ότι άμα τις φάγη μαινίδας η

κόν, «ότι βέλτιστοιγινόμεθα,πρός

θεούς βαδιζοντες.» Ιοτε

άφύας (είδη ιχθύων,) άμέσως ή Συρία θεά κατατρώγει μέν τά

επίσης,

τούς ναούς ή τά άνάκτορα τών θεών ώς φωλεάς άρκτων η ορα-

αντικνήμιά του, πληροί δέ τό σώμα πληγών καί έκμυζα τό
ήπάρ του.

κόντων, καί μυχούς άγριων κητών.
Θαυμάζω άρα καί άπορώ δι’ έκείνους,

των προηγουμένων. Διά τήν αύτήν αιτίαν παρελείψαμεν χ α ί τινα ; ετι γραμμάς, έν

τ ο ύ ς

δά οί δεισιδαίμονες ταλαιπωρούνται

έκλαμβανοντες

_(α ) Παρελείψαμεν τούς έφεξής έλίγους στίχους, ώς ούδόλως σχίτιζομένους μετά

οιτινες ασε ειαν

μεν

τήν άθειαν νομίζουσιν, όχι όμως καί τήν δεισιδαιμονίαν. Μ ολο
νότι ό ’Αναξαγόρας δίκην άσεβείας

διέφυγε, λίθον τον ήλιον

τψ μέσω τής έπομένης παραγράφου,
τη ς επόμενης.

συνενώιαντες τήν προηγουμένην φράσιν μετά
"

’Ασεβής μεν άρα είναι ό ύβρίζων τούς θεούς, όχι δέ καί ό

■ψασα και οικαιολογήσασα αύτήν διά ψευδών και άτοπων προφά

φρονών μυρία δσα φαΰλα περί αύτών; Ή μήπως ή ψευδής κρι-

σεων. Κατηγοροΰσι μεν καί καταδικάζουσι τούς άθεους, ώς ού

σις άτοπον καθίστησι τήν τοΰ βλασφημοΰντος φωνήν; Μάταιοι!

δέν μεμπτόν καί άτακτον ίδόντες ούδ’ έν τοΐς άστροις, ούδ’ έν

Οεωροΰσι τήν βλασφημίαν σημειον μίσους· θεωροΰσιν έχθρούς

ταΐς ωραις, ούδ έν ταΐς περιόδοις τής σελήνης ή ταΐς περί τήν

καί άπιστους καί έπιβούλους τούς ύβριζοντας· πρός τί όμως
μυωπάζουσιν είς όσα περί τών θεών οί δεισιδαιμονες

γήν κινησεσι τοΰ ήλιου, έξ ων παράγεται τό φαινόμενον τής ήμέ

φρονοΰσι;

ρας χαι τής νυκτος, ή εις την τών ζώων τροφήν καί τήν βλάστη-

πρός τί βαρυκοοΰσιν είς τόν ορμαθόν τών ύβρεων αύτών; Οι θεοι,
κατ’ αύτούς, είναι ηλίθιοι, εύμετάβολοι, τιμωρητικοί, μικρόλυποι.
Ά λ λ ’ άφοΰ άπαξ φοβοΰνται τούς θεούς, δέν επεται έκ τούτου,
δτι καί σφοδρόν αισθάνονται μίσος δι’ αύτούς; Άφοΰ δέ πηγήν
τών συμφορών των, άμεσον τών δεινών των αιτίαν αύτούς τού
τους τούς θεούς Οεωροΰσι, μήπως καί τάς μελλούσας αύτών δυ
στυχίας παρ’ αύτών δέν άναμένουσιν; Άφοΰ δέ μισοΰσι καί τρέμουσι τούς θεούς, δέν έπεται έκ τούτου, δτι καί άσπονδοι εισιν
έχΟροί των; Ά λ λ ά , Οά είπωσιν ήμΐν, δτι φοβοΰνται τούς θεούς
καί προσκυνοΰσι καί θυσίας είς αύτούς προσφέρουσι και κάθηνται
μ ετ’ εύλαβείας είς τό ιερόν. Ά λ λ ’ είναι διά τοΰτο θαυμαστοί και
φιλόθεοι; Ή μήπως είς τούς άπηνεστάτους τυράννους θυμιά
ματα καί φιλοφρονήσεις δέν προσέφερον πάντοτε, και χρυσοΰς
άνδριάντας δέν άνήγειρον είς αύτούς, ένώ κρυφίως Ιτρεφον μί
σος μανιακόν; Ή μήπως ό Έ ρ μ ό λα ο ς δέν έκολάκευε τόν Α λέ
ξανδρον, και ό Παυσανίας δέν έδορυφόρει τόν Φίλιππον, και

ό

Χαιρέας τόν Γάϊον, ένώ έκαστος έξ αύτών έλεγεν:
Ήθελον σε τιμώρησε ι^ ίσχύν μόνον έίν είχον-

Ό άθεος δέν πιστεύει είς τούς θεούς· ό δεισιδαιμων πιστεύει, άλ
λά πιστεύει άκουσίως, καθ’ δσον φοβείται ν’ άπιστήση είς αύτούς.
Καί καθώς ό Τάνταλος ύπεξέφευγε τόν κρεμάμενον (α) έπ’ αύτοΰ
λίθον, ούτω καί ό δεισιδαιμων, καταπιεζόμενος ύπό τοΰ φόβου αότοΰ, άναμφιβόλως μακαρίζει έν έαυτώ τήν άθείαν ώς έλευθερίαν.
Ά λ λ ω ς τε δέ, ό μέν άθεος ούδ’ ίχνος έχει δεισιδαιμονίας, ένώ ό
δεισιδαιμων, άθεος ών έκ προαιρέσεως, δέν τολμ ά , ώς έκ τής άσθενείας του, νά πιστεύη δ,τι τώ ύπαγορεύει ή συνείδησίς του.
Και διά μέν τήν δεισιδαιμονίαν ούδόλως είναι συνένοχος ό ά
θεος· άπ’έναντίας ή δεισιδαιμονία έγέννησε τήν άθείαν, περιθάλ(α )

Διά τ& δυσνόητον τής ούχί τοσούτω γνωστής τιμωρίας ταύτης τοΰ Ταντά

λου, τήν 1ν τφ κειμένω
ρούμενος

κα τ’

Ονομαστικήν πτώσιν έκφερβμένην μετοχήν ύ π α « « -

μετετρέψαμεν είς αιτιατικήν.

σιν τών καρπών.

Α λ λα τής δεισιδαιμονίας ποΐον εργον ή ποΐον

πάθος δεν κινεί τόν γέλω τα , καί δέν επισύρει τό όνειδος τοΰ έχέφρονος Ονητοΰ; Αύτών οι λόγοι, τά κινήματα, αί γοητεΐαι, αί
μαγεΐαι, αι παραταξεις, οι τυμπανισμοί, οί άκάθαρτοι καθαρμοί,
αι ρυπαραί άγνεΐαι, οι βάρβαροι καί παράνομοι έν τοΐς ίεροΐς κο
λασμοί και προπηλακισμοί,— ταΰτα πάντα είσί τόσαι άνεξίτηλοι
διά τήν δεισιδαιμονίαν κηλΐδες. Έ ν εκ α τούτων πάντων προτιμώσί τινες νά μή ύπαρχωσιν ούδόλως θεοί, ή νά ύπάρχωσι τοιοΰτοι, τοιαΰτα μεν άνεχόμενοι, έπί τούτοις δέ χαίροντες καί άγαλλόμενοι, ούτω δέ ύβρισταί καί μικρολόγοι καί μικροπρεπείς
όντες.
Προτιμοτερον λοιπόν δέν είναι οί Γαλάται εκείνοι καί οι Σκύθαι νά μή ειχον ούδεμίαν περί θεών ιδέαν, ούδέ κατά φαντασίαν
να σκεπτωνται περι τής υπαρξεως αύτών, ούδ’ ιστορίαν αύτών
νά γνωριζωσι, παρα νά πιστευωσι θεούς χαίροντας έν ταΐς άνθρωποθυσίαις, και τήν ιερουργίαν ταύτην ώς τελειοτάτην νά
θεωρώσι θυσίαν; Προτιμοτερον δέν ήτο έάν οί Καρχηδόνιοι,λαμβάνοντες άπ άρχής ως νομοθέτην τόν Κριτίαν ή τόν Διαγόραν,
δέν έπίστευον τό παράπαν ούτε είς θεούς ούτε είς δαίμονας,'
πάρα νά παρασυρωνται εις τοιαότας θυσίας, οίαι ήσαν αι τών
Κρονείων έκεΐναι; Εν γνώσει οί δείλαιοι καί άπονενοημένοι ουτοι
έθυσιαζον τα τέκνα αυτών, έν γνώσει άθώον αίμα είς τούς θεούς
προσεφερον, και οχι ως ό Ε μ π εδο κ λή ς, καθαπτόμενος τών σφα
γέων τούτων, λέγει:
Ά λλοιωθεντα ό πατήρ σηκώσας τον υιόν του,
οπως τόν σφάξτ) ηδχετο 6 άφρων ’ς τόν θεόν του.

Αύτοι δέ οι άτεκνοι ήναγκάζοντο νά στερώσι τούς πτωχούς άπό
τά τρυφερά αύτών σπλάγχνα, ν’ άγοράζωσι διά χρημάτων τήν
πατρικήν ή μητρικήν στοργήν, καί τρυφερούς τραχήλους νά παραδίδωσιν είς τήν αιμοσταγή τοΰ θύτου μάχαιραν,ώς άλλα άρνια
ή μικρούς νεοσσούς. Έ τ ε λ ε ΐτο ή αίματόεσσα θυσία, είς ήν παρί-

στα το καί αυτή ή δύστηνος μήτηρ· καί όμως δάκρυ εν δέν άπεσπάτο έκ τών όφθαλμών τη ς, καί όμως τούς έσωτέρους πό
νους της δέν άντικαθίστα ή έπί τών παρειών ώχρότης, διότι εις
στεναγμός, εν δάκρυ, ήρκει νά καταθραύση τήν τιμήν αύτής,
ένώ καί ουτω τό παιδίον Οά έθυσιάζετο. Αυλοί δέ καί κρότοι καί
τυμπανισμοί έπλήρουν τήν άτμοσφαΐραν έν τή θυσία, μόνον καί
μόνον ινα πνιγώσιν έν μέσω αύτών οί δίκαιοι όλολυγμοί και
θρήνοι. "Αν Τυφώνές τινες ή Γίγα ντες, έξορισαντες τούς θεούς,
έκυριάρχουν έφ’ ήμών, είς ποίας άρά γ ε θά έτέρποντο θυσίας, ή
τίνας ά λλα ς Οά ήτουν ιερουργίας; Ή γυνή τοΰ Ξέρξου *Άμηστρις δώδεκα ζώντας άνθρώπους κατέθαψεν είς τόν Ά δ η ν χάριν
έαυτής, ένώ, κατά τόν Πλάτωνα, ό "Αδης είναι καί φιλάνθρωπος
καί σοφός καί πλούσιος, διά πειθοΰς καί διά λόγου κατέχων τάς
άνθρωπίνας ψυχάς. Ό δέ φυσικός Εενοφάνης, ίδών τούς Αιγυ
πτίους θρηνοΰντας καί κοπτομένους, τοΐς εϊπεν: « Έ ά ν μέν θεούς
λατρεύητε,μή Θρήνεΐτε* έάν δέ άνθρώπους,μή προσφέρετε θυσίας.»
Τίς ήδη άρνεΐται, τίς νά διστάση δύναται, ότι πολυπαθέστερον
τής δεισιδαιμονίας νόσημα δέν ύπάρχει, καί ότι αυτη όμοιάζει πέ
λ α γ ο ς πλανών καί πλημμελημάτω ν, π έλαγος άντιλογιών καί
άντιθέτων κρίσεων; Μακράν λοιπόν, μακράν αύτής φύγωμεν, έάν
θέλώμεν τήν άσφάλειαν ήμών, έάν ποθώμεν τά συμφέροντά μας.
Ά λ λ ’ άποδιώξωμεν αύτήν ούχί άπερισκέπτως καί άνοήτως, Τνα
μή πάθωμεν ό,τι οί καταδιώκοντες τούς λη στά ς καί τά θηρία, ή
οί τάς φλόγας τοΰ πυρός μ ετ’ άπερισκεψίας φεύγοντες, οϊτινες
έμπίπτουσιν εις κρημνούς καί βάραθρα. Διότι οί φεύγοντες τοι
ουτοτρόπως τήν δεισιδαιμονίαν, περιπίπτουσιν είς τό άντίθετον
αύτής άκρον, τήν σκληράν καί τραχεΐαν άθείαν, ύπερπηδώντες
τήν έν μέσω κειμένην ε ύ σ έ β ε ι αν .
(Παράφρασις ΘΕΑΙΤΗΤΟΤ.)
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