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ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ.

( Τ π ο  Θ Ε Α Γ Ε Ν Ο Γ Σ  Λ ΙΒ Α Δ Α .)

Ό  Ζευς, ρουληθείς ποτε Γνα διανείμη την γην μεταξύ των άνθρώ- 
πων, προσεκάλεσεν αυτούς έκ των κορυφών του Όλυμπου καί ειπεν* 
•«’Ιδού ή γη* ταύτην χαρίζομαι προς ύμας ώς αιώνιον δώρον καί κλη
ροδότημα* διανεμήθητε αύτην αδελφικώς.»

Παραχρήμα μικροί καί μεγάλοι τρέχουσι μετά σπουδής καί λαμ- 
βάνουσιν ο,τι έκαστος προαιρείται* ό γεωργός τούς καρπούς της Δή- 
μητρος, ό αλιεύς τούς ίχθΰς της παραλίας, ό εύγενής τά δάση Γνα κυ- 
νηγτ) του άγροΰ τά θηρία, ό έμπορος παν το πληρούν τούς σιτοβολώ
νας και τάς άποθήκας του* ό βασιλεύς, κλείσας τάς πύλας, τάς γε- 
φύρας, τάς οδούς, είσπράττεται τον φόρον της δεκάτης.

Εσχατος πάντων, αλλά λίαν όψέ, προσέρχεται ό ποιητής καί βλέ
πει απαντα οιανενεμημενα. ΒαΟυτατον άφείς στεναγμόν, γονυπετεϊ ε
νώπιον του Διός λεγων* κΟιμοι! Μονος λοιπόν έκ τών άνθρώπων 
άπελειφθην εγώ, τό πιστότατον καί προσφιλέστατον τέκνον σου;»

«Τί μεμψιμοιρεΐς; λέγει ό Ζευς* σύ πταίεις! Σύ ένασμενίζεσαι άνι- 
πτάμινος καί κατατριβών τον χρόνβν έν ταις αίΟερίαις χώραις τών ο
νείρων καί της φαντασίας! Που ήσο δτε οι άνθρωποι διενείμαντο τήν

κ Παρά Σοί! άπαντα ό ποιητής* οΰδαμοΰ άλλοθι ή παρά Σοί· πλη
σίον του θρόνου σου ! Τά όμματά μου κατεθέλγοντο υπό της άφατοι* 
μαρμαρυγής του έξαστράπτοντός καί φεγγοβολουντος προσώπου σου* τά 
ώτά μου κατεκηλοϋντο υπό της τερπνοτάτης καί θελξικάρδιου άρμο- 
νίας τών ουρανίων σφαιρών σου. Συγχώρησον, πάτερ άνδρών τε θεών 
τε ! συγχώρησον τό πνεύμα, τό οποίον, έξαλλον καί ενθουν υπό της 
θείας έλλάμψεώς σου γενόμενον, έπελάΟετο τέλεον τών επιγείων.»

«Τί ποιητέον; λέγει πάλιν ό Ζευς- ή γή διενεμήθη* κύριος δεν εΐ« 
( Γ Ε Γ Χ Ο Σ  Α '.— Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Σ  1 8 7 0  )  2 S ,
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μαι ούδεμιας μερίδος αυτής. ’Εάν όμως στέργης Γνα διατριβές ένίοτ£ 
μετ’ έμοΰ έν τοΐς ούρα' οΐς μου, οσάκις άν θέλησης νά άναβες, αι πυ- 
λα: σοι ε ΐα ι άνεωγμέναι.»

Την ώραίαν ταύτην καί εΰστοχον περί ποιήσεως αλληγορίαν ούδεΐς 
ήδύνατο εύφυέστερον έν τη διανοία του νά συλλαβή, ούδεΐς καταλληλό- 
τερον νά έκφραση παρά τόν ύψιπέτην καί ούρανοβάμονα της Γερμανίας 
ποιητήν Σχίλλερον. Προς πληρεστέραν αυτής κατανόησή προτιθέμεθα 
νά ύποδείξωμεν διά βραχέων τίνα Οετεν κατέχει ή ποίησή μεταξύ των 
άλλων τεχνών, τά κυριώτερα αύτης είδη, καί πώς άνέκαθεν έπέδρασε 
καί διά παντός Οά έπιδρα έπί τον άνθρώπινον βίον.

Α'.

Ποίησις είναι μία τών καλών ή «έγκυκλίων» τεχνών, άςοίάρχαΐοί 
έκάλουν καί «έλευθέρια μαθήματα» κατ’ άντίθεσιν προς τάς «τέχνας 
τάς βάναυσους ή τάς έργασίας τάς μισθαρνικάς».

Οι έν τοΐς νεωτέροις χρόνοις περί καλού φιλοσοφήσαντες διηρεσαν 
τάς καλάς τέχνας εις δύο τάξεις" ά) εις π ρ α γ  μ α τ t  κ ά ς ή ε ί κ α
σ τ ικ ά  ς, αρχιτεκτονικήν, πλαστικήν (ή έρμογλυ^ικήν, ή άνδριαντο- 
ποιΐαν) καί γραφικήν (ή ζωγραφικήν)· β') εις ι δ ε ώ δ ε ι ς  ή λ ο γ ο 
πο  ιη,τ Εκ ά ς , μουσικήν δηλονότι, ποιήσω καί πεζόν λόγον ή ρητο
ρικήν.

Τών καλών τεχνών ρίζα καί άρχή όμολογεΐται ή θρησκεία καί ή 
περιστοιχίζουσα τον άνθρωπον φύσις. Αΰτη μέν είναι τό Οέατρον καί ή, 
σκηνή τών έπί γης πράξεων καί παθημάτων, καί τών ήμετέρων παν
τοίων εύφροσυνών τε καί άλγηδόνων, 'Η δέ θρησκεία είναι ή κυριωδε-· 
στάτη πνευματική ού:ία τής έθνικής συνειδήσεως, τό έλατήριον πάσης 
πρακτικής 'ένεργείας, ή εδραία βάσις πάσης φιλανθρωπίας άληΡοΰς. Ή  
τέχνη πρώτον άνήγειρε τοΐς θεοΐς ναόν* είτα εστησεν αύτοΐς άγαλμα· 
ε:τα έχρωμάτισεν αύτό· διά τής μουσικής καί τής ποεή:εως ύμνησε 
τούς θεούς·· διά τού- πεζού λόγου τελευταΐαν έφιλοσόφησε περί άνθρώ- 
που, περί κόσμου, περί Θεού.·

‘Η  καλή τών καλών τεχνών εξάς αύτη άπαοτίζεί· κανονικήν τινα: 
καί συνεχή κλίμακα, έν ή τά άνθρώπι ον πνεύμα έκδηλοΰται βαθμηδόν 
καί κατά τρόπον άείποτε μάλλον ελεύθερον, αείποτε μάλλον σύμφω
νον καί άνάλογον προς τήν εαυτού φυσιν. Τών εικαστικών δη) ο ότι τε
χνών πλουσιώτεραι καί πνευματικώτεραι είναι αί τέχναι at λογοποιη-

*τικαί· έν έκατέρα πάλιν διαιρέσει πάσα μία τέχνη προβαίνει βαθμηδόν 
πνευματουμένη, όσω δε μάλλον αύξάνεται τό πνευματικόν αύτής περιε- 
χόμενον, τοσούτω μάλλον έλαττούται ό ύλικός αύτης τύπος.

Ταδτα λέγοντες ούδαμώς διατεινόμεθα ότι αί τέχναι είναι διά τού
το καθ’ έαυτάς ελλιπείς· τουναντίον έν π ά σ α : ς άνεξαιρέτως ταις 
τέχναις τό άνθρώπινον πνεύμα άποκαλύπτεται και ύπάρχει κατ’ ουσίαν 
ά κ έ ρ α ιο ν καί ό λ  ο σ χ  ε ρ ί  ς. 'C γνήΛος τεχνίτες, ό'λη ψυχή καί 
διανοία καί δυνάμει εργαζόμενος, προσοικΐΐούται πρώτον ήν θέλει Γνα 
παραστήση ιδέαν, θερμαίνει αυτήν έν τώ κλιβάνω τής ζεούσης αύτοΰ 
χαρδίας, καί ύστερον μεταδίδει αότήν ως μέρος τής έαυτοΰ ουσίας. Τό
τε δέ, ώς ό μετάλλινος κώ^ων ή ό χαλκούς άνδριάς έκχέεται έκ τού 
χωνευτηρίου, ούτω καί ό τεχνίτες έκχέει τό ίδιον καλλιτέχνημα άπό 
τής καιομένης καμίνου της ψυχής αυτού, ουτω καί ό ποιητής γράφει 
τό ποίημά του διά τού αίματος τής εαυτού καρδιάς- ’Ενταύθα δή έγ
κειται ή γοητεία, ή έπανθοΰσα χάρις καί τό άμήχανον κάλλος τό εις 
παν άριποτέχνημα έπικαθήμενον, ότι δηλ. από τών ενδομύχων τής 
καρδίας τούτο γεννώμενον, άπίκαλυπτδΐ όφθαλμοφανώς καί ύλικώς 
μίαν μορφήν τού άνδρωπίνου πνεύματος καί είναι εΐκών τής ίδιας ημών 
ψυχής.^

Μεθ’ δλην όμως τήν άξίαν έκάστης τέχνης ιδιαιτέρως, ούδεΐς θά 
άντιλέξη ότι, ώς τό πνεύμα διαφορως αναπτύσσεται καί άποκαλύπτε- 
ται κατά τάς διαφόρους τού σώματος ηλικίας, ούτω καί μία τις τέχνη 
είναι καταλληλότερα τής άλλης όπως παρασΐή<ί$ τήν ούσίαν καί τον 
πλούτον τού άνθρωπίνου πνεύματος καί χρησιμεύση επομένως ώς όρ- 
γανον αυτού. Έν άλλαις λέξεσιν, ώς υπάρχει πρόοδός τις άπό τής ά- 
νοργάνου φύσεως εις τήν οργανικήν, άπό τών άπλουστάτων στοιχείων 
τής χημείας εις τά ειδικά φαινόμενα τής φυσικής, άπό τούτων εις τά 
βασίλειον τών ορυκτών, άπό τών κρυστάλλων εις τά φυτά, άπό τών 
φυτών εις τά ζώα, άπό τών ζώων εις τόν άνθρωπον, ούτως ύ.τάρχεε 
πρόοδος άπό τής άρχιτεκτονικής είς τήν πλαστικήν, άπό ταύτης εις 
τήν γραφικήν, άπό τής γραφικής εις τήν μουσικήν, άπό τής μουσικής 
είς τήν ποίησιν, άπό τής ποιήσεως εις τόν τέλειον λόγον. Ή  άρχιτε- 
κτονΐκή εΐ/αι άρχή τής τέχνης· έν τη πλαστική έκδηλοΰται τό άνθρώ
πινον πνεϊμα διά τύπου μάλλον ώρισμέ ου, τού άνθρωπί ου πνεύματος· 
ή γραφική άναπτύσσει πλδυσιώτερον καί άτομικώτερον βίον τό βασί» 
λειον τών τόνων είναι πλουσιώτερον τού βασιλείου τών χρωμάτων* ή 
ποίησίς περιλαμβάνει πολύ μείζονα πλούτον ιδεών παρά τήν μουσικήν»



ό κόσμος του πεζού λόγου αποβαίνει τοσοΰτον εύρύς όσον ό κόσμος 
όλος του ανθρωπίνου πνεύματος.

Καί πρώτον μέν αί είκαστικαί τέχναι, επί του τ ό π ο υ  έρειδόμεναι, 
παρίστωσιν έν τώ τόπω τό καλόν ο λ ό κ λ η ρ ο ν  καί δ ιά  μ ια ς ,το υ - 
τέστιν ούχί ως γινόμενόν τι, άλλ’ ως γεγενημένον ήδη καί τετελειω- 
μένον. At λογοποίητικαί τέχναι τουναντίον, επί του χ ρ ό ν ο υ  έρειδόμε- 
ναι, παριστώσιν έν τώ χρόνω τό καλόν ως β α θ μ η δ ό ν  καί σ υ ν ε χ ώ ς  
γινόμενον καί τελειούμενον. Ά λ λ ’ ή συνεχής διαδοχή τής έν τώ χρό
νω κινήσεως, ήτοι ό κινούμενος χρόνος, είναι πολλώ ζωηρότερος της 
στάσεως έν τώ τόπω. Έν ταΐς είκαστικαις λοιπόν τέχναις επικρατεί 
ηρεμία καί ειρήνη, σχεδόν είπεΐν θάνατος· έν ταΐς λογοποιητικαΐς ζωή, 
κίνησις, πόλεμος, ό πάντων πατήρ.

Προς τούτοις, τών μέν εικαστικών τεχνών άντιλαμβανόμεΟα διά τής 
όράσεως, τών δέ λογοποιητίκών διά τής άκοής. ’Αλλά, κατά τήν όρ- 
Οήν τών άρχαίων παρατήοησίν, τό τής άκοής αισθητήριον συγγενεύει 
μετά τής ψυχής πολύ στενότερον, υπηρετεί δέ καί εις τήν διανοητικήν 
καί ηθικήν του άνθρώπου διάπλασιν πολύ μάλλον ή τό τής όράσεως. 
Διά τών οφθαλμών άντιλαμβανόμεΟα τοϋ έξω κόσμου· άλλ’ οσω πλείο- 
να άντικείμενα βλέπει ή ψυχή, τοσούτω μάλλον διασκεδάζει καί έξα- 
σθενεΐ τήν προσοχήν αύτής· διά τής άκοής τούναντίον ή ψυχή συστέλ
λεται ούτως είπεΐν καί συγκεντροΰται έν έαυτη. Τά όμματα είναι ή 
περιφέρεια, ή άκοή τό κέντρον τής ψυχής. Διά τών όμμάτων έκχέεταί 
ή ψυχή προς τά έκτος καί δή καί κατά πάσας τάς διευθύνσεις* διά τών 
ώτων έκχέεται εις τήν ψυχήν ό πνευματούμενος εξω κόσμος. Διά τών 
όμμάτων βλέπομεν τό σώμα του άνθρώπου, διά τής άκοής μανθάνομεν 
τον έσω άνθρωπον, ήτοι τό έν τοΐς λόγοις ένσαρκούμενον πνεΰμά του. 
Τούτου ενεκα τά έργα τών εικαστικών τεχνών έπιδρώσιν εις τήν ψυ
χήν ταχύτερον, αίφνιδίως καί έκ πρώτης όψεως* τά δέ τών λογοποι/]- 
τικών τεχνών διαδοχικώτερον μέν καί βραδύτερον, άλλά καί έντονώτε- 
ρον, στερεώτερον, διαρκέστερα. 'Η άρχιτεκτονική, ή πλαστική, ή γρα
φική επενεργεί ταχύτερον τής μουσικής, ή μουσική ταχύτερον τής 
ποιήσεως, ή ποίησις ταχύτερον του πεζοΰ λόγου.5Αλλ’ ή τής έπιδρά— 
σεως τα/ύτης ίσταται εις άντίστροφον λόγον πρός τήν ιδίαν διάρκειαν. 
Καλόν τι ποίημα διαμένει έν τ?ι ψυχτ, μακρότερον χρόνον ή καλόν τί 
ασμα μουσικόν φιλοσοφική τις γνώσις γεννάται μέν βραδύτερον έν τω 
νώ" όπόταν όμως ό νους καταλάβη καί άφομοώση αύτήν έαυτω, τότε 
δή άποβαίνει άνεξίτηλος.

Τελευταΐον ως ύλην παραστατικήν τών ήμετέρων ίοεών ή άρχιτεκτο- 
'Λκή μεταχειρίζεται ξύλα καί λίθους· ή πλαστική ξύλα, λίθους, ελέ
φαντα, μέταλλα· ή γραφική χρώματα. Αι λογοποιητικαι τεχναι μετα
χειρίζονται ήχον, τόνον, φωνήν ή μέν μουσική τον ούσιωοη ήχον, ή οέ 
ποίησις καί ή ρητορική τήν έναρθρον φωνήν του άνθρωπου, τον έμμε
τρον καί άμετρον λόγον. Καί διά τό λεπτότερον λοιπόν και εύγενεστε- 
ρον όργανον, δε’ ού τό πνεύμα άποκαλύπτεται, τά έργα τών λογοποιη- 
•πκών τεχνών είναι εύγενέστερα καί πνευματικώτερα ή τά τών εικα
στικών. ’Αλλά καί έκ τών λογοποιητικών πάλιν τεχνών, ποίησις και 
ρητορική είναι όμοιογενέστεραι τώ άνθρωπίνω πνεύματι παρά τήν μου
σικήν, διότι αί εναρθροι λέξεις τής άνθρωπίνης λαλιας έκφραζουσι r/jv 
διάνοιαν του άνθρώπου πολύ καταλληλότερον παρά τούς ήχους τής 
μουσικής. Τώ όντι τής μέν μουσικής γνώρισμα είναι ό α ί σ θ η τ ό ς και 
ά δ ό μ ε ν ο ς  τόνος, τής δέ πο’.ήσεως ό δ ι α ν ο η τ ι κ ό ς  καί π ρ ο φο- 
ρ ι κ ό ς λόγος. Ό  τόνος είναι φυσική καί άκούσιός τις έκφρασις ψυχής 
α ισ θ α ν ό μ ε ν η ς ·  ό λόγος είναι έλεύθερον προϊόν αύτενεργοΰ πνεύ
ματος δ ια ν ο ο υ μ έ ν ο υ. Τόνος καί λόγος εχουσι πρός άλληλους ό
πως ή αίσθ/]σις πρός τήν διάνοιαν, όπως ή παθαινομένη ψυχή πρός τό 
ενεργόν πνεύμα. Έ ν τη μουσική έπικρατεΐ ό ήχος ό άναρθρος, ή λεςις 
είναι τι δευτερεΰον 5 μουσικός δηλονότι ψάλλει καί άνευ λεξεων. Εν 
τη ποιήσει έπικρατεΐ ή λέξις ή εναρθρος, ό ήχος είναι τι οευτερεΰον 
τούτου ένεκα ή μέν ποίησις μεταφράζεται εις πάσας τάς γλωσσάς, ή 
μουσική όμως δέν έπιδέχεται μετάφρασιν ούδεμίαν.

’Αλλά πώ ς; έρωτα τις ίσως· δέν ήλεκτρίζει τήν ψυχήν και ή 
μουσική; δέν συναρπάζει αύτήν άκαταμαχήτως;

Βεβαίως· ό Όρφεύς αδων έξημεροΐ άγριους, θέλγει όρεσιβατα θη
ρία, κινεί λίθους καί δένδρα, άναχαιτίζει ποταμούς και άνεμους, κατα- 
€αίνει εις τον αδην, μαλάσσει τήν άμείλικτον καί άοακρυν του θανατου 
θεότητα καί άπολαμβάνει τήν φιλτάτην έαυτω Εύρυοικην. Διά της 
λύρας του ’Αμφίονος άνεγείρονται τά τείχη τών Θηβών. Διά του ήχου 
τών σαλπίγγων πίπτουσι τά τ ε ί χ η  τής Ίεριχοΰς. Διά τής περικαλλούς 
φόρμιγγος ό μουσηγέτης ’Απόλλων καταπαύει τήν περι του Αχιλ- 
λέως έριδα τών θεών. Ο του Περικλεούς οιοασκαλος μουσικός Δάμων 
ήκουσέ ποτε αύλητρίδα αύλήσασαν πρός μεθυοντας νέους φ ρ υ γ  ι ς11, 
καί έμποιήσασαν αύτοΐς μανίαν ότε δέ μετ ολίγον όιέταξεν αύτήν 
ινα αύλήση δ ω ρ ι σ τ ί, αίφνης έκόπασεν ή μανία, οί νέοι περιειλοντο 
τούς στεφάνους καί έπανήλθον οίκαοε κατησχυμμένοι. Τιμόθεος ό Μι-
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λήσιος, έπαυλήσας ποτέ τό φ ρ ύ γ  ι ο ν είς τόν δειπνουντα Άλέξανδρον,, 
έξανέστησεν αυτόν έπί τά όπλα* χαλάσας μετ’ ολίγον την αρμονίαν 
χαί έπαυλήσας δ ω ρ ι σ τ  ί, έπανήγαγεν αυτόν πάλιν προς τούς έν 
τώ συμποσίω παρόντος. Διά της κιθάρας άπελαύνει ό νέος Δαυίδ το 
πονηρόν πνεύμα τό καταβασανίζον τόν Σαούλ* Φρειδερίκος ό Β' της 
Πρωτσίας, δν ούδεΐς αύδέποτε είδε προσευχόμενον, μυρίους έν τώ σιλε- 
σιακώ πολεμώ ύποστάς κι.δύνους, τρισμυρίους καί τετρακισμυρίους άτο- 
λέσας στρατιώτας, άμα άκούσας έν ττ; ’Εκκλησία μετά τήν έν Ούβε;> 
τοβούργωειρήνην ψαλλδμενον τό σ ώ σ ο ν  Κ ύ ρ ιε  τό ν  λ α ό ν  σου, 
κατανυχθείς την καρδίαν, έξανέστη, άπεκαλύψατο τήν κεφαλήν, έγονυ- 
πέτησεν, έτεινε πρός ουρανόν τάς χειρας, έδάκρυσεν. Ό  της ’Αγγλίας 
Γεώργιος Α' μετά τήν έν 'Ρηνοπεραία ειρήνην, άκούσας τήν δοξολο
γίαν του Αινδέλου, υπέγραψε καί έκύρωσε τήν· καθολικήν αμνηστίαν, 
ήν έπιμόνως ήρνεΐτο όλίγας πρότερον ώρας. 'Ο Σουλτάνος Μουράτ Δ' 
χυριεύσας τό Βαγδάτιο-Γδιέταξεν έν _τ;|ί όρμη αύτοΰ Γνα καρατομηθώ- 
σιν άπαντες οί αιχμαλωτευθέντες* άρχεται ή σφαγή· μετ’ ολίγον 
τοσοΰτον συγκινεΐται τήν καρδίαν υπό του γλυκυτάτου άσματος πέρσοι* 
τινός κιθαρωδού, ώστε άμέ'ως διακόπτει την σφαγήν, άπολύει τούς 
αιχμαλώτους καί μεΟ εαυτού συμπαραλαμβάνει τόν κιθαρωδόν είς την 
Κωνσταντί'ούπολιν* διότι κ ρύδέν (κατά τήν όρθήν τού Σαικσπήρου 
ρήτραν) ούδέν το τούτον τραχύ καί μανικόν, μή δυνάμενον νά πραϋνθ'?, 
» δια τής μουσικής· ό άνηρ, ό μή εχων έν έαυτώ μουσικήν καί μή 
Τ) συγκινούμενος ύπό τής αρμονίας τών τόνων, είναι ικανός Γνα διαπρά- 
» ξη πάσαν προδοσίαν καί ληστείαν άμβλύτατον εχει τό αίσθημα, καί 
» ζοφερωτάτας τάς όρμάς ώς τό Έρεβος* μή πιστεύσης τοιούτω 
» μηδέποτε, »

’Αναντι^ρήτως αί δονήσεις τών άκουστικών νεύρων τών ύπό τού μου-- 
σικοΰ τόνου έρεθιζομένων, μεταδιδόμενα: είς δλον τό νευρικόν σύστημα,, 
διατιθεϊσιν ήμάς φαιδρώς ή άλγεινώς, κινοΟσι τάς χορδάς τής ήμε- 
τέρας ψυχής, ούτω δέ άνακουφίζουσι τήν λύπην, πραύνουσι τήν οργήν, 
μετριάζουσι τήν δυστυχίαν, διαλύουσι τήν Ιριδα προσώπων και πόλεων, 
βεραπεύουσι ψυχικά καί ηθικά πάθη καί άποβαίνουσιν άντιφάρμακον ά-, 
πάντων σχεδόν τών παθημάτων. Συμβαίνει δέ τοΰτο τοσούτω μάλλον, 
καθ’όσον ό μουσικός"ού μόνον περισαρκοι τήν ψυχήν του διά του φυσι
κού ήχου, άλλά καί έκ τού μετάλλου καί της^χορδής, έκ τών έμπνευ
σ ώ ν δηλονότι καί τών έντατών οργάνων, έκκαλει είς τά Ιξω τήν έν τώ

ανορι
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^■/ω κρυπτομένην ψυχήν, τήν δαιμονίαν φωνήν τήν έναπειλημενην τώ 
χαλκώ (1 ).

’Αλλά παρεκτός τής βραχυτάτης διαρκείας τών επιδράσεων τής 
μουσικής, ής άνωτέρω έμνημονεύσαμεν, παρεκτός τού ότι ούδεΐς άνθρω
πος έγεννήθη Γνα ημέρας καί νυκτός ψαλλη και τραγωοη, έρω .ώμεν 
εϊναι αρά γε ή έπίδρασις αΰτη τό υψιστον', Και τί είναι σπουδαιοτερον 
καί ύψηλότερον; ή γνώσις, ήν λαμβανει ό μαγνητι,ομενος, καθ ύπνους, 
κατ’ άνάγκην, άνευ βουλήσεως καί έπιγνωσεως, και τής όποιας άμα 
έξυπνήσας ούδεμίαν ε/ει πλεον^ούτε συνειόησιν ούτε μνημη1, ή ή γνώ
σις, ήν λαμβάνει ό άνθρωπος γρηγορών καί διαγρυπνών, άνευ άνάγκης, 
κατά (ϋούλησιν ελεύθερον καί έν συνειδήσει άνεξιτήλω; Άναμφιβόλως 
ή δεύτερα* διότι ή έλευθερία είναι ύπερτέρα τής άνάγκης, ή προσωπι- 
κότης ύπερτέρα της άπλής ούσίας, ή διανοία ύπερτερα τού άπλοΰ αι
σθήματος, τό πνεύμα ύπέρτερον τής ΰλης (2 ).

’Εκ πάντων καθόλου τών δυνατών της παραστασεως μέσων ή γλώσ
σα, στενότατα συγγενεύουσα καί άδιασπάστως με-ά τής διανοίας συνόεο- 
μένη^ είναι τό όργανον ot ού το πνεύμα αποκαλύπτεται ουχι ως απΛη 
ούσία, άλλ’ ώς πρόσωπον έλεύΟερον καί άγνόν.

Ό  άνθρωπος γίνεται άνθρωπος διά τής γλώσ-ης, διά τοΰ λόγου 
τού τε ένδιαθέτου καί τοΰ προφο,'. ικοΰ· ή γλώσσα δέν είναι τι αύθαιρε- 
τοΰ, άλλ’ άκούσιός τις καί κατά φύσιν άναγκαία άπόρροια τοΰ τε άν- 
Ορωπίνου νεύματος καί παντός ό,τι οιαστελλει τόν άνθρωπον άπό τών 
ζώων. Εάν ή τε/νη καθολου πνευματοΐ την ύλην, και παρίυ .ά ύπο 
αισθητήν μορφήν τό πνεύμα, ούώεν λεπτοτερον, ούϊεν τελεσιουργοτερον 
μέσον πνευματικής άποκαλύψεως παρά την γλώσσαν, ήτις, ώς άμεσος 
εκφρασις τοΰ αίσθάνεσθαι, τοΰ νοεΐν καί τοΰ (ϋούλεσθαι, είναι φ υσ ι- 
κ όν κ α λ λ ι τ έ χ ν η μ α ,  τουτέστι φ υ σ ικ ό ν  ά μ α  κ α ί τ ε χ ν ι 
κόν προϊόν τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος. Έάν, ώς είπε καί ό της ’Αγ
γλίας Αισχύλος, αί λέξεις γίνωνται έκ τής πνοής, ή δέ πνοή έκ τής 
ζ ω ή ς  (3 ), ούδεμία καλή τέχνη ζωηρότερα τής ποιήσεως καί τής 
ρητορικής.  ̂ # % , ,

’Ανακεφαλαιοΰντες ήδη τά -περί τής κλίμακος καί τής κατα ραθμους 
τών καλών τεχνών υπεροχής, τάσαομεν αύτάς ώδέ πως*

1) Π υθαγόρα; εφη τον Ικ  χα λ κ ό »  κρουομενου γινόμενον ή χο ν  φωνήν είναι τ ί 

νος τώ ν δαιμόνω ν έναπειλημενην τ φ  χ α λ κ ω . (ΙΙορφυρ. περί βίου Π υθαγόρου.)
2) Ζώου μεν Ιστι φωνή άήρ δπο ορμής π επ λ η γμ ενο ς , άνθρ ώ - ου δ’ εστιν εναρ- 

8ρος και άπό διανοίας έκπ εμ π ο μ έν η
3 ' If  words be m ade ot d rea th  and b rea th  of life.



'Π  μέν αρχιτεκτονική εγείρει ναόν κατοικούμενον υπό Θεού οίονφαν- 
τάν,εται αυτόν ό άνθρωπος. Ή  πλαστική παριστα τον Θεόν έν τελειό
τατη μορφγί άνθρωπίνη. Ή  γραφική παριστα τήν διάθεσιν τής ψυ/ής„ 
όπως αυτη καταφαίνεται επί τής έπιφανείας καί τής έπιδερμίδος του 
ανθρωπίνου σώματος, ιδίως δέ επί τών παρειών καί επί του πυρός τών 
οφθαλμών.^ Έν τη μουσικ/j έκφφονται αί δονήσεις τής ψυχής διά του 
ουσιώδους ήχου. Έ ν τη ένάρθρω γλώσση τής ποιήσεως καί τής ρητο- 

εξέρχεται έκ τών έαυτής άδυτων καί παρίσταται ώς πρόσωπον 
αυτή ή ψυχή. Η άϋλος διάνοια γενναται έν τη καμίνω τών αισθημά
των, έν τφ πυρί τής καρδίας, έξερχομένη δέ περιβάλλεται τήν έναρ- 
Ορον φωνήν. Τοέν τοΐς τόνοις τής μουσικής συγκεχυμένον, αόριστό ς  
δυσδιάκριτων καί άδιαμέριστον μερίζεται έν τη ένάρθρω τής ποίήιεως 
γλώσση εις ώρισμένας πνευματικάς ιδέας, παραστάσεις καί λονικάς> / * i 'έννοιας,

Β'.

Ποίον ήδη τό αντικείμενο » τής ποιήσεως ; Ουχί ή περισταχίζουσα 
ημας φυσις και τό ημετ$ρον σώμα, ώς τοιαΰτα, αλλά πρώτιστα μέν 
και μάλιστα τά πνευματικά τής άνΟρωπδτητος συμφέροντα, κατά δεύ
τερον δε λογον ή έξωτερική φύσις, μεΟ’ ης διατελοΰμεν έν άδιαλείπτω 
σχεσει καί συναφεία. ΓΙ ποίησις προτίθεται Γνα ποίηση ήμιν γνωστάς 
τάς δυνάμεις του πνευματικοΰ βίου, τά εύγενέστατα τών μεγάλων και 
ισχυρών παθών, ατινα ό θείος Πλάτων έκάλεσε πτέρυγας τής ψυχής, 
παν ό,τι έν τη ψυχη του άνθρώπου κινείται άνω καί κάτω, παν ό,τι ή- 
ρέμα διαβαίνει ένώπιον τής άταράχου παρατηρήσεως καί θεωρίας αύ- 
τ ή?> —  ένί. λόγω τό άπέραντον βασίλειον τών άνθρωπίνων ιδεώ", πρά
ξεων, αισθημάτων, χαρμοσυνών τε καί άλγηδόνων, τήν δλην του κό
σμου ένέργειαν, τον έν τώ κόσμω τά πάντα διέποντα δάκτυλον τής 
Θείας Προνοίας. Ό  έξω κόσμος, ό ήλιος, ή σελήνη καί οί άστέρες, οί, 
ωκεανοί, αί θάλασσαι καί οι ποταμοί, ή γή, τά φυτά καί τά ζώα οΰδα- 
μώς συνοιδασι τον σκοπόν τής ύπάρξεως αυτών. Ό  άνθρωπος τότε 
μόνον υπάρχει αληθώς, όπόταν γινώσκη εαυτόν τε καί· τάς έαυτοΰ 
σχέσεις πρός άπαντα τά όντα, έπουράνια, έπίγεια καί mQ/ θόνια, καί 
τάς εις ένέργειαν καί δραστικότητα παροτρυνούσας αυτόν δυνάμεις. 
Ταύτην τήν γνώσιν ές αμνημονευτων αιώνων έσπούδασεν όπως άνευρη 
καί καταγγείλη ή'ποίησις.

'Ω ςή μουσική ομοιάζει πρός τήν’αρχιτεκτονικήν, ούτως ή ποίησις 
πρός τήν πλαστικήν ό ποιητής είναι πλάστης. Καθ’ δν τρόπον ό έρ- 
μογλύφος μεταποιεί τό μάρμαρον εις ώραιον άνθρώπινον σώμα, οΰτω 
καί ό ποιητής μεταποιεί τήν'λέξιν εις οργανικόν, άρτιμελές καί ώραιον 
σώμα τών άνθρωπίνων διανοημάτων. Τήν παραβολήν ταύτην έποίησαν 
καί οί άρχαΐοι, οίτινες τάς μέν ωδάς του Πινδάρου καί τούς χορούς τοΰ 
Αισχύλου παρέβαλον πρός τά αγάλματα του Φειδίου, τον δέ δι’ άρι- 
στοτέχνου χειρός έξυφαίνοντα τούς άρχαίους μύθους προαηγόρευσαν 
« τέκτονα εύπαλάμων ύμνων» « δς έτεκτήνατο έπέων κόσμον παντοίων »*
■— «αρχαίων έπέων τεκτάνατ’ άοιδάν» (1 ).

Ό  άνθρωπος, έσχατον μέλος ών καί κορωνίς τών έπί γης πλασμά
των, συμπεριλαμβάνει έν έαυτώ δλην τήν προγενεστέρων πλάσιν. Ή  
ψυχή αύτου, μέρος ούσα τής ψυχής τοΰ κόσμου, κατά τούς Πυθαγο
ρείους, καί μετά τού Θεοΰ συνεχόμενη, άλληλεπιορα έφ’ άπαντα τά 
όντα, έφ’ άπάσας τάς δυνάμεις. Έν όλη τη μεγάλη πλάσει ούδέν τό 
μή κινούν ομοιογενή τινα έν τη άνθρωπίνη καρδία χορδήν. Ό  άνθρωπος 
κέκτηται τήν ικανότατα τοΰ εύρύνειν μέν τήν ιδίαν άτομικήν συνείδησιν 
εις τήν καθολικωτάτην συνείδησιν τοΰ κόσμου όλου, συναισθάνεσθαι δέ 
πάνθ5 όσα συνησθάνθη ανέκαθεν ή άνθρωπότης όλη, διότι έν έκάστω 
άνθρώπω άδιαλείπτως άγωνίζονται καί διαμάχονται αί καθολικαί τής 
φύσεως δυνάμεις, τό φώς καί τό σκότος, ό άγαθός καί ό πονηρός δαί
μων. 'Έκαστος άνθρωπος φέρει έν έαυτώ άπαντας τής άνθρωπότητος 
όλης τούς τύπους καί τούς χαρακτήρας, καί είναι δυνάμει ή άνθρωπό- 
τ/]ς όλη, καθώς πάλιν ή όλη άνθρωπότης ένεργεία ούδέν άλλο είναι ή 
αύτός ό πληρέστατα άνεπτυγμέος άρχέγονος άνθρωπος, ό προπάτωρ 
’Αδάμ. 'Έκαστος άνθρωπος, υιός ών τοΰ Άδάμ, μετέχει τής άρχε- 
γόνου ίκανότητος έκείνου, καί είναι δυνάμει ίερεύς, προφήτης, ήρως, 
βασιλεύς, καλλιτέχνης, ποιητής, φιλόσοφος· Έ πί τοιαύτης δυνάμεως 
τής άνθρωπίνης ψυχής, έπί τοιαύτης ομογενούς τοις πράγμασιν άνα-

(1) Κ αι ό Σα ικσπήρος δε έίπέ που

. . . .  As im agination bodies forth  
The forms of th in g s unknow n, th e  poet’s pen 
T urns them  to shapes, and gives to  a iry  no th ing  
A local habitation  and  a nam e.

(Κ α θώ ς ή φαντασ ία παράγει τούς τύπους τώ ν αγνώ στω ν π ρ α γμ ά τω ν , ουτω  κα ι 
τοΰ ποιητοΰ 6 κάλαμ ος σ ω μ ατο ΐ «ϋτούς, κ* ι π α ρέχει τόπον και ο <ομα ε!ς τί>. 
Ιναέριον μηδέν.,)



παραστατικής καί δημιουργού φαντασίας έρείδεται ή ποίησις. Τδού ό λό
γος, δι’ον θαυμααίως θέλγει καί ήλεκτρίζει ό ποιητής τους άναγνώςας 
καί άκροατάς αϋτοΰ, διότι λαλεΐ ώς άρχέγονός τις άνθρωπος, ώς όν, 
τολμώμεν είπεΐν, πανθεϊστικόν. Δέν.ζ?] μόνον έν έαυτώ· νύκτωρ καί μεΟ 
ημέραν πάλλει ή καρδια αύτοΰ, μυστηριωδώς συμπαθούσα προς την 
πλημμυρίδα καί την άμπωτιν τής όλης φύσεως* παν δ’ δ,τι καί ακρο
θιγώς άπτεται τής ψυχής αύτοΰ γίνεται μουσική, γίνεται ποίησις. 'Ο 
ποι/ιτής, δεύτερος ών δημιουργός, άνθρωπος ΠρομηΟεύς ύπό τό κράτος 
τοΰ Διός, πλάττει καί αυτός κατά νόμους αιωνίους, κατά τήν έσωτε- 
ρικήν αρμονίαν τής έαυτοΰ ψυχής, καί άρυόμενος άπό τής δ λη ς καί 
πλήρους ζωής. Δεν έξαρκεΓ αύτώ ούτε ή κοινή καί τετριμμένη τοΰ κό
σμου πορεία, ούτε ή πολλάκις ποταπή καί χαμαίζηλος πραγματικότης. 
’Ανάγκην έχει δπως συλλάβη τόν τε χρόνον καί τήν ζωήν έν τη ολο
κληρία καί άκεραιότ/]τι αυτών, ώς έν μέγα δλον ανάγκην έχει δπως 
συλλαβή τό ένεστώς ώς ζώντα κρίκον τοΰ παρελθόντος καί τοΰ μέλ
λοντος· διότι ώς άλλος προφήτης αισθάνεται μέν είσέτι τό παρελθόν, 
βλέπει δέ ώς παρόν καί αύτό τό μέλλον. Ή  έν αύτώ δημιουργός 
δύναμις, μή άνεχομένη Γνα κατακλείηται εντός τών στενών τοΰ χρόνου 
ορίων, προσπαθεί δπως διασπάση αύτά, καί, ύπό τό κράτος τοΰ χρόνου 
διατελοΰσα, άναπνεύση ζωοποιόν καί ζωογονούσαν αιωνιότητα. Τούτου 
ενεκα έρωτώμεος, τί έστι ποίησις; αποκρίνεται «αίσθημα κόσμου προ
γενεστέρου καί κόσμου μέλλοντος» (1 ).

Έ κ  τών ανωτέρω εύκόλως έννοοΰμεν, διά τίνα λόγον άνέκαθεν, μετά 
τούς ίερεΐς, έτιμήθησαν οί ποιηταί ώς οί πρώτοι τής άνθρωπότητος 
διδάσκαλοι, ώς οί άρ/αιότατοι καί 3δημοτικώτατοι < ι̂λόσο"οι, ώς οί πι
στοί διερμηνείς τής έθνικής συνειδήσεως, ώς θεών παιδες καί ύποφήταί 
θεών, σοφίας δέ πατέρες καί ηγεμόνες. Μόνοι μεταγενέστεροί τινες 
γραμματοδιδάσκαλοι διετείναντο δτι « ποιητής παν στοχάζεται ψυχα
γωγίας καί ού διδασκαλίας χάριν». 'II σεμνή άρχαιότ/;ς τούναντίον 
έτίμησε τήν ποιησιν ώς κ πρώτην τίνά φιλοσοφίαν», καί άγαθήν τής 
νεότητος κουροτρόφον, είσάγουσαν τούς νέους είς τόν βίον, διδάσκουσαν 
αύτούς καί ή θη  καί π ά θ η  καί π ρ ά ξ ε ις  καί δλον καθόλου τό μουσι- 
κώτατον καί έναρμόνιον της άρετής σύστημα. «Έν ποιήμασι προ-;ιλο- 
σοφητέον » έλεγεν ό Πλούταρχος* καί δικαίως* διότι ή μέν ποίητις

1) W hat is poetry?—The feeling ofa former world and fu tu re  (Byron).

ρϊναι άρχαιοτέρα τις μυθώδης φιλοσοφία, ή δέ φιλοσοφία νεωτέρα τις 
έμφρονεστέρα ποίησις. Ό λη μάλιστα ή προαριστοτέλεως φιλοτοιία 
τών Ελλήνων, καί αύτή δέ ή τοΰ Πλάτωνος ιδεολογία καί τοΰ ’Αρι- 
στοτέλους ή μεταφυσική ει αι πλήρης έμπνεύσεως ποιητικής. Η όλη 
ποίησις, λέγει παρά Πλάτω· ι καί ό Σωκράτης, ή ού μόνον ήοεΐα, άλλα 
καί ώφελίμη προς τάς πολιτείας καί τόν βίον τόν ά'.θρωπι· ον, είναι 
φύσει α ι ν ι γ μ α τ ώ δ η  ς, |πομένως ούχί εργον τοΰ τυχόντος. Ος·'.ς 
προσέρχεται εις τών Μουσών τάς θύρας ά ν ευ  μ α ν ία ς , νομιζων, δτι 
διά τής τέχνης γενήσεται ποιητής, μένει ά τ ε λ ή ς .  « Τά μέγιστα 
γάρ τών άγαθών ήμΐν γίγνεται διά μανίας, θεία μέντοι δοσει οι:ομένης. 
“'Η τ' έν Δελφοίς προ-ήτις αί τ  έν Δωδώ-.η ίέρειαι, μανεΐσαι μέν, 
πολλά δή καί καλά ιδία τε καί δημοσία τήν Ελλάδα είργασαντο, σω- 
φρονοΰσαι δέ βραχέα ή ούδέν. » Παλαιός τις μΰθος λεγει, δτι ό ποιη
τής, όπόταν έν τώ τρίποδι τής Μούσης καθιζηται, τοτε ούκ έμφρων 
έστίν. Ό  ποιητής, είναι κατά τόν Πλάτωνα χοΰφόν τι χρήμα πτη όν, 
ιερόν, άγιον δεν δύναται δέ νά ποιήση, εάν μή πρότερον γένηται έ ;0εος 
καί έκφρων, καί ό νοΰς μηκέτι έν αύτώ ένυπάρχη* έφ’ όσον δ’ έχει τόν 
κοινόν νοΰν « άδύνατος πο’.εΐν άνθρωπος καί χρησμωδεΐν ». 'Οπότα·' ό 
Θεός άφαιρέσας αύτόν τόν κοι όν Ό ΰν, καταστήση αύτό / έαυτοΰ δοΰλον, 
τότε τώ υπαγορεύει δσα αύτός βούλεται. « Διά ταΰτα δ Θεός, έξαι- 
ρούμενος τούτ,ων τόν νοΰν, τούτοις χρήται ύπηρέταις καί τοΐς χρη- 
σμωδοΐς καί τοΐς μάντεσι τοΐς θείοις, ίν’ ήμεΐς οί άκούοντες εΐδώμεν 
δτι ού·/ ούτοί είσιν οί ταΰτα λέγοντες ούτω πολλοΰ άξια, οί ς νοΰς μή 
πάρεστιν, άλλ1 ό Θ ε ό ς  αύτός έστιν ό λέγων, διά τούτων δέ φθέγγε
ται προς ημάς. » Τοιαΰτα τότε ποιήματα δέν είναι ανθρώπινα, αλλά 
θεΐα. Τώ όντι, έάν ύπό τό θειον έννοήσωμεν τό όντως όν, τήν άρχέ- 
γονον δημιουργόν δύναμιν, τόν ιδεώδη κρουνόν της ζωής, τότε ού- 
δεμία αμφιβολία ύπάρχει δτι έκ το:ούτου κρουνού άρύεται και η 
ποίησις ή αληθής, διό καί ό ’Αριστοτέλης ώμολόγησεν δτι «ένθεον ή 
ποίησις ».

Τήν άνωτέρω άλήθειαν δέν έπενόησαν δήΛεν gi φιλόσοφοι, άλλά 
πολύ προ τών φιλοσόφων κατήγγειλαν οί τό ύ'γος τής έαυτών εντο
λής συνειδότες ποιηταί. Πάντες δηλονότι κηρύττουσιν, δτι τό μέν θε
μέλιον τής ποιήσεως είναι ή θ^ία'μανία, ό δξ ύ^ιστος αύτης οκοτός 
τό προσφέρειν είς τόν πραγματικόν βίον τό κάτοπτρον τοΰ [: ίου τοΰ ι
δεώδους. Ό  "Ομηρος άπεφήνατο πολλάκις δτι τοΰ ποιητοΰ τό έργον 
ξΤναι τό «αδειν τάς πράξεις τών θεών καί τά κατορθώματα τών ή-



ρώων))(1 ). & Τον ποιητήν ήγάπησε πζοορσ. ή Μούσα καί εδωκεν αύτω 
αγαθόν τε καί κακόν άφήρεσε μέν αυτόν τό φως τών^όμμάτων, έδω- 
ρήσατο δ’ αύτω γλυκεΐαν άοιδήν »(2). Καί αλλαχού «Είμαι αύτοδίδα- 
κτος, Θεος οε ένεφύτευσεν εις τήν καρδίανίμου πανταίας ώδάς»(3). Καί 
τήν ’Αθήναν δέ παρεισάγει ό αυτός λέγουσαν πρός τον Τηλέμαχον 
« Αλλα μεν νοήσεις σύ αύτός, άλλα δέ έμπνεύσει σοι ό (-)εός»(4). 
Πανταχοΰ τών επών τοΰ 'Ομήρου φαίνονται άδιασπάστως συνενωμένα, 
εις ενα δέ καί μόνον άφορώντα σκοπόν ή τε άνθρωπίνη ενέργεια καί τό 
Θειον κράτος.

Ούχί άλλως άποφαίνεται περί τοΰ ιδίου προορισμοΰ ό Ησίοδος. 
«Πρός τοΰτον (ο), ποιμαίνοντα τούς άρνας υπό τοΰ ζαθέου Έλικώνος, 
έφάνησαν αί Μοΰσαι κοΰραι μεγάλου Δος άρτιέττειαί, αιτινες προσήνεγ- 
κον αύτω τό ποιητικόν σκήπτρον, κλάδον δάφνης έριθηλέος καί ένέ- 
πνευσαν αύτω καλήν καί θείαν άοιδήν Γνα υμν?) τό γένος τών μακάρων 
καί κηρύσση τήν άλήθειαν τοΤς άνθρώποις.» Καί ένταοθα παρίσταται 
ή ποίησις δώρον τών Μουσών καί ένταΰθα άντικείμενον μέν αύτης είναι 
οί θεοί, σκοπός δέ ή πρός τούς άνθρώπους παντοειδής κήρυξις της ά- 
ληθείας.

'Ωσαύτως ό Πίνδαρος, άποκαλών έαυτόν προφήτην τών Μουσών, 
«αοίδιμον Πιερίδων προφάταν,» λέγει που «'Ο θ ε ό ς  χορηγεί τά 
πάντα τοΐς βροτοΐς, ό θεός παρέχει χάριν καί εις τό ασμα* μαντεύου 
σύ, Μοΰσα, έγώ δέ προφητεύσω»(6).

Περί τής εις τήν ποίησιν κλήσεως διηγείται καί ό Αισχύλος (7) οτι 
παΐς ετι ών υπνωσέ ποτε έν τοΐς άγροΐς, ενθα έφύλασσε τάς σταφυλάς. 
Φανείς αύτω καθ’ ύπνους ό Διόνυσος, διέταξεν αύτόν Γνα ποιήση τρα
γωδίαν τήν ύστεραίαν ό Αισχύλος ύπήκουσε τώ θεώ καί άποπειραθείς

1 )  "Ε ρ γ ’ άνδρών τε θεών τε , τά  τε κλείουσιν άοιδοί. ( Ό δ .  I .  3 3 8 ) .
'Τ μ ν ε ΐν  άθανάτους, δμνεΐν αγα θώ ν κλέα άνδρών. (Θ εόκρ. 1 6 . 2 ) .

2 )  Τον τ ίρ ι  Μοΰσ’ εφ ίλησε, δίδου δ’ αγαθόν τε κακόν τε"
οφθαλμώ ν μεν αμερσε, δίδου δ ’ ήδεΐαν άοιδήν. ( Ό δ .  8 . 6 3 ) .

3 ) αύτοδίδακτος δ ’ ε ίμ ί. Θεοί δέ μοι έν φρεσίν ο ΐμ ας

■παντοίας ένέφυσεν . . . ( Ό δ .  2 2 , 3 4 7 ) .
4) αλλα  μεν αυτός ένι φρεσί σ?|σι νοήσεις

ά;λλα  δέ κ α ι δα ίμω ν δποθήσετα ι. ( Ό δ .  3 ,  2 δ ) .
5 )  Ή σ ίο δ . Θ ε ο γ ^ 2 8  κα ι έφξ.

6 )  Θ εός ό τά  π ά ν τα  τευ χ ώ ν  βροτοΐς κα ι χά ρ ιν  άοιδα φυτεύει . . · μαντευεο, 
Μ οΐσα, προφατευσω δ’ έγώ .

7 )  Π α υ σ α ν ία ς  I 2 1 . 3 .

Ί&ΰτο κατώρθωσεν άνευ πολλοΰ κόπου Γνα ποιήση τήν πρώτην αύτοΰ 
τραγωδίαν.

'Ο εις τό άκρότατον τής ποιήσεως έληλακώς Σοφοκλής, ό λίαν 
συναισθανόμενος τήν άνάγκην τοΰ φιλοσοφεΐν περί τής ποιήσεως καί 
διά τοΰτο πολλάκις περί τοΰ Αισχύλου είπών οτι «ει καί τά δέοντα 
ποιεί, άλλ’ ούκ ειδώς γε», τοσοΰτον άπεΐχε τοΰ άντιγράφεΐν τά κοινά 
καί συνήθη έν τώ βίω, ώς τε άντιπαραβάλλων τάς έαυτοΰ τραγωδίας 
πρός τάς τοΰ Εύριπίδου ειπεν «αύτός μέν ό Σοφοκλής τούς άνθρώπους 
οΓους εοει ποιεΐν, Εύριπίδην δέ οίοι εισίν». Καί ό Σοφοκλής λοιπόν ά- 
παιτεΐ παρά τής ποιήσεως όπως παριστα άντί τοΰ ε ίν α ι  τό δέον 
ε ίνα ι, καί περιγράφη ύψηλοτέραν τινά καί εύγενεστέραν άνθρωπότητα 
ή τήν τοΰ κοινοΰ βίου.

’Αλλά καί ό Εύριπίδης, ό πάντη άλλους διά τής ποιήσεως έπιδιώ- 
ξας σκοπούς, ώμολόγησέ που ότι εντολή αύτης είναι ή τών άνθρώπων 
βελτίωσις «ότι βελτίους ποιοΰμεν τούς άνθρώπους έν ταΐς πόλεσιν».

Περί τοΰ ύψηλοΰ καί ήθικοΰ της ποιήσεως σκοποΰ τοιαύτην ένδόμυ- 
χον διέτρεφε πεποίθησιν σύμπασα ή άρχαιότης. ώς τε καί ό τελευταίος 
τών μεγάλων της 'Ελλάδος ποιητών ’Αριστοφάνης διεβεβαίωσεν ότι 
«τοΐς μέν παιδαρίοισιν έστι διδάσκαλος, δστις φράζει, τοΐς ήβώσι δέ 
ποιηταί,— τό δίκαιο > οΐδε καί τρυγωδία, καί πολλά μέν γελοία είπεΐν 
πολλά δέ σπουδαία».

’Εκ πάντων τούτων καταφαίνεται τρανώς ότι αί γνωσταί ρήτραι τοΰ 
ρωμαίου ποιητοΰ «άξιος τής δάφνης είναι ό τό ώφέλιμον μετά τοΰ ή- 
δέος άναμιγνύς»(1 ) είναι όψιαιτέρα άπήχησις άρχαιοτέρας τινός περί 
ποιήσεως φιλοσοφίας.

Ρ .

Ίδιόόρυθμον τέχνην καθόλου! καί ποίησιν ιδιαιτέρως διέπλασαν έκ 
τών εθνών τοΰ άρχαίου κόσμου οι Αιγύπτιοι, οί ’Ινδοί, οί ’Ιουδαίοι καί 
οί 'Έλληνες. Παρά τοΐς τρισί πρώτοις δμως άρχήν λαβοΰσα ή καλή 
τέχνη έκ τής θρησκείας καί διά παντός ύπό ιεραρχίαν αύστηροτάτην

(1) A u t prodesse -volunt a u t delectare poetae 
A u t sim ul et ju cu n d a  e t idonea dicere vitae.
Omne tu lit punctum  qui m iscuit u tile  dulci
S im ul delectando. pariterque monendo. H orat. A. P, 333.



καί βασιλείαν δεσποτικήν διατελέσασα, έδείχθη στάσιμος, παρά δέ τοί<ί 
δυσι πρώτοις εστιν οτε και τερατώδης. OS "Ελληνες όμως, οί πρώτόέ 
έπί γης πολιτί'.ώς άμα καί δια οητικώς ελεύθεροι 'Έ λλη ες, έθερά- 
πευσαν τήν τέ/νην καθ’ έαυτήν, οϋ/ί δέ χάριν τάξεως προ ομιούχου. 
Αύτοί πρώτοι έδημιούργησαν αυτοτελή και άνεξάρτ/]τον τέχνην, αυτοί 
ανέπτυξαν επίσης άπαντα τά είδη αύτης καί άνήγειραν καλλιτεχνικόν 
οικοδόμημα τοσοϋτον μέγα καί καλόν, οίον ούίέποτε ύστερον είδεν ό 
κότμος. Εις τόν νοΟν τών Ελλήνων άπεκαλύφθη πρώτον ή ί:έατοΰ 
καλοΰ έν πάση τέχνη καί επιστήμη. ’Από τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος 
έξα.'έτειλεν ό σπινθήρ, ό πανταχόσε Οιαδοθείς καί ήλέκτρίσας τά εύη- 
λέκτριστα πνεύματα παρά τοΐς εύηλεκτρίστοις τών έθ.ών. Της ελλη
νικής καλλιτεχνίας ό ούρα ός, έν πάσαις αύτοΰ ταΐς περίστροφαΐς, ά- 
νέδειξεν άνάριθμον πληθύν λαμίΐροτάτων άστέρων, τών οποίων αί φαει- 
ναι άκτΐνες αιωνίως θά διαυγάζωσιν έν τοΐς χρο ι/.οΐς της ιστορίας. Διά 
τής καλλιτεχνίας καθόλου καί τής ποιήσεως ιδιαιτέρως έκτησαντο οί 
'Έλληνες τηλικοΰτον κράτος έφ’ δλον τόν κόσμον καί καθ’ όλους τούς 
αιώνας, όποιον ούίέποτε θά παύση, ουδέποτε θά έκλειψη, έφ’ όσον τό 
καλόν τιμαται ώς καλόν, καί έφ’ ίΓσον σώζονται συγγράμματα θείας, 
πλούσιας καί αρμονικής γλώσσης, ήτις ώς λεπτότατον ύγρανθέν ύ
φασμα εις οίανδήποτε διανοητικήν ύλην έφαρμο'ομένη, έτελειοποιήθη 
έν πάσαις ταΐς παντοειδή σι καί πολυτρόποις τής άνθρωπίνης διαν:ίας 
άποκαλύψεσιν. Θέλοντες λοιπόν Γνα έξετάσωμεν τά διάφορα της κα
θόλου ποιήσεως είδη καί τήν ιστορικήν αύτών γένεσιν, άρκεΐ Γνα ρίψω- 
μεν εν βλέμμα έπί τήν ποίησιν τήν έλληνικήν.

Τά είδη τής ποιήσεως, τής βαθμηδόν έπί τοΰ πραγματικοΰ καί πο- 
λιτικοΰ βίου τών Ελλήνων προκυψάσης, ήρέμα δέ καί κατά μικρόν 
τελειοποιηθεί σης, είναι ά) ή ιερατική ποίησις, β') τό ηρωικόν έπος, γ ')  
ή εθνική λυρική, δ') ή έπί πασών τών προτέρων έρειδομένη τελειότατη 
δραματική.

Άναγινώσκοντες σήμερον τά συγγράμματα τοΰ Σχιλλέρου, Γοι- 
τθίου, Βύρωνος καί άλλων έκ τών καθ’ ήμας ποιητών, άπαντώμεν παρ’ 
αύτοΐς άνάμικτα πολλά εμμετρά τε καί άμετρα, έπικά δ /]λονότι ποιή
ματα καί λυρικά καί τραγωδίας καί κωμωδίας, έπιστολάς, μυθιστορή
ματα, βιογραφίας, καί παντοίας περί φύσεως ή περί τέχνης διατ-ιβάς. 
Πάντα τοΰ τα όμως τοΰ λόγου τά εί'η δέν ήκμασαν παρά τοΐς 'Έ λ - 
λησι σ υ γ χ ρ ό ν ω ς ,  άλλά βαθμηδόν καί άλληλοδιαδόχως έκ τοΰ 
πραγματικοΰ βίου γεννηθέντα, έτελίιοποιήθησαν τό εν μετά τό άλλο

ΐταραλλήλως τη έθνικη καί πολίτικη άναπτύξει (1). Οι αρχαιοτατοι και 
επισημότατοι τών ποιητών διέπρεψαν έν Ινί μονω τής ποιήσεως ειοει* 
διότι κατά τήν ορθήν τοΰ Πλάτωνος παρατήρησιν, δέν ήδύνατο ούτε δ 
αύτός ποιητής νά ποιήση καλήν τραγωδίαν άμα και καλήν κωμωδίαν, 
ούτε ό αύτός υποκριτές νά διαδραματιση Οεξιώς πρόσωπον τραγικόν 
άμα καί πρόσωπον κωμικόν (2 ).

Έν τη προϊστορική λοιπόν ή θρακοπελασγικη εποχή, οτε επρωτα- 
γωνίστουν ή θρησκεία καί οί ιερείς, οτε όλος ό βιος εφερεν ιερατικόν 
χαρακτήρα, προέκυψεν ή ιδεώδης αύτοΰ είκών, ή ιερά ποίησις τών ύ
μνων τοΰ Ώλήνος καί τοΰ Όρφέως, τοΰ Παμφου και τοΰ Μουσαίου, 
τοΰ Εύμόλπου καί τοΰ Θαμύριδος, έν ή περιελαμβανοντο συμμικτα, 
πάντα τά ύστερον άποχωρισθέντα στοιχεία τής επικής, τής λυρικής καί 
τής δραματικής ποιήσεως. Οψιαιτερον, έκλιπουσης τής ιερατικής τα- 
ξεως, κατά τήν ηρωικήν δηλονότι καί μοναρχικήν εποχήν, οπότε ό ή- 
ρως έτιματο ώς ό πρόμαχος τοΰ ιοίου έθνους, παρηχθη έκ τοΰ ηρωϊκοΰ 
βίου ή ήρωϊκή ποίησις τοΰ 'Ομήρου, τοΰ Ησιοίου και τών κυκλικών. 
Πολλούς αιώνας ύστερον, μετά τήν κατάλυσιν τών άρχαίων καί παρακ- 
μασασών ήδη μοναρχ ιών, ότε άνέτειλεν ο τής ελευθερίας ήλιος, οτε 
έβλαστοφύησαν καί άνεφάνησαν εις τό φώς τά τεως λανθανοντα καί 
ληθαργοΰντα τοΰ πολίτικου καί ήθικοΰ βιου σπέρματα, οτε εν ταΐς 
έλληνικαΐς πολιτείαις καί έν ταΐς δημοκρατίαις έκαστος άνθρωπος συν- 
ησθάνετο τήν έαυτοΰ άξίαν καί έτιματο ώς τοιοΰτος, τοτε όη προεκυ- 
ψαν έξ αύτών τών συγχρόνων τοΰ βιου περιπτωσεων τα τρια ειοη τής 
λυρικής ποιήσεως,—  ά) ή πολεμική, πολιτική, ερωτική καί φιλοσοφι
κή έλεγεία τοΰ Καλλίνου καί τοΰ Τυρταίου, τοΰ Μιμνέρμου καί τοΰ 
Σόλωνος, τοΰ Θεόγνιδος καί τοΰ Φωκυλίδου·—  β') ή πρός τήν κακώς 
εχουσαν πατρίδα καί πρός τό δύστροπον τοΰ άτομικοΰ χαρακτήρος άν-

1) Ή  π ο λ ιτ ικ ή  άνάπτυξις τοΰ έλληνικοΰ έθνους τοτοΰτον στενώ ς συνδέεται; 

μ ετά  τή ς  ποιήσεω ς αύτοΰ, ώ στε ή φ υσ ιογνω μ ία  Ικείνης άντανακλα  εις τα υ τη ν  

άείποτε τήν π ιστήν εικόνα τη ς  κ α ι άνευρίσχεται έν α υ τή  ΐδεω δώ ς. (RtOscher.)
Τοΰτο μόνον οΤός τε  Εκαστος ποιεΐν κ α λώ ς, έφ b η Μ οΰσα αυτόν ω ρμησεν, 

έ μέν διθυράμβους, ό δέ ε γ κ ώ μ ια , ό δέ ΰ π ο ρ χ ή μ α τα , ό δ ε π η , ο δ ίαμβους· τ α  
δ’ α λλα  φάΰλος αύτός Εκαστος Ιστιν . (Π λ ά τ . " Ι ω ν . ) — Ο ϋκοΰν κ α ι περί μ ιμ ή σ εα κ  
ό αυτός λόγος" οτι πολλά  ό αυτός μ ιμεΐσ θα ι ευ ω ςπερ εν ου δυνατός ; Ου γάρ 
ουν. Σ γ ο λ ή  αρα έπιτηδεύσει γέ  τ ι α μ α  τώ ν άζίων λόγου έπ ιτη ό ευ μ α τω ν και πολ
λ ά  μ ιμ ή σετα ι κα ι ε τ τ χ ι μ ιμ η τ ικ ό ς , Ιπ ε ί που ουδέ τά  δοκοΰντα Ιγ γ ύ ς  αλληλω ν 
είναι δυο μ ιμ ή μ α τ α  δύναντα ι οί αύτοί α μ α  ευ μ ιμ ε ΐσ θα ι, οίον κω μ ψ δίαν κα ι τρα - 
γω δίαν πο ιοϋ ντες.— Α λ η θ ή  λ έγε ις .— Ο υδέ μήν ία ψ ψ δο ί γε  κα ι ύποκριτα ί α μ α . 
’Α ληθή . Ά λ λ ’ ουδέ τοι δποκρ ιτα ικω μ ω δο ΐς τ ε κ α ι τραγω δοϊς οί αυτοί. (Π λ . ΓΙολ.{Γ.)



τιστοιχοΰτα λοίδορος, σατυρική /.αί εγκοτος Ιαμβογραφία τοΰ έξοπλι* 
σαντος τάς Μούσας καί τόν Έλικώνα αΓματί άνθρώπι νω καταχράνβίν-* 
τος ’Αρχιλόχου τοΰ ΓΙαρίου, Σιμωνίδου τοΰ έξ Άμοργοΰ καί Ίππώ- 
νακτος τοΰ Έφεσίου· γ ') ή κυρίως λυρική ή μελική ποίησις τών Αίο- 
λέων καί τών Δωριέων, τοΰ Άλκμανος, τοΰ ’Αλκαίου καί της Σαπ- 
φοΰς, τοΰ Στησιχόρου, τοΰ Ίβυκου καί τοΰ Θηβαίου Πινδάρου, Ζωηρό
τατη, ώς ή φαεινή άκτίς, άνέτελλε καί ή λυρική ποίησις έξ έλευθέρας 
ψυχής, καί πανταχοΰ διήγειρε συγγενείς αρμονίας έν ταις πολυήχοις 
χορδαις τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος. Τελευταΐον μετά πάντας τούς ή-* 
ρωας τούτους, έν τή άκμή τοΰ ελληνικού βίου, μετά τήν έν Ευρώπη 
καί ’Ασία καταστροφήν τών βαρβάρων, καί ολίγον πρό τής έποχής 
καθ’ ήν έπέπρωτο Γνα τραπώσι καί οί "Ελληνες τήν προς τά κάτω 
άγουσαν οδόν, τό δαιμόνων τής ’Αττικής πνεΰμα ^δημιούργησε τό δρά
μα, ένθεν μέν τ'ςι σπουδαίαν τραγωδίαν τοΰ Αισχύλου, τοΰ Σοφοκλέους 
καί τοΰ Εύριπίδου, δι’ ής έξεδηλώΟη ταν αί ύψηλόταται καί εμβριθέ
στατα' τής ελληνικής θρησκείας καί φιλοσοφίας ιδέαι, ένθεν δέ τήν ι
λαράν αυτής άοελφήν, τήνάρχαίαν, μέσην καί νέαν κωμωδίαν τοΰ Κρα- 
τίνου καί τοΰ ’Αριστοφάνους, τοΰ ’Αντιφάνους καί τοΰ ’Αλέξιδος, τοΰ 
Φιλήμονος καί τοΰ Μενάνδρου, έν ή έπαύσαντο άπηχοΰσαι αι τελευ- 
τάΐαι τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος άρμονι'αΐ καί συμφωνιαι, αί ώραιόταταί 
έν τώ βίω, ώραιόταταί καί έν τή τελευτή αυτών.

Οί μή άποδεχόμενοι τήν ανωτέρω τετραχοτομιαν τ/;ς ποιήσεως, ά- 
ναφέρουσι πολλά έκ τών άρχαίων χωρία, έν οίς διακρίνονται τά τρία 
αύτ?)ς κυριώτερα εί'δη, τό έπος, τό μέλος καίτόδραμα. Καί αύτός δέ ό 
Πλάτων καί ό ’Αριστοτέλης άπεδέξαντο τήν τριχοτομίαν ταύτ^ν ίσως 
διότι συνεταύτισαν τήν προγενεστέραν πολυμιγή καί άόριστον ιερατικήν 
ποίησιν καθ’ ύληντε καί κατ’ είδος μετά τούτου ή έκείνου τών τριών 
άλλων καί άκριβώς άπ’ άλλήλων ώρισμένων ειδών. ’Εν τ·?, ιστορική 
δμως καί φυσική τής ποιήσεως γενέσει άνχφαίνονται άπαραγνώριστα 
καί τά τέσσαρα έκεΐνα εί'δη. Έξετάζοντες τούς χριστιανικούς τής Δύ- 
σεως λαούς έν συνόλω, παρατηροΰμεν ότι ή έΟνική έκάστου ποίησις ά- 
νεπτύχΟη κατά τόν αύτόν τρόπον άπαντώμεν δηλονότι παρ’ αύτοΐς 
πρώτον άσματα θρησκευτικά καί εκκλησιαστικά, ειτα έπικά καί ήρωϊκά, 
ειτα λυρικά καί έρωτικά, τελευταΐον δέ, μετά τήν τελείαν άνάπτυξιν 
τοΰ έθνικοΰ αύτών βίου, άπό τής τεσσαρακαιδεκάτης έκατονταετηρίδος, 
ποιοΰσι καί αύτοί δράματα πρώτον θρησκευτικά καί ύστερον πολιτικά.

Μεταβαινοντες ήοη εις τήν έξέτασίν τών διαφόρων τής ποιήσεως

είδων, παρατηροΰμεν έν πρώτοις, δτι ή οδός ην έτράπη έν τή εαυτός 
αναπτύξει ή έλληνική ποίησις βαίνει παραλλήλως τή όδώ ην βαδίζει 
αυτή τοΰ ανθρώπου ή φύσις· ό τρόπος δηλονότι, καθ’ δν τά τ^ς ελ
ληνικής ποιήσεως τρία κυριώτερα εί'δη προέκυψαν τό εν έκ τοΰ άλλου 
paOji./joo ,̂ (ρυτεκώς χαίκατ -εξωτερικήν τενα αλληλουχίαν, αντίζτοιγεΐ 
ακριβέστατα προς τήν φυτικήν καί κανονικήν τοΰ άνθρώπου άνάπτυξιν 
άπό της παιδικής μέχρι τής ανδρικής καί ώριμου ήλικίας αύτοΰ. Ό  
παις έκθαμβεΐται καί συναρπάζεται άκούων μύθους παρελθόντων αιώ
νων καί μεγάλας πράξεις προγενεστέρων άνδρών δλη'ή καρδιά καί ή 
■προσοχή αύτοΰ  ̂στρέφεται προς τό έπος, προς τόν έξω κόσμον. Προς 
το μέλος ή τήν λυρικήν τούναντίον άναλογεΐ ή ηλικία τοΰ έφηβου,, 
παρά τώ όποίω πρώτην φοράν έξεγειρεται μέν τό αίσθημα καίό ενθου
σιασμός, διαπλαττονται δε τά διανοήματα καί τά βου/θύματα τοΰ έν 
αύτώ έσωτερικοΰ κόσμου. Είς τόν άνδρα τελευταΐον δέν έξαρκεΐ ούτε 
ή εκθαμβουσα παρατηρησις τοΰ παρελθόντος, ούτε τό μονομερές ατο
μικόν αίσθημα, ούτε ό στιγμιαίος ενθουσιασμός. Τώ άνδρί διαφέρει 
κατ έ,οχήν to δραν, τουτέστιν αί πράξεις καί τά ελατήρια αύτών. Τά 
αισθήματα, τά διανοήματα καί τά βουλεύματα αύτοΰ ζητοΰσιν Γναπραγ- 
ματιωΟωσι και έξωτερικώς, έλθόντα είς ισορροπίαν καί συναομολογη- 
Οεντα είς Ιν ολον καί εν σύστημα. Ά λ λ ’ έν ω ό καθεστηκώς άνήρ 
αστεμφει τή βουλή σπεύδει όπως φθάση τοΰτον τόν σκοπόν, αίφνης 
κατα τής έαυτοΰ δυνάμεως άντεξανίστανται άλλαι έναντίαι δυνάμεις, 
και κατα του έαυτοΰ συστήματος άντιστρατεύουσιν άλλα άντίπαλα συ
στήματα, αγονία επί τέλους αύτόν εις τήν φρόνησιν, είς τήν μετριότη
τα, εις τήν δικαιοσύνην, καί εις τήν μετά τών ηθικών νόμων συνδιαλ
λαγήν (1 ).

. Α π ° ;  μ Γ εν "Va έκίΡ Ρ ^ ω ^  ™ ™ ν ή ν  ευ χή ν  ό π ω ς καί έν το ι-
' ί μετεΡ' 1ί.  , Γ  η?!^ ί  έ?μην£ύω ντα’· οί ^ λγ1νεί  π ο ιη τα ί κ α τα  τήν αυτήν τ ά -  
ξιν jcaO  ην έοημιουργηθη ή ά ρ χα ία  έλληνική  π ο ίη σ ις . 'Π  όδί,ς α δτη  βά ήτο  καθ’ 
η μ α ς  φυσ ικω τα τη  κα ί άσ φ αλεστά τη . Το πνεϋ μ α  τή ς  έλλη νική ς νεολαίας 

ραΟμηοον και φυσικως θα Ικρατα ιοϋτο , θα ώξΰνετο κα ί Oi άνυψο3το, l i v  ά ν τ ε -  
λαμ οα νετο  τη ς  βα θμ ια ία ς καί φυσ ικής γενέσεω ς xoG καλοί! καί το5 6 ψ η λ ο ϊ Π οός 
τον σκοπον τούτον διεσώθησαν ήμ ΐν  θεία χ ά ρ ιτ ι τά  κα λλ ισ τα  τή ς  έλλη νική ς μ ε γ α -  
λοφυιας μ νη μ εία , ot αληθείς τή ς έλληνικής ποιήσεω ς ήρω ες Ό  "O uinsn- ή '

- *  « ·Χ *
τη  σήμερον είναι ο φαιοροτατος κα ί προσηνέστατος φ ίλος τή ς 'ν εο λ α ία ς . Ό  Α ί-  
° χ · Λ ο ς ,  ο Σοφοκλής κα ι έ Ε υ ρ ιπ ίδη ς παρέχουσ ιν α ύτή  σπουδαιοτέραν τινα  εικό
νά του τε βίου καΟολου καί τώ ν άγώ νω ν το5 άνΟρώ,του. Ο! δημιουργοί τ ο ϋ ^ ο υ ς
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Ή  επική καλείται ποίησις ε ξ ω τ ε ρ ικ ή  ή έξ αντικειμένου. Οΰτα> 
δ’ ονομάζεται παν τό έν τί) φύσει πραγματικώς ύπάρχον ή ύπάρξαν, 
και παν τό εχον κΰρος καθολικόν.

'Ο έπικός περιγράφει ούχί τόν ψυχικόν βίον αλλά τήν κατάστασιν 
τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου, έν τώ όποίω ό τών άνθρώπων ψυχικός βίος 
άπεκαλύφθη, καί τάς πράξεις Sc’ ών ούτος ελαβεν υπαρξιν έξωτερικήν. 
Περιγράφει διανοήματα, ούχί όμως άτομικά, οία διαπλάττοντάι έν τώ  
πνεύματι διά τής έπιδράσεως ψυχικών παθημάτων, άλλά καθολικόν 
κΰρος εχοντα, καί διά τής εαυτών συγγενείας συναρμολογούμενα.

Έ ν τ-?ι έπικη ποιήσει έμβασιλεύει ελεύθερος καί άνεξάρτητος βίος 
έν δλω τώ άμερίστω αύτοΰ μεγαλείω καί πλήρει ένότητι τοΰ έσωτε- 
ρικοΰ καί εξωτερικού κόσμου. Επίσης έλευΟέρα καί άνεξάρτητος οφεί
λει επομένως νά ήναι καί ή ιδεώδης αύτοΰ είκών, ή τό έπος. Τούτου 
ένεκα κρύπτεται ό έποποιός όπισθεν τοΰ έαυτοΰ ποιήματος. Ούδαροΰ 
έπενεογεΐ αύτός έπί τήν άνάπτυξιν τών γεγονότων ή τών διανοημά
των, άλλ’ άφίησιν άμφότερα όπως άναπτύσσωνται ^υσικώς, έν αΰστη- 
ρα κανονικότητι καί συνεπεία έπιδράσεων εξωτερικών.

Τόν γνήσιον έποποιόν ούδέν χάσμα χωρίζει άπό τοΰ έθνους καί τής 
έπο/ής, τήν οποίαν άδει, διότι άμφοτέρων μέν αύτός είναι τό γλυκύ- 
φωνον καί καλλικέλαδον στόμα, άμφοτέρων δέ τά φρονήματα άποδέχε- 
ται καί αύτός ώς τά κυριωδέστατα τής καρδίας του έλατήρια. Τό άτο- 
μικόν αύτοΰ αίσθημα, ταύτόν δν μετά τοΰ αισθήματος τής έποψής, έκ- 
χέεται αλοσχερώς έπί τοΰ ίδίου καλλιτεχνήματος, τό όπο&ν ώς αύτό- 
ματόν τι εργον τοΰ κλυτοτέχνου Ηφαίστου παρίσταται έμψυχον καί 
κινούμενον.

'Ο 'Όμηρος πρώτον μέν επικαλείται τήν Μούσαν, τήν άληθή καί

χ α ί  τοϋ δράματος είναι κ α τά  τό μάλλον καί ή ττον το ΐς π α σ ι προσιτοί. Α ία ν I -  

π α ισ θη τή  δυσ τυχώ ς είναι ή ελλειψ ις τοϋ συνδέσμου ά μ φ ο τέρ ω ν  τούτω ν τώ ν ει
δώ ν, %τοι τό μετάζον τή ς λυρικής πο ιή σεω ς σ τέλεχο ς , ού τ ίν ο ς  κ α ί οί κλάδος 
κα ί οί κλώ νες, κα ί τά  ηδύοσμα ανθη κα ί οί α γλ α ο ί καρποί είναι ο ύ χ  ήττον ση
μ αντικο ί παρά τούς τών άλλω ν. Ή  σύνταξις μ ια ς  λυρ ική ς άνθολογίας, ώ ς ή τοϋ· 
Α ελχόρνου, ή  τοϋ Β α χ  ίου, ή  τοϋ Σνεϊδεδίνου, μ ία  ε ισ α γ ω γ ικ ή  άνάλυσις τώ ν το 5  
Π ινδάρου ϊπ ιν ικ ίω ν , ώ ς ή  τοϋ 'Ρ α ου χενσ τείνου , π ο ο τ ιθ εμ έν η  ώ ς γέρας κα ί etc 
τά ς  σ χο λά ς ύστερον εΐσ αγομ ένη , θά έπλήρου μ έγα  κ εχη νό ς , ουτω  δε θα ε ιχεν  ή. 
Ιν  τοΐς γυμνασίο ις σπουδάζουτα νεολαία πλήρη  καί τελείαν τήν εικόνα τώ ν α ρ ι
στουργημάτω ν .τ ή ς  Ιλ λ η ν .κ ή ς  δ ιανο ιας.

•ία πάντα έπισταμένην θεάν, όπως αση τοΰ Άχιλλέως τήν μη . tv καί 
τόν πολύτροπον Όδυσσέα, ειτα δέ διηγαται ό,τι έν τώ πνεύματι αύ- 
του παρίσταται ώς άποκάλυψίς θεία. Ούδαμοΰ τών ποιημάτων παοεμ- 
δαλλει ι ό ι α ς γνώμας ώς το:αύτας, καί όμως πανταχοΰ έπιχέει τήν 
γλυκυτητα τής ιδίας φύσεως, έμφυσα τήν μεγάλην αύτοΰ ψυχήν καί 
εμπνεει ζωήν καί πλησμονήν αισθημάτων.

Τήν έαυτοΰ φιλοπατρίαν φανεροί ό 'Όμηρος, όπόταν πάρεισάγη τόν 
Εκτορα ερμηνευοντα τήν πτήσιν τοΰ οιωνού καί άνακράΓοντα ‘«εις 

οιωνός αριστος άμύνεσΟαι περί πάτρης», ή τόν Όδυσσέα έπιθυμοΰντα 
οπως νόηση καπνόν μόνον ά,αοΟρώσκοντα τής κοαναής Ιθάκης, έΐτα δέ 
αποΟανη. Ιό έαυτοΰ φιλοπόλεμον καί τό Οαρσοΰν φανεροί ό 'Όμτοος 
ψαλλων τήν του Άχιλλέως χαράν έπί τί| πανοπλία ην έλαβε παρά 
του Ηφαιστου διά τής Θέτιδος. Τό εύαίσθητον καί ώγενές τής ιδίας 
ψυχής καταδεικνύει ο Ομηρος διά τοΰ «δ α κ ρ υ ό ε ν γ ε λ ά  σ α σ α» 
της Ανδρομάχης. Τήν παιδικήν τής καρδίας του απλοϊκότητα δίατοα- 
νοι ο Ομηρος^δια τοΰ τρόμου τοΰ καταλαβόντος τόν νήπιον Άστυά- 
νακ .α, οποτε ειοε τον ιππιοχαίτην λό?ον δει -όν νεύοντα άπό της άκρο- 
τατης κορυθος τοΰ πατρός. Τήν πατρικήν στοργήν μαρτυρόί ό 'Ό μη- 

Ρ Εκτ° .^  άγκαλορόρουντα τό καλώ c U i  άλίγ-
^  π“λλ! >τα αύτό ^  ^  εύχόμενον τοις θεοίς Γνα

ποτε ειπωσιν οι άνθρωποι τόν άγαπητόν Έκτορίδην «πατρός δ’ ογε
πολλον αμεινων». Γήν πιστότητα τής έαυτοΰ καρδίας παριστα ό 'Ό 
μηρος οια τής σεμνής καί έναρέτου Πηνελόπης. ’Τόν πλοΰτον ττς ε
φευρετικής αύτοΰ διανοίας άποκαλύπτει ό 'Ό μ η ρ ο ς  διά τοΰ παντοίους 
τε οο/,»- « a  μ ρ ζ α  Όϊυο,έω.;. Τό «w j c « Μ ,™
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τω καί ή Ίλιάς ποιείται καθ’ υπαγόρευσιν τής Καλλιόπης. Τό κύριον 
προτέρημα τής ομηρικής εποποιίας είναι ή πλήρης αρμονία της φύσεως 
καί της τέχνης, ή αισθητική καλλονή ή καλή αισθητικό της, καί η  
ταυτότης τοΰ εσωτερικού κόσμου καϊ του εξωτερικού. 'Ο της καλλονής 
ποιητής ούδαμοΰ περιγράφει τήν ωραιότητα τής Άφροδίτης, τοΰ ’Αχιλ- 
λέως καί τής Ελένης· διότι ούτε λόγοι Οά έξήρκουν, ούδέ Οά έδει- 
κνύετο St5 αύτών ή συμφωνία τοΰ όλου μετά τών μερών. Άπό τής έν- 
τυπώσεως όμως, ήν ή της Ελένης παρουσία εμποιεί εις τήν καρδίαν 
τών πολέμοιο πεπαυμένων γερόντων(1 ), δύναται ή φαντασία νά συμπλή
ρωσή τήν άλλως άτελή τοΰ κάλλους εικόνα. Τήν ταυτότητα τών δύω 
κόσμων εικονίζουσιν εύστοχώτατα τά μεγαλοπρεπή επίθετα και αί τε- 
χνικώταται παραβολαί. Ώ ς έπί της "Ιδης ό Ζευς προσέχει τόν νοΰν 
δτέ μέν είς τόν ορυμαγδόν της μάχης τών Τρώων καί τών Αχαιών, ότέ 
δέ εις τόν ειρηνικόν βίον τών Θρακών καί τών 'Ιππημολγών, οΰτω καί 
δ ποιητής στρέφει πανταχόσε τό βλέμμα, καί παρατηρών τάς διαφό
ρους τοΰ βίου σφαίρας ερμηνεύει αύτάς τήν μίαν διά της άλλης. Οί 
θεοί κινούνται έν τώ Όλύμπω ώς κινούνται τά διανοήματα έντϊ) κε
φαλή άνδρός πολυπείρου* ό τών λαών άγων μένει ίσοπαλής ώς ό γνώ- 
μων έν τη χειρί τοΰ τέκτονος· ή θεά άπομακρύνει τό τόξον άπό τοΰ 
προσφιλούς αύτη ήρωος ώς άπό τοΰ ίαου παιδός άπομακρύνει τήν 
μυΐαν ή μήτηρ.

'Ο της εποποιίας δημιουργός πρώτος έτήρησε τόν νόμον τοΰ πα- 
ρισταν αείποτε τήν ήρεμα καί κατά μικρόν προοδεύουσαν π ρ ά ξ ιν  κα 
τό καλόν διαδοχικώς γινόμενον καί τελειούμενον. Περιγράφων τοΰ 
Άχιλλέως τήν άσπίδα, εισάγει ήμας είς τοΰ 'Ηφαίστου τό χαλκεΐον, 
ενθα βλέπομεν τόν περικλυτόν άριστοτέχνην, ίδρώοντα, έλισσόμενον 
περί φύσας, σπεύδοντα, καί κάμνοντα τό εν μετά τό άλλο τά μαρμαί- 
ροντα τεύχεα. Περιγράφων τούς Οωρησσομένους ήρωας, εισάγει ήμας 
είς τάς τούτων κλεσίας, ένθα βλέπομεν αυτούς τιθέντας περί ταΐς κνη- 
μαις τάς καλάς κνημίδας, ένδυομένους τόν θώρακα, κρεμώντας- περί 
τοΰ ώμους ξίφος άργυρόηλον, δέοντας ποσίν ύπό λιπαροΐσι τά καλά 
πέδιλα καί φοροΰντας τήν ίππουριν καί παμφανόωσαν κόρυθα. —  'Ο 
Πάνδαρος τανύει τό τόξον, εξάγει άπό της φαρέτρας τόν πτερόεντα 
ιόν, κατακοσμεΐ αύτόν έπί νευρη, εύχεται τώ ’Απόλλωνι, έλκει όμοδ

( 1 )  Ο δ  νέμεσ ις, Τ ρώ ας κα ί εΰϋκνημ ιδα ς ’Α χ α ιο ύ ς
τ ο ’.ν β ’ άμ»1 γυνα ικ ί ττολίιν χρόνον αλγεα  π ί ι γ ζ ’.ν*  

αίνώ ς άΟανάτγιτι 0ε7)ς είς ώ π α  εοίκεν-

γλυ·;ιοας τε λαβών καί νεΰρα βόεια, πελάζει νευρήν μέν μαζώ, τόξω 
- σιόηρον αμα δέ τειναντος 'αύτδΰ μέγα κυκλοτερές τόξον, λίγξε βιος 

νευρή δέ μέγ Γαχεν, άλ 'ο  δ’δΐστός όξυβελής,
Αλλά τά κυριώτερα ίχνη τοΰ καθόλου έλληνικοΰ βίου έξεικονίζουσιν 

οι ανθρώπινοι χαρακτήρες. Ααμπράν καί έλευθέραν θέσιν κατέχουσιν έν 
τοις μεγάροις αί γυναίκες, ών ή^άξία όμολογειται καί τιμαται παρά 
πάντων. Αγαθή δέσποινα κυβέρνα τά τοΰ οίκου ή ’Αρήτη, ήν ό ’Αλκί
νοος έτίμησεν «ώς ουτις έπί χθονί τίεται άλλη». 'Η Ουγάτηρ αύτής 
Ναυσικάα είναι αυτή ή καλλονή καί ή άγνοτάτη παρθενικότης. Σεβα
σμόν τοΐς πασιν έπιβάλλει ή τό ίδιον πταίσμα ομολογούσα Έ λέ ,η. Ώ ς 
μητέρες και συ».υγοι ένθεν μέν ή "Ανδρομάχη μετά τής ιερας άγάπης 
καί της αισθαντικότητος της καρδίας της, ένθεν δέ ή Πηνελόπη μετά 
τής υπομονής, της πιστότατος, τής έλπίδος καί τής συνέσεως αύτής, 
παρέχουσι τό πρότυπον άκραιφνοΰς φύσεως γυναικείας κατ’ άντίθεσιν 
προς τήν ανδρικήν φύσιν τοΰ άμύντορος τής πατρίδος "Εκτορος καί τοΰ 
πολυμήχανου Οουσσέως. Μεταξύ τών άνδρών δέν ελλείπει ούτε έν τ?ί 
’ίλιάδι ό ̂ δυσειδής καί άμετροεπής Θερσίτες, ούτε έν τη ’Οδύσσεια ύ  
ύπερβιον έχοντες ύβριν μνηστήρες. 'Ο μεγαλόθυμος Άχιλλεύς συναι
σθάνεται καί τήν έπί ττ; άτιμία οργήν καί τήν έπί τώ φόνω τοΰ Πα
τρόκλου αφατον λύπην. 'Ο φοβερός ουτος νεανίας, ό παρά τοΰ ποιητοΰ 
ωσανεί δνειδιζόμενος ότι άεικέα μήδετο έργα, τηρεί όμως έν τη γενναία 
καρδιά του πολύτιμον κληροδότημα τήν γλυκυτάτην πραότητα τής 
θείας αύτοΰ μητρός. Ει καί έξέχων ώς λαμπρότατος άστήρ κάλλει καί 
ρώμη, προτιμά δμως βραχυβιότητα καί αφθιτον κλέος αντί άδοξου ζωής 
και μακροχρονίου, είς τον θάνατον δέ άτενίζων συνδέει την χαρμονήν τοΰ 
βίου και τοΰ θανατου τήν περιφρόνησιν. Εί καί άπών έκ τοΰ πολέμου 
καί νηυσί παρήμενος ώκυπόροισι, ποθεί δμως αύτήντε πόλεμόν τε, ψάλ
λει ενώπιον τοΰ Πατρόκλου ηρωικά άσματα φρένα τερπόμενος φόρμιγ- 
γ ι λιγείη, μηνύει δέ προς τόν ’Αγαμέμνονα δτι «όστις άνήρ άγα0ος 
καί έχέφρων τήν αύτοΰ φιλέει καί κήδεται». ’Αγανακτεί μέν έπί τη 
ΰβρει, άλλά δέν άποπλέει εις τήν Φθίαν, δέν έγκαταλείπει τούς ’Α
χαιούς, οίκτείρει αύτούς τειρομένους καί εύχεται Γνα άπολεσθη εκ τε 
θεών εκ τ άνθρώπων ή έρις καί ό χόλος όστις «γλυκίων μέλιτος κα- 
ταλειβομένοιο ανδρών έν στήθεσιν άέξεται ήύτε καπνός». Δακρυχέοντα 
οε βλέπων τόν Πάτροκλον παραβάλλει αύτόν, ό δρμητικώτατος άμα 
και τήν καρδίαν ευαίσθητος, κούρη νηπίη, ήτις, κατόπιν της μητρός 
τρέχουσα, λαμβάνει αύτήν άπό τοΰ ένδύματος και δακρΰουσα προσβλέ



πει είς αυτήν, Γνα τήν κράτηση είς τάς άγκάλας. 'Ο εύνους τοΐς θεοίς,, 
καί μάλα περ θυμώ κεχολωμένος, ακούει όμως της ^ωνης αυτών καί 
διά τούτο τιμάται έπαξίως.

Απέναντι τοΰ θεομανοΰς Άχιλλέως, δν κοσμεί τοιαύτη άπλοϊκότης 
καί νεανική ειλικρίνεια, ώς τε μισεΐ ώς τάς πύλας τοΰ 'Άδου τόν 
άνδρα «ός χ ’ έτερον μέν κεύθη ένί φρεσ^, άλλο δέ.είπη», Γσταται 
ώς πρότυπον γνησίου 'Έλληνος ό πολύπειρος Όδυσσεύς, όστις, διά 
της συνέσεως,. τοΰ θάρρους, της ρώμης, ιδίως δέ διά τής πολυφροσόνης 
αύτοΰ, άναδείκνυται αείποτε υπέρτερος τών δεινότατων κινδύνων. Ώ ς ό 
Άχιλλεύς έπί κάλλει καί ρώμη, ούτως εξέχει ό Όδυσσεύς έπί δολοφρο- 
σύνη· γινώσκει όμως καί. τό τόξον νά τανύη,. καί τόν δίσκον νά ρίπτη, 
καί νά νικα εν τε τ?ί πάλη καί έν τώ δρόμω. Ό  μέν Μενέλαος άγορεό£ι 
επιτροχάδη ν ό δέ. Όδυσσεύς πήγνυσι πρώτον τά όμματα κατά χθο- 
νός, κρατεί τό σκήπτρον άστεμφές ώς ζάκοτός τις καί άφρων, ύστερον 
δέ μεγάλην άφίησιν έκ τοΰ στήθους φωνήν καί έπεα νι^άδεσιν ίοικό- 
τα χειμερίησιν. Εί καί πρός τούς καιρούς αείποτε συρ.[/ορ<?ούμενος, ου
δέποτε λησμονεί δν προέθετο σκοπόν, άλλ’ έπι οεΐ τά πρόσφορα είς αύ
τόν μέσα. Είς τήν άγριότητα καί τήν υπερβολικήν βίαν. άντιτάσσει τόν 
δόλον. Νηφάλιος ών, έπιδ'ώκει όμως τά παράτολμα καί παρακεκιν- 
δυνευμένα· θέλει δέ Γνα πολλών ανδρών καί άστεα Γδη καί νόον γνώ. 
"Οντως ελληνική ή αύτοΰ ^ιλομάθεια, έλληνική ή πρός ττ̂ ν κουριδίην 
άλοχον πίστότης, έλληνική ή φιλοπατρία, τής οποίας δέν κατισχύου- 
σιν ούτε τής Κίρκης τά φίλτρα, ούτε ή νεότης καί ή άθανασια ήν 
ύπισχνεΐται ή Καλυψώ. Δάκρυον χαράς λείβεται τών παρειών αύτοΰ 
βλέποντας τήν Πηνελόπην, τόν Τηλέμαχον, καί τάς πιστάς Οεραπαί- 
νας. Ή  δολοφροσυνη αύτοΰ είναι τοσοΰτον άχώριστος άπό τής θεοσε- 
βείας ώςτε καί νικών δέν ύβρίζει τούς νεκρούς τών έχθρών αύτοΰ. Διά 
τήν ελληνικήν τηρησιν τοΰ χρυσοΰ μέτρου, διά τήν ελληνικήν εύλάβειαν 
παρέχει αύτώ την θείαν αύτης χάριν καί ή τής σοφίας θεά.

Ή  ’Ιλιάς είναι ό προφητικός μΰΟος τής έλληνικής ιστορίας. Η  

Ε λλάς έπιγιγνώσκει έαυτήν διά τοΰ άγώνος κατά τής Ανατολής., 
Χαλαρώς πως συνδέονται πρός άλλήλας αί έλεύθεραι έλληνικαί πολι-. 
τεΐαι, ώς οί άπ’ άλλήλων άνεξάρτητοι ήρωες τής Ίλιάοος συνδέονται: 
διά μόνου τοΰ κοινοΰ σκοποΰ. Διά τών κατ’ ιδίαν άγώνων άναπτύσσεται 
τό ώραΐον άνΟεμον τοΰ όλου, Ά λ λ ’ ή τών κυριωτέρων πολιτειών έρις* 
ώς ενταύθα ή τοΰ Άχιλλέως καί τοΰ Άγαμέμνο- ος, άποβαίνει όλε-, 
θρία είς όλον τό έΟ .ος έπί τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου» Τελευταίο·'»

συνέρχονται συμπασαι αί δυνάμεις, ό δέ Αλέξανδρος καταβάλλει τήν 
Ανατολήν. Αύτό τό έπος πρσκατήγγειλε τόν έθνικόν χαρακτήρα καί 

τόν προορισμόν τών Ελλήνων. Ά λ λ ’ ύπό τόν πέπλον τών έξωτερικών 
φαινομένων καλύπτεται ήθικωτέρα τις καί μάλλον ιδεώδης βάσις τών 
ομηρικών έπών. Ό  Άχιλλεύς, ή είκών αύτη τής θεοφυτεύτου καί θεο- 
φορήτου νεανικής ρώμης, μή τηρήσας τό χρυσοΰν μέτρον, άλλά περι- 
πεσών είς ύβριν, λαμβανει τέλος τραγικόν. Μυρία άλγεα εις μυρίους ά- 
ΰώους  ̂οιά τής πρός τόν Αγαμέμνονα μήνιος προξενήσας, τιμωρείται 
στερούμενος τοΰ άρίστου τών ^ίλων. Άνυ^οΰται όμως ύπεράνω τών 
επιγείων, καθαιρεται, καί λαμπρύνεται άποθνήσκων ύπέρ τοΰ καθήκον- 
το„ . ής φιλίας και χαριν τής οόξης. Αποθνήσκει δέ άφ’ ού παρά τοΰ 
Α /αμεμνονος άτιμασθεις τιμηθτ) παρά τών θεών οπότε ούδεΐς τών 
Αχαιών ήούνατο ν άποκρούση τούς Τρώας, άναβαίνει αύτός έπί τό 
τείχος καί όιά μόνης τής παρουσίας καί τής βοής του φυγαδεύει έκεί- 
νους και σω^ει τούς έαυτοΰ. Επίσης ηθική καί ιδεώδης είναι ή βάσις 

Οουσσειας, ητις κηρύττει διαπρυσίως τόν έν ττ; ιστορία δάκτυλον 
Γης Θείας Προνοιας, τους διέποντας τόν κόσμον καί τήν ύβριν τιμω- 
ροΰντας ηθικούς νόμους καί τήν έλληνικήν τοΰ Όδυσσέως μετριότητα. 
Ο άνθρωπινος βίος ομοιάζει πρός πλοΰν. Ό  πρός τήν πατρίδα πλέων 

καί πολλά πασχών ηρως έξεικονίζει τήν πρός τήν άληθή πατρίδα πλέου- 
σαν ψυχήν, τήν αγωνιζομένην κατά τών θέλγητρων καί τών άναγκών 
τοΰ κόσμου. Διά τοΰ θάρρους καί τής συνέσεως νικάται ή βία καί ή ά- 
γριότης τών Κυκλωπων. I I  παρά τοΐς Λωτοφάγοις άπόλαυσις βίου 
άνετου παραγει ημάς Γνα λησμονήσωμεν τόν ύψηλότερον ημών προο
ρισμόν. I I  σαρκική ηοονή άποθηριοΐ τόν άνθρωπον, έως ού τό έν αύτώ 
λανθα',ον θειον της άληθειας φώς κατίσχυση τών γοητειών τής Κίρ
κης. Σκύλλα και Χαρυβοις είναι τά δύο άκρα, δί’ ών πλέει τό ήμέτε- 
ρον σκάφος. Ίο  άσμα τών Σειρήνων, τήν λιγυράν φωνήν τής τιμής, ά- 
κουουσιν ούχί τά βέβηλα καί κηρώ έσφραγισμένα ώτα, άλλ’ ό εύγενής 
άνήρ ό δεοεμενος εις τά στέλεχος τής πρός την ιδέαν, τήν πατρίδα καί 
τό; έρωτα πιστεως. H τών Κικόνων νίκη παραινεί ήμας Γνα καί μετά 
τήν έπιτυχιαν μηοέποτε ραθυμώμεν. Ασφαλώς πλέομεν τόν πλοΰν τής 
ζωής, όπόταν έχωμεν τήν έκ τής πείρας ηρεμίαν καί καθαριότητα τοΰ 
πνεύματος, ώς ούριον άνεμον, δν πέμπει ήμϊν ό Θεός, ό τούς άλλους 
άνεμους παραοιόων ημΤν εν ασκώ δεδεμενους. Τούτους όμως ανοίγει 
πολλάκις η πλεονεςία και τα άλλα πάθτ, τότε δέ άποτυγχάνει ή σω
τήρια. Μέγιστος πειρασμός είναι ή ένδεια καί ή πείνα· άλλ’ ούδέ πει-



νώντες πρέπει ν’ άμαρτήσωμεν εις τόν Θεόν καί νά φάγωμεν τάς ίεράς  
τοϋ ήλιου βοΰς. Τό άμάρτημα βοα, τά δέρματα μυχώνται, έπί τούς 
ύβρίσαντας δέ κατασκήπτει ό της Νεμέσεως κεραυνός. 'Ο θέλων τήν 
ψυχήν αύτοΰ σώσαι άπολέσει αύτήν, καί θα,όρ'αλέως άτενίσει εις τοδ- 
θανάτου τό πρόσωπο') έν αύτω τώ κινδυνω, έν τώ 'Άδη. Όπόταν μέλλη 
νά καταπόντιση ήμας τής τύχης ή τρικυμία, ή θεία χάρις άποστέλλει 
ήμϊν τό σωστικόν κρήδεμνον τής Λευκοθέας. "Ιδού ό προορισμός ημών.- 
Όφείλομεν νά φανώμεν άξιοι τών θείων δωρημάτων, νά πραγματιώσω- 
μεν διά τών πράξεων τήν ήμετέραν φύσιν, νά άποκτήσωμεν διά πόνου 
καί άγώνων όσα έδάνεισεν ήμΐν ή τύχη. Καί ό Όδυσσεύς αγωνίζεται 
υπέρ του βασιλείου καί τής Πηνελόπης αύτοΰ, έως ου άνευρη άμφότε- 
ρα, έν άμφοτέροις δέ τήν ειρήνην καί τήν μακαριότητα. 'Η  ιστορία είναι 
ή διά λόγου καί ελευθερίας επάνοδος εις τήν αρχήν. Τοισύτους θησαυ
ρούς εχει- ό μέγας τής Ελλάδος καί της άνθρωπότητος 'Όμηρος.

. . . .  βαΟυρ^ε(ταο μ έγα  σθένος Ώ κεα νο ΐο , 
έξ ουπερ π ά ντες π ο τα μ ο ί κα ι π ά σ α  θάλασσα 
κ α ι π α σ α ι κρήναι κα ι φρείατα μακρα νάουσιν.

Ή  επική ποίησις είναι ή ήώς τοΰ πολιτισμοΰ, ή πρώτη λέξις δι’ ης 
τό ελληνικόν ΙΟνος άπεκάλυψε τήν έαυτοΰ ουσίαν, ή αποθήκη έν f, άπε- 
ταμίευσε τάς περί κόσμου καί Θεοΰ θεωρίας αύτοΰ» Έ ν τοΐς παναρ- 
χαίοις χρόνοις οί άοιδοί συλλέγοντες τά άξεστα πλήθη, έδίδασκον και 
έξημέρουν αυτά άναπληροΰντες διά τής ιερατικής πο'ήσεως τούς πολι
τικούς, κοινωνικούς καί άστικούς νόμους. Έν τή ήρωϊκη έποχη, καθ’ ήν 
ένωθεισών τών ελληνικών φυλών έτελέσθησαν έργα θαυμάσια, ή μέν 
πράξις έξήγειρε τόν λόγον, ή δέ πρότερον ψελλίζουσα ποίησις μετε- 
ποιήθη εις ασμα'ιλιγυρόν. Έξωτερικαί εντυπώσεις ώφειλον ίνα έξυ- 
πνίσωσι τόν κο:μώμενον πνευματικόν βίον, νέος καί σημαντικός κόσμος 
ώφειλεν Γνα άνοίξη"τοΰ βρέφους τά αισθητήρια, καθαρά τις δέ άκτίς νά 
οιασκεδάση άπό τών οφθαλμών του τό ζοφερόν σκότος. Τότε δή:ή 
παιδική καρδία έχύθη δλη εις τόν έξεγείραντα αύτήν εξωτερικόν κόσμον, 
καί μετά παιδικής άφελείας καί άθωότητος ήκροάσατο τής ιστορίας 
θαυμασίων ηρωικών μύθων, επικινδύνων έπιχειρημάτων, καί παραδό
ξων εις άγνώστους χώρας και θαλάσσας πλανήσεών. Ούτ<ος έγεννήθη 
ή διήγησις καί ή έποποιία.

Καί πρό τών τρωϊκών^ήκμαζον έν Έλλάδι πολλαί πολιτεΐαι· παν- 
ταχοϋ'ΊλαμπονΤαί αύλαί τών βασιλέων, οιτινες πατριαρχικώς κυβερ-

νωντες εβουλευοντο μετα τών άριστων περί τής πολιτείας, ώδήγουν 
εν πολεμώ τά πληθη, ενεθαρρυνον έν ειρήνη τήν γεωργίαν, κατά δέ 
τάς εορτάς άνεπολουν μετά τών οικείων παρά τήν εστίαν τούς μύθους 
τών αρχαιότερων χρόνων. Κοινωνικοί, λάλοι, φιλήκοοι, φιλέορτοι καί 
φιλαγωνιστικοι υπήρξαν οι Ελληνες άνέκαθεν* ή θρησκεία αύτών προ- 
σελαβεν ιλαρόν χαρακτήρα, εκοσμηθη οε καί ό Όλυμπος ώς βασίλειος 
οίκος, ένθα άοιακόπως τελούνται έορταί καί άγώνες, μολπή τ1 όρχη- 
σ Γυς τε, και ένθα έν τ^ άπολαυσει τής ηδονής λησμονεΐται πασα μέ
ριμνα καί αύτή η τοΰ κοσμου κυβέρνησις. 'Ωσαύτως καί τά τών βα
σιλέων ανάκτορά κοσμοΰνται διά της παρουσίας θείων άοιδών. Παρά 
τώ^βασιλεΐ τών Φαιάκων Άλκινόω ό Δημόδοκος έντιμον κατέχων θέ- 
σιν έν τώ μεσω τών δαιτυμόνων ψάλλει τάς πλάνας τοϋ Όδυσσέως 
ένώπιον|αύτοΰ τούτου. Παρά τοΐς μνηστηρσι τής Πηνελόπης ό πολλά 
εργα θεών τε_άνορών τε ειοώς Φήμιος «Αχαιών νόστον άειδε λυγρόν, 
δν έκ Τροιης έπετείλατο Παλλάς Άθήνη». Απερχόμενος εις τήν 
Τροίαν ό Αγαμέμνων όιεπιστεύθη τήν έαυτοΰ σύζυγον εις άοιδόν αν- 
δρα· έφ’ δσον ουτος έμενε παρ’ αυτή, άνθίστατο και ή Κλυταιμνήστρα 
εις τά δελεασματα τοΰ Αιγισθου· οπότε όμως ό ΑΓγισθος άπέστειλε 
τον άοιοον εις νήσον ερημη^| ίνα γένηται έλωρ τών οιωνών και κυνών, 
τοτε δή έΟελων έθελουσαν άνήγαγε τήν Κλυταιμνήστραν εις τόν έαυτοΰ 
οίκον, κατεπεφνε δέ τον Αγαμέμνονα δειπνίσας ώς τίς τε κατέκτανε 
βοΰν έπί-φάτνη.

Εκ τών άνωτερω έξαγεται οτι τό έπος δέν έγεννήθη διά θαύματος 
μοναόικοΰ έν τη ιστορία τής ελληνικής ποιήσεως, ώς ή Άθηνα έκ τής 
κεφαλής τοΰ Διος, ούόε προεβη εις τήν άκμήν αύτοΰ δι’ ενός και μόνου 
ποιητοΰ* αλλ ανεπτυχθη/κατά μικρόν, εως ού άπήνεγκεν άγλαοτάτους 
καρπούς έν τοΐς όμηρικοΐς χρόνοις συνεπεία τών τρωικών πολέμων 
και τής πρός^το ασμα κλισεως σύμπαντος τοΰ έλληνικοΰ έθνους.

Ε'.

'Η λυρική καλείται συνήθως ποίησις ε σ ω τ ε ρ ικ ή  ή έ ξ υ π ο 
κ ε ίμ ε ν ο υ .  Ούτω ο όνομα·,εταη3 τε ψυχικός τοΰ άνθρώπου βίος κατ’ 
άντιθεσιν προς τόν κοσμον τόν έξωτερικόν, και πασα άτομική ή κατ’ 
άνθρωπο'λάλήθεια κατ άντίθεσιν πρός τάς^άληθείας τάς προδήλους 
καί αύταποδείκτους.



Ά λλα  καί τόν ψυχικόν βίον καί τήν κατ’ άνθρωπον αλήθειαν θαυ- 
μασίως μετχζοιεΐ ό λυρικός εις οργανικόν καλλιτέχνημα, όπόταν αί 
παρ’ αύτοΰ κρουόμεναι χορδαί διεγείρωσιν έν πάσαις ταΐς καρδίαις 
παραπλήσια αισθήματα, καί συγκινώ σι τήν καθολικήν ουσίαν τής άν- 
θρωπότητος έν όλω αυτής τω βάθει και τη λεπτότητι.

Τό λυρικόν ασμα τοΰ νοσταλγοΰντος Έλβετοΰ, καί τοι δν άπλή 
Ικχυσις μιας μόνης ψυχής, έκδήλωσις επιθυμίας πρός τήν ώραίαν καί 
μεμακρυσμένην αύτοΰ πατρίδα, έκφράζει όμως περιπαΟέστατα μίαν 
γλυκύΟυμον νοσταλγίαν, ένα μυστηριώδη πόθον πάσης ανθρώπινης 
καρδίας πρός παράδεισον άπολωλότα. —  Οι ανώνυμοι ποιηταί τών 
ήμετέρων δημοτικών ασμάτων όλον τοΰ 'Έλληνος τόν οργανισμόν 
κλονοΰσι, καί ότέ μέν φαιδρώς ότέ δέ άλγεινώς τήν ψυχήν αύτοΰ δια- 
τιθεΐσιν, ύμνοΰντες τάς φυσικάς καί άπαραμίλλους τής ελληνικής χώ
ρας καλλονάς, κλαίοντες τών φιλτάτων τίjv άωρον τελευτήν (1 ), τρα- 
γωδοΰντες τόν τυχοδιωκτικόν βίον τών ναυτιλλομένων, πενθοΰντες τάς

1 ) Έ κ  τώ ν ασ μ ά τω ν τή ς  νεω τέρας ημ ώ ν λυρικής έποποιΐα ς τ ις  δεν άναπολε 

Ιν τα ΰ θ α  τό εις πλείσ τα ς εύρωΛαϊ/.άς γλώ σσ ας μ,εθερμηνευθέν « Ό  Χ άρος κα ι α ί 

ψ  υ^αί»;
Τ ί είναι μαϋρα τα  βουνά, κ α ι στέκουν βουρκω μένα ;
Μην άνεμος τα  π ο λ έμ α ; μήνα  βροχή τά  δέρνει;

Κ ’ ούδ’ άνεμος τά  π ο λ έμ α , κ ’ ούδέ βροχή  τά  δέρνει*

Μόνε δ ιαβα ίν’ ο Χ άροντας μ'ε τους ά πεθαμμένους. 
γέρνει τούς ν’ους ά π ’ έμ προσ τά , τους γέροντας κ α τό π ι,
Τ ά  τρυφερά πα ιδόπου λα  στή  σέλλ’ άραδιασμένα . J
Π αρακαλοΰν οί γέροντες κ ’ οί νέοι γονα τίζουν.
«Χ άρε μου, κόνεψ’ εις χω ριόν, κόνεψ’ ε’ις κρύα βρύσι,
»Ν ά πιουν οί γέροντες νερό, κ’ οι νέοι νά λιθαρίσουν,
«Κ αί τά  μ ικρά πα ιδόπου λα  νά μάσουν λουλουδά κια .»  —
»&’ ούδ’ εις χω ριόν κονεύω γ ώ , κ’ ουδέ ε!ς κρύα βρύσι,
»’Έ ρ χ ο ν τ ’ οι μ ά να ις  γ ιά  νερόν, γνωρίζουν τά  π α ιδ ιά  τω ν , 
«Γ νω ρίζοντα ι τ ’ άνδρόγυνα κα ί χω ρισμόν δέν έχο υν .»

Ό  εκγε .μ α ν ίσ α ς αυτό μέγ ισ τος τώ ν νεωτέρων πο ιη τώ ν Γοίτθιος εγραφε περί 
αοτοΰ τώ  482-5. « 'Ο σ ά κ ις  α π ή γγε ιλ α  αυτό, βαθυτάτην καί άνέκφραστον Ινεποίησα 
το ΐς  άκροατα ις μου έντύπω σ ιν. Σ υνεκίνη σα  ολας τά ς  δυνάμεις τή ς ψ υ χ ή ς , τή ς  

καρδία ς, τοΰ πνεύμ α τος κα ι ιδ ίω ς τή ς  φ αντασ ία ς. Π άντες έπεθύμησαν ό’πω ς ιο ω - 
σιν αυτό γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ν "  και μ εγά λ η  άναμφ ιβόλω ς τ ιμ ή  Οά ώφείλετο εις τον 
κατορθοϋντα "να π  ραστήσ-Q διά χρ ω μ ά τω ν  τόν τα χύ π τερ ο ν  κα ι έρ μ η τικω τα το ν  
Χ άοω να  Ιν ο λη  αύτοΰ τή  βία κ α ί λύσσϊ) άρπάζοντα  τήν λείαν κα ί γ ινόμενόν α -  
φαντον.» Τ ώ  οντι τό ασμα  τοΰτο , κ α τά  προτροπήν τοϋ Γοιτθίου, ποοετέθη ώ ς γέ 
ρας το ΐς άσχολουμένοις περί τά ς ε ίκασ τικά ς τέχνα ς· έκ τώ ν ες γραφεισών εικο 

νων εοραβεύθη ή Κ . L p y b o ld .

τοΰ έθνους βασάνους, κλεΐζοντες τά ηρωικά κατορθώματα τοΰ κλέφτου 
καί άνατιθέμενοι τήν έλπίδα εις τόν αυτουργόν τής αληθινής ελευθε
ρίας (1 ). —  'Ο ποιήσας τάς ' ΓποΟήκας Τυρταίος, ό τό πολεμιστήριον
συντάξας.................. , ό τό μασσαλιωτικόν θούριον ασμα φιλοτε-
χνήσας Γαλάτης μυριάδας ψυχών έξήγειραν έκ τοΰ ληθάργου, μυ
ριάδας ψυχών παρώτρυναν εις αγώνα τόν καλόν, διότι ή υπερβολική 
αύτών δίψα πρός τό φιλοπόλεμον καί φιλελεύθερον κατέστη άσπαστη 
διατράνωσις τής φιλοπατρίας εθνών ολοκλήρων. Διά τόν αύτόν λόγον 
ομόθυμος εκατομμυρίων ψυχών έκφρασις λέγεται καί νομίζεται ή έν 
τοΐςψαλμοΐς τοΰ Δαυίδ έξαγγελλομένη χαρμονή έπί τγ χχλγ  φύσει, 
ή οδύνη καί συντριβή έπί ταΐς άμαρτίαις, ή τής άπελευθερώσεως έλπίς, 
ή εις Θεόν πεποίθησις,

‘Ο έπικός ποιητής κρύπτεται όπισθεν τοΰ ϊδίου ποιήματος· αί τοΰ 
βίου εικόνες, ιοία δυνάμει ένώπιον τών πνευματικών αύτοΰ οφθαλμών 
παρερχόμεναι, συνδέονται αύτομάτως εις συμπλέγματα, προσλαμβά- 
νουσαι ούτως έσωτερικήν ένότητα καί άλληλουχίαν.

'Ο λυρικός τουναντίον παρίσταται αύτός εις τό μέσον, έκφωνεΐ ώς 
άλλος Αρχιμήδης «δός μοι παστώ καί τάνγάν κινήσω» καί διά μιας 
άποκαλύπαει τήν ισ χ ύ  ν, τόν π λ ο ΰ τ ο ν καί τήν ε λ ε υ θ ε ρ ία ν  
τοΰ έαυτοΰ πνεύματος. Προσοικειούμενος τόν κόσμον όλον, άναπαριστα 
αύτόν μετ’ ολίγον, ούχί όπως πραγματικώς εχει, άλλ’ όπως έσοπτρί- 
ζεται έν -η) έαυτοΰ ψυχΐ]. Καθ’ δν τρόπον ή τών όλων φύσις Οά ήτο 
άπέναντι ημών άηχόν τι καί ζοφερόν, εάν μή προσέβαλλον τά μέν ώτα 
αί τοΰ άέρος κυμάνσεις, τά δέ όμματα αί τοΰ αιθέρος δονήσεις, καί έάν 
μή κατέλειπον έντυπώσεις τάς οποίας έπεξεργαζομένη ή ψυχή μετα
ποιεί εις ήχους καί χρώματα οι’ ών άντιλαμβανόμεθα τοΰ έξω κόσμου, 
ούτω δέν θά ύπήρχεν ούτε ψυχικός βίος, ούτε ποίησις λυρική, έάν

1 ) Θ α υ μ ά ζοντες (λ έγε ι ό Φ ω ριέλος) τήν άνέλπιστον τών δη μ ο τικ ώ ν τή ς  'Ε λ 

λάδος ασ μ άτω ν καλλονήν, λυπούμεθα κ α τ ’ ά ρ χά ς  άγνοοΰντες το ύ ; π ο ιη τά ς  αύ
τώ ν οπω ς άποδώσωμιεν ένί έκά στω  όνομαστί πρέποντα  φόρον θαυμασ μού κα ί α 
γ ά π η ς . Μ ετ’ ολίγον δμ ω ς κ α τισ χύ ε ι τή ς  λ ύ π η ς  ή χώ ν  θαυμασμός πολύ  υψ ηλό
τερος. Ά να π ο λ ο ϋ μ εν  α ύ τ ό  τ ό  ε λ λ η ν ι κ ό ν  ε 0 ν ο ς , τό όποιον π ο ιε ί κα ί λ η 
σμονεί κα ί πάλιν μ ετα π ο ιε ί το ιαϋτα εύγενή ά σ μ α τα  άναπςλοϋμεν τούς ά γνω μ ους 
έκείνους δυ .σ τυ /ε ίς, τούς μηδέν αλλο γ ινώ σ κ ο ντα ς ή  τό ά ,α π ^ ν  κα ί τό πάσ χειν" 
άναπολοϋμεν τά  π λ ή θ η , # τ ινα  εί κα ί μ ή  επ ισ τά μ ενα  τή ν  ακρίβειαν τή ς  τ έ χ ν η ς , 
αισθάνονται δμ ω ς έν τώ  β,άθ-ι τή ς  καρδίας αύτώ ν τήν ίσ'^ύν τοιούτω ν άρμονιώ ν, 
Ή  δέ ψ υχή  η μ ώ ν ανακράζει «’’Εθνος τοιοϋτον προώρισται ύ π ό  τοΰ Θ εοΰ  "ν® 
μεγαλουργγ’σ·^.»



μή έ/έκτητο ό ποιητής τήν ίσχυράν δύναμιν του διοραν έν όλη τ?, πλη
σμονή τής φύσεως*καί τής ιστορίας τήν άντανάκλασιν τής ουσίας αύ
τοΰ. Αύτός είναι ό ήλιος, ό φωταυγεΐς έπί τήν φύσιν έπιχέων άκτΐνας" 
άπό τοΰ όφθαλμοΰ αύτοΰ άνατέλλει ή εωθινή άχτίς ή έκκαλοΰσα τούς 
ήχους έκ τοΰ μεμνονείου τών ψυχών άπό τοΰ στόματος αύτοΰ εξέρ
χεται ή πνοή ή ζωοποιούσα τά πλάσματα τής χειρός. Ή  άπαλή καρ- 
δία του έχει τοσοΰτον λεπτάς χορδάς, ώστε, ώς άλλη τις φόρμιγξ 
Αιόλου, δέν προσδειται πλήκτρου ή χειρός όπως έκκαλέση τούς ήχους, 
άλλ’ έξαρκεΐ αυτή ή πραοτάτη άόρατος αύρα. Μικρά άφορμή άνοίγει 
αύτώ πέλαγος διανοημάτων πολλά τά μή συγκικοΰντα τούς άλλους 
συγκινοΰσι τόν λυρικόν πολλά παρερχόμενα άπαρατήρητα υπό τών άλ
λων, έν αύτώ γίνονται κάμινος αισθημάτων καιομένη. Ά λ λ ’ άπό τών 
βυθών τοΰ ψυχικοΰ τούτου σάλου διά τής ιδίας ελευθερίας τό πνεΰμα 
αύτοΰάνακουφίζων καί ύπεράνω τοΰ κλύδωνος τών κυμαινόμενων αισθη
μάτων άνυψούμενος, άπαλλάσσεται άπό τοΰ κράτους αύτών, καί ώς έμ
πειρος κυβερνήτης διευθύνων συναρμολογεί καί παριστα αύτά διά καθα- 
ρωτάτων τύπων καί κατά μελικήν άλληλουχίαν. Ή  χαρά τής άπελευ- 
θερωθείσης αύτοΰψυχής έπιχέει είς τάς εικόνας γοητείαν καί χάριν- ή 
σαφήνεια τών διανοημάτων ά- αδεικνύει αύτάς καθολικάς άληθείας· ή 
ισχύς αύτών μεταδίδει τοΐς άκροαταΐς τόν ήλεκτρικόν σπινθήρα και 
καθιστά αύτούςμετόχους τοΰ ψυχικοΰ αύτοΰ βίου.

Ό  Δαυίδ έκθαμβούμενος ύπό τής ποικιλίας, τής τάξεως και τής 
καλλονής τοΰ κόσμου, καί εύχαριστών τώ Δημιουργώ, τώ χάριν τοΰ 
άνθρώπου τά πάντα είς τό είναι παραγαγόντι, λαμβάνει τήν θεοκίνη- 
τον λύραν, προτρέπει τήν έαυτοΰ ψυχήν Γνα εύλογή ση τόν Κύριον καί, 
ώς έμψυχον όλην τ ψ  κτίσιν φανταζόμενος, προσκαλεΐ τόν ήλιον, τό 
<5ρώς, τούς άστέρας, τάς θαλάσσας, τούς ποταμούς, τά όρη καί τούς 
άνεμους, όπως αίνέσωσι τόν πάνσοφον καί παντοδύναμον καί πανάγα- 
Gov τής φύσεως πλάστην και βασιλέα. Άτενίζων τό ομμα πρός τά άνω, 
βλέπει τόν Θεόν ένδεδυμένον έξομολόγησιν καί μεγαλοπρέπειαν, άνα- 
βαλλόμενον φως ώς ίμάτιον, έκτείνοντα ώσεί δέρριν τόν άπέραντον τοΰ 
ούρανοΰ θόλον καί στεγάζοντα τοΰτον διά τών ουρανίων ύδάτων θριαμ
βευτικόν τής θεότητος άρμα υπολαμβάνει τά ούρανοδρομοΰντα νέφη, 
πτερόεντας Γππους τούς ορμητικούς άνεμους, πιστούς δέ θεράποντας 
καί ύπηρέτας τάς πανταχόσε στελλομένας θυέλλας καί βροντάς καί 
άστραπάς καί κεραυνούς καί φλόγας πυρός. Στρέφων ό Δαυίδ μικρόν 
πρός τά κάτω, βλέπει έν τή άτμοσφαίρα άσφαλώς αίωρούμενον τόν είς

τον αιώνα τοΰ αίώνος ού κλιθησόμενον πελώριον τής γης όγκον, όστις 
εισετι περικαλύπτεται ύπό ρευστοΰ πέπλου. ’Αλλά τά υδατα ταΰτα, 
εν οις η γή ητο κρεμαμένη, άμα άκούσαντα τήν φοβεράν καί βροντώ- 
η του Κυρίου φωνήν δειλιώσι καί μυκώμενα φεύγουσιν είς τά όπίσω. 

Γοτεοη αναβαινουσιν αί τών όρέων άγέρωχοι κορυφαί, καταβαίνουσι 
και εξαπλουνται τά εύρέα τών πεδιάδων νώτα, τά δέ είς μίαν συναγω
γήν συρρευσαντα υδατα κυμαίνονται καί έξογκοΰνται, αλλά δέν παρέρ
χονται ην ο τοΰ Θεοΰ δάκτυλος Ιθετο όροθετικήν γραμμήν, ούδ’ έπι- 
στρεφουσι καλυψαι τήν γην. Μετάρσιαι νεφέλαι δροσίζουσι τάς ύψηλάς 
κρημνωρειας- έλικοειδεΐς ρύακες άρδεύουσι τάς κοιλάδας- βράχοι άντη- 
χουσι το κελάδημα τών έν τώ άέρι νηχομένων ή έν ύψιπετήλοις δέν- 
οροις εφεζομενων  ̂πτηνών ή εγκυμονούσα γή γέννα μυριάριθμον πλη-

φΓ οω7> μελλ°νΤων Γνα χΡ>Ρμεύσωσιν είς τόν κατακυριεύσοντα τής 
γης άνθρωπον. Η ύπό τών πλοίων διαπορευομένη άμέτρητος θάλασσα 
Ρριθει καιαυτη νηκτών μικρών καί μεγάλων. Τό παν διγ-υθετήθη ούτω 
πανσοφως ωστε ό ̂ ποιητής άνακράζει ((ώς έμεγαλύνθη τά έργα σου, 
Κύριε.» Οποταν ουση ό χρυσοκολλήτω άρματι έμβεβηκώς ήλιος, 
υπεικουσα εις την προσταγήν τοΰ Κυρίου διαχέεται είς τήν κτίσιν ή άπό 
του χάους εξερχομεν^ καί τούς άνθρώπους είςάνάπαυσιν προσκαλοΰσα 
μελαινα νυξ. Ανατελλει ό ήλιος καί πάντα τά ζώα τοΰ τε άέοος καί 
της γηςκαι της θαλασσής έξαιτοΰνται τήν τροφήν παρά τής τροφοδό
του δεξιάς τουΘεου. Πάντα πρός αύτόν προσδοκώσι- διότι, όπόταν αύ- 
τος άνοιξη την χεΐρά του, άπαντα έμψυχοΰνται καί πληροΰνται νρη- 
στοτητος- οποταν ο άποστρέψη τό παντέφορον καί προνοητικόν όμμα 
του, απαντα επανέρχονται εις τό μηδέν καί έπιστρέοουσιν είς τόν 
χουν αυτών. Ούτως ο παρά τής θείας έλλάμψεως εμφορούμενος ποιτ- 
της άλλοτε μεν ομαλώς ύπό τοΰ ίεροΰ πάθους πυροΰται, άλλοτε δέ 
αίφνης αναφλεγεται καί αΓρεται ώς άναλάμπουσα φλόξ. Στρέψας δέ 
τον λογον, ότέ μέν πρός τόν Κτίστην, ότέ δέ πρός τήν κτίσιν, ότέ δέ 
προς εαυτόν, εκπυρσοκροτεί τελευταΐον τό πάθος τής ένΟουσιώστς ψυ-
χ /j, του, ανακρα,ων « Ητω ή δόξα Κυρίου είς τούς αιώνας- εύλόγει 
ή ψυχή μου τον Κύριον»(1 ). *

Ό  χρυσορρήμων καί εύρησιεπής Πίνδαρος, έφ’ ύψηλής ίστάμενος
.. !ας’ Ufi,Va ta τ^ς τούς πρωτεύοντας έν τοΐς έλληνι-

κοις αγωσιν, ως ό επικός άδει τά κλέα άνδρών καί οίχομένων ηρώων. Ή

0 1 ^ ; . Φ  λβμΚρ3ίν ™  ε ·:; *  Γ ρ α μ μ α τ ιχ *  , βδ



μελωδική αύτοΰ φωνή, εις τάς χλοεράς πεδιάδας κατα6αι\ουσα, δία& 
δεται πέραν τών όρέων, καί υπερπόντιος φοίτα εις τάς νήσους και τας 
άποικίας, ένθα άκούεται ό ελλην λόγος. ΓΙέποιΟεν οτι τό ασμα αύτοΰ, 
αφΟιτον δν, Οά άντηχεΐ διά παντός έν τ5) καροία τοΰ έλληνικοΰ έθνους,
£ψ όσον τοΰτο εκτίμα τήν τοΰ άνδρός άρετήν. Μητέρα εχων την εν- 
θουσιάζουσαν αύτόν πότνιαν Μοΰσαν, βοηθούς δέ τάς σεμνάς χαριτας, 
τάς χορηγούσας τά τε τερπνά καί τά γλυκέα πάντα τοΐς βροτοΐς, Οεα- 
ται τάς πανηγύρεις, οι ών ή Ε λλάς άπεδίωξε τήν τών άρετών άρετήν 
καλοκαγαΟίαν, πλήρης δέ φιλοσόφων, φιλόθρησκων, φιλαρέτων καί φι- 
λοπατρίδων διανοημάτων, έξάπτεται καί άναπτεροϋται καί ανοίγει τον 
άκένωτον της καρδίας αύτοΰ θησαυρόν, προφέρων λεξεις σφοδράς, φρά
σεις συντεταμένας, εικόνας καί ινδάλματα τοΰ ΰι[ους και τής έμβριΟείας 
τών νοουμένων.

Ουρανός καί γη καί άδης χαίρουσιν έπί ττί στεφανώσει του Ολυμ- 
πιονίκου, όστις, άφικόμενος ήδη εις τό άκρότατον τής άνθρωπίνης εύη- 
μερίας, παραινείται ίνα μή αίτηση τά άνεφικτα καί άδύνατα, μηοε με- 
γαλαυχήση, διότι έγγύς μέν ή Νέμεσις, άστατος δέ πασα έπιγειος

εύτυχία. ,
Καί πρώτον μέν, θρησκευτικόν εμπνέει ό Πίνδαρος τοΐς νικηταΐς σέ

βας, άναμιμνήσκων αύτούς ότι τών καλών τούτων άγωνων ιορυταί  ̂μέν 
είσιν οι ήρωες, προστάται δέ οί μεγάλοι θεοί, ό Ολύμπιος ή ό Νεμεητης 
Ζεύς, ό τούτου υιός Ηρακλής, ό Πύθιος Απόλλων, ό "Ισθμιος Πο- 
σειδών. Καθώς δέ ό ήλιος λάμπει υπέρ παν άλλο φαεινόν άστρον, ουτω 
διαπρέπει καί τών άγώνων ό εξαίρετος ’Ολυμπιακός, δνέστησεν αύτός 
ό τοΰ Διός άλκιμος υιός, μετρήσας τό ζάθεον άλσος εις τιμήν τοΰ με
γάλου αύτοΰ πατρός, καί άφιερώσας τόν "Αλτιν τοΐς δώοεκα άναξι Οεοΐς* 
’Ήτο ή ώρα τής πανσελήνου, κατά δε τήν έσπέραν άνέφλεξε της εύω- 
πιδος σελήνης τό έρατόν φώς· «άείδετο δέ παν τέμενος τ:ρπναΐ« Οα- 
λίαις.» Αύτός τελευταΐον ό Άμφιτρυωνιάδης έκόμισεν άπό τοΰ δήμου 
τών 'Τπερβορείων τόν γλαυκόχρουν τής έλαίας κόσμον, κάλλιστον μνήμα 
τών έν ’Ολυμπία άθλων, ώς σκιαρόν φύτευμα κοινόν άνΟρώποις καί ώς 
στέφανον τών άρετώΛ Τόν τόπον τοΰτον έδόξασε καί ό τόν Οίνόμαον έν 
άρματηλασία νικήσας Πέλοψ, ό λαβών τήν καλήν αύτοΰ παρθένον 'Ιπ
ποδάμειαν ένταΰΟα δέ καί ταφείς τιμαται έν τοΐς τών ’Ολυμπιάδων δρό- 
μοις, ένθα «ταχυτάς ποδών έρίζεται άκμαί τ’ ισχύος ΟρασύποΌΐ». Ο- 
πόσα καί όποια διεγείρει αισθήματα αυτή μόνη ή τοΰ άγώνος σύστασή 
καί ό τόπος !

^Αλλ5 οί αγώνες αγιάζομαι πολλάκις διά τής παρουσίας αύτών τών 
t/εων, ο μεν 'Ηρακλής μετά τώνεύΐππων Τυνδαριδών έρχεται εις τά 
Ρ>εο,ενια όπως χαρίσ^ται τήν νίκην τοΐς δικαίοις άνδράσιν, ό δέ Ποσει- 

ν ερχεταί ει’ςτήν κλειτάν ’Ισθμόν Δωρίαν, Ινθαευφρονα πλήθη δέ
χονται αύτόν «σύν καλάμόιο βοα καίσθένει γυίων έρίζουσι θρασεΐ». Ό  
£is ιαςαγκαλας τής Νίκης δραμών άθλητής δρέπει παραχρήμα τό εύο
σμο; αν ο, τών εύρυσθενέων άρετών. Τά άθλα νομίζονται καρπός μέν 
πασης άρετής καί προσπαΟείας άξιεπαίνου, δώρημα δέ τών θεών καί 
δείγμα τής τούτων εύνοίας. Ό  νικηφόρων στεφάνων γευόμενος «λοι- 
ποναμφι βίοτον εχει μελιτόεσσαν εύδίαν εύαγορηθείς κέρδος ΰψιστον 
οεχεται, πολιαταν καί ξένων γλώσσας άωτον·» κοσμεί τόν έαυτοΰ οί
κον δια τριπόδων καί λεβήτων καί χρυσών φιαλών, μετέχει τιμών άθα- 
νατων Χ«γ«εται άξοθέατος μέν τοΐς ήλιξι καί τοΐς παλαιτέροις, μέ- 
Λημα οε των νέων παρθένων, «καί γάρ έτέροις ετέρων έρως ύπέκνισε
φρενας.» Ιις θα έφείδετο πόνων, κόπων, δαπάνης, χάριν τηλικαύτης 
τιμής;

, Επί ?  τούτ(ί) σεμνύνονται ού μόνον ό οίκος καί τό γένος, άλ
α και όλη ή πατρίς τοΰ νικ^τοΰ· ό στέφανος είναι καλλίνικον πατρίδι 

κυοος- οι αύτοΰ τό τής πατρίδος όνομα θάλλει άρεταΐσι παρά τήν κρτ- 
νην τής Κασταλίας καί τά ρείθρα τοΰ Άλφειοΰ. Καί αύτοί δέ οίτοΰνι- 
κητου Οανοντες σύγγονοι έπιλανθάνονται έν τω αδη τοΰ άδου, μανθά- 
νοΛος παρά τής τοΰ Ερμοΰ Ουγατρός ’Αγγελίας όποιον κόσμον ώ- 
πασεν ο Ζεύς τώ εαυτών γένει. 'Η Ή χώ, κατερχομένη εις τόν μελα- 
νοτειχεα τής Περσεφόνης δόμον, κομίζει τώ Οανόντι πατρί κλυτήν άγ- 
γελιαν, οτι ο υιός αύτοΰ παρά τοΐς κόλποις τής εύδόξου Πίσας έστε- 
φανωσε τήν νέαν αύτοΰ χαίτην διά πτερών κυδίμων άέθλων.

Αυτη δέ ή άθλονικία, τό μέγιστον τών έν Έλλάδι τερπνών, πώς 
άλλως όυναται πρεπόντως ν’ άνταμειφθή καί διαιωνισθή ή διά τής 
ωόής, τής δεξιωτάτης όπαδοΰ τών στεφάνων και τών άρετών; Διά 
μονής τής κλεινής ώδής θάλλει χρονιά ή άρετή. Καί άγάνορος ίππου 
και νηος υποπτέρου ταχύτερον έξαποστέλλει τήν φήμην μόνη ή ττοιη- 
τικη ω5η Ο,τι εις τόν ναυτιλλόμενον οι άνεμοι, ό,τι εις τόν γεωπό
νον τα όμβρια υόατα, τοΰτο οί μελιγάρυες ύμνοι εις τόν νικώντα. Του 
ανθρώπου τά μέλη δέν καθίστησι τοσοΰτον μαλθακά τό θερμόν 3αλα- 
νε οσον ευλ°για φόρμίγγι συνάορς. 'Ό ,τι αν άθάνατον ειπη ό ποιη- ' 
της, τούτο βαίνει πάγκαρπον έπί χθόνα καί δια πόντον, λάμπει άεί ώς 
άσβεστος καλών έργμάτων άκτίς, σώζει τόν άνθρωπον άπό τής λήθης'



καί άμοιάζει πρός στερεόν τείχος, κατά τοΰ όποιου ούδέν ίσχύουσιν οίί- 
τε οί σφοδροί άνεμοι ούτε ό χειμέριος όμβρος.

Ά λ λ ’ q υμνούμενος ούτος καί προ του θανάτου τής αθανασίας 
τυγχάνων νικητής, έφ’ ω άγάλλονται οΓ τε έν τώ ούρανώ θεοί καί οί 
ήρωες, οί έπί γης ‘Έλληνες καί οί έν τω αοη νέρτεροι, πόσον ευκόλως 
κινδυνεύει Γνα περιπέση είς ύβριν, μεγαλαυχήση, οϋτω δέ διεγείρη καθ’ 
έαυτοΰ τήν δυσμένειαν τών θεών; Τούτου ένεκα χαριζόμενος αύτώ 
ό  ποιητής τόν άειΟαλή τής ωδής στέφανον, παρέχει αύτώ χρυσας ύ- 
ποθήκας, συνιστα αύτώ τό χρυσοΰν μέτρον, παραινεί αύτόν δπως φεύ- 
γη τήν ύπό τών θεών κοιμιζομένην ύπεράνορα μεγαλαγορίαν, καί τήν 
τόν γαυρούμενον αύ^ένα κλίνουσαν Νέμεσιν, υπομιμνήσκει αύτόν τά 
άβέβαιον καί άκροσφαλές τής έπιγείου εύτυχίας καί έμπνέει αύτώ φό
βον ιερόν. Μή καυχώ έπί τα?ς σαΐς άρεταΐς· «Ζευς τάτε καίτά νέμει, 
Ζευς ό πάντων κύριος.» Τοΰ ανθρώπου ή αληθής εύτυχία συνίσταται 
εις τά ευ πάσχειν καί εις τό άκούειν λόγον έσΟλόν· είς ταΰτα μόνα 
στέρξον καί σύ· μή ζήτει τά περισσότερα* «μή πάπταινε πόρσιονμή 
μάτευε Ζευς γενέσθαι- θ ν α τ ά  θ ν α τ ο ΐ  σ ι π ρ έ π ε ι .»  Εύδαίμων 
δ  άνήρ δ άπαξ αύτός νικήσας καί τούς έαυτοΰ παΐδας έστεφανωμένους 
ϊδώνκδ χάλκεος ουρανός ούποτ’ άμβατός αύτώ». Ή  εύτυχία δέν διαρ- 
χεΐ αιωνίως έπί τής γης, διότι δύο κακά πολλάκις παρέχουσιν οί θεοί 
άντί ένός άγαΟοΰ. Ούδεΐς γινώσκει τό μέλλον, ούδεΐς τήν τελευτήν τοΰ 
βίου, ούδεΐς όίδεν οπότε «ήσυχιμον ημέραν άτειρεΐ συν άγαθώ τελευτά- 
σομεν,» καί δμως βάίνόμεν πεφυσιωμένοι καί κομπορρημονοΰντες, καί 
μυρία έργα κατά νοΰν σχεδιάζοντες, διότι ύπερήφανοι έλπίδες κρατοΰσι 
δεδεμένην τήν καρδίαν ήμών (1 ). Ό  όλβιος ών καί έν τοΐς άγώσιν άρι- 
στεύων άς μή λησμονήση δτι είναι θνητός καί δτι έπί τέλους Οά κα- 
λύψη αύτόν ή γή (2). «’Εφήμερε· τί δέ τ ις ; τ ίδ ’ ού τ ις ; σκιάς οναρ 
άνθρωπος.» Τί μεγαλορρονεΐς έπί r/j ση σοφία, καΟ’ήν μικρόν τι υπερ
βαίνεις τούς άλλους ; δ βρότειος νοΰς σου δέν δύναται νά έξερευνήση 
τάς θείας βουλάς· έτέχΟης έκ θνητής γυναικός (3).

, .  άλλ ’ εμ π α ν  μεγαλανορία ις Ιμ β α ίνομ εν ,
Ι’ργα τε  π ολλά  μενοινώ ντες’ δ ίδετα ι γ α ς  ά ν α ιίε ϊ
Ιλ π ίδ ι λ  ή  μ  α . (Ν ε μ . ΙΑ . 4 4 .)

2) Ονατά μεμνάσθω  περιστέλλω·; μέλη
κα ι τελευτάν απ ά ντω ν γα ν  έπιεσσόμενος (Ν έ μ . ΙΑ . Ί 5 . )

3 )  Τ ί δ’ ελπεα ι σοφίαν Ι’μ μ ενα ι, α  ολίγον
άνήρ ΰπερ άνδρός ισ χ ύ ε ι ;
ού γάρ εσ6’ οπ ω ς τά  τώ ν θεών β ο υ λ ε 'μ α τ ’ έρευνάσει

βροτέα <ορονί· Ονατδς δ’ άπό  ματρός Ι’ιρυ. (Π α ι ϊν ε ς .)

Αλλ’ δσον άβέβαιος ή έπίγειος εύτυχία, δσον βραχυχρόνιος ό άν- 
Ορώπινος βίος, τοσοΰτον Οηρατέον τήν άρετήν, τήν εύκλειαν, τό όνομα 
τό αγαθόν. Ά φ’ ου κατ’ ανάγκην άποθνήσκομεν, διατί άνεχόμεθα, έν 
σκοτω καθημενοι, νά φθάσωμεν είς ανώνυμον γήρας, άμοιροι τών κα
λών; (1 ) Καί ό μέτριος άνήρ άποθνήσκει καλλίονα θάνατον, έάνκατα- 
λίπη εις τά γλυκύτατα αύτοΰ τέκνα ό ν ο μ α  κ α λ ό ν , τό κράτιστον 
τών κτημάτων (2 ).

Τοιαυτη /j μεταρσιος και πανηγυρικη πτερωσις, τοιαύτη ή όξυκινη- 
.ος φορα, τοιοΰτος ό ^εβακχευμενος και μαντικός ο:στρος τοΰ πινδαρι- 
κοΰ πνεύματος. Τά Οιανοηματα γοργότατα τρέχοντα ένώπιον τής οια- 
νοιας αύτοΰ, συνελαύνονται καί συνωθοΰνταί καί ρέουσιν άλλεπάλληλα 
ώς άφρίζοντα ρείθρα τοΰ έκ τών κρημνών καταρρέοντος χειμάρρου. Είς 
πάντας άδιακρίτως τούς νικητάς, βασιλείς τε καί ίδιώτας, δαψιλεύει 
ό Πίνδαρος έπαίνους καί παραινέσεις, συμβουλάς καί παραμυθίας, προ- 
τροπάς καί έπαγγελίας, καί δ),ον άνοιγε ι τής ψυχής αύτοΰ τόν θη
σαυρόν.

Τοιαύτην νέαν καί ύψηλοτέραν τροπήν ελαβεν ή έλληνική ποίησις, 
οπότε, μετά πολλάς στάσεις καί παντοίους άγώνας, άνεπτύχθησαν έν 
Έλλάδί τά δημοκρατικά πολιτεύματα. Τό άτομον, ύπέρτών ιδίων δικαίων 
και τής έλευθερίας άγωνιζόμενον, άνέκυψεν έκ τοΰ άγώνος ίσχυρότερον* 
έξηγέρθη ή τέως ληθαργοΰσα νεανική δύναμις τοΰ έθνους, καί άλλος 
κόσμος ήνεώχθη ένώπιον τών οφθαλμών αύτοΰ. 'Ά μα  κορεσθέντος τοΰ 
πρός τόν θαυμαστόν πόθου έν τη νεανική ηλικία, ή ποίησις, ήτις διά 
τοΰ έπους έστράφη πρός τόν εξω κόσμον καί έπεζήτησε τά απώτατα, 
ήσχολήθηήδη περί τήν εμβριθή μελέτην τής έσωτερικής φύσεως, άνέ
κυψεν είς τά βάθη τής τοΰ άνθρώπου καρδιάς καί πάλιν μετ’ ολίγον 
έξανέτειλεν ώς θαυμαστόν άπεικόνισμα τοΰ ψυχικοΰ βίου καί ώς αρμο
νικόν οργανον τών ένδομύχων καί μακαρίων τοΰ άνδρός αισθημάτων. 
Κατά τήν πρώτην τής ποιήσεως γένεσιν λησμονήσας έαυτόν ό ποιηττς 
έπεδόθη δλη ψυχή καί διανοία είς τό παρασταθησόμενον άντικείμενον· 
ήδη δέ, σφοδροτέρους έν T/j καρδία ερεθισμούς αισθανθείς, έπανήλθεν

1 ) θανεΓν δ’  οίσιν ά νά γκα , τ ί  κέ τ ις  ανώνυμον 
γή ρα ς Ιν σ/.ότω ζαθημενος εψοι μ ά τα ν ,
άπ ά ντω ν  καλώ ν ά'μμοοος : /->γ \ ι  α ο ι  ·>

α \  ,·> ‘ ’ , ( Ο λ .  Α . 8 2 .)
................ μ ε λ α ν α  ό αν i a y a x i a v

καλλίονα θάνατον σ χ ή σ ει, γλυκ υτά τα  γενεά

εδώ νυμον, κτεάνω ν κρα τίστα ν, χά ρ ιν  παρώ ν. (Π ΰθ. ΙΑ . ο 7  )

3 0 . ’



εις εαυτόν όπως παραστήση της τε ίοίας φυσεως τά θαύματα καί το1/ 
πνευματικόν της άνθρωπότητος βίον. Φυσικωτάτη λοιπόν, ώς άνωτερω 
έρρέθη, υπήρξε καί ή της καλής τέχνης πορεία έν τη έαύτής άναπτύξει.· 
Καθ’ δν τρόπον ό μέν ζωηρός καί περίεργος παΐς προσέχει τόν νουν εις 
μόνον τών εξωτερικών γεγονότων καί τών φαινομένων την λαμπρότητα 
καί μεγαλοπρέπειαν, ό δέ έφηβος, άλλοιωθεισης βαθμηδόν της παι
δικής φύσεως, βυθίζεται εις έαυτόν καί έξεγείρεται άπό τών ονείρων 
τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου, οΰτω καί ή ποίησις ή λυρική, άποστρ έφουσα 
τό πρόσωπον άπό τών διεγειρουσών τά αισθητήρια έξωτερικών πρά
ξεων, μεταρσιοΰται εις τάς ύψηλοτέρας χώρας της διανόιας, και, κα- 
ταλιμπάνουσα τόν χώρον της έπικής, άποχαλυπτει τά Οαυμασια τ^ς 
έν ήμΐν λανθανουσης θείας φύσεως μετά μείζονός σπουδαιότητος, μετά 
πυκνοτέρας βραχυλογίας καί μετά λιγυρωτέρων άρμονιών.

Ά λ λ ’ οί δύο κόσμοι, ό εξωτερικός της επικής καί ό έσωτερικός τής 
λυρικής, έως πότε θα ήναι άπ άλλήλων κεχωρισμένοι; Άμφότεροι' 
S'/ουσι δικαίωμα όπως ού μόνον ύπάρχωσιν, άλλά καί συνυπάρχωσ^ 
χαι συνεπιδρώσιν επ’ άλλήλους. ’Ιδού τό έργον τοΰ δράματος.

("Επεται συνέχεια.).

Λ Ο Γ Ο Σ
Εκφωνηθείς έν τώ Έλληνικώ Πανεπιστημίω κατά τήν 

Ιναρξιν τών παραδόσεων τοϋ ’Αθηναίου τή β' 
Φεβρουάριου 1866.

( Ι π ο  τοΰ καθηγητοϋ  τή ς  θ εο λογ ίας  Α Α Ε Ξ . Λ Γ Κ Ο Γ Ρ Γ Ο Γ .)

Σεβαστή χαΐ ψι.Ιόμουσος δμήγνρις!

Ο σο^ος και σεοαστος σύλλογος τοΰ Αθηναίου, όρίσας τήν σημε- 
ρι >ή >' ημ0ρα > εις ϊ  ;αρξιν ών προ πολλοΰ άνήγγειλε παραδόσεων, εύη- 
ρεστηθη, αποβλεπων εις δ φέρω σχήμα, νά καλέσή συγχρόνως καί εμέ 
νά λαλήσω ένώπιον τής σεβαστής ταύτης όμηγύρεως, ' Γνα μετά τήν 
προεισαγωγικήν ομιλίαν τοΰ σοφοΰ τοΰ συλλόγου προέδρου, καθιερουμέ- 
νης τής ένάρ ξεως τών μαθημάτων τούτων καί διά συντόμου τινός θρη
σκευτικής παραδόσεως, έκπληρωθή καθ’ ολοκληρίαν εκείνο τό «άπο 
θεού αρχεσθαι. 3 Αλλ’ όσον βαθεΐαν αισθάνομαι ώς ίερεύς τοΰ 'Γψίςου 
τήν ευγνωμοσύνην πρός τά σοφά μέλη τοΰ σεβαστοΰ συλλόγου διά 
ταύτην αύτών τήν εξαιρετικήν έκλογήν, τόσον ώς μέλος τοΰ συλλόγου 
συστέλλομαι καί αΐδοΰμαι, άναλογιζόμενος ότι έγώ, ό έν επιστήμη έ- 
λάχιστος, οφείλω νά πρόηγηθώ, λαλών άπό τής εξέδρας ταύτης ένώ
πιον τοιούτων σοφών συναδέλφων μου, καί ένώπιον τοΰ οσον έκλεκτοΰ 
τόσον  ̂ και πεφωτισμένου άκροατηρίου τούτου. Και όμως άνέβην έκώ^ 
άκοντί γε θυμώ τήν έδραν ταύτην τό μέν διά τήν άπαραιτητΰν όφει- 
λήν, τό δε καί πεποιθώς εις τήν ευμενή επιείκειαν τών εύγενών άκοοα- 
των μου, οίτινες έκ τής πενιχρας ταύτης καί έν τ^ έμή άσθενείαπα- 
ρακεκινδυνευμέ νης άρχης δέν θέλουσιν άναμφιβόλως κρίνει προδικάζον
τας καί περί τών μελλόντων νά με διαδεχθώσιν άκολούθως σοφών κα: 
εύγλώ ττων μελών τοΰ συλλόγου. Άποβλέψας ούν εις ας Ιναγχος έωρ- 
τάσαμεν ιεράς καί χαρμοσύνους ημέρας τής τοΰ Σωτήρος ημών γεν- 
νησεως έξελεξάμην προχειρως ώς θέμα τής συντόμου ταύτης παρα- 
όόσεώς μου τή ν  π ρ οσ κύνη  σι ν τ ώ ν  μ ά γ ω ν . Ά ς  μή νομίση δέ ή 
σεβαστή όμήγυρις, ότΓ έκλέξας τό θέμα τοΰτο θέλω άναλάβει συγ



χρόνως νά λύσω καί διάφορα 'ζητήματα, μετ’ αύτοΰ συνδεόμενα στενώς 
καί μεγάλως τούς θεολόγους άπασχολήσαντα καί δόντα άφορμήν είς 
πολλάς καί διαφόρους συζητήσεις καί έριδας, νά ορίσω δηλ. τίνες ησαν 
οί μάγοι οί έλθόντες είς προσκύνησιν τοΰ Σωτήρος, καί πόσοι τόν άριθ- 
μόν καί έκ τίνος μέρους της ’Ανατολής ήλΟον, τίς δέ καί ό όδηγήσας 
αύτούς άστήρ. Τούτων και τών τοιουτων ζητημάτων η έρευνα και η 
λύσις άπάδει, πιστεύω, πρός τόν σκοπόν, δν άπ’ άρχής προέΟετο ό ή- 
μέτερος σύλλογος. ’Εκείνο δέ τό όποιον εγώ ένόμισα πρόσφορον νά ά- 
ναπτύξω ενταύθα ιδίως είναι δτι ό υπό τών μάγων προσκυνηθείς βα
σιλεύς τών ’Ιουδαίων είναι αύτός ότοΰ κοσμου Σωτήρ, μαρτυρούμενος 
ώς τοιοΰτος π ρ ώ τ ο ν  ύπ αύτης της εξωτερικής φυσεως, δ ε ύ τ ε ρ ο ν  
ύπό της άνΟρωπίνης καρδίας καί τ ρ ίτ ο ν ύπό της ιστορίας. Ερχόμε
νος νά παραστήσω ιδιαιτέρως εν έκαστον τών τριών τούτων μερών τοΰ 
μαθήματος μου επικαλούμαι την ευμενή ημών προσοχήν.

Π οΰ έ σ τ ιν  ό τ ε χ θ ε ί ς  β α σ ιλ ε ύ ς  τ ώ ν  ’Ιο υ δ α ίω ν ; είδο- 
μ εν  γ ά ρ  αύτοΰ  τ  όν ά σ τ  έ ρα έν τ η  ’Α ν α τ ο λ ή  Ούτως &εγον 
έρωτώντες περί τοΰ ένανθρωπήσαντος Σωτηρος τοΰ κοσμου οί ές άνατο- 
λών είς 'Ιεροσόλυμα άφικόμενοι μάγοι. Αύτοί δέν ειχον τήν θείαν γραφήν, 
άποκαλύπτουσαν είς αύτούς, τίς ητο κυρίως ό βασιλεύς τόν όποιον έ- 
ζήτουν. Δέν ειχον ένα Ήσαίαν, καταγγέλλοντα «Παιδίον έγεννήΟη ή- 
μ ΐΛ υιός καί έδόθη ήμΐν,ου ή άρχή έγεννήΟη έπί τοΰ ωμού αύτοΰ, καί 
καλείται τό όνομα αύτοΰ μεγάλης βουλής άγγελος, θαυμαστός σύμ
βουλος. Θεός ισχυρός, έξουσιαστής, άρχων ειρήνης, πατήρ τοΰ μέλλον
τος αίώνος.» Δέν ειχον ένα Μιχαίαν, διορίζοντα καί τόν τόπον της γεν- 
νήσεως καί λ έ γ ο ν τ α ι  Καί σύ, Βηθλεέμ, γή ’Ιούδα* έκ σοΰ γάρ έξελεύ- 
σεται ήγούμενος, δστις ποιμανεΐ τόν λαόν τοΰ ’Ισραήλ.» Ως γραφήν 
ειχον μόνον τό στερέωμα μετά τών άναριΟμήτων αύτοΰ αστέρων, καί 
<τγι̂  γραφήν τούτην άναγινωσχοντες ανεκαλυπτον τό αστρον, .ο οποΐον 
έμελλε κατά τήν προφητείαν τοΰ Βαρλαάμ νά άνατείλη εξ Ιακώβ καί 
νά φωτίση τόν κόσμον. «Άνατελεΐ αστρον έξ ’Ιακώβ.» Ά λ λ ’ αρά γε 
τ  μετά προσοχής καί επιστασίας άναδίφησις καί άνάγνωσις αύτοΰ έκεί- 
νου τοΰ τής δημιουργίας βιβλίου δένήούνατο καί \ΰν ετι νά χρησιμεύ- 
ση ώς οδηγός πρός τόν Σωτήρα ήμών καί πρός τό θειον αύτοΰ ευαγ
γέλιο-/ ; Ναι, ήούνατο* δυστυχώς δμως δέν είναι πάντες οί άνθρωποι, καί 
μάλιστα κατά τόν παρόντα αιώνα, τόσον ευσεβείς καί πιστοί τής δη
μιουργίας έρευν Γ,ταί, δ'0> οί μάγοι έκεΐνοι οί̂  έξ άνατολών. 'Τπαρ- 
χουσι πολλά σο" ο', κατά κόσμον, ο&ινες, καίπερ άξιοΰντες δτι δλβν

ν

τό στερέωμα έξηρεύνησαν, δέν ήδυνήθησαν δμως ούδαμοΰ ν’ άνακαλύ- 
ψωσι τοΰ Χρίστου τόν αστέρα. Ό  άστήρ ουτος έξαφανίζεται πάντοτε 
άπό τών όφθαλμώ'Μχύτών, Οαμβούμενος βαθμηδόν καί έπί τέλους ύπό 
τών λοιπών άστέρων άποκρυπτόμενος. 'II έπιστήμη αύτών, άντί νά ό- 
οηγήση αύτούς είς τά 'Ιεροσόλυμα καί εις τήν Βηθλεέμ, τούς οδηγεί 
μάλλον είς τήν Βαβυλώνα καί είς τήν 'Ρώμην. ’Αντί νά όδηγήση αύ
τούς είς τήν πίστιν καί είς τόν χριστιανισμόν, τούς οδηγεί μάλλον είς 
τήν απιστίαν καί είς τόν εθνισμόν. «Τόν Θεόν καί Σωτήρα ήμών (λέ
γ ο υ ν  οί περίοοξοι οϋτοι σοφοί), τόν άναφερόμενον έν ταΐς ίεραις ήμών 
οελτοις, κηρυ .τομενον ο έκαστοτε έν τοΐς ναοΐς, ούδαμοΰ τοΰ στερεώμα
τος άπαντώμεν. Τά θαύματα υμών άντιβαίνουσιν είς τούς αιωνίους τής 
φυσεως νόμους. Τό εύαγγέλιον υμών άντιστρατεύεται πρός τήν ιστο
ρίαν. Ίά  δόγματα τής πίστεως υμών συμβιβάζονται πρός τόν ορθόν 
λόγον. Διά τοΰτο ήμεις (έξακολουθοΰσι λέγοντες οί σοιοί) δεχόμεθα 
τόν χριστιανισμόν μόνον ώς θρησκείαν τών σχολείων καί τών ναών, ώς 
θρησκείαν τών παιδιών καί τών γυναικών, ούχί δμως καί ώς θρησκείαν 
του άνθρωπου καθόλου, δυναμένην νά ύποστη ολην της έπιστήμης τήν 
αύστηράν βάσανον καί νά άποβη θρησκεία τοΰ λογικώς σκεπτομένου 
άνθρωπου, άξια τοΰ καθ’ ήμας αίώνος τών φώτων και τής προόδου.»
Οθεν καί μετά πολλής τής περιφρονήσεως άποστρέφουσιν ούτοι τό 

πρόσωπον αύτών άπό τοΰ παιδιού τοΰ τεχΟέντος έν Βηθλεέμ καί άνα- 
φωνοΰσιν* «Ούδέν κοινόν μεταξύ αύτοΰ καί ήμών. Μ εγ ά λ η  ή Ά ρ 
τ ε  μ ι ς Έ φ ε σ ίω ν .  Μεγάλη ή φύσις, μέγας ό νοΰς, μέγας όάνθρω- 
πος, μείζων ή ώστε νά έχη ανάγκην Σωτήρος, καί κύψας τήν ύπερή- 
*?α'Ό > αύτοΰ κεφαλήν να είσελθη είς τήν ταπεινήν καί πενι/ραν ίτέγχν 
της Βηθλεέμ ή τής Ναζαρέτ.»

 ̂ Αλλ εχει άρά γε ούτω τό πραγμα; Διδάσκει άρά γε ήμας ό 
Θεός έν τη έξωτερικη φύσει άλλην αλήθειαν παρά τήν όποιαν άπεκά- 
λυψε διά τοΰ παναγίου πνεύματος έν τη θεία Γραφή; Πρέπει άρά γε 
οσάκις ευρισκομαι εν τώ ναώ τής δημιουργίας καί θεωρώ τούς άστέοας 
τοΰ^ούρανοΰ νά λησμονήσω τόν Θεόν και Σωτηρά μου, τόν όποιον λα
τρεύω έν τώ χειροποιήτω ναώ; πρέπει αρά γε οσάκις εισέρχομαι 
εις τον ναόν νά άφίνω τάς-υγιείς μου αισθήσεις είς τό προαύλιον καί 
να έγκαταλιμπάνω εκτός αύτοΰ καί αύτό μου τό λογικόν; Ή  πρέπει 
καί εγώ συμφωνών μέν μετά τινων φιλοσόφων νά δεχθώ τήν πίςιν 
ως άλογον, συμφωνών δέ μετά τινων άγαν ορθοδόξων νά δενθώ ττν 
έπιστημην ως άθεος; Εγώ νομίζω, σεβαστή όμήγυρις, δτι περί τούτων



πάντων δύνανται νά διδάξωσίν ήμας αυτοί οί μάγοι. Αύτοί δύνανται νά 
πληροφορήσωσιν*ήμας οτε χαί ή φύσις αυτή είναι εις κάλλίστος οδηγός 
εις Χριστόν, ότι είναι, ώς ειπειν, ό πρόδρομος εις τά ιερά της πίστεως 
άδυτα. Φέρε δέ άναπτύξωμεν τήν ιδέαν ταύτην λεπτομερέστερον χαί 
σαφέστερον.

'Η φύσις οδηγεί ήμας εις Χριστόν πρώτον δι’όσων δεικνύει εις ήμας. 
"Οταν κατά τινα τοΰ χειμώνος αιθρίαν νύκτα στρέψωμεν τούς οφθαλ
μούς ημών εις τόν ουρανόν καί ίδωμεν τούς άκτινοβολοΰντας άστέρας, 
δεν καταλαμβάνει τήν ψυχήν ημών ζωηρόν αίσθημα εύσεβοΰς σεβα- 
σμοΰ πρός εκείνο τό ύπέρτατον δν, τό δημιούργησαν τό σύμπαν και 
συντηροΰν χαί κυβερνών αύτό ; Δέν προοκονιζόμεθα ευθύς μίαν πατρί
δα ύψηλοτέραν έν τ?) οικία τοΰ ούρανίου πατρός, έν ή, κατά τήν τοΰ 
Σωτήρος επαγγελίαν, κπολλαί μοναί είσιν;» "Η, δταν χατά τάς ημέ
ρας τοΰ έαρος περιδιαβάζωμεν έπί της χλοαζούσης χαί άνθούσης γης, 
δέν περιπνεόμεθα ύΰό αύρας τινός τής θείας έκείνης άγάπης, ήτις παν 
μέν ασθενές θεραπεύει καί ένισχύει, παν δέ νεκρόν ζωοποιεί καί εγείρει, 
χαί πάντα θρήνον μεταβάλλει εις υμνωδίαν; "Η, δταν μετά τών γεω
λόγων χαταβώμεν εις τά σκοτεινά χαί ανήλια βάθη τής γης, καί παρα- 
τηρήσωμεν τά διάφορα στρώματα, πώς τό εν κεΐται έπί τοΰ άλλου, και 
ίδωμεν τάς περιέργους άπολιθώσεις έκλελοιπο'των γενών, ζώων καί 
φυτών, δέν είσαγο'μεθα τρο'πον τινά εις αύτό τό μυστηριωδέστατον τής 
θείας παντοδυναμίας έργαστήριον, χαί δέν άναφέρομεν άμέσως τόν νοΰν 
ημών εις δσα διηγείται ή Ά γ . Γραφή έν τοΐς πρώτρις αύτοΐς κεφα- 
λαίοις περί τής δημιουργίας καί τοΰ κατακλυσμοΰ; "Η, δταν έξετάζω- 
μεν εν καθ’ έν τά ποικίλα δημιουργήματα, δσα ύπάρχουσι καί χινοΰν- 
ται έπί τής γης άπό τοΰ παρά τούς τοίχους τών οικιών φυομένου 
ύσώπου μέχρι τών κέδρων τοΰ λιβάνου, καί άπό τοΰ ζωοφύτου καί τοΰ 
σκώληκος μέχρι τοΰ ανθρώπου, άπό τοΰ έρπετοΰ καί τοΰ εντόμου μέ
χρι τοΰ άετοΰ, τοΰ έξορμώντος πρός τήν αιθρίαν αύτοΰ πτησιν άπό τών 
άποκρημνο τάτων βράχων τοΰ όρους, δεν άναγκαζομεθα νά έκφωνησω- 
μεν μετά τοΰ ψαλμωδοΰ « 'Ως έμεγαλύνθη τά εργα σου, Κύριε· παν- 
τα έν σοφία έποίησας» ;

Ούτω λοιπόν ή φύσις, δι’ ών δεικνύει εις ήμας άπειραρίθμων θαυμά
των καί τεκμηρίων της Θείας παντοδυναμίας, τής θείας σοφίας καί τής 
θείας άγάπης, εις αυτά τά ιερά τής πίστεως άδυτα, ούτως ή κτισις 
όδηγεΐ ήμας πρός έκεΐνον κδς έστιν είκών τοΰ άοράτου Θεοΰ, πρωτό
τοκος πάσης κτίσεως· έν ω έκτίσθη πάντα τά έν τοΐς ούρανοΐς καί

έπί τής γης, τά ορατά καί τά άόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, 
είτε άρχαι, είτε έζουσίαι ». "Οθεν καί άπό τών χρόνων τών μάγων 
εκείνων μέχρι τής σήμερον πλεΐστοι σοφοί καί φυσιοδίφαι καί άστρολό- 
γοι και ιατροί καί φιλόσοφοι μετά χαράς άνεφώνησαν «Είδομεν αύτοΰ 
τον άστέρα.» Διά τής έπιστήμης ήμών εύρομεν τήν θείαν γραφήν άλη 
■θεύουσαν καί έν τώ δρατώ κόσμω είδομεν όφθαλμοφανώς καί άπαρα- 
γνωριστως έξεικονιζόμενον τόν άόρατον. Ά ν  δέ ένθεν μέν οι σοφοί ήσαν 
πάντοτε ευσεβείς καί τής σοφίας αύτών άρχήν έποιοΰντο τόν φόβον τοΰ 
Θεοΰ, ένθεν δέ οί εύοεβεΐς ήσαν πάντοτε φιλομαθείς, καί άνεγίνωσκον 
τής άπειρου καί άπεράντου φύσεως τήν ύπέοσοφον βίβλον μετά πλείονος 
προσοχής καί άγάπης, τότε άμφότεραι αί βίβλοι, ή τής φύσεως καί ή 
τής άποκαλυψεως, εύκολώτερον ήούναντο νά χατανοώνται, καί καταδη
λοτέρα καί άναντίρρητος νά γίνηται ή συμφωνία αύτών. Τότε εις μέν 
τόν Χριστιανόν ή θεία Γραφή ήθελεν άποβή εις έναστρος ουρανός, όπου 
έκαστον βιβλίον ήθελεν είναι είς αστερισμός, έκάστη ρήσις εις φωτεινός 
άστήρ, και έκαστον μυστήριον είς γαλαξίας μήπω έξερευνηθέντων άστέ- 
ρων εις δέ τόν εύσεβώς τά θεΐα άνερευνώντα σοφόν ό έναστρος ουρα
νός ήθελεν άποβή θεία Γραφή, βιβλίον μυστηριώδες, καταγγέλλον μέν 
τήν αίωνίαν παντοδυναμίαν καί τήν άπειρον σοφίαν χαί τήν άμέτρη- 
τον άγάπην τοΰ Θεοΰ, όδηγοΰν δέ είς τούς πόδας τοΰ μονογενοΰς υίοΰ 
τοΰ Πατρός.

Η φύσις δοηγεΐήμας είς Χριστόν ού μόνον δί όσων φανεροί εις ήμας, 
ολίγων και σμικρών, άλλα οι ών αποκρύπτει άφ’ ήμών έτι πλειοτέρων 
καί μεγαλειτερών. Διατι οι μάγοι έκεΐ.οι δέν έμειναν έν τη ’Ανατολή, 
έν τώ άστεροσκοπείω αύτών, άλλ’ άπεφάσισαν νά άναλάβωσι τήν μακράν 
και επίπονον είς τήν Ιουοαιαν πορείαν; Διατί δεν ήρκέσθησαν είς μόνην 
τοΰ άστερος τήν όψιν, άλλ ήθελησαν νά ιοωσι καί αύτό τό διά τοΰ άστε
γος οεικνυομενον εις αύτούς παιόιον; Διότι ό ορθός αύτών λόγος δέν 
έπανεπαυετο είς τήν τής όράσεως αύτών ψιλήν άντίληψιν διότι ή καρ- 
ρια αύτών δέν ηρκεΐτο εις τών αισθήσεων χαί τής ύλης μόνον τό εξαγό
μενον διότι αίσθημα βαθύ έξηνάγκασεν αύτούς νά λέγωσιν «έ-/ομεν 
άνάγκην λαμπρότερου φωτός ή όσον ουνανται νά δώσωσιν είς ημάς 
οί άστέρες και όλον όμοΰ τό ορατόν στερέωμα. Έχομεν άνάγκην Σω- 
τήρος, όστις δύναται άνθρωπίνως νά προσέγγιση είς ήμας.» Εί/ον δί-- 
καιον διότι, μόνη ή φύσις δέν δύναται νά χο-ηγήοη είς ήμας τό φώς 
εκείνο, έν ώ ουναμεθα άπροσκόπτως νά περιπατώμεν έν τφ κόσμω, 
jcai πασχοντ$ς μεν νά ύπομε'.ωμεν μετά καρτερίας, άποθνήσκοντες δέ



νά έχωμεν τήν μακα ρέαν της άθανασίας έλπίδα. Άναβλέψατε όσον 
θέλετε είς τά ύψη τοΰ ούρανοΰ, κατάβητε δσον θέλετε εις τά βάθη της 
γης, καί έκτείνατε δσον θέλετε τόν ορίζοντα της φυσικής υμών μαθή- 
σεως* ή, άφέντες τάς άχανεΐς καί άπειρους εκτάσεις της φυσεως, ά- 
ναπετάσατε διά της φιλοσοφίας τάς πύλας της καθαρας θεωρίας κα£ 
ρίφθητε είς τάς Ιτι άχανεστέρας εκτάσεις, είς τόν l i t  εύρύτερον όρίζον- 
τα τοΰ πνεύματος, λάβετε είς επικουρίαν όλα τά υλικά καί πνευμα
τικά όργανα καί μέσα δσα σας παρέχει ή άπ’ αιώνων έπιστήμη, ή άπ 
αιώνων φιλοσοφία, λάβετε κατόπιν είς χεΐρας καί αύτην τήν ιστορίαν 
καί ίοετε την έν τώ χρόνω άνάπτυξιν καί τόν βίον τοΰ άνθρωπίνου γέ
νους. Είς τό τέλος της μακρας ύμών σπουδές τί θέλετε εύρει; Τό αί
νιγμα. ΤΙ σοφία ύμών ποΰ θέλει άπολήξει; Είς τό μυστήριον. Παντα- 
χοΰ θέλετε έπί τέλους άκούσει άγνωστον καί μυστηριώδη φωνήν λέ- 
γουσαν πρός ύμας· «'Έως ωδε καίμή περαιτέρω.»Καί δσω μάλλον ή 
έρευνα πλεονάση τόσω μάλλον τό αίνιγμα γίνεται δυσκατάληπτον 
δσω μάλλον ή σοφία αύξήση τόσω μάλλον αυξάνει καί τό μυστήριον· 
καί δσω μάλλον ή άνθρωπίνη άνάπτυξις προβαίνει καί τελειοΰται, 
τόσω μάλλον ευδιάκριτος καί σαφής καί διάτορος γίνεται ή άγνωστος 
εκείνη καί μυστηριώδης φωνή «'Έως ώδε καί μή περαιτέρω.» Τότε 
οί οφθαλμοί τοΰ άνθρώπου διανοίγονται πρός τής θείας χάριτος τό μυ
στήριον, ό λόγος αύτοΰ κατανοεί τήν φύσιν αύτοΰ, και ή καρδία τοΰ 
άνθρώπου αισθάνεται τήν θέσιν όδηγοΰ. Τότε ούδέν άλλο ύπολείπεται 
είς τόν άνθρωπον ή ή πίστις. Διά της πίστεως άναβαίνει ό άνθρωπος 
ύψη, τά όποια διά τοΰ τηλεσκοπίου δέν δύναται νά διακρίνη, διά τής πί
στεως κατέρχεται είς βάθη, τά όποια διά τής βολίδος δέν δύναται νά 
καταμετρήση· διά τής πίστεως κατανοεί ζητήματα, τά όποια ούδεμία 
σοφία δύναται νά έπιλύση, καί θεραπεύει πάθη, τά όποια ούδέν «ράρμα- 
κον δύναται νά θεραπεύση. Ναι, μίαν οδυνωμέ ην συνείδησιν δέν δύνανται 
πάντα τής γης τά θαύματα* μίαν βαρυαλγοΰσαν καρδίαν δέν' δύναται 
νά θεραπεύση πασα τοΰ έαρος ή λαμπρότης καί τήν νύκτα τοΰ θανά
του τήν ζοφεράν δέν δύνανται νά φωτίσωσι πάντες όμοΰ τοΰ στερεώ
ματος οι άστέρες. Διά τοΰτο καί ό εχων πραγματικώς καρδίαν συναι- 
σθανομένην τήν ελλειψιν ταύτην καί πνεΰμα έρευνητόν, ύψούμενον καί 
ύπέρ αύτά τά όρώμενα, ουτος σπεύδει καί περαιτέρω. Μεταβαίνει άπό 
τών ορατών είς τά άόρατα, άπό τών φθαρτών είς τά άφθαρτα, άπό τής 
λάμψεως τών αστέρων είς τήν λάμψιν τοΰ ήλίου, άπό τοΰ βασιλείου 
τής φύσεως είς τό βασίλειον τής χάριτος. Τοιουτοτρόπως ό Ίησοΰς

Χριστός μαρτυρεΐται πρώτον ύπ’ αύτης τής φύσεως ώς άληθής τοΰ 
κόσμου Σωτήρ. Ά λ λ ’ ώς τοιοΰτος μαρτυρεΐται δεύτερον καί ύπ’ αύτης 
της άνθρωπίνης καρδίας. Ναί,'έν τώ κόσμω μάλιστα τών αισθημάτων 
αποκαλύπτεται έναργέστερον ό Χριστός. Έν αύτώ εύρίσκει στάδιον εύ- 
ρυτερον ένεργείας καί τόπον, έν ώ δύναται νά άποκαλύψη άπασαν αύ
τοΰ τήν μεγαλωσύνην. Καί πρώτον μέν ό Κύριος μαρτυρεΐται Σωτήρ 
ύπό της άνθρωπίνης καρδίας ώς άδιαλείπτως καί έπιμόνως ύπ’ αύτης 
εκζητουμενος. Ιοετε τούς θεοσεβείς μάγους. Τί ήτο έκεινο, τό όποιον 
άκαθέκτως εσυρεν αύτούς άπό τής πατρίδος τοιν είς τήν γην τής έ- 
παγγελίας, άπό της Βαβυλώνος είς τά 'Ιεροσόλυμα, άπό τών 'Ιερο
σολύμων είς τήν Βηθλεέμ; Αύτοί είναι έθνικοί, καί δμως ζητοΰσι τόν 
βασιλέα τών Ιουοαιων δπως προσκυνήσωσιν αύτώ. Αύτοί είναι σοψοί, 
καί δμως έρωτώσι περί τοΰ νέου φωτός, τό όποιον δέν ίσ^υε νά φανέ
ρωση είς αύτούς ή σοφία των. Αύτοί είναι (κατά τινα άρχαίαν παράδο- 
σιν) βασι/εΐς, ή τούλάχιστον, ώς δύναταί τις νά συμπεράνη έκ τών πο
λυτίμων δώρων, τά όποΐα προσήνεγκαν, πλούσιο-, καί δμως ζητοΰσι 
πλοΰτον άλλον καλλίονα, έπιΟυμοΰσιν εύτυχίαν μείζονα, χάριν της ό
ποιας είναι έτοιμοι τά πάντα νά θυσιάσωσιν» Ένταΰθα πλέον εθνών διά- 
κρισις οεν έπικρατεΐ. 'Ο μέλας ΑίΟίοψ καί ό λευκός Εύρωπαΐος φέρει 
έντός τοΰ στήθους του καρδίαν τετρωμένην ύπό της αμαρτίας, φέρει 
συγχρόνως καί σπινθήρα μικρόν άρετης, δυνάμενον ν’ άναφθη είς πΰρ 
μαλερόν. Ένταΰθα πλέον χ ρ ό ν ο υ  διάκρισις δέν έπικρατεΐ. Καί σή
μερον όπως προ 1800  έτών, δύναται έκαστος άνθρωπος, έξετάζων 
εαυτόν, ν άνα^ωνηση μετά τοΰ Παύλου· «Ταλαίπωρος έγώάνθρωπος* 
τίς με ρυσεται έκ τοΰ σώματος τοΰ θανάτου τούτου;» ’Ενταΰθα 
πλέον β α θ μ ώ ν  διάκρισις δέν κυριεύει* οί έξ άνατολών έλθόντες πλή
ρεις μεγαλειότητας μάγοι αισθάνονται επίσης τήν άνάγκην σωτηρος, 
δπως και οί ταπεινοί ποιμένες τής Βηθλεέμ· οί εύγενεΐς έπίσης, δπως 
και οι άγενεΐς* οι πλούσιοι έπίσης όπως καί οί πένητες. Καί πάντες 
άκούοντες τό Εύαγγέλιον, «έτέχθη ήμών σήμερον σωτήρ, ός έστι Χρί
στος Κύριος,» ζοςαι,ουσι τον Θεον. Ενταΰθα πλέον π α ι δ ε ύ σ ε ω ς  
διάκρισις δέν ύπαρχει· καί ό σο^ός καί ό άσοαος καί ό πεπαιδευμένος 
καί ό άπαιόευτος έπισης συναισθάνεται εαυτόν ένδεά καί σωτηρίας έπι- 
δεόμενον.

Αΰτη είναι ή έλξις, τήν όποιαν πασα ψυχή ζώσα καί αισθάνεται 
καί όμολογεΐ, καί ή όποία μέχρι σήμερον όδηγεΐ είς τούς πόδας τοΰ 
Χρίστου μυριάδας ψυχών παντός έθνους καί πάσης φυλής, πάσης τά-



ξεως καί παντός βαθμού. Ναι, δύναται νά ά ν α κ ο π τ) αυτή ή ελξις** 
όπως τότε έξ απάντων τών εθνικών αύτοί οί μεγαλόσχημοι οδοιπόρο» 
ηλθον εις Βηθλεέμ, οί δέ λοιποί πάντες άνέκοπτον έν αύτοΐς ταύτην 
τήν πρός τόν Κύριον ελςιν, οΰτω και σήμερον πολλοί τών άντ 
Ορώπων άνακόπτουίι καί καταστέλλουσιν αυτήν, είτε έξ αλαζονείας 
έαυτούς ώς αΰτάρκεις λογιζόμενοι, είτε έξ αναισθησίας κτηνώδους είς τόν 
βόρβορον τών παθών κυλιόμενοι. Νά έξαλειφθϊ} δμως καί καταστραφη 
είναι άδύνατον. Δύναται ν ά χ λ ε υ  α σ θ νί καί π α ρ ε ξ η γ  η θ υ) αύτη ή 
ελξις. 'Ό πως τότε άποροΰντες εβλεπον οί έν 'Ιεροσολύμοις τούς έξ άνατ 
τολών ξένους ζητοΰντας τόν Κύριον, τοιουτοτρόπως καί τήν σήμερον 
με,τ.5 άπορίας βλέπουσί πολλοί τούς σπεύδοντας πρός αύτόν, καί ώς 
ξένους καί νεήλυδας λογίζονται αύτούς έξ άλλου κόσμου έλθόντας, 
’Αλλά νά μειωθ?) καί όπισθοδρομήση είναι αδύνατον. Δύναται νά rjvai 
ασαφής καί μήπω δ ια κ ε κ ρ ιμ έ ν η  κ α ί  νά  π λ α ν ά τ α ι  ττίοε 
κάκέϊσε αύτη ή έλξις. 'Ό πω ς οί ξένοι εκείνα έλθόντες είς "Ιεροσόλυμα 
έκρουσαν τήν θύραν τοΰ ιβασιλικοΰ παλατιού καί τήν θύραν τοΰ ναοΰ, 
ούτως ύπάρχωσι καί ήδη πολλοί πιστεύοντες ότι εύρίσκουσι τήν σωτη? 
ρίαν των έκεΐ, όπου ύπάρχει έτι πλείστη δόξα, τιμή |καί μεγαλοπρέ
πεια έξωτερικήκαί πρόσκαιρος. ’Αλλά μία άληθώς έρευνώσα καίσπου- 
δαίως έκζητοΰσα τόν Κύριον καρδία δέν δύναται νά μείνη διαρκώς έπ’ 
αύτοΰ τοΰ σημείου. Προχωρεί καί περαιτέρω, άπό τών Ιεροσολύμων εις 
τήν Βηθλεέμ, άπό τών δοκούντων είς τά πραγματικά, άπό τής άνθρω- 
πίνης παραμυθίας εις τόν υιόν τοΰ Θεοΰ. Καί ένταΰθα έντός της όμη- 
γύρεως ταύτης δέν υπάρχει ούδεμία καρδία μή αισθανόμενη είτε 
πολύ είτε ολίγον τήν έ'λξιν ταύτην πρός τόν Σωτήρα. "Αν όμολογήτε 
τοΰτο ή όχι, αν άκολουθητεή όχι, αν εύρήκατε τόν Κύριον ή ήδη πρώ
τον ζητείτε ή άκόμη δέν έζητήσατε, άν εύρίσκησθε ήδη εις Βηθλεέμ ή 
άν μένητε άκόμη έν 'Ιερουσαλήμ ή έν Βαβυλώνι, άν πρόσκησθε είς 
τήν άπιστίαν, ή εύχαριστησθε μάλλον είς τήν έξωτερικήν μορφήν τοΰ 
χριστιανισμού, είς μόνους τούς εξωτερικούς τύπους, ή κατελήφθη υμών 
ή καρδία ύπό τής δυνάμεως τοΰ Ευαγγελίου καί ίγ  έν ύμΐν τό πνεΰτ 
μα τοΰ Χριστού, είς πάντας άνεξαιρέτως ύπάρχει ή έλξις πρός τόν 
Σωτήρα. ‘Έκαστος περί της ματαιότητας τοΰ κόσμου τούτου στεναγτ 
μός, έκαστον περί τών έν τώ κόσμω τούτω πολλών καί ποικίλων βα-τ 
σάνων δάκρυον, έκάστη πρός τά βελτίω καί τελειότερα έπιδυμία, έκα
στος πρός τήν εσωτερικήν της ψυχής άνάπαυσιν καί ειρήνην πόθος 
ει >$ εν σημειον ότι ή καρδία έκζητεΐ τόν Κύριον είναι μία ύπέρ τοΰ;

Χριστιανισμού μαρτυρία· είναι μία έλξις πρός έκεΐνον παρ’ ω καί μόνω 
δυνάμεθα νά εύρωμεν ζωήν καί άνάπαυσιν.

Ο Κύριος ήμών Ίησοΰς Χριστός μαρτυρείται ύπό της άνθρωπί .ης 
καροίας Σωτήρ, ώς καθιστών μακαρίους”τούς εύρίσκοντας αύτόν. Πόσον 
μακάριοι ήσαν οί μάγοι εύρόντες τόν Κύριον ! Ί δ ό ν τ ε ς  δέ τό ν  
α σ τ έ ρ α  έ χ ά ρ η σ α ν  χ α ρ ά ν  μ ε γ ά λ η ν  σ φ ό δ ρ α . Καί όμως 
ή χαρά, ήν ησθάνθησαν τότε οί μάγοι, δέν είναι ή άσθενές τι μόνον καί 
άμυδρόν άπείκασμα τ?]ς μακαριότητος, τήν όποιαν αισθάνεται πασα 
καρδία εύρίσκουσα τόν Κύριον καί άξιουμένη τής χάριτος αύτοΰ. ’Εκεί
νοι ευρον εν παιδίον έν τώ κόλπω της μητρός καί πεσόντες προσεκύ- 
νησαν αύτω* ήμεΐς δέ εύρίσκομεν καί τόν τέλειον άνδρα διδάσκοντα 
τούς ιερούς αύτοΰ μαθητάς, καί δυνάμεθα καθήσαντες καί ήμεΐς παρά 
τούς πόδας αύτοΰ νά άκούσωμεν έκ τοΰ στόματός του ρήματα ζωής 
αιωνίου. Ήμεΐς εύρίσκομεν καί τόν έπί τοΰ σταυροΰ έκπνέοντα Σωτήρα 
ήμών, καί δυνάμεθα άπό τών ώχρών του χειλέων νά άκούσωμεν τόν 
λόγον έκεΐνον τής νίκης κατά τοΰ άρχοντος τοΰ κόσμου τούτου· Τ ε- 
τ έ λ ε σ τ α ι .  Ήμεΐς εύρίσκομεν αύτόν τόν έπί τοΰ σταυροΰ ύψωθέντα 
Σωτήρα, καθήμενον έν δόξη έπί τοΰ θρόνου τής θείας μεγαλωσύνης έκ 
δεξιών τοΰ Πατρός, καί δυνάμεθα έκ τής βασιλικής του y ειρός νά λά- 
βωμεν χάριν καί έλεος. ’Εκείνοι πεσόντες προσεκύνησαν αύτω /ωρίς 
νά γνωρίζωσι καλώς τήν αιτίαν ήμεΐς δέ, οί λαβόντες τοσαύτας παρ’ 
αύτοΰ χαριτας καί ίδόντες αύτοΰ τά θαυμάσια καί εχοντες ύπ’ όψιν 
τοσαύτας τής βασιλείας αύτοΰ θριαμβευτικός νίκας, δέν πρέπει πεσόν
τες ένώπιον αύτοΰ νά όμολογήσωμεν «τίς Θεός μέγας, ώς ό Θεός ή
μών; σύ εί ό Θεός ό ποιών θαυμάσια μόνος»; Έκεΐ οι άνοίξαντες τούς 
θησαυρούς αύτών προσήνεγκαν χρυσόν καίλίβανον καί σμύρναν. 'Ημείς 
δέ, άφ’ ού άπαξ έπέγνωμεν τήν δόξαν αύτοΰ, άφ’ ού άνιομολογήσαμεν 
αύτόν ώς Σωτήρα καί λυτρωτήν, δέν πρέπει νά άνοίξωμεν ήμών τάς 
καρδίας, καί εύχαριστοΰντες νά προσενέγκωμεν αύτω παν ο,τι ε/ομεν, 
καί αύτήν ήμών τήν ζωήν; Ώ , πόσαι κατά μυριάδας καρδίαι ευγνωμο
νούσα! δέν προσήνεγκαν εκτοτε ό,τι κάλλιστόν εινον, τόν χρυσόν πι
στής άφοσιώσεως, τόν λίβανον τών θερμών αύτών προσευχών, τήν σμύρ
ναν προΟυμου αύταπαρνήσεως; Ι]όσοι δέν άφιερώθησαν καί σώματι καί 
ψυχή είς αύτόν καί άποθνήσκοντες δέν άνωμολόγησαν, όπως ό Στέφα
νος, Κ ύρ ιε  Ί η σ ο ΰ  Χ ρ ισ τέ , δ έξα ι τό  π ν ε ΰ μ ά  μ ο υ ;  Πόσα 
θνη τής γης δέν άνέπτυξαν έκτοτε τά ε!ξοχα αύτών χαρίσματα έν τώ 
φωτί τοΰ Χριστοΰ καί δέν ευρον έν τ5] λατρεία αύτοΰ τήν εύτυχίαν τω ν;



Τοιουτοτρόπως ό ’Ιησούς Χριστός μαρτυρεΐται καϊ υπό της άνθρω-. 
πίνης καρδίας ώς αληθής τοΰ κόσμου Σωτήρ. Ά λλά  τρίτον μαρτυρεί-, 
ται καί ύπό της ιστορίας αύτϊ]ς. *Ηδη, ένώ ήτο ετι άρτιγέννητον βρέ
φος, έπέκειτο έπ’ αύτοΰ τό ξίφος καί ό θάνατος, καί τά πάντα έφαίνοντο 
καταστρεπτικής άντιδρώντα πρός τήν έκπλήρωσιν της αίωνίας βουλής 
τοΰ Θεοΰ.

Ένταΰθα παιδίον ασθενές, έκεΐ βασιλεύς ισχυρός. Ένταΰθα άοπλος 
άθωότης, έκεΐ φονική δολιότης ενός έν άμαρτίαις γεγηρακότος τυράν
νου. Ένταΰθα αιφνίδια είς ξένην χώραν φυγή,. έκεΐ είς άδιάσειστος καί 
βέβαιος φαινόμενος θρόνος. Καί όμως πώς τά πράγματα μεταβάλ
λονται ! Έκεΐ έσπαρμένα ξίφη, ένταΰτα σώζονται άγγελοι· έκεΐ άνθρω- 
πινη δολιότης, ένταΰθα θεία σκέπη· έκεΐ βραχύς θρίαμβος, ένταΰθα νίκη 
αίωνία. «Άπέθανον γάρ οι ζητοΰντες τήν ψυχήν τοΰ παιδίου. 3) Πόσον 
άπλοΰν φαίνεται τοΰτο, καί όμως πόσης έννοιας περιεκτικόν! Ναι, άπέ
θανον πάντες οί ζητοΰντες τήν ψυχήν τοΰ παιδίου. Άπέθανε δύο Ιτη α
κολούθως Ηρώδης ό παιδοκτόνος, τό δέ παιδίον ηυξησε καί έγένετο μέ
γας βασιλεύς. Άπέθανον οί άρχιερεΐς καί οί γραμματείς καί οί Φαρι
σαίοι, οι προσπή ξάντες αύτόν είς τό ξύλον, αύτός δέ άνέστη καί τό 
εύαγγέλιον αύτοΰ έκηρύχθη είς πάντα τόν κόσμον. Άπέθανον οί δώ
δεκα υπερήφανοι αύτοκράτορες της 'Ρώμης, οί δι’ όλων τριών αιώνων 
διώξαντες τόν χριστιανισμόν, ή δέ εκκλησία ώς καλλίκορμον δένδρον 
ηυξησε ποτιζομένη διά τοΰ αίματος μυριάδων μαρτύρων, καί ό τελευ
ταίος μισόχριστος αύτοκράτωρ, Τουλιανός ό Παραβάτης, πεσών εν τινι 
μάχη κατά τών ΓΙερσών, έκπνέων ελεγε πλήρης άπελπισίας* «Νενίκη- 
κας, νενίκηκας, Γαλιλαΐε !» Άπέθανον οί άσεβεΐς χλευασταί καί κατή
γοροι, οί διά της γλώσσης καί τοΰ καλάμου αύτών τολμήσαντες νά 
προσβάλωσι τήνάλήθειαν τοΰ εύαγγελίου. Άπέθανον, τινές μέν άμε- 
τανόητοι καί αύθάδεις μέχρι τελευταίας άναπνοής, τινές δέ όδυρόμενοι 
καί όλολύζοντες διά τόν φόβον τοΰ επικειμένου θανάτου, τινές δέ καί 
μετανοοΰντες διά τήν πρρτέραν αύτών πώρωσιν· τό- παιδίον όμως ζη 
ετι, καί κατ’ αύτάς έπανηγυρίσθη πάλιν μεγαλοπρεπώς πανταχοΰ γης ή 
θεία καί άπόρρητος αύτοΰ γέννησις, καί ποτε έν τη έσχάτη ήμέρα, άφ’ 
ού άποθάνωσι πάντες οί ζητοΰντες την ψυχήν αύτοΰ, θέλει κρίνει 
πάντα τόν κόσμον καί θέλει βασιλεύσει είς τόν αιώνα. Πάντες λοιπόν 
οί εχθροί τοΰ παιδίου άποθνήσκουσι. Τοΰτο άρά γε δέν είναι μία άπόδειξις 
της θείας τοΰ χριστιανισμού άρχης, καί ότι ή θρησκεία αΰτη είναι προω- 
ρισμένη ώς θρησκεία παγκόσμιος; Πόσον άσθενής, πόσον μικρά καί ά-

νευ έλπίδος φαίνεται ή βασιλεία τοΰ Θεοΰ έπί της γης κατά τάς ημέ
ρας τών μάγων! ΓΙ κεφαλή της Εκκλησίας εν παιδίον άδύνατον καί πε- 
νιχρό; τά μελητης Εκκλησίας ολίγοι τινές ξένοι, έλθόντες άγνοοΰμεν 
πόθεν, απελθόντες άγνοοΰμεν ποΰ· ή περιουσία τής Εκκλησίας ολίγα 
δώρα προσενεχθέντα ύπό τών εύσεβών εκείνων ξένων είς τό παιδίον. 
Πόσο/όε καί τόεοαφος της Εκκλησίας; ούδέ μία σπιθαμή γης άνηκεν 
είς αύ .όν, τόν μέλλοντα βασιλέα. Έ πί μιας ξένης φάτνης βοών άνακλί- 
νεται γεννηθείς καί μετά μικρόν άναγκάζεται διωκόμενος νά άπομακρυν- 
θη καί έξ αύτοΰ τοΰ πενιχροΰ τόπου τής γεννήσεώς του. Καί όμως μετά 
τας αλλεπαλλήλους τρικυμίας δύο περίπου χιλιετηρίδων, τί προηλθεν 
εκ της άφανοΰς εκείνης άρχης; Πανταχοΰ κυματίζει ή σταυροφόρος ση
μαία τούτου τοΰ βασιλέως· τριακόσια εκατομμύρια άνθρώπων φέρουσι 
το υπερυμνητον αύτοΰ όνομα, είς εκατόν δέ γλώσσας κηρύττεται τό θειον 
αυτου εύαγγέλιον. Δέν είναι αύτη, ώ σεβαστή όμήγυρις, μία πραγμα
τική άπόδειξις ότι είς αύτόν έξεπληρώθη ή θεία έκείνη επαγγελία «Καί 
δωσω σοι έθνη τήν κληρονομιάν σου καί τήν κατάσχεσίν σου τά πέρατα 
τής γης» ; Δέν είναι αύτη μία τρανή μαρτυρία, ότι ό Ίησοΰς Χριστός 
ε'ναι ο άληθινός υιός τοΰ Θεοΰ, ό αληθής τοΰ κόσμου Σωτήρ, καί ότι ό 
Θ εό  ς έ χ  α ρ ίσ α το  α ύ τώ  όνομα τό  υ π έ ρ  π ά  ν ό ν ο μ α ; "Η 
τίς έξ ύμών γινώσκει άλλον έκτός αύτοΰ; Ζητήσατε έν τοΐς άστροις 
του ουρανοΰ· δέν εύρίσκετε ούδένα άστέρα ύπερτεροΰντα κατά την λάμ 
ψιν τόν άστέρα αύτοΰ. Ζητήσατε έν τώ βάθει της καρδίας ύμών δέν 
ευρίσκετε ούδεμίαν βοήθειαν καί παραμυθίαν, κεγωρισμένοι όντες άπ’ 
αύτοΰ. Ζητήσατε ένταΐς δέλτοις της ιστορίας· δέν εύρίσκετε ούδέν όνο
μα καί μακρόθεν μόνον δυνάμενον νά συγκριθη πρός τό όνομα αύτοΰ. 
Κυψωμεν λοιπόν τόναύχένα ύπό τόν ζυγόν αύτοΰ τόν χρηστόν καί δο- 
ςασωμεν αυτόν ως βασιλέα της δόξης.
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. . . ’Επειδή τό έν Ώρωπία διάπραχΟέν σπαραξικάρδιον γεγονός 
διήγειρε τ /jv περιέργειαν πολλών νά γνωρισωσι,ν όπωσοΰν εύκρινώς τον 
τόπον του δράματος, περί ού καί φίλονεικια μεταξύ τινων μαλιστα η- 
γέρΟη,— λέγομεν, κατ’ άξίωσιν τοΰ τιμήσαντος ήμας οιά της εις έπιτί- 
μια μέλη του κατατάξεως Φιλολογικού συλλόγου «ό Παρνασσός», έκ 
τών ένόντων τά έξης ολίγα, άνευ πολλής άναπτύξεως και παραθέ
σεων, διότι καί χρόνου καί τών άπαιτουμέ ων βοηθημάτων και της 
δεούσης ησυχίας κατά πολύ ένδεεΐς είμεΟα* άλλά καί ούτω καί έν τη 
περιγραφή ταύτη καί έν τώ εύκρινείας χάριν προσηρτημένω αύτη τυ- 
πόγραφίκώ χάρτη φέρονται καί τών χωρίων αί θέσεις καί άποστασεις 
μετα τής πρόσηκούσης ακρίβειας, δπως καί αί κατ’ έπιτομήν ίστοριαι 
αύτών. ΕΐΌε καί τρεις είθε νά εμενόν δ τε Ώρωπός καί τό Δήλιον καί 
ο ’Ασωπός ονόματα θέσιν καί σημασίαν εχοντα έν τη παλαια Ιστορία, 
καί νά μή έγίνοντο φρικαλέων γεγονότων σκηνή, καί νά λέγωμεν ήδη 
περί τοΰ Δηλίόυδ,τι ποτέ οί Θηβαίοι πρός τούς ’Αθηναίους είπον περί 
τοΰ αύτοΰ τόπου* «''Οσα άνθρωποι έν βεβήλω δρώσι πάντα γίγνεσθαι 
αύτόθι» (Θουκ. Δ'), δηλαδή έν Δηλίω (Δήλισι). Είναι δέ άξιοσημείω- 
τον, δτι δυστυχώς οί τόποι έκεΐ'.οι ήσαν άνέκαθεν άποτρόπαιοι καί δυ
στυχημάτων σκηναί, ώς γίνεται δήλον έξ δσων Οά ειπωμεν μετ ολίγον 
περί αύτών.

Ή  πρός τό βορειοανατολικόν μέρος της τών ’Αθηνών πεδιάδος με
ταξύ δέ τοΰ Πάρνηθος καί τοΰ Πεντελικοΰ καί τοΰ Εύβοϊκοΰ κόλπου 
άπό τοΰ Βραυρώνος καί άχρι της Ώρωπίας χώρα, ορεινή έν γένει ου- 
σα, ώνομάζετο πάλαι μέν Διακρία, καί οι κάτοικοι Διακαείς ή Διάκριοί 
καί έστιν δτε 'Γπεράκριοι, τώρα δέ τό μέρος τοΰτο λέγεται, γενικώς 
έπίσης, Κατάδεμα.

Οί Διάκριοι ήσαν τότε οί άνησυχώτεροι τών κατοίκων τής ’Αττικής* 
άπηχθάνοντο τούς πλουσίους, διότι αύτοί ήσαν πτωχοί, ή, κατά Πλού
ταρχον είπεΐν (Σόλ. κθ'), ήσαν «θητικός όχλος καί μάλιστα τοΐς πλόυ-

(1 )  Έ ξεφ ω νήθη  £ν τώ  κ α τα α τη μ α τ ι τοΰ Ιν Ά β ψ χ ι ς  Φ ιλολογικού  Συλλογοι> 
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6ιοις άχθόμενος.» Επί τών χρόνων του Πειτιστράτου ήσαν οπαδοί 
του, δηλαδή ήσαν με τό κόμμα του, δπως οί λεγόμενοι Πεδιέοι, ήτοι 
κάτοικοι τής πειιάίος τών ’Αθηνών, ήσαν οπαδοί τοΰ υίοΰ τοΰ Άριστο- 
λάου Λυκούργου, άρχηγόΰ τοΰ άριστοχρατικοΰ κόμματος, καί οί ΙΙάρα- 
λοι σ Γασιώται Μεγαχλεους τοΰ Αλκμαίωνος, προϊσταμένου τών με- 
τριοφρόνων. Οί Διάκριοι τότε ύπετάσσοντο μέν εις τούς νόμους, έπεθύ- 
μόυν δμως νεωτέραν τών πραγμάτων κατάστασιν, διότι έπερίμενον έκ 
τής μεταβολής ού μόνον ύλικάς ώφελείας, άλλά καί ύπερίσχυσιν έπί 
τών άλλων ούο πολιτικών κομμάτων, τών Πεδιέων δηλονότι καί τών 
Παραλων. «Ή ν γάρ τό μέν τών Διακρίων γένος δημοκρατικώτατον, 
όλιγαρχικωτατον όέ το τών Πεδιέων. Τρίτοι δέ οί Πάραλοι μέσον τινά 
και μεμιγμένον αιρούμενοι πολιτείας τρόπον έμποδών ήσαν και διεκώ- 
λυον τούς ετέρους κρατήσαι,» λέγει ό Πλούταρχος. Πρός τί τών νΰν 
κομμάτων άντιστοιχεΐ έκαστον τών ειρημένων, δέν είναι ιδική μου δου
λειά νά είπω. Παρατηρώ μόνον δτι τά πράγματά μας έχουσί τι προ
γονικόν, βλεπει τις έν παρόδω, δτι καί ό εις τρία κόμματα χωρισμός 
τών πολιτών είναι παλαιά εύλογία, είναι άπόδειξις τής γνησιότατος 
της καταγωγής ήμών, περιττήν καθιστώσα τήν διά τής κρανιοσκοπίας 
έπιζητοΟμένην ύπό τίνος τών φίλων μου άπόδειξιν.

Ο Ηρόδοτος, ίστορών τά περί τών τριών κομμάτων έν τη πρώτη 
τών ιστοριών αύτοΰ (59), λέγει, δτι άφ’ ού ελαβεν ό Πεισίστρατος τήν 
άρχήν «ταύτό φρονήσαντες οί'τε Μεγακλέους στασιώται καί οί τοΰ 
Λυκούργου έξελαυνουσιν αύτόν/·κτλ.» Οί δέ έξέλάσαντες Πεισίστρατον 
έκ νέου πάλιν πρός άλλήλους έστασίαζον. Τότε δέ ό Μεγακλής ήνώθη 
μέ το κομμά τοΰ Πεισιστρατου έπί ύποσχέσει νά τόν κάμη γαμβρόν. 
Τη βοηθεία δέ τούτου καί σπουδαίου τινός μηχανήματος, δπερ, αν άλη- 
θεύη, δέν ελέγχει πολλήν νοημοσύνην τών προγόνων μου, καϊ δπερ ό 
Ηρόδοτος λέγει εύηθέστατον, λαμβάνει τήν εξουσίαν. .  . (*) ’Επειδή 
οέ δέν έφέρετο καλά πρός τήν γυναΐκά του, τήν θυγατέρα τοΰ Μεγα
κλέους, ήνώθη πάλιν ούτος μέ τό κόμμα τόΰ Λυκούργου καί έξέβαλαν 
της αρχής τόν Πεισίστρατον, όστις δμως ενδυναμωθείς καλλίτερα, κα
τέβαλε τά δύο άλλα κόμματα καί ήρχε πλέον άνέτως.

'Όστις λάβη τόν κόπον ν’ άναγνώση τό 59 κεφάλαιον τής Κ λείους 
τοΰ 'Ηροδότου, ήτοι τοΰ πρώτου βιβλίου τής ιστορίας του, θά μάθη. 
ταΰτα κατ’ εκτασιν καί μέ τάς λεπτομερείας- των.·

(*) Ενταύθα ό Κ . Δ. Π ανταζή ϊ ά<ρηγήσκτο το περι Φ ^α; στρατήγημα τό& 
ϋέισιστράτου.·



Οί νυν Διάκριοι δέν φέρουσι μέν ακραιφνή πολύ γνωρίσματα της 
παρά τών παλαιών Διακρίων καταγωγής των, είναι δμως ώς εκείνοι 
θητικός όχλος καί πάντων τών κατοίκων της Αττικής οι πενιχρότε
ροι· δέν φαίνονται έλπίζοντες ούτε έπιζητοΰντες κρειττονα καταστασιν* 
είναι δέ καί ολίγον άγριοι. Ό  τόπος κατεσκεύασεν αύτούς σχεόόν τοι- 
ούτους οιοι ήσαν οί παλαιοί του κάτοικοι, καί τοΰτο είναι άποοειξις 
πόσον ή χώρα ή τό κλίμα επηρεάζει τούς ηθικούς χαρακτήρας, Οηλαόή 
συντελεί πολύ είς τήν διαμόρφωσιν τών κατοίκων.

Μετά δέ την Δια/.ρίαν ήρχετο ΒΔ ή Βοιωτία. Έν τοΐς μεθοριοις δε 
τών δύο χωρών κεΐται ό Ώρωπός, δστις ήτο μέν της Βοιωτίας, ιοιως 
δέ τών Θηβών κτήσις, κατελαμβάνετο δμως πολλάκις υπό τών Αθη
ναίων καί έτέλει ύπ’ αύτούς. Kc^ τώρα αποτελεί μέρος τής επαρχίας 
’Αττικής, έν ώ κεΐται δπου καί άνέκαθεν, τουτέστι έν μερει ένθεν έν με- 
ρει δέ πέραν τοΰ βιωτίκοΰ ποταμοΰ ’Ασωποΰ, άπεχει όέ τών Αθηνών 
ώσεί οκτώ ώρας όνικάς ή πεζοδρομικάς.

'Ό τι καί άνέκαΟεν κατά τήν φυσικήν τών τόπων διάΰεσιν ή Ώρωπία 
ήτο Βοιωτική μαρτυρεί διαρρήδην ό Παυσανίας, λέγων «Τήν δέ γην τήν 
Ώρωπίαν μεταξύ τής Αττικής καί Ταναγρικής, Βοιωτίαν τό έξ άρχής 
ουσαν, εχουσιν έφ’ ήμών Αθηναίοι.»

'Ό τε δέ έκυρίευσεν ό Φίλιππος τάς Θήβας, εδωκε τόν Ώρωπόν 
τοΐς Άθηναίοις (Παυσ.Α'34)· αλλά τώ 318 πρ.Χ. οί Ώρώπιοι ήσαν 
πάλιν αύτόνομοι. Τώ 312 πρ.Χ. κατέλαβε τήν πόλιν ό Κάσανδρος, θείς 
έν αύτ?, μακεδονικήν φρουράν, τήν οποίαν ύστερον καταβαλών καί ύπο- 
χείριον ποιησάμενος Πτολεμαίος ό τοΰ ’Αντιγόνου στρατηγός παρέδω- 
κε τόν Ώρωπόν τοΐς Βοιωτοΐς. Καί κατά τόν εφεξής αιώνα ήτο ό Ώρω
πός τών Βοιωτών, άνμή ώς ύποτίΟεται ή ναι έσφαλμένηήπαρά Δικαιάρ- 
χω γραφή «οικία Θηβών». Ό  Στράβων περιγράφει τόν Ώρωπόν ώς 
Βοιωτικήν πόλιν (Θ' 403). Ό  Αίβιος δμως (XLV, 17) καί ό Πλί- 
νιος (IV, 7) θέτουσιν αύτήν είς τήν ’Αττικήν. Δέν φαίνονται δμως ου- 
τοι όρΟολογοΰντες, διότι ούτε δήμος Ώρωπός έν τοΐς δήμοις της ’Αττι
κής μνημονεύεται, ούτε πόλις έκ τών πρό τοΰ γενομένου πολίτικου 
συνοικισμοΰ ύπό τοΰ Θησέως ύπαρξασών* ήσαν δέ οί Ώρώπιοι ύπήκοοι 
τών ’Αθηναίων. Εύρίσκουσι δέ θεραπείαν είς ταΰτα οί νεωτερικοί άτθι- 
δογράςοι λέγοντες, δτι έν Ώρωπία ήτο ’Αττικός δήμος όνόματι Γραία, 
καί έν επιγραφή εύρέθη τό δημοτικόν Γραεΐς* είπον μάλιστα, δτι τό 
Γραΐα τοΰτο ήτο τό πολιτικόν τοΰ Ώρωποΰ όνομα ή ή πρωτεύουσα 
πόλις τής Ώρωπίας, δπερ φαίνεται πολύ δεδύναστευμένη έξήγησις*

Καί περί τής Γραίας πάλιν ταύτης πολλή γίνεται συζήτησις, διότι ό 
Όμηρος τήν λέγει πόλιν τής Βοιωτίας (Ίλ . Β. 498), όδέ ’Αριστοτέ

λης λέγει, δτι έπί τών χρόνων αύτοΰ έκαλεΐτο Γραΐα αύτός ό Ώρωπός 
(ΐτεφ. Βυζ. έν λ). Ο Οε Στράβων λέγει, δτι ή Γραΐα ήτο τόπος Ώ 
ρωποΰ πλησίον. Μένει δέ είσέτι άλυτον τό περί Γραίας ζήτημα, καί λέ
γω  άλυτον διότι αί είκασίαι καί αί ύποΟέσεις δέν είναι λύσις.

'Η τοΰ Ώρωποΰ κατοχή ήτο πάντοτε αφορμή διενέξεων τών ’Αθη
ναίων και Βοιωτών. « Ωρωπος ό έν άμαισβητησίμω γεγένηται πολλάκις, 
t όρυται γάρ έν μεΟοριω τής τε Αττικής καί τής Βοιωτίας,» λέγει πά
λιν ό Στράβων (σελ. 399). Φαίνεται δέ, δτι άχρι τώ 412  π. X. κα- 
τεΐχον αύτόν οι Αθηναίοι, τοτε όε κατελαβον αύτόν οί Βοιωτοί, οίτινες 
μετά ταΰτα, στασιασαντων τών Ωρωπιων έστράτεοσαν έπ’ αύτούς οί 
Θηβαίοι καί κυριεύσαντες τής πόλεως μετώκισαν αύτούς άπό της θα
λασσής εως έπτά σταοιους· καί έπί τινα μέν χρόνον άφήκαν είς αύτούς 
αυτονομίαν τινά· έπειτα δμως «Βοιωτίαν την χώραν έποιήσαντο» κατά 
Διόδωρον (ΙΔ' 17).

Ά ν  παρακολουθήσωμεν τακτικώς τούς Ώρωπίδυς είς τήν πολιτι
κήν αύτών βιολογίαν, καί τάς μεταπτώσεις αύτών άπό τής έξουσίας 
τών ’Αθηναίων είς τήν τών Βοιωτών καί τ ’ άνάπαλιν, αντί λόγου εύσυ- 
νόπτου, οιος πρόκειται νά ήναι ό παρών, δλην συγγραφήν πολυσέλιδον 
δυνάμεθα νά γράψωμεν. Δεν είναι έπίσης τοΰ παρόντος καιροΰ νά εί'πω- 
μεν διά τί, έν ω ύπήρχον τόσα διαθέσιμα αρχαίων δήμων είς τά μέρη 
έκεΐνα ονόματα, ώνομάσθη γελοίως έν τοΐς καθ’ ημάς χρόνοις ό δήμος, 
είς δν είναι καί ό Ώρωπός, δήμος Περαίας, έκ τοΰ Θουκυδιδου, λέγον- 
τος δήθεν Πειραϊκήν τό ειρημένον μέρος. Έπρεπε νά ήναι γνωστόν είς 
τούς όνοματοΟέτας τών δήμων, δτι ή ύπό τοΰ Θουκυδί'ου μνημονευομέ- 
νη Πειραίκή γη διωρθώθη, κατά τούς κανόνας της κριτικής“καί συμφώ- 
νως πρός γραφήν έν τοΐς Έθνικοΐς Στεφάνου τοΰ Βυζαντίου, είς Γραι- 
κήν γήν,έκ της Γραίας, περί ής έγένετο λόγος άνωτέρω. Είναι ολίγον 
γελοΐον δτι έξελεγχΟέντες οί ειρημέ'οι όνοματοθέται κατέφυγον πρός 
σωτηρίαν των είς τόν Θουκυδίδην πάλιν καί είπον, δτι κατεσκεύασαν το 
Γ Ιε ρ α ία  έκ τής φράσεως τοΰ Θουκυδίδόυ «αύτοί μέν έπλευσαν είς 
Ώρωπόν τής π έρ α ν  γ η ς .»  Ούτως έδημιούργησαν έκτη ς π έ ρ α ν  
γ ή ς  άνόητον κύριον όνομα Περαίαν, δπωςλογικώς έν Παλαιστίνη ώ- 
νόμασαν Περαίαν τήν Πέραν τοΰ Ίορδάνου χώραν;

Προσθετέον δτι οί Ώρώπιοι φαίνεται δτι μετώκησαν αυΟις έίς τήν πα
ράλιαν, έξ ής τούς ειχον μετατοπίσει οί Θηβαίοι, διότι ό πολύ μετά
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τήν χέρσωσιν αυτών άκμάσας Παυσανίας λέγει «ή μέν ουν πόλις έςίν 
έπί θαλάσσης». Προσθέτει δέ δτι, ούδέν μέγα εις συγγραφήν παρέχει 
ό Ώρωπός, ίσως διότι οί κάτοικοι αύτοΰ οί παλαιοί, ίδιοτελεΐς όντες,. 
ούδέν έν κοινώ έπρατταν μέγα ή άξιόλογον, δπως δλαι οί κοινωνία!, έν 
αίς τό κοινόν πνεύμα καταβάλλεται καί αποβάλλει τήν ζωτικότητά του 
άπό της φιλαυτίας.

ϊΐτο δέ ένταΰθα καί ό ιερός λιμήν, ον έκάλουν Δελφίνων, άπέχων 
τοΰ Ώρωποΰ είκοσι σταδίους (Στράβ.).

ι ί νυν έπικρατεστέρα γνώμη περί της Γέσεως τοΰ Ώρωποΰ είναι- 
δτι ή πόλις έκειτο πάλαι είς την Οέσιν τήν λεγομένην Σκάλα Ώρωποΰ 
η Ά γιο ι Απόστολοι, παράλιο ; ούσαν, δπου δέ νυν είναι τό χωρίον Ώ 
ρωπός, άπέχον τής θαλάσσης έως 40 της ώρας λεπτά, είναι ή Οέσις 
είς ην μετώκισαν αύτούς οί Θηβαίοι, ή αύτοί άπωκίσΟησαν έν άγνώςω 
νρόνω ot δν λέγομεν κατωτέρω λόγον. Επειδή δέ απέχει τό νυν χω
ρίον άπό τής παραλίας ούχί 7 στάδια, άλλά 15 περίπου, ύποθέτουσιν 
οί πιστεύοντες δτι κειταιτό χωρίον δπου οί Θηβαίοι τό μετέθεσαν, δτι 
διέσφαλται ή του Διοδώρου γραφή, έν ώ πιθανώτερον είναι ότι ό Ώρω
πός, ώς πόλις τότε σπουδαία, ήδύνατο νά έχη μεγαλητέραν πρός τήν 
θάλασσαν έκτασιν, καί δτι τό νυν χωρίον κειται είς γωνίαν τινά αύτης. 
Είναι δέ άγνωστον πότε οί Ώρώπιοι μετώκισαν έκ νέου άπό τής θα
λάσσης είς τά ένδότερα. ’Ίσως όταν οί Άρβανιταΐοι ήσαν Οαλασσιοι και 
ούχί χερσαίοι, δτε καί πολλαί άλλαι παράλιοι πόλεις τής Ελλάδος 
έμεσογαιώΟη σαν διά τόν αύτόν φόβον, δπως έγινετο, κατά Θουκυδίοην, 
καί κατά τούς άρχαιοτάτους χρόνους. «Αί δέ παλαιαί (τών πόλεων) 
διά τήν ληστείαν, έπί πολύ άντισχοΰσαν, άπό θαλάσσης μάλλον ώκί- 
σΟησαν, καί μέχρι τοΰοε έτι άνωκισμέναι είσι.» (Α', 7.)

Ειπωμεν δ’ έν παρόδω, δτι έν τη Ώρωπία ήτο καί τό περίφημον 
μαντειον τοΰ Άμφιαοάου, τά όποΐό'», κατά τόν I Ιαυσανίαν, άπειχε τής 
πόλεως Ώρωποΰ δώδεκα σταδίους (Α" 34). Ό  Στράβων θέτει αύτό 
μετάξύ που τοΰ Ώρωποΰ καί τοΰ 'Ραμνοΰντος έν Ψαφίδι, ήτις ήτο δή
μος τής Αττικής έν τη Ώρωπία (ίσως τό νΰν χωρίον Κάλαμος). Καί 
περί τής δέσεως τοΰ Άμαιαραείου πολλαί έγειναν συζητήσεις, μαίνεται 
όμως πιΟανώτατον ότι έκειτο πλησίον τοΰ νΰν χωρίου Μαρκοπού) ου 
(τοΰ Καταοέματος καί ούχί τής Μεσογαίας), δπως έλπίζομεν ν’ άπο- 
δείξωμεν έν τώ περί Δήμων τής Αττικής πονήματι ήμών.

'Ο Άμφιάραος ήτο υίός τοΰ έξ ’Άργους Οίκλέους καί τής του Θε- 
στίου δυγατρός 'Γπερμνήστρας, έκ πατρός κατήγετο άπό τοΰ μάντεως

^ίελάμποδος. Θέλων δ’ ούτος ή οί οικείοι του νά τιμήσωσι περισσότε
ρον τήν καταγωγήν του, είπον αύτόν υιόν τοΰ Απόλλωνος καί της ‘Υ
περμνησίας, έπιεικέστερον δμως έξηγεΐται ή γενεαλογία του αύτη ώς 
τυπική, διότι οί μάντεις έλέγοντο έν γένει υίοί τοΰ Απόλλωνος. Επειδή 
οέν πρόκειται ιδίως ένταΰθα περί αύτοΰ, άφίνομεν τά τοΰ βίου του είς 
άλλην εύκαιρίαν, περιοριζόμενοι νά είπωμεν ότι κατά τόν έπτά έπί Θή- 
βαις πόλεμον ό ήρως Άμαάραος, σωθείς τοΰ θανάτου, έδιώκετο ύπό 
τοΰ Περικλυμέ ου πρός τόν ποταμόν Ίσμηνόν, ένταΰθα δέ που διαστάσα 
ή γη κατέπιεν αύτόν μετά τοΰ άρματός του, ό δέ Ζ:ύς κατέστησεν αύ
τόν άθάνατον. Έκτοτε ό Άμφιάραος έλατρεύετο ώς ήρως κατά πρώ
τον έν Ώρωπώ, ύστερον δέ παρά πασιτοΐς 'Έλλησιν. 'ΌΟεν παρεκτός 
του έν Ώρωπώ ίεροΰ του, μνημονεύεται καί άλλο αύτοΰ έν Άργει, καί 
άγαλμα έν ΆΟήναις, καί ήρώον έν Σπάρτη κλπ. Είχε δέ καί μαντείο.» 
μεταξύ Ποτνιών και Θηβών, καί άλλο έν Ώρωπώ, τό περί ού ό λόγος. 
Οί πλειστοι τών ερχομένων είς Ώρωπόν νά έρωτήσωσι τό Άμσια- 
ράειον μαντειον ήσαν κυρίως ασθενείς, έπιΟυμοΰντες νά μανΟάνωσι πώς 
ν άναλαβωσιν άπό τής άσΟενείας των. Καί πρώτον μέν έκαΟαίροντο, εί- 
τα έΟυον κριόν καί κοιμώμενοι έπί τοΰ δέρματος αύτοΰ έλάμβανον δε’ ο
νείρων τήν δέουσαν συνταγήν, ύγιαί' οντες δέ έρριπτον εις τήν έκεΐ ί ε ρά ν 
π η γ  ή ν νόμισμα χρυσοΰν ή άργυροΰν. Είναι δέ περίεργον ότι υπάρχει 
τώρα μονίδριον τής Άγιας Πηγής πλησίον τοΰ χωρίου τής Ώρωπίας 
Μαρκοπούλου καί τόπος χλοερός καί εύυδρος* τήν Οέσιν ό Λήκ κατά πα
ρακοήν δέν λέγει Αγίαν Πηγήν, άλλά μοναστήριον Ά μ π ί  γ  ι. Γνω
ρίζετε δέ ότι δπου ήτον ιερόν τι εθνικόν, είδωλολατρικόν, ωκοδομήθη 
έπί τής εισαγωγής τοΰ χριστιανισμοΰ εκκλησία είς εξαγνισμόν τοΰ τό
που άπό τής προτέρας του βεβηλώσεως, διά τοΰτο και τά τοιαΰτα της 
ορθοδοξίας προσκυνήματα είναι άσφαλέστατοι οδηγοί είς άνεύρεσιν διά
σημων άρχαίων ιερών καί θέσεων. Καί χωρίων τΐ'ών τά νυν ονόματα 
είναι άπό τών έπισημοτέρων τό πάλαι έν αύτοΐς ιερών ή εορτών. Ούτω 
τό νΰν χωρίον Άμαρύσιόν έλέγετο πάλαι Άθμονον ήτο δέ δήμος. ’Ε
πειδή δέ έκεΐ ήτο ίερό> τής Άμαρυσίας Άρτέμιδός καί ήγετο έορτή, 
Άμαρύσια λεγομένη, έσώνη ώς ό.ομαστικόν τοΰ τόπου τό όνομα τής 
έορτής, άφόΰ έξέλιπε τό καθαυτό του δήμου όνομα4

’Εν τώ παρακειμέ φ τών Ηφαιστειαδών Άθμόνω δήμω ήτο ιερόν 
Ήρακλέους, όΟεν τό κατέχον τήν Οέσιν τοΰ δήμου Ηφαιστειαδών χω
ρίον άποβαλόν τό δημοτικόν του όνομα έτη ρήσε τό τοΰ ίεροΰ καί λέ'^ε- 
ται νυν 'Ηράκλειον (’ Υρακλί).



Γνωρίζετε πάντες, οτε ό Θησεύς έγεννήθη έν Τροιζήνι* έφηβος δέ 
ήλθε πρός τόν έν Άθήναις πατέρα του Αίγέα τόν βασιλέα δια ξηράς. 
Ή  άπό Τροιζηνος εις ’Αθήνας διά ξηρας οδός δέν είχε, κατά τό λέγει ν 
τοΰ Πλουτάρχου, κ ούδέν μέρος καθαρόν ουδέ άκίνδυνον ύπό ληστών καί 
κακούργων.» 'Ο Θησεύς τούς έξεπάτωσεν ο?,ου', ώς καλώς γνωρίζετε*' 
έλθών δέ είς ’Αθήνας καί μαθών ότι έν Μαραθώνι έλυμαίνετο την ‘/ώ 
ραν άγριος ταΰρος, πράγματα παρέχων τοΐς οίκοΰσι τήν έκεΐ τετράπο- 
λιν (Μαραθώνα, Προβάλινθον, Τρικόρυθον, Οίνόην), άπεφάσισε μεταβάς 
είς Μαραθώνα ν’ άπαλλάξη αύτούς τοΰ ταύρου· πορευομενος δ’ έκεΐ 
έφιλοξενήθη καθ’ οδόν ύπό πρεσβύτιδός τι\ος όνόματι Έκάλης, ήτις ε- 
ταξεν είς τόν Δία θυσίαν άν σώος έπανέλθη ό Θησεύς. Χειρωσάμενος 
δέ ό Θησεύς τόν ταΰρον καί έπανερχόμενος εις ’Αθήνας έζήτησε καθ’ 
οδόν τήν Έκάλην, καί έπεεδή αύτη ειχεν ήδη άποθάνει, συνέστησεν 
αύτός ό Θησεύς τήν θυσίαν, ήν είχεν αύτη εύχηθη τώ Διΐ' καί εκτοτε 
πάντες οι πέριξ δήμοι συνερχόμενοι έπανελάμβανον τήν Ουσίαν τώ Έ - 
κάλω Δή, ήτις Ουσία ώνομάσθη Έκαλήσια καί έξ αύτης καί δήμος Έ - 
κάλη έκλήθη. Τόν δήμον τοΰτον έτοποθέτησαν άτόπως καί παραδόξως 
οί νεώτεροι άτθιδογράφοι πέραν τοΰ Μαραθώ-,ος, έν ω ώφειλον νά 
ζητήσωσιν αύτόν έν μια τών άπό ’Αθηνών είς Μαραθώνα τριών οδών, 
οσον ο ήμεΐς γνωρίζομεν έπραξε τοΰτο ό Γάλλος Άνριότος, αλλά καί 
ούτος δέν έπέτυχεν ώς πρός τήν Οέσιν, διότι εθεσε τήν Έκάλην έν Στα- 
μάταις. ίίμεΐς οέ, όοηγοόμενοι έκ της ανωτέρω έκτεθείσης άσφαλοΰς 
άοχής, εύρομεν ότι ό δήμο; Έκάλης εκειτο όπου τά νΰν λεγόμενα ’Κα- 
λήσια ('Εκαλήσια) παρά τ?, διά τοΰ Πεντελικοΰ είς Μαραθώνα άγούση 
όοώ. ί Τερι τούτου οε έοημοσιευσαμεν ιδίαν διατριβήν, εύπρόσδεκτον γενο- 
μένην τοΐς άρχαιολόγοις, όπως είπον ήμΐν, άψευδώς βέβαια, οί τούτων 
έξαρχοι.

Αι Αθηναι και προ της άσπλάγχνου καταστροφής τών περιχώρων 
αύτών ύπό Φιλίππου τοΰ Ε' είχον έκπέσει είς τόσην ενδειαν, ώστε ή- 
ναγκα^οντο οι ευτελών κολακειών νά έξαγοράζωσι τήν γενναιοδωρίαν 
ανατολικών Ηγεμόνων, μάλιστα δέ τών Πτολεμαίον. Μετά δέ τάς 
ύπό τοΰ είρημένου Φιλίππου έπενεχθείσας αύτοΐς ζημίας, ήναγκάσθη- 
σαν τω 1 56 πρ. X. νά καταφύγωσιν είς άπάνθρωπον καί άθέμιτον λα
φυραγωγίαν καί διαρπαγήν της τών ύπηκόων των Ώρώπίων πόλεως.

Οι Ωρώπιοι κατεφυγον τότε ?-ΐς τήν Βουλήν τών 'Ρωμαίων ζητοΰν- 
τες θεραπείαν και ικανοποιησιν. Η παντοδύναμος αύτη βουλή, ίδοΰσα 
ότι ήδικήθησαν οί Ώρώπιοι, έπέστειλεν είς τούς Σικυωνίους νά έπιβά-·

λωσι πρόστίμον είς τούς ’Αθηναίους διά τήν ζημίαν τών Ώρωπίων. 
Οι Σικυώνιοι δικάσαντες ερήμην τούς ’Αθηναίους έπέβαλον αύτοΐς ζη- 
μ,ίαν πεντακόσια τάλαντα (δρ. 3,000,000). Τότε οί ’Αθηναίοι άπέ- 
στειλαν είς Ρώμην πρεσβείαν τήν περίφημον έκείνην φιλοσοφικήν τρι
ανδρίαν, περί ής θά όμιλήσωμεν τά δέοντα έν έτέρω λόγω, πρός δν 
προσφυέστερα είναι τά -περί τούτων.

Η Βουλή, ίν’ άπαλλάξη τήν 'Ρώμην τών τοιούτων πρεσβευτών, ή- 
λαττωσεν είς εκατόν τάλαντα τήν παρά τών ’Αθηναίων πληρωτέαν 
τοΐς Ωρωπίοις άποζημίωσιν. Α /λ ’ οί ’Αθηναίοι ού μόνον δέν έδοσαν 
ταΰτα τοΐς Ωρωπίοις παί ,οντες αύτούς μέ τό σήμερον καί αΰριον, αλ
λά καί διά παχειών ύπο σχέσεων και δώρων κατέπεισαν αύτούς είς 
πράγμα άνερμήνευτον, δηλαδή τούς κατέπεισαν νά τεθ?ί ’Αθηναίων 
φρουρά έν Ώρωπώ καί νά λάβωσιν οί ’Αθηναίοι ομήρους παρά τών Ώ 
ρωπίων καί, άν ήθελέ ποτε άδικηθώσι πάλιν ύπό τών ’Αθηναίων, ν’ ά- 
πέρχηται ή φρουρά καί νά άποδίδωνται όπίσω οί όμηροι. Δέν παρηλθε

", \ > Λ ι Λ λ γ  \  ̂ ) .-Χ ρ / r 3 y—νοε πολύς καιρός και ιοου ή φρουρά κακοποιεί Ωρωπιους· τοτε οι Ω- 
ρώπιοι έμήνυσαν είς ’Αθήνας νά άνακλη^η ή φρουρά καί ν’ άποοοΟώ- 
σιν οί όμηροι, κατά τάς συνθήκας τω',·. Οί ’Αθηναίοι ούδέτερον έποίη- 
σαν, είπόντες, ότι άνθρωποι της φρουράς εσφαλον καί ού̂ · ί ό δήμος τών 
’Αθηναίων, καί αύτούς θά τούς τιμωρήσωσι",

Οί Ώρώπιοι, ταΰτα παθόντες, κατέφυγον είς τό ύπαρχον έν Έλλά- 
οι τότε ’Αχαϊκόν Συνέδριον έπικαλούμενοι την τιμωρίαν τών ’Αθηναίων. 
Επειδή δέ τοΰτο άπέφυγε τοΰ νά έπέμβη είς ξένης πολιτείας ύτιοθέ- 
σεις, πρεσβεΰον, κατά τόν Ο ι ρ λ ο υ ό λ λ ο ν, τήν άρνήν της μή έ- 
πεμβάσεως, ή κατά τόν ήμέτερον Παυσανίαν κ’Αχαιοΐς δέ ήρεσχε μή 
τιμωρεί; φιλία τε καί αίδοΐ τ5) ’Αθηναίων,» οί Ώρώπιοι ύπεσχέδησαν 
τώ στρατηγώ της ομοσπονδίας Μεναλκίδα τώ Αακείαιμονίω δέκα 
ταλάντων δόσιν άν καταφέρη τούς ’Αχαιούς νά ελθωσιν είς βοήθειάν 
των. Έκαλοφάνηταν τά δέκα τάλαντα είς τόν στρατηγόν όθεν άπεαά- 
σισε νά μή τά στερηθ?)· επειδή δέ οί ’Αχαιοί δέν ήκουον τόσον πολύ 
είς τό διεθνές δίκαιον τούς ςρατηγούς των, ό Μεναλκίδας έζήτησε ς-ρα- 
τηγικώς νά τούς πείϊη. Ή το τότε άλλος κατεργάρης όνόματι Καλ
λικράτης Αεοντήσιος. Ό  Καλλικράτης ούτος, ών έκ τοΰ άντεθνικοΰ κόμ
ματος τών θελόντων τήν είς πάσαν ύπόθεσίν τών κατά μέρος πόλεων 
της Ελλάδος παρέμβασιν τών 'Ρωμαίων, ίσχυε παρά τοΐς 'Ρωμαίοις, 
καί διά τήν ίσχύν του ταύτη > ήτο δυνατός καί παρά τοΐς παρακμάζου- 
σ|ν ήδη ’Αχαιοΐς, Ό  Μεναλκίδας λοιπό; ύπεσχέθη τώ Καλλικράτει
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τά ήμίση τών δέκα της δωροδοχίας τών Ώρωπίων ταλάντων άν ένισχύ- 
σν) τήν αίρεσίντου. Δεξάμενος τήν υπόσχεσιν, συνετέλεσε νά παραδεχ- 
0ώ7ΐ7 οί ’Αχαιοί τών Ώρωπίων τήν αίτησιν, θυσιάσαντες καί τήν φι
λίαν καϊ τήν αιδώ πρός τούς ’Αθηναίους ενώπιον της επιρροής τοΰ 
ρωμαίζοντος Καλλικράτους. "Αμα μαθόντες τά τεκταινόμενα οί Αθη
ναίοι, έπέπεσαν μετά σπουδής κατά του Ώρωποΰ καί δ'ήρπαταν ό,τι. 
έκ της προτέρας δίαρπαγής ειχεν άπομείνει, άπήγαγον δέ καί τήν 
φρουράν. Επειδή δέ άντε στη σαν καί άλλοι καί μάλιστα οί Λακεδαιμό- 
νιοι, έστράφη είς τά όπίσω άπρακτον τό κατά τών Αθηναίων στράτευ
μα καί ’Αχαιών. 'Ο στρατηγός όμως Μεναλκίδας είσέπραξε παρά τών 
Ώρωπίων τά δέκατου τάλαντα (60,000 δρ.). Καί τώρα έσκέπτετο 
πώς νά μή μοιράση τό δωροδόκημα μέτόν έξωλέστατον Καλλικράτην, 
ζητοΰντα τό  δ ικ ό  το υ . Ή το πολύ άλγει όν τώ Μεναλκίδα νά δώση 
πέντε τάλαντα, όθεν κατ’ άρχάς μετεχειρκθη ά'.αβολάς καί άπατας: 
είς τήν δόσιν, ΰστερρν όμως τοΰ είτιεν ορθά  κ ο φ τ ά  ότι δέν τω δίδει 
τίποτε. Ό  Καλλικράτης έλυπήδη σκόδρα κα;. διότι δέν έλαβε τά πέντε 
τάλαντα, καί διότι άπεδείχδη χειρότερός του ό Μεναλκίδας*: «είγε καί 
Καλλικράτην άνοσιώτατον τών τότε, Μεναλκίδας ύπερηρεν απιστία.» 
'Όθεν, όταν έπαυσε τής στρατηγίας ό Μεναλκίδας, ό ακόμη ισχύων 
Καλλικράτης τόν κατηγόρησεν είς τούς’Αχαιούς, «έδίωκενέν τοΐς Ά -  
χαιοΐς Θανάτου δίκην» ή δέ κατηγορία ήτο ότι δήθεν έζήτησε νάάπο- 
σπάση τήν Σπάρτην άπό τοΰ Συνεδρίου τών Άχαιώ'·. 'Ο Μεναλκίδας, ί-
Ο \ ' > ΐ\/*\ / ' r / ■> / 3/-λ / *\ Λοων τα στενά, οιΟει τρια εκ των ωραίων εκει ων ίίρωπιων ταλαντων 
είς τόν Μεγάλο πολίτην Διαων, όστις έγέετο διάδοχός του είς τήν 
στρατηγίαν τών Ά χα ιώ 1, καί άντί αύτών αγοράζει τήν προστασίαν του, 
δυνάμει τής όποιας άπέφυγε τήν καταδίκην Γνα όμως κατωρΟωδη τοΰ
το άθορύβως, έπιάσθησαν Ι ύ  ραδιουργίας τοΰ Διαίου οί Αχαιοί μέ 
τούς Σπαρτιάτας καί τοΰτο ένέπλεξε τό Αχαϊκόν Συνέδριο; είς πό
λεμο; πρός τούς 'Ρωμαίους, όλέΟριον άποβάνταΐ

Έ κ  τοΰ επεισοδίου τούτου, βλέπετε ότι ή άτιμος διαγωγή τών ι
σχυρών τότε άτόμων έγένετο πολλάκις παραίτιος κοι ών δυστυχημά
των. Τά περί Μεναλκίδου, Καλλικράτους καί Διαίου Θά ειπωμεν άλ
λοτε κατ’ εκτασιν, έκθέσαντες νΰν μόνον τά σχετικά πρός τόν ήμέτερο; 
Ώρωπόν, ένθα δένώμίλουν οι άνθρωποι μέ δραχμάς, άλλά μέ τάλαν
τα, όπως εσχάτως μέ λίρας στερλίνας οί έκεΐ όχυρωθέντες κακούργοι.

Έπιλείψει με ή νύξ αύτη διηγούμε.ον, άν ήΟελον νά είπω καί ολί
γα έκ τών π ο λ λ ώ ν  μυθευμάτων περί τών έν τοΐς μέρεσι τούτοις τής
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’Αττικής ιερών, καί άν άνέφερα τάς ποικίλας καί παραδόξους συζη
τήσεις τών άτθιδογράφων περί τοποθε σι ιών, εύδιαγνώστων καθισταμένων, 
όταν τις είς τάς περί αύτών έρευνας άκολουθήση ούχί τυπικάς μεθό
δους, άλλά λογικάς καί ώς ήκιστα μεταφυσικάς, αΓτινες καθιστώ·;·: 
πολλάκις τήν ταλαίπωρο ν φιλολογίαν τυφλομυίας πάιΒιάν.

Άναγκαΐον θεωρώ μόνον πριν διαβώμεν τόν Ασωπόν καί μεταβώ- 
μεν είς τό έπάρατον Δήλισϊ νά προσθέσω όλίγα περί τοΰ χαρακτήρος 
τών παλαιών Ώρωπίων, όστις έδημιουργήθη είς αύτούς έκ τής φύ
σεως της χώρας, τοΰ κλίματος κτλ. Έ κ δύο ανθρώπων έπληθύνθη ή 
γη άπασα, καί όμως αί παντοδαπαί χώραι, τά κλίματα, ή αγωγή ήλ- 
λοίωσεν όλως τόν πρωτόγονον χαρακτήρα τής άνθρωπότητος καί μόλις 
άφήκαν εις τά διάφορα φΰλα κοινά χαρακτηριστικά τό γενικόν σχέδιον 
τής κατασκευής τοΰ σώματος. "Οτε Κΰρο: ό πρεσβύτερος έξουσίασε 
χώρας πεδινάς καί γονίμους, ήθέλησαν οί ΙΙέρσαι νά μετοικήσωσιν είς 
πεδιάδα καί μαλακήν χώραν άντί τής εαυτών, ούσης όρεινής καί τρα
χείας. Ο Κΰρος δέν άφηκεν αύτούς είπών «ότι καί τών φυτών τά 
σπέρματα καί τών ανθρώπων οί βίοι τοΐς χώραις συνεξομοιοΰνται.» 
(Πλουτ. Άποφθ. Βασιλ.)

Οί Ώρώπιοι, κατά τόν Δίκαιαρ/ον, ήσαν τόσον αισχροκερδείς, ώστε 
έπιστεύετο ότι ό τόπος αύτός ήτο κατοικητήριον τής αίσχροκερδείας, 
«τήν μέν αισχροκέρδειαν κατοικεί; έν Ώρωπώ·» προσθέτει δε ότι έκεΐ 
ήτο «τελωνών άνυπέρβλητος πλεονεξία, έκ πολλών χρόνων άνεπιθέτω 
τη πονηριά συντεΟραμμένη* τελωνοΰσι γάρ καί τά μέλλοντα πρός αύ
τούς είσάγεσθαι,» ότι ήσαν τραχείς είς τάς συναναστροφάς των, έξα- 
φανίζοντες, άναιροΰντες τούς συνετούς, ήμοΰντο τούς Βοιωτούς, ήσαν 
τρόπον τινά κατά τόν αύτόν συγγραφέα Αθηναίοι Ροιωτοί, όπως ό αύ
τός συγγρα^εύς λέγει καί περί τών Πλαταιέων, ότι ήσαν δηλαδή Α 
θηναίοι Βοιωτοί. Καί ποιητής τις κωμικός, Ξένων όνόματι, καί μόνον 
ύπό τοΰ Δικαιάρχου μνημονευόμενος, λέγει περί τών Ώρωπίων τάδε*

Ι ίά ν τε ς  τελώ να ι, π ά ντες ε·.σ\ν α ρ π α γές.
Κ ακόν τέλος γ έ -ο ιτο  το ις Ώ ρ ω π ίο ις .

Είναι δέ περίεργον ότι πάντοτε οί τελώναι έθεωροΰντο ώς αρπαγές, 
δηλαδή οί τοΰ τότε καιροΰ τελώναι, καί οί έπί Ίησοΰ Χριστοΰ έν Ιου
δαίοι. Περί τών νΰν τελωνών ούδέν γνωρίζω καλόν ή κακόν κατά τό 
παρόν.

Επειδή δέ ήσαν τοιοΰτοι οί Ώρώπιοι, δέν ήδύναντο νά φωλεύωσι 
λησταί είς τά μέρη τω'.1, όθεν καί έκ τών περιγραφόντων τούς τόπους



εκείνους, ό Δικαίαρχος λέγει ρητώς δτι ή άπό τοΰ Ώρωποΰ εις Τάνα- 
γραν όοός ήτο «παντός καθαρεύουσα τοΰ άπό τών κλοπών φόβου». 
Παρατήρητεον οε ότι οί νΰν κάτοικοι’τοΰ Ώρωποΰ είναι φιλόπονοι άν
θρωποι, γεωργοί και κεραμείς, κατασκευάζοντες άρκετά τραχείας γα
βάθας καί άλλα κεράμε:α εργα.

Απερχόμενοι ήοη τοΰ Ώρωποΰ παρακολουΟοΰμεν τήν πορείαν τών 
άκαΟαρτα και εναγή τά μερη ταΰτα καταστηιάντων αίμοβόρων λν^ών 
μέταβαινομεν άπό τοΰ ίίρωποΰ εις τά Δήλισι ή Δήλιον, διέρχόμε'.οι 
τοπους, εις τους όποιους πας διαβάτης τοΰ λοιπού Οά /ύνη πονετικών 
οακρύων σπονδήν εις τιμήν καί μνήμην τών δύσμοιρων ξένων, τών ο
ποίων τό πολύτιμον αιμα άπηνώς έκεΐ έχύΟη ύπό τών άλλοτρίας γης 
scat εθνικότητας και καταγωγής άκατονομάστων θηρίων, έκ τοΰ μιαι- 
φονου χαρακτηρος τών οποίων έπηλΟεν ή συμφορά τήν οποίαν βαρέως 
φερει όλοκληρον τό έθνος, ή οποία μετέστρεψε τάς έορτάς ήμών είς 
πένθος, καίτά σαββαταημών είς όνειδισμόν, τής οποίας το τραΰμα βα
ρύ φέρει ή καροια τοΰ έθνοφίλοΰς ήμών βασιλέως, καί δακρύων πένθους 
έπλήρωσε τούς οφθαλμούς της σεπτής ήμών βασιλίσσης, καί έν γένει 
συνεταραξεν όλον τό Πανελλήνιον όσον ούίέποτε, έπί ούδεμιά άλλη 
συμφορά.t i l t

Ιών φίλων ήμών ό άοικος θάνατος ένέπλησε πέ 0ος επώουον ολό
κληρον τήν Ελλαοα, πάντα οίκον, άπό τών άνακτόρων aypt τής έ- 
σχατης καλύβης. Εκαστος κατά τό Σολώνειον δόγμα, έθεώρησεν ώς 
είς τον οικον του γενόμε/ον τό είς τούς φιλέλληνας άνδρας γενόμενον 
κακόν, και όιά τοΰτο πάντες θλίβονται ομοίως τοΐς παΟοΰσι, και έκαστος 
Οεωρεϊ ώς ιόιαν του ικανοποιησιν τήν τών κακούργων τανίσττν καί έ- 
πάξιονβτιμωρίαν. “

Ας άκολουΟήσωμεν έν τούτοις πενΟοΰντες τήν πορείαν ήμώ '. "ίνα 
μεταβώμεν άπό του Ώρωποΰ, δηλαδή τής πάλαι πόλεως τών άνωκί- 
σμενων ίΐρωπιων, ή τοΰ νΰν χωρίου τω ν, είς Δήλιον, άνάγκη νά ο α - 
βώμεν τον ποταμόν ’Ασωπόν.

Πολλοί έν Ελλάδι ,τοταμοί φέρουσι τό όνομα τοΰτο, ών όμως δύο 
οιακρίνονται, όεν Αχαία τής Πελοπόννησου καίό έν Βοιωτία, περί ού νΰν 
ό λόγος. Οί άλλοι Άσωποί ήσαν ένΦΟιώτιδι, έν Πάρω, έν Αίγίνη κτλ.

Τό όνομα Ασωπός ήτο όνομα θεοΰ ποταμίου, υίοΰ του πατρός πολ
λών ποταμών Ώκεανοΰ καί τής ΤηΟύος, ή κατ’ άλλους το&Ποσειδώ- 
νος καί τής Πηροΰς, ή τοΰ Διός καί τής Εύρυνόμης. Οί πλεΐστοι άν μή 
παντες τών τής μυθολογικής εποχής άνδρών καί γυναικών φέρονται

πολυπάτορες καί πολυμήτορές. 'Π άλήΟεια τών καιρών έκείνων κεΐταί έν 
τώ σκότει* είς άνεύρεσιν αύτης χρειάζονται νυκτάλωπες, οί δέ άγωνι- 
ζόμενοι νΰν είς άνίχνευιιν αύτης είναι σχεδόν είπεΐν μύωπες, διά τοΰ
το άόρατος καί άδιάκριτος μένει. Ό  Εοιώτιος ’Ασωπός λέγουσιν ότι 
έλαβε τό όνομα άπό Άσώπου τινός βασιλέως τών ΓΙλαταίών, όστις

r ·ν ' ' - ι r / r \ ' 3 Γαπεκτησεν εκ της γυναικος αυτου Μετώπες υιους μεν ouo, τον Ισμη- 
νόν καί τόν Πελάγοντα, καί θυγατέρας δώδεκα, η κατ’ άλλους είκοαι, 
άπό τών ονομάτων τών όποιων πολλαί τής Ελλάδος χώραι καί πόλεις 
ώνομάσθησαν.

Ό  ποταμός ούτος άποτελεΐται έκ πολλών μικρών ρυάκων, έκ τού
των δέ είς μέν έχει τάς πηγάς του έν Θεσπιαΐς, οί άλλοι δέ έν τώ 
Κιθαιρώνι, τούτων δέ πάλιν αί κυριώτεραι είναι παρά τώ χώρίω Κριε- 
κούκι. Διερχόμενος δέ ούτος τήν Παρασωπίαν έξ αύτοΰ λεγομένην χώ
ραν καί τήν πεδιάδα τής Τανάγρας, καί χωρίζων τόν Ώρωπόν άτ,ότοΰ 
νΰν χωρίου Συκάμινου, έκβάλλει είς τήν Εύβοϊκήν θάλασσαν άπέ' αντί 
που τής ’Ερέτριας. Τόν ποταμόν τούτον όνομάζουαt νΰν είς μέν τά με- 
σογαιότερα μέρη τής Βοιωτίας Εουρίέμι, πλησίον δέ τών προχοών αύ
τοΰ Βουριέντι. Ό  "Ομηρος λέγει αύτόν βαΟύσχοι ον καί λεχεποίην, 
διότι σχοΐνοι καί άλλοι θάμνοι έφύοντο παρ’ αύτω καί διότι αί όχΟαι 
αύτοΰ. ήσαν ποώδεις. Καί ό Παυσανίας λέγει περί αύτοΰ τάδε : ’Ασω
πός δέ ό Βοίώτίος βαουτάτας πέφυκεν έκτρέ:;ειν τάς σχοί'.ους· ό δέ ’Ο
βίδιος λέγει αύτόν δαμάτορα τής Θήβης, έκ παραδρομής βέβαια, διότι 
ήΘήβη ήτο Ουγάτηρ αύτοΰ καί τής Μετώπης, καί έξ αύτης μάλιστα 
ώνομάσθησαν αί Θήοαι τής Βοιωτίας. 'Ό πως δέ νΰν, ουτω καί πάλαι 
έτύχαινε νά ξηραίνηται όλως έν ώρα θέρους, καί μετά ύετόν νά καθί
σταται δυσδιάβατος. Etvat δέ περίεργον, οτι ή ίδιότης του αύτη, τό νά 
καθίσταται δηλονότι δυσδιάβατος μετά συμβαινούσας βροχάς, όπως έν 
τώ οίκτρώ δράματι τό έσχάτως έκεΐ συμβάντι, ούτω καί τό πάλαι ε- 
γένετο μιαιφονιών παραίτιος.

’Επί τοΰ Πελοπο.ννησιακοΰ πολέμου είτήλθον νύκτωρ διά προδοσίας 
είς Πλάταϊαν, συμμαχίδα τών ’Αθηναίων ού σαν, Θηβαίοι τινες· τούτους 
εννοήσαντες οι Πλαταΐεΐς πολλούς μέν έφόνευσαν, πολλούς δέ ζωγρή- 
σαντες έκράτουν έν τη πόλει· έμελλε δέ κατόπιν νά έλΟη στρατός Θη
βαίων καί καταλάβη τήν Πλάταϊαν. Ά λ λ ’ έπειδή είχε γείνει βροχή 
τήν νύκτα, έμπόδισεν αύτούς νάέλθωσι ταχέως· «ό γάρ Ασωπός πο
ταμός έρύη μέγας καί ού ραδίως διαβανός ήν·» όταν δέ μετά δυσκολίας 
διαβάντες αύτόν οί Θηβαίοι ηλθον, οί πλεΐστοι τών πατριωτών των ήσαν



δήη φονευμένοι· οί Θ/"(βα?οι τότε συνέλαβαν πολλούς Πλαταιεις είς τούς 
αγρούς των όντας επί σκοπώ νά άνταλλάξωσιν αύτούς προς τούς έν 
ττ] πόλει αιχμαλώτους. Αλλ’ οί Ιΐλαταιεις, άί:οΰ έξηπάτησαν τούς 
Θηβαίους καί άφήκαν τούς συλληφθέντας άγρότας καί έπανήλθον αύτοί 
είς Θήβας, είσεκόμισαν τά πράγματά των μέ ταχύτητα έκ τών άγρών 
είς τήν πόλιν των, καί έπειτα παρασπόνδως άπέκτειναν τούς ζωγρη- 
Οέντας αιχμαλώτους των Θηβαίως, 180 τόν αριθμόν. Αύτά κατώρθω- 
σε xat τότε ή έςόγκω ;ις τών ρείθρων του ’Ασωπού. (Θουκ. Β',5.)

Διερχόμενοι τώρα τόν ’Ασωπόν τούτον, είτε άβρόχοις ποσί, είτε ct’ 
υγρών κελεύθων, εύρίσκομεντό μικρόν χωρίον Συκαμιό, όπερ δέν είναι 
άναντιρρήτως γνωστόν ποιου πολιχνίου ή χωρίου αρχαίου τήν 6έσίν κα- 
τέσχε. Οί περιηγηταί τό άφήκαν άνέπαφον, καί ήδη ή ΰπαρξίς του ελα- 
βε σημασίαν έκ της άφαιρέσεως τής ύπάρξεως τών θρηνουμένων ξέ
νων ήμών. Κειται δέ καί τοΰτο |ν  τ?) Ώρωπία χώρα, ήτις έξετείνετο 
καί πέραν του ’Ασωπού, συνορεύουσα μέ τήν Ταναγρικήν.

’Από δέ τοΰ Συκάμινου βορειοανατολικώς προχωροΰντες έπί τά ίχνη 
τών είς σφαγήν άγομέ ων πολυκλαύστων άνδρών, ά^ικ'.ούμεθα είς τό 
μικρόν χωρίον Δήλισι, τό παλαιόν Δήλιον, κείμενον έν i f , περιοχή τής 
Ταναγραίας.

Τής Ταναγραίας χώρας, ήτις καί Ταναγραϊκή καί Τα';αγρική έλέ- 
γετο, πρωτεύουσα πόλις ήτο ή Τάναγρα, ής ή θέσις τα'·ΰν λέγεται Γρι- 
μά;α· είναι τόπος άκατοίκητος, σώζονται μόνον πολλά έρείπια, ώστε 
δύναταί τις νά είπη περί τής περί),αλήτου Τανάγρας, τής πατρίδος 
τής Κορίννης, ό,τι ό Λουκιανός έντώδιαλόγω Χάρων ή Έπισκοποΰντες 
ποιεί τόν Έρμήν λέγοντα είς τόν Χάρωνα περί τών έκλελοιποιών Κλεω- 
νών καί Μυκηνών «’Αποθνήσκουσι γάρ, ώ πορθμεΟ, καί πόλεις ώσπερ 
άνθρωποι». "Εκειτο δέ ή Τάναγρα έπί τήςάριστερας όχθης του ’Ασω
πού έν εύφόρω πεδιάδι. ’Απείχε τών μέν Πλαταιών 200 στάδια, του 
όέ Ώρωποΰ 130. Ένθυμεισθε ότι προ όλίγου είπον, ότι παρ’ Όρ,ήρω 
γίνεται μνεία πόλεως Γραίας, καί ότι αύτη τίθεται έν τ/, Ώρωπία καί 
μνημονεύεται έν έπιγραφη τινι ώς δήμος τής ’Αττικής. ’Εν τούτοις 
εισίν οί ίσχυριζόμενοι ότι Γραια ήτο αυτή ή Τάναγρα. Περί τούτου όύ- 
ναται τις πολλά νά επη  καί νά συμβιβάση κάπως τούς γραιολόγους.

'Η Τάναγρα έλέγετο καί Ποιμανδρία καί ή χώρα αύτής Ποιμανδρίς 
άπό τοΰ οίκιστοΰ Ποιμάνδρου ή έκ τών περί τήν πόλιν γονίμων κοι
λάδων.

‘JI Τάναγρα είναι άξια ιδιαιτέρου λόγου, καί χάριν τών τόλλώναύ-

τής μνημείων καί ιστορικών γεγονότων, οιότι ή νικησασα τόν· Πινόαρον 
περιώνυμος Κόριννα ήτο Ταναγραία καί, κατά τόν Παυσανίαν, μόνη έν 
Τανάγρα άσματα έποίησε. 'Ρητέον δέ ότι έν Τανάγρα ήτο και άστερο- 
σκοπεΐον καί ύποχθονιοτ/οπειον τοΰ Ατλαντος· «ένταΰθα Ατλαντα 
καθήμενον πολυπραγμονεΐν τάτεύπόγήν φασι καί τά ούράνια,» λέγει 
ό Παυσανίας. 'ΓπερτιΟέντες είς άλλην ευκαιρίαν καί τά περί Τανάγρας, 
έρχόμεθα είς τό Δήλιον, όπερ ήτο έπίνειον αύτής, καί όπερ άνέλαβεν 
ήδη φήμην επικατάρατο··’.

Τό Δήλιον ήτο πολίχνιον τών Ταναγραίων, κείμενον ένα?) μεσημ
βρινή έσχατια της Ταναγρικής παρά τήν Εύβοϊκήν θάλασσαν ώνομά- 
σθη ούτως άπό τοΰ παρ’ αύτώ κειμένου έπί τής ακτής ναοΰ του Δηλίου 
Απόλλωνος, άπέχοντος τής Αύλίίος τριάκοντα στάδια, καί άπό τών 
ορίων τής Ώρωπίας χώρας έως έπτά στάδια* ήσαν δέ έν αύτώ καί τής 
Άρτέμιδος καί τής μητρός της Λητούς αγάλματα. 'Ο ένταΰθα ναόο, 
κατά τόν ρωμαιον ιστορικόν Τίτον Λίβιον, έπεκειτο τής θαλασσής,

Τό Δήλιον κατέστ/] όνομαστόν ούχί τόσον διά τό έν αύτώ ιερόν του 
Απόλλωνος, όσον διότι έν αύτώ ήττήΟησαν οί στρατοί τών οίο  χρα- 
ταιοτάτων πόλεων του παλαιού κόσμου, τών ’Αθηνών κατά τό 8ον 
έτος του Πελοποννησιακοΰ πολέμου (πρ. X. 424) καί τής Ρώμης τώ 
192 πρ. X. Τούς ’Αθηναίους ένίκησαν οί Βοιωτοί, co ευΟέντων ’Αθη
ναίων μέν σχεδόν χιλίων μετά του στρατηγού των Ίπποκράτους, Βοιω- 
τώ; δέ σχεδόν πεντακορίων.

Τότε κατηγορήθησαν οί ’Αθηναίοι ύτ.ό τών Θηβαίων ότι έβεβήλω^· 
σαν τό ιερόν του Δηλίου ’Απόλλωνος, διότι κατεσκεύασαν έν αύτώ 
οχυρώματα, καί διότι μετεχειρίσθησαν είς τάς άνάγκας των τάς 6ιω- 
τικάς έκ τοΰ ίεροΰ έκει ύδατος τοΰ (ορισμένου είς χρή'ΐν τών τελετών, 
τότε δέ έρρέθη καί τό «όσα άνθρωποι έν βεβήλω δρώσι πάντα γίγνε
σθαι αύτόθι» (έν Δηλίω δηλαδή).

’Εν ταύτη τ5ί μάχη κατά μέν τόν Στράβωνα καί Διογένην τόν Ααέρ-̂  
τιον έσωσενέπί τοΰ ώμου του ό Σωκράτης τόν £ ε- ο^ώντα, πεσόντα άπό 
τοΰ ίππου του καί κατά γης κείμενον· εφερε δέ αύτόν ούτως έπί πολ
λούς σταδίους έως ου επαυσεν ή <̂ υγή· κατά δέ τόν Πλούταρχον, τόν 
Σωκράτην αύτόν ύποχωροΰντα έσωσεν ό ’Αλκιβιάδης. ' Οντινα θέλετε 
τώρα πιστεύσατε. ’Εγώ νομίζω ότι ήδύνατό τις νά συμβιβάοη άμφοτέ- 
ρας τάς ειδήσεις καί νά μή άφήση προσβεβλημένην τήν άξιοπιστίαν 
ρύτε τοΰ ένός ούτε τοΰ άλλου. Τών ‘Ρωμαίων δέ στρατιω ταόν απόσπα
σμα (έκ 500) ήττήθη τώ 192 πρ. X. έν Δηλίω ύτ.ο τοΰ Υενίππουστρα-



τηγοΰ τοΰ βασιλέως τής Συρίας Άντιόχου Γ'. Ά λλα  καί έν r/j νίκη 
ταύτη συνέβη, κατά Λίβιον, πάλιν βεβήλωσή. ’Επειδή τό ρωμαϊκόν 
απόσπασμα κατεφυγεν είς Δήλιον, διότι ήτο άσυλον, καί διότι οέν είχεν 
εΐσέτι κηρυχθή ό πόλεμος, όθεν οτε τών στρατιωτών ο? μέν έθεώρουν 
τόν τόπον και τόν ναόν, οί δέ περιεφέροντο άφρόντιδες εις τούς αγρούς, 
έπίπιπτεί ό Μένιππος κατ’ αύτών καί τούς καταστρέφει σχεδόν καθ’ 
ολοκληρίαν,

Τό χωρίον τούτο, ολίγον άπέχον τής θαλάσσης, εχει ήδη 6 έως 7 
οίκισκους καί έρείπιά τινα, ύποτιΟέμενα ότι είναι τοΰ ναοΰ· λέ*| ω δέ ύ- 
ποτιθέμενα διότι είναι καίοί ίσχυριζόμενοι, άνυποστάτως όμως, ότι τα 
παλαιόν Δήλιον ήτο όπου νΰν είναι τό χωρίον Δράμεσι, πρός βορραν 
τοΰ Δηλισίου. Περί τοΰ Δηλίου, ώς τόπου βεβήλου καί έπικινδύνου ει- 
χεν έκδοΟή πάλαι καί ό έξης χρησμός, δν παραθέτει ό Πλούταρχος 
έν βίωΣύλλα.

Έ σ χ α τ ια ν  πεφύλα£ο λύκου καμ ακεοσ ι δοκεύων, 
κ α ι λόφον Ό ρ χ α λ ίδ η ν , ον ά λ ώ π η ς οδποτε λε ίπε ι.

Είναι οέ περίεργον ότι έκαστη τών βοιωτικών πόλεων είχεν ίδια έτ. 
λαττώματα, ή κατά τόν Δικαίαρχον άκληρήματα. Ούτω λέγει* «Τήν 
μεν αισχροκεροειχν κατοικεΐν έν ’ίίρωπώ, τόν δέ co- ον έν Τανάγρα, τήν 
φίλονεικιαν έν Θεσπιαΐς, τήν υβριν έν Θήβαις, τήν πλεονεξίαν έν Άν-. 
θηοόνι, τήν περιεργίαν έν Κορωνεία, έν Πλαταιαις τήν άλαζονίαν, τόν 
πυρετόν έν Όγχηστώ, τήν άναιτθησίαν έν Άλιάρτω. Τάδ’ έκ πάσης 
τής Ελλάδος άκληρήματα είς τάς τής Βοιωτίας πόλεις κατερρύη.»

Επρεπε δέ καί περί τούτων τών πόλεων κάτι νά είπωμεν ίστορι-. 
κώς και νά έλαττώσωμεν αύτών τά παλαιά άκληρήματα, διότι τήν 
σήμερον οέν φέρουσι ταΰτα όσαι αύτών ύπάρχουσιν, ούχί διότι ήλλα- 
ξαν κατοίκους, άλλα διότι έξασθενήσαντα βαθμηδόν έξέλιπον, άλλ’ ό 
καιρός δέν έπιτρέπει νά παραμείνωμεν περισσότερον εις τήν Βοιωτίαν 
καί πρέπει νά πεισϋώμεν καί έκ τοΰ έξης στίχου τοΰ ποιητοΰ Φερε- 
κράτους,

’Ά ν  περ φρονηί εύ, φεΰ(·ε την Β ο ιω τία ν .

Αλλα πριν άπελθωμεν της Βοιωτίας άς χύσωμεν άκόμη καρδιο- 
στάλακτον δάκρυ είς τήν μνήμην τών έκεΐ σφαγιασθέντων εύγενών ξέ
νων ήμών, καί άς προ^έρωμεν μίαν έτι μαύρην κατάραν κατά τών θη
ρίων τών βαψάντων τάς μιαιοφόνους αύτών χεΐρας είς αίμα άθώον.

Τό έθνος, όν φύσει φιλόξενον, έπικράνθη διά τό άξενον γεγονός. Τα 
έΌνος, πλήρη καί κραταιάν εχον τήν άρετήν τής εύγνωμοσύνης, και-

ίως έπληγώθη διότι εύεργετίδων έπικρατειών πολΐται επαθον. Καί 
άν μή ξένοι μας ήσαν, καί άν μή φίλοι καί καλοθεληταί, πάλιν ή φι
λάνθρωπος καρδία τοΰ "Ελληνος ήθελε ραγίσει έκ τής γενομένης στυ- 
γεράς σφαγής. Είναι δυσκαταμάχητα τά βεβηλοΰντα τά φιλόξενα τε
μένη τής πατρίδος ήμών θηρία. Πολλοί νέοι Θησεΐς εχουσι τήν γεν
ναιότητα καί- τήν φιλοτιμίαν νά πολεμώσι τούς άγριοταύρους τών Μα- 
ραθώνων, άλλ’ ή έπιτυχία δέν είναι πάντοτε συνέπεια καί άποτέλεσμα 
τής προθυμίας, δέν δύναται όμως καί διά τοΰτο νά μή έκτιμηθ^ αύτη.

Η Ε λλάς είναι τόπος άνήκων είς τήν επιστήμην, είναι πνευματική 
Ιδιοκτησία πάντων τών σπουδαίων καί παιδείας καί πολιτισμοΰ εύμοι- 
ρούντων άνδρών. Ό  Μαραθώ ν, τό Δήλιον, ή Αύλίς, αι Πλαταιαί, το 
Σούνιον, αι Μυκήναι, τά άπομείνάρία τών έκασταχοΰ έργων τής καλ
λιτεχνίας καί εύσεβείας τών προγόνων ήμών, είναι σχολεία τής τέχ
νης, είναι σπουδαστήρια τής ιστορίας. Διά τοΰτο έννοοΰμεν πάντες ότι 
πρέπει διά πάσης θυσίας νά μένη ή Ελλάς καθαρά καί αμίαντος. Είς 
τά ιερά της άλση ούδείς νά γίνηται θηριάλωτος. Δέν κατωρθώθη δέ 
τοΰτο έντελώς εΐσέτι, καί δέν θά κατορθωθη ίσως άν μή άποοραγή ό 
φωλεός, έξ οΰ όρμώνται άδιακώλυτα τά θηρία ταΰτα. "Ινά δέ έξαγνι- 
σθη ή Ε λλάς άπό τοΰ μιάναντος αύτήν δηλίόυ άγους, δέν άρκοΰσι τά 
πονετικά της δάκρυα, τό ειλικρινές της πένθος, χρειάζεται οπωσδήπο
τε νά έξαλειφθτΐ άπό τοΰ προσώπου τής πατρίδος ήμών ή έπάρατος λη
στεία, καί ή έξόντωσίς της Οά ήναι εύπρόσδεκτος έξιλασμός τών ψυχών 
ιών σφαγιασθέντων δύσμοιρων καί πολυκλαύστων ξένων ήμών.

Δ . Π Α Ν Τ Α Ζ Η Σ ,



ΠΕΡΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ ΤΗΣ ΓΗΣ
Τ Π Ο  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο ΓΙΚ Η Ν  Ε Π Ο Ψ ΙΝ .

(  Ο μ ιλ ία  Θ Α Λ Η Τ Ο Σ  Α Ν Τ Ω Ν ΙΑ Δ Ο Γ , ά πα γγελθεΐσ α  εν τϊ) τοΰ Φ α να^ίου
λέσ γ ϊ) «Μ νημοσύνη».)

Εύγενεΐς κιψίαι χαί φιΜμόνσΰι κύριοι !

Πλοΰτος έν τη έπίστήμη ονομάζονται όλα τά χρήσιμα πράγ
ματα, τά όποια δυνάμεθα ν ’ άποκτησωμεν και να περιορισωμεν, 
πρός δ έ  καί ν’ άνταλλάξωμεν οι’ άλλων χρησίμων πραγμάτω ν 
π. χ . ό σίτος είναι πλοΰτος, διότι είναι έχ τών λίαν χρησίμων, 
τόν όποιον άποκτώμεν καί περίορίζομεν εντός τών αποθηκών, 
καί τόν όποιον άνταλλάττομεν δι’ άλλου πράγματος χρησίμου, 
©ιον κρέατος πρός έκεΐνον, όστις δέν εχει σ ΐτον πλοΰτος όθεν 
είναι ή αφθονία χρησίμων πραγμάτων καί ούχί, όπως σήμερον 
ν ο μ ί ζ ο μ ε ν ,  ή αφθονία τών ν ο μ ι σ μ ά τ ω ν ,  τά όποια οί άνθρωποι έ- 
φεΰρον ώς όργανον μεσιτικόν πρός διευκόλυνσιν τών εαυτών Αν
τα λλα γώ ν ιδού δέ ή ανάγκη τής έφευρέσεως των νομισμάτων· 
ύποΟέσατε ότι έν τη πόλει ήμών ύπάρχουσι τοσοϋτοι γεω ργοί, 
τοσοΰτοι ποιμένες καί έν γένεί τοσοϋτοι έπιτηδευματίαι, ώστε 
ούδενός πράγματος δυνάμεθα νά λάβωμεν άνάγκην, άλλά πρός 
τούτοις ότι οί γεωργοί καί αι καλλιεργήσιμοι γαΐαι είναι τοσαΰ- 
ται, ώστε ό κατ’ έτος παραγόμενος σΐτος περισσεύει· έν τούτοις 
ύπάρχουσι πόλεις στερούμεναι σίτου καί έχουσαι άφθονιαν προ
βάτων· ή πόλις όμως ήμών εχει καί πρόβατα αρκετά, ώστε, άν 
άνταλλάξωμεν τόν σιτόν μας πρός τά πρόβατα έκείνων, εις ού- 
δέν ήΟελον μάς χρησιμεύσει, έ' ώ άλλως εχει τό πράγμα άν άν
ταλλάξωμεν τόν σιτό ν  μας πρός άλλο τι, όπερ έν παντί καιρώ 
καί πάση ανάγκη δίδοντες νά7^αβωμεν άντ’αύτοΰ χρήσιμα πράγ
ματα· άλλως τε ό σΐτος όντως είναι πλοΰτος· άν όμως τόν πε- 
ρισσεύοντα ήμΐν οιτον έναποταμιεύαμεν έπί δύο ή τρία ετη ήθέ- 
λαμεν άπολέσει τόν πλοΰτόν μας, διότι ό σΐτος φθείρεται· ένε- 
κεν τούτων οί άνθρωποι κατά συνθήκην έπενόησαν τό νόμισμα, 
όπερ άνταλλάσσομεν όπόταν ΘΙλωμεν πρός χρήσιμα πράγματα, 
Καταχρηστικώς όθεν σήμερον ό >ομάζομεν πλούτον τήν άφθο-

νίαν τών νομισμάτων, διότι άν ύποθέσητε πρός στιγμήν ότι ή 
μεταξύ άνθρώπων συνθήκη αύτη έξέλιπε, τοΰ ν’ άνταλάσσωμεν 
δηλ. διά τοΰ νομίσματος παν χρήσιμον πράγμα, καί ότι ή άν- 
θρωπότης έπανήλθεν αίφνης είς τήν πρώτην αύτης κατάστασιν, 
καθ’ ήν αί άνταλλαγαί έγίνοντο μόνον πρός χρήσιμα πράγματα, 
ήτοι εδιδον κρέας καί έλάμβανον όπωρικά, τότε οί εχοντες ά- 
πειρίαν νομισμάτων θά ήσαν οι δυστυχέστεροι τών άνθρώπων, 
διότι διά τών νομισμάτων τω>> ούτε νά τραφώσιν ούτε νά ένδυ- 
θώσι Οά ήδύναντο· τό νόμισμα λοιπόν έφευρέθη πρός εύκολίαν, 
τών άνθρώπων ύπό τοΰ πολιτισμοί), πράγματι δέ πλοΰτος είναι 
ή αφθονία τών χρησίμων είς τόν άνθρωπον πραγμάτων, δι’ών έ- 
πέρχεται ή εύζωϊα καί ή ευπορία του άνθρώτου· πλούσια δέ ειναϊ 
τά έθνη εκείνα τά όποια παρέχουσιν είτε προϊόντα, είτε τεχνουρ
γήματα, χρήσιμα όμως πάντοτε πράγματα, περισσότερα άφ’ όσα 
άπαιτοΰνται δι’ έαυτά.

Διά τών περιπλέον όθεν παραγομένων προϊόντων καί τεχνουρ
γημάτων πλουτοΰσι τά εθνη, πλουτιζόμενα δέ, ήτοι εχοντα 
πλούσια τά μέσα τής ύπάρξεώς των, κατορθόνουσι τήν αύξησιν 
του πληθυσμού, όστις ώς Οά είπωμεν εχει τήν δύναμιν ν’ αύξά- 
νη άπείρως, άλλ’ όπου δέν ύπάρχουσι τά μέσα τής ύπάρξεώς 
καταστρέφεται· επομένως διά τής παρούσης ήμών ομιλίας πρό
κειται νά καταδείξωμεν τά μέσα δι’ ών δυνάμεθα νά συμβιβάσω- 
μεν τόν άπεριόριιτον πολλαπλασιασμόν τοΰ άνθρωπίνου γένους 
μετά τής ευπορ ίας  καί εύζωϊας αύτοΰ.

Τό θέμα λοιπόν ήμών άφορά άμέσως τήν κοινωνικωτέραν τοΰ 
-λούτου διανομήν, ήτοι τήνεύζωίαν καί εύπορίαν τοΰ άνθρώπου, 
διότι έξετάζοντες τά περί πληθυσμοΰ τής γη ς Οά καταδείξωμεν 
τήν στενήν σχέσιν, ·ητις ύπάρχει μεταξύ τοΰ πληθυσμοΰ τής γη ς 
καί τών μέσων τής εύζωϊας τών άνθρώπων.

Επομένως όμιλοΰντες περί τοΰ άνθρωπίνου πληθυσμοΰ ήδη 
ύπό οικονομολογικήν επ ο ψ ιν ,  δέν θά είπωμεν ότι ούτος συμπο- 
σοΰται είς χίλια περίπου εκατομμύρια ψυχών καί ότι διαιρείται 
είςτόσας φυλάς, είς τόσας οικογένειας, είς τόσα έθνη· όμιλεϊ 
τοσαύτας γλώσσας, πρεσβεύει τάς δείνα θρησκείας, είναι τοιου
τοτρόπως ή τοιουτοτρόπως έπί τής γής κατωκημένος, διότι τού
το είναι εργον τής γεωγραφίας· ούτε πάλιν θά έρευνήσωμεν 
πώς δύν αται ό άνθρωπος καλλίτερον νά διατηρήση τήν υγείαν 
του καί τάς σωματικάς του δυνάμεις, διότι τοΰτο μένει νά τό 
πραγματευθώσιν ιατροί διά μαθημάτων ύγιεινής καί ιατρικής·' 
ούτε πάλιν θά έπισκοπήσωμεν τάς έν αή κοινωνία πράξεις του, 
δι’ ών δύναται νά εχη τήν συνείδησιν καθαράν καί νά μή κατα-
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τρέχηται ύπό διαφόρων παθών έλεεινών, φθόνου, αίσχροκερδείας 
φιλοδοξίας, διότι τοΰτο είναι έργον τών ηθικολόγων.

ϊ ό  ζήτημα λοιπόν ήμών έγκειται εις τό νά συμβιβάσωμεν τήν 
απεριόριστον αυξησιν τοΰ πληθυσμοΰ μέ τά περιωρισμένα μέσα 
τής ύπάρξεως τοΰ άνθρώπου. Ή  δέ σπουδαιότης τοΰ οίκονομο- 
λογικοΰ τούτου ζητήματος καθίσταται δι’ αύτό τούτο μεγαλει- 
τέρα, καθότι, έάν τό έλάχιστον φυτόν, τό έλάχιστον άνόργανον 
σώμα έφείλκυσε τήν προσοχήν και τάς παρατηρήσεις ήμών, δι’ 
ών κατωρθώσαμεν νά έμβατεύσωμεν είς τά μέσα τής συντηρή- 
σεως καί τής αύξήσεώς αύτών, πόσω περισσότερον δικαιούμεθα 
νά μελετήσωμεν και σπουδάσωμεν τούς νόμους τούς έπενεργοΰν- 
τας έπί τοΰ άνθρωπίνου πληθυσμοΰ, έπί τής ζωής καί τής θνη- 
τότητος ήμών.

Τό ζήτημα ήμών τοΰτο, κύριοι, μή νομίσατε όμως ότι είναι 
έκ τών πρώτων τών προσελκυσάντων τήν προσοχήν τών φιλο
σόφων πολύ προ τής έξετάσεως αύτοΰ διάφοροι σοφοί οικονο
μολόγοι ειχον έρευνήσει περί γεωργίας, φυτουργίας καί κτηνο
τροφίας, ζητήματα σκοποΰντα έπίσης τήν εύζω'ί'αν τοΰ άνθρώπου 
εμμέσως. Ά λ λ ά  τό ζήτημα πε~ί ανθρωπίνου πληθυσμοΰ έσχά- 
τως ό σοφάς οικονομολόγος Μάλθος άνερευνήσας π ρ ώ το ς  είς 
φως ήγαγε καί έξηκρίβωσεν έξαγαγών έξ αύτοΰ συμπεράσματα 
Λογικώτατα, συντείνοντα άμέσως πρός τήν εύημερίαν τοΰ αν
θρώπου.

'Ρίπτοντες βλέμμα έταστικόν έφ’ άπάσης τής ζωικής φύσεως 
δύο τινά παρατηροΰμεν συντείνοντα είς τήν υπαρξιν ού μόνον 
τών άνθρώπων, άλλά καί πάντων τών ζώω ν έκαστον όν, άπο- 
λαΰον ζωής, άποχ"8. τήν ΰπαρξίν του διά τής γεννήσεως, δια
τηρεί δέ τήν ΰπαρξίν του αυτήν διά τής τροφής, ώστε άμέσως 
βλέπομεν ότι ό πληθυσμός ό ανθρώπινος άμέσως έξαρτάται έκ 
τοΰ άριθμοΰ τών γεννήσεων καί έκ τών μέσων τής διατηρήσεως 
αύτοΰ, τής τροφής, ήτοι τής γονιμότητος τής γής.

Ά λ λ ά  πριν έμβωμεν είς τήν έξέτασιν τών δύο τούτων στοι
χείων τοΰ ανθρωπίνου πληθυσμοΰ, είναι ανάγκη νά είπωμεν, τί 
έννοοΰμεν άνθρώπινον πληθυσμόν. —  Βεβαίως έννοοΰμεν τό 
σύνολον τών άνθρώ ων τών κατοικούντων τήν υδρόγειον σφαί
ραν, δυνάμεθα όμως καί μερικώτερον νά είπωμεν πληθυσμόν 
τής Γαλλίας, πληθυσμόν τής Τουρκίας. Έ ν  τή έπιστήμη όμως 
υπάρχει ό όρος— άρχή πληθυσμοΰ.— Τί ε ς ι  λοιπόν ά ρ χή ; "Αρ
χή είναι τό πρώτιστον στοιχεΐον τής ύπάρξεως παντός πράγμα
τος· π. χ . άρχή τοΰ άρτου είναι ό κόκκος τοΰ σίτου, άρχή τής 
ϊίΓνήσεως είς τινα μηχανήν είναι τό δείνα έλατήριον σύμφωνα

Τ Η Σ  Γ Η Σ .
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χ ο έ Λ τ  1  ί  —  1  1 ° δε a‘ot0^  τών γεννήσεων

& &  s ; ^ ·
ί  ̂ ί* ^ ρ ν η  κατα την οιαρκειαν της ζωγν- τνι,  

αν παρατηρησωμεν τά μαστοφόρα έν νένει Cfi, ϋ  
ως τας βόας, βλέπομεν ότι καθ’ έκαστον ε-oc ά " &Η·ονο” κα» 
άλλ’ αί γυναίκες, ένεκα τη- Or/ ά ί ο  ~ fi ~ ξ ΐ εννωί7ίν>

ί <Π “ . " Τ 1 ^  ί - s

άλλ* άχρ,βί,τερον ας ύπολογίσωμεν^ ό Τ π Υ α ζ ^ ^  ^  
του 20 μέχρι.τοΰ 40 έτους, ήτοι είς διάστημα 2 0  έτών γεννώ 
σα απας κατα οιετιαν, δύναται νά γεννήση τέκνα 1 0 · J  - 
W  *  ί ,ά ,τ ,μ α  SO * *  S i L J  J W
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εχει τήν δύναμιν νά οιπλασιασθή, δν εχη τά μεσα τής υπαρξεω'ί 
του έκαστον άτομον, όπερ άλλως καταστρέφεται, διότι ή φύσις 
είναι μεν άγρυπνος περί τήν συντήρησιν του είδους, αλλ ολιγω
ρεί περί τών ατόμων, άτινα έκλείπουσιν ένεκα του διαστήματος 
καί τών μέσων τ ή ς  ύπάρξεώς. Ά ν  έέν ύπήρχον τά προσκόμματα 
ταΰτα, ό πληθυσμός θά ηυξανεν άοιακόπως· ήτοι αν ύποΟεσω- 
μεν τόν πληθυσμόν τής Κωνσταντινουπόλεως, σήμερον, το 1 870 , 
άνεονόμενον εις 1 έκατομ. ψυχών, ρ ε τ ά 20  ετ-r, ή^οι τό 1890, 
θά έγίνετο 2 έκατ. μεθ’ ετερα 20 Ιτη, τό 1910^ 4 έκατομ., το 
1930 , 8 κ. ο. κ. Τοΰτ,ο δέ οέν είναι απλή ύπόθεσις έν τη θεωρία 
ύπάρνουσα μόνον, καθόσον έγένετο ό κατά 2 0 ετιαν ουτος δι
πλασιασμός τών κατοίκων είς χώρας ενθα.δέν ύπήρχον κωλύ
ματα ποός αύξησιν τοΰ πληθυσμοΰ· τό δ’ Αποτέλεσμα εξηχθη 
έκ τών γενομένων καθ’,,έκάστην ΙΟετίαν ακριβών απαριθμήσεων 
ν> ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής Βορείου Αμερικής, ενθα το 
1790 ό πλτΟ. ήτο 3 ,900 ,000 , τό 18C0, 5,300,1)00, το 1810, 
7 ,200 ,000 ,' τό 1820, 9 ,600 ,000 , τό 1830, 12 ,800 ,000 , τό
ΐ 8 ί·0 , 17 ,100,000· ώστε κ α τά 2 0 ετίαν έπηρχετο διπλασιασμός
τών κατοίκων. , __

Ή  θεωοία όμως αυτη τοΰ διπλασιασμού των κατοίκων τη<? 
γης κ α τά 2 0 ετίαν, καίτα  άποδειχθεϊσα άληθής διά τών πρα γ
μάτων, εσχε πολλούς τούς αντιπάλους, οιανες διισ/υρισθησα, 
οτι καίτοι ύπαρχόντων τών μέσων τής οιατροφής ο πληθυσμός 
δέν διπλασιάζεται κατά ΙΟ ετίαν ποός τοΰτο δ έφεραν και τι 
παοάδειγμα τής έν Γαλλία οικογένειας Μοντμορανσυ. Η οικο
γένεια ουτη, είπον οί αντίπαλοι τής θεωρίας, ουοεποτε έστερη- 
L  τών μέσων τής ύπάρξεώς καί άείποτε έτιμηθη ύπο τών βασι
λέων της Γαλλίας· άν ύποθέσωμεν λα πόν οτι ο πρώτος των 
M ovm op .v rt 6ζη Τ» Ι,ΟΟΟττόν ί - .ο ; μ. X. « «  
αύτοϋ ή άρχή αϋτη τοΟ *Χηθο»μοΙ), *»;» to  « » «  V·· Χ · «  
i ,< v ονο\ ! » . «  ν» δ *  τουλάχιστον 10 « . t .  4λλα *«τα την 
έ,ο-ίήν ταύτην ούδ' ά τ« ,α  ή Γαλλ,α «.*. τοτοΟ-ον πΑη6»»|Λ0ν, 
άν δέ έξηκολούθει μέχρι σήμερον ή οικογένεια αυτη να οιπ/,α- 
σιάζηται κατά 25ετίαν, άπασα ή γή  θά κατωκειτο απο Μοντμο- 
ρ α ν σ ύ . Ά λ λ ά π α ρ ε τ η ρ ή θ η  δτι ή άναςαλτιχή δυναμ ικής αυξησεως 
τοΰ πληθυσμοΰ ήτοι ή έγκράτεια έπί τών εύπορουσων οικογενειών 
ένεογεΐ δραστηριώτερον. Έ κτος τούτου ύπό τά αριστοκρατικά 
πολιτεύματα τοΰ Μεσαιώνος αί ακίνητοι περιουσιαι μετε^ιβα- 
ζοντο είς τούς πρωτοτόκους υιούς, οί δέ λοιποί κατετασσοντο 
είτε εις τόν κλήρον, είτε είς τόν στρατόν, ωστε ολοι οι υιοι τω ;

του πεοιου τής μάχης, άλλοι δέ ύπό τό ράσον, διό καί ·; 0 κ̂ο. 
γενεια αυτη οενίλαβε τήν τερατώδη ταύτην έπαύξησιν επομένως 
ευδε δια του παραδείγματος τούτου δέν άνατρέπεται ή 
οτι ο πληθυσμός τής γη ς τείνει νά ίσορροπήση μέ τά μέσα' της 
ωπαρξεω.., ων κυριωτερα είναι τά τρόφιμα.

Έ τεροι πολέμιοι άντέταξαν δτι έκ μέν τής Αφθονίας πολλά- 
πλασιαζονται αι στειρώσεις, έκ δε τής ένδείας αυξάνει ή γ0νιαό 
της, ητοι οτι ή μεν ύπερτροφία έλαττόνει τήν γεννητικήν δύνα- 
ρ ν ,  ή & ^ , α τ ή ν ί » , , ^ ,  Οί « τ α ϋ τ ,  s ! a J , » > L  Μ .

Ι Π  ~ Γ αΐΧ°· °υΤ0ς ν0ιΛ0ς εί’ν3“ αο?ώτατοί ,  καθότι τοΰ 
πληθυσμου φθειρομενου ένεκα τής ένδειας, άναπληροΐ τό κενόν
η γεννητικη όυναμίς κορυφουμένη· προσέτι έπειδή ή άφθον-'α 
συνεπάγει την στειρωσιν δέν μεταδίδονται δια τής γεννήσεως τά 
κ ./]ς ασωτιας κ<» υπερτροφίας τών όλβιων οικογενειών ποοκύ- 

πτοντα νοσήματα. Αληθώς δέ ό πένης'δ ύπό μυρίων κακοΰνιών 
και στενοχώριών κατατρυχομενος ούδέν άλλο μέσον έχει του νά 
w]σμονηση τας στενοχώριας του παρά τό νά προσφυγή είς τ ά ί 

υλικας απο/.αυσεις. Ά λ λ ά  διά τής άναμφίσβητήτου ταύτης άλτ- 
θε.ας ουοολως άνατρεπεται ή άρχη, τήν όποιαν καθημερ ίνώ ςέπ ΐ 
μ , 1 Ρ! 1 1 πεί*°α —  ° πληθυσμός τείνει νά ίσοδροπήση μέ τά
μέσα της υπαρξεως;  — ^Όρθδτερον δέ θ’ άπεφαίνοντο οί κ ύ α 3{

° Τί ή F 2v ενδεια αυξάνει τάς γεννήσεις 
« . t o u t  9 . „ t „ u c ,  ή 8 1  4 ? ( W  ί λ „ „ <ν„  ^

βρώ ^Γ 6™“ς * * * * *
°1ε>. ΎενοΡ-ε'^ης τής άρχής δτι— 5 πληθυσμός διπλα- 

^ ιαι J__ παστήν εικοσαετίαν, _  είδωμεν ποια είναι τά ποο- 
κομμα,α της αυξησεως ταύτης. Δύο είναι ταΰτα, ή ε\τασις 

κα τα μεσα τής ύπάρξεώς. Ή  εκτασις ή τό διάστημα έμποδ^

αυξάνει T°° πΑΊ1% ^ ο0> 8ιότι ένϊ> ° πληθυσμός αενάως
:  5 6 * ^·τασι^ ^  πάντοτε ή αυτή· ένώ ή αύτή

3  200θ εΔεαΤ· κε?τ° ^  ψυχβν’ σή*αερ°ν καΤΟίκε?- Γαι υπο 2 ,000. Δεύτερον κώλυμα είναι τα μέσα τής ύπάρξεώς,
,α οποία η εμποο-^ουσι τήν αΰξησιν του πληθυσμοΰ ή καί πολ-
λακις ελαττονουσι τόν πληθυσμόν. Ένταϋθα παρατηοήσεως
α ! ιναι ° τι τ“ ν ^ εν ?υτών ή τροφή είναι αΰτά τά ‘ουσικα
στοιχεία, ουτω δε τά φυτά δέν έπιζητοΰσι τήν τροφήν των, άλλ’
η τροφή των έπι.ητει αύτα· τών ζώων πάλιν τοοφή είναι -ά
φυτα, ατινα εύρίσκουσι τά ζώα καί καταναλίσκουσιν δπω ■ π’α-
ρεσκευασεν αυτά ή φύσις, ένώ τοΰ άνθρώπου τροφή είναι -ά
φυτα και τα ζώα, τά όποια δμως ό άνθρωπος δέν καταναλίσκ^



όπως προητοίμασεν αυτά ή φύσις, άλλά τήν μεν γην διά τών 
κόπων του προσκαλεΐ είς καρποφορίαν, τά δέ ζώα περιποιείται 
ποικίλο τρόπως. "Ας ύποθέσωμεν όΟεν δτι ό άνθρώπινος πληθυ
σμός ηυξησε· πρέπει ό άνθρωπος πρός συντήοησίν του νά έπαυ- 
ξήση τά ζώα τά τρέφοντα αυτόν άλλ’ αύξανομένων τών ζωων 
πρέπει φυσικώς νά έπαυξήση και ή εκτασις της γη ς διά νά πα- 
ράγη περισσότερα φυτά πρός τροφήν περισσοτέρων ζώ ω ν ιοου 
όθεν δτι'ή εκτασις είναι εν τών ανυπερβλήτων κωλυμάτων της 
αύξήσεως τοΰ ανθρωπίνου πληθυσμοΰ, καθώς και τά μεσα της 
ύπάοξεως. Τ π ό  τόν όρον —  μέσα ύπάρξεως —  δεν έννοοΰμεν 
μόνον τά τρόφιμα, τά όποια βεβαίως είναι τά κυριώτερα, άλλα. 
καί τήν ενδυμασίαν καί δλα έν γένει τά προϊόντα, άτινα ό πολι
τισμός έφεΰρε, διότι ό μαλθακός Εύρωπαϊος άναπαύεται μόνον 
είς κλίνας έκ πτίλων, ένω ό λιτοδίαιτος Έ λ λ η ν , καθώς πολλοί 
κάτοικοι τ ή ς ’Ανατολής,' δλον τό θέρος, πολλάκις δέ και τον 
χειμώνα μετά μόνης τής φλοκάτης αύτοΰ διανυκτερεύει έπι των 
όοέων. "Οθεν όταν πρόκηται νά έκτιμήσωμεν τά μέσα της υπαρ- 
ξεως γώρας τινός, λαοΰ τίνος, πρέπει νά λάβωμεν υπ’ οψιν ου 
μόνον'τάς εξεις του, άλλά καί τά μέσα τής άποκτήσεως των 
μέσων αύτών τής ύπάρξεως· λ . χ . ό 'Ολλανδός είναι πλουσιω- 
τερος, διά τής εμπορίας καί ναυτιλίας του, άπό τον Ούγγρον 
καί Πολωνόν, δςτις άποκλειστικώς καταγίνεται είς τήν καλλιέρ
γειαν τής γής. ’Εν τούτοις όταν θεώρήσωμεν τό πράγμα γενι- 
κώτερον αναγνωρίζομε* δτι ό καθολικός τοΰ κόσμου πληθυσμός 
ισορροπεί πρός τά καθολικά μέσα τής διατροφής, ατινα είναι 
ιδίως τά γεννήματα. Διότι βεβαίως, έάν δέν ύ π ή ρ χ ο ν  χώραι πα- 
ράγουσαι περισσότερα τών άναγκαιούντων αύταΐς^ τροφίμων, 
ό βιομήχανος ' 4 γγλ ο ς  καί ό έμπορος 'Ολλανδός ήθελον απο-
θάνει τής πείνης. ,

’Ανωτέρω είπομεν δτι ή υπαρξις έξαρτάται έκ τής γεννήσεως 
καί διατηρείται διά τής τροφής ή τών μέσων τ η ς  ύπάρξεως, δπως 
γενικώς άπεκαλέσαμεν αύιήν. Τά κυριώτερα τών μέσων τής υ- 
πάρξεως είναι τά τρόφιμα, άτινα παράγει ή γή. Αν η γονιμο- 
ττ ς  τής γής επομένως έδιπλασιάζετο καί αύτή καθ’ έκαστην 
^όετίαν δπως καί ό πληθυσμός, τότε βεβαίως τά ζήτημα ήτο 
λελυμένον άλλ’ ή γονιμότης τής γής αυξάνει μέν, άλλά πολύ 
όλι-γώτερον τής γιγαντιαίας αύξήσεως τοΰ πληθυσμοΰ. Εαν ση- 
μεοον λάβωμεν χέρσον τινά γην και καταβάλωμεν προς καλ- 
λιέογειαν αυτής 50 λίρας, ύποθέσωμεν δέ δτι παρηγαγε 1 ,000
κ ο ι λ ά  σίτου, άν τ ό  δεύτερον ετος καταβάλωμεν έτερας 50 λ ί
ρας πρός καλλιέργειαν τής αύτής γή ς δέν θά έχωμεν το αυτο

Αποτέλεσμα τής παραγωγής, ήτοι δέν θά παράξη πάλιν 10 0 0  κοι- 
λά, α λ λ  ίσως μονον 800, τά τρίτον ετος έτι όλιγώτερα κ. ο. κ. 
διό καί πολλοί γεωργοί τόν αύτόν άγρόν άπαξ κατά διετίαν ή 
τριετίαν καλλιεργούσα. Ας λάβωμεν ύπ’ οψιν τόν πληθυσμόν 
νήσου τίνος καί τήν παραγωγήν τών τροφίμων αύτής, λ. χ . τής 
Σάμου. Σήμερον ό πληθυσμός της είναι 50 χ ιλ . αΐτινες πρός 
τροφήν τω ; χρειάζονται 10 0 , 0 0 0  κοιλά σίτου, άτινα παράγει 
υποθέσατε ή νήσος. Τό 1895 ό πληθυσμός τής νήσου, έπενερ- 
γούσης τής άρχης τοΰ πληθυσμοΰ, εσεται 1 0 0  χ ιλ . έπίσης καί 
τά τρόφιμα δύνανται ν’ αύξήσωσιν είς 2 0 0 χιλ. κοιλά σίτου, άτι
να θά έπαρκέσωσι πρός διατροφήν τών κατοίκων. Μεθ’ ετερα δ
μως 2 ο ετη ήτοι τό 1920 ο μεν πληθυσμός τής νήσου διπλα
σιαζόμενος εσεται 2 0 0 χιλ. τά δέ τρόφιμα αύξάνοντα έπίσης έ- 
σονται μονον 300 ,000  κοιλά, άτινα άρκοΰσι πρός διατροφήν μό
νον τών 150 χιλ . κατοίκων τής νήσου· αί λοιπαί 50 χ ιλ . πώς 
τραφήσονται; Βεβαίως δύναται τις νά εϊπη δτι αί 50χιλ . αύται 
τής νήσου έμπορευομεναι ή 3ιομήχανοι ούσαι δύνανται νά άν- 
ταλλάσσωσι τά βιομη/ανήματά των διά σίτου καί ούτω νά ζώ- 
σι. Διά τοΰτο άς λάβωμεν τόν κόσμον δλον καί θεωρήσωμεν 
τοΰτον ώς μίαν επικράτειαν. Τά 1 ,000 ,000 ,000  τής γής μετά 
25  ετη έσονται 2 ,000 ,000 ,000 , μεθ’ ετερα 25 ετη 4 ,000 ,000 , 
000  και μετά 25 πάλιν ετη 8 ,000 ,0 0 0 ,0 0 0  κ.ο.κ.ένώ ό παρα- 
γόμενος σίτος, άν σήμερον ύποθέσητε αύτόν όντα Ι ,μ ε τά  25 έτη 
εσεται 2, μετά 25 έτη πάλιν 3, καί μετά 25 ετη 4 κ. ο. κ. ή εύ- 
κρινεστερον άν θέλητε τό πράγμα νά τό έκφράσωμεν κατά τήν 
γλώσσαν τών μαθηματικών, ό μέν πληθυσμός τής γής καθ’ έ- 
κάστην 25ετίαν αύξάνει κατά γεωμετρικόν λόγον, ένω ή γονι
μότης της γής μέ δλας τάς ποοσπαθείας τώ ; άνθρώηων μόνον 
κατα άριθμητικόν. ΙΙώς θά ζή-·/) λοιπόν ό περισσεύω·; αύτός π?,η. 
θυσμος, άφοΰ τά τρόφιμα οέν έπαρκοΰσι’ Βεβαίως επέρχεται 
καταστροφή, θάνατος έκ πείνης, έκ κακής διαίτης, έκ ψύχους κ. 
τ·λ. Η θεωρία οε αύτη τώ'/ οικονομολόγων καταλήγει είς τοΰτο 
δτι ό άνθρωπος πρέπει νά προλαμβάνη οιά τής έγκρατείας τήν. 
έκ τής έλλείψεως τών μέσων τής ύπάρξεως έπερχομένην κατ ,ι- 
στροφήν έπι τοΰ οσημεραι αύξάνοντος πληθυσμοΰ τής γής.

 ̂ Έπαναλαμβάνομεν ότι ό άνθρώπι -ος πληθυσμός δέν είναι ά- 
δύνατον νά βιπλασιασθή είς διάστημα 2 0 — 25 έτώ ν.Ά λλά  τοΰ
το άρά γε κατορθοΰται ο τα; άτασα ή καλλιεργήσιμος γή  καλ- 
λιεργηθή ; Οχι· είναι μ ε ' αληθές ότι ή γονιμότης τής γης αύ- 
ξανει οια τής τελειοποιήσεως της γεωργίας καί τής εισαγωγής 
μηχανών έντελεστέρων ή καί άιά τής εισαγωγής θρεπτικωτέρων



ουσιών, άλλ’ ή γονιμότης δέν έπαυξάνει έπί τοσοΰτον απτε νά 
οιπλασιάζηται μετά 2 0 ετίαν. *Ισως κατά τήν εισαγωγήν θρεπτι- 
κωτέρων ούσιών κατά τάς 2 0 ϊτίας έξαρ*εΐ, άλλ’ εί; τάς μετέ- 
πειτα ούχί. Έ ν Ίρλανδία μετά τήν εισαγωγήν τής καλλιεργίας 
τωνγεωμήλων ήαΰτή εκτασις παρηγαγε περισσοτέρας τροφάς,διό 
καί ό πληθυσμός αύτής έδιπλασιάζετο έπί τρεις ή τέσσαρας 2 0 ε- 
τίας μετά τήν εισαγωγήν των γεωμήλων, διο'τι ένω τό 1672 ot 
κάτοικοι αύτής συνεποσοΰντο είς 1 ,1 0 0 ,0 00 , τό 1846 ύπερέβαι- 
νε τά 8 έκατομ., άν καί οσάκις συνέβαινε καταστροφή τών γεω 
μήλων οΓ ’Ιρλανδοί άπέδνησκον τής πείνης καθ’ εκατοντάδας, 
εκτοτε ομως ού μόνον στάσιμος εμεινεν ό πληθυσμός, άλλά καί 
νά έλαττοϋται έπαισΟητώς ήρξατο.

"Οταν λοιπόν τά μέσα τής ύπάρξεως,δηλ. τά τρόφιμα κυρίως, 
δέν έπαρκώσι πρός ώρισμένον πληθυσμόν χώρας τινός, έ'πεται 
καταστροφή, άλλ’ είς τά ζώα ή καταστροφή είναι βεβαία, ένω 
ό έλεύδερος άνθρωπος δύναται νά τήν προλάβη διά τής έγκρα
τείας καί σωφροσύνης, τουτέϊτιν έγκρατευόμενος δύναται ν’ ά- 
ποφύγη άπό τοΰ νά συντελέση είς τήν αύξησιν τοΰ πληθυσμοΰ. 
Ταΰτα δέ λέγομεν, διότι συχνάκις ημείς, οί μή δυνάμ,ενοι ούδ’ 
εαυτούς νά θρέψωμεν, συνάπτομεν γάμους ύπείκοντες είς αισθή
ματα καί σκοποΰντες εύτυχίαν ή καί διαιώνισιν τοΰ είδους ήμών, 
άλλά τά έπακόλουδα τών γάμων τούτων εσονται ή γέννησις 
τέκνων πολλών, άτινα μή έχοντα τά μέσα τής ύπάρξεως πλή
ρη, κα*οπαθοΰντα τέλος, άποθνήσκουσιν. "Ωστε ή εγκράτεια εί
ναι άναγκαία είς τόν άνθρωπον, διότι άνευ αύτής τό ανθρώπινον, 
γένος πολλαπλασιαζόμενον ταχύτερον τών μέσων τής ύπάρ
ξεως ήδελε κινδυνεύσει άναντιορήτως.

Ούτω λοιπόν μέχρι τοΰδε δύο προσκόμματα παρεδέ/δημεν 
τής αύξήσεως τοΰ πληδυσμοΰ. Τό πρώτον πρόσκομμα είναι ή 
συμφορά ή ή καταστροφή, ύπό τήν όποιαν έννοοΰμεν οΰ μόνον 
τήν ξλλειψιν τών τ ρ ο φ ί μ ω ν ,  άλλά καί τήν κακήν τροπήν, καί 
τήν κατοικίαν καί τήν Ενδυμασίαν, τά νοσήλατα καί τάς έπιδη- 
μιας, τά φθοροπιά καί πολύπονα έργα καί ένγενει τήν ταλαιπω 
ρίαν τών ένδεών καί πενήτων καί τάς ήθικάς άκόμη θλίψεις, ενε» 
κα τών οποίων νεκροΰνται αί παραγωγικαί δυνάμεις καί άπο- 
σβέννυται τό πΰρ έκεΐνο τής ζωής· άκόμη τού,ς πολέμους. Δεύ
τερον δέ πρόσκομμα τής αύξήσεως τοΰ πληθυσμοΰ, πρόσκομμα, 
ανασταλτικόν, μέλλον ν’ άποτοέψη τήν αύξησιν τοΰ πληθυσμοΰ, 
είναι ή έγκράτεια ήτοι ή ή^ι '.ή δύναμις, ή άναστέλλουσα ήμας 
άπό τάς σαρχιχάς ήδονάς, ή ρυθμίζουσα έν άλλοις λόγο.ις τάς 
ό.ρμάς τοΰ αύτοματισμοΰ διά τοΰ λογικοΰ.

Έ κ  τών δυο τούτων προσκομμάτων ή καταστροφή επέρχεται 
άναγκαίως δταν δέν προληφθή ή αύξησις τοΰ πληθυσμοΰ διά 
τής έγκρατείας, ή δέ έγκράτεια ίδιά'ει τω άνθρώπω, έγκειται 
έν τή θελήσει αύτοΰ· αύτη είναι ή λογική δέλησις,διά τή ; όποιας 
προορώνται αι άπώτεραι συνεπειαι. Καί βεβαίως κάθε εμφρων 
άνθρω π ος  κατά λόγον τών μέσων τής ύ π άρξεω ς  του καί γάμον 
συνάπτει, και άν ηναι εις γάμου κοίνωίαν ήδη άναλόγως αύτών 
πολλα π  λασιάζει καί τά μέλη τής οίκογενεΰς του. Ό  φόβος 
οε μήπως ένεκα τής πτωχείας ήμών άπολέσωμεν τήν άνεξαρ- 
τησίαν καί τάς ανέσεις ή ένεκα τής στερήσεως άναγ/ασθώμεν 
νά μετελθωμεν εργα αηδή καί επίπονα, ό φόβος μήπως δέν δυ- 
νηδώμεν νά δωσωμεν τήν δέουσαν άνατροφήν είς τά τέκνα ήμών 
και τά τοιαΰτα μας άποτρέπουσιν άπό τοΰ νά συνάψωμεν γάμον· 
άλλά -ΐά νά άποτραπή ό άνθρωπος τής συνάψεως γάμου ή τής 
αύξήσεως τής οίκογενείας του, ήτοι διά νά μετέλΟρ τήν έγκρά- 
τειαν, πρέπει νά ήναι άοκούντως άνατεθραμμένος, πρέπει νά εχη 
βαθεως έρρίν,ωμένην έν τή καρδια του τήν συναίοθησιν τοΰ καθή
κοντος· καθώς δε πασα άρετή, ούτω καί ή έγκράτεια συνεπάγε
ται τήν περιστολήν τών όρεξεων, άλλ’ ή περιστολή τών ορέξεων 
είναι τι δεινόν, ’ίσως δεινότερον τών ένεκα τής μή περιστολής 
αύτών έπακολουθησομένων δυστυχημάτων.

Οταν, κύριοι, ή περι έγκρατείας θεωρία αύτη έξήλθεν είς 
φώς, είχεν ήδη τεθή ύπό τήν συζήτησιν τών φιλοσόφων τό ζή 
τημα περί τής βελτιώσεως τών κατωτέρων καί πολυπληθεστέ- 
ρων τάξεων τοΰ λαοΰ. Συνάμα δέ τό μέγα τοΰτο ζήτημα συνε- 
ζητεϊτο τότε ού μόν0ν διά τοΰ καλάμου, άλλά καί διά τοΰ ξίφους 
καί τής λαιμητόμου. Τό Επαναστατικόν πΰρ κατέφλεγε τήν 
Ευρώπην. Ή  Γαλλία καταβεβακχευμένη ύπό τής ιδέας τής 
ελευθερίας κατελυε τούς ναούς τοΰ ύψίστου καί προύκήρυττε 
τήν άλήθειαν τοΰ όρθοΰ λόγου, καδ’ ήν στιγμήν μάλιστα κατε- 
πάτει αύτόν ύπό τούς πόδας της. Οί λαοί τότε κατεπολέμουν 
τάς Κυβερνήσεις, τάς οποίας έθεώρουν ώς τούς άσπονδβτέρους 
αύτώ / έχθρούς, καί μετά τών Κυβερνήσεων συ' έ^εον καί τούς 
πλουσίους- £.τ,ι των Κυβερνήσεων όθεν καί τών πλουσίων έπέο- 
ριπτον όλα τά δυστυχτματά των καί έδεώρευν ώς α ιτ ίους  τών  
ουστυχημάτων των τάς Κυβιρνήσεις. Ή  έπο·/ή εκείνη ήτο ή 
εποχή τής απολυτρωσεως τών λαών άπό τοΰ ζυγοΰ τοΰ καθή
κοντος τής απολύτου κυριαρχίας. Οί οικονομολόγοι δέ έβλεπον 
τό άτοπον τής κατηγορίας τώ'·< λαών καί διά τής νέχς αύτής 
θεωρίας περί αύξήσεως τοΰ πληθυσμοΰ, ότι ή έγκράτεια δύναται 
ν ’ άποτρέψη τά δυστυχήματα, ήθέλησαν έκαστον άνθρωπο/ νά



καταστήσωσιν υπεύθυνον τών πράξεών του. Ά λ λ ω ς  τε ή α μ ά 
θεια , α ί προλήψεις χαί ή έξαχρείωσις τών πολιτών εχουσι με- 
γιστην επιρροήν έπί τών Κυβερνήσεων, διότι αί Κυβερνήσεις μά
λιστα αι συνταγματικοί, κατ’ εικόνα τών πολιτών διατυπούμεναι 
δι’ αύτών διατηρούνται. Βεβαίως ή ιστορία μαρτυρεί ότι μωρά 
και διεστραμμένη Κυβέρνησις δύναται ν’ άφανίση τό ΙΟνος, κατα- 
στρεφουσα τούς υλικούς αύτοΰ πόρους, έξαχρειοΰσα καί τόννοΰν 
καί την συνείδησιν αύτοΰ, άλλ’ επίσης βέβαιον είναι ότι έθνος 
νωθρόν καί άπαίδευτον, μεστόν προλήψεων καί έξη/ρειωμένον 
τά ήθη, θέλει αναγκάσει τήν Κυβέρνησίν του νά καταβή μέχρις 
αύτοΰ. Οι ισχυριζόμενοι λοιπόν ότι κακαί Κυβερνήσεις διαφθεί- 
ρουσι τούς λαούς, πρέπει νά ένθυμηθώσι ότι καί διεστραμμένοι 
και απαίδευτοι λαοί καταστρέφουσι τάς άγαθάς προθέσεις τών 
Κυβερνήσεών των. Ή  ενέργεια τών Κυβερνήσεων έπί τών λαών 
καί τών λαών έ-ί τών κυβερνήσεων είναι αμοιβαία· πριν δέ λαός 
καταδικάση τήν Κυβέρνησίν του πρέπει νά σκεφθή ότι τό ήμισυ 
της εύθύνης βαρύνει αύτόν, μάλιστα σήμερον όταν ίσχύη το άν- 
τιπροσωπικόν σύστημα οί λαοί όταν συναισθάνονται, καλώς ον-- 
τες άνατεθραμμένοι, τά δικαιώματα των, δύνανται νά πατάξωσΐ: 
τάς κακάς Κυβερνήσεις τω ν  διά νά βελτιωΟή δέ ή κατάστασις 
κοινωνίας τινός δέν αρκεί μόνη ή Κυβέρνησις νά ήναι πεφωτι
σμένη, δραστήρια καί ηθική, αλλά καί οί άρχόμενοί πρέπει νά 
περικοσμώνται ύπό τών αύτών προσόντων. Τοιουτοτρόπως κατά 
τοΰτο οί οικονομολόγοι της εποχής εκείνης εί/ον δίκαιον, άλλα 
νά άποτρέπωσι, πρός περιστολήν τών έπακολουθησομένων δυ
στυχημάτων, τόν άνθρωπον, καί ιδίως τάς κατωτέρας τάξεις, 
τούς πένητας, νά συνάπτωσι γάμον, εσφαλλον· καθόσον, παρα
δεχόμενοι ότι ό άνθρώπινος πληθυσμός δύναται νά αύξήση πολύ: 
ταχύτερον τών μέσων τής διατροφής, όμολογοΰμεν ότι ή σω
φροσύνη καί ή έγκράτεια είναι άρεταί άναγκαΐαι καί σωτήριοι^ 
Ά λ λ α  δυνάμεθα νά διπλασιάσωμεν τάς άρετάς ταύτας, άνευ τών 
οποίων ό πληθυσμός τείνει νά ύπερπηδήση τά λογικά αύτόΰ 
έ'ρια; Αί άρεταί αύται είναι αναπόσπαστοι άπό τόν άνθρωπον* 
έποιαδήποτε καί άν ή ζ διανοητική καί ηθική αύτοΰ κατάστασις· 
Βεβαίως όχι. Μάλιστα πολύ όλιγώτερον πάντων ό άγαμος δύ- 
•ναται ν’ άσκήση τάς άρετας ταύτας, ό άγαμος καί μή άνατεθραμ- 
μένος.

Προτρέποντες όθεν οι οικονομολόγοι τής εποχής έκείνης, 
τής Γαλλικής έπαναστάσεως, τήν άγαμίαν καί τήν εγκράτειαν 
είς τάς πολυπληθείς κατωτέρας τάξεις, τάς αμαθείς καί τάς μή 
άνατεθραμμένας, εσφαλλον, διότι ό γαμικος βίος είναι ή ηθική

και φυσική συνένωσις δύο προσώττίον διαφόρου φύλου· πολύ
τιμος οε καρπός τής κοινωνίας ταύτης είναι τά τέκνα· έκ δέ τής 
υπαρξεως τών τέκνων αναφύονται νέα στοιχεία ήθικότητος έν 
τη οιχια* ο γάμος ούτως είπεΐν είναι τό στοιχεΐον τής μορφώ- 
σεως των πολυπληθών τάξεων τοΰ λαοΰ.Οί οικονομολόγοι όθεν 
εσφαλλον οιόάσκοντες είς τάς κατωτέρας τάξεις τήν άγαμίαν 
καί τήν εγκράτειαν, ήτοι τόν ασκητικόν βίον· έν άλλοις λόγοις 
έδίδασκον τήν άκραν ηθικότητα έν τή έσχατη πενία. Παρεδέ- 
χον ,ο ο ,,ι πολλά εκατομμύρια ανθρωπων άσμένως ήθελον άσπα- 
σθή^τόν ασκητικόν βίον. 'Η  πείρα όμως καί νεώτεραι Οεω^ίαι 
άπέοειξαν ότι ή εγκράτεια ώς άρετή δέν δύναται νά ύπάρξη ή έν 
κοινωνία μεμορφωμένη, ό δε γάμος είναι εν τών μέσων τής 
μορφώσεως τών κοινωνιών, ώστε ή εγκράτεια έν μόνω τώ γάμω 
ουναται ν’ άσκηθή καί ν’ άποτρέψη τήν αύξησιν τοΰ πληθΰσμοΰ. 
Θεωροΰντες όθεν ήμεΐς άναγκαίαν τήν εγκράτειαν δέν έννοοΰμεν 
τήν αποχήν τοΰ γαμικοΰ βίου, δέν άξιοΰμεν αύστηράν ηθικότητα 
παρά τών στερουμένων καί προσηκούσης ανατροφής καί εύιτο- 
ριας. Προτρέποντες δε έν όνόματι τής επιστήμης είς εγκράτειαν 
και σωφροσύνην φρονοΰμεν ότι αύται προκύπτουσιν ιδίως έκ τής 
εύπορία., καί τής ήθικότητος τών γονέων, ήτοι έν ιή  οίκογενεία, 
έν τώ γάμω. Επιθυμοΰμεν νά Βλέπωμεν τούς έργάτας πατέρας 
οικογενειών, όπως ήθικοποιηΡώσι διά τοΰ γάμου, άλλα ζητοΰμεν 
συνάμοι οι έργάται οϋτοι νά ώσιν εύποροι καί χρηστοήθεις.

Αλλά πάλιν, κύριοι, μή ύποθέσατε οτι ή έπιστήμη προτείνει 
rov γάμον ως μέσον ci οϋ ουναται ν’ αύξήση ό πληθυσμός τής 
γής. Π έπιστημη προτείνει τόν γάμον μόνον ώς μέσον ήθικο- 
ποιήσεως, έν ώ ή έγκράτεια δύναται ν’ άσκηθή. Α π ’ έναντίας 
° ιΪ3χιιριζομεθα ότι μέσον πρός αύξησιν τοΰ πληθυσμοΰ δέν είναι 
ό γάμος καί αί έξ αύτοΰ γεννήσεις, ώς άπέδειξεν ή πεΐρα· ή έπι
στήμη κραυγαζει ότι ή αύξησις τοΰ πληθυσμοΰ τείνει νά ισορ
ρόπηση με τά μέσα τής ύπάρξεώς. Σημειωτέον δέ ότι ούτε αι 
έπιοημίαι, ούτε οι καταστρεπτικοί πόλεμοι δύνανται νά καταβι- 
βάσωσι τον πληθυσμόν χωράς τινός, διότι τό έκ τούτων γενό -. 
μενον χάσμα ταχέως και εύκολώτατα συμπληροΰται, όταν 
ύπάρχωσι τά μέσα τής οιατροφής. Είναι δέ όλως άσκοπον α: 
Κυβερνήσεις οιά τεχνητών μέσων νά προσπαθώσι τήν αύξησιν 
τοΰ πληθυσμοΰ, όπως τοΰτο συνέβαινεν άπό τών άρ'/αιοτάτων 
χρόνων μέχρις ήμών, άφοΰ ό πληθυσμός ισορροπεί πάντοτ ε μέ 
τά μέσα τής ύπάρξεώς.

Τωόντι ή ιστορία λέγει ήμΐν ότι πάντοτε οί νομοΟέται καί αί 
Κυβερνήσεις κατέγιναν είς τήν αύξησιν τοΰ πληθυσμοΰ διά προσ



παθειών καί διατάξεων δλως περιττών ή Επιβλαβών, προκυψα- 
σών έκ της άμαθίας τών κυβερνώντων, οϊτινες παρεγνώρισαν 
τήν άληθή τοΰ πληθυσμοΰ θεωρίαν. Ούτως έβράβευον τάς πολ- 
λάς γεννήσεις καί έτιμώρουν τάς άγαμίας.

Ιίατά τόν Ηρόδοτον οί Πέρσαι πρώτον Ετίμων τήν Εν ταϊς μα- 
χα ις  άνδρίαν καί δεύτερον τήν πολυτεκνίαν ό δε βασιλεύς κατ 
έτος δώρα επεμπεν είς τούς ολβίους Εκείνους πατέρας, οιτινες 
πολλούς πολίτας τη πατρίδι έγέννων.

Έ πίσης κατά τόν Πλούταρχον ό Αυκοϋργος ειχε θεσμοθετή
σει διαφόρους νόμους παρορμητικούς πρός γά μ ο ν  λ. χ . at παρ-

:ρατηγο\
λέγεται δτι δταν έζήτησε παρά τίνος νεωτέοου του κατά τινα 
παράταξιν τήν έδραν Ιλαβεν ώ; άπάντησιν άντί νά παραχώρηση 
αυτήν δτι —  ουδέ αύτώ τόν ύπειξαντα Εκείνος γεγέννηχεν.

Ό  Αυκοϋργος δμως καί άλλως ΕνεΟάρρυνε τήν αύξησιν τοΰ 
π7α]θυσμοΰ, καταστήσας σχεδόν κοινάς τάς γυναίκας παρα τοις 
Σπαρτιάτάις. Μοιχός παρ’ αύτοΐς δεν ύπήρχεν. Ά λ λ ά  και τήν 
πολυτεκνία* έβράβευε, διότι δστις μέν είχε τρεις υιούς δεν πα- 
ρελαμβάνετο-ώ; φρουρός εις τήν πόλιν, δστις δέ τέσσαρας ά- 
πηλλάττετο παντός φόρου.

Ά λ λ ά  παρατηρήσατε τήν ασυνέπειαν τοΰ νομοΟέτου τούτου! 
Ενώ άφ’ ενός ένίσχυεν ή προσεπάθει νά Εν ισχύ στ) τή ν  αύξησιν τοΰ

λαμβάν ___ ( ( (
τήν μαρτυρίαν τοΰ Άριστοτέλους περιήλθον εις χεΐρας ολίγων. 

Καί ό Σόλων δέ Εσκόπει πρός τήν τεκνοποιίαν καί τήν αυξη-

Ιίαί έν 'Ι'ώμτ) at αύταί διατάξεις ύπήρχον ό νομοΟέτης τής 
'Ρώμης ΕνεΟάρρυνε τούς γάμους, Ετιμώρει δέ τήν άγαμίας· μά
λιστα διά τοΰ νόμου Pappia poppea ούδεΐς άγαμος ήδύνατο νά 
λάβη κληροδότημα.

Μόνος ό Χριστός, ώ; Θεός τά πάντα ειδώς, άπέβλεψε πρός 
τήν ηθικήν καί πνευματικήν μεταρρΰθμισιν τής κοινωνίας καί 
δέν άνέΟετο τόν περιορισμόν τών τέκνων είς τάς Κυβερνήσεις,

άλλ3 άπετάνΟη πρός τήν δνθρωπινην συνείδησιν καί ειπε τά έξης 
οια τοΰ στόματός τοΰ Παύλου, έν οίς διαλάμπει διαυγέστατον 
τό^αγνέν φως τοΰ Χριστιανισμού καί τό κράτος τοΰ πνεύματος 
έπί τής ύλης.

« Περί οε ώ>̂  Εγράψατε μοι, καλόν άνθρώπω γυναικός μή 
άπτεσθαι. Διά όε τάς πορνείας έκαστος τήν έαυτοΰ γυναίκα έ- 
χέτω , και έκαστη τόν ιΐιον άνόρα έχέτω. Τή γυναικί ό άνήρ τήν 
οφειλήν άποδιδότω· ομοίως δέ καί ή γυνή τώ άνδρί. 'Η  γυνή 
τοΰ ίδιου σώματος ούκ εξουσιάζει, άλλ’ ό άνήρ· ομοίως δέ καί ό 
άνήρ τοΰ ιοίου σώματος ούκ Εξουσιάζει άλλ’ ή γυνή. Μή άπο- 
στερεΐτε άλλήλους, ει μή τι άν έκ συμφώνου πρός καιρόν, ινα 
σχολασητε τή προσευχή, και πάλιν έπί τό αύτό ήτε, ινα μή πεί
ρ ά ς  ύμας ό Σατανας διά τήν άκρασιαν ύμών. Τοΰτο δέ λέγω 
κατά συγγνώμην, ού κατ’ Επιταγήν. Θέλω γάρ πάντας άνΟρώ- 
πους είναι ώς και Εμαυτόν άλλ’ έκαστος ίδιον χάρισμα έκ Θεοΰ 
ο, μεν ούτως, ός όε ούτως. Λεγω δέ τοΐς άγαμο,ς καί ταίς ^ή- 
ραις· Καλόν αύτοΐς, έάν μείνωσιν ώς κάγώ· εϊ δέ ούκ έγκρα- 
τεύ^ονται γαμησατωσαν· κρείσσον γάρ Εστι γαμήσαι ή πυροΰσΟαι. 
Ί οΐς δέ γεγαμηκόσι παραγγέλλω , ούκ Εγώ, άλλ’ ό Κύριος, γυ 
ναίκα άπό άνδρός μή χωρισδήναι· έάν δέ καί χωρισΟή, μενέτω
άγαμος, ή τώ άνδρι καταλλαγήτω· καί άνδρα γυναίκα μή ά- 
φιέναι.»

Μεθ όλα ταΰτα δμως καί περί τά τέλη τής ιζ' έκατονταε- 
τηρίοος Λουδοβίκος ό ΙΔ' άπένειμε συντάξεις μετρίας μέν εις 
τούςγεννήσαντας δέκα τέκνα, μεγαλειτέρας δέ είς τούς 12, έ- 
πιόιώκων ούτω τήν αύξησιν τών γεννήσεων καί τοΰ πληθυσμοΰ, 
£ΐς έποχήν μάλιστα καθ’ ήν τά 9/ 10 τοΰ πληδυσμαΰ τής Γαλ
λίας ήσαν εις πληρεστάτην ένδειαν.

_ λοιπόν, ειπομεν, είναι τά προσκόμματα τής αύξήσεως τοΰ 
πληθυσμοΰ, ή εγκράτεια καί ή καταστροφή* καί ή μέν έγκράτεια 
έμ^οοίζει, αναστελλει· την αύξησιν τοΰ πληθυσμού, ή δέ κατα
στροφή καταστε/νλει, έλαττονει τόν πληθυσμόν· τά δύο δέ ταΰτα 
προσκόμματα ένεργούσι κατ άντιθετον λόγον· ήτοι, δσω μεγα- 
λειτερα είναι ή Εγκράτεια, τόσω σπανιωτέρα καί όλιγωτέρα ή- 
ναι /] καταστροφή· δσω οε μεγαλειτερα ή καταστροφή, αί νόσοι, 
αι έπιδημίαι, ή θνησιμότης τέλος, τόσω ή εγκράτεια είναι με- 
γαλειτερα. Εκ τούτου όθεν τί έξάγομεν · 'Όταν ίδωμεν δτι εις 
κοινωνίαν τινά ύπάρχουσιν έπιδημίαι, φθοροποιά! νόσοι, θνησι- 
μοτης μεγάλη, έξάγομεν δτι έν τή κοινωνία ταύτ/) όλιγίστη 
εστίν ή έγκράτεια, έπομένως ή μόρφωσις καί ή άνατροφή. Ούτω 
ws βλεπομεν δτι ήμεΐς αύτοί είμεθα οί αίτιοι τών περικυκλούν*



των ήμας δεινών. Τδού αλήθεια εξαγόμενη έκ της έπιστήμης, 
δπως ή αστραπή έκ τών νεφών, άλήθεια περισπάσασα τόν νουν 
τών μεγαλειτέρων φιλοσόφων τοΰ κόσμου, τοΰ Πλάτωνος και 
τοΰ Λεϊβνιτίου.

Ά ς  ίδωμεν όμως καί πρακτικώτερον τήν ένέργειαν τών δυο 
τούτων προσκομάτων τής αύξήσεως τοΰ πληθυσμοΰ.

Ά ς  λάβωμεν ύπ’ οψιν την Σερβίαν, κατοικουμένην εστω ύπό 
1 έκατομ. ψυχών. Τά μέσα τής διατροφής έν αύτη έπαρκοΰσιν 
άλλ’ επειδή ό πληθυσμός αείποτε τείνει εις αύξησιν, πιθανόν 
ούτος νά έπαυξήση επέκεινα τών μέσων τής διατροφής. Οθεν τά 
τρόφιμα, άτινα μέχρι τοΰδε έπήρκουν εις τήν διατροφήν 1 έκατ. 
ψυχών, πρέπει ήδη νά έπαρκέσωσιν εις 1 ,100 ,000  ψυχών* επο
μένως έκαστος άνθρωπος πρέπει νά τραφή οι5 όλιγωτερων παρά 
πριν* διό καί τά τρόφιμα βεβαίως θά ύπερτιμηθώσιν, ό οε εργά
της, όστις πριν έζη διά τοΰ ημερομίσθιου του, σήμερον δεν Οά 
δύναται νά ζήση δι’ αύιοΰ· όυο οέ τινα θ αναγκασθή νά καμη ό 
έογάτης, ή νά έλαττώση τάς τροφάς του καί νά κακοπάσχη, ή 
νά δώση περισσοτέραν δραστηριότητα εις τήν εργασίαν του· καί 
κατά τάς δύο ταύτας περιπτώσεις επέρχεται ή καταστροφή, ή 
έλάττωσις τοΰ πληθυσμοΰ. Ούτω οε και οι γαμοι θελουσι περιο- 
ρισθή καί ό πληθυσμός θά μείνη στάσιμος, ένώ άφ1 ετέρου ή 
καλλιέργεια θέλει έπεκταθή καί τά τρόφιμα πολλαπλασιασθή 
διά νά ίσορροπήσωσι μετά τοΰ πλ.ηθυσμοΰ.

Δυστυχώς μόνον πρό 50ετίας τά ζητήματα ταΰτα έξηκριβώ- 
Οησαν καί έξηρευνήθησαν, ώστε δέν δυνάμεθα νά έχωμεν ακρι
βείς πληροφορίας περί κυματιστού ολοκλήρου τοΰ ανθρωπίνου 
πληθυσμοΰ. 'Η  γνώσις τοΰ κυματισμοΰ τοΰ πληθυσμοΰ παρ’ ά- 
πασι τοΐς εθνεσι θέλει οδηγήσει εις πολλά συμπεράσματα λυ
σιτελή διά τήν εύημερίαν τοΰ ανθρώπου. Ά λ λ ά  τό εργον τοΰτο 
δέν είναι εργον παντός· είναι εργον τών Κυβερνήσεων· η οε ει
σαγωγή τών ληξιαρχικών βιβλίων πρό ολίγων ετών μονον εις 
όλίγιστα κράτη έγένετο. Μόναι αι Ηνωμεναι ΙΙολιτεΐαι τής Βο
ρείου Αμερικής δύνανται νά καυχηθώσιν ότι εχουσι πλήρη λη
ξιαρχικά βιβλία, είς α τήν αλήθειαν δύναται τις νά εύρη. IIρό ο
λίγω ν έτών βεβαίως είσήχθησαν είς όλα τά κράτη τής Ευρώπης, 
ά λλ’ απαιτείται παρέλευσίς τις χρόνου διά νά περιέχωσιν άΧη- 
δείας. Διά τών ληξιαρχικών βιβλίων δυνάμεθα νά έξακριβώσω- 
μ ε ν ,  ποία ήσχέσις τών έγγάμων πρός τούς αγάμους, τουτέστιν 
άν ή δύναμις ή άναστέλλουσα τήν αύξησιν τήν πλ ηθυσμοΰ ήναι 
ισχυρά· ποία ή άναλογία τής θνητότητος τών τέκνων τών πτω 
χών καί εύπορουσων τάξεων, ήτοι ποία ή ισχύς τής δυναμεως

Ίτής έλαττούσης τόν πληθυσμόν· ποϊαι αι πραγματικαί μεταβο 
λαι τής μισθυδοσιας τών εργατών, ή τά τής διατροφής μέσα 
καί τ. τ.

Άνακεφαλαιοΰντες τά ανωτέρω λέγομεν* ά.) Ό  πληθυσμός 
τής γης τείνει αείποτε νά ισορροπήση πρός τά μέσα τής διατρο- 
φής· β ) Οτι ό μεν πληθυσμός δύναται νά αύξήση άπεριορίστως, 
άπείρως, ένώ ή γονιμότης τής γης είναι περιωρισμένη· γ )  "Οτι 
ή αύξησις τοΰ πληθυσμοΰ της εμποδίζεται ύπό τής ήθικής μορ- 
φώσεως κοινωνίας τινός, ήτοι τής έγκρατείας, καταστρέφεται δέ 
ό πληθυσμός αύτός ύπό τής δυστυχίας· δ') "Οτι επειδή ή σωφρο
σύνη είναι αρετή ύπάρ/ουσα είς ηθικώς μεμορφωμένας κοινω- 
νίας, ματαιοπονοΰμεν ζητοΰντες ν* έπιβάλλωμεν αύτήν είς τούς 
πένητας καί τούς άπαιδεύτους· καί τέλος έ) "Οτι τά δύο κωλύ
ματα τής αύξήσεως τοΰ πληθυσμοΰ, ήτοι ή εγκράτεια καί ή δυ
στυχία, ενεργοΟσιν αοιαλ^ειπτως έπι τοΰ πληθυσμοΰ, καί ότι τά 
ουστυχηματα τοΰ βιου τουτου αύξάνουσι κατ’ αντίστροφον λό- 
γον τής ήθικότητος καί λογικότητος ήμών.

ΕνταΰΟα, κύριοι, θά ύπομνήσω ύμίν ζήτημά τι σπουδαιότα- 
τον, όπερ άπησχολησε πολύ τήν άνθρωπότητα καί ούτινος ή λύ- 
σις έσεται εύκολος έκ τών διαφόρων παρατηρήσεών μας έπί τοΰ 
κυματισμοΰ τοΰ ανθρωπίνου πληθυσμοΰ. Γνωρίζετε δτι υπήρξαν- 
άνθρωποι πολλοί, και οΰτοι ήσαν οί έρασταί τοΰ παρελθόντος» 
οιτινες ωνομασαν τούς αιώνας τής άρχαιότητος καί τοΰ με 
σαιώνος ήλικίαν τής αθωότητας καί τών άπλών άρετών, ωσάν 
αληθώς οί πόλεμοι, ή ανθρωποκτονία, ή άγροήθεια, οί λιμοί, 
ξενηλασία, οί λοιμοί, ό φανατισμός, ή παχυλή άμάθεια καί τό- 
σαι άλλ αι μάστιγες των ατολιτιστων λναων ήσαν ό χρυσοΰς 
τής άνθρωποτητος αιων. Διότι οιά τής θεωρίας αύτής τοΰ πΚτ,- 
θυσμοΰ δυνάμεθα νά ύποβαλωμεν είς τήν ερευνάν ήμών τάς 
διαφόρους κοινωνικάς ηλικίας τοΰ άνθρώπου, άρχόμενοι άπό τοΰ 
ποιμενικοΰ βίου και τελευτώντες εις τόν άπωτατον τοΰ πολιτι
σμού βαθμόν, καί νά άνακαλύψωμεν τοιουτοτρόπως, άν αίήθικαί 
άρεταί ώσιν ίσχυρότεραι, ή τά φυσικά δυστυχήματα πολυπληθέ
στερα έν μεσω τών πεπολν,ιτισμενων ή άπολιτίστων λαών. Π. γ , 
Ά ν  είς τινα έποχήν άρχαίαν ίδωμεν ότι συνέβαινον γάμοι πολ
λοί, γεννήσεις πολλαί καί θάνατοι πολλοί, είκάζομεν ότι τό πο- 
σόν τών δυστυχημάτων τούτων ήτο άνάλ^ογον τής άπερισκεψίας 
καί άφροσύνης τών άνθρώπων έχείνων, οιτινες βεβαίως Οά ήναι 
κατώτεροι ήμών ώς πρός τήν σύνεσιν καί τήν ήθικήν άνατροφήν 
άν παρ ημΐ.» γινωνται γάμοι όλιγώτεροι, γεννήσεις καίάποβιώ- 
σεις. Αλλά πρός έξαγωγήν τών συμπερασμάτων τούτων, τών



τόσον ωφελίμων διά τήν άνθρωπότητα άπαιτοϋνται δυο τινα»1 
ά) ’Ακριβής άπαρίθμησις του πληθυσμοΰ καί β') άκριβής τήρη- 
σις ληξιαρχικών β ιβ λ ίω ν , έν οίς νά βιβ^ιώνται οί γάμοι, αί γεν
νήσεις καί άποβιώσεις. Έ κ  τούτου δέ έξάγομεν ότι ή τήρησις 
αυτών τών βιβλίων, επειδή αί γεννήσεις, αί άποβιώσεις καί 
οί γάμοι άφορώσιν δλως κοσμικά συμφέροντα καί aval δλως 
άσχετοι πρός τα άχραντα μυστήρια, αρμόζει είς τάς πολιτικάς 
άρχάς καί ούχί είς τάς πνευματικάς.

Δοθεισών άπαξ τών άρχών τούτων, άς έναρμόσωμεν αύτάς 
είς χώρας, ένθα ύπάρχουσι ληξιαρχικά βιβλία.Γνωρίζοντές λ. χ . 
ότι έν Γαλλία γεννάται 1 είς τούς 30 καί εν Ε λβετία  1 είς τούς 
40 , συμπεραίνομεν δτι επειδή έν Γαλλία αί γεννήσεις είναι πε
ρισσότερα!, ή έγκράτεια καί ή σωφροσύνη, ήτοι ή δύναμις ή έμ- 
ποδίζουσα τήν αύξησιν τοΰ πληθυσμοΰ είναι όλιγωτέρα, ενώ έν 
Ε λβετία , ένθα αί γεννήσεις είσίν όλιγώτεραι, ή άνασταλτική 
αύτη δύναμις τής αύξήσεως τοΰ πληθυσμού είναι ίσχυροτέρα, 
ήτοι έν Ε λβετία  οί άνθρωποι είναι Εγκρατέστερος ήθικώς καλ- 
λίτερον άνατεθραμμένοι ή έν Γαλλία. Γνωρίζοντες πάλιν δτι 
έν Τουρκία μέν άποθνήσκει 1 είς τούς 30, έν Έ λλάδι δέ 1 είς 
τούς 40 , συμπεραίνομεν δτι ή καταστρεπτική δύναμις τοΰ πλη
θυσμοΰ έν Τουρκία είναι ίσχυροτέρα ή έν Έ λλάδι.

Γεννάται δμως ένταΰθα ετεοον ζήτημα σπουδαιότερον. Δύο, 
είπομεν, είσίν αί δυνάμεις αί έμποδίζουσαι τήν αύξησιν τοΰ πλη
θυσμοΰ τής γή  ;· ή μία σταματά τήν αύξησιν τοΰ πληθυσμοΰ 
καί είναι ή έγκράτεια, ή άλλη έλαττόνει τόν πληθυσμόν χωρίς 
νά έμπρδίζτ) τήν αυξησίν του καί είναι ή καταστροφή. Γεννάται* 
λέγομεν, ένταΰθα τό ζήτημα: άδιάφορον είναι οποία τών δυνά
μεων τούτων πρέπει νά ύπερισχύη; Ή  μία ή ή άλλη·, Ό  π λ η 
θυσμός άενάως αύξάνει, άλλ’ αυξανόμενος άπεδείξαμεν δτι δέν 
δύναται νά ζήση, διότι δέν έπαρκοΰσι τά τρόφιμα, έπομένως θά 
έπέλθη καταστροφή. Είναι άρά γε τά αύτό νά άφήσωμεν νά έπέλ- 
θη ή καταστροφή, ή εσεται προτιμότερον νά έμποδίσωμεν τήν 
αύξησιν τοΰ π’ληθυσμοΰ 8ιά τής έγκρατείας; Βεβαίως δέν είναι 
τά αύτό. Διότι ή κοινωνία ή συγκειμένη έκ μεγάλου πλήθους 
άνθρώπων, ταλαιπώρων, δυστυχών, καταστρεφομένων πρό τής 
άκμής αύτών, δέν είναι ισχυρά. Συμφερώτερον είναι έν κοινωνία 
τινί νά ύπάρχωσι 1000  άνδρες 30 έτών ή 2000  15 έτών* διότι 
βεβαίως ό άνθρωπος δέν γεννάται έν τώ κόσμω τούτω διά νά 
βρέξη όλίγας στιγμάς μέ τά δάκρυα τής βαεφικής ήλικίας τούς 
πατρικούς καί μητρικούς κόλπους, καί έπειτα άποθνήσκων νά 
ματαίωση τούς κόπους καί τάς θυσίας τών γονέων του. Γεννάται

αά ν’ άνδρωθή, διά νά πράξη τι καινόν, άποβαίνων χρήσιμος είς 
εαυτόν, είς τόν πλησίον του, είς τήν πατρίδα του καί είς δλην 
τήν άννρωπότητα. Εκ τούτων συμπεραίνομεν δτι ίσχυραί καί 
ευτυχείς είναι αί κοινωνίαι έκειναι είς άς ύπάρχει μακροβιό- 
της. Επιβεβληται 6ε ως καθήκον είς τε τάς Κυβερνήσεις καί 
τούς ίοιώτας νά προλαμβάνωσι τά δυστυχήματα, διότι τοιουτο
τρόπως ή π ι θ α ν ή  ζ ω ή καί ό μ έ σ ο ς δ ρ ο ς τής ζωής τών 
άνθ,ςώπων παρατείνεται.

Πρόκειται δέ νά έξηγήσωμεν: τί έστι πιθανή ζωή, καί μέσος 
ορος τής ζωής. Και πρώτον: τι έσιι πιθανότης·, Κάθε πρότασις 
είναι αληθής ή ψευδής· είς ήμας δέ παρίσταται ή άλήθεια τής 
προτάσεως ταύτης άλλοτε περισσότερον βεβαία καί άλλοτε ό- 
λ ιγώ τερον δσον δέ περισσότερον καθίσταται γνωστή ή άλήθεια 
αύτ^ς, τοσοΰτον και η πεποίθησις ήμών γίνεται έντελεστέρα· οί 
δέ δ pot ούτοι τής γνώσεως τής αλήθειας είναι οί βαθμοί τής πι- 
θανότητος. Οι μαθηματικοί έθεώρησαν τήν βεβαιότητα ώς μονά- 
Οα, τάς δε πιθανότητας ως μερη τοΰ όλου. Ούτω τό ήμισυ τής 
μονάδος είναι ή πιθανότης δσω έγγίζομεν πρός τήν συμπ?»ήρω- 
σιν αύτής, οτε είμεθα εις τήν ομοιαλήθειαν, εις τήν βεβαιότητα· 
κάτωθεν δε τοΰ ήμίσεως τής μονάδος είναι ή εικασία. Έ άν υπο
θέσω:,» εν λ. χ . δτι έχομεν εντός κιβωτίου 30 ψηφοδέλτια, έξ ών 
τά 20 είναι λευκά, τά δέ 10 μέλανα, καί έξάξωμεν έκ τοΰ κι
βωτίου 1 έ/.τών 30 τούτων ψηφοδελτίων, ποίαν πιθανότηταέ^ο- 
μεν; δτι θζ  είναι λευκόν βεβαίως έπειδή περισσότερα slvat τά 
λευκά, πιΟα ωτερον είναι νά έξέλθη λευκόν έχομεν λοιπόν πιθα
νότητα 20 : 30 ήτοι 2/3 πιθανότητος δτι Οά έξέλθη λευκόν. Ού
τω και επι τής ζωής. Έ άν π. χ . Πω είς τά ληξιαρχικά βιβλία 
τής Κωνσταντινουπόλεως (υποθέσατε δτι ύπάρχουσι τοιαΰτα) 
δτι έκ τών γεννωμένων τέκνων τό ήμισυ άποθνήσκει πριν ή συμ
πλήρωσή τό 20στάν έτος τής ήλικίας του, θέλω συμπεράνει 
περί παντός νεογνού δτι βεβαιότητος εχει δτι θέλει ύπερβή 
Ίά 20 ιτον έτος τής ήλικίας του. "Αν ύποδέσητε ούτως δτι γεν- 
νώνται έν Έ λλάδι κατ’ έτος 200 ,000  τέκνων, έξ ών τά */ ά- 
ποθνήσκει μετά 20 έτη, τό μετά 45 καί τό δλον μετά 110 
ετη, η πιθανή ζωή θέλει άναλογισθή κατά τούς ανωτέρω δρους.

Πρόκειται ήδη νά δείξωμεν τί έστι μέσος δρος τής ζωής. Μέ
σον όρον λέγοντες έννοοΰμεν τήν άναπλήρωσίν τοΰ έλλείποντος 
διά τοΰ πλεονάζοντος καί ούτω φθάνομεν είς γενικόν τι πόρισμα,· 
Ο μέσος δρος τοΰ ύψους δρους τινός εύρίσκεται ώς έξης. "Αν 
δρος τι έχει τρία διάφορα ύψη, λ. χ .60 , 40 καί 50 π., προσθέτο- 
μεν τά τρία ταΰτα διάφορα ύψη καί διαιροΰμεν διά 3· ούτως ευ--



ρισκομεν δτι τό μέσον ύψος τοϋ ορούς είναι 50 ποδών. Τά αυτά 
πράττομεν καί έπί τοΰ πληθυσμοί». 'Τποθέσατε οτι πρόκειται ν1 
άνεύρωμεν τόν μέσον δρον της θνητότητος τών άνθρώπων (m or
t a l s  raoyemie) έν Κωνσταντινουπόλει κατά τό διάστημα 5 έ
τών. Άνατρέχομεν είς τά ληξιαρχικά βιβλία καί εύρίσκομεν δτι 
τό 1860 άπέθ. άνθρ. 1200 |  "Ητοι έν δλω τω διαστήματι τών 
» 1861 » » 1800 | 5 τούτων έτών άπέθανον άνθρωποι
» 1862  » » 1100 > 7 ,000 , επομένως καθ’ έκαστον Ι-»
» 18G3 » » 1600 ] τος άποθνήσκουσιν έν Ιίων]πόλει
» 1864 » » 1300 J 1400 άνθρωποι κατά μέσον δρον.

Άναλογιζόμενοί δέ τόν άριθμόν τοΰτον τών άποθνησκόντων 
πρός τούς ζώντας κατοίκους της Κ)πόλεως εύρίσκομεν δτι 1 ά- 
ποθνήσκει είς τούς 35.

Τοιουτοτρόπως εύρίσκομεν τόν μέσον δρογ τών γεννήσεων 
κατ’ έτος (naissances m oyennes) καθώς καί τώνσυναπτομένων 
γάμων.

'Γποθέσατε δμως δτι πρόκειται ν’ άνευρεθή ό μέσος δρος της 
ζωής (la vie m oyenne) έν Κ)πόλει. Τά ληξιαρχικά βιβλία καί 
πάλιν Οά μάς όοηγήτωσι. Λαμβάνομεν 5 κατά συνέπειαν ετη· 
παρατηροΰμεν πόσοι ά\θρωποι άπέθανον κατά τά ετη ταΰτα καί 
πόσων έτών ήτο έκαστος, εύρίσκομεν πόσα έτη άπετέλουν αι ή- 
λικίαι δλων όμοϋ τών άνθρώπων, καί διοαρ,οΰμεν τά έτη αύτών 
διά τοΰ άριθμοϋ τών άποθανόντων, ϊνα ίδωμεν πόσα έτη άναλο- 
γοΰσιν εις έκαστον άποβιώσαντα. 'Γποθέσατε δέ δτι άπεβίωσαν 
κατά τινα 5 ετη 7000 άνθρωποι, ών αί ήλικίαι προστιθέμεναι 
άποτελοΰσιν έτη 315,000* είς έκαστον άναλογοΰσι 45  έτη, καί 
ό μέσος δρος τής ζωής έν Ι(ων]πό\ει είναι έτη 45.

Μετά τάς έξηγήσεις ταύτας παρατηροΰμεν δτι δσον ή πιθανή 
ζωή είναι μεγαλειτέρα είς τι μέρος καί ό μέσος δρος τής ζωής 
διαρκέστερος, τοσοΰτον ή κατάστασις τοΰ πληθυσμοΰ βελτιοΰ- 
ται, διότι δταν ή πιθανή ζωή είναι διαοκεστέρα, έπεται δτι όλι- 
γώτεροι άνθρωποι άποθνήσκουσι καί δτι τά καταστρεπτικά αίτια 
έλαττοΰνται, ένώ άφ’ έτέρου ή δύναμις ή έμποδίζουσα τήν αύ- 
ξησιν τοΰ πληθυσμοΰ κρατύνεται. Έ κ  τούτων πάντων συνάγο- 
μεν δτι τό κράτος τών πόλεων δέν συνίσταται εις τόν μέγαν 
άριθμόν τών γεννήσεων, άλλ’ είς τήν μακροβιότητα τών άτόμων, 
δι’ ής αύξάνέι ή ένεργητικότης τοΰ πληθυσμοΰ.

Ούτως έν Γαλλία παρετηρήθη δτι ό ενεργητικός αύτης πλη
θυσμός, δστις είναι άπό του 15 μέχρι τοΰ 60?ΰ έτους τής η
λικίας, έποχή καθ’ ήν ό άνθρωπος έργαζεται, είναι τά 2/ τοΰ ό
λου πληθυσμοΰ αυτής, ένώ είς πολλά άλλα κράτη είναι μόνον

t

ιό  ν ι ώ σ τ ε  βλέπετε δτι ό πληθυσμός τής Γαλλίας είναι ένερ- 
γητικώτερος καί δραστηριώτερος πολλών άλλων έθνών, ή δέ 
Γαλλία μία τών κραταιοτέρων επικρατειών άπό άλλας, κατοι- 
κουμένας ύπό τοϋ αύτοΰ πληθυσμοΰ.

Ως συμπέρασμα τέλος τής ομιλίας ήμών ταύτης, κύριοι, έ- 
πι φέρομεν τρία τινά*

( α) 'Ο πληθυσμός διπλασιάζεται δυναμικώς κατά πάσαν 20ε- 
τιαν.

β) ’Επειδή ή αύξησις τών μέσων τής ύπάρξεώς διπλασιάζε
ται πολύ δυσκολωτερον τοϋ πληθυσμοΰ, οσάκις ή αύξησις τοϋ 
πληθυσμούς δέν έμποδίζεται ύπό τής εγκρατεί ας, έπέρχεται ή 
καταστροφή.

γ) Ό  πληθυσμός τότε πολλαπλασιάζεται λογικώς καί κανο- 
νικώς, δταν έλαττώνται αί γεννήσεις καί άποβιώσεις διά τής 
εγκρα .ίΐας, αυςανη οε η μακροβιοτης των άνθρώπων· ούτως έν 
Ευρώπη σήμερον κατ’ετος έκ τών 350 έκατομ. αύτής μόλις 
αποθνήσκει τό * /i8, ένώ άλλοτε άπέθνησκε τά V33 ή 1/ ω ·

Εν τούτοις δύναταί τις νά έρωτήση ποία εσεται ή μέλλουσα 
τύχη τής άνθρωπότητος, δταν άπασα ή γή  καλλιεργηθή, <5 δέ 
πληθυσμός αύξήση έπί τοσοΰτον, ώστε πάσα γωνία νά ήναι κα- 
τφκημένη; Ό  πληθυσμός θά εξακολουθεί νά αύξάντ), άλλ’ έπει- 
Sij τά μεσα τής ύπάρξεώς οεν θά έξαρκώσι, θά έπέρχεται γενική 
καταστροφή ; Βεβαίως οιά νά κατοικηθή ή γ η  άπασα άπαιτοΰν- 
ται νάπαρέλθωσι πολλαί χιλιάδ. αιώνων, κατά τό διάστημα τών 
οποίων ό άνθρωπος αιωνίως τείνων καί ποιών βήματα πρός τήν 
ηθικότητα καθ’ ήμέραν, θά καταστή τοσοΰτον ήθικός, ώστε νά 
δύναται διά τής έγκρατείας νά προλαμβάνη τά δυς-υχήματα* ώς- 
τε̂  άς μή δυσπιστώμεν πρός τάς μελλούσας τύχας τής άνθρω- 
ποτητος, άλλ άς πιστεύωμεν εις τήν σοφίαν καί τήν δικαιοσύ
νην τών θείων^νόμων, καί άς βαδίζωμεν μέ σταθερόν βήμα πρός 
τόν μυστηριώδη ήμών προορισμόν, δν ή θεία πρόνοια ήμΐν έτα- 
ξεν.'Ο  άνθρωπος προβαίνει πρός τόν πολιτισμόν καί τήν ήθικήν» 
καθ έκαστην ποιεί άνά εν βήμα πρός τό άκρον άγαθόν, τόν θεόν, 
είς ον θά καταληξ/) βεβαίως διά τής παρελεύσεως καί τ ι ς  συν
τέλειας τών αιώνων.



XA PIlvJVH l
E1K0NEC ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΘΙΜΩΝ,

νπό

Γ .  A .  Β Ε Κ Κ Ε Ρ .

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ .

Ο ΠΑΤΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ.

Τοεΐς μετά ιό  έν Κορίνθω συμβάν ημέρας άπεβιβάσθησαν οί φίλοι εις 
Πειοαιά. Ό  Χαρικλής, κατησχυμένος καί κατηφής, δέν ήναντιώθη ούδό- 
λως είς τόν Κτησιφώντα, προτείναντα, άντί νά έξακολουθνίσωσι τήν όια 
ι^ηρας όδόν, νά έπιβιβασθώσιν έπί έτοιμης πρός άπόπλουν ημιολίας, της 
οποίας ό πλοίαρχος συγκατετέθη άσμένως νά τούς παραλάβγ, τόν μέν 

Χαρικλή μετά τοΰ δούλου, τοΰ ίππου καί τών επίπλων του άντι δραχ
μή-, τόν δέ Κτησιφώντα, δστις ην μόνος καί άνευ άποσκευίς, άντι τριών

οβολών μόνον (/| ). ,
Πόσον έπαλλεν ή καρδία τοΰ Χαριχλέους δτε, πατησας το πάτριον

έδαφος, έχαιρέτιζε τάς θέσεις, μεθ’ ών συνεδέετο ή άνάμνησις ευτυχους 
έπονης! Εΰρισκεν έν Πειραιεϊ την αύτήν ένεργόν ζωήν, «τις επεκρατει 
καί πρό της άναχωρήσεώς του. Τά πλήθος συνωθούμενον έσπευδε προς 
την μεγάλην αγοράν, ένθα οί άπανταχόθεν έμποροι έξεθετον τα  δείγ

ματά  των (3 ).

Σ ™ .  (1) Τί» έξης τού Πλάτωνος Γοργία 511 χωρίον άποδεικνύει πόσον εδ- 
θηνοί ήσαν παρά τοΐς άρχαίοις οί ναΰλοι· «έάν μεν έξ Αίγίνης δεύρο σωσϊ), οιμαι 
δύ’ όβολο ίκ  έπράξατο' έάν δέ έξ Αίγύπτου ?) Πόντου, έάν παμπολυ, ταυτης 
τ ΐς μεγάλης ευεργεσία;, σώσασα α νΰν δή ελεγον καί αύτόν καί παϊδας και χρή
ματα καί γυναίκας, άναβιβάσασα είς τόν λιμένα δύο δ ρ α χ μ  ας έπραξατο. » 
Γβπί Λουκιανού οί ναύλοι έδιπλασιάσθησαν. Λουκ. ΓΙλοίφ 15 σκαίτο, πρώτον 
καί ές Αίγιναν—οίσθα έν ήλίκψ σκαφιδίω πάντες άμα οί φίλοι τετταρων έκα

στος οβολών διεπλεύσαμεν.»
2ημ. (2) Ένταΰθα Ιννοείται ή μεγάλη εν Πειραιεΐ αγορά, εν η οι έμποροι ε-

Πλη?ος παντός είδους εμπορευμάτων εΰρίσκετο έν τΐί παγκο'σμίω έκεί- 
καί δ,τι άλλαχοϋ ήδύνατό τις δυσκόλως νά πορισθτί, τό είίρι- 

σκεν εκεί έν ποσοτησι καί ευκόλως (^), διά τοΰτο δέ καί ό Πειραιεΰς 
ώμοιαζε προς πόλιν πολυπληθείς ξενώνες, καπηλεία καί έργαστήρια ήσαν 
ωκοδομημένα διά τάς άνά,'κας τών ξένων, παρά δέ τους δυσφήμους 
οίκους τών έταιρών (4) εΰρίσχοντο λουτρώνες καί ιατρεία (s ). Ένεκα 
δέ της έλπιόος μεγάλου καί εύκολου κέρδους άπειροι άπατεώνες καί συ- 
κοφάνται, εχοντες μάλιστα καί συνεταιρισμούς (6), έκάθηντο πρό τών 
καταστημάτων αυτών η περιεφέροντο είς την άγοράν, έτοιμοι νά βοηθη- 
σωσιν ή δώσωσι συμβουλάς είς άπατεώνας έμπορους έντοπίους τε  καί ξέ
νους. Καί πολλοί δέ άστοί κατη'ρχοντο είς Πειραιά δπως άναζητήσωσι 
ςενους, προϋπαντήσωσιν έπανακάμπτοντας έκ της άλλοδαπής φίλους, η 
καί μόνον δπως διασκεδάσωσι περιέρχόμενοι έν τ γ  άγορα, περιπατοΰντες 
έπι της προκυμαίας, καί παοατηροϋντες τήν κίνησιν τοΰ εμπορίου (7).

ΙΜε^α τής χαράς, ην ό Χαρικλής ή,σθάνετο, συνανεμίγνυτο καί λυπη
ρόν τ ι αίσθημα, διοτ,ι έβλεπεν εαυτόν δλως ξένον μεταξύ τών συμπολι
τών του. Ένφ ό Κτησιφών συνήντα έπανειλημμένως γνωρίμους, καί πολ
λοί φίλοι σύροντες αύτόν όπισθεν άπό τοΰ ένδύματος (8) τόν ήσπάζοντο,

ξέθετον δείγματα τών Εμπορευμάτων έκ τούτου δέ ώνομάσθη αίίτη « Δ ε ί γ μ α » .  
(Αρποκρατίο>ν έν λέξει δείγμα) «κυρίως μέν το δεικνύμένον άφ’ έκάς-οιί τών πω* 
λουμένων, δέ καί τόπος τις έν τώ ’Α θήναν έμπορέ, είς δν τά δείγματά 
έκομίζετο, ούτως έ/.αλείτο.» Πρόβλ. καί Πολυδεΰκ. 9, 34.

Σημ. (-3) Ίσοκράτ. Πανηγ. 42 «έμπόριον γάρ έν μέσω τής Ελλάδος τον Πει
ραιά κατεσκευάσατο, τοσαύτην Ι'χονθ  ̂ υπερβολήν, ώσθ’ α παρά τών ά'λλων εν 
παρ έκαστων χαλεπόν έττι λαβεΐν, ταύθ’ άπαντα παρ’ αύτής ^άδιον εΤναι ποοί- 
σασΟαι.» ΓΙρολ. καί Άρειοπ. GO καί Θου^. 2, 38. Ξενοφ. Πολ. ΆΟ. 2, 7, κτλ.

Σημ. (4) Έν Πείραιεί ώς καί έν Κορίνθω ύπήρχον πολλαί έταΐραι’ διά τήν 
συρροήν τών ξένων. Άριστοφ. Είρήνν, 165 «Έν Πε,ρα.ε, παρά τα:ς πόρναις.»

Σημ. Co) Αισχίν. κ. Τιμάρχου 40 -ΙχάΟήτο έν Ι Ι εΐρα..ει έπί τοΰ Εΰθυδίκου 
ιατρείου προφασει μέν τής τέχνης μαΟητης.»

Σημ. (6) Δημο;0, κ. ΖηνοΟ. 10 «έ'στιν έργαστήρια μοχθηρών άνθ=ώπων έν

; ΡαΓ „  Ικ 30υτων b “ ~  π?εοβ^ Η ν  έ/. βουλής τινα λαμβάνομεν 'γνώριμον 
ουτωσι, οτι ο ην τοιοΰτος ούκ είδότες, άτύχημα.ούδέν έ'λαττον, ει οίόν τ’ είπΓΐν 
ατυχησαντες ή τόγ’ έξ άρχής πονηρού άνθρώπου συμμΐξαι.» ’Αλλαχού ό αύτός 
αναφέρει «εργαστηριον συκοφαντών.»

Σημ. (.7) Δημοσθ. κ. Λακρ. 29 «ουτοι δέ περιεπάτουν έν τώ Δείγματι τώ ή - 
μετερφ, και ημείς προσιόντες διελεγόμεθα» καί Θεοφρ. Χα ρ .‘23 «ό δέ άλαζών 
τοιουτος τις οιος εν τω Δείγματι Ιστηκώς διηγεΐσθαι ξένοις, ώς πολλά νρήαατα 
auwp εστιν έν τή θαλάσση.»

Σημ (δ) Πλάτ. Πολ 1, 327 «κατιδών ούν πό^ωθεν ήμας οί'καδε ώρμημέ- 
Π° λ£μα« 0ί °  Κε?άλ™’ τόν παίδα δραμόντα περιμεΐναί έ κ ε λ Ξ ι ;



αύτός έβά^ιζεν άγνώριστος άνά μέσον τοϋ πλήθους· έπαοηγορεϊτο δμω; 
ύπό τής έλπί^'ος δτι έντός ολίγου θέλει ανανεώσει τάς έκ παίδων σχέσεις

του καί συνάψει άλλας.
Ό  Κ τ η σ ιφ ώ ν  πέμψας είς τόν οίκον τον Κουλόν του, bv ευρεν άναμ^νον- 

τα  την άφιξίν του έπί τής άποβάθρας, διηυθύνθη πρός τό Λυκειον,^ ένθα 
b  βέβαιος οτι θά ευρισκε τούς φίλους του παρασκευαζόμενους διά γυ 
μναστικής ΐ  λουτροΰ πρός το έγγίζον γεϋμα· ό Χαρικλής τόν συνώδευσεν, 
επειδή ό αρχαίος πατρικός φίλος, ύπό τήν προστασίαν τοϋ οποίου τόν εί- 
~/εν αφήσει άποθνήσκων ό πατήρ του, και πρός δν εφερε συστατικήν επι
στολήν (9) έκ μέρους Συρακουσίου φίλου, κατώκει παρά την πύλην του

Αιο/άρους πλησίον τοϋ Λυκείου (10).
Φθάσαντες διά τών μακρών τειχών είς τήν πόλιν οί φίλοι, αντι ν’ α- 

κολουθνίσωσι τήν κατ’ εύθεΐαν μέν, διά στενών δμως καί έλικοειδών δρο- 
μ ίσκων (11) άγουσαν είς τό Λύκειον, έπροτίμησαν τήν περί τό τείχος εύα- 
ρ εσ το τέρ α ν  καί διαβάντες πρό τής Έννεακρούνου (<2) έβάδιζον κατά  μή

κος τής άριστεράς τού άργυροδινου Ίλισσοϋ όχθης
Πόσον εύδαίμονα γσθάνθη εαυτόν ό Χαρικλής, δτε είδεν ένώπιόν του 

τά  ιερά ταΐς Μούσαις ύδατα τοϋ ’ίλισοοϋ, άτινα, ολίγα μέν άλλα όιαυγή 
καί καθαρά, ε“ρρεον πρό τών ποδών του ! «Έκβάλωμεν τά  ύποδήματα 
ήμών, είπε πρός τούς φίλους, καί βαδίζοντες διά τοϋ ποταμού δροσίσωμεν 
τούς πόδας ήμών μέ τό ψυχρόν ύδωρ (*4)* ούτως έπραξα πολλάκις, παις

καί μου όπισθεν ό π α ΐς  λαβάμενος τοϋ ίμ α τ ίο υ , κελεύει ή μ α ς , εφη κ τ λ .»  Π ρ β λ . 

κ α ι 5 , 4 4 9 , Π λαύτου  Έ π ιδ .  I ,  1 , 1 Ά π π ο υ λ ε ΐο υ  Μ εταμορ® . 2 ,  3· κ τλ .
Σ η μ . ( 9 )  Α ί σ υσ τατικα ί Ιπ ισ το λ α ί ήσαν κα ι παρα το ΐς αρχα ίο ι?  συνήθεις. Η  

έβδομη τοϋ Ίσοκρά τους Ιπ ισ το λ ή  π ερ ιέχε ι το ια ύ τη ν τινα  συστασιν. « Α ύτοκρά - 
τωρ γαρ ό τα  γρ ά μ μ α τα  φέρων οϊκείω ς ή μ ΐν  ϋ χει . . . .  δια δη τα υ τα  π ά ν τ α  
Βουλοίμην αν σε καλώ ς αύ τω  χρήσ ασ θαι κα ι συμφερόντως άμφοτεροις η μ ιν , κα ι 

γενέσθαι φανερόν δτι μέρος τ ι κα ί δι’ Ιμ έ  γ ίγν ετα ι τώ ν δεάντω ν^αύτώ .»  Κ α ί Λ ου
κιανού δνω 4 α γρ ά μ μ α τα  δέ α ΰ τώ  Ικόμ ιζον οΐκοθεν, ώ σ τε οίκήσαι παρ α υ τω .»

' Σ η μ . (1 0 )  Στράβω ν 9 , 1 ,  19 “ έκτος τώ ν Δ ιοχάρους καλουμένω ν π υλώ ν

πλησίον τοϋ Λ υκείου.» , .  , „
Σ η μ . (41) Δ ικα ία ρχο ς U0 «ή δέ π όλ ις κ α κώ ς Ιρ ίυ μ ο το μ η μ ενη  όια την αρ -

■ναιότητα.» α
Σ η μ . (1 2 )  Θ ουκυδ. 2 ,  15  «τη  κρήνη τη  νϋν μέν τώ ν τυράννων ουτω  σκευα-

σάντω ν Έ ννεακρού νφ  καλουμέν,] το δέ π ά λ α ι φανερών τώ ν π η γώ ν  ούσων Κ α λ ιρ - 
ώ νομασμένϊ). Η ρβλ. Π αυσαν, 1 , 4 4  καί πλείονα  παρά L e a k e  σελ. 127  και

^ Σ τ μ .  GI3>) Π λ ά : . Φ α ίδρ . 2 2 7  «πορεύομαι δέ προς περ ίπατον έξω τείχο υς»  
κα ί Λ υσ. 2 0 3 .  Τ ήν σήμερον είναι πλέον βεβα ιότατον οτι ό Ίλ ισ σ ο ς δεν σ υ μ - 

«εριελαμβάνετο Ιντ'ος τώ ν τε ιχ ώ ν . R o s s  Θησείον 6  καί έξης. _ ;
Σημ.· (1 4 ) Π λάτ. Φαίδρ.· 229  «δεΰρ’ έκτραπίμενοι κατ* τ>ν I W o v  ιωμεν

€τι, όσακις ο παιδαγωγός μου μέ ώδήγει είς τό μέρος τούτο' ενταύθα 
που, ώς λεγουσιν, ηρπασεν ό Βορέας τήν Ώρείθυιαν" ωραία τώ  δντι θέσις 
καί αξία πρός βασιλιόος παίγνια (*^). Βλέπεις έκεΐ τήν μεγάλην έκείνην 
πλατανον, ητις ΰψοΐ υπερανω τών συντρόφων της τήν σκιεράν κορυφήν 

j η θεσις εκείνη είχεν ιδια δι’ εμε θέλγητρα. Τό ώραιον και ύψίκομον 
εκείνο δενδρον με τους μάκρους κλώνους του, οί πέριζ λύγοι, τών οποίων 
τά  «νθ/ι πληροΰσι τον άερα εύωδιας, ή ύπό τήν πλάτανον διαυγέστατη 
πηγη, το δροσερον και ευπνουν τοϋ τοπου, τών τεττίγω ν τά  ασματα, ή 

ύψ/)λ/] χλοη, ή προσφερουσα είς τόν κεκμηκότα οδοιπόρον κλίνην μαλα
κόν, ταϋτα παντα συνενουμενα καθιστώσι μοναδικήν τήν θέσιν.» (^®).

« Παραόοξε άνθρωπε, έφωνησεν ό Κτησιφών, λαλεις ώς πρός ξένον, είς 
δν περιγράφεις τας καλλονας τών Αθηνών. Κομίζεις δτι πάντα ταΰτα 
είναι είς έμέ άγνωστα, καί δτι ουδέποτε έξήλθον τοϋ τείχους» (1")

« Συγγνωθι, φιλε, άπήντησεν ό Χαρικλής· ό πατήρ μου μέ έδίδαξεν 
έξ απαλών ονυχών να απολαύω τών αθώων ηδονών τής φύσεως, νά ευ
ρίσκω ευχαριστησιν εις την εύωδιαν τών άνθέων, είς τήν θέαν τών άργυ- 
ροειδών τής λευκής φύλλων, είς τόν φλοίσβον τοϋ υδατος, καί είς τόν 
ψίθυρον τής πλατανου η πτελεας (4®). Ή  άνάμνησις τών ευτυχών ώρών

ε ίτ α  δπου 8ν δ<5ξϊ) 1ν ή σ υ χ ία  κ α θ εζώ μ εθ α .— Ιΐίς καιρόν, ώ ς έ’οικεν, ά ν υ π ίδ η το ς  
ω ν ετυχεν* ου μεν γαρ δη α ε ί’ ^ σ τ ο ν  ούν ή μ ιν  κ α τα  το Οδάτιον βρέγουσι τούς 
ποοας ιεναι, κ α ι ουκ αηδές άλλω ς τε κα ι τηνδε την ώραν του έτους τε κα ι τή ς  
ημέρας.»

Σ η μ . (1 5 )  Π λα τ. αυτόθι* (ίειπέ μ ο ι, ώ Σ ώ κρατες, ουκ ΙνΟένοε μέντοι ποθεν 
α π ο  του Ιλισσου λ εγετα ι ό Βορεας τήν Ωρείθυιαν ά ρ π ά σ α ι;— Λ έγετα ι γ ά ρ .— ΤΑρ’ 
ουν ενθενόε; χα ρ ίεντα  γοΰν κ α ι καθαρά κα ι διαφανή τά  ύδά τια  φαίνετα ι και επι^  
τηόεια  κόραις πα ίζε ιν  π α ρ ’ α υ τά .»

Σ η μ . (1 6 )  Π λ α τ . Φαίόρο) «Ν η  τή ν  ΓΉ ρα ν , κα λή  γε ή κα τα γω γή *  ή τε γάρ 
•πλατανος α υτη  μ α λ α  α μ φ ιλαφ ής τε  κα ί υψ η λή , το υ τε  αγνού το ύψος κα ι το σύ- 
σκιον πά γκα λο ν , κα ι ώ ς α κμ ή ν ε χ ε ι τ ή ς  ανθης, ώς ^ν εύωδέστατον π α ρ έγει τον 
τοπον, η γε  αυ π η γ η  χα ρ ιεσ τά τη  υ π ο  τή ς  π λατά νου  £ει μ ά λ α  ψυχρου υδατος, 
ω ς  γε  τω  ποΟι τεκμηρασθαι. Ν υμφ ώ ν τέ τινω ν και ’Α χελώ ο υ  ίερον άπο  τώ ν κο
ρών τε  κα ι α γα λμ α τω ν  εοικεν ε ίνα ι. Ε ί δ ’ αν βούλει το ευπνουν του τόπου ώ ς 
ά γα π η το ν  τε κα ι σφοορα ηόυ θερινόν τε  κα ι λιγυρον υ π η χ ε ΐ τώ  τε ττ ίγω ν  ^ορω . 
Π άντω ν δε κομψοτατον το  τ ή ς  π ο α ς, οτι έν ήρεμα προσάντει Ικανή πέφυκε κ α - 
τα κλ ινέντι τήν κεφαλήν π α γ κ ά λ ω ς  εχε ιν .

Σ η μ . ( I  i )  Α υτολεξεί σχεΟον η ά π ά ν τη σ ις  τοΰ Φ αιδρού, αυτόθι* «σύ δέ γε , ώ 
Οαυμασιε, α το πω τα το ς τ ις  φαινει* ά τ εχ ν ώ ς  γάο^ δ λέγεις, ςεναγουμένω  τ ιν ι, ουκ 
επ ιχω ρ ιω  εο ικας. Ο ύ τω ς Ικ  τοΰ αστεος ουτ’ είς τήν υπερορίαν α ποδη μ είς ουτ* 
έςω  τε ίχο υ ς  εμ ο ιγε  δοκεις το π α ρ ά π α ν  Ιςιένα ι.»

Σ η μ . ( 1 8 )  Α ριστοφ. Ν εφ ελ . 100 ο , 6  Δ ίκα ιο ς Λ όγος προς τοΤς αλλο ις λέγει*
<Cαλλ εις Α κα οη μ εια ν  κ α τιω ν υπο τα ϊς  μορία ις άποθρέξεις 
«στεφανω σαμεν^ς κ α λ α μ ω  λευκώ , μ ετά  σώφρονος ή λ ιχ ιώ του ,
« σ μ ίλ α κ ο ς δζω ν κα ι άπραγμοσ ύνης κα ι λεύκης φυλλοβολούσης, 
ρήρος εν ώρα χα ίρ ω ν , όπόταν π λά τα νος πτελέα  ψ ιθυρίζη.»



τάς όττοίας διήλθον έν τοιαύταις ήδοναϊς, καί ιδία Οπό τήν πλάτανον έ- 
κείνην, μέ έκαμε νά λησμονήσω δτι ή περιγραφή μου ήν δλως περιττή 
διά σέ. Και δμως, προσέθηκε, πόσοι ε,ύχαριστοϋνται έν μέσω τ ις  τύρβης 
τών πόλεων, μη εΰρίσκοντες ούδέν θέλγητρον εις τάς καλλονάς τής φυ- 
σεως, μή υποπτευόμενοι καν τήν ΰπαρξιν αύτών ! )>.

Ούτω διαλεγόμενοι οί δύο νέοι έφτασαν πλησίον τής πύλης, και ό μέν 
Κτησιφών άσπασθείς τόν φίλον του έξηκολούθησε τήν πρός τό Γυμνάσιου 
οδόν, ό δέ Χαρικλής είσήλθεν είς τήν πόλιν διά νά έρευνήσνι περί τοϋ 
οίκου τοϋ φορίωνος· συνεφώνησαν δέ νά εύρεθώσι τήν επαύριον λίαν πρωί 
έν τη άγορα παρά τάς τραπεζας των κολλυβιστών, ένθα διενοεΐτο νά με- 

ταβή ό Χαρικλής δ ι’ ιδιαιτέρας του υποθέσεις.
Ό  οίκος τοϋ Φορίωνος, κείμενος έν άποκέντρω τινί πλησίον τοϋ τε ί

χους όδώ, ήν έξωτερικώς πενιχρός καί άσχημος καί σύμφωνος πρός τήν 
περί τοϋ κτήτορος αύτοϋ επικρατούσαν φημην. Ο νεανίας είχεν ήδη πλη- 
ροφορηθή παρά τοϋ Κτησιφώντος, δτι ό Φορίων κατά τήν ιδέαν τών πολ
λών ήν πλούσιος, άλλ’ είς άκρον ιδιότροπος, σκυθρωπός καί φιλάργυρος, 
ώστε δέν έπερίμενεν εξαιρετικήν έκ μέρους αύτοϋ υποδοχήν. Έν τούτοις 
έγνώριζεν, δτι ήν στενός τοϋ πατρός του φίλος, καί οτι νεωστί ένηργησε 
καί έ πέτυχε, διά θυσίας ούχί εύκαταφρονήτου χρηματικού ποσοϋ, δπως 
άρθώσι τά  κωλύοντα τήν κάθοδον τοϋ Χαρινρυ αίτια, τα  οποία σίελον 
ένοχλήσει μετά τόν θάνατον έκείνου καί τό ; υιόν του (·*9). Τίνα άλλον 
λοιπόν έπρεπε ν’ άναζητήση έπανερχόμενος είς τάς Αθήνας ^  τόν Φορίωνα ;

Άπαντήσας γραίαν, ίσταμένην πρό τοϋ παρά τήν Πύλην καπηλειού^ 
τήν ήρώτησεν άν ήδύνατο νά τώ  δείζν; τόν οικον τοϋ Φορίωνος. «Μάλις-α, 
άπεκρίθη ή γυνή· βλέπεις έκεΐνα τά  παράθυρα, τά  όποια βλέπουν πρός 
τήν Πύλην, καί τήν θύραν, αμφοτέρωθεν τής οποίας ϊστανται οί Έρμαϊ ; 
αύτός είναι ό οΐκός του’ άλλ’ άν διανοήσαι νά καταλύσ/,ς παρ’ αύτω, σέ 
συμβουλεύω νά δειπνήσ,ς πρώτον καί νά προμηθευθης καί κριθάς διά τόν 

ίππον σου.» (20) «Λι α τ ί ; ήρώτησεν ό νεανίας έπιθυμών νά πληροφορηθή τ ι

Σ η μ . (1 9 )  Ξ ενοφ . Π ολ ιτ. Ά θ η ν . 3 , 3  «λέγο  υσι ο ί  τ ινες, ήν τ ις  άργύριον ε -  
γ ω ν  προσίϊ] προ ; βουλήν $  δήμον χ ρ η μ α τ ιε ΐτ α ι’ Ιγ ώ  δέ το ύ το ι; όμ ολογή σα ιμ ’ 
δν άπο y ρη μ ά τω ν π ο λλά  δ ιαπράττεσθαι Ά β ή ν η τ ι .»  Υ π ο τ ίθ ε τα ι ένταΰθα δτι ό 
Φ ορίω ν εοω/.ε χ ρ ή μ α τα  άφ’ ένός εις επ ισ ή μ ο υ ς £ήτο ρας δπ ω ς πείσω σι τον δή
μον να έπιτρέψ ί) τήν κάθοδον τοϋ Χ αρίνου , άφ’ έτέρου δε είς τους συκοφάντης 
τους διανοηθεντας να τον κατηγορήσω σι δ π ω ς  άφήσω σι τήν ύπόθεσιν να κρυώσν| 
(«έω λος κα ί ψ υχρά »  Δ η μ ο ιθ . κ . Μ ειδίου I 12). Π ρβλ. κα ί S c h o m a n n . d e  C o m . 

A t h .  3 3 3 .
Σ η μ . (2 0 )  Α ουκιανοδ ’Ό ν ω  3  « τα ΰ τα  ε ίπούσης (τή ς  π α ιδ ίσ κ η ς) ή μ ε ΐς  ά π ή ε ι-  

μεν λουσόμενοι, δόντες α υ τή  κριΟιδίων τ ιμ ή ν  είς τον ίπ π ο ν .»  Ση μ ειω τεον οε δτι 

ό ζεν ίζω ν  τιν α δέν ήτο  ΰπ ό χρ εω ς καί να τον τρέφι^, άλλα  μόνον νά τω  χαρη γη σ -Q

κερί τοΰ χαρακτήρας τοϋ πατρικοϋ φίλου- μήπως είναι π τ ω χ ό ς ;» «Οΰμ ! 
π τω χός δέν είναι, άπήντησε τό γραΐδιον, άλλα φιλάργυρος είς άκρον έκ
τος τούτου έκεϊνος δέν δένεται Άθηναΐόν ποτε είς τόν οίκόν του, πόσω 
μάλλον ενα ξένον ώς σύ; καί έχει βεβαίως τούς λόγους του.» «Καί ποίους 
λόγους; ήρώτησε περίεργος ό Χαρικλής.» «Οΰμ! διότι έχει τό ραβδίον τοΰ 
Έρμοΰ, (^*) καί καταγίνεται δλην τήν ημέραν διά μαντειών καί μαγείας 
ν’ άνευρίσκνι κεχωσμένους θησαυρούς... Ά λλά , προσέθηκε μετά  σ τ ιγ 
μών τινων σιωπήν ή γραία, άμα τόν ίδης, καταλαμβάνεις δτι κα τ’ αύ
τόν τόν τρόπον άποκτημένα πλούτη δέν φέρουν ποτέ εύτυχιαν (22), δ ιότ1 
μ ’ δλους τούς θησαυρούς του είναι δυστυχής· τά  τέκνα του άπέθανον δλα> 
αύτός δέ τήν ημέραν δέν τολμά νά έξέλθΐΤ. τοϋ οίκου του, τήν δέ νύκτα 
περιφέρεται, καθώς λέγουν, ώς φάντασμα έντός τής οικίας του, φυλάττων 
τόν κεχωσμένον χρυσόν, ερευνών τόν τοίχον τοϋ γείτονος μή έγένετο ρήγ
μα, καί έκ> αμβάνων ώς κλέπτας τής αύλής του τούς κίονας. »(®*) «Ά λλά , 
ύπέλαβεν ό νέος, μοί φαίνεται δτι ήκουσά ποτε δτι ό Φορίων δέν ήτο 
πριν τοιοϋτος.» «Φιλάργυρος ήν ανέκαθεν, είπεν ή γυνή’ πρό πέντε περίπου 
έτών δμως, άφ’ δτου, άγοράσας τόν οικον πολίτου, άναγκασθέντος νά 
φύγ·/ι κρυφίως, εύρεν έν αύτω ύπό τό έν τή αύλνί άγαλμα τοΰ Έρμου (2 i) 
μέγαν θησαυρόν, δέν παύει άναζητών νέα κεκρυμμένα πλούτη.» Ό  Χ α- 
ρικλής άκούσας τούς τελευταίους τούτους τής γραίας λόγους έταρά/θη-
πρό πέντε έ τ ώ ν  πρό τόσου περίπου χρόνου έπωλήθη ή πατρική
ο ικ ία  έν τνϊ αύλΐί δέ υπήρχε πράγματι, ώς ενθυμείτο, άγαλμα
τοϋ Έρμοΰ- ήγόρασεν άρά γε ό Φορίων τήν οικίαν καί έσφετερίσθη θησαυ
ρόν ύπό τίνος τών προγόνων τής οίκογενείας έκεΐ κρυβέντα ; Εύχαριστή -

δω μ ά τιον  προς κα το ικ ία ν , συνήθη δε μόνον ήσαν δώρά τινα  (τρόφ ιμ α ) τ φ  ςένω 
διδόμενα καί ξ έ ν ι α  καλούμενα .

Σ η μ . (2 1 )  Ε ίς  τήν ράβδον τοΰ Έ ρ μ ο υ  άπεδίδοντο π ο λλά  θ α ύ μ α τα . Ά ρ^ια νοΰ  
Έ π ικ τ .  3 , " 0 ,  12  «το ΰ τ’ εστι τό τοΰ Έ ρ μ ο ΰ  ^αβοίον' ου Οελεις, φησίν, δ ψ α ι, 
κα ί χρυσοΰν εσ τα ι.»

Σ η μ . (2 2 )  Ό  Π λ ά τ . έν Ν ό μ . I I ,  9 1 3 , Ιφαρμόζω ν τδ ^ητον «α μ ή  κατεθου 
μ ή  άνέλϊ))) έ π ί τοΰ σφετερισμοΰ κεκρυμμένω ν θησαυρών, λεγει «πείθεσθαι δέ χρ ή  
κα ί τοΐς περί τα ΰ τα  λεγομένοις μύθοις, ώ ς είς πα ίδω ν γενεάν ού ξύμφορα τά  
το ια ΰ τα .»  Π αράβ. κ α ί'Η λ ιο δώ ρ  Αίθ. 5 , 3  «τον γάρ άπο σΰλων πλοΰτον βέβηλον 
έδοκίμ  αζον.»

Σ η μ . (2 3 )  Λ ουκιαν. ’Α λέκτ . 2 9  «δεδια γοΰν, μ ή  τ ις  δπ ο ρ ύ |α ς  τόν το ίχον u -  

φ ελη τα ι τα ΰ τα . Π ολλοί φθονοΰσι κ α ί έπιβουλεύουσί μοι κα ί μ ά λ ισ τα  6 γε ίτω ν 
Μ ίχυ λλος’» ε ίτ α  «ά'ριστον γοΰν άγρυπνον αύτδν φ υλάττειν· δπ α σ α ν  περίειμ ι δ ια -  
να στά ς έν κύκλω τήν ο ικ ία ν — τ ί ;  ουτος; όρώ σέ γ ε , ώ το ιχ ω ο ύ χ ε , μ ά  Δ ία 1 έπεί 
κ ίω ν γε  ών τυ γ χ ά ν ε ις , εύ ε χ ε ι.»

Σ η μ . (2 4 )  Λ ουκ. Πλοΐον 2 0  « άνορωρΰ^θω θησαυρός ΰπο τ δ ν Έ ρ μ ή ν  τον λίθι ■ 
νον, δς Ιστιν  ήμ ΐν  έν τή  αύλή, μ έδιμ νο ι χ ίλ ιο ι επισήμου ^ρυσοΰ.»



σας τήν γραίαν, εσπευσε νά γνωρίσνι τόν άνδρα δπως βεβαιωθ"?, άν ησαν 
βάσιμοι αί ύπόνοιαί του.

Ή  περί Φορίωνος άφήγησις της γυναικός έγένετο μετά της συνήθους 
υπερβολής, μεθ’ ής μεγαλύνονται και παραμορφοϋνται υπό τοΰ δχλου τ ά  
ελαττώ ματα τών πλουσίων. Πράγματι δέ ό Φορίων Ιδιδεν αφορμήν πρός 
τοιαύτας φήμας" καίτοι πλούσιος, κατώκει οίκον έκτεταμένον μέν, έςω- 
τερικώς δμως περιχρόν καί άσημον- έκ τών έκατοντάοων δούλων, τους 
οποίους είχεν, ενα μόνον έκράτει πρός ιδιαιτέραν του υπηρεσίαν, οί λοι
ποί είργάζοντο διά λογαριασμόν αύτοΰ εις διάφορα εργοστάσια καί μεταλ
λεία- γηραιός δέ τις θυρωρός αιωνίως σκυθρωπάζων καί μία μόνη δούλη 
άπηρτιζον μετά τοΰ προμνησθέντος δούλου τήν θεραπείαν τοΰ οίκου 
Ούδέποτε τόν εΐδον είς τούς συνήθεις συνεντεύξεως καί διασκεδάσεως τό
πους" έξήρχετο μόνον οσάκις είχεν εργασίαν, καί μετέβαινεν η είς τάς τρα- 
πέζας τών τραπεζιτών, η εις τά  καταστήματα τοΰ Πειραιώς, η τέλος είς 
συνεδριάσεις δικαστηρίων, τόν δέ λοιπόν χρόνον έ'μενεν οίκοι, κεκλεισμέ- 
νων τών θυρών, σπανίως δεχόμενος επισκέψεις (-*’)' ό μόνος σύντροφός 
του ην γέρων, παρ’ αύτώ κατοικών, δστις καί ΰπεδέχετο τούς ζητοΰντας 
τόν οικοδεσπότην, λέγων δτι ενεκα σπουδαίων ασχολιών δέν ήδύνατο δ 
ίδιος νά τοΐς όμιλήσνι (27). Γενική δέ ιδέα έπεκράτει δτι ό Φορίων ι/.ετε- 
χειρίζετο αύτόν είς τάς συχνάς θυσίας ώς [λάντιν, δπως άνακαλύψνι κε- 
κρυμμένους θησαυρούς ίί τάς θέσεις, έν αίς εύρίσκοντο μεταλλεία

Είς τόν γέροντα τούτον σύντροφον ειχεν άναθέσει ό Φορίων τήν διεύ- 
θυνσιν καί έποπτείαν τής πλούσιας βιβλιοθήκης του, καί τής έκ διαφόρων 
σπανιωτάτων καί καλλιτεχνημάτων συλλογής του. Ή  βιβλιοθήκη ήν

Σ η μ . (2 5 )  Π αρά Α ουκιανω  εν όνο) \ άναιρέρεται δτι ό " Ιπ π α ρ χ ο ς  «μ ίαν θερά- 
■παιναν τρεφ οι,» ή τ ις  άναπληροΐ κ α ι τον Θυρωρόν.

Σ η μ . ( 2 6 )  Τ ά  περί Φ ορίωνος ΙλήφΘησαν εκ τοΰ βίου τοΰ Ν ικίου ΰπο Π λ ο υ τ .
5 ,  «ούτε συνεδείπνει τ ιν ί τώ ν πολ ιτώ ν  ουτε κο ινολογία ις ουτε σονδιημερεόσεσιν 
Ινέβαλλεν Ιαυτόν ούδ’ ολω ; έσχόλα ζε τ α ΐ;  το ια υ τα ι; δ ια τρ ιβ α ϊ; . . .  εί δε μηδέν 

εν κο ινφ  π ρά ττειν  ε χ ε ι, δυσποόσοδο; ην κα ί δυσέντευκτο ;, οίκουρών κ α  ί κ α τ<ζ- 

κεκλει σμ ένο ;.
Σ η μ . ( 2 7 )  Π λουτ. αυτόθι· «οί δέ φίλοι τοΐς επ ί τ α ΐ ;  Ούραις φοιτώ σιν Ιν ε τύ γ -  

χα ν ο ν  κα ί παργ)τοΰντο συ γγνώ μ ην εχΕιν, ώ ;  κα ί τόδε Ν ικίου π ρ ο ; δη μ ο σ ία ; 
χ ρ ε ία ;  τ ιν ά ; κα ί α σ χ ο λ ία ; οντος. Κ α ί ό μ ά λ ισ τα  τ χ ϋ ια  συντραγω δών καί π ερ ι-  
τ ιθ ε ί;  όγκον α ύ τώ  κα ί δόςαν 'ΙΙρω ν ήν , άνήρ τεθραμμένο ; επ ί τ ή ;  ο ικ ία ; τοΰ Ν.-· 
κίου περί τ ε  γ ρ ά μ μ α τα  κα ί μουσικήν εςησ κη μένο ; ΰ π ’ αύτοΰ.»

Σ η μ . ( 2 8 )  Π λ ο ίτα ρ χ . αυτόθι 4  «εν δέ τ ιν ι τώ ν Π ασιιρώ ντο; δ ιαλόγω ν γ έ -  
γρα ιττα ι, ο «  καθ’ ημέραν εθυε τ ο ΐ;  θεο ϊ; κ α ί μ ά ν τιν  εχω ν  επ ί τ ή ;  ο ικία ;- π ρο- 
σεποιεΐτο  μέν αεί σκέπτεσθαι περί τώ ν δη μ οσ ίω ν, τά  δέ πλεΐστα  περί τώ ν ’ιδίω ν 

καί μ ά λ ισ τα  περί τώ ν άργυρείων μ ετά λλω ν .»  Π αρβλ. κα ί Φ ω τίο υ  Α εξ. 3 7 8  κ α ί 
Σουίδαν Ιν « π ά ν τα  κ ά λ ω ν .»

πράγματι διά τούς χρόνους έκείνους πλούσια καί πολύτιμος, καθ’ δσον 
περιεϊχεν ού μονον τα  ποιήματα τών έπισημοτέρων ποιητών,—  τοΰ Ό 
μηρου περιελάμβανε πολλά αντίγραφα αρχαιότατα (29), ώς έκ τοΰ χρώ
ματος τοΰ χάρτου καί τών πολυαρίθμων όπών κατεφαίνετο,— άλλά καί 
τα  συγγραμρ,ατα τών έπιφανεστερων φιλοσόφων, ρητόρων, καί ιστορικών, 
ό δ ’ Άρτεμίδωρος (ούτως εκαλείτο ό γέρων) προσεϊχε πολύ δπως άγορά- 
ζγ  ώραΐα καί ορθά αντίγραφα, εί δυνατόν δέ αύτόγραφα τών συγγρα
φέων, δπερ και έπετυχε ποτε άγορασας κωμωδίας τινάς τοΰ Ά ναζαν- 
δριδου παρ εμπόρου λιβανωτού, είς δν ό ποιητής μή βραβευθείς τάς είχε 
δώσει διά νά θέτν) έντός αύτών τόν πωλούμενον λιβανωτόν (30). Οίκο- 
θεν δ ’ εννοείται δτι πολλάκις ό άγαθός Φορίων ήπατήθη προμηθευθείς 
άντί άδρας άμοιβής, άντί αύτογράφων, κοινότατα αντίγραφα ί3,1)· διότι 
τις ηδύνατο ν’ άποφανθίί μετά θετικότατος δτι αί τραγωδίαι έκεΐναι ησαν 
πραγματι αύτογραφοι τοΰ Σοφοκλέους, ή ιστορία εκείνη τοΰ Ηροδότου, 
3 δτι τά  μ ε τ ’ εύλαβείας φυλασσόμενα εκείνα φύλλα ησαν πράγματι τά  
διασωθέντα λείψανα τοΰ καταδικασθέντος νά ριφθν) είς τό πΰρ συγγράμ
ματος τοΰ Πρωταγόρου (32), ή οι τρεις έκεΐνοι κύλινδροι, τό πρωτότυπον 
χειρόγραφον τοΰ Πυθαγορείου Φιλολάου, τό όποιον ό Πλάτων ήγόρασεν 
άντί πολλοΰ χρυσοΰ δπως τό εχγι ύπ’ οψιν συγγράφων τόν Τίρ.αιόν του ;

.Ε..ισ/)ς όέ πολύτιμος και σπανια είς το ειΟός της ήν" καί ή συλλογή 
τεχνουργημάτων και διάφορων ιστορικών περιέργων άντικειμένων ’Εν αύ- 
τη  πρός τοΐς άλλοις παρετηρεΐτο τά πυξίον τοΰ Αισχύλου, τό διασωθέν 
άπό τάς άσεβεϊς Διονυσίου τοΰ τυράννου χεΐρας (33), ή ράβδος δι’ ής ή-

 ̂ Σ η μ . (2 9 )  Α,ουκιαν. κ α τ  α μ α θ . 7  « ίίττει δε Ιν τ ο ί;  ά λ λ ο ι; κα ί τόν "Ο μηρον 
επρίω  πολλά κ ις .»

Σ η μ . (3 0 )  Χ α μ α ιλεω ν  παρ Α θηνα ίω  9 , 3 7 4  «πικρός δ? ών το ήθος (*Α να- 
ΙανδριΟης) εποιει τ ι τοι-οΰτον περί τά ς  κω μω δίας* δτε γάρ μ η  ν ικ ω η , λαμ β άνω ν 
εδωκεν εις τον λιβανω τόν κ α τα τεμ ειν  κα ί ού μετεσκεύασεν ώσπερ οί πολλο ί.»

Σ η μ . (ο  I )  Π αραβ. Α ουκ . κ α τ α μ . 1 καί Δ ίω να  Χ ρυσόστομ . 2 1 , 1 2 .

Σ η μ . ( 3 2 )  Το πρώ τον π α ρ α ό ε ιγμ α  καύσεω ς σ υ γγρά μ μ α το ς δια τά ς  εν αύτώ  
περί Θεοΰ υπάρςεω ς ά μ φ ιβολ ία ς. Δ ιογέν . Α αέρτ. 9 , 5 2  «δ ιά  τα ύτη ν  δε τήν αρ
χ ή ν  τοΰ σ υ γγρά μ μ α το ς εξεβλήθη π ρ ο ς 'Α θ η ν α ίω ν , κα ί τά  β ιβλία  αύτοΰ κατέκαυ- 
σαν Ιν τη  άγορα , υπο κηρυκι ά ν α λ ίξά μ ενο ι παρ? Ικάστου τώ ν κεκτημένω ν.»

Σ η μ . (3 3 )  Ο Αουκ· κ α τ  α μ α θ . 1 5 , δ ιη γε ίτα ι περί Διονυσίου* «ουτος τοίνυν. 
πυθομενος, ώ ς Ιγ γ ε λ α τ α ι (τρα γω δία ν π ο ιή σ α ι) , το Α ισ χύ λου  πυξίον, εις δ Ικεϊνος 
εγραφε, ουν π ο λ λ ή  σπουδή κ τη σά μ ενος αύτο ώ ετο 1\0εος έ^σεσΟ^ι κ α ί κ ά το χο ς 
Ι κ τ ο υ  πυ£ιου,» Ο  Ν εανθος επρομηθεύθη διά δωροδοκίας τήν έπ ί τή ς  Λέσβου 

λύραν τοΰ Ο ρφεως (§ 1 2 ) ‘ άλλα  π α ρ α δ ε ίγμ α τα  ό αύτος αυτόθι 13* (ίκαί τ ί  σοι 
Ορφεα ή τον Νεανθον λέγω , όπου καί καθ’ η μ ά ς  αύτούς έγένετό τ ις  κα ί ετι ε - 

στιν , ο ιμ α :, ος τον Ε π ίκ τη το υ  λύχνον τοΰ Στω ϊκοΰ  κεραμεοΰν οντα τρ ισχιλ ίω ν 

° ? α ΧΙΑ̂ ν έπρίατο*, Χ θες δε κα ί πρώην άλλος τ ι ς  τήν Π ρω τέω ς τοΰ Κ υνικοΰ 
βα κτη ρίαν , ήν καταθεμενος, ήλατο  είς το π ΰ ρ ; ταλά ντου  κακείνος επρ ίατο .»



πείλησεν ό ?Α.νττισθέν·/ις τόν Λιογένη, καί άλλα τοιαύτα περίεργα. Ιΐρό$ 
τούτοι? περιεΐχεν αυτή θαυμάσια τέχνης καί υπομονές δείγματα, ώς π . χ .  
μικροσκοπικά σχεδόν έξ έλέφαντος γλυπτά , έν οϊς διεκρίνοντο άμαςα 
τέθριππος, ην έκάλυπτεν όλοσχερώς διά τών πτερύγων μυϊα, μύρμηξ είς 
φυσικόν μέγεθος, καί κόκκος σησάμου, έφ’ ού ησαν γεγραμμένοι χρυσοϊς 

γράμμασι δύο στίχοι τού 'Ομήρου (3 ί).
Ιδ ίω ς δμως ό κτητωρ αύτης φαίνεται ό'τι ήρέσκετο είς της κηροπλα

στικές τά  προϊόντα, δ ιότι έκ τούτων ύπήρχον πάμπολλα, κυρίως δέ θαυ- 
μάσιαι καί έπ ιτυχέσταται απομιμήσεις σταφυλ^ών, σύκων, μήλων και 
άλλων οπωρών (35). Είς τοιαϋτα πράγματα έξώδευεν άφειδώς ό Φο
ρίων, ένω ά βίος του ην λιτός καί άπλ^ούστατος, καί διά τούτο τόν έθεώ- 
ρουν ώς φιλάργυρον οί άγνοοΰντες ποσάκις έπροίκισε θυγατέρας άπορων 
πολιτών, πόσους αιχμαλώτους ήλευΟέρωσε καταβαλών τά  λύτρα, και 

πόσους έν άνάγκν) όντας καθ’ έκάστην έβοήθει.
Ό  Χαρικλης φθάσας εις την θύραν της οικίας εκρουσε δυνατά μέ τό 

y άλκινον ρόπτρον μετά παρέλευσιν δ ' ικανών λεπτών, ό θυρωρός
έλθών έσυρε τόν ό'πισθεν μοχλόν ήμιανοίξας δέ την θύραν, είύε τόν νεα
νίαν οδοιπορικήν ένδεδυμένον στολήν καί είπε μετ’ οργής «Τί θέλεις; δέν 
ευκαιρεί-» καί έκλεισε μετά πατάγου την θύραν. Ό  Χαρικλης έκρουσε 
καί πάλιν, άλλ’ ό θυρωρός, θέτων συγχρόνως τόν μοχλόν, έκραξε «δέν 
ακούεις; σοί είπον ό’τ ι δέν ευκαιρεί.» (37) «Ά λλά , φίλε! ειπενό νεανίας, 
ά'γγειλόν με εις τόν κύριόν σου- είπέ τω  ότι τον ζητεί Χαρικλης ο υιος

Σ η μ . ( 3 4 )  Τ ο ια ϋτα  «μικρά εργα» κατεσκευάζοντο δπο  τώ ν είς ΐή ν  Μ ακεδονι
κήν έπ ο χ ή ν  π ιθ α νώ ς άνηκόντω ν τεχν ιτώ ν  Κ αλλ ικρά τους καί Μυρμηκ'.όου’ΜυβΙΙβΓ 

Ά ρ χ .  1 5 9 , 2 .
Σ η μ . ( 3 5 )  Περ'ι τή ς  παρά τοΐς άρ χα ίο ις  κηροπλα στική ς έπρ α γμ α τεύ θ η  Ικτενώ ς 

ο Boettiger έν π α ρα ρτή μ α τι είς Sabina Τ ο μ . 1, σελ. 2 5 9 — 2 8 2  ( ίΐρ β λ . κ α ί 

Kleine Schriftan, Τ ό μ . 2 , σελ. 9 8 , 3 σελ. 3 0 4 )  άλλα παρεισ ήγαγε π ο λλά ς 

Ισ φ α λμ ένα ς ιδέας κα ί κρίσεις.
Σ η μ . (3 0 )  Το ρόπτρον ώ νομ άζετο  κα ί κρίκος, κόραξ ή Ιπ ισ π α σ τη ρ . Π ρβλ. Α ρ

ποκρατ. εν λέξει, κα ί Π ολυδεύκ. ΊΟ , 2 2 .
Σ η μ . ( 3 7 )  Τ ά  περί θυρωροΰ έλήφθησαν εκ τοΰ Π ρω τα γιτοΰ" Π λά τω ν 3 1 4  

οδοκεϊ ούν μ ο ι, ό θυρωρός, εύνοΰχός τ ις , κατήκουεν ή μ ώ ν - κινδυνεύει οε δια το 
πλήθος τώ ν σοφιστών ά’χθεσθαι το ΐς φοιτώ σιν είς τήν ο ικ ίαν ' επειδή  γοΰν έκρου- 
σαμεν τήν θύραν, άνοιξας καί ίδώ ν ή μ α ς , εα , εφη, σοφισταί τ ινες- ού σχολή  
α ύ τώ . Κ α ί α μ α  άμφοϊν ταΓν χεροΐν τήν θύραν πάνυ προθύμω ς ώ ς ιΛόν τ ’ήν έπη-τ 
ραξε, κα ί ή μ ε ϊς  π ά λ ιν  έκρούομεν- κα ί ος έγκεκλεισμένη ς τή ς  θΰρας άποκρινομ ε- 
νος ε ίπεν, ώ ά'νθρωποι, εφη, ού/, ά κηκόατε, ο.τι ού σ χο λή  αύ τώ ; ά λ λ ’ ώ  γαθε, 
εφην εγώ , ούτε παρά Κ α λλ ία ν  ήκομεν ούτε σοφισταί έσμεν, ά λ λ ά  θάρ ίει. Π ρω τ 
ταγόραν γάρ τοι δεόμενοι ίδεΐν ήλθομεν- εΐσ άγγειλον ούν' μ ό γ ις  ούν πρτε ημ ΐν ό, 

άνθρωπος άνέφξε τήν ^θύραν.»

τού Χαρίνου, κομίζων έπιστολάς έκ Συρακουσών.» Ό  δούλος άπεμακρύν- 
,θη βλασφημών, μετ’ ολίγον δ ’ έπανελθών καί προσπχθήσας νά φαννί φαι
δρότερος είπε- «2έ παρακαλεΐ νά εϊσέλθνις.»

Ό  Φορίων έτυχε γευματίζων κατ’ εκείνην τήν ώραν μετά τού Ά ρτε- 
μιδώρου- είσελθόντος τού Χαρικλέους δέν ήγέοθη, άλλ^ά τείνας αύτώ τήν 
χεΐρα τόν προσηγόρευσε φιλοφρόνως. Ό  νεανίας τω  ένεχείρισε τήν επιστο
λήν, ην ηνοιξε παρατηρη'σας πρώτον μετά προσοχής τήν σφραγίδα, άφ’ 
ού δέ τήν άνέγνωσε, στραφείς πρός τόν Χαρικλή, «Είναι περιττή πασα 
σύστασις διά σέ, είπε- βεβαίως δέν είχον άκόμη άπελπισθή νά έπανίδω 
έν τνί οικία μου τόν πατέρα σου, δτε πρό ολίγων ημερών έ'μαθον τήν λυ· 
πηράν είδησιν δτι ή κόνις του αναπαύεται έν ξένη γ·/)- άλλ’ ούτως ήθέ- 
λησαν οί θεοί' έπέπρωτο άντί τοΰ πατρός νά άσπασθώ τόν υιόν, δστις θά 
εύαρεστηθνί βεβαίως νά ξενισθνί παρ’έμοί έως ού έπιδιορθώσνι καί καταστή- 
σνι κατοικησιμον τόν οίκον τοΰ πατρός του.» «Τόν οίκον τού πατρός μου;» 
ήρώτησεν έκπλαγείς ό νεανίας. «’Εννοώ, θέλεις νά ε ϊπ /ς  πώς θά κατοικήσω 
είς τόν οίκον τού πατρός μου ένω έπωλήθη, άπήντησεν ό Φορίων- έχεις 
δίκαιον, καί μικρού έδέησεν, ένεκα τής βίας τού τραπεζίτου, είς βν ό πα- 
τη'ρ σου φεύγων άνέθηκε τήν πώλησιν, νά μή δυνηθώ νά διαφυλάξω διά 
σέ τόν οίκον τών προγόνων σου- εύτυχώς όμως μαθών έγκαίρ ως δτι έμελ
λε νά πωληθτί έπί δημοπρασίας, τόν ήγόρασα' ούδεΐς κατώκησεν έν αύτώ 
έκτοτε' αύριον δέ σοί τόν αποδίδω, άν αί τεσσαράκοντα μναϊ, τάς όποιας 
έδωκα είς τήν άγοράν αύτοΰ, δέν σοί φαίνωνται τιμή υπέρογκος.»

Ό  Χαρικλης ύπό χαράς καί έκπλήξεως έμενεν άναυδος- έξήρχοντο οί 
λόγοι έκεϊνοι έκ τοΰ στόματος τού άνδρός, τόν όποιον τώ  περιέγραψεν ό. 
Κτησιφών καί ή γρα ία ; Πρός στιγμήν τώ  έπήλθεν ή υπόνοια δτι ή άγορά 
έγένετο χάριν τοΰ θησαυροΰ, άλλά πάλιν, τ ί  τό κω λύονταν Φορίωνα, άν 
πράγματι ήν άδικος, νά κοατήσρ καί τόν οίκον, άφ’ οΰ μάλιστα τόν ήγό- 
ρασεν είς τόσον εύτελή τιμη'ν ; "Οθεν εύχαριστήσας θερμώς τόν γέροντα 

διά τ:ήν πρόνοιάν του, τώ  άνεκοίνωσεν δ τ ι ήν έτοιμος νά κ.αταβάλτ) τ -ρ 
επαύριον τήν τιμήν τού οίκου.

«“Ηδη, είπεν ό Φορίων, ύπαγε μετά τοΰ δούλου εις τά  δωμάτια τά ς 
διά τούς ξένους ώρισμένα, καί άφ’ ού λ^ουσθης, έπάνελΟε πρός ήμας δπω 
μετάσχνις τοΰ λιτοΰ γεύματός μας.»

Τά πρός κατοικίαν τών ξένων ώρισμένα δω μάτια, είς τά  όποια ώδη'- 
γησε τόν Χαρικλή ό δοΰλος, εύρίσκοντο έν μικρώ τινι παρά τό κύριον οι
κοδόμημα οίκίσκω, δστις ήν δινιρημένος ούτως, ώστε ό κατοικών έν αύτώ 
νά ζνι μεμονωμένος καί ήσυχος, άλλ’ 6 Χαρικλης διενοεΐτο νά μή ρείν/) 
έπί πολλάς ημέρας έκεΐ, άλλά νά ένεργήστ) ταχέως δπως έτοιμασθη, ό 
ια τρ ικός οίκός του. ’Ανυπόμονος νά έπισκεφθνί τόν τόπον, έ'νθα διήλθε τά



εύτυχή τής παιδικής του ηλικίας ετη, ήγέρθη περί τό λυκαυγές καί κοί- 
θίσας έπί τοϋ ανακλίντρου έσκέπτετο. Ά πό  της παρελθούσης έσπέρας ήδνί 
ειχε πεισθή δτι 6 ξενίζων αύτόν ήν μέν ιδιότροπος, άλλ’ ούχί είς τόσον 
βαθμόν, δπως ή φήμη τόν περ',έγραφε- μόνον τήν περί θησιωροΰ υπόνοιαν 
δέν ήδύνατο εντελώς ν’ άποβάλν)· έν τή μετά τό δεΐπνον συνομιλία στρέ- 
ψας τεχνηέντως τόν λόγον περί Έρμων, ήρώτησε καί περί τοϋ έν τω  πα- 
τρικω ο’ίκω' παρετήρησε δέ δτι ό μέν Φορίων άπήντησε μετά προφανούς 
ταραχής καί πως συγκεχυμένως, ό δέ σοβαρός Άρτεμίδωρος έμειδίασεν 
ολίγον. Εις τοιαύτας σκέψεις βεβυΟισμένου τοϋ Χαρικλέους, ό δούλος τοϋ 
οικοδεσπότου είσελθών έφερεν άρτον καί οϊνον διά πρόγευμα, καί άνήγ- 
γειλεν δτι ό κύριός του ήν έτοιμος νά έξέλθτ;. Ό  νεανίας έμβαπτίβας 
ψωμούς τινας εις τόν οίνον (38) εσπευσε μετά τοϋ Μάνητος πρός τόν Φο- 
ριωνα, δστις ΐστατο ήδη πρό τής αύλείου θύρας έχων μεθ’ έαυτοΰ τόν 
δοϋλον, έσφραγισμένον κιβώτιον υπό μάλης φέροντα. Ό  χαρακτήρ τοϋ 
άνδρός είχε σήμερον τ ι μυστηριώδες· ήν σιωπηλός, άπεκρίνετο εις τάς έοω- 
τήσεις διά μονοσυλλάβων, καί καθ’ όδόν έστρεφε πολλάκις διά νά ϊδτι 
άν ήκολούθει ό φέρων τό κιβώτιον δοϋλος.

Μ’ δλον δτι ήν άκόμη λίαν πρωί, αί οδοί ήσαν πλήρεις άνθρώπων έχόν- 
των πρωϊνάς έργασίας. ’Εδώ άνδρες έπορεύοντο πρός φίλους πριν ή ούτοι 
έςέλθωσιν (39), έκεΐ παΐδες οδηγούμενοι ύπό τών παιδαγωγών εις τά  σχο

λεία καί τάς παλαίστρας, παρέκει γυναίκες καί δοϋλαι έγερθεΐσαι πρωί 
διά  νά φέρωσιν έκ τής 'Εννεακρούνου ύδωρ (ί0 ) χωρικοί φέροντες τά  προϊ

όντα των εις τήν πόλιν ('*'*), διάφοροι πωληταί έτοιμάζοντες τά  έμπο-

Σ η μ . ( 3 8 )  Το πρόγευμα τώ ν α ρ χα ίω ν  Ικα λε ΐτο  «ά κρά τισ μ α » , καθ’ ο συγκεί

μενον εζ άρτου κα ί ακράτου.

Σ η μ . ( 3 9 )  ΐξενοφ. Ο ίκον. 1 1 , 14  « Ιγ ώ  τοίνυν άνίστασθαι μεν Ιξ εύνής ε’ί’θι-' 

'σ μ α ι ,  ήν ίκα  ετι ένδον κ α τα λ α μ β ά ν ο ιμ ι, είί τ ινα  δεόμενος ίδεΐν τυ γ χ ά ν ο ιμ · .·  Π λ α τ . 

Π ρ ω τα γ . 3 Η  ((μ ή πω , ώ ’γα θέ , Ικείσε ίω μεν· πρω ί γάρ Ισ τ ιν - ά λλα  δεϋρο έ |α ν α -  
στώ μεν είς την αΰλήν χα ί περ ιϊόντες αΰ,τοΰ δ ιατρ ίψ ω μεν , εω ς &ν φως γενηται* 

εΤτα ίω μ εν.»
Σ η μ . (4 0 )  Α ί δέσποιναι τω ν α ρ χα ίω ν  δέν Ιθεώοουν άνάξιον Ιαυτώ ν το περί 

ο ικ ιακά  εργα κ ατα γίνεσ θα ι, ώ ς Ικ  διαφόρων χω ρ ίω ν  τώ ν συγγραφέων κ α τα φ α ί

νετα ι (Π λ ά τ . Ν ό μ . 7 , 8 0 8 , Ξ ενοφ . Ο ΐκονομ . 7 , 0 . Π λά τ. Π ο λ ιτ . 5 , 4 5 5 , Θ ο υ - 

κυδ. 2 7 8 , Δ ημοσθ. κ . Ν εα ίρ , 5 6 .)  Κ α τ ά  τούς άρχα ιοτέρους μ ά λ ισ τα  χρόνους, 

κ α τά  τόν Η ρόδοτον 6 , 137 α ί θυγατέρες καί οί π α ΐδ ες  τώ ν π ολ ιτώ ν  Ιφ.ερον δδωρ 

ού γάρ εΤναι τούτον τόν χρόνον σφισι κω  ούδέ τοΐσι άλλοισ ι "Ε λ λη σ ι ο ϊκέτα ς.»  

ΙΙα ρ β λ . κα ί Ά ρ ισ το φ . Λ υσιστρ. 3 2 7 .

Σ η μ . (4 1 )  ΓΙλάτ. Π ολ ιτ. 2 ,  3 7 1 . Π λο υτά ρ χ . ’Ά ρ α τ ο ς  8  «ή δέ ώρα κ α τή π ε ι-

γεν , ηδη  φθεγγομένω ν άλεκτρυόνων κα ί δσον ούπω  τώ ν έξ άγροΰ τι φέρειν ε ίω -

θότων πρός άγοραν έπερχομένω ν κτλ .»

ρεύματά των διά τάς ώρας τής άγορας, καί έν γένει μεγάλη κίνησις πα- 
ρετηρεΐτο κατά τάς πρώτας ήδιη τής ημέρας ώρας. Ό  Χαρικλής κάμψας 
μετά τής συνοδίας του γωνίαν τινά τής όδοϋ Τριπόδων (,52) εύρέθη έμ
προσθεν τής οικίας τοΰ πατρός του, καί προσηγόρευσε τούς προστάτας 
τής εισόδου θεούς. Πρό τής θύρας ΐστατο άκόμη σώος καί ακέραιος ό κω
νοειδής Άγυιεύς (43-), ή παρ’ αύτόν δάφνη έξέτεινεν υγιής καί πλήρης ζωής 
τούς πρασίνους κλώνους της, ό δέ παρά τήν θύραν Ερμής, τόν όποιον ευ
σεβής διαβάτης είχε στέψει μέ στέφανον καί ταινίας, έβλεπε πρός τόν 
νεανίαν ώς εϊ τώ  ελεγε τό «καλώς ήλθες».

Ό  Φορίων άνοίξας διά τής λακωνικής κλειδός τήν θύραν, τής οποίας 
οί τριζοντες στροφεΐς εύ ήλουν δτι πρό πολλοϋ ειχον λησμονήσει τόν προο- 
ρισμον των, παρεκαλεσε τον Χαρικλή να εΐσέλθ/ι πρώτος. Χαιρωνάμα καί 
λυπούμενος είσήλθεν ό νεανίας είς τόν πυλώνα τής έρημου οικίας. Τό δω - 

ματιον τοϋ θυρωροϋ ήτο κενόν, ή άλυσις τοϋ πυλωροϋ κυνός έκειτο χ α 
μαί έσκωριασμένη, εις τάς στοάς τής αύλής καί τά  υπαίθρια μέχρι τοΰ 
ανδρωνίτου έφώλευον χελιδόνες, καί αί φίλεργοι άράχναι ΰφαινον τούς 
λεπτούς ιστούς των περι τά  κιονόκρανα. Τό έδαφος τών στοών ηρχισε νά 
καλυπτηται υπο βρύων, και υψηλή χλοη εκρυπτε τούς λίθους τής αύλής, 
εν τώ  μέσω τής οποίας υπήρχε τό άγαλμα τοΰ θεοΰ, δστις κατά  τά  
άδόμενα έφύλαττε τούς κεκρυμμένους θησαυρούς τοΰ οίκου' άλλ’ ή βάσις 
τοϋ άγαλματος εφανη τώ  Χαρικλεΐ μεταβεβλημένη" ένθυμήθη δτι μία 
αύτης πλευρά ήν μάλλον τών λοιπών κεχωσμένη έν τώ  έδάφει, έν ω 
τώρα πάσαι ήσαν εις εύθυγραμμίαν, δ ι’ 8 έπλησίασε διά νά βεβαιωθνί· 
πραγματι ή βάσις εϊχεν αλλάξει θέσιν' αί έρυθραί τοΰ μαρμάρου φλέβες, 
αϊτινες πριν ήσαν έστραμμέναι πρός τήν θύραν, εύρίσκοντο νΰν είς τό αν
τίθετον μέρος.

Ό  Φορίων, παρατηρών μετά προσοχής τάς κινήσεις τοϋ νεανίου, φαί
νεται δτι έμάντευσε τούς διαλογισμούς του, δι’ δ έλθών πρός αύτόν καί 
λαβόμενος τής χειρός του, ε ΐπεν  «’Ήκουσας καί σύ, Χαρίκλεις, δτι ό θεός 
έκρυπτε θησαυρόν ύπό τούς πόδας τ ο υ ;»  Ό  Χαρικλής έσιώπα. «Ή  φήμη

Σ η μ . ( 4 2 )  Ό δ ό ς  Τριπόδω ν εκαλείτο κα ί κα λε ίτα ι §τι κα ί νΰν, ή  οδός ή δ ιά  

τή ς  άνατολική ς πλευράς τή ς  Ά κ ρ ο π ό λ εω ς άπό  τοΰ Π ρυτανείου μ έχρ ι τοΰ Λ η -  
ναίου ά'γουσα, Ιν  -ρ κ εΐτα ι τό (κο ινώ ς Φ α ν ά ρ ι τοΰ Δ ιογένους) χορηγικόν μ ν η -  

μεΐον τοΰ Λυσικράτους" Ικλήθη  δέ οΰτω  διά τούς Ιν  α ύτή  πολλούς τρ ίποδα ς, 

ούς άνέθετον τω  Διονύσω οί ν ικώ ντες χ ο ρ η γ ο ί.

Σ η μ . (4 3 )  Ά γ υ ιε ύ ς , Ιπ ίθετον τοΰ Α π ό λ λ ω ν ο ς , ώ ς προστάτου τώ ν άγυιών* ο υ -  

σ ια σ ΐΐκ ώ ς στήλη κω νοειδής πρό τώ ν ο ικιώ ν, π α ρ ' ΐ}ν εδρίσκετο συνήθω ς δάφνη,· 

τό σόμβολον τοΰ θεοΰ. Ή  στήλη  α ίίτη  Ικα λε ΐτο  κα ί «κ ίω ν εις όξύ λ ή γω ν ώ ς 6 -  

βελίσκος,» «κωνοειδής κ ίω ν , βω μός σ τρ ο γγό λ ο ς» κα ί « Α π ό λ λ ω ν  τετράγω νος».·



δέν έψεύσθη, flrpoσέθηκεν ό γέρων οτε ήγόρασα ιόν οικον τούτον μέ τήν 
πρόθεσιν νά τόν αποδώσω ποτέ εις τόν πατέρα σου, παρετήρησα δτι Ή 
βάσις τοϋ Έρμοϋ ειχε κλίνει τόσον πρός άριστεράν, ώστε έκινδύνευε τό 
άγαλμα νά καταπέσνι· άπεφάσισα λοιπόν νά τήν έπιδιορθώσω, καί, οτε 
οι έργάται τνιν άφνίρεσαν, εύρον ύπ’ αύτήν έντός κάλπης δύο χιλ ιάδας 
στατήρων άρίστου χρυσοϋ. Ιδού, έξηκολούθησεν ό αγαθός Φορίων, λαβών 
άπό τών χειρών τοϋ δούλου τό κιβώτιον, ιδού άποδίδω εις σέ, τόν έπα- 
νελθόντα υιόν τοϋ φίλου μου, τόν θησαυρόν, τόν όποιον πρόγονός τις της 
οικογένειας σου εκρυψε διά νά τόν εύρωσιν οί απόγονοί του.»

Ό  Χαρικλής, θαυμάζων την δικαιοσύνην τοϋ άνδρός καί αΐσχυνόμενος 
διά τάς ύπονοίας του, δέν ήδυνατο νά συναρθρώίνι την ευγνωμοσύνην του,

«Γνωρίζω, έπανέλαβεν ό γέρων, τ ί  λέγουσι περί έμοϋ οί ά'νθρωποι, 
άλλά μακράν άπ’ έμοϋ νά έγγίσω ποτέ θησαυρόν μή άνήκοντα είς τους 
προγόνους μου- ουδέποτε θέλω παρακαλέσει τους θεούς νάμοίδειξωσι τοιού- 
τους θησαυρούς· ουδέποτε έσυμβουλεύθην ή θά συμβουλευθώ τούς λεγο- 
μένοιις μάντεις πρός άνεύρεσιν τών έν τ·?ί γή παρακατατεθειμένων. Λύνα- 
τα ί ποτέ νά παραβληθώ ή άπόκτησις χρημάτων πρός την ησυχον συνεί- 
δησιν καί την ευγένειαν της ψυχής ; Τίς αναγκάζει τόν άνθρωπον νά άπο- 
βάλλ·/) τό κάλλιον κτήμα αντί τοϋ χείρονος, νά προτιμά της έν τί) δι- 
καιοσύν/ι ειρήνης τά  χρήματα;»(5ί). (ί Θαυμάσιε ά'νερ!» έ'κραξεν ό Χαρικλής, 
δακρύων υπό συγκινη'σεως. Μοί φαίνεσαι ώς θεός τις. Μέ προσκαλεΐς είς 
την πατρίδα, μέ εισάγεις είς τόν οικον τοϋ πατρός, τόν όποιον ένόμιζον 
διά παντός άπολεσθέντα, καί μοί άποδίδεις τους έν τώ  σκότει της 
γης κεκρυμμένους θησαυρούς!»

«Είθε, Χαρίκλεις, οί θεοί νά σέ άξιώσωσι νά κατοίκησης έν τώ  οΐκω 
τούτω εύτυχέστερον τοΰ πατρός σου. "Ηδη φρόντισον δπως τόν επιδιορ
θώσω- οσάκις δ ’ εχνις άνάγκην της βοήθειας η συμβουλής μου έλθέ Λρός 
έμέ ώς πρός πατέρα σου. Μή εϊπτ.ς είς ούδένα περί δσων πρό μικροϋ με-

Σ η μ . ( 4 ί )  Π λάτω ν Ν όμ ο ις 1 1 , 9 1 3 , «θησαυρόν δή λ έγω μ εν πρώ τον τώ ν

τοιούτω ν, δν τ ις  αύτω  κα ι τοΐς αδτοΰ κειμήλιον εθετο μ ή  τώ ν Ιμ ώ ν &ν πατρώ ω ν 

μ η θ’ εδρεΐν ποτε θεοϊς εύξαίμην μ η θ’ εδρών κ ινήσαιμι" μ η δ ' αύ τοΐς λεγομένους 

μάντεσιν άνακοινώ σαιμ ι τοΐς δμοίς γ έ π ώ ς  μοι ξυμβουλεύουσιν άνελεΐν τήν γε  π α 

ρακαταθήκην. Ο ύ γάρ π ο τε  τοσοΰτον ε’ις χρ η μ ά τω ν  ώ φεληθείην &ν κτήσιν άνε- 

λώ ν , δσον είς δγκον προς άρετήν ψ υ χή ς καί το δίκα ιον επιδιδοίην &ν μ ή  άνελό- 

μενος- κ τή μ α  άντί κ τή μ α το ς  ά'μεινον Ιν άμείνονι κτησάμενος,'..δίκην Ιν τή  ψ υ χή  

πλούτου προτιμ ή σ α ς έν ουσία κεκτήσθαι πρότερον.» Κ α τά  τι διαφέρουσιν οί λό

γοι ουτοι τοΰ θείου Π λάτω νος τοΰ τή ς  Γ ραφ ής «τί ω φελήσει ά'νθρωπος έάν κερ- 

δήση τον κόσμον δλον κα ι ζη μ ιω θ ή  τήν ψ υχή ν αύτοΰ ;>'

ΐαξύ  ήμών έγένοντο.» Τούς λόγους τούτους είπών ό αγαθός γέρων καί 
σφίγξας τοΰ νεανίου τήν χείρα άνεχώρησεν.

Ό  Χαρικλής, θεις πρό τών ποδών τοΰ θεοΰ τό περιέ^ον τόν θησαυρόν 
κιβώτιον, ΐστατο έπί πολλήν έ'τι ώραν ώς όνειρευόμενος, καί ά'λλοτε μέν 
έθαύμαζε τήν ευγένειαν τής ψ υχής.τοΰ άνδρό;, ά'λλοτε δ ’ ν-σχύνετο διά 
Ίάς περί τής τιμιότητας αύτοϋ ύπονοίας, ά'λλοτε δ ’ έχαιρε διά τήν άπό- 
κτησιν τοϋ οίκου % αί τήν αΰξησιν τής περιουσίας του. Τελευταϊον άπεφά- 
σισε νά έπισκεφθή καί τά  λοιπά τοΰ οΐκου μέρη" είσελθών είς τόν γυναι- 
κωνίτην διά  τής μεσαύλου θύρας, είδε τό δωμάτιον τής μητρός του, καί 
τήν αίθουσαν, έν ·/) ύπό τό φώς τής λυχνίας επαιζε πρό τών ποδών τών 
περί τήν μητέρα του εργαζομένων θεραπαινών ή ή'κοϋε τής γηραιας Μ«ν- 
τοϋς τούς μύθους. Μ ελαγχολία τόν κατέλαβε βλέποντα τήν έρημίαν τοΰ 
οΐκου καί εαυτόν μόνον έντός τών μεγάλων αιθουσών. Άπεφάσισε δέ τα 
χέως ν’ άγοράσν] δούλους καί τ ’ άναγκαιοΰντα έπιπλα. Τέλος έννοήσας 
οτι ήν καιρός νά πορευθή είς τήν αγοράν δπως εύρν) τόν Κτησιφώντα καί 
τόν τραπεζίτην, είς 8ν εφερεν επιστολήν, παρέδωκεν είς τόν Μάνην τό- 
κιβώτιον, καί τόν διέταξε νά τόν άκολουθήση.

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ Γ' ΣΚΗΝΗΣ.



ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΗΣ 

ΕΚ  ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗΝ (*)

Μ Ε Ρ Ο Σ  Α .

Ε Ι Σ  T U N  Σ Ε Λ Η Ν Η Ν -

Η'.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ TIUEBOJOr.

Αί κατά την συνεδρίασή ταύτην ληφΟεΐσαι αποφάσεις παρήγαγον 
τήν ζωηροτέραν έντύπωσιν είς τόν έξω κόσμον. Οί δειλότεροι ήσΟά- 
νοντο μικράν τινα ανησυχίαν έπί τ^ ιδέα σφαίρας είκοσακισχιλίων λί
τρων βάρους ριπτομένης είς τό άπειρον διάστημα, έξέφραζον δέ τήν ά- 
πορίαν περί τοΰ άν ήτο δυνατόν νά εύρεθί) τηλεβόλον, δυνάμενον νά 
μεταδώση είς τοιοΰτον όγκον άρχικήν δύναμιν, επαρκοΰσαν όπως βιάζη 
αύτήν νά έξακολουδήση τό αίθέριον ταξείόιόν της. Τά πρακτικά τής δευ-

(*). Έν τω  παρελθόν^ φυλλαδίω παρεισέφρησαν έκ παραδρομής π α 
ροράματα τινα, παραβλάπτοντα οΰσιωδώς την έννοιαν ταΰτα  παρακαλεΐ- 
τα ι ϊνα διορθώσω ό φιλόκαλος αναγνώστης ώς έξης:

Έν σελίνι 3 6 1  σ τίχω  14  άντι διαχοίνωσις γραπτέον άναχοίνωσις'—  
σελ. 3 6 9  στίχ. 6 παρεμφερών τούτων γρ. παρεμφερών τούτοις '— σελ. 
37 1  σ τίχ . 10  Όμοαθινδίνης γρ. 'Ομοσπονδίας' —  3 7 2  σ τιχ . 3 7  μετά 
τό ή αιφνίδιος αΰτη ύπό.ί,ηψις προσθετέον «Voc Λαοϋ πρός εν ά τομ ον—  
σελ. 3 7 6  στίχ . 3 ή λέξις καταφαίνεται παρέλκει-— αυτόθι σ τίχ . 9 άντί 
τοΰ 7 /  τετάρτη έρώτψις γρ. £ t’c τ?)γ τετάρτην έρώτησιν.— σελ. 3 8 0  
στίχ . 9 . δαχτύ.Ιονς γρ. δαχτυΜους.— αυτόθι σ τ ίχ . 10  είναι δε χαΐ αύ
τοί γρ. ειτα δέ χαϊ αύτοί'— σελ. 3 8 1  στίχ . 2 7  περί τους έχατόν γρ. 
περί τά έχατόν — σελ. 3 8 2  στίχ . 18  τής Φοίβου γρ. τής Φοίβης— αυ
τόθι στίχ . 33  Σνμκ.Ιίνιος  γρ. Σ ψ πΜ χιύς. — ο ιΙ . 3 8 3  στίχ . 2 6  εξήρη- 
σαν γρ. έζήγησαν.

Πρός δέ παρελείφθη νά ύποδειχθη ό'τι έ'νιαι τών υποσημειώσεων προέρ
χονται έκ τοΰ μεταφραστοΰ. "Οθεν έν τω  τέλει έκάστης προσθετέον τό 
ί .  ίίϊ

τέρας συνεδριασεως τής Επιτροπής έμελλον ν’ άπαντήσωσιν είς τά ζη
τήματα ταΰτα.

, Τ° εσπέρας τής επαύριον τά τέσσαρα μέλη του Τηλεβολικοΰ Συλ
λόγου έτοποΟετοΰντο ενώπιον νέων όρέων έκ βουτυρωμένων πλακουν
τίων, καί παρά τάς ό'χΟας άληθοΰς ώκεανοΰ έκ τείου. 'I I  συζήτησις έ
λαβε πάραυτα τόν ροΰν αύτής, καί τήν φοράν ταύτην άνευ προοιμίου. 
- « Αγαπητοί συνάδελφοι, είπεν ό Βαρβικάν μέλλομεν νά ένασχο- 
ληθωμεν σήμερον περί τοΰ μήχους, τοΰ σχήματος, τής συνΟέσεως καί 
του βάρους τοΰ κατασκευασθησομένου τηλεβόλου, τό όποιον έπιτραπή- 
τωμοι νάβαπτίσω διά τοΰ ονόματος τής Κολομβιάδος (Columbiad). 
Πιθανόν ν άναγκασΟώμεν νά δώσωμεν είς τήν Κολομβιάδα μας κο
λοσσιαίας διαστάσεις- πλήν όσονδήποτε μεγαλαι καί άν ήΟελον προκό
ψει έκ τούτου δυσχέρειαι, πιστεύω ότι τό βιομηχανικόν ήμών πνεΰμα 
θέλει υπερνικήσει αύτάς. ΕύαρεστηΟήτε λοιπόν νά μέ άκούσητε, καί μή 
φεισθήτε οίασδήποτε έξ έφόδου άντιρρήσεως· είμί έτοιμος ν’ άπαντήσω 
εις πάσαν παρατήρησίν σας.»

Μ: ιΟυρι^μος επιοοκιμασιας υπεοεξατο τήν διακήρυξιν ταύτην.
« Μή λησμονώμεν, έξηκολούθησεν ό Βαρβικάν, είς ποιον σημεΐον 

εφερεν ήμας ή χθεσινή συζήτησις. "Ηδη τό πρόβλημα παρουσιάζεται 
ύπό τήν εςής μορφήν: πρόκειται νά δώσωμεν άρχικήν ταχύτητα δωδε- 
κακισχιλίων υαρδών κατά δευτερόλεπτον είςόβούζιον διαμέτρου εκατόν 
όκτώ δακτύλων, καί είκοσι χιλιάδων λιτρών βάρους.

—  Τωόντι, ύπέλαβεν ό ταγματάρχης Έλφιστων, είς τούτο τά 
σημειον εύρίσκεται τό πρόβλημα.

—  Εξακολουθώ λοιπόν, είπεν ό Βαρβικάν. "Οταν βλήμά τι ρι-

? , ,είν 0 δίάστ^ α’ τί επηρεάζεται ύπό τριών διακεκριμένων
και ανεξαρτήτων ουνάμεων: τής άντιστάσεως τοΰ χώρου, τόν όποιον δια
τρέχει, τής^ ελζεως τής Γής καί τής ώΟητικής δυνάμεως. 'Η άντί- 
στασις τοΰδιανυομένου διαστήματος, τουτέστι τοΰ άέρος, είναι τόήττον 
ενοιαφερονήμας, διότι ή γηίνη άτμοσφαιραμόλις Ιχει τεσσαράκοντα 
μιλιών ηδεκαέξ λευγών πάχος· όθεν τό βλήμα, κινούμενον μέθ’ όρμίς

οεκακισχιλιων υαρδών, θέλει διέλθει αυτήν έν διαστήματι πέντε δευτε
ρόλεπτων, καί ° χρόνος ουτος είναι άρκετά βραχύς ώστε ή άντίστασις 
του χώρου να ΟεωρηΟή ώς σημαντικόν παρακώλομα. Μεταβώμεν εις 
τήν ελξιν τής Γής, τουτέστιν είς τήν βαρύτατα τοΰ όβουζίου. Γνωρίζο- 
μεν ότι ή ^αρυτης αυτη θέλει έλαττοΰται κατ’ άντίστροφον λόγον τοΰ 
τετραγώνου τών άποστάσεων καί τωόντι ιδού τί μας διδάσκει ή φυσική

34.



ώς πρός τοΰτο. "Οταν σώμά τί, άφεθέν είς τήν ίδιαν αύτοΰ κινησιν, 
πέση έπί της Γης, ή πτώσις αύτοΰ είναι δεκαπέντε ποδών (4 μέτρων 
καί 90 έκατοστών) κατά τό πρώτον δευτερόλεπτον καί έάν τό σώμα 
τοΰτο μετεφέρετο εις τήν άπόστασιν διακοσίων πεντήκοντα έπτά χιλιά
δων πεντακοσίων τεσσαράκοντα δύο μιλίων, δηλαδή είς ήν άπόστασιν 
διατελεΐ ή Σελήνη, ή πτώσις αύτοΰ θά κατήντα είς ήμίσειαν περίπου 
γραμμήν κατά τό πρώτον δευτερόλεπτον, τουτέστι σχεδόν Οά ήν ακίνη
τον. Πρόκειται λοιπόν νά κατανικήσωμεν βαθμολογικώς τήν ένέργειαν 
ταύτην τής βαρυτητος, όπερ Οέλομεν κατορθώσει διά της προωΟητικης 
δυνάμεως.

—  ’Ιδού ή δυσχσλία, παρετήρησεν ό ταγματάρχης.
—  'Γπάρχει τωόντι δυσκολία τις είς τοΰτο, έπεΐπεν ο προεορος, 

πλήνελπίζω ότι Οέλομεν χατανικήσει αύτήν, καθότι ή άναγκάιοΰσα ήμΐν 
ώθητική αύτη δύναμις θέλει άναπτυχΟή έκ τοΰ μήκους τοΰ τηλε
βόλου καί της ποιότητος της πυριτιοος. Ας ενασχοληΟώμεν λοιπόν έπί 
τοΰ παρόντος είς τάς διαστάσεις τοΰ τηλεβόλου· εννοείται όέ, ότι ου- 
νάμεΟα νά άναπτύξωμεν έπ5 άπειρον τάς συνΟήκας της άντιστάσεώς 
αύτοΰ, ά^οΰ ό τΐροοριίμός του έσεται νά με<η διαρκώς άκινητοΰν.

—  Βεβαίως, ειιτεν ό στρατηγός.
—  Μέχρι τοΰδε, έξηκολούθησεν ό Βαρβικάν, τό μεγαλητερον μή

κος τών όγκωδεστέρων τηλεβόλων μας οεν ύπερεβη τούς εικοσιπεντε 
πόδας* ώστε εύθύς έξ αρχής βλέπω ότι Οέλομεν κινήσει τήν έκπλη- 
ξιν τοΰ κόσμου ώς έκ τών διαστάσεων, τας όποιας είμεΟα ήναγκασμε- 
νοι νά παραδεχΟώμεν διά τό νέον μηχανούργημά μας.

—  Άναμφιβόλως! εκραξεν ό Τζών Μάστων. Έ γώ  είμαι ρώ μ η ς 
νά δώσωμεν είς τό τηλεβόλον μας τούλάχιστον ήμίσεως μιλίου μήκος.

—  Ήμίσεως μιλίου! έκραξαν ό τε ταγματάρχης καί ό στρατηγός.
  Καί, ήμίσεως μιλίου· καί έντοσούτω σας βεβαιώ, δτι δέν είναι

αρκετόν.
  Φίλε μου Μάστων, ειπεν ό Μόργαν, είσαι ύπερβολικός.
  Ποσώς* καί απορώ τ?, αλήθεια ποΰ βασιζόμενοι μέ κατηγο

ρείτε έπί ύπερβολϊί.
—  Διότι τρέχεις πολύ μακράν.
  Μάθετε, Κύριοι, ύπέλαβεν ό ορμητικός γραμματεύς, μάθετε οτι

ό αληθής πυροβολητής ομοιάζει κατά τήν ορμήν πρός τήν σφαίραν 
δέν δύναται νά πράξη άλλεοτρόπως, είμή νά τρέχη πάντοτε, καί νά 
τρέ/η ojo-v τό δυνατόν μακράν.»

Η φιλόνεικια Οά μετετρεπεπο εις ατομικότητας άνευ τής έπεμβά- 
σεως τοΰ προέδρου.

« ΙΙσυχασατε, φίλοι μου, ειπεν ούτος, καί άς σκεφΟώμεν μετά λο
γικότατος, Αναμφιβόλως έχομεν άνάγκην τηλεβόλου μεγάλης ολ
κής, οιότι άπό του μήκους αύτοΰ έξαρταται ή αύξησις τών ύπό τό 
βλήμα συσσωρευθη σομένων αερίων πλήν είναι ανωφελές νά ύπερβώμεν 
τά όρια τοΰ έφικτοΰ.

Σύμφημι, ειπεν ό ταγματάρχης.
Ποιοι λοιπόν είναι οί έν^χρήσει κατά τοιαύτας περιστάσεις κα

νόνες; Συνήθως τό μήκος ενός τηλεβόλου είναι ίσον πρός είκοσι μέχρις 
είκοσιπέντε φοράς τήν διάμετρον τή; σφαίρας, ζυγίζει δέ άπό διαχοσίας 
τριακοντά πέντε έως διακοσίας τεσσαράκοντα φοράς τό βάρος αύτής.

Δεν είναι άρκετο.1, εκραξεν ο Γιων Μαστών μετά προπετείας.
—  Παραδέχομαι τήν γνώμην σου, ακριβέ μου φίλε* καί τωόντι, 

κατά τήν ανωτέρω αναλογίαν, δι’ εν βλήμα, έχον διάμετρον έννέα πο
δών καί ζυγίζον τριάκοντα χιλιάδας λιτρών, θά άπητεϊτο τηλεβόλον 
μήκους διακοιιων εικοσιπεντε ιΐοιών, καί βάρους έπτά έκατομμυρίων 
διακοσίων χιλιάδων λίτρών.

 ̂ελοΐο> μέγεθος! υπελαβεν ό Τζών Μάστων μετά πεισμονής* 
είναι τό αύτό ώς νά λάβωμεν εν πιστόλιο'1.

—  Τήν αύτήν ιδέαν έχω καί έγώ, έξηκολούθησεν ό Βαρβικάν* διά 
τοΰτο προτείνω νά τετραπλασιάσωμεν τό μήκος τοΰτο, καί νά κατα- 
σκευασωμεν τηλεβόλον μήκους έννεακοσίων ποδών.»

Ο στρατηγός κα. ό ταγματάρχης ήθέλησαν νά έπενέγκωσιν αντιρ
ρήσεις τινας* άλλ ή προτασις, ζωηρώς ύποστηριχθεΐσα ύπό τοΰ ανέν
δοτου γραμματεως του Συλλογου, έγένετο έν τέλει παραδεκτή.

« Καί ήοη, ειπεν ό Ελφιστων, ποιον πάχος πρέπει νά δώσωμεν 
εις τά κοιλώματα;

—  Τούλάχιστον εξ ποδών, άπεκρίθη ό Βαρβικάν.
—  Πλήν πρέπει νά άπελπισθητε τοΰ νάστησητε ένα τοιουτον ογ- 

κον επι υποστάτου, παρετηρησεν ό ταγματάρχην.
—  Καί όμως τό πραγμα Οά ήτο έξοχον! έπεΐπεν ό Τζών Μάςων.

οτι ε ι/aj
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’Αλλά καί άκατόρθωτον, ύπέλαβεν ό Βαρβικάν. Έ γώ  φρο·ώ 
ι προτιμότερον νά χύσωμεν τό τηλεβόλον μας έντός αύτοΰ τοΰ

εοαρους, a-poj περικλει ίωμεν αυτο οιά στερεών κύκλων έκ σφυρήλα
τημένου σιδήρου, καί περιτριγυρίσωμεν διά στερεού περιτειχίσματος έκ 
λίθων καί άσβεστου, είς τρόπον ώστε νά άποβη έν σώμα μετά του πε=



ρικυκλοΰντος αυτό εδάφους καί νά άνθέξη είς Έον κλονισμον της εκπυρ* 
σοκροτήσεως. Άφοΰ άπαξ τό τηλεβόλο'; χυθί], ο μυχός τοΰ αύλοΰ Οε- 
λει διανοίχθή καί περιλειανΟή μετά προσοχής, εις τροπον ώστε η 
σφαίρα νά προσαρμόζηται καλώς* ούτω οέ οΰο έλάχιστον μέρος τών 
έκτης άναφλέξεως της πυρίτιδος παραχθησομενων αέριων Οελει 6υνη- 
Οη νά διαφυγή έκ τοΰ μεταξύ αύτης καί τών έσωτερικών χειλεων δια
στήματος, άλλ’3άπασαή διασταλτική δύναμις τής πυριτιοος θέλει χρη- 
σιμοποιηΟή πρός ώθησιν τής σφαίρας.

—  Ούρρά! ούρρα! εκραξεν ό Τζών Μάστων εχομεν τό τηλεβό-

λον μας!
—  "Οχι άκόμη· άπεκρίΟη ό Βαρβικάν, καθησυχααον διά χειρονο

μίας τόν άνυπόμονον φίλον του.
—  Καί διατί;
—  Διότι δέν συνεζητήσαμεν τό σχήμά του. Θά ήναι καννόνιον, όβού-

ζίον ή όλμος;
—  Καννόνιον, εκραξεν ό Μόργαν.
—  Όβούζιον, ύπέλαβεν ό ταγματάρχης.
 'Όλμος !» έπέϊπεν ό τών ό λ μ ω ν  έφευρετής Γζων Μαστών.
Νέα φίλονεικία άρκετά ζωηρά προηγγέλλετο ήδη, έκάστου έκθειά- 

ζοντος τό δπλον της άρεσκείας του, δτε ή έπέμβασις τοΰ προέδρου έ-
Οηκε τέρμα είς αύτήν.

«Φίλοι μου, είπεν ούτος, έρχομαι νά συμβιβάσω και τών τριών τάς 
ιδέας, καθόσον ή πυροβόλος μηχανή ήμών Οά μετέχη τοΰ σχήματος 
καί τών τριών τούτων όπλων. Θά ήναι καννόνιον, καθόσον δ τήν πυρίτιδα 
περικλείων θάλαμος Οά εχη τήν αύτήν διάμετρον μετά-τοΰ λοιποΰσω- 
λήνος. Θά ήναι όβούζιον, διότι θέλει εκσφενδονίσει μίαν βόμβαν* καί τέ
λος θά ήναι όλμος, καθότι θέλει διευΟετηΟή ύπό γωνίαν έννενήκοντα 
βαθμών, καί, καΟό άδιασείστως προσηλωμένον έπί τοΰ έδάφους, θέλει 
διαδώσει είς τό βλήμα άνευ τοΰ έλαχίστου άναποδισμοΰ όλην τήν είς 
τάς πλευράς συσσωρευθεΐσαν δύναμιν της προωΟήσεως.

  Παραδεκτόν! παραδεκτόν! έκραξαν τά μέλη τής Επιτροπής.
 Μίαν παρατήρησιν, είπεν ό Ελφιστων* τό καννονο-ολμο-οβοί-

ζιον τοΰτο Οά γίνη|ραβδωτόν;  ̂ , , ,
  Ό χι?  άπήντησεν ό Βαρβικάν' εχομεν άνάγκην ισχυρότατης

προω θητικής δυνάμεως, καί γνωρίζετε κάλλιστα οτι ή σφαίρα εξέρχε
ται μετ’ όλιγωτέρας ορμής άπό τών χαρακωτών τηλεβόλων ή άπό τών

λείων.

■—  Τωόντι.
—  Τέλος πάντων αύτήν τήν φορά'; εχομεν τό τηλεβόλον μας! έ- 

πανέλαβεν ό Τζών Μάστων.
—  Ό χ ι όλως διόλου άκόμη, ύπέλαβεν ό πρόεδρος.
—  Πώς όχι;
—  Διότι δέν γνωρίζομεν είσέτι έκ τίνος μετάλλου θέλει κατα- 

σκευασθή.
—  "Ας άποφασίσωμεν λοιπόν άμέσως καί περί τούτου.
—  Τοΰτο ίσα ίσα έρχομαι νά σας προτεί ω .»
Εκαστον τών τεσσάρων μελών της Επιτροπής κατεβρόχθισεν 

άνά μίαν δωδεκάδα πλακουντίων παρακολουϋουμένην ύπό κύμβης τείου, 
καί ή συζήτησις έπανελήφθη μετά νέας ζωηρότητος.

«Γενναίοι μου συνάδελφοι, είπεν ό Βαρβικάν έν πρώτοις τό τηλε
βόλον μας ανάγκη άπόλυτος νά εχη μεγάλην στερεότητα, νάήναι άτη- 
κτον ύπό τής Οερμότητος, άδιάλυτον δέ καί μή όξυοιούμενον ύπό τής 
διαβρωτικής ένεργείας τών οξέων.

—  Περί τουτου ούοεις ό άμφιβάλλων, ύπέλαβεν ό ταγματάρχης* 
καί έπειδή πρόκειται νά μεταχειρισΟώμεν πρός κατασκευήν αύτο% ση
μαντικήν ποσότητα μετάλλων, δέν πιστεύω νά δυσκολευΟώμεν περί 
τήν έκλογήν.

—  Τότε λοιμόν, ειπεν ό Μόργαν, προτει\ω τό καλύτερον τών άχρι 
τής σήμερον έγνωσμένων μιγμάτων, τουτέστιν εκατόν μέρη χαλκοΰ, 
δώδεκα κασσιτέρου καί εξ ορειχάλκου.

—  Παραδέχομαι, φίλοι μου, άντεΐπεν ο πρόεδρος, ότι ό συνδυασμός 
ούτος δύναται νά παραγάγη τά άξιολογώτερα άποτελέσματα* πλήν διά 
τήν έπιχείρησίν μας θέλει στοιχίσει υπερβολικά, καί ή χρήσις αύτοΰ 
εσεται λιαν ουσχερής. Είμαι λοιπόν τής ιδέας, ότι πρέπει νά μεταχειρι- 
σΟώμεν άξιόλογόν τινα ύλην άλλ’ ένταύτώ εύθηνήν, καί ώς τοιαύτην 
εύρίσκω τόν χυτόν σίδηρον. Δέν συμφωνείτε, ταγματάρχα;

—  ’Εντελώς, άπήντησεν ό Ελφιστων.
—  Και τωόντι, υπελαβεν ό Βαρβικαν, ο χυτός σίδηρος στοιχίζει 

δεκάκις όλιγώτερον τοΰ ορειχάλκου, αναλύεται εύκόλως, χύνεται ά- 
παρεμποδίστως είς τήν έξ άμμου μήτραν, κατεργάζεται δέ ταχύτατα 
διά της χειρός* ώστε εχομεν ταύτοχρόνως οικονομίαν χρημάτων καί 
χρονου. Αλλως τε οε, ή ύλη αΰτη είναι έξαίρετος, καί ένΟυμοΰμαι ότι, 
κατά τήν πολιορκίαν τής Άτλάντης, τά έκ χυτοΰ σιδήρου τηλεβόλα έρ- 
ριπτον χιλιας βολάς έν διαστήματι είκοσι λεπτών χωρίς ποσώς νά πάθωσι.



—  Έ ν τοσούτω ό χυτός σίδηρος είναι λίαν εύθραυςος, παρετήρησεν 
ό Μόργαν.

—  Ναι, άλλά καί ή άντίστασις αύτοΰ είναι επίσης μεγάλη· άλλως 
τε οί, σας εγγυώμαι ότι δέν υπάρχει φόβος έκρήξεως.

—  Ήμπορεΐ νά διαρραγτ) τις, καί όμως νά μή παύση τοΰ νά rjvat 
τίμιος, ύπέλαβεν άποφθεγματικώς ό Τζών Μάστων.

—  Άναμφιβόλως, έπεΐπεν ό Βαρβικάν. Παρακαλώ λοιπόν τόν εν - 
τιν ο > ήμών γραμματέα νά ύπολογίση τό βάρος τηλεβόλου έκ χυτοϋ 
σιδήρου, εχοντος μήκος έννεακοσίων ποδών, εσωτερικήν διάμετρον εννέα 
και πάχος κατά τά κοιλώματα εξ ποδών.»

Ό  Τζών Μάστων έρρίφθη μετά προθυμίας έπί τοΰ σημειωματάριου 
του, καί, όπως κατά τή'ΐ προηγουμένην συνεδρίασιν, κατέστρωσε μετά 
θαυμαστής εύχερείας τούς μαθηματικούς υπολογισμούς του* μετά δέ 
τινων λεπτών παρέλευσιν είπε:

«Τό τηλεβόλον μας θέλει ζυγίζει εξήκοντα οκτώ χιλιάδας καί τεσ
σαράκοντα τόννους, είτε εξήκοντα οκτώ εκατομμύρια και τεσσαράκοντα 
χιλιόγραμμα.

—  Καί πρός δέκα εκατοστά τήν λίτραν θέλει στοιχίσει; . . .
—  Δύο εκατομμύρια πεντακοσίας δέκα χιλιάδας επτακόσια καί εν 

δολλάρια.»
'Ο Τζών Μάστων, ό ταγματάρχης καί ό στρατηγός ένητένησαν τόν 

πρόεδρον μετ’ ανησυχίας.
«Αι λοιπόν! Κύριοι, ειπεν ούτος* επαναλαμβάνω ό,τι σας ελεγον 

χθες· μείνατε ήσυχοι, καί τά εκατομμύρια οέν Οά μας λείψωσι.»
Έ πί τ·?, διαβεβαιώσει ταύτ^ τοΰ προέδρου ή Επιτροπή διελύΟη, 

άναβάλλουσα διά τήν επαύριον τήν τρίτην καί τελευταίαν αύτης 
συνεδρίασιν.

Θ'.
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Έμενε νά καΟυποβληΟ'  ̂ ύπό συζήτησιν τό ζήτημα τής πυρίτιδος* 
τό δέ κοινόν περιέμενε μετ’ «γωνίας τήν τελευταίαν καί σπουδαίαν 
ταύτην άπόφασιν. Δοθεντος τοΰ όγκου τοΰ βλήματος καί τοΰ μήκους 
•τοΰ τηλεβόλου, οποία τις ώφειλε νά yjvai ή ποσότης τής πυροκόνεως

•πρός παραγωγήν τής προωΟήσεως; Ή  καταπληκτική αύτη δύναμις, τής 
όποιας τά άπότελέσματα ήδυνήΟη νά καταστείλη καί νά μεταχείρισή 
κατ’ άρέσκειαν ό άνθρωπος, προσεκαλεΐτο διά πρώτην φοράν νά παρα- 
στήση μέγα μέρος καί κατά συνΟήκαν άσυνήθεις.

Πολλοί γνωρίζουσιν έκ στήθους καί έπαναλαμβά',ουσι μετά πεποί- 
Οήσεως, ότι ή άνακάλυψις τής πυροκόνεως οφείλεται είς τόν Βερτόλ- 
δον Σχβάρτς, μοναχόν σχοινόζωστον τής Φριβούρ^ης, ζώντα κατά τόν 
ΪΔ' αιώνα, όστις έπλήρωσε τήν μεγάλην ταύτην άνακάλυψιν διά τής 
ζωής του* πλήν σήμερον είναι σχεδόν άποδεδειγμένον ότι ή ιστορία αύτη 
πρέπει νά συγκαταλεχθτί μεταξύ τών συναξαρίων τοΰ μ,εσαιώνος. ’Από 
τών άρχαιοτάτων χρόνων τά εύφλεκτα μίγματα ήσαν έν χρήσει ώς 
μέσα προσβολής ή ύπερασπίσεως. 'Η πυρΐτις λοι.·.όν παρ’ ούδενός 
άνεκαλύφθη, άλλ’ είναι εργον συνηνωμένων αιώνων, προέρχεται δέ άπ’ 
εύθείας έκ τοΰ γ  ρ η γ  ο ρ ι α ν ο ΰ ή ύ'γ ρ ο ΰ πυρ ός, όπερ σύγκειται ώς 
αύτήν έκ θείου καί νίτρου* μέ μόνην ταύτην τήν διαφοράν ότι, άπό τής 
εποχής εκείνης, τά πυρπολικά αύτής μίγματα τροποποιηθέντα μετε- 
βλήθησαν είς έκπυρσοκροτικά.

Ά λ λ ’ έάν οί πολυμαθείς γνωρίΓωσιν εντελώς τήν ψευδή ιστορίαν 
τής πυροκόνεως, όλίγοι είσίν οί σκεπτόμενοι περί τής μηχανικής αύτής 
δυνάμχως. Ανάγκη λοιπόν νά ένδιατρίψωμεν έπί τούτου, ίνα εννοηθώ, 
ή σπουοαιότης τοΰ καΟυποβληθέντος τϊ) Επιτροπή ζητήματος.

Ουτωμία λίτρα πυροκόνεως ΓυγίΓει περίπου έννεακόσια γραμάρια, 
άναφλεγομένη δέ παράγει τετρακοσίας λίτρας άερίου· τά άέοια ταΰτα, 
άφεθέντα ελεύθερα καί διαστελλόμενα ύπό θερμότατος δύο χιλιάδων 
τετρακοσίων βαθμών, καταλαμβάνουσι διάστημα τετρακισχιλίων λι- 
τρών. "θ9εν ό όγκος τής πυρίτιδος είναι πρός τόν όγκον τών παραγο- 
μένων ύπό τής άναφλέξεως αύτής άερίωνώς εν πρός τετρακισχΓλια.Άς 
άναλο -Ίΐθϊί τις ήδ/j περί τής καταπληκτικής προωΟήσεως τών αερίων 
τούτων, όταν εύρεΟώσι περικεκλεισμένα έντός κοιλώματος κατά τέσσα- 
ρας χιλιάδας φοράς συνεσταλμένου. Ή  αιφνίδια λοιπόν αυτη μετατροπή 
τής πυρίτιδος είς αέρια, κατέχοντα μέγαν όγκον, παράγει τά ισχυρά 
μηχανικά αποτελέσματα, τά συνοδεύοντα τήν έκπυρσοκρότησιν αύτής.

’Ιδού ό,τι έγνώριζον εντελώς τά μέλη τής Επιτροπής, οτε τήν ε
παύριον συνήλΟον είς σύσκεψιν. 'Ο Βαρβικάν παρεχώρησε τόν λόγον είς 
τόν ταγματάρχην Έλφιστώνα, καΟό διατελέσαντα διευθυντήν τών πυ
ριτιδοποιείων κατά τήν εποχήν τοΰ πολέμου.

«Προσφιλείς συνάδελφοι, είπεν ό διακεκριμένος ουτος χημικός* άρ-



χομαι της έκΟεσεως μου δι αριθμών ανεπίδεκτων άντιρρήσεως, καί ο?- 
τινες χρησιμευσουσιν ήμιν ώς βάσις. 'II σφαίρα τών,εϊκοσιτεσσάρων, 
περί ης ώμιλει προχθές οιά τοτούτω ποιητικών εκφράσεων ό έντιμος 
Κ. Τζων Μαστών, προωθείται μόνον ύπό οεκαέξ λιτρών πυρίτιδος.

ΕϊσΟε βέβαιος περί τοΰ αριθμού τούτοι»; ήρώτησεν ο Βαρβικάν.
Βεβαιοτατος, άπηντησεν ό ταγματάρχης. Τά Άρμςρόγκεια τη

λεβόλα δαπανώσιν εβόομηκοντα πέντε λίτρας πυροκόνεως πρός έζώ~ 
Οησιν βλήματος βάρους οχτακοσιών λιτρών, ή δέ βαρυουλκός τοΰ Ρόδ- 
μ.αν απαιτεί εκατόν και εξήκοντα λίτρας πυροκόνεως διά νά άποστείλη 
εις εξ μιλιών μήκος την ήμισυν τόννον ζυγίζουσαν σφαΐράν της. Ούδε- 
μια αμφιβολία ύπαρχει εις τούς ύπολογισμούς τούτους, καθόσον έξή- 
γαγον αύτούς εγώ ό ΐόιος έκ των πρακτικών της Επιτροπής τοΰ πυ
ροβολικού.

—  ’Αξιόλογα! εκραξεν ό στρατηγός.
At λοιπόν, επανελαβεν ό ταγματάρχης, τό συμπέρασμα, όπερ, 

δυναμεΟα νά πορισΟώμεν έκ τών αριθμών τούτων είναι, ότι ή ποσότης 
της πυρίτιδος δέν αύξανε: άναλόγως τοΰ βάρους τοΰ βλήματος. Κα 
τωόντι αν άπαιτώνται Οεκαεξ λιτραι πυροκόνεως διά σφαίραν τών εικο-Ε 
σιτεσσαρων, μέ αλλας λεξεις, άν εις τά συνήθη τηλεβόλα μετα^ειρί- 
ζωνται ποσοτητα πυρίτιδος ζυγι ..ουσαν τά δύο τρίτα τοΰ βάρους τοΰ 
βλήματος, η αναλογία αύτη δεν είναι πάντοτε άχριβ»j<r. "Υπολογίσατε και 
Οελετε ιοεί, ότι διά μιαν σφαίραν ήμίσεως τόννου άντι νά γινη ανάγκη 
πυροκονεως τριακοσιων τριάκοντα τριών λιτρών, ή ποσότης αΰτη περι
στέλλεται εις μόνον εκατόν καϊ εξήκοντα λίτρας.

—  Ποΰ Οελετε να καταλήξητε; ήρώτησεν ό πρόεδρος.
—  ’Εάν εξακολουθείς, άγαπητέ μου ταγματάρχα, ειπεν ό Τζών 

Μαστών, να προεκτεί' ης τήν θεωρίαν σου μέχρς υπερβολής, Οά κα- 
ταντησης εις τό συμπέρασμα, ότι, όταν ή σφαίρα ήναι άρκετά βαρεία, 
δεν είναι αναγκη να τεΟίί ποσώς εντός τοΰ τηλεβόλου πυρΐτι*.

—  Ό  φίλος μου Μάστων άγαπα νά παίζη καϊ μέ τά σπουδαιότε
ρα, ύπέλαβεν ό ταγματάρχης· πλήν άς μή άνησυχ?] μήπως άφαιρεΟτί 
όλοσχερώς ή πυρΐτις, καθότι έρχομαι νά προτείνω ποσότητας, αι όποΐαι 
θέλουν ευχαριστήσει τήν φιλαυτίαν του ώς πυρβολιστοΰ. Τοΰτο μόνον 
επιθυμώ νά σημειωθη καλώς, ότι, διχρκοΰντος τοΰ πολέμου, εις τά 
μεγαλύτερα τών τηλεβόλων τό βάρος της πυρίτιδος ήλαττώΟη, μετά 
πολλάς δοκιμάς, εις τό δέκατον τοΰ βάρους τής σφαίρας,

—  Ούδέν άκριβέστερον τούτου, εΤπεν ό Μόργαν. Ά λ λ ’ όμως πριν ή

άποφασίσδ^ η ποσοτης τής πυροκόνεως, ή άπαραιτήτως άναγκαιοΰσα 
πρός παραγωγήν μεγάλης προωθήσεως, νομίζω ότι είναι καλόν νά 
συνεννοηθώμεν έπϊ τής φύσεως αύτής.

Θελομεν μεταχειρισθή πυρίτιδα εις χονδρούς κόκκους, ύπέλαβεν 
ό ταγματαρχης, καθότι αύτη αναφλέγεται ταχύτερου της πυροκόνεως.

Αναμφιβόλως, έπειπεν ό Μόργαν, άλλ’ αί ιδιότητες αύτής είναι 
λιαν καταστρεπτικοί, και παραβλάπτεται τό λεΐον τοΰ κοιλώματος τών 
τηλεβόλων.

■ Συμφημι· πλήν ό,τι είναι βλαβερόν εις τηλεβόλον προωρισμέ- 
νον οιά μεγαλην και διαρκή ύπηρεσίαν, δέν έπεται ότι πρέπει νά Οεω- 
Prfifl ^ο'-οΰτο και διά την ήμετεραν Κολομβιάδα. ’Αφοΰ ούδένα κίνδυνον 
έκπυρσοκροτησεως εχομεν νά φοβηΟώμεν, είναι άνάγκη ώστε ή πυρΐτις 
ν αναφλεχΟ?) στιγμηδον, οιά νά άποβή τέλειον τό μηχανικόν αύτής 
άποτέλεσμα.

ΔυναμεΟα έν αναγκη ν άνοίξωμεν πλείστας όπάς, εΤπεν ό Τζών 
Μαστών, είς τροπον ώστε νά θεσωμεν τό πΰρ είς διάφορα μέρη ταύ- 
τοχρόνως.

Πλήν τοΰτο θέλει καταστήσει τήν διαχείρησιν λίαν δυσχερή, ά- 
7Γ/]ντησεν ό Ελφιστων επανέρχομαι λοιπόν εις τήν κοκκωτήν πυρί
τιδα μου, ήτις άφαιρεΐ άπάσας τάς δυσκολίας ταύτας.

—  Εστω, ύπέλαβεν ό στρατηγός.
Ο Ροόμαν, οιά νά πληοώση τό μέγα τηλεβόλον του, έπανέ- 

λαβεν ο ταγματαρχης, μετεχειριζετο πυρίτιδα, έκαστος κόκκος της 
οποίας είχε μεγεΟος καστάνου, καί ήτις κατεσκευάζετο έξ άνθρακος 
ιτέας φρυγομενης έντος λεβήτων, χρησιμευόντων πρός άνάλυσιν τών 
μετάλλων. II πυρΐτις αΰτη ήν σκληρά καϊ στιλπνή, μή άφινουσα τό 
έλάχιστον ίχνος εις τήν χεΐρα, περιελάμβανεν εις μεγάλην άναλογίαν 
ύδρογόνον καί όξυγόνον, άνεφλέγετο στιγμιαίως, καίτοι δέ λίαν κατα
στρεπτική, πλήν δέν εβλαπτεν έπαισθητώς τά πυροβόλα.

—  Λοιπόν, ύπέλαβεν ό Τζών Μάστων, νομίζω,ότι δέν ε/ομ&ν,πλέον 
άΐορμάς δισταγμού, καί ότι ή εκλογή μας είναι τετελεσμένη.

—  Εκτος εαν προτιμάτε τηνχρυσοκονιν,» προσέθετογελών ό ταγ
ματάρχης* τόν δ’ άστεϊσμόν αύτοΰ ύπεδέξατο άπειλητικόν κίνημα τής 
άρπάγης τοΰ εύερεΟίστου φΓλου του Μάστωνος.

Μέχρις έκεινου ό Βαρβικάν διετέλει ούδέτερος εις τήν συζήτησιν 
άφινε τούς άλλους νά λέγωσι, καί έφαίνετο άκούων αύτούς. Βεβαίως 
Οά είχε την ϊδέαν του· οΰτω λοιπόν ήρκέσθη νά είπη απλώς:



« Λοιπόν, φίλοι μου, ποιαν ποιότητα πυροκόνεως αποφασίζετε νά 
μεταχειρισθώμεν;»

Τά τρία μέλη τοΰ Τηλεβολίκοΰ Συλλόγου άντέβλεψαν άλληλα έπί 
τινας στιγμάς.

« Διακοσίας χιλιάδας λίτρων, ειπεν ό Μόργαν.
—  Πεντακοσίας χιλιάδας, προσέθετο ό ταγματάρχης.
—  Όκτακοσίας χιλιάδας!» εκραξεν ό Τζών Μάστων.
Τήν φοράν ταύτην ό Έλφιστων δέν έτόλμησε νά κατηγορήση τόν 

συνάδελφόν του έ at ύπερβολτ,· τωόντι έπρόκειτο νάπέμψωσι μέχρι της 
Σελήνές σφαίραν ζυγίζουσαν είκοσι χιλιάδας λίτρων, καί νά δώσωσιν 
είς αύτήν αρχικήν δύναμιν δωδεκακισχιλίων υαρδών άνά παν δευτερό
λεπτο';. Στιγμή λοιπόν σιωπής έπηκολούθησε τήν τριπλήν πρότασιν, 
τήν γενομένην ύπό τών τριών συναδέλφων.

Τότε ό Βαρβικάν, λαβών τόν λόγον, διέλυσε τήν σιωπήν, και διά 
φωνής ήσυχου είπε :

« Γενναίοι μου συνάδελφοι! λαμβάνων ώς άφετηρίαν τήνάρχήν ταύ- 
την, ότι ή άντίστασις τοΰ ήμετέρου τηλεβόλου, τοΰ κατασκευασδησο- 
μένου κατά τάς όρισθείσας συνθήκας, είναι άπεριόριστος, έρχομαι νάέκ- 
πλήξω τόν έντιμον Μάστωνα, λέγων αύτω δτι ύπήρξε δειλός είς τούς 
υπολογισμούς του, καί προτείνω νά διπλασιασθώσιν αί παρ’ αύτοΰ προ- 
ταΟεισαι όκτακόσιαι χιλιάδες λίτραι τής πυρίτιδος.

—  Έ ν  έκατομμύριον καί έξακόσιαι χιλιάδες λίτραι! εκραξεν ό Τζών 
Μάστων, άναπηδών έπί τοΰ καθίσματος του.

—  Σωστότατον.
—  Πλήν τότε πρέπει νά έπανέλθωμεν καί είς τό μήκος τό όκοΐον 

έπρότεινα διά τό τηλεβόλον, δηλαδή ήμισυ μίλιον.
—  Φυσικώ τώ λόγω, έπεΐπεν ό ταγματάρχης.
—  Έ ν  έκατομμύριον καί έξακόσιαι χιλιάδες λίτραι πυρίτιδος, έπα- 

νέλαβεν ό γραμματεύς τής Επιτροπής, θέλουν καθέξει διάστημα περί
που είκοσιδύο χιλιάδων κυβικών ποδών. ' ’Οθεν έπειδή τό τηλεβόλον 
σας έχει χωρητικότητα πεντήκοντα τεσσάρων χιλιάδων κυβικών ποδών, 
θέλει πληρωΟή κατά τό ήμισυ, καί ό δεχόμενος τήν πυρίτιδα καί τήν 
σφαίραν μυχός τοΰ αύλοΰ δέν θέλει έχει άρκετόν μήκος, ώστε ή άνε- 
σις τών άερίων νά χορηγηση είς τό βλήμα τήν άπαιτουμένην ώδησιν.»

Ή  παρατηρησις αύτη τοΰ Μάστωνος, καθό όρθοτάτη, ούδεμίαν έπε- 
δέχετο άντίρρησιν. "Οθεν πάντες ήτένισαν τόν Βαρβικάν, όστις άπην-* 
τησε μετά τοΰ ίδιάζοντος αύτω γαληνιαίου ύφους:

« Έν τούτοις, Κύριοι, έπιμένω είς τήν ποσότητα ταύτην τής πυρο
κόνεως. Σκέφθητε ότι εν έκατομμύριον καί έξακόσιαι χιλιάδες λίτραι πυ
ρίτιδος θέλουν παράξει εξ δισεκατομμυρίων λίτρων άέρια. ’Ηχούσατε 
καλώς; εξ δισεκατομμύρια λιτρών !

—  Τότε λοιπόν τί πρέπει νά γί'.η; ήρώτησεν ό στρατηγός.
—  Τό πραγμα είναι άπλούστατον άνάγκη νά έλαττώσωμεν τήν 

καταπληκτικήν ταύτην ποσότητα. τής πυροκόνεως, χωρίς ποσώς νά 
σμικρύνωμεν τήν μηχανικήν αύτης δύναμιν.

—  Καλώς, πλήν διά ποιου μέσου;
—  Θέλω σάς ύποδείξει τόν τρόπο ·, άπήντησε μετ’ άφελείας ό Βαρ

βικάν, ένώ οί διακόψαντες αύτόν τόν κατέτρωγον διά τών οφθαλμών. 
Καί τωόντι ούδέν εύκολώτερον τοΰ νά περιστείλωμεν τό μέγα τοΰτο 
ποσόν της πυροκόνεως, ώστε νά άποο75 τετράκις σμικρότερον κατά τόν 
όγκον. Γνωρίζετε βεβαίως πάντες τήν παράδοξον έκείνην ύλην, ήτις 
άποτελεΐ τά ούσκοδέστερα συστατικά τών φυτών, καί τήν οποίαν άποκα- 
λοΰσιν οί βοτανολόγοι κ υ ψ έ λ ω σ ι ν ή  κ υ τ τ α ρ ί  νη ν.

—  Ά ! σέ έννοώ, φίλτατέμοι Βαρβικάν! εκραξεν ό ταγματάρχης.
—  'Η χημική αύτη ούσία άπαντάται είς τήν καθαρωτέραν αύτής 

κατάστασιν είς διάφορα σώματα, καί ιδίως είς τόν βάμβακα, όστις ού~ 
δέν έτερον έστίν ή ό χνοΰς τών καρπών τοΰ ίδιου αύτοΰ θάμνου. 'Ο 
βάμβαξ λοιπόν, άναμιγνυόμενος μετά πυκνοΰ νιτρικοΰ όξέως, μετα
βάλλεται είς ούσίαν έξαιρέτως άδιάλυτον, έξόχως εΰφλεκτον καί ύπερ- 
βαλλόντως έκκροτητικήν. Τήν ούσίαν ταύτην άνεκάλυψε πρό τινων έτών 
τω 1832, Γάλλος τις χημικός, ό Βρακονώ, καί άπεκάλεσεν αύτήν 
ξ υ λ ο ϊ  δίνην. 'Έτερος Γάλλος, 6 Πελούζ, έσπούδασε τώ 1838 τάς 
διαφόρους αύτής ιδιότητας, καί τέλος τώ 1846 ό έν Βασιλεία καθη
γητής τής χημείας Σχονβάϊν προέτεινεν αύτήν ώς πυρόκονιν. Καί ή κς- 
νις αύτη είναι ό νιτρικός βάμβαξ . . .

—  Ή  ή πυροξυλίνη, ύπέλαβεν ό Έλαιστων.
—  "Η ή βαμβακοπυρΐτις, προσέθετο ό Μόργαν.
—  Πλήν δέν ύπάρχει κεκρυμμένον τό όνομα Άμερικανοΰ τίνος όπι

σθεν τής άνακαλύψεως ταύτης; εκραξεν ό Τζών Μάστων, κυριευθείς 
ύπό ζωηροΰ αισθήματος εθνικής φιλαυτίας,

—  Ό χ ι κατά δυστυχίαν, άπήντησεν ό ταγματάρχης.
—  Έν τούτοις, διά νά εύχαριστήσωμεν τόν Μάστωνα, ύπέλαβεν 

ό πρόεδρος, θέλω προσθέσει, ότι είς τών ήμετέρων συμπατριωτών είρ- 
γάσθη σπουδαίος έπί τής μελέτης τής κυτταρίνης, καθότι τό κ ο λ-



λ  ώ St ον, δπερ έστίνΙν τών πρωτίστων συστατικών της φωτογραφίας, 
είναι απλώς πυροξυλίνη διαλελυμένη είς αιθέρα μεμιγμένον μετ οινο
πνεύματος, άνεκαλύφθη δέ υπό του Μαϋνάρδου, σπου^χζοντος κατ ε
κείνην τήν εποχήν είς τήν ιατρικήν σχολήν τής Ββστωνης.

  Λοιπόν ούρρά διά τόν Μαϋνάρδον καί διά τήν βαμβακοπυρίτιδα!
εκραξεν ό θορυβώδης γραμματεύς τοΰ Τηλεβολίκοΰ Συλλόγου.

  ’Επανέρ/ομαι είς τήν βαμβακοπυρίτιδα, έξηκολούθησεν ό Βαρ
βικάν. Γνωρίζετε τάς ιδιότητας αύτής, αίτινες καθιστώσιν αύτήν λίαν 
πολύτιμον πρός τόν σκοπόν μας, καθόσον παρασκευάζεται μετά της 
μεγαλητέρας ευκολίας· άπλοΰς βάμβαξ έμβαπτόμενος έπί εν τέταρτον 
της ώρας είς άτμίζον άζωτικό» οξύ, (1) ειτα δέ πλυνόμενος δι’ άφθονο» 
υδατος, καί μετά τοΰτο ξηραινόμενος· ιδού άπασα ή συσκευή.

—  Τίποτε άπλούστερον τωόντι, ειπεν ό Μόργαν.
  Περιπλέον δέ, ή βαμβακοπυρΐτις είναι άπρόσβλητος ύπό τής

υγρασίας, ίδιότης πολύτιμος δι’ ήμας, καθόσον εχομεν άνάγκην πολ
λών ημερών διά νά πληρώσωμεν το τηλεβόλον μας· καθίσταται εύφλε
κτος κατά τούς εκατόν έβδομηκοντα βαθμούς αντι τών οιακοσιων τεσ
σαράκοντα, καί ή άνάφλεξις αύτής είναι τοσουτω άκαριαια, ώστε δυναι 
ταί τις νά άναφλέξη αύτήν έπί στρώματος συνήθους πυρίτιδος, χωρίς 
αύτη νά λάβη τόν καιρόν νά πυρποληθ?).

—  Κάλλιστα ! εκραξεν ό ταγματάρχης.
  Τό μόνον ελάττωμα αύτής είναι, δτι άποβαίνει δαπανηροτέρα

της κοινής πυροκόνεως.
—  ’Αδιάφορου ! ειπεν ό Τζών Μάστων.
—  ΓΓ|λος μεταδίδει είς τά βλήματα ταχύτητα τετράκις μεγάλη- 

τέραν τής πυροκόνεως, καί μάλιστα άν άναμίξη τις- κατά τά οκτώ δέκα
τα τοΰ βάρους της νιτρικήν άλας, ή διαχυτική αύτής δύναμις αύξάνε- 
ται μεγάλως.

—  Καί είναι ανάγκη νά καταφύγωμεν είς τήν ανάμιξή ταύτην; 
ήρώτησεν ό ταγματάρχης.

  Δέν πιστεύω, άπήντησεν ό Βαρβικάν. Ουτω λοιπόν άντί τοΰ ενός
εκατομμυρίου καί έξακοσίων χιλιάδων λιτρών πυρίτιδος, θά λαβωμεν 
χρείαν μόνον τετρακοσίων χιλιάδων λιτρών βαμβακοπυρίτιδος· καί επει
δή είναι δυνατόν νά περίκλειση τις πεντακοσίας λίτρας βάμβακος έν-

(1 ) Ουτω καλείται ή ουσία αυτη, καθότι είς την Ιλαχίστην έπαφην μετά τοΰ 
υγροΰ άέρος διαχεει πυκνόν υπέρυθρον καπνόν.

τός είκοσιεπτά κυβικών ποδών, ή ύλη αύτη θέλει καταλάβει ύψος 
τριάκοντα όργυιών έντός τοΰ ήμετέρου τηλεβόλου. Είς τρόπον ώστε 
η σφαίρα θά εχη νά διατρέξη πλέον τών εκατόν όργυιών κοιλώματος 
υπο τήν πίεσιν εξ δισεκατομμυρίων λιτρών άερίου, πριν ή έπιχειρισθτ] 
τήν πτήσιν αυτής πρός τον φωστήρα τής νυκτός.»

Εις τούς λόγους τούτους ό Τζών Μάστων δέν ήδυνήθη νά κράτηση 
την συγκινησίν του· καί λοιπόν έρρίφθη είς τούς βραχίονας τοΰ φίλου 
του μεθ ορμής σφαίρας, καί Οά άνέτρεπεν αύτόν, έάν ό Βαρβικάν δέν 
ήτο φύσει άκλόνητος καί κατ’ αύτήν τήν προσβολήν τής σφαίρας.

Ουτω δέ εληξεν ή τρίτη συνεδρίασις της Επιτροπής. Ό  Βαρβικάν 
και οί τολμηροί αύτοΰ συνάδελφοι, ά ς  ούς ούδέν έφαίνετο άδύνατον, 
έλυσαν ήδη τά τοσούτω περίπλοκα ζητήματα τοΰ βλήματος, τοΰ τη
λεβόλου καί τής πυροκόνεως. Μετά τήν κατάστρωσιν τοΰ σχεδίου ύ- 
πελειπετο η έκτελεσις αύτοΰ, ήτις, κατά τόν Τζών Μάστωνα, ήτο ε ν 
ά π λ ο υ σ τ α τ ο ν  π α ί γ  ν ί δ ι ον!

I'.

Ε ΙΣ  Ε Χ Θ Ρ Ο Σ  Μ Ε Τ Α Ξ Υ  Ε ΙΚ Ο Σ ΙΠ Ε Ν Τ Ε  

ΕΚ Α ΤΟ Μ Μ Υ ΡΙΩ Ν  Φ ΙΛΩ Ν .

Τό ’Αμερικανικόν κοινόν διεώρα ισχυρόν τι ενδιαφέρον καί είς τάς 
έλαχίστας λεπτομερείας της έπιχειρήσεως τοΰ Τηλεβολίκοΰ Συλλό
γου· όθεν ήκολούθει έκάστην ήμέραν τάς άποφάσεις τής ’Επιτροπής. 
Αί δέ άπλούστεραι προετοίμασίαι τής μεγάλης ταύτης έπιχειρήσεως, 
τά έκάστοτε άναφυόμενα ζητήματα τών ύπολογισμών, αί πρός λύσιν 
κείμεναι μηχανικαί δυσχέρειαι, έν γένει δ’ είπεΐν ή έφαρμογή τής θεω
ρίας έπί τής πράξεως, ταΰτα πάντα άπησχόλουν τήν προσοχήν αύτοΰ 
είς τόν υπέρτατου βαθμόν.

Υπέρ τό εν ετος ώφειλε νά παρέλθη μεταξύ τής ένάρξεως τών έρ- 
γασιών καί τής συντελείας αύτών, πλήν τό χρονικόν τοΰτο διάστημα 
δέν έμελλε νά ήναι έστερημένον συγκινήσεων. Ή  έκλεχθησομένη τοπο
θεσία πρός διάτρησιν καί κατασκευήν τής μήτρας, ή τήξις τοΰ μετάλ
λου καί ή χώνευσις τοΰ τηλεβόλου, ή λίαν έπικίνδυνος γόμωσις αύτοΰ,- 
ταΰτα πάντα ήσαν πλέον παρ’ ό,τι άπητεΐτο πρός διέγερσιν τής κοι-



νης περιεργειας. Ή  σφαίρα, άμα άφεθεϊσα, έμ ελλε νά άποκρυβνί άπο 
τών βλεμμάτων είς όλίγιστα δευτερόλεπτα· πλήν τί θά έγίνετο μετά 
ταΰτα; τί\ί τρόπω 0ά διέτρεχε τό διάστημα; πώς Οά προσήγγιζεν είς 
τήν Σελην φ;; 'II λύσις τών ζητημάτων τούτων έπεφυλάσσετο είς 
προνομιούχους τινάς, οίτινες Οά εβλεπον πάντα διά τών ιδίων αύτών 
οφθαλμών. Ούτω λοιπόν αί προετοιμασία! καϊ αι ακριβείς λεπτομέρειαι 
τής έκτελέσεως άπετέλουν τό άληθές ενδιαφέρον τής μεγάλης ταύτης 
έπιχειρήσεως.

Έ ν τούτοις τό καθαρώς επιστημονικόν θέλγητρον τοΰ τεραστίου 
τούτου εογου έπηρεάσΟη πάραυτα ύπό απροόπτου τινός συμβεβηκότος.

Γνωστόν είναι οποίους λεγεώνας θαυμαστών καί θιασωτών έδωρο- 
φόρησεν είς τόν έπινοητήν του τό παράτολμον σχέδιόν τοΰ Βαρβικάν· 
καί όμως ή ομοφροσύνη αύτη, όσον έντιμος καί ασυνήθης άν ήτο, δέν 
άπετέλει τήν παγκόσμιον πλειονοψηφίαν. Εις άνθρωπος, εις καί μόνος 
καθ’ άπάσαν τήν 'Ομοσπονδίαν, διεμαρτυρήθη κατά τής έπιχειρήσεως 
τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλόγου, προσέβαλε δέ αυτήν πανταχοΰ καί πάν
τοτε μετά βίας· καί επειδή ή άνθρωπίνη φύσις έχει παραδόξους αδυ
ναμίας, είς τόν Βαρβικάν έπροξένησε πλεωτέραν αίσθησιν ή άντιπολί- 
τευσις αύτη τοΰ ενός ατόμου, παρ’ αί έπευφημίαι πάντων τών λοιπών.

Καί έντοσουτω έγνώριζε καλώς τά αίτια τής άντιπαθείας ταύτης· 
έγνώριζε πόθεν προήρχετο ή μόνη αύτη εχθρα, διατί ήτο ατομική καί 
έχρονολογεΐτο άπό πολλοΰ, καί τέλος οποία ζηλοτυπία καί φιλαυτία πα- 
ρέσχε γέννησιν είς αύτήν. Τόν άσπονδον τοΰτον εχθρόν ό πρόεδρος 
τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλόγου ούδέποτε είδε κατ’ εύτυχίαν, διότι ή συνάν- 
τησις τών δύο τούτων άνΟρώπων θά παρηκολουθεΐτο άναμ,φιβόλως ύπό 
λυπηροτάτων συνεπειών. 'Ο άντίπαλος ούτος ήτο έπίσης σοφός, φύσις 
αγέρωχος, προπετής, επίμο νος, βίαια, είς γνήσιος Ύανκαΐος· εκαλείτο 
ό στρατηγός Νίχωλ, καί ήν κάτοικος τής Φιλαδελφείας.

Ούδεΐς ό άγνοών όποια παράδοξος πάλη ήγέρθη έν καιρώ τοΰ 'Ο
μοσπονδιακού πολέμου μεταξύ τών βλημάτων καί τών προκαλυμμά
των τών θωρηκτών πλοίων, εκείνων μέν προωρισμένων όπως διαρρήξωσ£ 
ταΰτα, τούτων δέ άγωνιζομένων όπως μή διαρρηχθώσιν. Έντεΰθεν 
προήλθε ριζική τις μεταβολή τοΰ ναυτικού τών Κρατών άμφοτέρων 
τών ήπείρω1. Ή  σφαίρα καί ό θώραξ έπόλέμησαν μετ’ άπαραμίλλου 
λύσσης, τής μέ; αύξχνομένης κατ’ όγκον, τοΰ δέ παχυ .ομένου κατ’ 
έκπληκτικάς διας-άσεις; Πλοία, ώπλισμένα διά γιγαντείων τηλεβόλων 
έχώρουν κατά τοΰ πυρός ύπό τήν σκέπην τοΰ άτρώτου αύτών ^ώ f α

*ος. Τά Μ έ ρ ρ ι μ α κ, οί Μ ο ν ί τ  ο ρ ε ς καί τά πλήθη τών λοιπών 
σκαφών τοΰ ’Αμερικανικού ναυτικού, έξεσφενδόνιζον κολλοσσιαια βλή
ματα, περιφρο :οΰ·;τα τάς κατ’ αύτών ριπτομένας σφαίρας. Έπραττον 
εις τόν άλλον ό,τι δέ'/ ήθελον νά πράξωσιν άλλοι είς αύτά* άρχή άνευ 
ηθικής, έφ’ ής έρείδεται άπασα ή τοΰ πολέμου τέχνη.

Καθώς λοιπόν ό Βαρβικάν ήν μέγας χύτης βλημάτων, έπίσης καί 
ό Νίχωλ ήν μέγας κατασκευαστής σιδηρών πλακών. Ό  μέν ανέλυε 
τόν σίδηρον ημέραν καί νύκτα έν Βαλτιμόρη, ό δ’ έτερος έσφυρηλάτει 
τόν σίδηρον ημέραν καί νύκτα έν Φιλαδελφεία· έκαστος ήκολούθει 
ροΰν ιδεών ούσιωδώς άντίθετον.

‘ Αμα ό Βαρβικάν άνεκάλυπτε νέαν σφαίραν, ό Νίχωλ εφεύρισκε 
νεον υωρακα. Ο προεορος τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλόγου διήρχετο τόν 
βίον αύτοΰ άνοίγων όπάς, ό δέ στρατηγός έμποδίζων τόν σχηματι
σμόν αύτώ·,· έντεΰθεν διηνεκής αντιζηλία, ήτις κατήντησε μέχρις άτο- 
μικοτήτων. Ό  Νίχωλ ένεφανίζετο είς τά όνειρα τοΰ Βαρβικάν ύπό τό 
σΧήμα αδιαπέραστου Οωρακος, έναντεον του οποίου ουτος συνετρίβετο* 
ό δέ Βαρβικάν έτάραττε τόν ύπνον τοΰ Νίχωλ, εμφανιζόμενος ώς βόμ
βα, ήτις διεπέρα αύτόν διαμπάξ.

Ά λλά  καίτοι οί δύο ούτοε σοροί ήκολούθουν δύο άντιΟέτους γραμμάς, 
ούχ ήττον εμελλον έν τέλει νά συγκρουσθώσι, πρός πείσμα πάντων τών 
αξιωμάτων τής γεωμετρίας, άδιάφορον άν τό πεδίον, έφ’ ου εμελλον 
νά συναντηθώσιν, ήτο τό της μονομαχίας. Πρό πολλοΰ δέθά έγίνετο ή 
φοβερά αύτη σύγκρουσής, άν, κατ’ εύτυχίαν άμφοτέρων τών άξίων τού
των καί τοσούτω ώφελίμων είς τήν πατρίδα των πολιτών, δένέχώριζεν 
αύτούς άπόστασις πεντήκοντα μέχρις εξήκοντα μιλιών, καί άν οί φί
λοι αυτών οεν ήγειρον κατά τήν οδόν αύτών τοιαϋτα προσκόμματα, ώς·ε 
νά καταστϊ) ή συνάντησις αύτών άδύνατος.

Ουοείς ήούνατο νά εεπη τίς τών έφευρετών τούτων έφάνη υπέρτερος 
τοΰ ετερου, καθόσον τά έκ τών άνακαλύψεων αύτών προκύψαντα απο
τελέσματα ησαν τοιαϋτα, ώστε καθίστων δυσχερή πασαν δικαίαν έκτί- 
μησιν. Καίτοι όε προοηλον ήν, ότι ό θώραξ έμελλε νά ύπονωρήση έν 
τελεί είς τήν σφαίραν, ούχ ήττον μεγαλαι διηγέρθησαν άμφιβολίαι με
ταξύ τών άρμοσών να κρενωσι περί τούτου. Κατά τάς τελευταίας α
πόπειρας, τά κυλινδροκωνικά βλήματα τοΰ Βαρβικάν ένεπήχθησαν ώς 
καρφιοεςέπί τών πλακών τοΰ Νίχωλ, καί τήν ήμέραν έκείνην ό 'σιδη
ρουργός τής Φίλαοελφιας έπαιανισε τήν νίκην, καί ήγνόει ποιου είδους 
περεφρόνησεν νά επίδειξη είς τόν αντίπαλόν του· άλλ’ ότε ουτος άνττκα-



τέστησεν άργότερον τάς κωνικάς σφαίρας δι5 άπλών όβουζίων τών έξα- 
κοτίων λιτρών, ό στρατηγός ήναγκάσθη νά ταπεινωθη. Καί τωόντι 
μολονότι τά βλήματα ταΰτα ένισχύοντο ύπό μέτριας δυνάμεως, ούχ 
ήττόν συνέτριψαν, κατετρύπησαν καί κατέαξαν είς τεμάχια τάς έκ ςε- 
ρεωτέρου μετάλλου πλάκας.

Είς τοΰτο λοιπόν τό σημεΐον εύρίσκοντο τά πράγματα, καί ή νίκη 
εφαίνετο κλίνουσα ύπέρ της σφαίρας, οτε ό πόλεμος έπαυσε τήν αύτήν 
ημέραν, καθ' ήν ό Νίχωλ έτελείωνε νέον θώρακα έκ σφυρηλατημένου 
χάλυβος. Ή  θαυμασία αύτη πλάξ, άριςΐύργημα είς τό ειδός της, ήδύ- 
νατο νά περιφρόνηση άπαντα τά βλήματα τοΰ κόσμου. 'Ο στρατηγός, 
μετακομίσας αύτήν είς τό πολύγωνον τής Βασιγκτώνος, προεκάλει τόν 
πρόεδρον τοΰ Τηλεβολίκοΰ Συλλόγου Γνα συντρίψη αύτήν άλλ’ ό Βαρβι
κάν άπέσχε του νά έπιληφθϊ) τοΰ πειράματος, καθότι ή ειρήνη είχεν 
άποκατασταδή εντελώς.

Τότε ό Νίχωλ, μανιώδης ύπό άγανακτήσεως, συγκατένευσε νά έκ
θεση τήν πλάκα αύτοΰ είς τήν προ “βολήν τών μάλλον κολοσσιαίων 
σφαιρών, πεπληρωμένων ή κοίλων, στρογγυλών ή κωνικών. Ά λ λ ’ ό 
Βαρβικάν, μή θέλων κατά πάσαν πιθανότητα νά διακυβεύση τήν τε
λευταίαν αύτοΰ έπιτυχίαν, ήρνήθη. ΙΙαροξυνθείς ό Νίχωλ ύπό τής άνε- 
ξηγήτου ταύτης ίσχυρογνωμοσύνης, ήθέλησε νά διερεθίση τήν φιλο
τιμίαν τοΰ Βαρβικάν, παραχωρών αύτω πάσαν πιθανότητα έπιτυχίας· 
συγκατένευσε νά στήση τήν πλάκα του είς άπόστασιν διακοσίων υαρ
δών άπό τοΰ τηλεβόλου, άλλ’ ό Βαρβικάν έπέμενεν άρνούμενος. Αί 
ύάρδαι ύπεβιβάσθησαν είς εκατό-.', είτα είς έβδομήκοντα πέντε· άλλ" ή  

έπιμονή τοΰ άντιπάλου έξηκολούθει.
« Τότε θέτω τήν πλάκα μου είς άπόστασιν πεντήκοντα μόνον ύαρ- 

δών!» εκραξεν ό στρατηγός διά τής φωνής τών εφημερίδων· βλέπων 
δέ, ότι ό πρόεδρος δέν ήτο διατεθειμένος νά συγκαταβη, κατήντησε νά 
προτείνη έίκοσιπέντε ύαρδών άπόστασιν, καί έν τέλει νά σταθτ) καί ό 
ίδιος όπισθεν τής πλακός ! Ά λ λ ’ ό Βαρβικάν άπήντησεν ότι, « καί 
έάν αύτός ουτος ό στρατηγός Νίχωλ συγκατετίθετο νά τεύγ ώς σκο
πός άπέναντι τοΰ τηλεβόλου του, πάλιν δέν θά έπυροβόλει. »

'Ο Νίχωλ είς τήν άπάντησιν ταύτ/jv δέν ήδυνήθη πλέον νά κρατηθη. 
Κατήλθε λοιπόν είς τό στάδιον τών άτομικοτήτων, ύπηνίχθη οτι ή ά- 
νανδρία ήν τό κύριον έλατήριον της άρνήσεως ταύτης, ότι ό άποπόιού- 
μενος ένα πυροβολισμόν έδιδε λαβήν είς τήν ύποψίαν δειλίας, καί 
*έλο;_ οτι γενναιότερος είναι ό τολμών νά περιμείνη ήσύχως

μιαν σφαίραν όπυθεν πλακός, παρ’ ό πέμπων αύτήν, έστω καί καθ’ α- 
παντας τούς κανόνας τής τέχνης· άλλ’ ό Βαρβικάν ούδέν άπήντησεν 
είς τους υπαινιγμούς τούτους, καίΊσως μάλιστα δέν ελαβε γνώσιν αύ
τών, καθότι μία ενασχόλησις κατεΐχεν ήδη όλοσχερώς τό^π,εΰμά του, 
οί ύπολογι-μοΐ τής μεγάλης αύτοΰ έπιχειρήσεως.

Οταν ή περίφημος άνακοινωσις^ τοΰ Τηλεβολίκοΰ Συλλόγου έγέ- 
νετο γνωστή εις πάντας, ή άγανάκτητις τοΰ στρατηγού Νίχωλ εφθα- 
σεν εις το επακρον, καθόσον μάλιστα άνεμιγνύετο μετ’ αύτής μεγάλη 
οοσις̂  ζηλοτυπίας καί άπόλυτόν τι αίσθημα άδυναμίας. Πώς νά έπινοή- 
σ /j κατι τι καλύτερον τοΰ τηλεβόλου τούτου τών έννεακοσίων ποδών·, 
ϊ ίοΐος θώραξ Οά ητό ποτε δυνατόν νά άνθέξη'είς σφαίραν βάρους τριά
κοντα χιλιάδων λιτρών ;

Ό  Νίχωλ διετέλεσε τά πρώτον καταβεβλημένος, έξοόδενημένος, 
συ .τετριμμέ ο- ύπό τοΰ κ α ν ν ο ν ο β ο λ ι σ  μ ο ΰ τούτου· πλήν μετ’ όλί- 
γονανηγέρθη, καί άπεφάσιιε νά ουΛλάαη τήν τολμηρά» πρότασιν ύπό 
το βάρος τών επιχειρημάτων του. 'Όθεν "προτέβαλε λίαν άποτόμως 
τάς εργασίας τοΰ Γηλεβολικοΰ Συλλόγου, δημοσιεύσας πληθύν έπι- 
στολών, άςτί'/ας αί έφημερίοες δέν άπηςίωσαν νά καταχωρισωσίν. Ά -  
πεπειράθη νά καταστρεψη έπιστημονικώς τό Ιργον τοΰΒαοβικάν άπαξ 
δέ του πολέμου κηρυχθέντος, έλαβεν είς βοήθειάν του διάφορα επιχει
ρήματα, πλήν, άληθώς ειπεΐ·.', τά πλε-στα έπιτετηδευμένα καί αδόκιμα.

Και εύθύς μέν έξ άρχής ό Βαρβικάν προσεβλήθη άποτόμως κατά 
τους υπολογισμούς του. Ό  Νίχωλ άπεπειράθη νά άποδείξη διά τοΰ α f  
β τό πλημμελές τών άριθμών τούτων, καί κατηγόρησε τόν Βαρβικάν ώς 
άγνοοΰντα τάς^ στοιχειώδεις άρχάς τής σφαιροβολική;· μεταξύ δέάλ- 
λων έθεωρει ώς αύτόχρημα πλάνην, ώς απολύτως άδύνατον νά έπι- 
βληΟη είςοίονδήποτε σώμα ταχύτης δωδεκακισχίλίων υαρδών άνά παν 
δεύτερό),επτον. Ίπεστήρι.ε μέ τήν άλγεβραν είς -/ειρας ότι, καί έπί 
τϊ) ύποθέσει τοΰ ότι ήθελεν έπιτευχθή ή ταχύτης αυτ/', ποτέ τοσού- 
τω βαρύ βλήμα δέν θά ύπερέ&ΐ' ε τά όρια τής γηίνης άτμοσφαίρας. 
Προεοαινε όε περιπλεο-, αποφαι όμενος ότι, καί έάν ή ταχύτης αυτη ήν 
άρκοΰσα,τό βλήμα δεν Οά ήδύνατο νά άνθέξη "είς τήν πίεσίν τώνάνα- 
πτυχθητομέ,ων αερίων έκ τής άναφλέξεως τοσούτου ποτοΰ πυρίτιδος 
ή καί αν άνθίστατο έπί τινας στιγμάς, άμα’ έξελθόν τοΰ στομίου τοΰ 
τ/]λεβόλου^ δεν θά ήδύνατο νά ύποστϊ) πλειότερον τοιαύτην θερμοκρα
σίαν, άλλ ά'.αλυόμε' ον τά καθέρρεεν ώς τις πεπυρακτωμένη β,οοχή 
έπί τώ > κρανίων τοΰ παριτταμέ :®υ άσυνέτου πλήθους τών θεατών.’
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Ά λ λ ’ ό Βαρβικάν, ουδόλως έπηρεασθεές ύπό τών προσβολών τού·* 
των, έξηχολούΟει τό εργον του. Ίοτε ό Νίχωλ ήρχησε νά έξεταζή το 
ζήτημα υπ* άλλην φάαν χωρίς νά καταδείξη τό άνωφελές της επιχει* 
ρήσεως ύπό παντοίας επόψεις, έθεώρησεν αυτήν ώς λίαν επικινουν ον 
καί οιά τούς πολίτας, οιτινες ήθελον ενθαρρύνει οιά τής εαυτών παρου
σίας εν τοσούτω άξιοκατάκριτον Οεαμα, και όίά τάς γειτνιαζουσας πό
λεις είς τό όλέθριον τοΰτο τηλεβόλο ·. Έπίσης παρετήρησεν ότι, άν τό 
βλήμα δέν έπετύγχανε τοΰ σκοπού του, δπερ ήν εκ τών προτερων βέ
βαιον, Οά έπανέπιπτεν άφεύκτως επί τής γής, ή δέ πτώσις τοίούτου 
τινός ογκου, πολλάπλασιαζομένη υπό τοΰ τετράγωνου τής ταχυτητος 
του, θά έβλαπτε καιρίως μέρος τι τής γηί'·-ης έπιφα· ειας. Συνεπέρανε 
δέ, δτι είς παρομοίας περιπτώσεις, χωρίς ποσώς νά προσβληθώσι τά 
δικαιώματα τοΰ ελευθέρου πολίτου, ή έπεμβασις τής άστυνομιας άπε- 
βαινεν άναγκαία, καί δέν ήτο φρονήσεως εργον νά διακινδυνευθ?] ή ά- 
σφάλεια τών πολλών ένεκα τής ευχαριστησεως ε· ος άτομ,ου.

Έ κ  τών έκτεΟέντων κατάδηλον γίνεται είς ποιας ύπερβολάς παρε- 
ξετρέπετο ό στρατηγός Νίχωλ· άλλ’ έμεινε μό'ος είς τήν ιδέαν του 
ναύτην, ούτε ελαβέ τις ύπ’ οψιν τάς άπαιπας προρρήσεις του. Άφήκαν 
λοιπόν αύτόν νά φωνάζη δσον ήθελε, καί μέχρι διαρρήξεως τών πνευ
μόνων του, ώς ήρμο>> αύτώ. Έχανεν είς μάτην τούς λόγους του· τόν 
ήκουον, άλλά δέν παρεδέχοντο τάς παρατηρήσεις του, καί δέν κατώρ- 
θωσε νά προσηλυτίση ούτε ένα έκ τώ ; θαυμαστών τοΰ προέδρου τοΰ 
Τηλεβολικοΰ Συλλόγου, δστις δέν κατεδέχΟη νά άναιρέση τά επιχειρή
ματα τοΰ λυσσώίους άντιπαλου του.

Ό  Νί/ωλ, στενο/ωρημένος εντός τών τελευταίων αύτοΰ οχυρωμά
των, καί μή δυνάμενος νά ύπερασπισΟϊ] τήν ύπόΟεσίν του καί μέ θυσίαν 
άκόμη τοΰ αίματός του, άπεφάσισε νά νικήση μέ θυσίαν τοΰ άργυρέ υ 
του! Έδημοσίευσε λοιπόν c u  τών εφημερίδων τής 'Ριχμόνδης σειράν 
στοι/η'χάτω ', περιλαμβα ομένων ύπό τούς έξης δρους καί κατ’ αύξου- 

σαν άνα’/ονίαν.
Έστοιχημάτπε τάς έξης ποσότητας:

Α \ Χίλια δολλάρια, δτι ουδέποτε θέλουν εϊσπραχθή τά άπαιτούμενα 
κεφάλαια πρός τήν έπιχείρησιν τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλόγου.

Β'. Δύο χιλιάδας δολλαρίων, δτι ή χύσις τηλεβόλου έννεακοσίων 
ποδών ήν άκατόρθωτος, καί δέν Οά έπετύγχανε ποσώς.

Γ '. ΐρισχίλια οολλάρια, δτι είναι άδύνατον νά κατορθωθώ ή γόμω-^

«ις, ’καί δτι ή βαμβακοπυρϊτις Οά άνεφλέγετο ύπό τό βάρος του βλήματος.
_ Δ'· Τετρακισχίλια δολλάρια, δτι τό τηλεβόλον Οά συνετρίβετο κατά 

τόν πρώτον πυροβολισμό”.

, Ε '· Πεντακηχίλια δολλάρια, δτι ή σφαίρα δέν θά ήδύνατο νά δια- 
νυση ουτε εξ μιλιά, καί δτι Οά έπανέπιπτε μετά παρελευσιν ολίγων δευ
τερόλεπτων άπό τής σφενδονίσεώς της,

Ώ ς  βλέπουαιν οί άναγνώ^α-, ό έπίμονος^ρατηγός έρριψοκινδύνευέν 
εν τ *  ακαταμαχητω αύτοΰ ίσχυρογνωμοσυνη τήν σημαντικήν ποσόττ- 
τα τών δεκαπέντε χιλιάδων δολλαρίων. Π ληνμεΤ  ό'λην τήν σπουδαιό
τατα του στοιχήματος, τήν 1 9  Μαίου ένεχειρίσθη αύτώ έσφραγημέ' ον 
•πτυχιον, Οαυμα>ιως λακώνικόν καί περιέχον τά έξη ::

« Έ ν  Β αλτιμόρη , 18 ’Ο κτω βρίου.

«Δέχομαι.

Β Λ Ρ Β ΙΚ λ Ν .»

ΙΑ'.

Φ ΑΩΡ1Σ Κ Α Ι Τ Ε Ξ Α Σ .

Έ ν τούτοις ύπήρχεν είσέτι ζήτημά τι άναμέ ον τήν λύσιν του· τ  
•εκλογή καταλλήλου τόπου πρός τοποθέτησιν τοΰ τηλεβόλου. Κατά τάς 
συστάσεις τοΰ Αστεροσκοπείου της Κανταβριγίας, ή ριπή ώφειλε νά 
διευθυνΟί] καθέτως πρός τό επίπεδον τοΰ όρίζοντος, τουτέστι πρόςτό 
ζενίθ· καί επειδή ή Σελήνη διέρχεται διά τόΰ ζενίθ μόνον είς τούς πε- 
ριλαμβανομένους τόπους μεταξύ 0» καί 2 8° γεωγραφικού πλά-ους 
επρόκειτο νά προσδιορισΟ^ άκριβώς τό μέρος τής γ η ^ -  έπί?ανε^  
εφ ου ήθελε χυθή το πελώριον τηλεβόλον τής Κολομβιάδος.

Την 20 ’Οκτωβρίου ό Τηλεβολικός Σύλλογος συνήρχετο'εις νενικτν 
συνεοριασιν. Ό  Βαρβικάν παρουσιάζετο ήδηέπί’τοΰ βάθρου του, κρα-ών 
ανα χειρας ώραιον χάρτην τών Ή νωμί ων Πολιτειών άλλά πριν ή ά 
Λοδιπλώση αύτό-, ό Τζών Μάστων έζήτησε τόν λόγον μετά της συντ- 
0ους αυτω ορμητικότατος, και ώμίλησεν ώς έξης: ‘

«Έντιμοι συνάδελφοι! τό ζήτημα, όπερ πρόκειται σήμερον νά τεθη 
επι τοΰ ταπητος, έχει πολύ τό πραγματι εθνικόν ένδιαφέρο ,̂ καί u c /“. 
λει νά παοάσχη είς ήμας τήν εύκαιρίαντοΰ νά έκτελέτωμεν’ μένα 
γο > πατρίωτίτριοΟ.» 1 1 ν*



Τά μέλη τοΰ Συλλόγου παρετηρήθησαν άμοιβαίως, μή έν\ο;ΰντ«: 
που έμελλε νά καταλήξη ό ρήτώρ.

«Ούδείς έξ υμών βεβαίως σκέπτεται νά ύποχωρήση απέναντι του 
καθήκοντος τής οόξης της πατρώος του, χαί άν ύπάρχη δικαίωμά τί, 
ό'περ ουναται νά άντιποιηδ?) ή Όμο "πονοία, είναι τό νά δεχδϊί εις τά 
σπλάγχνα αύτης τό μέγα πυροβόλον τοϋ Τηλεβολίκοΰ Συλλογου. Ο- 
6εν, εις τάς παρούσας περιστάσεις. . .

—  Γενναίε Μάστων! · · .  εϊπεν ό πρόεδρος.
—  Έπιτρέψατέ μοι νά άναπτόξω τήν ίδέάν μου, έπανέλαβεν ό ρή- 

τωρ. Διά νά επιτυχή τό πείραμα καθ’ ολοκληρίαν, είμεδα ήναγκασμένοι 
νάέκλέξωμεν τόπο; τινά άρκούντως προσεγγί Ιόντα είς τόν ισημερινόν.

•—  Πλήν είναι καλύτερον . . .  διέκοψεν ό Βαρβικάν.
—  Μή μέ διακόπτετε! ή συναλλαγή τών ιδεών είναι έλευθέρα! έ

πανέλαβεν ό ρέκτης Μάστων έρχομαι λοιπόν νά διαταδώ ότι τό έδα
φος, άφ’ ου μέλλει νά έκσφενδο ισΟί] τό ένδοξον ήμών βλήμα, δφείλεε 
νά άνήχη εις τήν ήμετέραν Όμοσπονίία·*.

—  Άναμφιβόλως! άπήντησαν τινά τών μελών.
—  ’Επειδή λοιπόν τά όριά μας δέν είναι άρκούντως εκτεταμένα, 

επειδή άφ’ ετέρου ό ’Ωκεανός αντιτάσσει πρός μεσημβρίαν ανυπέρβλη
τον φραγμόν, καί έπειοή άναγκαζομεδα νά ιητησωμεν τον εικοστον ό
γδοον τοΰτον παράλληλον πέραν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί είς γει- 
τνιάζουσαν χώραν, ιδού μία νόμιμος άφορμη πολέμου. Προτείνω λοιπόν 

νά έπωφεληθώμεν τής ευκαιρίας ταύτης, καί νά κηρύξωμεν τόν πόλε-
uov κατά τοΰ Μεξικού.

—  Ό - ί ! δνι! Ικοαξαν παντανόθεν.
/V. Κ * /ν* 3 Λ, / ' Τ /

  "Ο/;! ύπέλαβεν ό Τζών Μάστων. ’Ιδού, μία λέξις, τήν οποίαν
με απορίαν μεγάλην άκούω προφερομένην εις τόν περίβολον τοΰτον!

—  Πλήν άφετε λοιπόν νά όμιλήση ό πρόεδρος . . .
.—  Ποτέ! ποτέ! εκραξεν ό θυελλώδης ρήτωρ. Άφόΰ άργά ή όγλί- 

γωρα ό πόλεμος ούτος πρόκειται νά συμβΐ, ζητώ ώστε νά κηρυχδ^ 
σήμερον.

—  Μάστων ! ύπέλαβεν ό Βαρβικάν, πίέ 'ο̂ ν μεδ’ ορμής τόν πολύ- 
κροτον αύτοΰ κώδωνα, σοΰ άφαιρώ τόν λόγον!»

Ό  Μάστων άπεπειράΟη νά άνταπαντήση, άλλά τινές τών συναδέλ
φων έπεμβάντες κατώρΟωσαν νά έμπο:ίσωσιν αύτόν.

«Συμφωνώ μεΟ’ υμών, ειπεν ό Βαρβικάν, ότι ή έπιχείρησις ήμών 
ιερέπει νά έκτελεσδ?) έπί τοΰ εδάφους τής 'Ομοσπονδίας. Ά λ λ ’ έάν ό

Ανυπόμονος φίλος μου μέ άφινε νά ομιλήσω, έάν έρριπτεν άπλοΰν 
βλέμμα έπί τίνος τοπογραφικοΰ χάρτου, θά έπείΟετο ότι είναι έντελώς 
ανωφελές νά κηρύξωμεν τόν πόλεμον κατά τών γειτόνων ήμών, διότι 
τινές τών όροΟετικών γραμμών τών 'Ηνωμένων Πολιτειών έκτείνονται 
πέραν τοΰ είκοστοΰ όγδοου παραλλήλου. Παρατηρήσατε, Κύριοι· έχο- 
μεν ύπό τήν διάδεσιν ήμών όλον τό. μεσημβρινόν μέρος τών έπαρχιών 
τοΰ Τεξάς καί τής Φλωρίδος. a

'Η άποκάλυψις αυτη έπήνε-'κε τήν ποΟουμένην ηρεμίαν, καίτοι ό α
ρειμάνιος Τζών Μάστων έφαίνετο παραδεχόμενος αύτήν ούχί άνευ λύ
πης. Άπεφασίσδη λοιπόν ώστε ή Κολομβίας νά χυδτί είτε είς τό έδα
φος τοΰ Τεξάς, είτε είς τό τής Φλωρίδος. Ά λ λ ’ ή άπόφασις ο,ΰτη έ
μελλε νά διεγείρη άπαράμιλλον άντιζηλίαν μεταξύ τών πόλεων άμ
φοτέρων τών έπαρχιών τούτων.

Ό  εικοστός όγδοος παράλληλος, κατά τήν συνάντησιν αύτοΰ μετά 
τής Αμερικανικής άκτής, διέρχεται τήν χερσόνησον τής Φλωρίδος, τήν 
όποιαν διαιρεί είς δύο σχεδόν ίσα μέρη· είτα, ύπερβαί ων τόν Μεξικα- 
νικόν κόλπον, ύποτείνει τό τόξον τό άποτελούμε'Όν ύπό τών οχθών 
τοΰ Άλαβάμα, τοΰ Μισσισιπή καί τής Λουίζιάνης. Τότε προσεγγίζων 
είς τό Τεξάς, ούτινος τέμνει μίαν γωνίαν, προεκτείνεται διά τοΰ Με
ξικού, υπερπήδα τήν Σονόρην, διασκελίζει τήν παλαιάν Καλιφορνίαν, 
καί χάνεται εις τά υδατα τοΰ Ειρηνικού Ώκεανοΰ. "Ωστε οί μόνοι κα
ταλλήλως κείμενοι τόποι, κατά τάς ύτό τοΰ Αστεροσκοπείου τής 
Κανταβριγίας δοθείσας συνθήκας, τουτέστιν ύπό τόν εικοστόν όγδοον 
■παράλληλον, ήσαν αί μερίδες αύται τών έπαρχιών τοΰ Τεξάς καί τής 
Φλωρίδος.

Κατά τό μεσημβρινόν τής Φλωρίδος δέν άπαντώνται άξαι λόγου 
πόλεις, ειμή πληδύς φρουρίων, προφυλαττόντων αύτήν κατά τών πλα- 
νήτων Ινδών. Μία μόνον πόλις τής επαρχίας ταύτης, ή Τάμπα-Τό- 
βνη, ήδύνατο νά διεκδικήση δικαιώματα προτιμήσεως, συνεπεία 
τής εξαιρετικής αύτής θέσεως. Ά π ’ εναντίας, είς τήν επαρχίαν 
τοΰ Τεξάς αι πόλεις εϊσί πολυπληθέστερα ι καί σημαντικαί, ιδίως δέ 
άπασαι αί έπί τών ποταμών τοΰ 'Ρίου Μπράβου και τοΰ Άγιου ’Ι
γνατίου κείμεναι πόλεις ήούναντο νά έγείοωσι σπουδαΐον κώλυμα κατά 
τών απαιτήσεων τής Φλωρίδος.

Οΰτω λοιπόν, μόλις γνωσθείσης τής άποφάσεως, άπεσταλμένοι έξ 
άμφοτέρων τούτων τών έπαρχιών εφθασαν διά τής πρώτες ταχυδρομι
κής ευκαιρίας είς Βαλτιμόρην, καί άπό τής στιγμής ταύτης ό τε πρόε-



Bfog Βαρβικάν καί τά έξασχοΰντα όπωςδηποτε έπιίροήν μέλη τοΰ Τη- 
λεβολικοΰ Συλλόγου κατεπολιορκοΰντο ημέρας καίνυκτός ύπό έντονων 
απαιτήσεων. Έάν επτά πόλεις της Ελλάδος διεαιλα·;είκησα'/ πρός; 
άλλήλας τήν τιμήν τοΰ νά θεωρηθώ τεν ώς αί κοιτίδες τοΰ 'Ομήρου, δύο. 
Ολόκληροι Έπικράτεεαε ήπείλουν Ινά έλθωσεν εις χεΐρας ένεκα έ'.ός 
τηλεβόλου..

Τότε οί ά γ  ρ ι ο ι ουτοι ά δ ε λ  φ ο ί έΟεάΟησαν περιφερόμενοι εις τάς 
άγυιας της πόλεως ένοπλοι, εις έχάστην δέ συνάντησιν αύτών έπηπει- 
λεΐτο ρήξις, ήτις 6ά είχε λίαν σπουδαίας καί λυπηράς συνεπείας, άν 
κατ’ εύτυχίαν ή φρόνησες και ή έπιδεξιότης τοΰ προέδρου Βαρβικάν 
δέν Γτχυον ν’ άποτρέψωσι τόν κίνδυνον τοΰτον. Αίάτομικαί διαδηλώσεις 
ευρον ύποστήρίξιν είς τάς εφημερίδας τών διαφόρων Πολιτειών. Ούτως 
ό μέν Κ ή ρ υ ξ το ΰ  Ν ε ο ε β ο ρ ά χ ο υ καί τό Β ή μ α  ύπεστήριζον 
τήν επαρχίαν τοΰ Τεξάς, ένω ό Χ ρ ό ν ο ς  καί ή Ά  μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή Έ -  
π ι Ο ε ώ ρ η σ ι ς  ελαβον μέρος ύπέρ τών άπεσταλμένων τής Φλωρί- 
δος· εις τρόπον ώστε τά μέλη τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλόγου ήπόρουν 
ποιον νά άκούσωσι.

Τό, Τεξάς, έπιδεκνύον άγερώχως τάς είκοσεέξ κομητείας αύτοΰ, 
έφαίνετο τρόπον τινά προβάλλον αύτάς ώς καννονιοστοιχίας. Ά λ λ ’ 
ή Φλωρίς διετείνετο, δτι δώδεκα κομητεία; ήξιζον πλειότερον τών εί- 
χοσεέξ είς τόπον ές φοράς μικρότερο1». Τό Τεξάς έπαίρετο μεγάλως 
οιά τάς τριακοιίας τριάκοντα χιλιάδας αύτόχθονάς του* άλλ’ ή ήττον 
ευρύχωρος Φλωρίς έκαυχατο δτι είναι, μάλλον κατωκημένη μέ τάς 
πεντήκοντα καί εξ χιλιάδας τδν κατοίκων της. Έ κ περισσού δέ κα
τηγορεί τό Τεξάς διά τήν αφθονίαν τών κίτρινων αύτοΰ πυρετών, oiu- 
νες εν έτος μέ τό- άλλο εκοπτον τό· νήμα τής ζωής πολλών χιλιάδων 
εκ τών κατοίκων αύτοΰ*. καί δέ'; είχεν άδικον.

Ά φ’ ετέρου τό Τεξάς διετεί'-ετο δτι, καθόσον άφώρα τόν πυρετόν, 
πασα άλλη Επικράτεια παρά ή τής Φλωρίδος έδικαιοΰτο νά μεμφΟϊί 
αύτό, καί δτι ήτο άναισθησία, αν όχι τι χειρότερον, νά άποκαλν) τις τό'/ 
άλλον ψ ω ρ α λ έ ο ν ,  αύτός ε λκ ε σ ι βρύων*  καί^ειχεν έπίσης δί
καιον, καθότι ή Φλωρίς διετήρει είς χρονικήν κατάστατιν τήν χολερι
κή'/ επιδημίαν τοΰ μελανός έμέτου.

«Ά λλω ς τε δέ, προτέΟετον οί Τεξαΐοι διά τοΰ δημοσιογραφικού, 
αύτών οργάνου, απαιτείται τιμή καί προτίμησις πρός μίαν Επικράτεια'·, 
έν ή φύεται ό ωραιότερος βάμβαξ τής Αμερικής, ήτις παράγει τό κα-, 
ταλληλότερον πρός ναυπηγίαν αδηρόξυλον, καί τής οποίας τά έΤοχα

•'/αία.δρακωρυχεια καί τά μεταλλεία τοΰ σιδήρου άποτελοΰσι τόν επί
φθονον τη; Έπικρατείας πλούτο».» Είς ταΰτα τό όργανον τών ένα;- 
τίων άντέτασσε", « δτι τό έδαφος τής Φλωρίδος, καίτοι μ.ή δν το:ούτω 
πλούσιον, παρεΐχεν δμως τάς καλητέρας ουνϋήκας διά τήν τήξιν καί 
τήν χώνευσεν τής Κολομ-βιάδος, καθότι συνέκειτο έξ άμ,μου καί έξ άρ- 
γελλίτιδος. »

«Έν τούτοες, άντεπαρετήρουν ct Τεξαΐοι, πριν ή έπιχειρήοη τις νά 
τήξη οίονδήτοτε μέταλλον είς ένα τόπον, όφείλει πρώτον νά φθάστ] είς 
τον τόπον τοΰτον. Καί δμως ή μετά τής Φλωρίδος συγκοινωνία ήν 
λίαν δυσχερής, ένω ή άκτής τοΰ Τεξάς έκοσμειτο ύπό τοΰ δρμου τοΰ 
Κάλβεστων, δστις, εχων περιφέρειαν δεκατεσσάρων λευγών, ήδύνατο 
νά φιλοξενήση τούς στόλους όλου τοΰ κόσμου.»

—  Κάλλιττα! άπήντων αί άφωσεωμέναε είς τήν Φλωρίδα έφημε- 
ρίδες* μας κοπανίζετε αιωνίως τόν όρμον σας τοΰ Κάλβεστων, κείμενον 
επέκεινα τοΰ είχοστοΰ έννάτου παραλλήλου, ώς νά μή ενωμ,εν ήμεΐς 
τόν δρμον τοΰ Άγιου Πνεύματος, άνοιγόμενον άκριβώς έπί τής εικο
στής όγδοης μοίρας γεωγραφικού πλάτους, καί διά τοΰ οποίου τά 
•πλοία φΟάνουσιν άπ’ ευθείας είς τήν Τάμπα-Τόβνην.

—  'Ωραίος όρμος! άπεκρίνετο τό Τεξάς* ό ήμκυς ε ΐα ι κεχωσμέ- 
νος ύπό τής άμμου.

—  Αμμόχωστος είναι ό εδεκός σας! έκραΐ’εν ή Φλωρίς. ’Ολίγον 
άκόμη, καί Οά μάς παραστήσητε ώς τόπον άγριων.

—  Μά τήν πίστιν μου δέν θά εχομεν άδικον, διότι οί Σεμινόλαι δια- 
τρέχουσιν εε ;έτε τάς πεδιάδας σας.

•—  Καί οί Ά πάχαί σας,* καί οί Κομάγχαι σας; μήπως θέλετε νά 
μας τούς μεταμορφώσητε είς έξηυγενεσμένους;»

'Ο διά τοΰ χάρτου καί τοΰ μέλανος ούτος πόλεμος δεετηρεϊτο τοιου
τοτρόπως άπό τινων ήμερών, ότε ή Φλωρίς έσκέφθη νά σύρη τόν άν- 
τίπαλόν της έπί διαφορετικού έδάφους* πρωίαν τινά λοιπόν ό Χρόνος 
ύπηνίχθη ότι, έπειδή ή έπιχείρησις ήν ο υ σ ι ωδ ώς  Ά μ ε ρ ι κ α ν ι χ ή ,  
ώφειλε νά τελεσΟή έπΓεδάφους^ο ύ σε ω δ ώ ς Ά  μ ερ ε κ α ν ε κ ο ΰ.

Είς τάς λέξεις . ταύταςΓ’ ή άγα- άκτησις τών Τεξαίων έκορυαώΟη, 
«Καί πώς! έκραξαν μήπως δένείμεθα Αμερικανοί ώς ύμεις; Τό Τεξάς 
καί ή Φλωρίς δέν, συμπερεελήφΟηταν άμφότερα είς τήν 'Ομοσπονδίαν 
κατά τό έτος 1 843;

—  Αναμφιβόλω -} άπήντα ό X ρόν^ος, πλήν ή μ α ; άνήκομεν είς 
τήν Αμερικανικήν Συμπολιτείαν άπό τοΰ έτους 1820.



—  Τό πιστεύω, προσέζ'ετο τό 15 ή μ α* άφοΰ διετελέσατε έπί δια
κόσια έτη 'Ισπανοί ή Ά γγλοι, ̂ σας έπώλησαν είς τάς 'Ηνωμένας I Ιο- 
λιτείας διά πέντε εκατομμύρια δολλαρίων!

—  Καί πρέπει διά τούτο νά έρυΟριώμεν; Μήπ ως τω 1803 δένήγο- 
ρασδη ή Λουϊζιάνη παρά τοΰ Ναπολέαντας άντί δεκαέξ εκατομμυρίων 
δολλαρίων;

—  Αίσχος! έκραξαν τότε οί άπεσταλρέοι τοΰ Τεξάς* εν άθλιον 
τεμάχιον γ ή ς /ώ ς  τήν Φλωρίδα, νά τολμά νά παραβάλλεται πρός τό 
Τεξάς, όπερ, άντι νά πωληδη, άνεκτήσατο άφ’ έαυτοΰ τήν ιδίαν ανε
ξαρτησίαν, έδιωξε τούς Μεξικανούς τήν 2 Μαρτίου τοΰ 1836, καί έ- 
κηρύχδη ομόσπονδος δημοκρατία μετά τήν νίκην, ήν έκέρδησεν ό Σα
μουήλ Χουστων παρά τάς όχδας τοΰ Άγιου Υακίνθου, μαχόμενος 
κατά τών στρατευμάτων τοΰ Σάντα Άννα· πρόςενα τόπ ον τέλος πάν
των, όςτις ηώδη έδελουσίως μετά τών'Ηνωμένων Πολιτειών τής Α 
μερικής.

—  Διότι έφοβεΐτο τούς Μεξικανούς!» άπήντων οί τής .Φλωρίδος 
αντιπρόσωποι.

Ά πό τής' ήμέρας, καθ’ ήν προεφέρδη ή άληΟώς προσβλητική λέξις 
φ ό β ο ς ,  ή Οέσις άμφοτέρων.τών ένδιαφερομέ ων κατέστη αφόρητος» 
Άνεμένετο ή μέχρις αίματος συμπλοκή, καί ή σφαγή τών δύο μερών 
εις τάς οδούς τής Βαλτιμόρης* ώς έκ τούτου δέ ήναγκάσθησαν νά έ- 
πιτηρώσιν έκ τοΰ πλησίον τούς απεσταλμένους τών δύο ’Επαρχιών.

Ό  πρόεδρος Βαρβικάν ήγνοει είς ποίαν έκ τών δύο μερίδων, νά δο> 
cr/j την προτίμησΓ'. Αι σημειώσεις, τά έγγραφα, αί άπειλητικαί έπιςΌ- 
λαί επιπτον ώς βροχή είς τό οίκημά του* ποιον μέρος νά λάβη; Ύπό 
τήν εποψιν τής καταλληλότητος τοΰ έδάφους, τής ευκολίας τών συγ- 
κοινωνιών, τής ταχύτητος τής μεταφοράς, άμφότεραι αί Έπικράτειαι 
αύται εχαιρον αληθώς ίσα δικαιώματα* καθόσον δέ άπέβλεπε τάς πο- 
λιτικάς ατομικότητας, αύται ήσαν όλως άσχετοι πρός τό ζήτημα.

'Η  αμφιβολία, ή αμηχανία αύτη οιήρκει άπό πολλοΰ ήδη, οτε ό Εαρ- 
βικάν άπεφάσισε νά δώση πέρας είς τήν εκκρεμή εκείνην κατάστασί". 
Συνεκάλεσε λοιπόν τούς συναδέλφους του, καί ή λύσις, ήν προέτει,εν, 
υπήρξε κατά βάθος σοφή, καδά θέλομεν ίδεΐ αμέσως.

«’Εκ τών μεταξύ Φλωρίδος καί Τεξάς συμβαινόντων δυνάμεθα, είπε, 
νά συμπεράνωμεν όποΐαι δυσχέρειαι καί συνερισμοί θέλουν άναφανή επί
σης καί μεταξύ αύτών τών πόλεων τής προτιμηΟησομένης ’Επικρά
τειας* ή άντιζηλια θέλει καταβή άπό τοΰ γέ'ους εις τό είδος, άπό τοΰ,

Κράτους είς τόάστυ, καί ιδού είς αδιέξοδος κυκεώ”. "Οθεν επειδή τό 
Γεςάς εχει ενοεκα πόλεις, εχούσας τά άπαιτούμενα προσόντα διά τόν 
ημετερον σκοπό'», καί αί όποΐαι Οά διαφιλονεικήσωσι πρός άλλήλας τήν 
τιμήν τής έπιχειρησεως καί θά προξενήσωσιν είς ήμας νέας ανησυχίας, 
ένώ ή Φλωρις έχει μιαν μόνην πόλιν, διά ταΰτα προτείνω νά ψηφίσω- 
μεν υπέρ τής Φλωρίδος καί τής Τάμπα-Τόβνης.»

Αμα γνωστοποιηδεισης τής άποφάσεως ταύτης εις τόν έξω κό
σμον, οί τοΰ Γεξάς άπεσταλμέ οι, πλήρης έκπλήξεως καί άπεριγρά- 
πτου οργής, άπηύθυναν προσκλήσεις ό· ομαστι είς τά διάφορα μέλη 
τοΰ Τηλεβολίκοΰ Συλλογου. Τότε αί άρναί τής Βαλτιμόρης ελαβον τό 
μόνον μέρος, όπερ έμενε νά λάβωσι, διέταξαν νά παρασκευασθώσιν εί- 
οικαι άτμάμαξαι, και έπιβιβάσαντες είς ταύτας έκόντας άκοντας τούς 
Τεξαίους, ήνάγκασαν αύτούς νά έγκαταλίπωσι τήν πόλιν μέ ταχύτητα 
τριάκοντα μιλίων έκάστην ώραν.

Πλήν, όσον καί άν ύπήρξεν ακαριαία ή άναχώρησις τών Τεξαίων, 
εσχον τήν ευκαιρίαν νά ρί'|ωσι κατά τών αντιπάλων αύτών τελευταΐόν 
τινα και απειλητικόν σαρκασμόν. Τπαινιττόμενοι τό μικρόν πλάτος τής 
Φλωρίδος, στενής χερσονήσου συνεσφιγμέ-.ης μεταξύ δύο θαλασσών, 
έχαιρεκακουν ότι- οεν Οά άνΟέξη είς τόν κλόνον τής έκπυρσοκροτή- 
σεως, καί ότι Οά τιναχδη είς τόν αέρα μετά τής ®ολής.

« Ά ς τιναχΟτί!» άπήντησαν οί τής Φλωρίδος απεσταλμένοι μετά 
λακωνισμού άξίου τής αρχαιότητας.

IB'.

ΤΗ  Π Ο Λ Ε Ι Κ Α Ι  ΤΩ Π  Α Ν Τ Ι.

Μετά τήν έξομάλυνσιν τών αστρονομική'*, μηχανικών καί τοτό» 
γραφικών δυσχερειών, ήρχετο τό ζήτημα τών χρημάτων. Έπρόκειτο 
νά εύρεδη ή άναγκαιοΰσα ποσότης πρός έκτέλεσιν τοΰ παρατόλμου 
τούτου σχεδίου. Ούδείς ιδιώτης, ούδέν Κράτος άκόμη ήδύνατο νά δια- 
Οέση τά άπαιτούμενα πρός τοΰτο εκατομμύρια.

‘Όθεν ό πρόεδρος Βαρβικάν άπεφάσισε, καίτοι ή έπιχείρησις ήν ί
διους Αμερικανική, νά περιβάλη αύτήν μέ παγκόσμιον ένδιαφέρον, καί 
νά έξαιτηδη παρ’ έκάστου τών λαών τήν χρηματικήν συνδρομήν του. 
Ή το καθήκον άπάσης τής Γής νά συμμετάσχη είς τήν άφορώσαν



ταύτην υπόΟεσιν τόν δορυφόρον της. 'Η έπί τώ σκοπώ λοιπόν τβντω 
άποφασισθεΐσα έγγραφή συνδρομών έξετάΟη άπό της Βαλτιμόρης εις &* 
παντα τόν έξηυγενισμένον κόσμον τ ?, π ό λ ε ι κ α ί  τ ώ  π α ν τ ί 
(Urbi et orbi).

Ή  συνεισφορά αΰτη έμελλε νά ύπερβί] πάσαν έλπίδα επιτυχίας, 
καίτοι έπρόκεΐτο ούχιπερι δανεισΟησομένων άλλά περί δωρηθησομένων 
ποσοτήτων, καίτοι αί μεθέξεις ούδέ τήν έλαχίστην παρεΐχον έλπίδα 
συμφέροντος ή κέρδους. Καί μ’ όλα ταΰτα ή πρόσκλησις τοΰ Βαρβι- 
κά> δέν έσχε τό προσδοκώμενον άποτέλεσμα μόνον εντός τών ορίων 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, άλλ’ ύπερβασα τόν τε Ατλαντικόν καί τόν 
Ειρηνικόν Ωκεανόν, κατέκτησε τήν ’Ασίαν καϊ τήν Ευρώπην, τήν ’Α-. 
φρικήν και τήν Ωκεανίαν. Τά ’Αστεροσκοπεία τής 'Ομοσπονδίας συνή
ψαν άμέσως σχέσεις μετά τών ξένων ’Αστεροσκοπείων. Τινά έξ αύτών, 
καί ιδίως τάτών Παρισίων, τής Πετρουπόλεως, τοΰ ’Ακρωτηρίου τής 
Καλής ’Ελπίδος, τοΰ Βερολίνου, τής ’Αλτόνης, τήςΣτοκχό/μης, τής 
Βαρσοβίας, του 'Αμβούργου, τής Βούδας, τής Βολωνίας, τής Μελί- 
της, της Αισσαβώνος, τοΰ Βεναρές, τοΰ Μαδράς, τοΰ Πεκίνου, διεβίβα- 
σαν είς τόν Τηλεβολικόν Σύλλογον τά συγχαρητήριά τω ν ετερα δέ έ- 
τήρησαν εμφρονα έπιφύλαξιν.

Καθ’ όσον δ’ άφορα τό Αστεροσκοπείο ν τής Γρεενβίχης, ή άπάν- 
';■/]τις αύτοΰ, έπιδοκιμασΟεισα καί ύπό τών λοιπών εικοσιούο άστρο ο- 
μικών καΟιδρυμάτων τής Μεγάλης Βρεττανίας, ύπήρξε σαφής καί ά
νευ περιστροφών. ’Εθεώρει άδύνατον τήν πραγματοποίησή καί t /jv έπι-. 
τυχίαν τής έπιχειρήσεως, παρεοέχετο δέ τάς θεωρίας του στρατηγοΰ 
Νίχωλ. ''Ωστε, ένω διάφοροι σοφαί έταιρίαι ύπέσχοντο νά πέμψωσιν α
πεσταλμένους είς Ταμπατόβνην, ό Σύλλογος τής Γρεενβίχης ούτε 
κάν έλαβεν ύπ’ οψιν τήν πρότασιν τοΰ Βαρβικάν τοΰΟ’ όπερ ήν προφα
νής άπόδειξις τής άγγλικής ζηλοτυπίας,

Ά λ λ ’ ύπό γενικήν έποψιν, τό άποτέλεσμα της άνακοινώσεως ύπήρ- 
ξεν έξαίρετον εις τόν επιστημονικόν κόσμον, άπό τοΰ όποιου μετωχε- 
τεύΟη είς τά πλήθη, άτινα έξεδήλωσαν παθητικόν τωόντι ενδιαφέρον 
υπέρ τοΰ ζητήματος· πραγμα λίαν σπουδαΐον, καθότι τά πλήθη ταΰτα 
εμελλον νά προσκληΟώσιν όπως καλύψωσι διά τής υπογραφής των εν 
τοσούτω σημαντικόν κεφάλαιο-.·.

Ό  πρόεδρος Βαρβικάν έςέΒωκε τήν 8ην ’Οκτωβρίου προκήρυξιν τι >α 
πλήρη ένδουσιασμοΰ, έν ή άπετεί ετο π ρ ό ς  τ ο ύ ς  κ α λ ο Ο ε λ  η τ ά ς  
ό λ ο υ  του κ ό σ μ ο υ ,  καί ήτις, μεταφρασΟεΐσα είς άπάσας τάς γλώσ··.

σας, επέτυχε νά κίνηση τό ένδιαφέρον τών λαών. Πάραυτα > οιτόν ήνοί- 
χθησαν εις τάς κεντρί κωτέρας πόλεις τής'Ομοσπονδίας γραφεία συνδρο
μών, κέντρον δέ ώρίσΟη ή Τράπεζα τής Βαλτιμόρης* μετά τοΰτο ήρ- 
χισαν αί εγγραφαί και είς τάς διαφόρους ’Επικρατειας τών δύο ήπείρων.

Τρεις 'ημέρας μετά τήν προκήρυξιν τοΰ προέδρου Βαρβικάν, τέσσαρα 
εκατομμύρια δολλαρίων ήσαν διατεθειμένα υπέρ τής έπιχειρήσεως είς 
τάς κυριωτερας πόλεις της Όμο σπονδίας. Μ’ έν τοιοΰτο πρόχειρον κε- 
φαλαιον έννοεϊται ότι ό Γηλεβολικός Σύλλογος ήδύνατο νά προβνί είς 
τήν εναρξιν τών προπαρασκευαστικών αύτοΰ έργασιώ".

Πλήν μετά παρέλευσιν ολίγων έβοομάδων ο:ί τηλεγραφικοί είΐήτεις 
έγνωστοποιουν εις τους Αμερικα ούς, ότι αί ζέναι έγγραφαί ηυξανον 
μετ άπεριγράπτου ταχύτητος. Χώραί τινες διεκρί'.οντο διά τήν γενναιό
τητα αύτών, ένω ετερα: έπεδείκνυον όλιγωτέραν προθυμία ν  τοΰτο έ- 
ξηρτατο άπό τήν ιδιοσυγκρασίαν τών κατοίκων. ’Επειδή δέ οί αριθμοί 
είσινεύγλωττοτεροι τών λόγων, ιδού τό άκριβές καταστατικόν τών κε- 
νωΟεισών ποσοτήτων είς τό ταμείοντοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλόγου μετά 
T/jv λ ή  ιν τών έγγραφώ'·’.

Τί 'Ρωσσία προσήνεγκε διά τό έπιοάλλον αύτ$ μέρος τήν ύπέρογ- 
κον ποσότητα τριακοσίων εξήκοντα όκτώ χιλιάδων καί επτακοσίων 
τριάκοντα τριών ρουβλιων ποσότης άντιστοιχοΰσα περίπου πρός εν καί 
ήμισυ εκατομμυριον φράγκων. Ο εκπληττόμενος διά τήνγενναίαν ταύ
την προσφοράν, άδικεΐ μεγάλως τόν πρός τήν έπιστήμην έρωτα τών 
'Ρώσσο^·, καί παραγνωρίζει τήν πρόοδον ήν τινα διεπράξαντο άπό τΐ' ος 
πρός τάς άστρονομικάς μελέτας, χάρις'είς τά πολυπληθή αύτών Άς-ε- 
ροσκοπεϊα. Σημειωτέον ότι πρός κατασκευήν τοΰ πρωτεύοντος αύτών 
έοαπανήδησαν ύπέρ τά δύο έκατομμύρια ρουβλιων.

'II Γαλλία τά πρώτον έγέλασε διά τήν ιδέαν τών Αμερικανών ή 
Σελήνη παρέσχεν άφορμήν εις πληΟύν λογοπαιγνίων καί σατυρικών 
άσματίων, έν οιςή άπειροκαλία διηγω.ίζετο πρός τήν αμάθειαν. Ά λλά 
καθώς είς άλλην εποχήν οι καλοί Γάλλοι έπλήρωσαν άδρώς άφοΰ 
έψαλο'··, τοιουτοτρόπως καί ήδη έπλήρωσαν άφοΰ έγέλασαν* είς τρόπον 
ώστε οί κατάλογοι τής Γαλλίας έκαλύφΟησαν μέ τό αρκετά στρογγύ- 
λονποσόν τοΰ έ ός εκατομμυρίου οιακοσίων πεντ^οντα τριών χιλιάδων 
έννεακοσιων τριάκοντα δύο φράγκων καί πεντήκοντα επτά εκατοστών. 
Βεβαίως ή σπουδαιότης τοΰ ποσοΰ τούτου παρείχε τό δικαίωμα είς 
τούς φιλισκώμμονας τούτους κχτοίκους της σφαίρας μας του νά ειρω- 
νδυΟώσιν όλίγον.



'II Αυστρία, καίτοι εις οικονομολογικούς περισπασμούς διατελοΰσ#* 
έφάνη τό επ’ αυτήν αρκετά  γενναία. Τό μέρος αύτής είς τόν κοί' όν ε« 
ρανον άντεπροσωπεύθη αά τής ούχί εύκαταφρονήτου ποσότητος τών 
διακοσίων δεκαέξ χιλιάδων φλωρΐ'ίων, δπερ είς καθαρά φράγκα παριστα 
ήμισυ περίπου εκατομμύριο”.

Τό έπιβάλλον τής Σουηδίας καί Νορβηγίας έφθασεν είς πεντήκοντα 
δύο χιλιάδας ρι;ταλήρων, είτε τριακοσίας περίτ.ου χιλιάδας φράγκω", 
ποσότης σχετικώς αξία λόγου ώς πρός την μικρότητα τοΰ τόπου. Ε 
πίσης ή Πρωσσία έδήλωσε τήν μεγάλην αύτης συγκατάδεσιν ύπέρ τοΰ 
Ιργου διά της αποστολής διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων ταλήρω'·, 
είτε κατά εξήκοντα χιλιάδας έλαττον τοΰ ενός εκατομμυρίου φράγκων. 
Περιπλέονδέ τά διάφορα αύτής "Αστεροσκοπεία έπεδείξαντο μέγαν ζή
λον πρός τήν είσπραξιν τών συνδρομών, καί εσπευσαν εκ τών πρώτων 
νά διαβιοάσωσι τά συγχαρητήρια αύτών πρός τόν πρόεδρον Βαρβικάν.

Ή  Τουρκία έπεδείξατο άπαράμιλλον γενναιότητα, καίτοι ήν ή μαλ- 
λον ένδιαφερομένη άτομικώς είς τήΜ ύπόθεσιν ταύτην, καθόσον ή Σελήνη 
ρυθμίζει τά ετη αύτης καί κα'ο.ίζει τήν νηστείαν τοΰ 'Ραμαζανίου., 
Διό προθύμως έκόσμησε τήν ύπογραφην της δι’ ενός εκατομμυρίου 
τριακοσίων έβ&ρμήκοντα δύο χιλιάδων έξακοσίων τεσσαράκοντα γρο
σίων, άτινα μετατρέπονται είς τριακοσίας πεντήκοντα περίπου χιλιά
ρας φράγκων. Περιπλέον δε έλαβεν άαορμήν νά άποφασίση τήν κατα
σκευήν ’Αστεροσκοπείου, άντικαθιστώσα τούς τέως έν ύπολήψει άστρο- 
λόγους αύτής διά πράγματι επιστημόνων.

'Η Βελγική διεκρίΟη μεταξύ τών δευτέρας τάξεως επικρατειών διά 
της προσφοράς πεντακοσίων δεκατριών χιλιάδων φράγκων, όπερ άνα- 
λογεΐ περίπου πρός δώδεκα εκατοστά δι’ έκαστον κάτοικον. Ή  'Ολλαν
δία καί αί άποικίαι αύτής έφάνησαν επίσης τά μέγιστα ένδιαφερόμεναι 
ύπέρ τής έπιτυχίας τοΰ σχεδίου τούτου, καθότι άντεπροσωπεύθησαν έν 
τώ καταλόγω τών συνεισφορών δι’ εκατόν δέκα χιλιάδων φλωρι\ίω.· 
έξητήσαντο δε ώς χάριν νά παραχωρηζη αύταϊς έκπτωσις πέντε τοΐς 
εκατόν, διότι έπλήρωνον είς μετρητά.

Ή  Δανιμαρκία, καίτοι μόλις άναπνέουσα έντός τοΰ στενοχώρου αύ- 
τής γηπέδου, ξδωκεν έντοσούτω έννεακισχίλια μικρά δουκάτα, είτε εκα
τόν δεκαεπτά χιλιάδας τετρακόσια δεκατέσσαρα φράγκα* τοΰθ’ όπερ 
άποδεικνύει τόν έρωτα τών Δανών πρός τάς έπιστημονικάς ανακαλύψεις..

Ή  Γερμανική 'Ομοσπονδία προσήνεγκε τριάκοντα τέσσαρας χιλιά-. 
δας διακόσια όγδοήκοντα πέντε φλωρίνια. Ή  δέ ’Ιταλία, καίτοι τά οί-

κόνομικά αύτήςδιέκειντοείς ούχί άνΟηράν κατάστασιν, ήδυνήθη εντού
τοις νάεΰ.η διάκοσίας χιλιάδας λιβρών είς τά θυλάκια τών τέκνων 
της. Επίσης ή Ώορτογαλλια άπέοειξε τήν πρός τήν έπιςημην άφοσίω- 
σι; 1 αύτης οια τριακοντακισχιλίων κρεϋζαρίων, ήτοι εκατόν δεκατριών χι
λιάδων διακοσίων φράγκων.
 ̂ Διακόσια  ̂πεν-ήκοντα έπτά φράγκα ύπήρξεν ή μικρά συνεισφορά τής 
Ελβετίας είς τό μέγα ’Αμερικανικό ; εργον τοΰτο δέ, διότι ή επικρά
τεια αυτη ουδεν πρακτικόν όφελος έοιώρα είς τήν έν λόγω έπιχείρησιν. 
Εουσκολεύετο νά παραδεχθώ; ότι ή απόπειρα άποστολης σφαίρας είς 

την Σ*λ/]/ϊ]ν  ̂.ο τοιαύτης φυσεως, ώστε νά συνδεθώσι στεναί σχέσεις 
μετά τοΰ φωστήρος των νυκτών, καί τη έφαίνετο εντελής απερισκεψία 
.ό νά άπασχοληση τά κεφαλαία της εις μίαν τοσούτω παρακεκινδυ- 
νευμένην έπιχείρησιν. "Ισως έν τινι μέτρω είχε δίκαιον. ’

Καθόσον δ’ άφορα τήν 'Ισπανίαν, μετά μεγάλης δυσκολίας κατώρ- 
Οωσε νά συνάθροισή εκατόν οέκα ρεάλια, ό έστι μεΟερμηνευόμενο;, πεν- 
τηκοντα έννεα φραγκα καί τεσσαράκοντα οκτώ εκατοστά ! Καί κατά τό 
φαινομε' ον μεν έπροφασισθη ότι κατεδαπανήθη πρός συντέλεσίν τών σι
δηροδρόμων της, άλλά πράγματι έκωλύετο^άπό τόν όπισθοδρομισμόν 
αύτής ώς πρός τήν επιστήμη·. Ίι,ές τών προληπτικωτέρων 'Ισπανών, 
χωρίς νά λάβωσιν ύπ’ όψιν τόν όγκον τοΰ βλήματος παραβαλλόμενοι 
πρός τόν της Σελήνης, έξέφραζον τούς φόβους αύτών μήπως διαταρα
χ ή  ένεκα τούτου ή τροχιά αύτής, καί, άπολέσασα τήν ισορροπίαν της, 
πέση έπί της γηί .ης έπιφανείας. Διά παν λοιπόν ένδεχόμενον τοιαύτης 
φύσεως εθεώρησαν φρονίμώτερον νά άπέχωσιν οίαςδήποτε συνδρομής, 
έστω καί άν έπρόκειτο δι’ όλίγιστα ρεάλια.

Το5 Μεξικού ή συνδρομή ύπηρξεν αύτόχρημα ό οβολός τής χήρας, 
οιίτί, μεθ δλην την καλήν αυτοΰ οιαθεσιν, μόλις κατώρθωσε νά άπο- 
στείλη όγδοήκοντα καί εξ γροσίκια, τουτέστι χίλια έπτακόσια είκοσιε- 
πι,α φραγκα* άλλα τά αρτιπαγή Κράτη εισι πάντοτε έμπερίστατα.

Δυο μονον έκ τών όευτερευοντων Ευρωπαϊκών Κρατών άπέσχοντοΰ 
να συνεισενεγκωσι τό οηναριον αύτών εις-τήν παγκόσμιον ταύτην συν
ορομην: ή Ποντιφικη Επικρατεια καί ή μικρά 'Ελλάς* ή μέν πρώτη 
ένεκα τοΰ πατροπαραδοτου αύτής μίσους προς τήν διανοητικήν άνάπτυ- 
ξίν και την προοοον τών επιστημονικών άληΟειών, ώς άνατρεπτικών 
δήθεν τών προμεσαιωνικών αύτής δοξασιών^ή δέ δευτέρα, μεθολον τόν 
ί-ήλον αυτής, ηναγκασθη ν άπαντήση διά τοΰμενιππείου ούκ  άν λά- 
β ο ι ς  π α ρ ά  τοΰ μή ε χ ο ν τ ο ς !  καίτοι είς ιστορικός λόφος παρά



τήν πρωτεύουίαν αύτης κοσρεΤται διά κορψοΰ ναϊδρίου της τών άςρων 
έπίστήρης.

Έρενεν ή ’Αγγλία. Γνωστή έγένετο ήδη ή ττεριφρο-.ητική αντιπά
θεια, ρεΟ’ ής ή υπερήφανος Άλβιών ύτεδέξατο τήν τοΰ Βαρβικάν πρό- 
τατί". Οί "Άγγλοι Ιχουσι ρίαν καί ρόνην ψυχήν διανερηρένην είς τά 
είκοσιπέντε έκατομρύρ!α κατοικώ'·, άτινα άποτελοΰσι τόν πληθυσρον 
τής Μεγάλης Βρεττανίας. Έδοσαν λοιπόν νά έννοήσωσιν, ότι ή έπι- 
χείρηιις τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλόγου άντέβαινεν είς τάς άρχάς τής 
ού δ ε τ ε ρότ ητ ος ,  καί άπηξίωσαν νά έγγρα^ώσιν είς τούς καταλό
γους τών συνδρορών ούτε δι’ εν φαρδίνιον.

Πληροφορηθείς ταΰτα ό Τηλεβολικός Σύλλογος, ήρκέσθη νά ύψωση 
τούς ώρους, καί ένησχολίρη ρετά περισσοτέρου ζήλου είς τήν ύπό- 
θεσίν του. 'Όταν δε ή Νότιος ’Αμερική, τουτέστιν ή Περουβία, ή Χιλή, 
ή Βραζιλία, αί έπαρχίαι τής Πλάτας, καί ή Κολορβία έχυσαν είς τό 
κοι όν ταμεΐον διά τό έπιβάλλον αύταις τ/;ν ποιότητα τών τρίακοσίων 
χιλιάδων δολλαρίων, ό Σύλλογος εύρέΟη εχων ύπό τήν διάθεσίν του ούκ 
εύκαταφρόνητον χρηρατικόν κεφαλαιον, ουτινος ιοου ή άναλυσις:

Συνεισφορά τών Ηνωμένων Πολιτειών 4 ,000,000 δολλαρίων.
Σονεισαοραί τών ξένων’Επικρατειών 1 ,446 ,67ο —

'Ολικόν ποσόν 5,446,67 ο δολλάρια.

'Ώστε ή τ ω Κ ό σ μ ω  καί  τ ώ  Π α ν τ ί  άπευθυνθεϊσα πρότ- 
κλη τις τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλόγου~άπέ:ερεν έν όλιγοχρονίω διαστή- 
ρατι περί τά τριάκοντα εκατομμύρια φράγκων!

Καί ρή τις έκπλαγη διά τό ύπέρογκον τής ποσότητος ταυτης, κα
θότι αί δαπάναι τών εργασιών τής τήξεως τοΰ μετάλλου, τής διατρη- 
σεως τοΰ έδάτους, τής προμήθειας τής ξυλικής, τής μ εταφ οράς τών 
εργατών κ?.ί τοΰ άποικισμοϋ αύτών είς χώραν σχεδόν άκατοικητον, 
τ ίς  ά'·εγέρσεως τών χωνευτηρίων κλίβανων και τών λοιπών οικοχ- 
ρ η μ ά τω ν , τοΰ καταρτισροΰ τών μηχανών τοΰ σιδηρουργείου, τής πυρο
κόνεως, τοΰ βλήματος καί τών λοιπών έκτάκτων, ερελλον, κατά τούς 
προϋπολογισμούς, νά άπορροφήσωσι σχείον το πο:ον τοΰτο. Οι πυρο- 
βολισροί τηλεβόλων τινών τοΰ όροσπονδιακοΰ πολέμου έστοίχισαν 
χίλια δολλάρια· διόλου λοιπόν παράξενον άν ό τοΰ προκειμενου τηλε
βόλου, καθό μοναδικού είς τά χρονικά τοΰ πυροβολικού, έστοιχιζε πεντε 
-χιλιάδας ΰροράς περισσότερο”.

Τήν 20 ’Οκτωβρίου ύπεγράφη 'ό  κατάλληλον ουμβόλα»ν ρετά τοΰ

σιδηρουργείου Γόλδσπριγκ, πλησίον τοΰ Νεοεβοράκου, όπερ, κατά τήν 
έι.οχήν τοΰ πολερου, έπρορήΟευσεν είς τόν Παρώτον τά καλύτερα του 
καννόνα. ΔιωμολογήΟη δέ μεταξύ τών συμβαλλορένων ρερών, ότι τά 
έν λογω καταστηρα ύπεχρεοΰτο νά ρετακορίση είς τήν πόλιν Τάρπα- 
Τόβνην, έν τη μεσημβρινή Φλωρίδι, τό άπαιτούμενον ύλικόν πρός χύσιν 
τοΰ ρεγάλου τηλεβόλου τής Κολομβιάδος.
, 'Η εργασία ωρειλε νά συμπληρωθη μέχρι τής 15ης προσεχούς 
Οκτωβρίου, καί τό τηλεβόλον νά παραδοθη είς τόν Σύλλογον έν καλή 

καταστάσει, έπί ποινή προστίμου εκατόν δολλαρίων έκάστην ήρέραν 
ρέχρι ε~°χή-:, καΟ ήν ή Σελήνη ήΟελεν έπι-αν ή κατά τάς αύτάς 
συνθήκας, τουτέστι ρετά δεκαοκτώ ετη καί ένδεκα ήρέρας. 'II έκρι- 
σθωσις τών έργατών, ή πληρώ ρή αύτών καί αί άναγκαιοΰσαι δαπάναι 
τής μετακομίσεως ερενον είς βάρος τής εταιρίας του Γόλδσπριγκ.

Τ ό έγγραφον τοΰτο, γενορενον έν διπλώ κατά τήν ύπό τοΰ νόμου 
όριΓομένην τυπικήν διάταξι-, ύπεγράφη ύπό τοΰ’ΐρπεϋ Βαρβικάν, προέ- 
ορου .οΰ ίηλεοολικοΰ Συλλογου, και υπό τοΰ Τωάννου Μουρ^ίοώνος, 
ΔιευΟυντοΰ τοΰ έργοστασίου Γόλδσπριγκ, οΓτινες έπεβεβαίωσαν εκατέ
ρωθεν τούς τίτλους καί τάς ύπογραφάς αύτώ”.

?Γ'.

Ο ΛΟΦΟΣ ΤΩΝ Π ΕΤΡΩ Ν .

Άπό τής ημέρας, καθ’ ην ή έκλογή τών μελών τοΰ Τηλεβολικοΰ 
Συλλόγου^ έρρί-ρθη έπί τής Φλωρίδος, έπί βλάβη τής έπαρχίας τοΰ 
1 εξάς, πας τις έν Αμερική, όπου ή άνάγνωσις είναι κοινή καί α
παραίτητος ώς ή ημερήσια τροφή, έΟεώρησε καθήκον αύτοΰ νά σπου- 
δάση τήν γεωγραφίαν τής Φλωρίδος. Ούδέποτε τά βιβλιοπωλεία έξέ- 
δοσαν τοσαύτας Π ρ α γ μ α τ ε ί α ς  π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ς  εί ς τά  βορε ι ο
δ υ τ ι κ ή  καί τά μ ε σ η μ β ρ ι ν ά  τ ή ς  Φ λω ρίδος, τοσαΰτα 'Ισ τ ο 
ρικά δοκίμια π ε ρ ί  Φλ ω ρ ί δ ο ς ,  τοσαΰτα Γ ε ω π ο ν ι κ ά  έ γ -  
χ ε ι ρ ί  3 ι α π ε ρ ί  Φ λω ρ ί δος, όσον κατά τάς ημέρας έκείνας. Έ -  
δέησε νά άνατυπώσωσι νέας έκδόσεις κατά μυριάδας άντιτύτων.

Ά λ λ ’ ό Βαρβικάν είχε καλήτερόν τι νά πράξη, παρά νά καταγίνε
σαι εί„ αναγνώσεις άγονους* έπεΟυμει νά ιόη ίδιοι ς όμρασι καί νά όρίση 
τήν >·ο:τίδα τής προ φίλους αύτώ Κολομβιάδος. "Οθεν, χω^  ^



στιγμήν νά ά π ολ έτ /j, εθεσεν έν πρώτο:ς ύπό την διάΟεσιν τοΰ ’Αστε
ροσκοπείου της Κανταβριγίας τό άπαιτούμενον ποιόν πρός κατασκευήν 
γιγαντείου τ/]λεσκοπείου, καί ακολούθως διεπραγματεύδη μετά τοΰ έν 
Αλβά'.η καταστήματος Βραίοβιλ καί Σα τήν έξ άργιλλίτιδος κατα
σκευήν τοΰ βλήματος. Μετά ταΰτα έγκατέλιπε τήν Βαλτιμόρήν, cu- 
νοδευόμενος υπό τοΰ Τζών Μάστωνος, τοΰ ταγματάρχου Έλφιστώνος 
καί τοΰ ΔιευΟυντοΰ τοΰ εργοστασίου τοΰ Γόλδσπριγκ.

Τήν επαύριον ή τετράς τών συνοδοιπόρων έφθασεν εις Κέαν Όρλεά- 
νην, άφ’ όπου έπεβιβάσθηταν έπί τοΰ Τ α μ π ί κ ο υ ,  προσκόπου τοΰ 
Όμοιπονδιακοΰ ναύτικοΰ, όπερ ή κυβέρνησις εθεσεν ύπό τήν διάθεσίν 
των. Μετ’ ολίγον, άμα οί τροχοί τοΰ άτμοπλόου ήρχησαν \ά πλήτ- 
τωσι τά ϋδατα διά τών ισχυρών αύτών πτερυγίων, at άκταί της Αουϊ- 
ζιάνης έξηφα\ισ6ησαν άπό τών οφθαλμών των.

Ό  πλους ήν βραχύς. Δύο ημέρας μετά τόν άπόπλουν αύτοΰ τά 
Τ α  μπΐ κον ,  διανύσαν τετρακόσια όγδοήκοντα μίλια, άνεκάλυπτε 
τάς άκτάς τής Φλωρίδος. ''Οτε προσήγγισαν άρκούντως, ό Βαρβικάν 
παρετήρησεν έκτεινομένην πρό αύτοΰ χαμηλήν τινα καί επίπεδον αρκετά 
δέ άγο νον γην άφοΰ δέ παρέπλευσαν σειράν κολπίσκων, άφΟονούντων 
είς όστρακα καί είς αστακούς, εΐσέπλευσαν είς τόν κόλπον τοΰ Αγίου 
Πνεύματος, διαιρούμενον εις δύο έπιμήκεις όρμους, τόν τοΰ Τάμπα καί 
τόν τοΰ Χίλλισβόρόυ. Μετ’ ολίγον τό φρούριον Βρούκ διεγράφη ένώ
πιον αύτών μετά τών έπΐψαυου:ών τήν θάλασσαν καννονιοστοιχιών του, 
εϊτα δέ έφάνη ή πόλις τής Τάμπα-Τόβνης, νωχελώς έξηπλωμένη έν τώ 
μυ^'ώ τοΰ φυσικοΰ κολπίσκου, τοΰ σχηματιζομένου ύπό τοΰ- στομίου τοΰ 
ποταμοΰ Χιλλισβόρου.

(ακολουθεί.)
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•ίων Θρησκευτικών πεποιθήσεων, ώς φωταυγή φάρον, ώς διαλάμπόν"?# 
πυρσόν, τό θεανδρικόν πρόσωπον τοΰ Σωτήρος τοϋ κόσμου, τό σοφόν σύγ^ 
γράμμα τοϋ περικλεούς θεολόγου τ ι ς  Γερμανίας Φ. SchafT, τό όποιον, έν 
ώοαις ερασμίου σχολής καί άνακουφίσέως, μετέφρασεν ευφραδώς είς τήν 
καθ' τνχας γλώσσαν, καί τό όποιον, 5»·’ άκαταμαχήτων λογικών έπιχειρη- 
μάτων και πολλών παλαιών καί συγχρόνων ιστορικών αποδείξεων καί 
μαρτυριών (α), προπηλακίζει διά στιβαρας χειρός τά  κατνισχυμένα πρό
σωπα τών έκ συστήματος συκοφαντών και πολεμίων τής μεγάλης μετα- 
ουσικής τοΰ χριστιανισμού άληθείας, στηλιτεύει τά  άσεβηματα τών άί- 
θεοοβατούντων σοφών τής Δύσεως, οιον τοΰ Γερμανού διδακτορος τίις 
φιλοσοφίας Δ. Φρ. Στράους, τοΰ Γάλλου ακαδημαϊκού Έρ. 'Ρενδνος (β) καί 
τών λοιπών πανθεϊστών καί όρθολογιστών, καί άνυψοϊ κατ' αύτών έν μέ
σω τών έρειπίων της άσεβείας ύπερνέφελον τρόπαιον αληθούς θρίαμβοι» 

καί άκηοάτου δόξης.

2.
Ό  ακάματος περί τήν πρακτικήν θεωρίαν τών πανεπιστημιακών αύτοί/ 

σπουδών Κ. Γρ. Γώγος, γνωστός πριν εις τό καθ’ ήμας δημόσιον καί 
ώς καθηγητής τής έν Χάλκνί ®εολ. Σχολής, καί ώς ίεοοκήρυξ καί θεολό
γος εύγλωττος καί στωμύλος, διανύσας διετίαν περίπου είς ’Αθήνας πρός 
άκρόασιν τών άνωτέρων τοϋ Έ λλ . Πανεπιστημίου μαθημάτων, άνεχώρη- 
σεν είς τήν εσπερίαν Εύρώπην, φοιτήσας κατ’ άρχάς —  καθ’ ας εϊχεν εκ 
τών καθηγητών τής ©εολογ. Σχολής οδηγίας —  είς τό έν Στρασβούργε 

τής Γαλλίας Πανεπιστήμιον* έκπληκτος είς τήν τεραστίαν διανοητικήν α- 
νάπτυξιν τοΰ μεγαλουργού άνθρώπου τοϋ ιθ' αίώνος, ό νέος ούτος της 
νάοιτος Λευίτης, θιασώτης καί λάτρις διάπυρος τών θαυμασίων τής νεω- 
τέρας έπιστήαης ανακαλύψεων καί προόδων, έξηκολούθει έκεΐθεν γραφών 
τά  κατ’ αύτόν είς τούς έν Έ λλάδι φίλους αύτοϋ. Μεταξύ τών γραφόμε
νων έκείνων αντηχεί γοερώς, ώς κύκνειος οίμωγή, σπαραγμός καρδίας-

Μ  Ή  λαμπρότερα  και π ε ι σ τ ι κ ά  π ασ ώ ν, καθ’ ή μ ά ί,  εΤν*ι ή  άναφερομένη 

ε1Λ ή ν  συνομιλίαν χοϋ Λουδοβίκου Ν α π ολέονχο ;, ?,ν Π ο ίη σ ε  μεχα 
Ιν χή  Ά γ .  'Ε λένη. Ιξδρισχος ό μ έγα ς  άν^ρ *ρος χον σχραχηγον α ,χ ο υ  Β .ρχράν 

δον, συμπεσόνχος λόγου χ *  ^ χ ο ς  χοϋ ’Ιησού Χ ρισχου. (Β λ . Οεανορ. προσ.

(β )  Έ κ  τοΰχω ν ο μεν π ρ ω χο ; έγραψε ούο σ υ γγρα μ μ α χα  i t i? i του  ̂ ^

(τισοϋ f i ib e r  d a s  L e b e n  J e s u )  έκδοδένχα /.αχα  xb  4 8 3 a  ·/.«·. "

X U  ****** w* (™ *> * » *  **"«*' " ’f“ ”

τραυματισθείσης, καρδίας ελεεινό -λ  ρ ' ρ . . . .' ι ·Λς το βαραΰρον της απώλειας
ΐι«  το οποίον κατακρημνίζεται αύτανδρος ή πολυάριθμέ i „ U  Tfflv ->,Λε- 
«κπώ ν καί ξένων σπουδαστών φάλαγξ, ήτις αστήρικτος περί τά  πάτρια 
ηρχετο ϊνα άρυσθ* τά  νάματα τής θύραθεν σοφίας' έκ τής σοφής άλλως 
Ευρώπης, ενθα ψυχρός καί παγετώδης πνέει ό άπαρκτίας τοϋ δισταγμού, 
ενθα είναι^ δυνατόν, άνά παν βήμα, ϊνα έζωκείλν) τις άπερισκέπτως είς 
τούς σκο,.έλους τοϋ διδύμου τέρατος —  τού ορθολογισμού καί τοϋ παν
θεϊσμού!— εκλειε β.βαίως τά ώτα, ώς φρόνιμος καί 'πολύμητις Ό δυσ- 

ευ, ε.ς τάς έστ./ δ .ο  άπό τής πανεπιστημιακής έδρας άντηχούσας ά- 
σεοεΐς και βλασφήμους φωνάς, είς τ.α επικίνδυνα καί πορνικά άσαατα 
των θελκτικών τούτων τής έποχής Σειρήνων ! Ά π ’ έναντ^ς, έν απελπισία 
Siατελών, προσειχε φιλακροάμον ούς είς ψυχαγωγικόν τ ι καί παοήγοαον 
άκουσμα εις φίλην και συμπαθούσαν φωνήν φιλελευθέρου καί άνεπηρεά- 
στου καθηγητοΰ, ήν εύρίσκων ώς τερπνήν όασιν, έν μέσω τής καυστικής 
εκείνης σκοτοόιντς, έπανεπαύετο μικρόν έκ τοϋ διανοητικού αύτοϋ κ ά 
ματου. Μάρτυρες άξιο πιστότεροι τών λόγων ήμών εστωσαν αύτά τοϋ 
μεταφραστου τα  σο-φά προλεγόμενα ζ ί '  σελ), περίληψιν καί άνάλυ- 
civ των οποίων δίδομεν σήμερον διά τής παρούσης βιβλιογραφικής έκθέ- 
σ,ως εις τους φίλους τής Έπτα.Ιόφου άναγνώστας, καί έν οίς κατ’ εκ- 
τασιν υπο εποψιν επιστημονικήν καί μετά  φιλοσοφικού αληθώς δέματος, 
εςετα ,ε ι τρια τινά" ά) τό ΐ .ψ ψ α  της προόδου, β') r3 ά</ 0ϋ 'αψεΐοτ 
ζης προοϋου, καί γ ')  τό τέρμα της προόδου.

3.

ά.) Το ζήτημα, της προόδου.

Καί πρώτον ό συγγραφεύς ετυμολογεί καί έπιστημονικώς όρίζει τήν 
πλήρη αινιγμάτων καί προβλημάτων σημασίαν τής λέξεως πρόοδος, ή'τις-, 
ως τις ευγενής καί ακάθεκτος έν τή άνθρωπίντ, φύσει ό-μή, οφείλει πρό

" Τ *  Μ  « Ι  v i
καθουηγηται ευσταθως υπό πυξίδος καί γνώμονος άλανθάστου πρός τήν
τελέιοτέραν άνάπτυξιν καί τελειοποίησιν αύτοϋ τοϋ λογικού καί έλευ- 
οερου οντος.

'II λεςις πρόοδος, ώς παρουσιασμένη ύπό ποικίλας μορφάς κάί φάσεις, 
εχει βεοαιως και^πολλαπλοϋν τό καθήκον τής άποοτολής· έφαρμοζομένη 
ev τ·ΐι ζω-/ΐ εκφράζει τήν φυσικήν έκείνην καί βαθμιαίαν κίνησιν, μεθ’ ής 
πάντα τά  έμψυχα σώματα σπεύδουσι νά αύξηθώσι καί νά φθάσωσικα*



αναγκην εις τό τελευταιον αύ^""* κοινον τερμ.α τον Gccvcctov όι αλΧων 
λόγων, ττ{>.ί·νι>ος ενταύθα είναι αυτή ή οργανική ζωή, · τ ι ς  οποίας ό περι
φερικός κύκλος χωρεϊ καί επ’ άπειρον εκτείνεται έκ τών έντός πρός τά  
έξω. Σ^ετικώς δμως πρός τήν έπί τά  πρόσω φοράν τΟΰ άνθρώπου θεω
ρούμενη, εί/α ι ταχύ  και άένναον βάδισμα πρός τό τε7^ικόν αύτοϋ τέρμα,· 
πρός τό ιδανικόν τοϋ ά'κρου καί τελείου άγαθοϋ— τήν εύδαιμονίαν.

Ό  άνθρωπος λοιπόν, ώς έπιδεκτικός τελειοποίησε ως, κατέχεται ύπό' 
άκορέστου πλήν εύγενοϋς φιλοδοξίας- έκ τοϋ βάθους τής μηδαμινότητος 
αύτοϋ, στρέφει άκαταπαύστως τό βλέμμα καί τήν καρδίαν πρός τό άπει
ρον, έπιδιώκει άνενδότως τό τερπνόν καί θυμήρες δνειρον τής τελειότατος 
αύτοΰ, τήν όποιαν πλήρη είναι άδύνατον νά πραγματοποιη'σ·/) ένταϋθα. 
Καί καθ’οσον μέν ούτος άγωνιωδώς προσπαθεί, ωθούμενος υπό ισχυρών 
έλατηοίων, καί άδιαλείπτω ς ΰψούμενος, ώς άετός, πρός τούς απέραντους 
καί θελκτικούς ορίζοντας τών ΰψη.Ιοτέρωγ, τών τε.Ιίιοτίρωγ  καί τών 
Ρεωτερω-r, εκείνη άπ’ εναντίας ταχύπτερος έξακολουθεΐ άφανώς ιπτάμε
νη καί φεύγουσα, ώς τό έπικαθήμενον έπί τοϋ όρους χρυσοϋν νέφος, όπερ 
Φαίνεται έκσφενδο«ζόμενον είς τά  άπώ τατα  τοϋ όρίζοντος σημεία, άμα: 
άσθμαίνων ό περιηγητής άναβί) εις τήν κορυφήν αύτοϋ- ό πόθος ούτος, ή 
τό άφραστον τοϋτο θέλγητρον, είναι τό ζών καί άκτινοβόλον πρόσωπον 
αύτοϋ τοϋ ®εοΰ, τοΰ οποίου ή φαεινή είκών αντανακλάται ώς διά μ α γ ικ ο ί 
κατόττρου καί δ ι’ ανεξίτηλου σφραγίδος έντυποϋται έν τνί ψυχ·/) τοϋ 

άνθρώπου.
Ά λ λ ’ ή ακάθεκτος αυτη τής τελειοποιησιμότητος τού λογικοϋ και ε

λευθέρου οντος όρμή δέν είναι, άπαγε! άγονόν τ ι  παίγνιον καί πα ιδιά  τής 
προνοίας τοϋ ®εοϋ, άλλ’ άπ’ εναντίας τό μέγα καί άλάνθαστον εκείνο έκ- 
μαγεϊον καί γνώρισμα τής θείας αύτοΰ κλήσεως καί αποστολής, τής παν
σόφους όρισθείσης ύπό τοϋ παναγάθου Θεού, άνοίγοντος ένώπιον τοΰ άν
θρώπου πρός ιδίαν «ύτοϋ μελέτην καί οδηγίαν, ώς ιερογλυφικόν βιβλίον, 
τάςθαυμασίας τοϋ άπειρου χώρου έκτάσεις, καί καλοϋντος αύτόν διά μυ
στηριώδους φωνής, ίνα, μεγαλυνθείς, άναβη δ ι’ άτρομήτου καί έλαφρας 
πτήσεως μέχρι τών βαθμιδών τοϋ θρόνου τής χάριτος αύτοϋ.

Ή  αδιάλειπτος λοιπόν αυτη συγκοινωνία τοΰ άνθρώπου μετά τοϋ ®εοΰ, 
ή μάλλον ή μεταξύ τοϋ πεπερασμένου καί τοϋ άπειρου έρριμμένη γέφυρα 
παράγει τό έν τώ  άνθρώπω θειότερον καί άγιώτερον α’ίσθημα— τήν θρη
σκείαν (γ),— ήτις, άπας παρασυρθεΐσα ύπό τοϋ άχαλινώτου ςροβίλουτή?-

( γ )  Κ ατα  τόν ορισμόν τοΰ Βόναπάρτου Ν α π ο λέο ντο ς , «θρησκεία είναι τό ού- 
τ .ώ ο ζ ;  στοιχεΐον τ ή ;  ανθρώ πινη ς φύσεω ς, κ α ι τ ό  β ε β α ι ό  τ  ε ρ ο ν  σ τ  ή ρ  ι γ  μ α  

, ή.ς 5 η μ  ο σ ί α ς ή 0 ι κ ή  ς κ α ί  κ ο ι ν ω  ν ι κ ή ς ε υ η μ ε ρ ί α  ς ,-r

Τίλάνης καί τής διαστροφής, γέννα τόν άγριον καί σκληρόν εκείνον y n r a -  

xurp&r, ή μάλλον τήν βδελυράν καί άποτρόπαιον δεισιδαιμονίαν, ήτις 

καθίσταται βαθμηδόν τό μέγα καί χαΐνον τής πολυπαθοϋς άνθροιπότητος 
τραύμα ! Μάρτυς αψευδής ή ιστορία, ήτις είναι πλήρης φρικωδών έγκλη- 
μ.ατων καί συμφορών, τάς οποίας έπέπρωτο, πρός αιώνιον στίγμα τής άν- 

Αρωπότητος, νά παραγάγωσιν αί άγιώτεραι έκεϊναι τάσεις αύτής, αί 
μ ε τ ’ ού πολύ ύπό τών άγριων καί μαύρων παθών διαφθαρεΐσαι!

Ά λ λ ’ ή λέξις π ρ Μ ο ς  εχει άφ’ ένός μέν πλείστας δσας αξιέραστους 
καλλονάς καί έπαγω γά θέλγητρα, άφ’ ετέρου δέ πολλούς τούς προφανείς 
και άφανεΐς κινδύνους, όμοιάζουσα καθ’ δλα τό χαρίεν εκείνο ρόδον, ύπό 
τήν τερψίθυμον τοΰ όποίου χροιάν καί οσμήν κρύπτονται όξύταται άκανθαι! 
ή γοητεία τοϋ άγνώστου— ήτις είναι ή μία άποψις τής προόδου, έπιδιω- 
κομένης καθ’ έκάστην σπουδαίως— είναι ό μέγιστος καί κινδυνώδης σκό
πελος, ό άλεθριώτερος πειρασμός τής άνθρωπότητος. Ό  πρώτος— έν τώ  
■παραδεισω τής τρυφής ανθριοπος εφερεν ολα τα  ζωτικά σπέρμ.ατα τής 
μείζονος τελειοποιήσεως. Τό όρμέμφυτον αύτοϋ ηγεν αύτόν πέ:αν τοϋ 
όιαγραφέντος ορίου,— εις τήν παράβασιν τής θείας έντολής, τήν γνώσιν 
τοΰ καλού καί πονηρού* — έντεϋθεν ή ανθρώπινος περιέργεια, προσωποποιη- 
θεισα έν τη γυναικί, καθά διηγείται μεταφυσικώς ό θεόπτης Μωϋσής, 
παρεκινήθη νά ύψώστ, τά  άπληστα αύτής βλέμματα, δπως ίδ·/) καί.γευ*?·/) 
τόν άπηγορευμένον έκεΐνον καρπόν τοϋ ξύλου τής ζωής, δστις, καθό προσ
φιλής και ωραίος τ·?ί όψει καί τί) φαντασία, έ'κρυπτεν ύπό τόν πικρό' 
αύτοϋ φλοιόν δηλητήριο-; καί μ.αρασμόν θανάσιμον!

ίΐ  πρόοδος λοιπόν εχει συνοδίαν καί δορυφόρους αύτής άφ’ ένός τά  
θέλγητρα τού άγνώστου, άφ’ ετέρου τήν γοητείαν τοϋ μέλλοντος- έξα- 
σκει μεγίστην έπίδρασιν έπί τών εύγενεστέρων δρμών τής καρδίας, καί 
τά γλυκύ και άςιεραστον αύτής όνομα άντηχεϊ έν ήμΐν συμπαθώς καί 
μελωδικώς, καί έξυπνα έκ τής νάρκης καί τοϋ λήθαργου τούς π επολ ιτ ι- 
σμενους λαούς, οιτινες άκούουσι τήν μελιχράν αύτής φωνήν, καί βαδί- 
ζουσιν ενδοξως καί νικηφόρως πρός τά  μεγά.Ια, τά  εύγετή  καί τά  νψη.Ιά 
ερ γα  τόν κολοφώνα τοΰ ύψηλοΰ καί θείου αύτών προορισμού.

Εκ πάντων τούτων συνάγεται άναγκαίως δτι ό αιών δστις διά τών 
εκτάκτων φώτων καί τών άπειρων αύτοϋ έπιστημονικών ανακαλύψεων 
συνετελεσε και συντελεί άποτελεσματικώς είς τήν καταπληκτικήν άνά- 
πτυξιν καί τήν -τεραστίαν ΰψωσιν τοϋ άνθρωπίνου μεγαλείου, δστις πρού- 
χωο/;σεκα. ..jiOj/ίγγισϊ. ..λειότερον παντος άλλου πρός τήν επαγωγόν ταυ- 
την λεςιν σ πρόοδος», είναι ό περίπυστος καί μεγαλουργός 10' αιών, 
καθ’ 3ν ευτυχώς σήμερον ζώμεν, ό αιών τής καθολικής μεταρρυθμίσεων, 
της γενικής προόδου καί τής έλευθεοίας. Ταΰτα δέ τά  τρία τοΰ αΐώνος



νμών ρεύματα, έκ μια; καί τής αύτη; αρχικής καί πολυχεύμονος πηγ·?,ί 
άναχωροΰντα, καί πρός αίαν και τήν αύτήν διεύθυνσιν συναντώμενα, άπσ- 
τελοΰσι καί παράγουσα το πελώριον ένεστώς, τήν συγκέντρωσήν καί άδελ- 
φατοιησιν τοΰ παρελθόντος καί τοΰ μέλλοντος.

Ταύτην δέ τήν στενήν καί συμπαγή συμμαχίαν— τόν άλλω ς συγχρω.- 
ματισμόν— τών ί  [απόρων έναντίων καί αντιπάλων στοιγείων παράγει 
ούχί ό επάρατος ορθολογισμός ( ra tio n a lism e ) , πρό τοΰ οποίου ανοίγεται 
είς τήν ψυ^ήν vr βαθεΐα τάφρος τοΰ ήθικοϋ μαρασμόν, καί τής άπογνώ- 
σεως, καί έν τω- όποίω συλλήβδην συγκεφαλαιοΰνται άπασαι αί όλέθριαι 
καί άντιχριστιανικαί πλάνα ι τής έποχής ήμών, ούχί ό πανθεϊσμός, δστις 
θεοποιών τήν ύλην καί τάς έν ενεργεί α δυνάμεις τής φύσεως άντιστρατεύε- 
τα ι κατά τοΰ δόγματος τής αθανασίας, τής ψυχής καί τής προσωπικο- 
τητος τοΰ πανσόφου δημιουργού, άλλ’ άπ’ ε ν α ν τ ία ς  ή-φιλελεύθερος και αρ

μονική διδασκαλία τοϋ Ναζωραίου 'Ιησοΰ,— τού ενσαρκωθεντος εν ημιν, 
ή θεοδο>ρητος θρησκεία,— ό θείος καί πανακήρατος χρι^ιανισμος, — ή χρ ι
στιανική λοιπόν πρόοδος είναι αύτός ό ’Ιησούς Χριστός «ό χθες και αν> 
μερον ό αύτός καί είς τού; αιώνας». (Έβρ. ιγ ' 8), όστις ώς αναψυκτικά 
καί ευεργετική σκιά έφαπλοΰται καί έγκολποϋται τά  μακρα διαστήματα 
καί τούς αιώνας, επενεργεί δρασ-τηρίως έπι τής συνειδησεως τών εκατομ
μυρίων τής ΰφηλίου, καί φέρει μεθ’ έαυτοΰ την άνθρωποτητα ύπερ τής 
σωτηρίας καί άναπλάσεως καί άναγεννήσεως. τής οποίας έθυσιασθη εις 

τόν άληθή καί υψηλόν αύτής προορισμόν.
Σημ. Ενταύθα, λέγει ά  συγγ αφεύς τών προλεγομένων, γενναται ζή>- 

τημα σπουδαίον, είς τ ί  συνίσταταί- ή πρόοδος, περι ής όμιλοΰσιν οι παν- 
τες τοσοΰτον έ^θουσιωδώς καί είς Α καδημίας, καί είς Πανεπιστήμια, κοίΐ 
εις σχολεία, καί εις πλατείας, καί είς περιπάτους, και εις λεσχας, και 
εις δικαστήοια, καί πανταχοϋ; ποιον τό  ούσιώδες αύτής άντικειμενον, 
ποιος ό νόμος δν ακολουθεί κατά τήν θριαμβευτικήν αύτής διαβασιν, ποια 
ή άρχή καί ποιον τό τέλος τής προβληματικής ταύτης λέξεως ; Πρός 
λύσιν τοΰ πολυμόρφου τούτου ζητήματος άναγκαζεται τις ακων να εΐ- 
σέλθr, είς άδιέξοδον κυκεώνα, ε-ίς ποικιλίαν άντιφατικων και συγκεχυυ.ε- 
νων φιλοσοφικών γνωμών. Ιναδ’ Ιν φιλοσοφικόν σύστημα π . χ . ,  προοδος 
είναι ή διηνεκής πορεία " ής άνθρωπότητος" κατ άλλο, ή συγκεκομμενη 
καί διαλειπουσα" κατ’ άλλο, πρόοδος είναι τό περιοδικον έκεινο φαινομε>- 
νον τής θαλάσσης, ήτις προχωρεί καί άποσύρεται,— αληθής παλίρροια και 
ά 'μπω τις— πλήν πάντοτε, περισσότερον προχωρεί, παρ όσον άποσυρεται.

'Έτερον ζήτημα επίσης σπου^αΐον είναι τό έξής’ ζητείται ποιον το ση
μεΐον άφ’ ού άρχεται ή πρόοδος, καί ποιον τά. τέρμα, είς το όποιον ορι*- 
στ.ικώς λ ή γ ε ι; είς τά έρώτημα τοΰτο αποκρίνονται οί παντες δια γλωσ-

<5ης αληθώς επιστημονικής. «Πρόοδος, λέγουσιν, είναι βάδισμα μεταξύ δύο 
μυστηρίων, τοΰ μυστηρίου τής αρχής, καί τοΰ μυστηρίου τού μέλλοντος·» 
«λλοι, «πρόοδος είναι άνευ σημείου άναχωρήσεως, καί άνευ σημείου ά- 
φίξεως.»

"Ετερον παρουσιάζεται πρός λύσιν τό έξής: κατά ποίαν διεύθυνσιν βα
δίζει ή πρόοδος; οί μέν αποκρίνονται, κατ’ εύθεϊαν γραμμήν, οί δέ, κατά 
καμπύλην, οί δέ, κατά κύκλον, όστις είναι αιωνίως κεκλεισμένος" έπ’ αύ
τοϋ ή άνθρωπότης πορεύεται έκ τής προόδου εις τήν παρακμήν, καί έκ 
ταύτης είς τήν πρόοδον, ό'πως έπανέλθν) διά τών περιοδικών τούτων ελ ιγ
μών είς τό αρχικόν σημεΐον, άφ’ ου άνεχώρησεν' οί δέ τουναντίον, δτι ή 
πρόοδος αιωνίως βαδίζει, ακολουθούσα κατά τήν πορείαν αύτής, ένεκα 
τών άναποφεύκτων προσκομμάτων καί κωλυμάτων, σπειροειδή κίνη-σιν 
(zigzag). (Βλ σελ. ιθ'.)

4.

β”) Τό άφ' ον σηιιειον της ,τροόόον.

’Επί δύο θεμελιωδών βάσεων, ώς στυλοβάτης ναοϋ Κορινθιακού, έρείδε- 
τα ι τά μεγαλοπρεπές άνάκτορον τής διδασκαλίας τής άληθοΰς προόδου—  
έπί τοΰ σημείου τής άναχωρήσεως καί έπί τοΰ σημείου τής άφίξεως-—  
τών θεωρητικών φιλοσόφων οί όξυνούστεροι άδυνατούντες νά διαλευκάνω- 
σι τά  δύο ταΰτα ούσιώδη καί μεγάλα ζητήματα, τά  όποια προβάλλει είς 
έκαστον άνθρωπον ό ορθός λόγος πρός ιδιαιτέραν μελέτην καί λύσιν, όμο- 
λογοϋσιν έκ τών προτέρων τήν οίκτράν ήτταν αύτών ! ή έξ άποκαλύ- 
ψεως θρησκεία τοΰ Ίησοϋ, έπιοτηριζομένη έπί τής ζωτικότητας τών υ
ψηλών αύτής δογμάτων καί μεταφυσικών θεωριών, καί παραδεχομένη 
τήν περι παντός καταπειστικήν θεωρίαν τοϋ μωσαϊσμού, είς τόν όποιον 
ένεκεντρίσθη, φωτίζει τόν νοΰν, καί σαφώς καί διαρρήδην ομολογεί «πό- 
θεν ό άνθρωπος έρχεται, καί ποϋ καταντα, ήτοι ποιον είναι τό σημεΐον 
τής άναχωρήσεως, καί ποιον τό σημεΐον τής άφίξεως αύτοΰ».

’Ενταύθα τοϋ λόγου γενόμενος ό ορθόδοξος συγγραφεύς, ίνα μή περι- 
πεση εις την Σκύλλαν τοΰ ορθολογικού η τήν Χάρυβδιν τοϋ πανθεϊστικοΰ 
συστήματος, αποκρούει τά  ασθενή καί έωλα αύτών έπι^ειρήαατα, παρα
δεχόμενων καθ’ ολοκληρίαν δτι ό άνθρωπος είναι θείος, δ τ ι έξέρ^εται ά- 
μέσως έκ τοϋ Θεού αύτομάτως, καθώς τό φυτόν έκ τής ρίζης, καθώς τό 
άνθος έκ τοΰ κάλυκος, καθώς ή εύωδία έκ τοΰ άνθους, δτι ή κυριώτερος 
μοχλός τής πνευματικής άναγεννήσεως— ή λαοπόθητος πρόοδος— είναι ά



Θίός, δστις, ώς είπεΐν, άντικειμενικεύεται έν τω  άνθρώπω, Ινθα λαμβάν». 
γνώσιν και συνειδησιν έαυτοΰ, άεννάως «κυλινδών τό κΰμα τής ζωής αυ
τού, ζωής αιωνίως με τ α β λ ά ς  καί αιωνίως μεταβαλλόμενης» (σελ. κζ').

Και ιοου λοιπον, κατα τον Μωύσήν, μετά την πλήρη δημιουργίαν τοΰ 
παντός, προβαίνων μετ’ ευσταθών βημάτων ό άνθρωπος είς τό χαριέστα- 
τον θέαμα τής νεαράς και σφριγώσης ζωής— μετά τής περικαλλούς συν- 
τυοφου αύτοϋ φεοει επι τοΰ μετώπου αύτοΰ, ώς ροδοδάκτυλον ήώ, τήν 
άντανακλώσαν αιγλην και τό έκτύπωμα τής θείας πνοής,— τήν φαεινήν 
μεγαλειότητα τοΰ π νεψ α τος  καί τής διάνοιας (δ). Ά λ λ  ό θεοείκελος 
ούτος άνθρωπος, παραβάς, κατά τό δόγμα τής χριστιανικής π ίσ τ ε ω ς  
τήν δοθεισαν αύτώ αύατηράν εντολήν, κατέπεσεν αύθωρεί έκ τοΰ λάμ- 
ποντος υψου^ τής άρρητου έκείνης δόξης καί μακαριό-τητος, καί μετά  φρι
καλέων απειλών έξεβλήθη τοϋ παντέρπνου έκείνης τής γλυκείας μεθέξεως 
κο ι̂ άθωοτητος ενδιαιτήματος· έντεΰθεν ένέσκηψε, δίκην κεραυνού, τό  
άπαισιον καί θορυβοΰν σμήνος όλων τών κακιών— ή άμαρτία καί ό.θάνα- 

τ0?> άτινα, μή θεωρούμενα πλέον ώς δυσεξήγητα μυστήρια, έξαφανί- 
ζουσι την άνυπόστατον θεωρίαν τής τυχαίας καί μοιραίας προόδου xcd 
κατασυντρίβουσιν άπαξ δ ιαπαντός 'τ ά  θεομάχα εκείνα φιλοσοφικά συ
στήματα, άτινα μή παραδεχόμενα τήν πραγματικήν πτώσιν τοϋ άνθρώ
που, ή έξηγοϋντα αύτήν κατά τό δοκοΰν καί αύθαιρέτως, κατά τάς εμ
πνεύσεις τοΰ τερατολογοΰντος πολλάκις λογικού, περιπίπτουσιν εις αδιέ
ξοδον χαος, καί άρνοϋνται τους αληθείς καί αιωνίους νόμους, καθ’ ους 
βαδίζει ή άνθρωπότης.

Ά λ λ ’ εύτυχώς τό λεληθότως ΰφέρπον έν τώ  κόσμω ηθικόν κακόν δεν 
είναι σχετικόν’ τό κακόν τοΰτο πάντοτε ζή, καί ύψοι τήν τερατώδη 
αυτοΰ κεφαλήν έν τί) κοινωνία" ιδίως έμφωλεύει ώς πυρίφλεκτον ήφαί- 
στειον εις την καοδιαν τοΰ άνθρώπου, άπό τοΰ κρατήρος τοϋ όποιου έ- 
ξϊρχονται, κατά διαδοχήν, καταπληκτικαί καί παταγώ δεις αί περιοδι- 
καί έκειναι εκρήςεις! Έντεΰθεν ή αιώνια καί αδιάκοπος πάλη καί ό θαρ
ραλέος ανταγωνισμός τοϋ άνθρώπου κατά τών εγωιστικών καί όλεθρίων 
αύτοΰ παθών— ή συνθήκη τής άληθοϋς προόδου, ό νόμος τής τελειοπαιή- 
σεως αύτοϋ.— Έκ τής τοιαύτης δθεν διαμάχης, αύταπαρνήσεως καί θυσίας 
γεννάται ή πρόοδος, ή αληθής τοΰ ατόμου καί τών κοινωνιών πρόοδος, δ ι’ 
άλλων λόγων £ό νόμος τής προόδου συνίσταται είς τήν άδιάκοπον πάλην, 
είς τόν μετά κόπου καί οδύνης άένναον μόχθον καί ηρωικόν άγώνα κατά

(ο) «Κα! επλασεν ό Οεος τον άνθρωπον, καί ενεφύσησεν είς το πρόσωπον αύ- 
του ΠΝΟΗΝ ΖΩΗΣ, καί εγε'νετο ό άνθρωπος 1.1 Σ ΊΎ Χ Η Ν  ΖΩΣΑΝ.» (Γεν%
δ'. ")

τών όρμεμφύτων τοΰ ΰλικοϋ σώματος παθώ ν αΰτη δέ φέρει καί οδηγεί 
ήμας αναγκαίως υπό τό κυματοΰν και νικηφόρον λάβαρον τής άναστάσεως.

Το δόγμα τής αναστασεως τοϋ χριστιανισμοϋ είναι τό σημεΐον άπό 
τοΰ όποιου αναχωρούσα και όια μέσου τοΰ μακροΰ διαστήματος τών α ιώ 
νων πρός τά  πρόσω χωροΰσα πασα ή άνθρωπότης, άνενδότως αγωνίζε
τα ι ίνα φθασνι μέχρι τής μεγαλειοτητος τοΰ σοφοϋ αριστοτέχνου τής φύ
σεως, παρα τοΰ όποιου, κατα την ομόφωνον μαρτυρίαν όλων τών έθνών, 
ελαοε την εκ τοϋ μηδενός εις τό είναι ύπαρξιν" έντεΰθεν, κατά τήν νέαν 
ταύτην τής χριστιανικής διδασκαλίαν αλήθειαν, ό παραβάτης άνθρωπος, 
θραύων τούς συνέχοντας αύτόν δεσμούς τής ΰλης, χειραγωγείται είς τό ση- 
μειον τοϋ υψηλού και θειου αύτοΰ προορισμού, ή μιαρά τοϋ άρχεκάκου 
δ^εως κεφαλή συνθλαται, ή δύναμις τοϋ έχθροΰ τής σωτηρίας εξαφανίζε
τα ι, καί το πλασμα τής παντοδυνάμου χειρός αίμοβριθές καί κατώδυνον 
εξέρχεται θριαμβευτικώς έκ τοΰ κρυεραΰ τής ηθικής άπονεκρώσεως μνή
ματος! Καί τοιοΰτος έν συνόψει ό νόμος τής προόδου, διά τής οποίας ά- 
νερχομεθα είς την κορυφαιαν τής άληθοϋς δόξης καί μακαριότητος άνά- 
βασιν, καί τοιοΰτον τό μεγα και πάνσεπτον τής οικονομίας μυστήριον, 
ό,.ερ αρχεται έκ τής πενιχρας και άσημου Βηθλεέμ, εκτυλίσσεται εφεξής 
έν τώ  μεσω 5τής έκτακτου ζωής και τών παραδόξων θαυμάτων τοΰ Ίη - 
σοϋ, άποπερατοΰται δέ διά τής τελευταίας λέξεως «τετέλεσται» (Ίωάν, 
ι6 3 0 )  έπι τοϋ φονικοϋ Γολγοίά, καί διαιωνίζεται έν τώ  γριστιανισμώ 
πρός αιωνιαν ανατλασιν, παλιγγενεσίαν καί άναγέννησιν τής άνθρω- 
πότητος.

Ο θειος λοιπον Εμμανουήλ, ό ύπό τών προφητών προκηρυχθείς υιός 
τοϋ Θεοΰ και Θ*ος, — ό ’Ιησούς Χριστός,— είναι τόέλατήριον πάσης χαράς 
και παρηγορίας, το κεντρον πασης ώραιότητος καί παντός μεγαλείου, ό 
νοερός αξων πασης ανεξαιρέτως προόδου' αύτός είναι ή θυσία, ή συνδιαλ
λαγή, ο ακρογωνιαίος λίθος, ή συναρμογή τών διεστώτων καί τών μα- 
κραν, το ασφαλές κριτηριον και ό αλάνθαστος κανών τής πραγματικής 
προόδου τών άτομων και τών λαών’ ή αίίξησις τοΰ Χριστοϋ— τοΰ νοη
τού και φυτομόρφου τούτου τής ζοφερας ψυχής μου ήλίου— ιδού ό νόμος 
τής μακαριας ζωής, ιδού τό σύμβολον τής άληθοϋς προόδου, ιδού ή σα
φής και θαρραλέα όμολογία τής άμιμήτου καί ακραιφνούς ήμών πίστεως, 
ητις προάγει, φωτίζει καί όσημέραι σώζει τήν πολύπαθη ανθρωπότητα.

5
γ') Τό τι'ζψα της προόδου.

ίΐοΰ έγκειται τό τέρμα τής προόδου;— ’ΐδού τό τελευταΐον ζήτημα,



όπερ εξετάζει μετά πολλής σαφηνείας καί ακρίβειας ό συγγραφείς τ S/t 
προλεγομένων Κύριος Γώγος, δστις δ ι’ έπιχειρημάτων λογικών προσπαθεί 
νά απόδειξη κατά πλάτος, δτι ό ®εός, δστις έχάραξε τό δριον πάσης κι- 
νήσεως, δστις διά μαθηματικής, ώς είπεΐ'1, ακρίβειας, έκανόνισε τήν όδόν 
πάσης ζωής, τάς έπιμήκεις τροχιάς τών απειραρίθμων ουρανίων σωμά
των καί κόσμων, πώς ήτό ποτε δυνατόν νά άφηση άνευ σκοπού, άνευ τε
λικού τέρματος τόν άνθρωπον ;—-ήτο δυνατόν, λέγουσιν, ό άνθρωπος, εις 
τόν όποιον συγκεντροΰται όλόκληρος ή πανσοφία τοΰ αριστοτέχνου της 
φύσεως, δστις διά τοΰ λογικού αύτοΰ δεσπόζει έπί πάσης άλλης ζώσης 
πνοής, νά έγκαταλειφθή απροστάτευτος, νά άφεθή, ώς άνερμάτις-ov πλοΐον 
περιπλανώμενος τήδε κάκεϊσε είς τον τρικυμιώδη καί επικίνδυνον πλοΰν 
τοΰ κόσμου τούτου; ’Αληθώς ό άνθρώπινος βίος είναι διηνεκής οδοιπορία, 
προπαρασκευή, αίωνία κίνησις, αίωνία πρόοδος. Ά λλ ά  πρόοδος τοιαύτη, 
ήτο δυνατόν νά ύπάρξ/ι άνευ ώρισμένου σκοποΰ, άνευ τελικοΰ τέρματος^ 

Τίαί, ό άνθρωπος προικισθείς ύπό τοΰ δημιουργού διά τοιούτων εξαί
σιων πνευματικών χαρισμάτων, οφείλει κατά άνάγκην ίνα διευΛύντ, τό 
βλέμαα αύτοΰ, ώς είς πολικόν άστέρα, πρός τήν ευδαιμονίαν αύτοΰ— αύ
τόν τόν ®εόν,— δστις είναι ού μόνον ή άρχή τής όπαρξεως αύτοΰ, άλλα 
καί τό τελικόν καί αιώνιον τέριια τοΰ όρισθέντος αυτώ σταδίου' η κατα 
θεωρίαν λοιπόν αγάπη, καί ή άπόλαυσις τοΰ άπειρου ιδανικού αγαθού 
είναι ή λαμπρότερα κορωνίς πάσης επιγείου προόδου' η κατα θεωρίαν με- 
θεξις καί κρασις τοΰ άνθρώπου μετά τοΰ ©εοΰ κατοοθοΰται δια- νο/ιτής 
άναβάσεως— τής^ύρανομη’κους έκείνης κλιμακος τοΰ πατριαρχου Ιακώο,-—  
διά τής άποκεκαλυμμένης θρησκείας τοΰ Ίησοΰ, πρός δν δέον νά στρέ- 
φωνται, δίκην μαγνητικής βελόνης, δλοι οί διάπυροι ποθοι τής ψυχής ή
μών, δλα τά  ευσεβή ήμών διανοήματα' ή φιλοσοφία δμως, μη φωτιζο- 
μένη άνωθεν ύπό τοΰ νοητοΰ κόσμου, ναυαγούσα οίκτρώς περί τόν σκό
πελόν τοΰ δισταγμού, αδυνατεί νάχειραγωγήσνι τον άνθρωπον είς το προσ
φιλές καί παμπόθητον τοΰ άληθοΰς αύτοΰ προορισμού σημεΐον. Και τοι 
δέν δύναται νά άντιληφθή καθ’ ολοκληρίαν τοΰ αντικειμένου τουτου, αγω
νίζεται παντί σθένει ίνα σχίσ · είς μέσον τά ιερά καλύμματα, άτινα π α 
ρεντίθενται μεταξύ τής έννοίας καί τοΰ συμβολισμού τών μυστηρίων, και 
νά ένατενίσ-jj κατά  πρόσωπον πρός τήν ούρανίαν γλυκύτητα, τήν άρρητον 
μίθεξιν τοΰ απείρου. Τοΰτο δμως έπιτυγχάνεται πληρέστατα διά τής 
πλήρους ιερών αινιγμάτων καί μυστηρίων άγιας θρησκείας, δ ι’ ήςύψουμε- 
νος ό άνθρωπος πρός αύτόν τόν ®εόν, καί άναβαίνων ώς ό Μωϋσής τάς. 
βαθμίδας τοΰ θεωρητικού τής αρετής δρους, βλέπει αύτόν ούχί όπισθοφα- 
νώς, άλλά «πρόσωπον πρός πρόσωπον» (ε), άρυόμενος έκ τοΰ γλυκερού.

(,ε) ά Kofivfl. · ,γ . 12)

V.vX παντεπόπτου εκείνου βλέμματος άένναον ζωήν καί μακαριότητα.,
Ά λ λ ’ ή διάνοια τοΰ άνθρώπου σκοτιζομένη ύπό τών μαύρων παθών, 

τής δολοφόνου άμαθεί:«ς, τών παχυλών προλήψεων, παρουσιάζει τήν ά- 
παισίαν εικόνα τού άφεγγούς σπηλαίου, έντός τοΰ όποιου περιπλανάται 
άένναος σκιά. Είς αύτήν άν καί είσέρχωνται άμυδραί τινες ακτίνες, φω-, 
τεινά ινδάλματα, καταθέλγοντα τήν δψι /, πλήν τά  παιγνιώδη ταΰτα 
φάσματα όμοιάζόυσι τάς έν £αρι ίπταμένας άπαλάς χρυσαλίδας, τάς ο
ποίας ζητεί νά συλλάβη μάτην ή φιλοπ«ίγμων άθώα ήλικία τών παίδων.

Πλήν αί προλήψεις αύται, τά  δεσπόζοντα ταΰτα  έν ήμΐν πάθη, κατα- 
πολεμώνται καί κατευνάζονται « διά τών όπλων τής δικαιοσύνης τών δε
ξιών καί άριστερών» (ς·'). Κ α τ’ αύτόν λοιπόν τόν τρόπον, ή ύπό θείου, 
φωτός έλλαμπομένη καί φωτιζόμενη διάνοια, καθαίρεται άπό παντός ρύ
που, ά “ό πάσης κηλίδος, καί βαθμηδόν «ποκαθίσταται πιστότατον καί 
διαυγέστατον κάτοπτρον, έφ’ ού άντανακλώνται έν τ -Jj ψυχή αί ακτίνες 
τής χριστιανικής ειρήνης καί άληθείας" έντεΰθεν 'ο ί θείοι καί άνεξάντλητοι 
τής αιωνίου σοφίας θησαυροί γίνονται τότε άναφαίρετον καί κοινόν κτήμα 
πάσης καθαρας καί άμολύντου καρδίας, καί ένδιαιταται ό θεός i r  ή/ιο', 
χαί ήμεΐς ίν  τω θεω.

Ταΰτά είσι τά  τρία κορυφαία καί ύψηλά φιλοσοφικά ζητήματα, τά  ό
ποια μετά τοσαύτης λεκτικής σαφήνειας άναλύει καί ώς καλός καί έπι- 
δέξιος άνατόμος άνατέμνει ό γλαφυρός κάλαμος τού Κυρίου Γρ. Γώγου. 
Έντρυφήσαντες καί ήμεΐς είς τόν τερπνόν λειμώνα τών φιλοσοφικών αύτοΰ 
θεωρημάτων, καί πρός τόν μακράν άπόντα συνάδελφον ήμών εν τρυφερόν 
βαθείας συγκινήσεως αίσθημα πέμποντες, συγκεφαλαιοΰμεν έπί τοΰ π α 
ρόντος τ ά ; σκέψεις καί τάς έντυπώσεις ήμών έν τοΐς όλίγοις τούτοις.

Ή  έπιτυχής τών έν λόγω τριών ζητημάτων λύσις ε ί 'α ι άναμφιβόλως 
ή οδυνηρά έκείνη κραυγή τής μεμψίμοιρου άγωνίας τοΰ φίλου ήμών, η 
μάλλον ή ήχηρά διαμαρτύρησις αύτοΰ κατά  τών άνά τήν εύρωπαϊκήν ήι- 
πειρον διασκεδασθέντων πολυμόρφων ορθολογιστικών καί πανθεϊστικών 
συστημάτων, χάριν εύφραδείας, υψους λόγου, καί ορθοδόξων φρονημάτων 
τά  όποια τρέφει ιδιαζόντως πρός τό θεανδρικόν πρόσωπον τοΰ Σωτήρος 
τού κόσμου, ό κλεινός τής Γερμανίας συγγραφεύς καί θεολόγος Φίλιππος 
Schaff, μεταφερομεν πρός ηθικήν τέρψιν καί μελέτην τών φίλων τής 
ΈπταΛόφου αναγνωστών έκ τοΰ μεταφρασθέντος συγγράμματος αύταΰ 
ολόκληρον τό επόμενον.

(ς·), 5 . Kof.O. ς \  7



ΣΥ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α .

«Ό  Ιησούς Χριστός έστι τό βϊβαιότερον, τά άγιώτερον, καί ένδόξότ*·. 
»ρον πάντων τών γεγονότων της ιστορίας, ύπάρχει καί κυριαρχεί έπί το- 
«σούτων ήδη αιώνων, περιβεβλημένος Θείαν ωραιότητα καί μεγαλοπρέ- 
«πειαν, και έμπνέων είς τάς καρδίας ήμών λατρείαν καί αγάπην, δσημέ- 
»ραι θάλλουσαν και καρποφορούσαν λάμπει ώς ό ήλιος έν σταθερά με- 
«σημβρία, και εστι λιαν ^ιεγας, υπερβαλλόντως άγιος καί άπείρως γ^- 
ν.Ιειος, οπως έπινοηθίί ύφ ημών τών αμαρτωλών καί πεπερασμένων 
3>ανθρω/ι.€ι>ν! ο χαρακτηρ και η θεία αυτοΰ τελειότης φέρουσι την σφρα- 
«γίδα  τής & εοπεποϋς όιιίασχα.ίίίας, της άγιας ηθικής, τώ ν ΐζαισίων 
nO-αυμάτων, χα.1 της Αναντίρρητου πνευματικής βασι.Ιείας· αί δε λοι- 
«παι άρεται, και ή θαυμασιος υπεροχή πάντων τών χριστιανών, οσοι ζώ- 
»σιν έν τώ  πνεύματι καί έν τώ  παραδίίγματι τοΰ Χριστοΰ, διηνεκώς 
«μαρτυροΰσι τ/]ν άγια,ουσαν και ένισχύουσαν χάριν καί δύναμιν αύτοΰ’ 
»ό Χρίστος τής αλήθειας και τής ιστορίας προλαμβάνει καί ικανοποιεί 
« <.ασας τας θρησκευτικας και ήθικάς ήμών άνάγκας’ δταν αί ψυχαί 
«ημών έγκαταλειπω νται είς τας εύγενεστέρας ροπάς καί είς τους ζωηρό- 
) .ί,ρους αυτών ποθους, παραυτικα στρέφονται έξ έμφυτου δρίλής πρός 
« .ον Χρίστον, ώς η βελόνη πρός τόν μαγνητην, ώς τό «νθος πρός τόν 
» Λιον, και τρεχουσι προς αύτον ώς ή διψώσα έλαφος πρός τάς πηγάς 
ε .ών υπάτων. Έπλασθημεν διά τόν Χριστόν, καί ή ήμετέρα καρδία 
»τοτε μόνον ευρίσκει άνάπαυσιν, δταν άγαπήσ/ι αύτόν καί άναπαυθή έν 
»αυτώ αύτος βασιλεύει έπι τών ήμετέρων αισθημάτων καί διανοημάτων, 
«και άναγκαζει ημάς δπως Savjtda(i)iitr: ύοζάσωρεν, καί Λατρεύσω/ιεν 

«αύτον έαν δεν ειμεθα πνευματικώς εύλογημένοι, άδυνατοΰμεν νά β.Ιέ~ 
ϊιχίύΐιεν καί να πιστευωρεκ εις αύτόν άλλ δταν ύψωθώμεν ΰπεράνω 
«τών εύτελών και χαμερπών πραγμάτων τής γής, δταν έξαγνίσωμεν τό 
«πνεύμα καί τήν καρδίαν ήμών, τότε μόνον έσμέν ά 'ιο ι νά άναβλέψω- 
»μεν έν πίστει προς τον Κύριον τής δόξης’ έν τώ  Χριστώ είσι πάντες 
«οι θησαυροί τής σοφίας και τής γνώσεως απόκρυφοι’ αύτός έστιν ή μόνη 
«και βέβαια έλπις, ή μονη και αληθής παρηγορία εις τε  τήν παρούσαν 
«και την μελλουσαν ζωήν’ ή άνθρωπότης δύναται νά ζήσν) ηθικώς καί 
«ά',ευ τής φιλολογίας, καί τής σοφίας τής Ελλάδος καί τής Ρώμης, τής 
«Γερμανίας καί τής Γαλλίας, τής ’Αμερικής καί τής ’Αγγλίας, άλλ’ ούχί 
«και ανευ τών χαριτοβρύτων ευαγγελίων Ίησοΰ τοΰ Ναζωραίου. "Ανευ 
«τοΰ Χριστοΰ, ή ιστορία είναι έρημος, αδιάβατος, «νυδρος καί θλιβερά, 
«αίνιγμα άνεξήγητον καί χάος γεγονότων ανευ λόγου, ανευ σκοττοΰ, ά'νευ 
«αλληλουχίας' ένω μετά τοΰ Χριστοΰ αΰτη καθίσταται ώραΐα καί έναρ*.

^σοΐι^ς Θε°5’ καί οικονομίας, πεπληρωμένης
σοφίας και αγαπης ανερμηνεύτου. Πάσα ή αρχαία ιστορία έπόθει καί

ανέμενε τοv W ^ o r ,  καί πασα ή νεωτέρα ιστορία δέχετα ι έξ αύτοΰ 
»το φώς και τήν ζωη'ν. ,ΗΣΟΥΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕςΤΙιΝ Η ΔΟΞΑ ΚΑΙ Ο 

«ΠΟΘΟΣ TOV ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ, Π ΖΩΗ, ΚΑΙ II ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΕΣΤΩ- 
«ΙΟΣ, II ΙίΚΓΑΛΟΥΡΓΙΑ, H ΕΛΠΙΣ ΚΑΙ Π ΤΕΛΕΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛ- 
»ΑΟΝΤΟΣ«(βλ. σελ. 115).

Ά δρ]πόλει, τγ  9 Μαρτίου 1 8 7 0 .

ΓΕΡΜ. ΜΙΧΑΠΛΙΛΗΣ.

_̂________

0 ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ ΚΑΙ 0 ΓΙΒΒΩΝ.

Ο περικλεής Γιββων, ό συγγράψας τήν «'Ιστορίαν τής παοακαής καί 

? ς  πτωσϊω? ToD Ρω^ ο ϋ  κράτους», διατριβών τώ  1 7 7 6  έν Λωσάννη 
^  συνεχή αλληλογραφίαν μετά  τοΰ έν Φέρνεϋ κατοικοΰντος Βολταίρου'. 
Οι δυο ανδρες έπεστελλον γράμματα άλλνίλοις, χωρίς ποτε νά ιδωσιν ό 
εις τόν άλλον. Ο Βολταιρος, πρό πολλοΰ ζηλοτυπών τήν δόξαν τοΰ a V  
γλου ιστοριογράφου, τοσοΰτον παρεσύρθη ύπό τοΰ πάθους, ώς τε έξέχυσεν 
έπι τέλους τήν πικράν χολήν του, είπών πολλά βάναυσα κατά τοΰ Γίβ- 
βωνος Ό  ΐν ,ο ω ν  έξ ύπαμοιβής έφιλοπόνησε σάτυραν, έν * παρέστησε 
.όν Βολταιρον ως το αναιδέστατον, θρασύτατον καί μάλιστα ίδιότροπον 
γεροντιδιαν. Ο Βολταιρος πάλιν έξεδικήθη έπιστείλας αύτώ είς Λωσάννην 
γελοιογραφίαν, έν τή οποία ό φύσει άσχημος Γιββων παρίστατο ώς π υγ
μαίος πελώριον έχων κεφαλήν, πλατείαν ρίνα κτλ. "Εκτοτε Ιπαυσεν ή 
αλληλογραφία των.

Όλιγας SjTsfo, 4 r iggm  <TOfii9,  si( Γενώι> . ^

**  ■ * " * · *  Tf * 5 ™  L iίου  γαλλου φιλοσοφου.

«Ό  Βολταιρος σκώπτει με καί περιγελά μ ε’ προτίθεμαι λοιπόν νά με
ταβω  εις Φ&ρνευ και νά τόν έπισκεφθώ, διότι, ώς ακούω, ούδ’ αύτός έ
χει το κάλλος τοΰ Άντινόου.»

Ό φ ιλοπα ίγμω ν Τρογχϊνος, γινώσκων άμφοτέρων τόν χαρακτήρα καί 
προβλεπων τας συμβησομένας κωμικάς σκηνάς, εσπευσε νά μηνύση πρός 
-ον Βολταιρον την μελετωμένην τοΰ Ά γγλ ο υ  έπίσκεψιν. Ό  Βολταιρος



ποοσεκάλεσεν ανυπερθέτως την ύποδεχομένην τους ξένου; άδελφιδήν αύ- 

του; Δενυς, xctt τνί ειττεν
«Έφθασεν ένταϋθα είς μιαρώτατος Α"γγλος· ύποδεςαι αύτόν μετά με

γάλης φιλοφροσύνης, διότι έχει πνεύμα καί πολυπάθειαν, ήν έγώ πρέπει 
νά σεβασθώ" επειδή δμως γινώσκω τάς προθέσεις του, δέν θέλω νά μέ

ίδ(ΐ τό παράπαν.» .
Τήν ύστεραίαν ήλθεν ό Γίββων. Έ  κυρία Δενΰς τόν έφιλοςεν/;σέ 

καί τόν έτίμησεν δσον ήδύνατο, τω  έδηλωσεν δμως άπροκαλυπτως ότιό  
Βολταΐρος δέν ήθελε νά τόν ιδη. *0 φλεγματικός ’Ά γγλος, εξαπλωθείς έπι 
τόν κλιντήρα, άπήντησε λίαν μεγαλοφώνως, ώς τε νά τόν άκούση και 6 

έν τω  ποοσεχεΐ κοιτώνι κεκρυμμένος Βολταΐρος·
«ΪΙολύ καλά· επειδή αύτός δέν θέλει νά μέ ιδη, έγώ θά καταλύσω έν

τη οικία του.»
Έ~ελ6ούσ/]ς τνίς νυκτός, ’/) χ.υρία Δενυς εζ.οΰσα αζ.ουσα 7]τοΐ[Λασεν αυ- 

τώ  κλίνην. Ό  Γίββων έφαγε καί έπιε μετά τών δεσποινών τής οικίας, 
παρέμεινε δέ καί τήν ακόλουθον ημέραν άλλ’ ό Βολταΐρος δέν έφαίνετο.

«Ά λλά , κύριε (ειπεν ή Λενϋς), ή έπίσκεψίς σου είναι μακρά καί ένοχλεΐ 

τόν αϋθέντην.
 ΙΙεο; τούτου αδιαφορώ (άπεκρίθη ό Γίββων)· έγώ ηλθον ένταϋθα όπως

ϊδω  τόν Βολταΐρον δέν θά άπέλθω δέ πριν η τύχω  τοΰ σκοποΰ μου.»

Τοεΐς ήμέραι παρήλθον ουτω, καί ό ανυπόμονος Βολταΐρος, δστις δέν 
ήδύνατο νά έξέλθη τοΰ κοιτώνός του, έγραψε τώ  Γίββωνι τάδε·

«Κύριε! ό Δον Κισσώτος ύπελάμβανε τά  πανδοχεία ώς έπαύλεις· σΰ 
δέ υπολαμβάνεις τήν έπ*υλίν μου ώς πανδοχεΐον.»

Ό  Γίββων έγραψεν αύτω διά γαλλικών στίχων τάδε '

«“Ηλπιζον νά ΐδω  ένταϋθα τόν θεόν τής εύφυίας, νά τόν ακούσω, νά 
τόν ομιλήσω καί νά διδαχθώ  παρ’ αύτοΰ. Έν τή  οί/.ία σου δμως, ώς έν 
οικία άλλου τινός πολυφάγου Λουκοίλλου, ό ξένος τρώγει καί πίνει, 

άλλά δέν σε βλέπει.»
Ούτως άνεχώρησεν ό Γίββων. Κ ατά τήν τριήμερον δμως έν Φερνεϋ 

διατριβήν του έμαθε παρά τών υπηρετών τοΰ Βολταίρου πολλάς τούτου 
ιδιοτροπίας, επι των οποίων εστηριξε τα  περαιτερω σχέδιά του.

Μετά παρέλευσίν τινων έβδομάδων ήλθε πάλιν εις Φερνεϋ" καταλιπών 
δέ τήν άμαξάν του έν τη κώμτ, έπορεύθη πεζός εις τήν έπαυλιν πριν ή ό 
$λιος άνατείλ/. Οί τοΰ Βολταίρου ΰπηρέται έκοιμώντο άπαντες, πλήν 
-τοΰ άυ.αξηλάτου του. Ο Γίββων έγίνωσκεν, δτι ό Βολταΐρος ειχε μικρόν 
-τινα ΐππον, 8ν ήγάπα καθ’ υπερβολήν. Παρεκάλεσε λοιπόν τόν άνθρωπον 

νά τώ  δείξη τό ζώον.

(<■ ’Άκουσον, φίλε (ειπεν αύτω)· θά ανταμείψω σε πρεπόντως, έάν άπο- 
λύσ. ς τόν ίππον είς τήν πυκνήν ταύτην δενδροστοιχίαν.»

Τούτου γενομένου, έδραμεν ό Γίββων καί έκρύβη δτισδεν τοΰ ύψηλοϋ 
χόρτου καί τινων δένδρων.

, ^  μόλις ί,ςεγερθεις Βολταΐρος εμενεν έν τώ μελετητηρίω του’ άκούσας 
δέ τοΰ ίππου τόν χρεμετισμόν, ήνοιξε τό παράθυρον, καί πλήρης όργής 
κατεβή όπως είχεν, ίνα συλλάβη μέτά τών υπηρετών τόν Ϊππον του. Ό  
Βολταΐρος ήγε τοτε τό 8 2  έτος- ήτον ισχνότατος, άναφαλαντίας, νωδός, 
ειχε προμήκη τόν πώγωνα, τήν ρίνα καί τό μέτωπον, καί ήτον αύτό- 
χρημα όστά καί δέρμα’ έπειδή δέ έφόρει άλλόκοτόν τ ι νυκτικόν ένδυμα 
καί σκοΰφον, έφαίνετο μορμολύκειον μάλλον ή άνθρωπος. Ό  Γίββων, έξελ- 
θών τοΰ κρυπτήρός του, παρετη'ρησέν αύτόν α π ’ άνωθεν εως κάτω, έμπρο
σθεν καί όπισθεν, έκάλυψε διά τών χειρών τους οφθαλμούς ώσανεί άπό 
φρίκης, καί άνεβόησε-

«Χαΐρε, χαιοε, Βολταιρε" ταύτην τήν φοράν εΐδόν σε έν όλη τη ασχή
μια σου.»

Στρέψας δέ τά  νώτα άνεχώρησεν.

νΕξω φρενών ό Βολταΐρος έπί τοΐς σκώμματι τοΰ Γίββωνος, προσεκά- 
λέσε τόν γραμματέα του Βαγνιέρον.

«Δράμε κατόπιν τοΰ Ά γγλ ο υ  εκείνου (είπε) καί λάβε παρ’ αύτοΰ δώ 
δεκα σολδία, διότι είδε τό ζώόν.»

Ό  Γίββων έδω/.ε τώ  γραμματεΐ είκοσι τέσσαρα σολδία, προσθείς· 
«Είπε τώ  κυριω σου ότι επληρωσα διά δύο φοράς" επομένως θά έλθω καί 
αΰριον.»

Μετ όλιγον συνελθων ό Βολταΐρος εις έαυτόν, σύνόιδεν δπερ διέπραξε 
λάθος παραβαλων αύτος εαυτόν πρός ζώον, καί είπε τω  γραμματεΐ"

« Ο διαβολευμενος ούτος Ά γ γ λ ο ς  είναι πολύ κακεντρεχέστερος έμοϋ" 
ιίω ς αυριον θα με παις^ χειρότερόν τ ι παιγνίδιον" πρέπει νά εΐρηνεύσω 
μ&τ αύτοΰ. Ιπ α γ ε  και προσκαλεσσν αύτόν ίνα συμφάγη αύριον μ ετ’έμοΰ.»

Ο Γίοοων ήλθε καί ως αληθης τίμιος Ά γ γ λ ο ς  έλησμόνησε τά  γενό* 
μένα. Εις τιμήν αύτοϋ ειχε προσκαλέσ ειό Βολταΐρος καί πολλούς άλλους. 
Τον υπεδεςατο μετα φιλοφροσύνης, καί καθ’ δλον τό  γεϋμα οί δύο σοφοί 
έδείχθησαν πρός άλλήλους αστειότατοι.

Εκτοτε ^σαν φίλοι αχώριστοι. Ό  Γίββων τόν έπεσκέπτετο συνεχώς 
και εμενε παρ’ αύτω δυο ή τρεις ημέρας, χωρίς ποτε νά τόν άναμνήση 
τάς έν τη δεντροστοιχία γελοίας σκηνάς.
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν .

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ .

Αί γυναίκες έν τη αρχαία ποίησε!. Τρεις κόραι είς θάνατον
ά φ ο σ ιο ύ μ έ ν α ι............................................................................Σελ. 3

*0 Παράδεισος και ό "Αδης παρά τοΐς διαφόροις εθνεσι . » 2(1
Οί ’Οθωμανοί έπί Όσμάνου » 4 8
Μελέτη έπί τοϋ Ά μλέτου τοϋ Σαίξπηρ............................................ » 76
Περί καφέ  .....................................................  » 9 5
Άνάβασις είς τόν Καύκασον.  » 1 1 0
’Ασπασία ή Φωκαΐς  ................................  » 1 1 9
Φιλολογική έπιθεώρησις .   » 1 3 1
Λναρρύθμισις τής γαλλικής ορθογραφ ίας.....................................» 1 4 0

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ .

Αί γυναίκες έν τη  αρχαία ποιήσει. Ή  Αντιγόνη . . Σελ. 1 4 5
Περί τοΰ κατά Ματθαίον Ευαγγελίου . . . . . .  » 161
Περί οίκογενείας................................................................................  » 2 0 5
Χαρικλής. Εικόνες άρχαίων έλληνικών έθίμων . . .  » ' 2 2 1
Ή  νήσος 'Αγία Ε λ έ ν η ........................................................................» 2 3 1
Μελέτη έπί τοΰ Ά μλέτου τοΰ Σαίξπν,ρ. (Συνέχεια.) . . » 2 4 3
'Ο λειποτάκτης. ( Δ ιή γ η μ α . ) ..........................................................» 2 6 6
’Ανάμικτα έκ τοΰ ’Αττικοϋ δικαίου . . . . . .  » 2 7 7
Ποίησις. Τό σ κ ό τ ο ς .............................................................................. » 2 8 6

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ .
Ή  ελληνική τραγωδία καί ό Αισχύλος . . . . .  Σελ. 2 8 9
Τά καθήκον καί ό πολίτης  ............................................» 3 1 0
Μνημεία τής έν Πόντω δη μ ο τικ ή ς ............................................... » 3 3 1
’Από τής Γής είς τήν Σελήνην...................................................... a 3 5 3
Χαρικλής. Εικόνες άρχαίων έλληνικών έθίμων. (Συνέχεια.) » 4 0 1
Τό ά'σημον όνομα καί ή πλουσία κληρονόμος. (Διήγημα.) » 4 1 5
Ποίησις. Ή  δείλη τών ’Α θ η ν ώ ν ...................................................» 4 3 9

Α Π Ρ Ι Α ί α Γ .

Εισαγωγή είς τήν μελέτην τής ποιήσεως . . . . .  Σελ. 4 4 1
Λόγος έναρκτήριος ’Αλεξ. Λ υκούργου......................................... » 4 7 5
Περί Ώρωπίας καί Δ η λ ίο υ ...........................................................  » 4 8 6
Περί πληθυσμοΰ τής γής ύπό οικονομολογικήν έποψ.ν . » 5 0 2
Χαρικλής. Εικόνες άρχαίων έλληνικών έθίμων. (Συνέχεια.) » 5 2 2
Ά π ό  τής Γής είς τήν Σελη'νην. (Συνέχεια.) . . . .  » 5 3 6
Βιβλιοκ ρισία................................ · ...................................................... » 5 6 9
Ό  Βολταΐρος καί ό Γίββων............................................................  » 5 8 1


