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Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ,

ΚΑΤΑ. Π ΑΝΘΕΪΣΤΩΝ (*)
(Συνέχει»).

Τρία τινά εϊπομεν δτι θέλομεν εξετάσει είς τα πανθεϊστικά 
συστήματα. Πρώτον, την άξίωσιν, τόν οκοπόν τών συς-ημάτων 
τούτων' δεύτερον, τήν μέθοδον δι’ ής μορφοϋνται- καί τρίτον, τά 
εξαγόμενα είς §. καταντώσιν, έπιφυλαττόμενοι νά παραβάλωμεν 
τά έξαγόμενα ταΰτα πρός τήν μαρτυρίαν τών τε φυσικών γε* 
γονότων καί της άνθρωπίνης συνειδήσεως. Εϊπομεν δτι ώς πρός 
τήν άξίωσιν αύτών, δέν δύναται νά θεωρηθ?} αυτη ίι ώς παρά
λογος διϊσχυρισμός πρός καθολικήν έξήγησιν τοϋ παντός. Εϊπο- 
μεν, ώς πρός τήν μέθοδον, δτι ή λογική μέθοδος,' $/μεταχειρί- 
ζονται οί πανθε'ίσταί, είναι μόνον χρήσιμος κατά τάς μαθημα» 
τικάς έπιστήμας' καί δτι αί μαθηματικαί έπιστήμαι τότε μό
νον χρησιμεύουσι πρός άνακάλυψιν τών νόμων τής φύσεως, 
δταν έφαρμόζωνται είς έκεΐνα τά γεγονότα, ατινα άλλοθεν καί 
δι’ άλλης μεθόδου ποριζόμεθα, δηλ. διά τής παρατηρησεως. Ε’ί- 
πομεν δτι καί αύτοί οί πανθεΐσταί δέν μένουσι πιστοί είς τήν 
μέθοδον ταύτην, καθ’δσον καί αύτοί άναγκάζονται νά λάβωσιν έκ 
τών άλλων έπιστημών τά γεγονότα, ατινα προσπαθοΰσι νά έ-

(1) Τών π»ρι Θεοσοφίας παραδόσεων τοΰ κ. Βραΐλα ρ.άθτιμα ΚΑΛ 
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ξηγήσωσι διά τ ί ;  ιδία; μεθόδου. Εϊπομεν έπί τέλους, δτι ή 
λογική μέθοδο; δεν δύναται νά χρησιμεύση προ; μόρφωσιν κα
θολικού συστήματο;, πρδ; άνακάλυψιν τών ίόμων τή; φύσεως 
έν γένει, διότι αναχωρεί άπό τινων καθαρών έννοιών, γνωστών 
δμω; είς ήμάς, αίτινε; δεν Ισοδυναμούσι μέ τά; πρώτα; έννοια;, 
έξ ών δρμώνται ο ί  πανθεϊσταί. Είναι ήδη ανάγκη νά διασαφίσωμεν 
τήν ιδέαν ταύτην διά τή; έξετάσεω; τών πρώτων έννοιών, άφ’ 
ών δρμώνται αί μαθηματικαί έπιστήμαι, παραβαλλομένων πρός 
τάς έννοια; ά; οί πανθεϊσταί μεταχειρίζονται πρό; μόρφωσιν
τοϋ ίδίου συστήματος.

Ποϊαι τφόντι αί πρώται μαθηματικαί έννοιαι; γινώσκε- 
τε ότι άπασαι αί έννοια» αυται ανάγονται έπί τέλου; είς 
μίαν καί μόνην την έννοιαν τού ποσον. Αί μαθηματικαί έ- 
πιστήμαι είναι έπιστήμαι τοϋ ποσού· το ποσον, είτε δ ια - 
x exp ifilror είτε συνεχές, είναι έννοια, b  συλλαμβάνομεν 
έκ τών προτέρων, Ιχομεν καθαράν έν τώ πνεύματι, καί έζή ; 
έπομένω; δυνάμεθα -διά τή; λογική; έξαγωγή; νά έξαγάγωμεν 
δλα; τάς θεωρία; έξ ών συνίσταται ή μαθηματική. Καί τωόν
τι τό μέν διακεκριμένον ποσον ανάγεται εί; τήν μ ονάδα , καί 
ή μονά;, ί) ένότη; εϊδομεν δτι είναι είς τών κυριωτέρων καί μά
λιστα δ πρώτο; χαρακτήρ τή; πνευματικής έκείνης ύποστάσεως 
b  ε&ρίσκομεν απ’ άρχής τή; έσωτερική; τού ανθρώπου μελέτη;, 
ίΐσαύτω; το ποσόν το συνεχέ; είναι έννοια, $ν συλλαμβάνομεν 
δυνάμει αύτή; τή; έννοιας τοϋ τόπου, b  καί ταύτην έχομεν 
έκ τών προτέρων έν τδ  πνεύματι διά τού λόγου' τδ συνεχέ; 
ποσον άλλο δέν είναι ?ι περιορισμός τού τόπου, δστι; γίνεται 
Ιδανικώ;, κατά τήν μόρφωσιν τών πρώτων μαθηματικών εν
νοιών, διά τών όρων έκείνων έξ ών έχομεν τά διάφορα γεωμε
τρικά σχήματα, ατινα, εί καί πραγματοποιούνται έν τώ κό
σμω διά τής υλης, ούχ ήττον, δτε λαμβάνονται ώ ; αντικεί
μενα έπιστημονική; θεωρίας, ύποτίθενται προϋπάρχοντα έν τώ 
πνεύματι, δποτίθενται καθαρά καί άμιγή παντδ; Ολικού στοι
χείου. ίϊς  έκ τούτου, καί ένεκα τής καθαρά; φύσεως τών πρώ

των έννοιών, καί ένεκα τού άλανθάστου τή; συλλογιστική; με
θόδου, δταν έφαρμόζεται είς αύτάς, έχουσιν αί μαθηματικαί έ- 
πιστήμαι τήν Λαθολικήν καί απόλυτον έκείνην βεβαιότητα, b  
δέν δύνανται νά έχωσιν αί άλλαι έπιστήμαι. Ποία απεναντίας 
ή πρώτη έννοια άφ’ η; δρμώνται οί πανθεϊσταί; ποια τά πρώ
τα αύτών διδόμενα ; γνωστδν είναι ήδη εις ύμάς ώ ; έκ τών 
πολλών παραδειγμάτων, ατινα άπηντήσαμεν κατά τήν ιστορι
κήν έκθεσιν τοϋ θεοσοφικοϋ ζητήματος, δτι οί πανθεϊσταί, οϊτε 
αρχαίοι καί οί νεώτεροι καί οί σύγχρονοι, δρμώνται έκ τή; έν
νοια; τοΰ απείρου. Λάβετε ώ; έπί παραδείγματο; τδ πανθεϊς-ι- 
κδν σύστημα τή; Ελεατική; σχολής, ?) τοϋ Σπινόζα % τοΰ Σχελ- 
λίγγου % του Εγέλου, καί θέλετε ϊδεϊ δτι πάντοτε τά συστή
ματα ταΰτα δρμώνται έκ τή; έννοια; τοΰ άπειρου. Τδ άπειρον 
δέν είναι μία τών έννοιών έκείνων, £; έχουσιν ώς βάσιν οί μα
θηματικοί, ά ; δυνάμεθα νά συλλάβωμεν καθαρώς καί έκ τών 
προτέρων, δέν είναι καθ’ ήμά; έννοια έμφυτος έν ήμϊν, άλλ’ είναι 
έννοια, είς b  φθάνομεν διά τίνος ιδιαιτέρα; ένεργεία; τών νοη- 
τίκων δυνάμεων. Αλλά καί έμφυτον αν ύποθέσωμεν τήν έν
νοιαν ταύτην, καί άν παραδεχθώμεν δτι προϋπάρχει έν ήμϊν 
ή έννοια τοΰ απείρου, καθώς προϋπάρχει ή έννοια τή; ύποοτά- 
σεως, τή; μορφής, τοΰ τόπου καί τού χρόνου, καθώς προϋπάρ- 
χουσιν αί Λογιχαϊ άρχα ί, αΐτινες μετά τή; έννοιας τοϋ ό'ντος 
συναποτελοΰσι τήν ούσίαν *αί τδν οργανισμόν τού λόγου, καί 
έμφυτον άν ύποθέσωμεν, ώ ; λέγω, τήν έννοιαν τού απείρου, δέν 
εχει δμως τήν καθαρότητα, b  έχει ή έννοια τής μονάδος, τοΟ 
τριγώνου, τοΰ τετραγώνου καί καθεξής. Τδ άπειρον είναι νοη
τόν, άλλ’ ούχί καί καταληπτόν. Τό άπειρον, ώς έξ αΰτής τής 
ίδιας φύσεως είναι άκατάληπτον, διότι διεγείρει έννοιαν δντο; 
τινδς, δπερ φύσει ουτε δρια έχει ουτε πέρατα, διεγείρει τήν 
έννοιαν δντος, δπερ δπερβαίνει όλου; τού; δρου; τή; άνθρω- 
πίνη; διανοια;, καί πρός 3 δεν δυνάμεθα νά ευρωμεν άλλο δμοιον 
εν τώ κόσμψ. Τίνι τρόπφ λοιπόν δυνάμεθα διά μόνη; τή; συλ- 
λογΐ7 ΐχή; μεθόδου, έφαρμοζομένη; έπί τή; έννοιας τοϋ άπειρου, νά
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έξαγάγωμεν g>yj\< την θεωρίαν τών πεπερασμένων δντων, έν μέ
σω τών όποιων εύρισκόμεθα; έν άλλοις λόγοις, τό άπειρον και τό 
πεπερασμένον δέν δύνανται νά συνταυτισθώσιν άνευ άντιφάσεως, 
διότι άντίφασις ύπάρχει είς αύτήν τίιν φύσιν τοΰ πεπερασμένου 
καί τοΰ απείρου, δταν τά παραβάλωμεν πρός άλληλα. Καί έάν δεν 
δύναται ή έννοια τοϋ απείρου νά συνταυτισθή μέ τί)ν έννοιαν τοΰ 
πεπερασμένου, τίνι τρόπω δυνάμεθα διά τής συλλογιστικής μεθό
δου νά έξαγάγωμεν έκ τοΰ άπειρου τίιν έννοιαν καί την γνώσιντοΰ 
πεπερασμένου, ώς διϊσχυρίζονται δτι έξάγουσι τηνγνώσιν ταύτην 
οί πανθεϊσταί; δέν δυνάμεθα νά συνταυτίσωμεν τό άπειρον με
τά τοΰ πεπερασμένου" καϊ έάν ή λογική μέθοδος ούδέν έτερον 
ποιεί ?) νά έξαγάγτι έκ τίνος πρώτης έννοίας δλας τάς δευτερευού- 
σας, δσαι δυνάμει ένυπάρχουσιν είς αύτήν, έάν άφ’ έτέρου τό 
πεπερασμένον δέν συνταυτίζεται μετά τοΰ άπειρου, δέν είναι έ
πομένως έννοια ήτις δυνάμει περιέχεται είς τό άπειρον, τίνι τρό
πω διά τής λογικής έξαγωγής νά έννοήσωμεν καθαρώς τό πεπε
ρασμένον, νά λάβωμεν πλήρη γνώσιν τών νόμων οίτινες διέ- 
πουσι τά δντα καί τά φαινόμενα, δσα παρέχει ή παρατήρησις 
τοΰ κόσμου; καί διά τοΰτο, δταν οί πανθεϊσταί έπιχειροΰσι 
την λογικήν ταύτην έξαγωγήν, αναγκάζονται νά προσδράμωσιν 
είς τινα αύθαίρετον έξήγησιν τοΰ πεπερασμένου διά τοΰ άπειρου. 
Καί τωόντι, έάνθέλωμεν νά έφαρμώσωμεν τήν λογικήν έξαγωγήν 
είς τό άπειρον, ούδέν έτερον δυνάμεθα νά λάβωμεν ώς πόρισμα 
τής λογικής ταύτης έξαγωγής η αύτό τό άπειρον" δυνάμεθα δηλ. 
διά τοΰ συλλογισμοΰ ν’ άποκτήσωμεν ιδέαν περί τών προσόν
των, περί τών ιδιοτήτων αύτοΰ, ένΐ λόγω, δυνάμεθα την έννοιαν 
τοΰ άπειρου ν άναπτύξωμεν δι άλλων εννοιών άπειρων πάντοτε 
προσόντων καί ιδιοτήτων, διότι ή έννοια τοΰ άπειρου δέν δύνα- 
ται νά παράσχΐ) ?ι δ,τι περιλαμβάνει, δηλαδη άπειρα προσόντα, 
άπειρους ιδιότητας. Επομένως δσάκις ol πανθεϊσταί ήθέλησαν 
νά έξάγωσιν έκ τοϋ άπείρου τό πεπερασμένον, ήναγκάσθησαν 
νά προσδράμωσιν εις τ ι αυθαίρετον μέσον. Ποιον δε τοΰτο , Ας 
ίδωμεν/ώς έπί παραδείγματος, τίνι τρόπω δ Σπινόζας έξηγαγε

τό πεπερασμένον έκ τοΰ άπείρου. Τό άπειρον ύπα'ρχει, λέγει δ 
«πινόζας, είναι η (υτειροζ ύκό(τΐ[ΐ(τΐζ9 ητις πρέπει νά έχ^ άπειρα 
προσόντα, καί έκαστον τούτων πρέπει νά έχ*, έξ άνάγκης άπει
ρους τρόπους ύπάρξεως. Καί άχρι τοΰδε δ συλλογισμός προβαί
νει όρθώς. Αλλ δταν διά τής έννοίας τοΰ άπείρου θέλει νά έξη- 
γησιρ αύτην την φύσιν τοΰ πεπερασμένου, άναγκάζεται τά άπει
ρα ταΰτα προσόντα, ατινα απείρους έχουσι τρόπους άναπτύξεως, 
να περιορισ^ είς δυο μόνα, καθότι δύο καί μόνα παρέχει είς αύτόν 
ούχί ή συλλογιστική μέθοδος, %ί ύποθέτει δτι μόνον μεταχειρί
ζεται, άλλ αύτη ή παρατήρησις τών γεγονότων. Δύο προσόντα 
παρεχει ή παρατηρησις τών κοσμικών γεγονότων, τήν νόησ ιν  
και την εχτασ ιν, καί έπομένως άντιφάσκων πρός έαυτόν, καί 
αύθαιρέτως άποβάλλων την μέθοδον ήν άπ’ άρχής ήσπάσθη, 
προβαίνει δ Σπινόζας εί; την έξήγησιν τοΰ άπείρου διά τοΰ πε
περασμένου, εί; την άνάλυσιν τής έκτάσεως άφ’ ένόςκαί τής νοή* 
σεως αφ έτέρου' καί εντεύθεν γινώσκετε δτι έξέρχονται αί 
μεταφυσικαί, αί φυσικαί καί ήθικαί θεωρίαι τού Σπινόζα. Ωσαύ
τως και δ Εγελος, οταν θελη να έξηγήσ^ τό πεπερασμένον διά 
τοΰ άπειρου, ?ι νά έςαγάγιρ λογικώς έκ τοΰ άπείρου τό πεπερασ- 
μενον, άναγκάζεται να έπινοήστι έννοιαν τινά, ήτις είναι βεβαίως 
άκατανόητος και αδικαιολόγητος, τήν έννοιαν τής γεγέσεως, τοΰ 
γενεσθα ι, τής πραγματοποιησεως* ή πρώτη έννοια τοΰ Εγέλου 
δεν είναι ή άπειρος ύπόστασις τοΰ Σπινόζα, ήτις έννοοΰμεν τού- 
λάχίστον δτι δύναται νά άναπτυχθ?), διότι είναι ή μεγίστη πραγ- 
ματικότης, άλλ ή πρώτη έννοια τοΰ Εγέλου είναι αύτή ή ϊόέα , 
σημειώσατε τοΰτο, ητις είσετι δέν έπραγματοποιήθη, δέν άνε- 
πτυχθη, αύτη ή ίδεα, ητις δεν είναι είμή δ πρώτος δρος τοΰ ]Ε- 
γελιανοΰ συλλογισμού, καθ δσον άκολούθως αύτή ή ιδέα μερί
κευε» έαυτην, καί έπί τέλους έπανέρχεται είς έαυτήν. Τί είναι 
αύτη ή ιδέα, ητις δέν έπραγματοποιήθ/) είσέτι, δέν συνεπληρώ- 
θη δια τής ίδιας άναπτύξεως, έπειδή συμπληροΰτάι μόνον διά 
τής έπανελεύσεως είς τήν έαυτής άρχήν ; Είναι τό μηδέν, άπλή 
«φαίρεσις, ητις έχει ανάγκην πραγματοποιησεως' είναι άπλή έν



νοια, 5ίτΐί ακολούθως γίνεται δν,*υλη,κόσμος, άνθρωποτης. ΕπΟ" 
μένω; λίαν αυθαίρετος είναι ή μέθοδος αυτη τής έξαγωγή;, οταν 
έκ τοΰ απείρου δι'ίσχυρίζεται ό φιλόσοφος νά έξαγάγη λογικώς 
•to πεπερασμένον' διότι ή αναγκάζεται νά προσδραμη είς διδό
μενα, ατινα άλλοθεν πορίζεται, ώς δ Σπίνοζας, καί ώς έκ του
του νά περιπέση είς άντίφασιν αύτός προς έαυτόν, ή βιαζεται 
δρμώμενος άπό τοΰ άφηρημένου, νά μείνη είς αυτό, ο ές-ι έπί τοΰ 
μηδενός νά ένεργήσΐί), και έκ τοΟ μηδενός να έξαγαγη το παν,
$ άπό τοΰ άφηρημένου νά μεταβϊί είς τό συγκεκριμένον, και τοΰ
το νά έξηγήβη δι'εκείνου, περιπίπτων είς άλλην έλεεινοτέραν 
άντίφασιν. Τοιαύτη 5j άνάγκη, είς ?|ν εϋρίσκονται οί πανθεϊσταί, 
οταν θέλωσι διά τής συλλογιστική; μεθόδου νά έξαγάγωσιν τίιν 
θεωρίαν τοΰ παντός.

’Αλλά μέχρι τοΰδε ύπεθέσαμεν, δτι αΰτη ή λογική έςαγωγη» 
$ν μεταχειρίζονται οί πανθεϊσταί, ταυτίζεται με την πραγμα
τικήν έξαγωγήν, δι’ ής παράγονται τά δντα, και εϊπομεν bit 
οϋτος είναι δ ίσχυρισμός τ ώ ν  πανθεϊστών, οτι ή λογική εξάγω 
γή τοΰ πνεύματος ταυτίζεται με τήν πραγματικήν παραγωγήν 
τών δντων, καί έντεΰθεν δ παραλληλισμός μεταξύ τών άπειρων 
συλλογισμών, οδς έπαναλαμβάνει ή λογική έξαγωγή, και τών ά
πειρων συλλογισμών, δι’ ών πραγματοποιείται δ κοσμος. Αλλ 
ας ίδωμεν ήδη, έάν ή ταυτότης αδτη δΰναται νά γίνη δέκτη, έαν 
δυνάμεθα νά εχωμεν άπόδειξίν τινα τής νομιζομένης ταυτότητος 
μεταξύ τής έν τώ πνεύματι λογικής έξαγωγής καί τής έν τώ κόσμω 
παραγωγής τών δντων. ή  λογική έξαγωγή υποθέτει κατάταξιν τ ι- 
να τών έννοιών, έπειδήάνευκατατάξεως δ&ν εχομεν τ η ν  σχετικήν 
περιεκτικότητα τών έννοιών είς^ν άνάγεται έπί τέλους οίαδηποτε 
συλλογιστική έργασία'διότι ένθυμεΐσθε δτι διά τής καταταςεως 
εχομεν τά γέκη καί τά είδη , δτι τά γίντ\ και τα ειδτ) είναι έννοιαι 
γενικαί καί άφηρημέναι, άλλαι άλλων εύρύτεραι, αΐτινες περιέχου- 
σι καί περιέχονται έν άλλήλαις, καί δτι δυνάμει τής σχετικής 
ταύτης περιεκτικότητος τών έννοιών μορφόνομεν τους συλλογι- 
σμοίις, Ιφαρμόζοντες τήν άρχήν τή; ταυτότητος. Τοιαυτη ή λο

γική έξαγωγή’ καί αυτη έξ άνάγκης υποθέτει τήν κατάταξιν τών 
έννοιών. Αλλ’ ή κατάταξις αυτη είναι μάλλον άπόδειξις τής ά- 
σθενεία; τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος, δπερ δεν δύναται διά μιας 
νά συλλαβή τήν εσωτερικήν ΰπόστασιν, τήν ένδοτάτην φύσιν 
καί τήν έξωτερικήν πραγματικότητα τών δντων, καί μόνον διά 
τής παρατηρήσεως τών δντων καί φαινομένων, διά τής άφαιρέ- 
σεως τών κοινών είς πολλά φαινόμενα χαρακτήρων, διά τής συ- 
νενωσεως τών χαρακτήρων τούτων, διά τής κατατάξεως αύτών 
εις τινα λογικήν κλίμακα τών έννοιών, δύναται νά άνακαλύψη 
τους νόμους τή; φύσεως, καί έπ’ αύτών νά επιφέρω συλλογισμούς, 
νά προβή δηλαδή εις τε τήν ευρεσιν καί τήν άπόδειξίν τοΰ άλη- 
θοΰ;. Τοιαύτ/] ή λογική άπόδειξις. Αλλ’ ή πραγματική παραγω
γή τών δντων προβαίνει άλλως πω ;, κατά τινας νόμους διαφό
ρους τών νόμων, είς ο’ύ; υπακούει τό άνθρώπινον πνεΰμα κα
τά τήν λογικήν εξαγωγήν. Πώς πραγματοποιείται ή γένεσις τών 
δντων έν τώ κόσμω; Χωρίς νά έμβαθύνωμεν είς δλας τάς θεω
ρίας τής φυσικής έν γένει καί τών κατά μέρο; έπιστημών, έκα
στος ύμών γινώσκει, δτι ή γένεσις, δηλ. ή πραγματοποίησις τών 
φαινομένων τής υλικής φύσεως, Γίνα περιορισθώμεν είς ταύτην 
καί μόνην, άνάγεται έπί τέλους είς τήν χ ίνη σ ιτ , δτι αδτη πα· 
ράγει διάφορα φαινόμενα, ατινα μελετά δ επιστήμων καί άτι
να προσπαθεί ν άναγάγη είς τινας; γενικούς νόμους. Κίνησις, 
επομένως μεταβολή άδιάκοπος τών φαινομένων, σταθερότης 
κατά τήν μεταβολήν ταύτην, καί έντεΰθεν νόμοι γενικοί, οΰ; προσ
παθεί νά άνακαλύψ^ι τό άνθρώπινον πνεΰμα. Τοιαύτη ή γέ/εσις, 
ή πραγματική παραγωγή τών δντων. Ερωτώ δε τώρα ύμας τ^ 
κοινόν μεταξύ τής παραγωγής ταύτης καί τή; λογικής έξαγωγής, 
ήτις δέν δύναται νά γίνη, έάν μή προηγηθϊί ή κατάταξις εκεί
νη τών έννοιών, ή τις,ώ ; έλέγομεν, εΐναι άπόδειξις τής αδυναμίας 
μάλλον ή τής παντοδυναμίας τοΰ ανθρώπου; Επομένως, δπωσ- 
δήποτε καί άν έξετάσωμεν τήν χρήσιν τής λογικής μεθόδου, 
ε’ίτε ώς πρός τάς πρώτας έννοιας, άφ’ ών δρμώνται οί πανθεϊ- 
σταί, είτε ώς πρό; τήν κατάλληλον χρήσιν αύτή; /.ατά μόνα;



τά ; μαθηματικά; έπιστήμας, εϊτε τέλος siv παραβάλωμίν τήν 
πρόβασιν τής λογικής μεθόδου, θεωρουμένη; καθό μεθόδου καί 
άποδείξεως καί είιρέσεως τοΰ αληθούς, πρό; τήν πρόβασιν τή; 
παραγωγή; τών δντων καί φαινομένων, άναγκαζόμεθα νά δμο- 
λογήσωμεν δτι ή κατά τά πανθεϊστικά συστήματα άποκλειστικϊΐ 
χρήσι; τή; μεθόδου ταύτη; ούδέν έτερον είναι ή κατάχρησι; 
μια; τών πολυτιμωτέρων δυνάμεων τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος» 
Καί ταΰτα ώ ; προ; τήν μέθοδον.

Ποια τελευταΐον τά εξαγόμενα, δσα άπολαμβάνουσι οί παν* 
θε'ΐσταί έκ τή ; χρήσεοις τής μεθόδου ταύτης; Βϊβαίως δσοι κατά 
πρώτον αντιλαμβάνονται τών μεγάλων εκείνων ποιημάτω ν  (ά; 
τά χαρακτηρίσωμεν μέ δνομα άρμόζον εις αύτά), ατινα παρου- 
σιάζουσιν οί φιλόσοφοι ο&τοι ώς φιλοσοφικά συστήματα,εκπλήτ
τεται* έχουσι τά συστήματα ταΟτα θέλγητρα ένίοτε ανίκητα, 
καθ’ δσον διά τής μεγάλης Ινότητος, ήτις συνδέει τά διάφορα αυ
τών μέρη, διά τοϋ μεγάλου σκοποΰ, 3ν προτίθενται, διά τή; 
αύστηρας καί κατά τό φαινόμενον άλανθάστου μεθόδου, δι ής 
προβαίνουσι, φαίνονται τφόντι προορισμένα πρό; δριστική* 
έξήγησιν τοϋ παντό;. Αλλ’ έάν άμερολήπτως, καί οΰχί διά τή; 
φαντασίας, άλλά διά τοϋ λόγου έξετάσωμεν τά εξαγόμενα αύ— 
τών, θέλομεν ίδεϊ λίαν εύκόλω; οτι οϋσκοδώ; παραμορφόνουσι 
καί τόν Θεόν καί τόν άνθρωπον καί τόν κόσμον, ίποθέσατε, ώ; 
πρό; τόν κόσμον δτι δέν Οπάρχουσιν αί φυσικαί έπιστήμαι, α ι-  
τινες, προβαίνουσαι πάντοτε διά τής παρατηρησεως καί τής ε
παγωγής, προσπαθοϋσι ν άνακαλύψωσι βαθμηδόν του; νομού; 
Ίή; φύσεως, καί εί; τήν άνακάλυψιν τούτων προχωροϋσιν αύξά- 
νουσαι πάντοτε του; θησαυρού; των, δποθέσατε δτι δέν ύπάρ- 
χουσι, καί δτι θέλετε νά έννοήσητε τήν Ολικήν ταύτην κτίσιν έν γί 
εΟρισκόμεθα διά μόνη; τή; άναγνώσεω; τής φ ιλοσοφ ίας τής  
φύσεως τοϋ Εγέλου λ. χ. η τοϋ Σχελίγγου ή διά τών ολίγων 
κεφαλαίων, δσα καθιέρωσεν εί; τήν μελέτην ταύτην ό Σπινόζα;" 
ένί λόγφ, διά μόνων τών βοηθημάτων δσα παρέχει δ πανθεϊσμό;* 
βεβαίως θέλετε αναγνωρίσει δτι ή έννοια flv λαμβάνετε, είναι

λίαν άτελής. Δύνασθε νά έννοήσητε φυσικήν άνευ παρατηρησεως, 
άνευ πειραμάτων, φυσικήν έκ τών προτέρων, κατασκευαζομέ- 
νην διά τινο; λογική; εξαγωγή;, ήτι; αύθαιρέτω; διϊσχυρίζεται 
δτι έκ τή; έννοίας τοϋ άπείρου δύναται νά λάβιρ οϋ/ί μόνον τήν 
υπαρξιν τοΰ πεπερασμένου, άλλά καί αύτήν τήν πραγματικήν 
άνάπτυξιν άύτοϋ,καί αύτού; τού; νόμου; τής άναπτύξεως ταύτης; 
δύνασθε νά έννοήσητε χημίαν άνευ άναλύσεως, ζημίαν έκ τών 
προτερων, ητις μορφόνεται διά τής συλλογιστικής έκείνη; μεθό
δου, ήτις, τεθείσης μια; έννοια; οΐασδήποτε, έκ ταύτη; διά τ ι-  
νο; άτελευτητου σειρά; συλλογισμών, προτίθεται νά έξηγήσ^ 
την σύστασιν τών ύλικών δντων, τήν σύστασιν τών σωμάτων; 
ώσαυτω; δεν δύνασθε βεβαίω; νά παραδε^θήτε φυσικήν Ιστο
ρίαν, ητι; δέν μορφόνεται είμή διά τής συγκρίσεως τών διαφόρων 
όργανισμών τών ζώων, διά τής παραβολή; των οργανισμών τού
των, ΰια τή; συστασεω; τών μεγάλων έκείνων κατατάξεων, τάς 
όποια; αείποτε τελειοποιοΰσιν ol έπιστήμονε;. Εάν δέ άπό τή; 
περιορισμένη; καί σχετικώ; μικρά; καί άσημάντου ταύτη; υ
δρογείου σφαίρα; ύψώσητε τό πνεϋμα εί; τήν θεωρίαν τών ού- 
ρανίων σημάτων, τά δποΐα είναι άναρίθμητα, τών δποίων τού; 
νόμου; μελετώσιν άδιακόπω; οί έπιστήμονε; έκ μεγάλων δια
λειμμάτων, άπό τοΰ ένός άκρου τής γή; εί; τό άλλο, έάν δψώ- 
σητε τό πνεϋμα εί; τά; αστρονομικά; θεωρίας, άς δύνανται μό
νον να συμπληρώσωσιν οί αιώνες, καθ’ δσον διά τών αιώνων προ- 
βαινουσι καί τελειοποιούνται, διά τής παρατηρήσεως πολλών άν- 
θρωπων, διεσπαρμένων καί κατά τήν άπειρον έκτασιν τοϋ τόπου 
καί κατα την άπειρον άπόστασιν τοΰ χρόνου, έάν τά ; άστρονο- 
μικας θεωρίας θελήσητε νά έξηγήσητε διά τή; συλλογιστική; με- 
6ό()ου, διά τή; έςαγωγή; τοΰ πεπερασμένου έκ τοΰ άπείρου, βε
βαίως θέλετε ελεεινολογήσει τήν τόλμην καί αυθάδειαν τών παν- 
0»ίστών, ούδε ήθέλετε πιστεύσει, είμή έάν ίδίοις δμμασιν έβλέπετε 
αύτην, φρασιν τινα τοΰ Εγέλου, λέγοντος ίδίω; περί τών άς·ρο- 
νομικών άληθειών, δτι δ άπειρο; άριθμό; τών αστέρων, οδς ό- 
ρώμεν έν τώ στερεώματι τήν «ύτήν έχει σημαντικάτητα ώς



πρός τίιν φιλόσοφον, $|ν ϊχεικαί άπλοΰν έξάνθηματοΰ δέρματος’ 
ώστε περιττόν είναι νά μελετήσωμεν αυτούς. Περιττόν βεοαιως, 
καί μάλιστα γελοΐον είναι νά έλπίσωμεν δτι διά τής δντολογι- 
κή;, διά τής συλλογιστικής μεθόδου δυνάμεθα νά μορφωσωμεν 
Ιδέαν τινά τοϋ μεγάλου έκείνου συστήματος τοϋ π*ντός, δπερ 
αιωνίως έφέλκει την προσοχήν τών σοφών, και τοϋ όποιου 
ή γνώσις ήθελεν είσθαι τό ένδοξωτερον άξιωμα και το υ<γΐηλοτε 
ρον καύχημα τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος. Τοιοΰτος ό κόσμος κα *
τά τους πανθϊϊστάς.

Εάν δέ έξετάσωμεν ποία ή θεωρία τοϋ ανθρώπου κατά τά συ
στήματα ταϋτα, θέλομεν Ιτι μάλλον πεισθϋ δτι είναι παρα- 
μόρφωσις τής ανθρώπινης φύσεως. 0  άνθρωπος, κατα τους παν» 
θε'ίστάς δλους ανεξαιρέτως, είναι μόριον τοϋ απείρου' J) ιδεα του, 
τό πνεΰμα του είναι μία τών ίδεών τοΰ Θεοΰ, λεγει δ ^πινο-,α, 
δ άνθρωπος είναι τό σημεΧον, καθ’ 8 δ Θεός φθάνει έπί τέλους είς 
πλήρη συνείδησιν έαυτοΰ, λέγει δ Εγίλος' είναι μόριον εϊτε τής 
ύλης κατά τους ύλιστάς τών πανθεϊστών, εϊτε τοΰ πνεύματος 
καί τής υληςτοΰ Θεοΰ κατά τους πνευματιστας είναι έν ένι λό 
γω ψυχή και σώμα' άλλ’ ή ψυχή είναι Ιν τών ελάχιστων μορίων 
τής πνευματικής ΰποβτάσεως, τής νοησεο);, κατα τον -/.ινόζα, 
τοΰ Θεοΰ· τό σώμα εΤναι είς τών απείρων τρόπων τή; έκτασεως 
τοΰ Θεοΰ, καθότι τό παν ούδέν ετερον είναι ή νόησις και έκτασις, 
συνδυαζόμεναι, αιωνίως παρατεινόμεναι καί δι άπειρων τρόπων 
έπ’ άπειρον άναπτυσσόμεναι. Εν άλλοις λόγοι;, δ άνθρωπος είναι 
μηχανικόν τι ον, δπερ αναπτύσσεται καθώ; δλα τά άλλα δντα τής 
φύσεως, είναι ον, δπερ, είτε λογικόν εϊτε άλογον, ύπακουει εις 
τινα σιδηράν ανάγκην, αναπτύσσεται κατά τινας νόμους αναγ
καίους, άπαραβιάστους. Ποΰ λοιπόν ή ατομική εκείνη ενέργεια και 
ελευθερία, περί ή; αδύνατον ν’άμφιβάλωμεν, διότι είναι άρχή προ- 
κύπτουσα έναργώς έκ τής παρατηρήσεως κα'ι τών νοητικων καϊ 
τών /ιθικών φαινομένων, καί ευρομεν αύτήν άπ άρχή; δτε έμϊ- 
λετώμεν καί αύτήν τήν ύλικωτέραν τών νοητικών δυνάμεων, 
τήν διά τών αισθήσεων άντίλήψιν τών εκτός; ποΰ ή ήθικη έκεί-

νη έλευθερία, άνευ τής δποίας οΰτε ευθύνην δυνάμεθα νά έννοή- 
σωμεν, ουτε αρετήν οΰτε κακίαν, οΰτε άξιομισθίαν οΰτε άναξιο- 
μισθίαν, άνευ τής δποίας ούδεμίαν πρόοδον δυνάμεθα νά έννοή- 
σωμεν, εϊτε τοΰ ατόμου εϊτε τής άνθρωπότητος, ούδένα τών θε
σμών καί νόμων, οδ; έρ^ύθμισεν ή σοφία, καί έπέβαλεν αύτή ή 
ανάγκη τής άνθρωπότητος; καί έάν ύποθέσωμεν οτι πρός στιγ
μήν δ άνθρωπος δύναται νά πεισθϊ) περί τών πανθεΐστικών άρ
χών, δύναται δηλαδή νά πεισθί} δτι δέν είναι ελεύθερος, δτι 
ούδεμίαν εχει ευθύνην περί τών πράξεών του, δτι αναπτύσσεται 
ώς το φυτόν καί τό ζώον, βλέπετε είς δποίας οίκτράς συνεπείας 
ήθελε ψθάσει- ήθελε βεβαίως καταργηθή πασα ηθικό της, δ άν
θρωπος θεωρών έαυτόν ώς μόριον τοΰ απείρου, ?] ώς αύτήν (κα
τά τούς τελευταίους πανθε'ίστάς) τήν ένσάρκωσιν και ένανθρώπη- 
σιν τοΰ απείρου, ώς τό 5ν, έν φ 6 Θεός φθάνει είς πλήρη συνεί- 
δησιν έαυτοΰ, ήθελε θεωρήσει έξ ανάγκης δλα τά κινήματα τής 
καρδίας αΟτοΰ, όλαςτάς ορέξεις καί έπιθυμίας καί πάθη, ώς αναγ
καία φαινόμενα τής άναπτύξεως τοΰ απείρου, ήθελε θεοποιή
σει έαυτόν, δ Ιστιν ήθελε καταντήσει είς έξευτελισμόν χείρονα 
τοΰ έζευτελισμοΰ τών ζώων. Καϊ πραγματικώς είς έκείνας τάς 
κοινωνίας, καθ’ άς τά πανθεϊστικά ουστήαατα έπικρατοΰσιν, ού- 
χΐ ώς φιλοσοφικά δόγματα, άλλ’ ώς θρησκευτικά, καί άς δέν 
έφώτισεν είσέτι κατά δυστυχίαν τό φώς τής άληθοϋς θρησκείας 
καί τής άληθοΰς φιλοσοφίας, παρατηροΰμεν τόν ηθικόν τοΰτον 
μαρασμόν, τήν ήθικήν εκείνην χαύνωσιν καί στασιμότητα, ήτις 
χαρακτηρίζει λαούς τινας τών Ινδιών, τήν Ιλλειψιν δλων έκείνων 
τών στοιχείων, δι’ ών ό άνθρωπος άποδεικνύει καί τήν πνευμα
τικήν καί τήν ήθικήν δύναμίντου, καί τό νοητικόν καί τό ήθικόν 
αύτοΰ μεγαλεΧον, καί δι’ών άναγνωρίζει έαυτόν ναί μέν Υποκεί
μενον είς τούς νόμους τής θείας προνοίας, άλλ’ ούχ ήττον νοή- 
μονα καί ελεύθερον συνεργόν αύτών τών σχεδίων τής Θεότητος.

0 ;  πρός τόν Θεόν τέλος,τό τρίτον άντικείμενον οίασδήποτε φιλο
σοφικής μελέτης, τό άντικείμενον έκεΧνο τοΰ δποίου καί ήμεΧς θέλο
μεν προσπαθήσει νά μορφώσωμεν Θεωρίαν τινά , καθοσον τήν Οεω-



ρίαν ταύτην δύναται νά μορφώσ^ το ανθρώπινον πνϊΰμα, μεγίσί?) 
παραμόρφωσή καί ένταΰθα αύτή; τή; θεία; φύσεω; καί ούσία;. Καί 
τώ δντι, δπωσδήποτε και άν συλλάβωμεν τίιν Θεδν, συλλαμβάνο·* 
μεν αύτδν άπειρον-είς δέ τήν έννοιαν τοϋ άπείρου περιέχεται fi Ivvoiot 
οίασδήποτε τελειότητος, έπομένως καί τή; απολύτου έλευθερία;, 
καί τή; απολύτου προσωπικότητο; καί άνεξαρτησία;.Θέλομεν ίδεϊ, 
κατά τά; θεοσοφιχάς θεωρία;, τίνι τρόπω τά θεία προσόντα δύναν- 
ται νά έννοηθώσιν. Αλλ’έντοσούτο) οΐονδήποτε άνθρωπον και άν έ- 
ρωιήσητε, εϊτε Ιν τώ παρόντι, εϊτε έν τώ παρελθόντι διά τή ; Ιςο- 
ρίας, θέλει άπαντήσει, βτι δ 0εο; είναι τδ τελειότατον τών δντων. 
’Αλλ’ έάν είναι τί» τελειότατον τών δντων, πώ ; οί πανθεϊσταί 
τολμώσι νά ύποβάλωσι τδ τελειότατον τοϋτο ον εϊ; τινα άνε- 
ξήγητον ανάγκην, εϊ; τινα τυφλήν ειμαρμένην, δι’ η; άναγκαίως 
πραγματοποιείται, άναγκαίω; αναπτύσσεται, διέρχεται τά πολ
λά στάδια τή; πραγματική; παραγωγή; τών δντων, άναγκαίω; 
μεταβάλλεται εί; δλην και κόσμον καί άνθρωπότητα, άναγκαίω; 
έπί τέλους, άφ’οδ συμπληρωθώ f) μεγάλη αύτοΰ άνάπτυξις, άπο- 
κτδ ί συνείδησιν έαυτοΰ διά τοϋ άνθρώπου καί έν τφ άνθρώπφ;ποϋ 
ή παντοδυναμία τοϋ Θεοΰ \ ποΰ ή ύψιστη σοφία του; ποΰ ή ά
πειρο; αύτοΰ άγαθότης; ποΰ ένί λόγω ή έννοια έκείνη τή; Θεο- 
τητο;, ην εύρίσκομεν καί εί; τά ύψηλότερα πνεύματα τών φιλο* 
σόφο>ν, καθώ; καί εί; τά ταπεινότερα τών άπλουστέρων άνθρώ- 
πω ν; Κατά τή; τριπλή; ταύτη; παραμορφώσεω; τοΰ κόσμου, 
τοΰ άνθρώπου καί τοϋ Θεοΰ έγείρονται αύτά τά γεγονότα, αύ
τη ή διαμαρτύρησι; τή; άνθρωπίνη; συνειδησεω;" καί έάν θελή- 
σωμεν νά λάβωμεν 8ν μόνον γεγονδ;, οπερ και μόνον κηρύττει 
τδ παράλογον τών λογικών τούτων θεωριών, α; παρατηρήσωμεν 
αύτην τήν τύχην τή; τελευταία; πανθεϊστική; σχολή;. Ποΰ κα- 
τ-ήντησεν δ Εγελισμδς τήν σήμερον ;  καί ποια είναι ού μόνον τά 
πνευματικά καί άπλώ; φιλοσοφικά αποτελέσματα τή; νέα; Γερ
μανική; φιλοσοφία;, αλλα τα κοινωνικά καί πολίτικα, Α; 
άπαντήσωσιν αύτά τά πράγματα, αύτή ή σύγχρονο; κοινωνική 
καί πολιτική Ιστορία τή; Γερμανία; καί τή; Ευρώπης.

Μ » Θ Ο imm

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΩANNOY ΟΥΣ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ 

ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ

ύπό Βολταίρου,

Τά πρδ; τού; Ρωμαίου; καθυποταχθένταέθνη έξεβαρβαρώθη- 
σαν κατά τδν τή; Αύτοκρατορία; διαμελισμδν, καί τά άλλα 
υπήρξαν πάντοτε βαρβαρα. Τδ γράφειν καί άναγινώσκειν ησαν 
έπιστήμαι ήττον κοιναί πρδ Φρεδερίχου τοΰ Δευτέρου* καί τδ 
περίφημον κυριαρχικδν προνόμιον, δι’ ου ό εί; ποινήν θανάτου 
καταδεδικασμένο; ήξιοϋτο τή; χάριτο;, δσάκι; έγίνωσκε ν* άνα- 
γινωσκη, είναι βέβαια ή μεγαλύτερα άπόδειξι; τή; άποκτηνώ- 
σεω; τών χρόνων έκείνων. Οσ&) μάλλον δέ δ λαδ; ητον άνεξέρ- 
γαστο;, τόσφ μάλλον ή έπιστήμη, καί μάλιστα ή Θεολογία πα- 
ρέσχε πρδ; τον κλήρον, καί πρδς τού; εύσεβεί; τήν φυσικήν εκεί
νην έπί τών ανθρώπων εξουσίαν, τήν δποίαν ή τών φώτων ύπε- 
ροχή δίδει πρδς τούς διδασκάλου; επί τών μαθητών, έκ  ταύτης 
τή ; εξουσία; έγεννήθη ή ισχύ;· καί έν Γερμανία λοιπδν καί έν 
Αρκτφ ούδεί; ύπήρξεν έπίσκοπο; μή ών κυριάρχη;· ούδε!; έν Ι
σπανία, Γαλλίοιτε καί Αγγλί$ μή άντιποιούμενο; τών βασιλι
κών δικαιωμάτων. Εκαστο; σχεδδν ήγοόμενο; έγένετο πρίγκηψ· 
καί ol Πάπαι, άν καί καταδιωκόμενοι ησαν οί βασιλεΐ; άπάντων 
τών Κυριαρχών. Τά έκ τή; εύπορία; έλαττώματα καί αί έκ τής 
σπουδαρχία; καταστροφαί έπανηγαγον τέλο; τού; πλείς-ου; τών 
έπισκόπων καί ηγουμένων εϊ; τήν άμάθειαν τών λαϊκών. ΑΙ τών 
Παρισιων, Βονωνια; όξωνίου Ακαδημίαι καθιδρυθεΐσαι κατά 
τήν δεκατην τρίτηνέκατονταετηρίδα,έθεράπίυσαν τήν ύπδ τοΰ βα
θύπλουτου κλήρου έγκαταλελειμμένην έπιστήμην. Οί Διδάκτορε; 
τών Ακαδημιών τούτων, οΤτινε; δέν ησαν είμή θεολόγοι, έξανέ- 
στησαν μετ’ ού πολύ κατά τών σκανδάλων τοΰ λοιποΰ κλήρου· 
καί ό ζήλος τοΟ νά διαπρέψωσι παρέσυρεν «ύτούς είς τήν έρευναν



τών μυστηρίων, άτινα προς τό καλόν τής ειρήνης ώφειλον νά ί -  
ναι πάντοτε κεκαλυμμένα.

0  διαρρήξας τό κάλυμμα μετά πλειοτέρας παραφορά;, ύπήρ- 
ξεν ίωάννης 6 Βικλίφ, διδάκτωρ της έν όξωνίω Ακαδημία;· έ- 
κήρυττε καί εγραφεν έν φ  Ούρβΐνος δ Πέμπτος καί δ Κ,λήμης 
κατεσπάραττον τί)ν Εκκλησίαν διά τοϋ έαυτών σχίσματος, δημο- 
σιεύοντες δ είς κατά τοΰ άλλου σταυροφορίας, ίσχυρίζετο δέ ό
τ ι ώφειλον νά πράξωσι διά παντός δ,τι ή Γαλλία έπραξεν άλ
λοτε, νά μη άναγνωρίσωσι δηλ. πώποτε οίονδήποτε Πάπαν. Την 
ιδέαν ταύτην ένεστερνίσθησαν πολλοί των μεγιστάνων, οίτινες 
έκ πολλοΰ ήγανάκτουν βλέποντες την Ρώμην μεταχειριζομένην 
την ’Αγγλίαν οίονεί έπαρχίαν άλλ’ h ιδέα αυτη κατεπολεμήθη 
ύπό πάντων τδν συμμεριζομένων την ωφέλειαν τής ύποταγής 
ταύτης.

0  Βικλίφ εδρεν όλιγωτέραν προστασίαν ώς Θεολδγος ?ι ώς 
Πολιτικός' άνενέωσε καί τά παλαιά φρονήματα τά μετά τοϋ Βε- 
ραγγιέρου έξορισθέντα, Οποστηρίξας δτι ούδέν πρέπει τις νά π ι- 
στεύη άδύνατον καί αντιφατικόν, δτι ούδέν συμβεβηκός ύπάρχει 
άνευ τής ύποκειμένης Οποστάσεως, ότι τό σώμα δέν δύναται 
συνάμα νά ύπάρχη δλοσχερές μυριαχοϋ, καί δτι αί τερατώδεις 
αυται ίδέαι ήδύναντο νά καταστρέψωσι τόν Χριστιανισμόν έν τώ 
πνεύματι οίουδήποτε διασώζοντος σπινθήρα λογικοϋ' έν ένι λό- 
γφ  δτι δ άρτος καί δ οίνος τής Ευχαριστίας διαμένουσιν άρτος 
κα'ι οίνος. Επεθύμει νά καθαιρέση τήν είς τήν Δύσιν εϊσαχθεΤσαν 
έξομολδγησιν, τάς άφέσεις, δι’ ών έπωλεΐτο ή τοΰ Θεοΰ δικαιοσύ
νη, τήν Ιεραρχίαν άποστάσαν άπό τής άρχετύπου άπλότητος.

Ο,τι οί Βωδαΐοι (Vaudois) έδίδασκον τότε έν κρύπτω, ουτος 
έδίδασκε δημοσίως* καί τό δδγμα αύτοϋ ούδέν σχεδόν διέφερε 
τών διαμαρτυρομένων τών μετά μίαν καί έπέχεινα έκατονταετη- 
ρίδα άναφανέντων μετ’ αΰτόν, καί τών πλειδνων έταιριών τών 
συσταθεισών πολί» πρότερον. Τό δδγμα του κατεστάλη μέν Οπό 
τής ύξωνίου ’Ακαδημίας, Οπό τών έπισκόπων καί τοΰ κλήρου, 
άλλά δέν άπεσβέσθη, Τά χειρόγραφά του καί τοι άτελή καί «σα

φή διεσπάρησαν διά μόνης τής περιεργείας τής διεγειρομένης 
έκ τής ύποθέσεω; τής εριδος κα'ι τής ίταμδτητος τοΰ συγγραφέως, 
ούτινος τά άμεμπτα ήθη παρεΤχον βαρύτητα είς τάς αύτοΰ δοξα
σίας. Τά συγγράμματά του είσεχώρησαν είς Βοεμίαν, χώραν πρό 
μικροΰ βάρβαρον, ήτις έκ τής μάλλον παχυλής άμαθείας μετέβαι- 
νεν είς άλλο τι είδος άμαθείας τής έπικαλουμένης πολυμαθείας.

0  Αύτοκράτωρ Κάρολος δ τέταρτος νομοθέτης Γερμανίας τε 
καί Βοεμίας καθίδρυσε πανεπιστήμιον έν Πράγα λαβών πρώτυ- 
πον τό έν Παρισίοις. Καί ήδϊΐ ήριθμοΰντο σχεδόν είκοσι χιλιά
δες μαθητών κατά τάς άρχάς τής δεκάτης πέμπτης έκατονταε- 
τηρίδος. Οί Γερμανοί δέ είχον τρεις ψήφους κατά τάς διασκέ
ψεις τής Ακαδημία;, καί οί Βοεμοί μίαν μόνην, ό ’Ιωάννης Ους 
γεννηθείς έν Βοεμία, καίγενόμενος προλύτη; τής Ακαδημίας ταύ
της, καί πνευματικός τής Βασιλίσσης Σοφίας τής έκ Βαυαρίας, 
γυναικός τοΰ Βεγγεσλάου, κατώρθωσε δι’ αύτής νά έχωσιν οί αύ
τοΰ συμπατριώται τρεις ψήφους, καί οί Γερμανοί μδνον μίαν. 
Εκ τούτου παροργισθέντες οί Γερμανοί άπεχώρησαν καί ηλθον 
πρός τόν ’ΐωάννην Ους είς άδιάλλακτον Ιχθραν. Ελαβε δέ ούτος 
κατ’ έκεΐνον τόν χρόνον τινά συγγράμματα τοΰ Βικλίφ* καί τό μέν 
δόγμα αύτοΰ σταθερώς άπέρριψε, παρεδέχθη δμως δ,τι ή χολή 
τοΰ Αγγλου τούτου διέσπειρε κατά τών σκανδάλων τοϋ Πάπα 
καί τών επισκόπων, κατά τών έκσφενδονιζομένων άφορισμών 
μετά τοσαύτης κουφδτητος καί παραφοράς, τέλος κατά πάσης 
δυνάμεως έκκλησιαστική;, τήν δποίανδ Βικλίφ έθεώρει ώς σφε- 
τερισμόν. έντεϋθεν προσέλαβε πλείονας μέν έχθροός, εύοε δέ καί 
πολλούς προστάτας, καί μάλιστα τήν βασίλισσαν τήν δποίαν 
αύτός καθωδήγει. Κατηγορήθη ένώπιον τοΰ Πάπα ’ΐωάννου τοΰ 
εικοστού τρίτου καί έκλητεύθη νά παρουσιασθη κατά τό ετος 
4 4 1 1 ,  άλλ άπεποιήθη. Εκλητεύθη δέ πάλιν κατά τό < 4 1 4  

αμά συγκροτηθείσης τής έν Κωνσταντία Συνόδου, ήτις εμελλε νά 
κρίνη τούς Πάπας καί τάς δοξασίας τών ανθρώπων. Αλλά καί 
αύτός ό Αύτοκράτωρ Ιγραψεν είς Βοεμίαν ν’ άποστείλωσι αύτον, 
δπως δικαιολογηθη περί τοΰ δόγματος αύτοϋ.



0  ’Ιωάννης 03; τα μέγιστα θαρρών άφίκετο πρδ; την Σύνο
δον, ?νθα οΰτε έκεΐνος ουτε 4 Πάπα; ώφειλον νά ΐίλθωσιν. Ηλθε 
δέ παρακολουθούμενο; δπό τινων τή; Βοεμία; ευπατριδών, καί 
πολλών μαθητών αύτοΰ* άλλ’ ότι είναι οΰβιώδε;, προσήχθη έν
ταΰθα έφωδιαβμένο; διά τινο; διαβατηρίου τοϋ Αύτοκρατορος 
ύπδ χρονιάν 18 Οκτωβρίου 1414, οπερ ητο τδ συστατικωΤϊ,- 
ρον καί εύνο'ίκώτερον, δσων ήδύνατό τις ποτέ νά δώσ/ι, καί δι 
ου δ αύτοκράτωρ Ιθετε τδν φέροντα ύπδ τήν σκέπην του, κατά 
τε τδν διάπλουν, τήν διαμονήν, καί τήν έπάνοδον αύτοΰ.

Εφυλακίσθη αμα άφίκετο καί ή δίκη αύτοΰ είσηχθη συνάμα 
μετά τή; τοΰ Πάπα. Εδραπέτευσε δέώ; δ Πάπα;, άλλά συνελη- 
φθη ώ; εκείνο;’ καί άμφότεροι διεκρατήθησαν χρόνον τινά έν ττί 
αύτ^ φυλακή.

Τέλο; κατά τί» 1415 ένεφανίβθη πολλάκις σιδηροδέσμιο;. 
Υπεβλήθη εί; διαφόρου; έρωτήσεις περί τινων χωρίων τών συγ
γραμμάτων του’ άλλ δμολογητέον δτι ούδεί; ύπάρχει Sv να μη 
δύναται τ ι; ν’ άπωλέσΐ} έρμηνεύων τού; λόγου; αύτοΰ. Τις θεο
λόγος, τίς συγγραφεύς δύναται νά ίχη άσφαλή τήν ζωήν, έαν κα
ταδικάζεται είς τδν διά πυρδς θάνατον* πάς δ λέγων δτι δεν 0- 
πάρχει είμή μία Καθολική Εκκλησία περιλαμβάνουσα έν τφ έαυ- 
τής κόλπω πάντας τούς προωρισμένους’ δτι πάς άποβλητο; δέν 
είναι τή; έκκλησία; ταύτη;, δτι ol κοσμικοί άρχοντε; δφείλουσι 
νά ύποχρεώνωσι τού; ιερείς εί; τήν τήρησιν τοΰ νόμου* καί δτι ol 
μή αγαθοί Πάπαι δέν είναι οί τοποτηρηταί τοϋ Ιησοΰ Χριστού.

’ΐδού ποΐαι ησαν αί προτάσει; τοΰ ’ΐωάννου Ου;. Εξηγησε δέ 
πάσας ούτως ώστε ήδύνατο ν’ άξιωθή τής χαριτος' άλλ έννδουν 
αύτάς ούτως ώστε νά καταδικασθή. Πατήρ τις τή; συνόδου λέγει 
αύτώ* «Εάν δέν πιστεύψς είς τδ καθόλου έκ τού μέρους τοΰ πράγ
ματος δέν πιστεύεις εις τήν πραγματικήν παρουσίαν.» Ποιος 
συλλογισμός I Καίπόθεν ϋθελεν έξαρτασθαιήζωή τών άνθρωπων ! 
Αλλος τις είπε πρδς αύτδν’ «Εάν ή Ιερά σ ύ ν ο δ ο ς  άπεφασιζεν οτι 
είσαι μονόφθαλμο;, μάτην ήθελε; εχει δύο καλού; δφθαλμούς, 
ώφειλες νά δμολογήστ^ς δτι είσαι μονόφθαλμος»· 6  Ιωάννης Οΰ;

ούδεμίαν παρεδέχετο τών προτάσεων τοΰ Βικλίφ, αίτινες διαχω- 
ριζουσι κατά τδ παβδν τού; διαμαρτυρομένου; άπδ τή; Ρωμαΐ- 
κης έκκλησίας, καί δμω; κατεδικάσθη εί; τδν διά πυρδ; θάνατον. 
Ερευνών δέ τήν αιτίαν τοιαύτη; θηριωδίας, ούδέποτε ήδυνήθην 
νά εδρω άλλην είμή τήν έ'ξιν τή; ίσχυρογνωμίας fa  οί άνθρωποι 
άρύονται έκτών σχολών, υ ΐ  Πατέρε; τή; συνόδου «πατούν άπα- 
ραιτήτως τήν μετάγνωσιν τοΰ ’ΐωάννου 03ς· άλλ’ δ ’Ιωάννης 03; 
πεποιθώ; δτι είχε δίκαιον δεν ϋθελε παντελώς νά δμολογήση δτι 
έπλανάτο. 0 Αύτοκράτωρ δέ συγκινηθεί; είπε πρδ; αύτδν «Τί fl- 
θελε; δε ζημιωθη έάν άπηρνή™ την ψευδώ; προσαπτομένην σοι 
πλάνην;» Είμαι έτοιμο;, είπε, ν άρνηθώ παραχρήμ* πάσαν πλά
νην* επεται έκ τούτου δτι έγώ περ.έπεσα εί; α ύτή ν ;ό  ’Ιωάννη; 
03; έμεινεν άκαμπτο;* εδειξε κατά τί ή άρνησι; τή ; πλάνη^ 
διαφέρει τή; μεταγνώσεω;. Επροτίμησε νά καή ζών $ ν« όμο- 
λογήσίΐ δτι είχεν άδικον.

Η σύνοδο; ύπήρξεν άκαμπτος ώς έκεΐνο;· άλλ’ ή ίσχυρογνω- 
μία του νά ύποστή τδν θάνατον είχέ τι ήρωΐκόν’ έν ώ ή τή; κα
ταδίκη; ητο ώμοτάτη. 0 Αύτοκράτωρ καίτοι παρασχών αύτφ 
διαβατήριον ασφαλεία; διέταξε πρδ; τδν εκλέκτορα Παλατινδν 
ΐνα σύρη αύτδν εϊ; τδν τόπον τή; καταδίκης. Ενώπιον δέ αύτοϋ 
του ̂ εκλέκτορο; έκαη ζών, καί έδόξασε τδν Θεδν μέχρις ού ή 
φλδξ άπέπνιξε τήν φωνήν του. Μετά τινα; μήνας ή Σύνοδο; έξή- 
σκησε τήν αύτήν αύστηρδτητα κατά τοϋ Ιερωνύμου μαθητοΰ καί 
φίλου τοΰ Ιωάννου 03 ;, καλουμένου παρ’ήμϊν Ιερωνύμου τής Πρά
γας. Ητο δέ πολύ ανώτερο; τοΰ Ίωάννου 0 3 ;, κατά τε τδ πνεύ
μα καί τήν ευγλωττίαν. Κατ’ άρχά; έπεδοκίμασε τήν καταδίκην 
τοΰ δόγματο; τοΰ διδασκάλου του, άλλά μαθών μετά πόση; 
μεγαλοψυχία; δ Ιωάννη; 03; άπέθανε, Ϋ,,χύνθη νά έπιζήσϊ). Με- 
τέγνω δέ δημοσία καί άπεπέμφθη εί; τήν πυράν.

Πό/γιο; δ Φλωρεντινός γραμματεύ; τοΰ Ιωάννου εικοστού 
τρίτου, καί εί; τών πρώτων άνακαινιστών τών γραμμάτων, πα
ρών εί; τά; έοωτησείς καί τήν καταδίκην αύτοϋ, είπεν, δτι ούδέν
ποτε ηχούσε προσεγγίζον τοσοΰτον εις τήν εύγλωττίαν τών Ελ- 
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Μνων καί Ρωμαίων, δσον οί λόγοι τοϋ Ιερωνύμου πρό; τους 
έαυτοΰ δικαστά;. Ηγόρευσε, λέγει ουτος, ώ; 6 Σωκράτη;, και 
έπορεύθη πρός την πυράν μετά τοσαύτης φαιδρότητος, μεθ δση;
6 Σωκράτη; επιε τό κωνειον.

Επϊίδή δέ δ Πόγγιος έποι'ησε ταύτηντήν παραβολήν, συγχω- 
ρητέον έμοί νά προσθέσω δτι δ Σωκράτη; κατεδικάσθη τώ δντι 
ώ; δ ’Ιωάννης Οδς καί δ ιερώνυμος τής Πράγας καθότι διήγει- 
ρε κ α θ ’ έαυτοΰ τήν απέχθειαν τών Σοφιστών καί τών ιερέων της 
εποχή; του’ άλλά ποια διαφορά μεταξύ τών ηθών τών Αθηνών 
καί έκείνων τής Συνόδου τής Κωνσταντίας’ ποία μεταξύ ηπίου 
φαρμάκου, δπερ άνευ τινδς φρικώδους καί άτιμου παρασκευής 
άφησε νά έκπνεύση ήσύχως ενα πολίτην έν μέσο> τών έαυτοΰ φί
λων, καί τή; διά τοΰ πυρδς δεινή; καταδίκη;, είς δ οί Ιερείς λει
τουργοί τήί έπιεικείας καί τή; ειρήνη; έρριπτον άλλους Ιερείς, 
σφόδρα μέν ίσχυρογνώμονας άναμφιβόλως, άλλά ζώντας άμώμη- 
τον βίον καί έχοντας άξιοθαύμαστον θάρρος! Δύναμαι αραγε να 
παρατηρήσω προσέτι δτι έν τή συνοδοί ταύτη άνήρ τις κατηγο
ρούμενος απάντων τών έγκλημάτων δέν έστερήθη είμή των τ ι
μών· καί δύο άνδρες κατηγορούμενοι ώ; παρεκτραπέντε; εί; ψευ
δείς συλλογισμούς παρεδόθησαν είς τάς φλόγα; τοΰ πυρός. Τοιαυ- 
τη ύπήρξεν ή περίφημο; Σύνοδος τή; Κωνσταντίας, διαρκέσασα 
άπδ τής πρώτης Νοεμβρίου τοΰ <4 1 3  μέχρι τής 2 0  Μαίου

τοΰ 1418.
Ούτε δ Αύτοκράτωρ οΰτε οί πατέρες τής Συνόδου προείόον 

τάς συνεπείας τής καταδίκης του ’ΐωάννου Οΰς καί τοΰ ίίρωνύ- 
μου. Εκ τή; σποδοΰ τούτων έξήλθεν εμφύλιος πόλεμος. Τινές 
τών Βοεμών ένόμισαν ενεκα τούτου τδ έθνος των έξυβρισμένον, 
προσάψαντες τδν θάνατον τών συμπατριωτών αύτών εί; τήν εκ- 
δίκησιν τών Γερμανών τών άποσκιρτησάντων έκ τή; Ακαδημίας 
τής Πράγα;, καί μεμφόμενοι τδν Αύτοκράτορα διά ττ,ν άθετησιν 
τοΰ Διεθνούς Δικαίου. Τέλος μετά τινα χρόνον κατά τδ 141» 
δτε δ Σιγισμόνδος ήθέλησε νά διαδεχθη έν Βοεμία τδν Βεγκισ- 
λάον αδελφόν του, εϊιρε, καί τοι Αύτοκράτωρ καί Βασιλεύς τήί

Ούγγρίας, δτι ή πυρά τών δύω πολιτών έφραττεν αύτώ τήν πρδς 
τδν θρόνον τή; Πράγας δδόν. 01 έκδικηταί τοϋ ’ΐωάννου Ους ή- 
ριθμοΰντο μέχρι τεσσαράκοντα χιλιάδων. Ησαν δέ ουτοι άτίθασ- 
σα θηρία έξαγριωθέντα καί άπολυθέντα ύπδ τής αύστηρότητος 
τή ; Συνόδου.

Αύτοί οι άπαντώμενοι ύπ’ αύτών Ιερείς άπέτιον διά τοΰ α ί
ματός των τήν ωμότητα τών πατέρων τής Κωνσταντίας. ’Ιωάν
νης τις έπονομαζόμενος Ζίσκας, δπερ δηλοί μονόφθαλμος, βάρβα
ρος τών βαρβάρων τούτων άοχηγδς, ένίκησε τδν Σιγισμόνδον 
πολλάκις.

Ουτος δ Ιωάννης Ζίσκας, άπολέσας έν τινι μάχη καί τδν ετε
ρον δφθαλμδν, έπορεύετο έπί κεφαλή; τών στρατευμάτων του, 
παρέχων συμβουλάς είς τού; στρατηγούς του, καί παρευρισκό- 
μενο; είς τάς νίκας. Διέταξε δέ νά κατασκευασθή μετά θάνατον 
gv τύμπανον έκ τοΰ δέρματός του. Η παραγγελία του έξετελέ- 
σθη καί τδ λείψανον τοΰτο ύπήρξεν έπί πολύν χρόνον άκόαη δ- 
λέθριον πρδς τδν Σιγισμόνδον, δυνηθέντα μόλις έν διαστήματι 
δεκαες έτών να υπόταξη την Βοεμίαν διά τή; δυνάμεως τή; Γερ* 
[/.ανίας και του τροφού τών σταυροφοριών. Η άθέτνιαις τής άα- 
φαλεία; $ν παρέσχε διά τοϋ διαβατηρίου, έπήν:γκε πρδς αύτδν 
δεκαέξ έτών καταστροφήν.

Σ ιψ ε ίω σ ις  τοΰ Μεταφ. Ας μοί έπιτραπή νά παρατηρήσω  

δτι ή άσέβεια καί ή θηριωδία τοΰ Δυτικοϋ Κλήρου κατά τού; 
χρόνους εκείνους μας άναγκαζει ν άναγνωρίσωμεν τήν έκ τοΰ 
πολιτισμοΰ ήθικήν τής δμετέρας έποχή; δύναμιν, ητι; δέν έπι- 
τρέπει τήν έπανάληψιν τοιούτων έγκλημάτων. II βία όχι μόνον 
δεν δυνα .α. να ζ η̂ρίξη τα θρησκευτικά δόγματα, δσον άν ΰποτε— 
θώσιν δρθά, άλλά καίπροκαλεΐ συνήθως τήν άντίδρασιν δσάκις ή 
φυσική τοΰ ανθρώπου ελευθερία φαίνεται καταπιεζομένη. Διδ δέν 
δυναμεθα αρκούντως νά έπαινέσωμεν τήν ανοχήν τή; Ορθοδόξου 
ήμών Ανατολική; Εκκλησία;, ήτις πάντοτε άπεστράφη τάς ρα
διουργίας καί τάς πλεκτάνα; δσα; μέχρι τοΰδε ή Δυτική Εκκλη- 
ο’.α συνάπτει μετα τή; β’.ας, έπι σκοπφ προσηλυτισμού καί δια-

1U*
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δόσεως του πρεσβευομένουδπ’ αύτής δόγματος. Εν ένί λόγοι Θεία 
συνάρσει τά Ιερά έταστήρια άπέθανον ήδη δπο γήρατος, καί δ πο
λιτισμός διαδοθείς ώσεί φυτώρειον καθ’ δλην την δφήλιον συνέ- 
τεινεν διά τής αναπτύξεις τών φώτων είς την έξόντωσιν τοσούτων 
κακουργημάτων, καί είς την πρόοδον τοΰ αϊώνος ήμών.Ας άναγνω- 
ρίσωμεν λοιπδν προς παρηγορίαν μας την ηθικήν τής εποχής ήμών 
διιναμιν, καί ας έλπίσωμεν ότι ή πρόοδος καί ή άμωμος χρι
στιανική έν τώ μέλλοντι πίστις ητις έπέζησε ήδη τής μεγάλης 
έν τώ Μεσαιώνι καταστροφής, θέλει δυνηθή προϊόντος τοΰ χρό
νου ν’ άναχαιτίσ^ τήν παλίρροιαν τοΰ παρελθόντος ζοφερού Με- 
σαιώνος, συνάμα δε προσπαθήσει ν άντισηκώστι δλα τά εκτοτε 
έν τώ κόσμφ έπισωρευθέντα έρείπια, δποίς άνοικοδομήση διά τούς 
λαούς μαυσωλεϊον εύρύ καί μεγαλόπρεπες, Οπίι την σκέπην τοϋ 
δποίου άκωλΰτως νά δύνανται τά Ιθνη ν’ άναπαύωνται έν ειρήνη 
κα! ν’ άγλαίζωνται συνασπαζόμενα και βοηθοΰμενα άμοιβαίως, 
εύημερούντα οΰτως είπεΐν ύπδ τδ σκήπτρον τής αδελφικής όμο- 
νοίας τόσον διά την πρόοδον τοϋ πολιτισμοΰ δσον καί διά τήν 
δόξαν τοΰ ΐψίστου. Δ. Β.

-----------  in· ixxyggg»—---------

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΗΑΩΝ.

Ύπί> τδ ονομα πηλός  συμπεριλαμβάνομεν παν μίγμα ασβέ* 
στης είς ύδαρή κατάστασιν καί είς είδος πόλτου, μεμιγμένης 
μετά τής άμμου ή τής λευκαργίλου, η μετά τών δυο τούτων £>- 
λών. Εκ τών μιγμάτων τούτων άλλα μέν έν μέσ<ο τοΰ υδατος 
άπολιθόνονται καί διακρίνοντόιι δπί> τδ δνομα ύδραυλ ιχω ν κ ε- 
ραμωτών, άλλα δέ έκτιθέμενα είς τδ υδωρ διαλύονται και ονο
μάζονται μή ύδραυλ ιχο ΐ π ηλο ί.

0  δρισμος ουτος τών πηλών, έκ του δποίου άποκλι^εται ει~ 
δός τι δδραυλικοϋ κεραμωτού, τδ δποΐον δπάρχει είς φυσικήν

Λ'ατάστβσιν καί περί του δποίου ιδιαιτέρως θέλομεν όμιλήσει, 
δεικνύει δτι αναγκαίοι διά την κατασκευήν τοιούτων μιγμάτων
r d  ύγρανθή ή άσύέστη χα ϊ άποχατασταθή είς ειόος πόλτου, 
δπερ αποτελε ί τήν σβέσ ιν  τής άσβεστης’ νά  προσό ίορ ισθώ σ ιν  
α ί δόσεις των στο ιχε ίω ν των συγκροτούντων τούς διαφόρους 
πηλούς , καί τέλος νά  ά ναμ ιχθώ σ ι κα ι συντριφθωσι τά σ τ ο ι
χ ε ία  ταϋτα  πρός σχηματ ισμόν  τοϋ πόλτου τοΰ όνομαζομενου  
πηλοΰ.

ά. Σβέσις της άσβεστης.

Η κοινώς παραδεδεγμένη μέθοδος διά τήν σβέσιν τής ασβέ- 
®της συ ν ισ τα τα ι εις τό νά  ριφθή Ι τ ί αύτής άρχετή ποσότης ν -  
δατος ό'πως μετατραπή είς πυκνόν πόλτον. Η ασβέστη θερμαί
νεται, διαρρήγνυται μέ κρότον, αυξάνει κατά τίιν δγκον καί ά- 
ποκαθίσταται είς μάζαν, φαινόμενα ταϋτα μάλλον ?ι ηττον έ- 
παισθητά κατά τήν ποιότητα τής άσβεστης.

Εάν πρόκειται νά σβεσθή, μικρά ποσότης ασβέστης, αυτη βάλ
λεται έπί καλώς ήνωμένου γηπέδου, περικυκλοΟται δι’ δψηλοΰ 
περιθωρίου άμμου, ητις θέλει χρησιμεύσει πρδς κατασκευήν τοΰ 
πηλού, κα! επ’ αύτής ρίπτεται τδ άναγκαΐον ποσδν υδατος.

Εάν δέ πρόκειται περί σημαντικής ποσότητος, κατασκευάζε
ται λάκκος κτίστινος η μέ σανίδας τοΰ βάθους 1 { ?ι 2 αγγλι
κών ποδών, καί τής έκτάσεως 9 Ιως Ί5 τετραγωνικών υίαρδών* 
ή δε ασβέστη σβέννυται διά τοΰ υδατος διοχετευομένου έκ μα- 
λιβδοσωλήνος Ιχοντος κρουνδν είς βν αρμόζει νά τεθ'ϊ) έλαστικδς 
σωλήν άποπερατούμενος διά κεφαλής ποτιστηριού, ίνα τδ υδωρ 
άλληλοδιαδόχως χυθϊ) είς δλα τά μέρη τοΰ λάκκου.

Τπδ τδν λάκκον τοΰτον, όστις πρέπει νά εχϊ) καταρράκτην, 
κατασκευάζεται εύρυχορώτερος λάκκος, ενθχ  διά τοΰ καταρράκ
του πίπτει ή άσβεστη ή άποκαταστηθεΐσα πόλτος, καί έκεΐθεν 
αίρεται διά τάς άνάγκας τής κατασκευής.

Η σβέσις τής ασβέστης, οδτω γινομένη, απαιτεί έπιμέλειαν* 
διότι διά τοΰ υπερβολικού υδατος άποκαθίσταται ύδαρώδης μά



ζα καί έλαττούται κατά την ποιότητα, ώ ; έπίβης τά μέρη Ικε!- 
να τά όποια ελαβον μικράν ποσότητα υδατος χρίζουσ:, καί τά 
μέγιστα θερμαίνονται, ώστε έαν προστεΟή έτερα ποσότης υδατος, 
διαιρούνται καί δίδουσι πολύσπερμον άσοεστην.

Σημειωτέον δε ότι αί παχεΐαι άσβεστοι, προς άς άρμόζει τοι- 
αύτη μέθοδος, δύνανται νά σβεσθώσι πολύ πρότερον η γείνη χρή- 
σις αύτών" ένφ αί οδραυλικαί άσβεστοι πρέπει να σβεσθώσιν δ* 
λίγον πριν η τεθώσιν έν χρησει, διότι σκληρύνονται εύκόλως, καί 
τότε δίδουσι κάκιστον πηλόν.

δ ευ τέρα  τ ις  μέθοδος  πρός σβέσιν τής άσβεστης συν ίσταμα ι 
είς τό νά  β υθ ισθή  ή πυρώδης άσβεστη εις τό ύδωρ έπ ι τ ιν α  
δεύτερα τοϋ .Ιεπτοΰ χ α ΐ έζαχθτ} π ρ ιν  η δ ιαλυθή , Τοτε θερ
μαίνεται, σχίζεται μέ κρότον, αναδίδει ζεστούς άτμού;, και π ί
πτει εις κόνιν.

Προς τον σκοπόν τούτον ή σβεσθησομένη ασβέστη τίθεται κα
τά μικράς δόσεις είς καλάθια ?| καψακας μέ κινητόν πάτον, τα 
όποια κρεμώνται διά σχοινιού έπι τοΰ βραχίονος γερανοΰ" βυθί
ζονται έπί τινα χρόνον εις το υδωο, μετα ταΰτα αίρονται, καί 
διά τής περιστροφής τοΰ γερανοΟ φερεται ή άσβεστη επί κτιστι* 
vo’j  δωματίου όπου ρίπτεται. Μετ ολίγον διαλύεται και άποκα- 
θίσταται κόνις.

Τότε διά χωνίου ρίπτεται εις κεκλειμένον κοσκινηδόν κύλιν
δρον έκ σιδηρών πλακών, και διά τής ταχείας αύτοϋ περιςροφής 
άποχωρίζεται ή κοσκινησμένη ασβέστη έ ι τών ήλλοιωμένων με
ρών. Η ασβέστη αυτη διά μέσου χωνίου φέρεται εις αποθή
κην εύρισκομένην 6πό τό ρηθέν δωμάτιον, καί έκεΐ διαφυ- 
λάττεταϊ.

Η υδραυλική άσβεστη, έσβεσμένη διά τοιαύτης μεθόδου, η- 
τις μάλλον εϊς αύτήν Αρμόζει, τίθεται είς σάκκους έκ πανίου κα
λώς κεκλεισμένους καί ουτω μετακομίζεται.

Καθ’ όσον δέ άφορα τήν παχεϊαν ασβέστην, ανάγκη νά διαι- 
ρεθή είς μικρά τεμάχια, καί νά τεθη είς βωτία πριν η διαλυθη, 
άλλως ή άσβέστη δέν κρατεί αρκετήν ποσότητα υδατος, καί
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διαιρείται είς μικρά τεμάχια, τά όποια μετά ταΰτα δέν άποκα- 
θίστανται είς μάζαν.

Τέλος υπάρχει ή αυτόματος σβέσις σ υη σ τα μ ένη  ε ίς  τό νά  
αψεθΐ\ ή άσβεστη είς επαφήν μ ε τά  τοΰ άέρος. Μετ’ ού πολύ ά- 
ποκαθίσταται κόνις, διαδίδουσα όλίγην θερμοκρασίαν, καί άπορ- 
ροφώσα ποσότητα τινά ανθρακικού όξέος έμπεριεχομένου είς 
τήν άτμοσφαΐραν.

Τοιαύτη μέθοδος είναι ή χειρότερα διότι ή ασβέστη, ούτως 
έσβεσμένη, δέν είναι είμή κόνις τής δποίας έκαστον μόριον σύγ- 
κειται έσωτερικώς έκ πυρώδους ασβέστης, έξωτερικώς δέ έξ άν- 
θρακίου ασβέστης, δθεν θέλει παρουσιάσει τά κακά αποτελέσμα
τα τών κακώς πυρακτωμένων άσβεστων.

β'. Δόσεις τών στοιχείων τών συγκροτούντων 
τους διαφόρους πηλούς.

01 μή  υ δραυλ ικ ο ί π η λο ί σκληούνονται εύκόλοις είς τήν α 
τμόσφαιραν δι’ άποξηράνσεως καί ένταυτώ δι άπορροφήσεως αν
θρακικού οξέος, πλήν διαλύονται είς τό υδωρ, καί είσβϊλλόμε- 
vot είς τήν γήν, δέν σκληρύνονται είμή μέ μεγάλην βραδύτητα. 
Προτιμώνται συχνάκις χάριν οικονομίας, καί είς πολλάς περιπτώ
σεις παρουσιάζουσιν αρκετήν σκληρότητα, ομως είναι κατωτέ- 
ρας ποιότητος.

Τά συστατικά αύτών πρέπει νά ηναι κατ αναλογίαν είς ό γ 
κον 200 η 250 μερών άμμου δ ι <00 μέρη παχε ία ς  η ά π α 
χους άσβέστης  έσβεσμένης διά τής κοινής μεθόδου- ή δε παχεϊα 
άμμος δίδει καλύτερα αποτελέσματα τής λεπτής.

Εάν δέ αντί τής παχείας \ άπαχους άσοεστης γείνη χρήσις 
τής ύδραυλικής άσβέστης κατ’ αναλογίαν είς ογχον <00 μερών  
υδραυλικής έσβεσμένης ασβέστης δ ι  i 80 η 200 λεπτής άμμου , 
ό προκύψας πηλός διαλύεται δυσκολώτεοον είς τό ΰδωρ, παρου
σιάζει μεγαλητέραν σκληρότητα καί δίδει κάλλιστα αποτελέ
σματα διά τάς είς τόν αέρα έκτεθειμένας κατασκευάς.

Τά ύδραυλ ιχά  κεραμωτά  εύρίσκονται πάντοτε η εντός τοϋ



υδατος vj έκτεθειμένα είς τίιν ύγρασίαν. Είς βραχύ διάστημα 
χρόνου στερεοΰνται καί άποκτώσι σχληρότητα άνωτέραν πολ» 
λών προς κατασκευήν πετρών.

Η σύνθεσις αύτών δύναται νά λάβιρ χώραν κατά τούς έποίλέ- 
νους τρόπους.

Π ρ ώ τ ο ν ’ Λαχεία ασβέστη μ έ  ένεργητιχω τάζας ψυο ιχάς  
η τεχνητάς ΛενχαργίΛονς κατά τήν άναλογίαν δι’ ενα δγκον λευ- 
καργίλου ■— μέχρι Υο πόλτου παχείας ασβέστης.

Λ ε ύ τ ε ρ ο  ν ’ μετρ ίω ς ύδρανΜ χή άσβεστη μ έ  ένεργητιχάς 
ΛευχαργίΛους, η μ έ  ένεργητιχωτάτην ΛενχάργιΛον μ εμ ιγμ ένη ν  
μ έ  άμμον  κατά τήν άναλογίαν δι’ ενα δγκον τοιούτων ύλών 
μέχρι πόλτου μετρίως ύδραυλικής ασβέστης.

Τ ρ ί τ ο ν ’ ύδρανΜ χή ασβέστη μ έ  ό Αίγας ένεργητιχάς J t v -  
χαργίΛ ονς, η μ έ  ένεργητιχάς Λ ευχαργίίους μ εμ ιγμ ένα ς  μέ  
άμμον , κατά τήν αναλογίαν έ/ός δγκου τοιούτων υλών διά ~  
μέχρι πόλτου ύδραυλικής άσβεστης.

Τ  &τ ά ρ τ ο ν ’ ύδραυΛιχω τάτ?/ ασβέστη μ έ  άμμον  κατά τήν 
αναλογία* εως·^ άσβέστης δι’ ενα ό'γκον άμμου.

Εξ όλοιν τών συνθέσεων τούτων α ί δύο ηρώ τα ι, τουτέστι τά 
μίγματα μή υδραυλικών ασβεστών με λευκάργιλον καί εκείνα 
τών μετρίως υδραυλικών άσβεστών μέ ένεργητικωτάτας λευκαρ- 
γίλους καί άμμον, ό ίό ουσ ι τά x a b jr ερα ύ δ ρ α υ ίιχ ά  κεραμωτά.

Τοϋτο δε έξηγεΐται γενικώ τώ τρόπφ διά τής άρχής, ότι κα
τά τήν σχημάτισιν τών ύδραυλίκών κεραμωτών, ανάγκη ή πυρϊ- 
τις νά εΰρίσκηται είς τοιαύτην κατάστασιν ώστε νά συντεθή 
χημικώς μετά τής άσβεστης.

Τωόντι, όταν ή άσβεστη δέν είναι ύδραυλική, ή πυρΐτις τή 
προμηθεύεται κατά τήν σχημάτισιν τοΰ πηλοΰ παρά τής λευκαρ- 
γίλου, καί !>εκα χημικής συνθέσεως τών στοιχείων λευχαργίλου 
μετά τών τής ύδαροϋς άσβεστης δ πηλός σχληρύνεται.

Τουναντίον οταν ή άσβεστη είναι υδραυλική, τουτέστιν έμπε- 
ριέχουσα έν έαυτ-Jj τήν πυρίτιδα, τά είς επαφήν στοιχεία, κατά 
τήν σχημάτισιν τοΰ πηλοΰ, δεν συνενόνονται διά χημικής συνθέ-

σεως, άλλα διά προσφύσεως, δ,περ αποκαθιστώ τήν Ινωσιν τών 
«τοιχείων όλιγώτερον στενήν καί έπομένως τον πηλόν κατωτέ
ρας ποιότητος.

Είς τήν σχημάτισιν δε τών υδραυλικών κεραμωτών διά τής 
μετρίως ύδραυλικής άσβέστης μετά τής λευκαργίλου καί τής 
άμμου, ένώ ί] μετρίως υδραυλική ασβέστη δύναται νά θεωρηθί) 
ώς μίγμα υδραυλικής καί μή ύδραυλικής άσβέστης, αί δύο δυ
νάμεις ένεργοϋσι ταύτοχρόνως, διότι υπάρχει χημική σύνθεσις με
ταξύ τής μή υδραυλικής άσβέστης καί τής λευκαργίλου, καί πρόσ- 
φυσις γίνεται μεταξύ τής ύδραυλικής άσβέστης καί τής άμμου. ’ 

Αί παρατηρήσεις αΰται τών δόσεων καί ιδιοτήτων τών δια
φόρων πηλών είναι ούσιωδέσταται διά τήν έκλογήν τών είς τάς 
διαφόρους οικοδομάς άναγκαιούντων πηλών* ή εκλογή δέ αυτη 
μέλλει νά έπιβεβαιωθίί δι’ είδιχοΰ πειράματος, όπως μετά πλή
ρης θετικότητος γείνιρ χρήσις είς Ιγερθησομένην τινά οικοδο
μήν τοΰ άρμοδιοτέρου πηλοΰ. Οΰτως άνεγνωρίσθη ότι 6 κυβικοί 
πόδες θηραϊκή; γής χρώματος Οπολεύκου, μεμιγμένης μέ 2 κυβι
κούς πόδας έσβεσμένης άσβέστης καί ενα κυβικόν πόδα άμμου, 
άπορροφοΰν δύο κυβικούς πόδας υδατος, καί απολαμβάνεται 
κεραμωτόν τό δποΐον είς τό υδωρ άποσκληρύνεται μετά παρέ* 
λευσιν τριών ώς έγγιστα έβδομάδων" λαμβάνει δε τήν κολλητι
κήν δύναμιν μετά παρέλευσιν είκοσιτεσσάρων ώρών.

γ '. Μίγμα καί συντριψις τών διαφόρων στοιχείων 
πρός σχηματισμόν τών πηλών.

ΓΙροσδιορισθεισών τών άρμοδίων δόσεων τών συστατικών ε’ί- 
δους τινός πηλοΰ, καί άποκαταστηθείσης τής άσβέστης είς πόλ- 
τον, ανάγκη νά άναμιχθώσι κα: συντριφθώσι τά συστατικά ε 
κείνα πρός σχηματισμόν τοΰ πηλοϋ.

Οταν πρόκειται περί μικρών ποσοτήτων πηλοΰ αναμιγνύεται 
ή ασβέστη μέ τήν άμμον ή τήν λευκάργιλον διά ράβδων, άς οί 
έργάται ώθοϋσιν εμπροσθεν, έπερειδόμενοι κατά τό πλατύ μέρος 
τοϋ έογαλείου καί έπαναφέρουσι στηριζόμενοι κατά τό όξύ μέρος



αύτοΰ, ώστε δια τών δύο τούτων εργασιών αί ύλαι συντριφθεϊ- 
σαι καί μετά τοΰ υδατος άναμιχθεΐσαι άποτελοΰσι τδν πηλόν.

Τί) μέσον δε τοΰτο είναι πολυδάπανον, καί διά τά; μεγά · 
λας οικοδομάς ανάγκη νά προστρέξη τις είς τάς μηχανάς. Με
ταξύ τούτων αί προτιμώτεραι είναι ή μπχα>ή μέ τροχούς, κ α ί 
ο ί π ίθο ι.

Είς την μ η χ α ν ή  μ έ  τροχούς  αί Ολαι συντρίβονται καί ανα
μιγνύονται διά μέσου τροχών περιστρεφομένων 6φ ένός ή δύο 
Ίππων έντδς κυκλοειδοΰς σκάφη;.

Σιδηρά δικράνια παριστανόμενα διά τής ιχνογραφία; 12 (ί- 
δε τόν πίνακα) συνηνωμένα μέ του; τροχού; συμφύρουσιν άόιακό- 
πως τόν πηλόν καί φέρουσιν άλληλοδιαδόχως δλα τά μέρη αύ
τοΰ Οπό την ενέργειαν τών τροχών.

Τελειοποιηθέντος τοΰ μίγματος ανοίγεται καταπακτή κείμε
νη εις τό κάτω μέρος τή; σκ.άφης, καί δ πηλό; συρόμενο; διά σι
δηρά; πυράγρας, παριστανομένης διά τή; ιχνογραφία; 13, πίπτει 
εί; σωρόν όπό τής μηχανής καί δύνατα·. εύκόλως νά συναχθη καί 
μετακομισθή.

Τό σύνολον δε μιας τών τοιούτων μηχανών δεικνύεται διά 
τών ιχνογραφιών 1 ί  καί 1 Ο.

Καθ’ δσον άφορα τού; π ίθους , οΰτοι διαφέρουσι κατά τό σχή
μα καί τάς διαστάσει;' είναι κυλινδρικοί η κωνικοί, κινοΰνται Οφ’ 
ένός ή δύο ανθρώπων, ύπο ίππων καί είς τινας περιπτώσεις ύπδ 
ατμομηχανών.

0  πίθος τοΰ Κυρίου Ροζέ παριστάνεται διά τών Ιχνογραφιών 
4 6 καί 1 7. Σύγκειται δέ έκ δυνατού περικαλύμματος έκ σανίδων 
δρυός δεμένων μέ σιδηρού; στεφάνας. Τό περικάλυμμα τοΰτο εί
ναι κυλινδρικόν καί πλατύς·ομον πρό; ευκολίαν τής εισαγω
γής τών υλών.

Κάθετος άξων, έπίσης έκ σιδήρου, φέρει κατά τδ άνω μέρο; δρι- 
ζόντειον ξύλον, εί; δ προσαρμόζονται οί ίπποι, καί εί; τδ πλάτος 
αύτοΰ ΰπάρχουσι γραμμαί κτενών, έπίσης έκ σιδήρου αίτινες διά 
τής περιστροφής των συντρίβουσι καί άναμιγνύουσι 'δν πηλόν"

Είς τδν πά ιον δέ του πίθου ύπάρχουσιν όπαΐ, δι’ ών δ πηλός 
οδτος έξέρχεται, ώς έπίσης δύναται νά έξέλθη έκ θύρας ύπαρχού- 
σης κατά τδ κάτω μέρος τοΰ πίθου' πλήν προτιμητέον είναι, 
πρδς έμπόδισιν συγκολλήσεων, νά σχηματισθη δ τοΰ πίθου πά
τος μέ έσχάραν συγκειμένην έκ ράβδων ώς αί έστίαι τών ατμο
μηχανών.

0  ψηθείς άξων φέρει προσέτι πρδς τδ κάτω μέρος σίδηρον, τδ 
δποΐον συντρίβει τάς δλας είς τδν πάτον τοΰ πίθου, καί δι’ ελικος, 
ήτις αναβιβάζει υ) καταβιβάζει μ&λλον $ ήττον τδν άξονα, τδ 
σίδηρον έκεΐνο μίλλον \ ήττον άπομακρύνεται έκ τοΰ πάτου, καί 
δίδεται ουτω ή άπαιτουμένη ένέργεια.

Εξετελέσθησαν έπίσης μετ’ επιτυχίας πίθοι οί όποιοι ώς δει
κνύεται διά τής ιχνογραφίας 18 Ιχουσ; κτένας δχι μόνον είς τδν 
αξονα, άλλά προσέτι είς τά έσωτερικά πλευρά τοΰ πίθου.

0  πηλός σύρεται έκ τών κινητών κτενών, κρατείται δέ έκ τών 
ακινήτων καί ουτω σχίζεται άπδ δλα τά μέρη.

Κατασκευάζονται προσέτι πίθοι μέ πλήρη πάτον, πλήν πρδς 
έπίτευζιν καλών άποτελεσμάτων, ανάγκη νά τεθώσιν είς τό κά
τω μέρος αύτών τούλάχιστον δύο δπαί κεκλεισμέναι διά θυριδίων 
στρεφομένων έντός δλκών, δπως διά τή; αύξήσεως ή έλαττώσεως 
τοΰ μεγέθους τών οπών, εύκολυνθή μάλλον ή ήττον δ ροΰς τοΰ πη- 
λοΰ καί έπομένως τδ μίγμα γείνη δσον τδ δυνατόν έντελέστερον.

ίϊς  πρδς τό σχήμα τών πίθων παρατηρητέον δτιό πηλός κα
ταλαμβάνει δγκον τοσοΰτον άσθενέστερον δσον έντελέστερον ε ί
ναι τδ μ ίγμα, καί δτι ή αναγκαία πρδς συντριβήν δύναμις έπαυ- 
ξάνει μέ τήν συμπίεσιν τοΰ πηλοΰ" δθεν τό μέν κωνικδν σχήμα 
μέ τήν μεγάλην βάσιν πρός τδ κάτω μέρος θέλει δώσει χώραν εις 
τδν σχηματισμόν κενών έντδς τής μάζη; καί ώς έκ τούτου 
μιχθησόμεναι ΰλαι θέλουν έμποδισθή κα νά τόν ροΰν αύτών’ τδ 
δέ κωνικόν σχήμα μέ τήν μικράν βάσιν πρδς τδ κάτοι μέρος θέ
λει δώσει κακά άποτελέσματα διότι θέλει άπολεσθή μέγα μέρος 
δυνάμεως ενεκα τή ; μή ένεργείας τών πρδς τδ κάτω μέρος τοΰ 
«ςονος τεθειμένων κτενών’ τδ κυλινδρικδν σχήμα δμ.ως έκπλη-



ροϋν τάς δύο γ̂}θεΕ<τ«ς άρχάς είναι το έπωφελέστατον, «ρδ Λαν» 
των έάν τδ υψος τοΰ κυλίνδρου είναι τριπλάσιον τής άκτΐνος αύτοΰ.

Διάφοραι άλλαι μηχαναί έπροτάθησαν διά την κατασκευήν 
των πηλών, ώ ;, λόγου χάριν, μηχανή ανίλογος τής πρδς κατα
σκευήν τής σοκολάτης, ή πίθοι περιστρεφόμενοι όλόγυρα δριζον- 
τείου άξονος* πλήν δεν δύνανται νά προτιμηθώσιν ενεκα τών κα
κών αποτελεσμάτων, α Ιδωκαν, τόσον ώς πρδς τήν οικονομίαν 
τής Ιργασίας δσον ώς πρδς τήν ποιότητα τοΰ πηλοΰ.

Ταϋτα είναι τά μέσα δι’ ών δυνάμεθα νά κατασκευάσωμεν οί- 
κονομικώς τοΰς διαφόρους πηλούς· μάς έναπομένει δέ ή μελέτη 
τών έν φυσική καταστάσει ύδραυλικών κεραμωτών.

S'. ΠερΙτών έν φυσικν) κατας·άσεί υδραυλικών κεραμ,ωτών.

Ασβεστόπετραι λεπτοκόκκοι, σκληρά!, κυανοϋ λευκοσταίου 
χρώματος, σημαντικής βαρύτητος 2,59 καϊ συγκείμεναι ές 25 
ή 35 μερών αργίλου κα’ι 75 ή 65 ανθρακιού άσβεστης, πυρακ- 
τωθεΐσαι δίδουσιν υλην ήτις ναι μέν δεν δύναται νά θεωρηθή ώς 
είδοςάσβέστης, διότι άπορ^οφα ολίγον υδωρ άνευ αύξήσεως θερ
μοκρασία;, πλήν δέ, άποκαταστηθεΐσα είς κόνιν καί άναμι- 
χθεϊσα μετά τοϋ υδατος, συγκεντρόνεται μέ ταχύτητα τόσον εις 
τδ υδωρ δσον είς τδν άέρα καί μετ’ ού πολίι σκληρύνεται, ώστε 
ώς δρθώς παρατηρεί δ μηχανικός Βίκας μέλλει νά θεωρηθή ώς 
πηλδς έν φυσική καταστάσει' πραγματικώς δέ είς τδ έμπόριον 
αναγνωρίζεται ΰπδ τδ όνομα γεγ'Vi^o)fiiyoc τΐηλόζ  ̂ platre-cinieu t) 
ρωμαΐχόζ πη-Ιόο (ciment romain) πη.Ιόc τοΰ Πάρχερ, κτλ.

Αί ασβεστόπετραι έκεΧναι πυοακτοΟνται είς ασβεστοκαμίνους 
ένεργούσας άδιακόπως, άποκαθίστανται εί; κόνιν καί καταθέτον- 
ται είς πίθους ΐνα μετακομισθώσιν.

Η κόνις αυτη, άνευ ανάγκη; ούδεμιας άλλης δλης, προσμιγνυε- 
ται, μετά τοϋ υδατος,ώς ό γύψος, καί μετ’δλίγον σκληρύνεται είς 
τδν άέρα καί είς τδ υδωρ χωρίς νά παρουσιάση οΰτε σχισμά
δας οΰτε ραγάδας' πλήν πρέπει νά γυψωθν) είς άρμοδίαν στερρό* 
τητα καί κατά μικράς ποσότητας.





Εφαρμόζουσι δε αύτην πιέζοντές την δυνατώς καί έπιθέτον- 
τες πάντοτε στρώμα έπί στρώμα προσφάτως άνανεωμένον χω
ρίς νά διακοπή ή εργασία' προσέτι δταν τίθεται έπί ξηρών 6- 
λικών, ανάγκη νά καθαρισθώσι ταϋτα μετ έπιμελείας καί νά δ- 
γρανθώσιν.

0  δδραυλικύς οδτος κεραμωτός σόγκειται ώς έγγιστα έκ 
54 μερών άσβέστης 
34 αργίλου καί 
1 2 έτεοογενών δλών.

Πλήν είς την συγκέντρωσιν τοϋ υδραυλικού τούτου κεραμω
τού καί είς τήν σκληρότητα αύτοΰ δέν εχει μόνον έπφδοήν ή 
σΰνθεσις αυτη, άλλά καί }) συνένωσις τών μορίων, αίτιον δι’ 8, άν 
καί έγιναν μέχρι τοΰ νΰν πολλά πειράματα, δέν Ισχηματίσθη είσέ- 
τι τεχνικώς τοιοΰτον είδος πηλοΰ* ναΐ μέν έλήφθησαν μίγματα 
ύδραυλικά, άλλά διάφορα τών φυσικών υδραυλικών εκείνων κε
ραμωτών καί μη δυνάμενα νά τά άντικαταστίσωσιν. Ουτω τά 
κακώς πεπυρακτωμένα τεμάχια άσβεστοπετρών προερχόμενα έκ 
τή; κατασκευής τών παχειών άσβεστών δίδουσι κεραμωτήν τοΰ 
δποίου αί υδραυλικαι ιδιότητες έπαυξάνουσιν, έάν, άφοΰ άπο- 
καταστηθή εις κόνιν και δγρανθ?), άναμιχθή μέ τήν κόνιν ύδα- 
ροΰς άσβέστης στερουμένης τοΰ άνθρακικοϋ οξέος, δμως τύ δ- 
δραυλικδν τοϋτο κεραμωτύν είναι μακράν τοΰ νά εχ^ τάς ιδιό
τητας τοΰ έν φυσική καταστάσει υδραυλικού κεραμωτού, ή τε
χνητή κατασκευή τοΰ δποίου πιθανώς δεν θέλει εΐσθαι έντδς ο
λίγου προβληματική διά τήν βιομηχανίαν.

Ούτως έκπεραιώσαμεν συνοπτικώς τήν μελέτην τών διαφόρων 
πηλών έκ τών δποίων ή τέχνη /τής κατασκευής μεγίστην ώφέ- 
λειαν έξήγαγεν, ώ; θέλει προκόψει έκ τοΰ προσεχούς και τελευ
ταίου άρθρου άφορώντος προπάντων τάς έφαρμογάς τών'ύδραυ- 
λικών κεραμωτών. Β. Π ΙΕΡΡΗ Σ X.



ΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ Ι3ΑΣΙΑΕΩΝ.

Ιστόρημα

Α '.

Ί α το ξ ίκ α ί τ ινες σχητα ί τής Β ιεννα ίας  Συνόδου  

«Μ ακβΐθ , βασιλεύσεις ))

2  e σ κ π ϊ  ρ.

Έ κ  τών διαδραματισάντων πρόσωπον κατά τδ μάλλον ί,ή τ- 
τον σπουδαΐον είς τήν πολιτικήν κωμωδίαν τή; Βιενναίας συνό
δου, άπδ τοΟ 48*4 μέχρι τοϋ 4815, ητο καί τις νέο;, έράσμιος 
καί ευθυμος βαρών γάλλος, 8ς ήδύνατο άριστα νά δνομασθή δ 
έκ μηχανής Θεός τής Συνόδου, κατά τήν τής σκηνής διάλεκτον. 
Αύτο'ι ol προνομιούχοι διπλωμάται συνωμολόγουν δτι ώφειλετο 
είς αύτδν οΰχΐ απαξ ή ευρεσις μέσων πρδς διάλυσιν σοβαρών πε
ριπλοκών, έξ ών πολλάκις έκινδύνευσαν τά συμφέροντα τοϋ Συμ
βουλίου. Εν τούτοις, είς ούδεμίαν παρευρίσκετο συνδιάσκεψιν τής 
Συνόδου, έν 7) έκανονίζοντο μεταξύ Βασιλέων και πληρεξουσίων 
τών έθνών αί τύχαι και τών έπικρατειών τά συμφέροντα. Αλλ 
δμως δέν έγίνετο χορδς, μουσική, π ικ -r lx  (διασκέδασις είς εξο
χήν) άνευ αύτοϋ. Αύτδς ήτον 6 διευθυντής, δ σύμβουλος, δ παν- 
τενεργδς, κα'ι ήρκει ή παρουσία του, ώστε ϊκαστος νά ηναι βέβαιος 
οτι τά πάντα γίνονται φιλοχάλως·

0  απαραίτητος ουτος πρωταγωνιστής ώνομάζετο βαρών Εδ- 
μόνδος Θιερρή. Περί τών προηγουμένων του άλλο δέν έγνώριζον 
η δτι έχρημάτισέ ποτε ακόλουθος τής έν Λισαβόνη Γαλλικής πρε
σβείας. Ριλέης, δ περιώνυμος Αγγλος χαρτοπαίκτης, διετείνετο, 
δτι τδν είχε γνωρίσει είς Λονδΐνον μετά τοϋ πατρός του, πρό
σφυγας άμφοτέρους, άρίστους μουσικούς, οίτινες χάριν πόρου 
ζωής, ειχον καταντήσει νά παίζωσιν είς τάς δημοσίας συμφωνίας 
του Πανθέου, ό  υΐδς, προσέθετε, έδιδε μαθήματα κιθαρψδίας.

Είς τών γραμματέων τοϋ Ταλεράνδου διηγείτο, δτι δ νέος βα
ρών, μόλις έφηβος, έφυλακίσθη έπί τής τρομοκρατίας εϊς τήνέπα- 
νας-ατικήν είρκτήν τής Αΰρηλίας (Orleans), δθεν έξήλθεν μετά 
τήν 9 θερμερεώνος (thermidor). Δέν πρέπει νά ησαν δλως ανυ
πόστατα τά ανέκδοτα ταϋτα, διότι εάν πολυπράγμων τις ύπαι- 
νίττετο αύτά εμπροσθέν του, δ Θιερρή ουτε τ ’άρνεΐτο, ούτε τά έ- 
πεβεβαίου, καί περιωρίζετο λέγων, δτι έκ τοϋ παρελθόντος α
σήμαντοι τινες τφ έμενον αναμνήσεις καί οτι έζη διά τδ μέλλον, 
προορισθείς έκ γενετής δι’ &ψηλάς τύχας καί μέλλων ποτέ νά 
καθεσθή έπί θρόνου βασιλικού. Ναι, θά γίνω μονάρχης, άπεκρί- 
νετο, λεπτόν και χαριεν μειδιών, μοί έπροφητεύθη τοϋτο, καί 
πιστεύω τήν πρόρρησιν, διότι Ιχω λόγους άποχρώντας νά τήν 
πιστεύω.

Εάν ή άπαίτησις αυτη έκίνει εις γέλωτα, εί καί γινόμενη έν 
μέσω συνόδου, άληθαϋς εργαστηρίου θρόνων, δ Θιερρή αντί ν’ 
άποθαρρυνθή, άνελάμβανεν άπεναντίας ήθος μεγαλοπρεπείας, δ
περ επέβαλε σιωπήν είς τούς γελάσει όντας.

—  Ποιον είναι τδ εύμορφον αΰτδ κοράσιον, τδ δποΐον ή ίμ ε -  
τέρα Μεγαλειοτης έχει πλησίον της απόψε; ήρώτησε ή ladyCas- 
tlereagh τδν Θιερρή έν χορώ διδομένω ύπδ τοΰ Wellesley- 
Pole.

Μιλεόύ, άπήντησεν δ Θιερρή σιγαλή τή φωνή, τδ κοράσιον 
τοΰτο είναι ήμιπριγγιπέσα αύτοχρατορική- παρατηρείτε, καί θέ
λετε ιδή να παίξωμεν μικραν σκηνήν αινίγματος. Αν δεν ευρετε 
τήν λύσιντου, θέλω σα; τήν είπεΐ.

Και ετι λέγοντος αύτοΰ, εϊσήλθεν ή Αύτοκράτειρα της ί ’ωσ- 
σιας, ή έρασμία Ελισάβετ. Διήλθε τδ δωμάτιον, διέβη πλησίον 
τοϋ Θιερρή καί επειτα διευθύνθη πρδς τδν έξώστην. 0  Θιερρή 
ενευσεν εϊς τδ κοράσιον, τδ δποΐον πλησιάσαν τήν ήγεμονίδα, 
έκλινεν έπί τοΰ στηρίγματος τού έξώστου. Η Αύτοκράτειρα έ- 
λύθη εϊς δακρυα, /ισπάσθη τήν νέαν είς τδ μέτωπον καί τήν έκύτ- 
ταξε μέ βλέμμα έκφράζον ένταυτώ τήν τρυφερότητα, τήν ζ>]- 
λίαν, καί τήν άπόγνωσιν.



Έν τφ μεταξύ έπλησίασε καί 6 Θιερρή καί εβηξεν έλαφρώς, 
διότι ή Αγγλίς καί άλλαι δύο κυρίαι έγένοντο μάρτυρες τής σκη
νής. Τότε ή Αΰτοκράτειρα, άποσπασθε'ίσα τής σιωπηλής συγκι- 
νήσεώς της, είσήλθεν αίφνης είς τδ δωμάτιον, καί άπέτεινε τούς 
έζής λόγους είς τδν Θιερρή «Σάς εύχαριστώ, βαρών, καί δύνασθε 
νά είπήτε είς την μητέρα, δτι την ζηλεύω καί τή* συγχωρώ».

— Καί τις είναι ή μήτηρ της;ήρώτησεν ή ’ΑγγλΙς ς-αματήσασα 
τίιν Θιερρή, βαίνοντα είς τδν έξώστην όπως παραλαβή την μικράν 
άγνωστον.

0  Θιερρή απάντησε.
— Γνωρίζετε την Κυρίαν Κρούδενερ ή ακούσετε τί) όνομά της. 

Λοιπδν, ή Αυτοκρατόρισσα έφίλησε μίαν θυγατέρα τής ερωμένης
τοϋ συζύγου τη ς.........

Μετά τινας έβδομάδας, ή Σύνοδος συνήλθεν είς τοϋ Αύτο
κράτορος τής Αυστρίας. Μία τών αιθουσών τοϋ Παλατιού μετε- 
ποιήθη είς θεατρικήν σκηνήν, έφαίνετο δέ έπ’ αύτής περίεργός 
τις δυάς. Εύειδής νεανίας, εχων τίιν ένδυμασίαν καί τά σύμβο
λα τοϋ Διδς, περιεπάτει γευόμενος παγωτού, καί έπανέλεγε.

—  Μά την αλήθειαν, δ κόμης Βούρμπνα είναι λωλός !
—  Ναι, δ Βούρμπνα είναι λωλδς, δπελάμβανεν ετερός τις, 

ούχΐ μέν νέος δσον ό πρώτος, άλλ’ έπίσης ωραίος, παριστών δέ 
τδν Αρην.

0  Ζευς καί δ Αρης, μετεφραζόμενοι διά τών θνητών ποοση- 
γοριών των ησαν, δ μέν πρώτος δπρίγκηψ Λεοπόλδος τοϋ Σάζ- 
Κοβούργου, δ δέ δεύτερος δ κόμης Ζίχης.

Έπί θρονιού, δπου έκάθησε διά νά δέση τάς ταινίας τών σαν- 
δάλων του, άνεγνώριζες άπδ την λύραν του, άπδ τδν δάφνινον 
στέφανόν του καί τ’ άλλα σύμβολά του τδν μεγαλοπρεπή Α
πόλλωνα τοΰ όλύμπου έκείνου τής άποκρεω- ήν δέ δ κόμης 
Βούρμπνα.

Ούδείς έκ τών τής αύλής τής Αυστρίας είχε προσόντα κα
ταλληλότερα ΐνα προσωποποιήσω τδν υίδν τής Λητοΰς, δσον δ ω
ραίος έκεϊνος Ούγγρος λοχαγδς, καί δέν ητο λωλδς, δσα καί αν

ϊλεγεν δ Ζεύς καί ό Αρης. Οί λόγοι των αίνίττοντο τήν έπιμονήν 
τοΰ Βούρμπνα, θέλοντος, έναντίον τής κλασικής έννοιας, νά δια- 
τηρήση έπί τοΰ θείου χείλους τοΰ Απόλλωνος τδν πυκνδν μύς-α- 
κα αξιωματικού τών Ούσσάρων. 0  Βούρμπνα έκήρυξεν, δτι δέν 
τδ είχε σκοπδν νά θυσιάσΐ} τδν μύστακά του ουτε είς τήν έθι- 
μοταξίαν τοΰ όλύμπου, ουτε απέναντι τών σκωμμάτων τών 
θεων καί τών θεαινών, μετά τών οποίων έγυμνάζετο άπδ δκτώ 
ήμερων μίαν πράξιν (intermede) μυθολογικήν.

Αλλ’ ιδού εισέρχεται ή Αφροδίτη,— ή Κυρία Βιλγέμ. » 
Πώς φιλτατε Απολλον, είπε, δέν έκόψετε άκόμα τδν μύ- 

στακά σας! Απολλον αποτρόπαιε!
Μετά τήν ’Αφροδίτην, είσελθοϋσα ή ’Αθήνα, είπε τά αύτά· ή Α

θήνα δέ ητο ή κόμισσα Ροζαλία Ρζεβούσκα. Εφθασεν επειτα καί 
ή Ηρα, ητις έμβλέψασα τδν Απόλλωνα, άνεκάγχασεν δμηριχδν 
κάγχασμα. Πρέπον δέ νά παρατηρήσωμεν δτι ή πότνια βασιλίς 
τοϋ όλυμπου ήτον ή θυγάτηρ του ναυάρχου Σιδνέη-Σμίθ, λίαν 
φιλόγελως έκ φύσεως.

0  Απόλλων ούδόλως συγκινηθείς έκ τών παρατηρήσεων τής 
Αφροδίτης καί τή ; Αθηνάς, ούδέ έκ τοΰ γέλωτος τής Ηρ«ς, 
έχάδευε καί μάλιστα εστριφε τδν μύστακά του, αδων μετά 
ούσαρικής αύταρεσκεία;,

«Da, du liegst mir im herzen! (*)
Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν αξιωματικός τής αύτοκρατορικής 

σωματοφυλακής παρουσιασθείς είς τήν θύραν τής αιθούσης,είπεν 
είς τδν Κόμητα Βούρμπνα, δτι τδν έζήτει δ Αύτοκράτωρ. 6  Κό
μης ριψας είς τους ωμούς του έπενδύτην, έπορεύθη.

-Τετέλεσται, είπεν ή Ηρα, ήττηθημεν, κυρίαι, δ ’Απόλλων 
δέν θα ξυριση τδν μύστακά του.

* ®tsppil» ειπεν δ Αρης, ό βασιλεύς Θιε^ή ποΰ είναί τος ] 
νά ίδή δτι είς μάτην έκαυχήθη πώς θά εδρει μέσον νά φέρ* είς θεο
γνωσίαν τδν Απόλλωνα.

(*) 2e, σε εις τήν καρδίαν
(ΤΟΜ. Α". ΦΪΑΛ. Ε '.)



— Εάν δ Θιερρή το έκαυχήθη, ίιπέλαβεν ή Αφροδίτη,

α π ε λ π ί ζ ο μ α ι  έ ν τ ε λ ώ ς .

— Εχομε, μάλιςα καί ς-οίχτιμα, {να κιβώτιον Α α τα χ ά ,ύ ™  
δ Αρης. Αλλ’ άν δ Θιερρή κερδήσιι τύ στοίχημά του είναι άξιος 
τφ  δντι ν’ άναγοοευθή κοίρανος καί βασιλεύς.

' — Θ’ άναγορευθή δσον κ’ έγώ !  είπεν δ Ζεύς Λεοπόλδος,
ό μέλλων βασιλεύς του Βελγίου.

— Τίς ο’ δεν, είπεν δ Θιερρή, έλθών έν ώρα δπως άκούστι τύν 
διάλογον, τίς οίδεν, ΐψηλότατε ! διατί νά μή εύρεθή θρόνος καί 
δι’ ύμάς, δπως καί δι’ έμέ. Πόσοι βασιλείς έμειναν χωρίς θρό
νων, ά λ λ ’ έ μ ε ι ν έ  ποτέ θρόνος χωρίς βασιλέως. Εντοσούτ^ ετοι
μάσατε το* κιβώτιον τοΟ Λ αχαχά , διότι, Κυρίαι μου καί Κύ· 
ρ,οΐ μου, μετά μίαν ώραν θά ίδήτε τύν Απόλλωνα έπιστρέφον-

τα άμ-ύστακον.
— Είνας δυνατόν ! έπεφώνησεν ό Ζευς.
— ό λ α  δ υ ν α τ ά ,  υ ψ η λ ό τ α τ ε ,  ώ ς  ε λ ε γ ε ν  δ φ ίλ ο ς  μ α ς  σ ύ μ β ο υ 

λ ο ς  Σ τ ρ ί κ .

— Ζήτω δ βασιλεύς Θιερρή! ανέκραξε σύμπας δ Ολυμπος.
Μ ε τ ά  μ ί α ν  ώ ρ α ν ,  δ ’ Α π ό λ λ ω ν  έ π α ν ή ρ χ ε τ ο  π ρ α γ μ α τ ι κ ώ ς , έ ν  μ έ ρ ε ι  

μ ε ι δ ιώ ν  κ α ί  έ ν  μ έ ρ ε ι  έ ν τ ρ ο π ια σ μ έ ν ο ς .  Δ έ ν  ε ί χ ε  π λ έ ο ν  μ ύ σ τ α κ α !

Δ ιη γ η θ ώ μ ε ν  ή δ η  τ ί  έ μ η χ α ν ε ύ θ η  ό Θ ι ε ρ ^ ,  ώ σ τ ε  ν ’ ά ν α γ κ α σ θ ή  δ  

ξ α ν θ ύ ς  Φ ο ίβ ο ς  ν ’ ά φ α ιρ έ σ ν ι τ ο ΰ  ύ π ο ρ ρ ιν ίο ϋ  τ ο υ  τ ύ ν  ά ν τ ι κ λ α σ ι κ ύ ν  

κ α λ λ ω π ισ μ ό ν  τ ο υ .  Κ α τ έ φ υ γ ε ν  ε ί ς  μ ε γ ά λ α  δ ι π λ ω μ α τ ι κ ά  μ έ σ α .  

Γ ν ω ρ ί ζ ο μ ε ν  ή δ η  δ π ο ία ν  π α ρ ά δ ο ξ ο ν  Ο π ο χ ρ έ ω σ ιν  ε ί χ ε ν  ε ί ς  α Λ τ ύ ν  

ή  Α ύ τ ο κ ρ ά τ ε ιρ α  τ ή ς  Ρ ω σ σ ία ς .  0  Θ ιε ρ ρ ή  ε ύ τ ό λ μ ω ;  ά π ε τ ά ν θ η  ε ί ς  

τ η ν  ε ύ γ ν ω μ ο σ ύ ν η ν  τ η ς ,  κ ’ έ λ α β ε  π α ρ ’ α ύ τ ή ς  ύ π ό σ χ ε σ ιν ,  δ τ ι  θ έ λ ε ι  

Ι χ β ι  σ υ ν ε ρ γ ύ ν  ε ί ς  τ η ν  σ υ ν ω μ ο σ ία ν  κ α ί  τ ί ι ν  Α ύ τ ο κ ρ ά τ ε ιρ α ν  τ ή ς  

Α ύ σ τ ρ ία ς .  Α ί  δ ύ ο  δ ε  Α ύ τ ο κ ρ ά τ ε ιρ α ι  σ υ μ β ο ύ λ ιο ν  π ο ι η σ ά μ ε ν α ι ,  έ -  

ν ό η σ α ν ,  δ τ ι  μ ό ν ο ς  δ Α ύ τ ο κ ρ ά τ ω ρ  « δ ύ ν α τ ο  ν ά  δ α μ ά σ η  τ ή ν  έ π ι -  

μ ο ν η ν  τ ο ϋ  Ο ύ γ γ ρ ο υ  λ ο / α γ ο ΰ .  ί ι έ τ ε υ σ α ν  λ ο ιπ ύ ν  α ύ τ ύ ν  ν ά  έ π έ μ -  

β η  ε ί ς  τ η ν  ύ π ό θ ε σ ιν  καί ή  Α .  Μ .  δ ε ν  ή δ υ ν ή θ η  ν ’  ά ν τ ισ τ ή  ε ί ς  δ ύ ο

Α ύ τ ο κ ρ α τ ο ρ ισ σ ώ ν  π α ρ α κ λ ή σ ε ι ς .

Οτε μηνυθείς ύπύ τοϋ βασιλέως του,δ Κόμης Βούρμπνα παρου-

σιάσθη είς τίιν θύραν τοΟ σπουδαστηρίου, εύρε φρουροΰντα ενα 
τών συναδέλφων του, δς-ις τω είπε. «Αγνοείς λοιπύν τύ χθες 
έκδοθέν Διάταγμα ;·Ποιον Διάταγμα; ήρώτησεν δ κόμης.— Διά
ταγμα δι’ ου απαγορεύεται είς πάντας τούς αξιωματικούς τής 
σωματοφυλακής νάφέρωσι μύστακας καί νά έμφανίζωνται μ’ αύ- 
τύνπρύςτήν Α, Μ. Κύτταξέ με, θέλων καί μή, τάέκοψα κ’ έγώ».

όπως ητο καί τφόντι. Διύ δ κόμης μετέβη νά χόψιρ τύν μύ
στακα, δσον τάχος, πριν \ έμφανισθή είς τύν Αύτοκράτορα, δ- 
στις ηύδόκησε νά μίι παρατηρήσω δτι περιέμενε, καί συνομιλήσας 
μετ αύτοϋ περί άσημάντων λεπτομερειών τής ύπηρεσίας, τίιν ε
πιούσαν άνεκάλεσε τύ κατά τοΰ μύστακος διάταγμα.

Β '.
ίΡ ω μαντιχογ  Έ πεισόόειον.

—  fl Αθήνα δέν είναι ή διπλή προσωποποίησις τής καλ
λονής καί τής σοφίας.

Ηρώτησεν δ πρίγκηψ deL igne τον Θιερρή, κατά τύν δεΐπνον, 
έν φ ούτος έθαύμαζε τήν ώραίαν κόμησσαν Ρζεβούσκα.

— Είναι αληθές, ήρώτησε και δ Θιερρή, οτι ή ευαορφος αυτη 
Πολωνίς είναι ή·ήρώί; ιστορίας ολίγον γνωστής ; Είμαι βέβαιος, 
δτι είς ύμας, πρίγκηψ, δέν είναι άγνωστος.

ό πρίγκηφ de Ligne, περιώνυμος διά τήν πολυφαγίαν του είς 
τάς ξένας τραπέζας,είχε καταβροχθίσει ήμίσειαν άπλάδαδς-ακοσα- 
λάτη;. όθεν ήτο εύκολον νά διηγηθή τά έξης είς τύν γείτονά του.

«Η πριγκήπισα Φανή Λουβομίρσκα έζη είς Παρισίους, δτε 
έξερράγη ή γαλλική έπανάστασις. Καί τοι άλλοδαπή, άλλά συμ- 
περιελήφθη εις τύν κατά τής άριστοκρατείας διωγμύν, καί κα- 
τηγορηθεϊσά, δτι συνώμοττε κατά τή; δημοκρατίας, άπεκεφα- 
λισθη ώς τοσοΰτοι καί τοσαΰται αλλαι. Είχε θυγάτριον πενταε
τές, την Ροζαλίαν, ήτις συνεφυλακίσθη μετ’ αύτής.

Μετά τήν θανατικήν καταδίκην τής μητρύς, μείνασα έρημος 
καί ορφανή, μόνον άσυλον είχε τήν φυλακήν, δπου μία κατα- 
δεδικασμένη παρέδιδεν αύτήν είς τήν άλλην. Εμεινε τέλος είς 
βάρος δυστυχοΰς τίνος χήρας, δτε έπελθούσης τής Αύτοκρατο-
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ρίας καί συγχωρηθείσης τής έπανόδου τών φυγάδων καί τών ξέ
νων, δ κόμης ίζεβούσκης, άδελφδς τής Αουβομίρσκας άνεμνήσθη, 
δτι ή αδελφή του άφήκε θυγατέρα, και ηλθεν είς Παρισιού; έπί 
τφ  σκοπφ ν’ άνακαλύψη τά περί αύτή;.
Είς τδ ξενοδοχεΐον είς 8 κατέλυσε,μι$ ίιμέρα,βλέπει θυγατριόντιέξ- 
αισίου καλλονής, βοηθούν γραίαν ΐνα μεταφέρη κάνις-ρον πλυμένων.

—  Πώς δνομάζεσαι, κόρη μου; ήρώτησεν δ κόμης.
—  Ροζαλία, κύριε, άπήντησε τδ κοράσιον.
—  ϊ ’οζαλία! ϊΟδτως ώνομάζετο καί ή άνεψιά τοΰ κόμητος.
—  Βοηθεΐς την μητέρα σου; προσέθηκε.
—  Ναί, κύριε, άπήντησεν ή χήρα τής φυλακής, διότι ητον 

έκείνη. Ναί, κύριε, βοηθεΐ την μητέρα της, διότι ήμπορώ νά την 
θεωρώ ώς κόρην μου, άφοϋ πρδ πέντε έτών την εχω σιμα μου 
άλλ’ ή καθαυτδ μητέρα της ητο μία δυστυχής κατάδικος, άπο- 
κεφαλισθεϊσα έπί Ροβεσπιέρου.

Η καρδία τοϋ κόμητος έπαλλε μετά σφοδρότητος, και άφοϋ 
έδίστασε έπ’ ολίγον, άπέτεινεν είς τδθυγάτριον πολωνις·ι την 
άπλήν ταύτην έρώτησιν.

—  Zy m owisz ρο po lska? (όμιλεΐς πολωνικά;)
’Ακούσασα τάς λέξεις ταύτας, χωρίς νά τάς καλοεννοή, ή Ρο

ζαλία ρίπτεται είς τάς άγκάλας του κόμητος καί τδν παρακαλεΐ 
νά τάς έπαναλάβη, διότι τής ένεθύμιζον την μητέρα της καί την 
φωνήν της.

Εικάζεις τά μετά ταϋτα.»
Γ .

’Ε όμόΐΰος Α'.
ή  εΐδησις τής άποβάσεως τοΰ Ναπολέοντος εί; Κάννας ηλθεν 

αίφνης ν’ άνατρέψη τήν Σύνοδον. Εφυγε ταύτην δ Θιερρή, καί 
προσεκολλήθη είς τδν ευτυχή στρατιώτην, άλλά σύμβασης τής 
είςΒατερλώ ήττης, έλπίζων δέ πάντοτε τήν βασιλείαν, άπεφάσισε 
νά περιέλθη τήν ΰφήλιον, πρδς εύρεσή έθνους, άνάγκην έχοντο; 
βασιλέως. Τοιοΰτοι λαοί Οπήρχον μάλιστα έν Αμερική, άλλ δ> 
που καί άν έφθανε, ηρχετο δύο ή τρείς ίιμέρα; βραδύτερον τοΰ

δέοντος. Τέλος είς τάς Μαρκησία; νήσους εδρε τδν ζητούμενον 
θρόνον, ευρε φυλήν άπλοΐκήν, έτοίμην νά Ικανοποίηση δλα τή; 
φιλοδοξίας του τά δνειροπωλήματα. 0  Θιερρή αναγορεύεται βα
σιλεύς τής Νήσου Ν εβούχβας. ϊδε λοιπδν αύτδ; βασιλεύς! Ι ν  
^θελε έγίνετο καί Θεδς, διότι οΐ υπήκοοι του είναι οί εύαγωγό— 
τεροι τών θνητών, καί τοσοΰτον εύαίσθητοι, ώστε θά άνήγειρον 
αΰτώ βωμδν, δταν κρούων τήν κιθάραν του καί τήν λύραν του, 
άποσπόί τα δάκρυά των, ?) κινεί, κατά θέλησιν, τδν γέλωτά των.

Είναι βασιλεύς, εχει δέ καί τήν βασίλισσαν του, πιστήν γερ- 
μανίδα, ητι; ηνωσε τήν τύχην της πρδς τήν αύτοΰ, καί τδν ήκολού- 
θησεν είς τάς άπωτάτας έκείνας χώρας. Η βασίλισσα είναι άρί- 
στη μουσουργδς, δπως καί ό βασιλεύς σύζυγός της. Αλλά, φεϋ 
τής θλιβερά; καί άνησύχου τών θνητών μοίρας! 0  βασιλεύς τή ; 
Νεβουχβα; ητο δυστυχή; εί; τήν νησιώτιδα έκείνην 6δέμ. Ε- 
πληρωσεν αύτον ανίας ή εύκολος βασιλεία του, καί ή πατριαρ
χική έξουσίατου, ήτις οΰτε έξέλεγξιν, οΰτε άντιπολίτευσιν, οΰτε 
συνωμοσίας, οΰτε έπαναστάσεις έπροκάλει.

Μι£ νυκτΙ, χωρίς καν ν’άποχαιρετήση τούς δπηκόους του, έπέ- 
βη γαλλικοϋ τίνος πλοίου, δπερ μετέφερεν αύτδν είς Συδνέην.

ΕκεΤ, Εδμόνδος δ Α . πρώην Βασιλεύς τής Νεβούχβας, άνη- 
γόρευσεν αύτδς έαυτδν βασιλέα τής Νέας Ζε.ΙανόΙας, Ελέα. Θεοΰ,. 
καί 6πδ τήν Προστασίαν τοΰ Λουδοβίκου-Φιλίππου. Τδ <835 
δ Εδμόνδος έκυρίευε τήν Χ οχιάγχαν.

Η ειδησις τοΰ γεγονότος τούτου έπροξένησεν έν Αονδίνφ πολ- 
λήν τήν συναίοθησιν. ή  Αγγλία δέν άνείχετο νά γίνη Ιδρυτή; 
μεγάλου βασιλείου, δποΐον προοιμιάζετο τδ τής Νέας ’θλαν- 
διας, γαλλος ύπδ Γάλλων προστατευόμενος. Οθεν δεν έ* 
βοάδυνε νά καταφύγη είς άντενεργείας κατά τοΰ Βασιλέως, καί 
ύπηρετηθη είς τοΰτο δπδ τών μεθοδιστών Ιεραποστόλων της. 
Βασιλεύς— μουσικδς, ό Εδμόνδος έφερεν είς τδ νέον βασίλειόν του, 
βιολιον τ ι, οπερ άνήχεν άλλοτε είς τδν άγγλον Πλάττ. Τδ μου- 
σικδν τοΰτο δργανον ή Αύτοΰ Μεγαλειότης έξήγε τής θήκη; 
του πάντοτε μετά τίνος ίδιάζοντος σεβασμοΰ όσάκιςηύδόκει νά



μέλψη έπ’ αύτοΰ, ?ι μόνο;, ?ι προκειμένου νά συναυλίβ'Ο μ*τ& 
τής Βασιλίδας. Τότε δή τότε, ol ιεραπόστολοι έκήρυττον παν- 
ταχοΰ ότι δ φιλόσοφος ουτος Βασιλεύ; ητο συγχρόνως καί γόης, 
καί δτι τό βιολίον ητο ή φυλακή κακοποιοΰ δαίμονος, άπο- 
φθεγγομένου διά τοΰ τόζου τοΰ μουσοποιοΰ.

Μηχανικός τις Αγγλος, δστις έφιλοξενήθη τό 1839 δπο Εδ- 
μόνδου τοΰ Α'. τω έγνωστοποίησε τήν τεκταινομένην κατ αύτου 
έπιβουλήν. Εδυσπίστησεν ό Εδμόνδος, θεωρήσας τήν συνωμοσίαν 
άτοπον καί παράλογον. 0 μηχανικές έπανήλθεν εϊς Χοκιαγκαν 
τό 1843 καί ήπόρησε μή ίδων πλέον τήν καλύβην-άνάκτορον 
τοΰ μονάρχου έπί τοΰ λόφου, δπου άφησε αύτήν πρί) τετραετίας.

—-Τπήρχεν έδώ ού πρί> πολλοϋ μία καλύβη, ειπεν ό αγγλος 
είς δύο αΰτόχθονας άρχηγούς προσελθοντας.

— Nal ή καλύβη τοΰ βασιλέως Εδμόνδου, άπήντησαν.
— Τί έγινε λοιπόν;
— Οί Θεοί τών Ζεελανδών δέν δπνώττουν πάντοτε, άπεκρι - 

θη είς τών αύτοχθόνων. ό  Εδμόνδος έξύβρισε τού; Θεούς καί 
οί Θεοί μάς διέταζαν νά τόν τιμωρήσωμεν.

—  όποιαν τιμωρίαν λοιπήν τοΰ έπεοαλετε,
— Εκαύσαμεν τήν καλύβην του, τήν τελευταίαν σελήνήν.
 Κ,αΐ ό Εδμόνδος μετά τής γυναικος του ; . . .
— ft βασίλισσα έγεινε παρανάλωμα τού πυρός. Αλλ ol αυτό

χθονε; τού άλλου μέρους τή; νήσου έσωσαν τίιν βασιλέα Εδμόνδον.
— Α ! άνέκραξεν δ μηχανικές, ας εχϊ| δό;αν δ Θεος ! Η αγ

γλική κυβέρνησις δεν θά άνεχθή νά τον κρατήσουν αιχμάλωτον.
 Η κυβέρνησις δέν θά δυνηθή πλέον νά τίιν ζητήσί), άπήν-

τησεν ό έτερος τών μαύρων αρχηγών.
— Αιατί; τ ί τί)ν έκαμαν;
— α !  είπεν υπόκωφος ό άρχηγός— τόν έφαγαν \
0  προφητεύσας είς τον Θιερρή τήν βασιλείαν, δέν συνεπροφή- 

τευσεν δτι έμελλε νά γίνιρ βορά &νθρωποφάγων\
(F raser’s M agazin). Π.
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01 ΓΟΤΕΒΡΟΙ (*).

ν  ή£ ν ω ..τ®ν ΧΡ<νωντβ0 περιφτίμο« Γάλλου περιηγητοΰ Σαρ- 
δεν (Chardin), πρός τά 1 675, δέν εδρίσκοντο έν Περσία είμή I  
λίγιστοι Γουεϋροι ήτοι Π αρσις. Απαντες σχεδόν ειχον έξολοθρευ- 
θή δπο τών Μουσουλμάνων. Αί πολυάριθμοι κώμαι τάς όποιας 
κατφκουν πρός μεσημβρίαν τής ίσπαχάν ειχον καταστραφϋ έπί 
τών εμφυλίων πολέμων,
r β ϊ “ λείΨανα ταδτα τών αρχαίων Περσών, λέγει ό περιηγητής, 

είναι διεσπαρμένα είς διάφορα μέρη τής Περσίας, καί είς τόπους 
τινας της Ινδική;. Εν Περσί^, άπαντώνται κατά τήν εοημον Κα- 
ραμανιαν καί πρός τόν Περσικόν κόλπον, άλλά πολύ μάλλον κα
τα τας επαρχίας τής ίέ ζδ  καί τής Κιρμάν ένθα καί μόνιμον 
εχουσιτηνοικησ,ν. Εκεϊθεν δέ άπήχθησαν άπο.κ.'αι ϊναάποκαΓα- 
7«θωσιν εί; τάς πόλεις τής Παρθίδο;, καί ιδίως είς τήνίσπανάν 

• της επαρχίας ταύτης τοϋ δλου κράτους πρωτεύουσαν. Εν τή ίν. 
οική, είναι διεσπαρμένοι πρός τίιν ίνδόν ποταμόν καί κατά' τήν 
επαρχίαν Γουζεράτ. ίπάρχει δέ καί αποικία αύτών έν τή Σου- 
λατ,πόλει ύπό τής έμπορίαςγενομέν, περιφήμφ παρ’ΕΟρωπαίοις.

«Κ,αλουσι όε αύτού; έν τή Ινδική ΙΙαρσΙς, άπό τοΰ άρναίου ο
νόματος* έν τή Περσίο: δέ Γουεβράν^ Γουέβρους, δνομα παρα- 
γόμενον έκ τοΰ αραβικού γαούρ , δπερ σημαίνει άπιστον, ?, εί- 
οολολατρην, τό παρά Τούρκοις λεγόμενον γ ιαούρ  οδ τού; Χρι
στιανούς καί πάντας τούς μή Μωαμεθανούς προσαγορεύουσιν, Οί 
σημερινοί Πέρσαι άποκαλούσιν έπίσης τούς Γουέβρους Ά τίτ ε σ τ -  
π ίρ ε σ τ  τουτέστει λάτρεις τοΰ πυρός, δπερ άνταποκρίνεται πρός 
την είς τούς προγόνους αύτών δπό τών Ελλήνων καί τών Λα
τίνων συγγραφέων διδομένην προσηγορίαν. Οί είδολωλάτραι οδ- 
τοι Περσαι δέν εινάι ουτε τόσον εύσωμοι, ουτε τόσον λευκοί, δ
σον οί Μωαμεθανοί, οίτινες είναι οί σημερινοί Πέρσαι* δμως οί 
ανόρες είναι αρκούντως εύρωστοι καί καλοί τό άνάστημα καί 
την χροιάν. Αί γυναίκες δέ είναι χονδροειδείς, έλαιόχροοι καίμε- 
λανωπα_ί* τοϋτο δμως προέρχεται έκ της πενίας έν f) ζώσι, μάλ-
ηΓ ’Λί^’ αυτ”ί Τ̂ ! ? ’̂ σεωί" διότι δπάρχουσί τινες λίαν ευειδείς. 
Οί ανόρες πωγωνοφοροϋσι καί κομοΰσι, φορούσι δέ ένδυμα βρανύ 
κα στενόν, λινόν \ μάλλινον,ηέ» τριχών αίγός κατεσκευασμένον, 
Χαί κάλυμμά τής κεφαλής εκ λεπτοΰ μαλλιού, προσομοιάζον τόν
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Λ . . .  »  . *  ί » «
, , - ..aWnv tic  τήν καταστασιν των. Α ί  γυναίκες
δύονται άνευ τινο; χομψότητος, χαΐ ούδεν ϊδον πλέον αχαρι του 
φορέματόςτων. όσον δέ οί Γουέβροι, ά ν δ ρ ε ς  χαίγυναϊχες, ειι*«
Ιελεΐς τοΰ- τρόπους χαίτήν στολήν και άκαθαρτοι, τόσον οί ση 
μερινοί Πέρσαι είναι καί τήν όψιν καί τήν στολήν ευπρεπείς κα 
Γΰάρεστοι.Το Ινδυμα τών Γουέβρων δμο.αζει τοσουτο '̂ ™
τ ώ ν  Αράβων, ώστε φαίνεται πιθανδν ότι οί Αραβες τδ ελαβ 
παρ’ εκείνων δτε τίιν χώραν αύτών χατέκτησαν. ^

«Εν Περσία οί Γουέβροι είναι «παντες % γεωργοί ή χειρω 
ναχτες, ?) γναφεΐς χαΐ τεχνίται μαλλίων. Κατασχευαζουσι τά
πητας, καλύμματα χεφαλής xal ύφάσματα λ ε π τ ό τ α τ α . Ουδέ- 
ν«  ϊδον ζώντα άνεργον, ούδέ τινα άσχολουμ.νον ε ^ ε υ θ ε ρ  ους 
τέννας, % είς ττ,ν εμπορίαν. Τδ κύριον αύτών επιτήδευμα είναι 
ή νεωογική, ήγουν, ή χηπουριχή, *ι αμπελουργία χαΗ γε ρ 
νιΐσις. ΘεωροΟσι δε τίιν γεωργίαν, ούχί μόνον ως ασχολίαν ω- 
] 2  xai άθώαν, άλλ’ έπίσης άζιοβράβευτον χαι ευγενη π -  
στεύοντες δτι είναι α ΰ τ «  ί ,  πρώττ, τών χλησεων, 
γουσιν έχεΐνοι, δ ύπέρτατος Θεδς καί οί κατώτεροι θεοι είναι μα
λίστα εύνοϊχοί χαΐ πλουσιοπάροχοι.  ̂ < r -

«Οί άρχαίοι οί.τοι Πέρσαι εχουσιν πθη ππια και απλοίκα,ζ 
τες ήσύχως ύπδ τήν αρχηγίαν τ ώ ν  γερ ό ντω ν αυτών,_ έ ξ «να 
νοοεΰουσι τάς άρχας, αΐτινες έπ ιχ υρ ο ϋντα ι παρα της Περσ.χης 
χυβερνήσεω ς. Ο ίνοποτοϋσ ι, χαί έχτδς τοϋ βοδς, τρ ω γο υσ ι παν 
άλλο κρέας, ύπδ οΐων δήποτε χειρών παρεσχευασθη’ χ α τα  τ  αλ- 
λα δμω ς ε ίνα ι λίαν ιδιότροποι καί δεν ά να μ ιγ νυ ο ντα ι μετα τ ω ν  
άλλων λαών, χαΐ μάλιστα μετά τών Μ ω αμ εθανώ ν Πθρη,κεία 
των δεν έπιτρέπει οΰτε τίιν δ ιγ α μ ία ν , ουτε το διαζ,γιον .

Κα'ι τ α ϋ τ α  μ'εν αναφέρει δ μνησΟείς 
πάργουσι δέ Ετι καί τήν σήμερον ολιγάριθμοι Γουέβροι \ Πα9-  
α ϊ Χ  τώ βορειοδυτικώ  μέρει τής Ινδικής χερσοννησου και κατα 
τινας έπαρχίας τής Περσίας. Π.στοί είς την θρησκείαν καί ε ς 
τα ίθη τών ίδιων πατέρων, ζώσι μεμονωμένοι και περιφρονου- 
μενοι έν μέσω τ ώ ν  Ινδιχών καί Περσαών λαων σχεδδν ως ησαν 
άλλοτε οί Ιουδαίοι έν μέσο τών λαών Λ ς Δυτικής Ευρώπης. 
Εγιναν έσχάτως σπουδαΐαι καί έμβρυθείς μελεται περι τη, ^  
οχείας τ ώ ί Γουέβρων, ήτοι περί τοϋ Μαζδείσμοϋ, ουτ.νος θεμε
λιωτής θεωρείται δ Ζοροάστρης·

Ν
ΰΐ



ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
προπληρωτέα,

Aicc τδ έσωτερικόν δίς-ηλα 2 
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Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ,

ΠΕΡΙΟΙΙΚΟΝΣΠΤΡΜΜΑ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ

υπδ

ΑΝΤΩΝΙΟ! ΤΕΡΖΑΚΗ. 

Φυλλάδιον ς " . Ιούνιος 1858.
* WV

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

Σ ψ π ί ρ α σ μ χ  τ55ς τερ'ι Ιννοίας τοϋ Θεοΰ ιστορικής έκβε’σεως. — Εύσταβίου 
του Θεσσαλονίκης, Περι τΐ,ς έπικλτ'σεως Π α π  α. —  Μ. Α. Μελίκτι 
Δοκίρον, Περι πολιτισίΑοϋ των Φαιάκων, Περι Τεχνών κ. λ. — 
Στατιστική τών φυτών. — Φιλολογία. — Βίος Σοφοκλίους. — Η νή
σος Πάτμος. —  Ποίησις.

Λ  ν
Α - λ  ,  >,ί* . * * 

/ Γ 'ν  
Ι ό '  !  <&ζ··I r  ! )

ν

ΕΝ Κ Ε ΡΚ ΥΡΑ ,
ΤϊΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Ε Ρ Μ Η Σ

Α ν τ ω ν ί ο υ  Τ ε ρ ζ ά x η.



Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ,
Π1Ρ10Μ ΣΐΤΓΡΑΗΜΛ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΗΣ ΠΕΡΙ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ (*).

Ά φ ’ ου έκπερακοσαμεν τήν Ιστορικήν Ικθεσιν τής φιλοσοφικής 
άναπτύξεως τής έννοίας τοϋ Θεού, όφείλομεν, πριν ?ι μεταβώμεν 
είς την εκθεσιν τής ήμετέρας θεωρίας, νά ύποβάλωμεν ίιμΐν τά 
εξαγόμενα καί τρόπον τινά τά συμπεράσματα τής διεξοδικής ταύ
της έρεύνης, $ν έπεχειρήσαμεν καθ’ δλας τάς έποχάς τής Ιστορι
κής άναπτύξεως τής φιλοσοφίας, Τνα ίδωμεν, πριν 5) έπιχειρήσω- 
μεν την μόρφωσιν τών ήμετέρων θεωριών, τίνι τρόπ(ο συνέλα- 
βον οΐ]κατά καιρόν περί Θεοΰ φιλοσοφήσαντες τήν ύψηλοτάτην ταύ- 
την έννοιαν, $ν εύρίσκομεν ώς άνώτατον δρον καί τής νοήσεως 
καί τής πράξεως. ΙΙοΐα ύπήρξαν λοιπήν τά εξαγόμενα τής Ιστορι
κής ταύτης έρεύνης;

Είδομεν, δτι δσάκις τό άνθρώπινον πνεΰμα έπεχείρησε νά εξε
τάσω άφ’ έαυτοϋ τήν έννοιαν ταύτην, νά μελετήσ») αύτήν τήν 
δπαρζιν, αύτήν τήν φύσιν καί τά προσόντα τοΰ Θεοΰ, καί τάς 
σχέσεις δι’ ών σχετίζεται πρός τόν άνθρωπον καί τόν κόσμον, δ
σάκις, ανεξαρτήτως παντός βοηθήματος, 8 ήδύνατο νά λάβιj ’έκ. 
τίνος άνωθεν κατερχομένης άντιλήψεως, έπεχείρησε διά τών

( ')  Τών περί Θίο^οφι*; παραδο'αεων τ«3 κ,  Β ραΐλα [λάθιψ.* Κ.Γ/. 
(ΤΟΜ, Α', ΦΪΑΛ. ς ' . )  17



ιδίων δυνάμεων φΛοβοφικώς να μελετήσ^ το δυσχερέβτατον τοΟ- 
το πρόβλημα, Ιφθασεν % εϊς τινα λατρείαν καί θεοποίηοιν τής φύ
σεως, ή εϊ; τινα Ιδανισμόν δλω; ατομικόν, % εϊς τινα πανθεϊσ
μόν, ή έπί τέλους κατήντησεν εις έκείνην την κατάστασιν fa  ά- 
πηντήσαμεν κατά την Ιστορικήν άνάπτυξιν τοϋ φιλοσοφικού 
πνεύματος, ητις, δταν παρίς-αται ύπό μορφήν φιλοσοφικού δόγμα
τος, λαμβάνει τό δνομα τοϋ σχεπτισμον. Τοιαϋτα τά έξαγόμενα 
τής άνθρωπίνης μελέτης τής θείας φύσεως, τοιαϋτα τά έξαγόμε- 
να είς ά  εφθασε τό ανθρώπινον πνεύμα, δσάκις έπεχείρησε νά 
μελετησ^ την φύσιν καί τά προσόντα τής θείας ύπος-άσεω; α
νεξαρτήτως πάσης έξ άποκαλύψεως γνώσεως. Καί τώ δντι κατά 
την πρώτην έποχήν τής Ελληνικής φ-.λοσοφίας, εϊδομεν τους φι
λοσόφους θεωροΰντας τόν Θεόν ώς στοιχεΐον τ ι Ολικόν, ώς πρώ
τον μόριον τής ύλική; (ρύσεως, δπερ διά πολλών συνδυασμών και 
αναπτύξεων έμόρφωσε τόπάν. Ούδεμία γνώσις περί άόλου, πνευ
ματικού Θεού* τήν αϊσθησιολογίαν ταύτην εϊδομεν άνανεουμένην, 
δσάκις τό ανθρώπινον πνεύμα περιωρίσθη είς τήν μελέτην έκει- 
νων μόνον τών φαινομένων ά παρέχει ή έξάσκησι; τής αίσθή- 
σεως, τής άντιλήψεω;. Τίνες ύπήρξαν μεταξύ τών Ελλήνων φ ι
λοσόφων οί διασημότεροι άντιπρόσωποι τής Ελληνικής διανοιας, 
ποια τά ονόματα απέναντι τών δποίων ταπεινούται οίαδήποτε 
φιλοσοφική διάνοια τώννεωτέρων; 0  Σωκράτης, ό ΙΙλάτων, δ Α
ριστοτέλης· καί εϊδομεν ούχ ίττον, δτι, καίτοι αποδεχόμενοι 
τήν καθαρωτέραν ηθικήν, καίτοι δώσαντες τό παράδειγμα τής 
σταθερωτέρας καί είλικρινεστέρας άφοσιώσεως εις τάς ήθικά; 
άρχάς, καίτοι πρεσβεύσαντες τινά τών δογμάτων <2 άπεκάλυψεν 
ή αληθής θρησκεία, καί άκολούθωςέπεσφράγισεν ή αληθής φιλοσο
φία, μ’ δλα ταΰτα, δταν ήθέλησαν νά προσδιορίσωσι τήν φύσιν τοϋ 
άνω’τάτου δντος, δ μέν Σωκράτης περιωρίσθη εϊς τινα άτελές-α- 
τον θεϊσμόν, δ δέ Πλάτων άνεγνώρισε μετά τή; άϊδιότητο; τοϋ 
Θεού καί τήν άϊδιότητα τή; δλη;, καί έθεώρησε τόν Θεόν ώ ; 
τόν τακτοποιόν αύτή; καί ούχΐ ώ ; τόν ποιητήν τοϋ παντός1 τε- 
λευταΐον δ Αριστοτέλης έθεώρησε τόν Θεόν ώς τόν πρός 8ν δρον

τϋς φύσεως,τόν δρον πρός 8ν τείνει τό άνθρώπινον πνεύμα *,4 
νοήσεως, πρός 8ν τείνει ή καρδία διά τή; έπιθ,μ(αί> ί ι4  τή; δ <.
ξεως, δι« τή; αγάπης, έθεώρησε τόν Θεόν ώ; τελ,κόν αίτιον τοϋ 
κόσμου καί ούχί ώ; ποιητικόν αϊτ,οντοϋ παντός. έπομένω; δ γ ε 
νικός χαρακτήρ 8;  διακρίνει τήν πρώτην έλληνικήν φιλοσοφίαν, 
κατα τό θεμελιωδέστατον τούτο ζήτημα, είναι δτι δέν έγνώρισε 
την αληθη φύσιν καί ούσίαν τή; Θεότητος. Δ.καίως λοιπόν είπον 
τινές των καθ ημ«ς̂  φιλοσοφικώς έξεταζόντων τήν Ιστορίαν, δτι 
Π ιδέα τού άπειρου η,ο πάντη «λλότριος πρός τό πνεύμα τής άρ- 
χαιοτητος, οτι «πας δ κλασικό; λεγόμενο; κόσμο;, δηλαδή δ Ελ- 
λ/ινορωμαίκος, ούόέν έτερον είναι ί, ft ιστορική εκφρασιςτού πε
περασμένου καί ούχί τοΰ άπείρου.

Οταν άφ έτέρου, τό ανθρώπινον πνεύμα ήθέλησε δι’ έαυτοΰ νά 
έςηγησ, πάσας τάς έννοία; αϊτινε; έν αΰτ* Οπάρχουσι, πάντα τά 
οογματα οσα ειτε ύπό τήν φιλοσοφικήν εϊτε ύπό τήν θρησκευτικήν 
μορφήν πρεσβεύει ή άνθρωπότης, Ιφθασεν είς τό έναντίον άτοπον, 
δηλαδη συνεταύτισε τά πάντα μεθ’ έαυτοΰ, τό ο ί* ^  μέ α0τό 
το έγω, καί τό άκόλντον  μέ τό * ώ ,  καί παράδειγμα τοϋ ιδα
νισμού τούτο» εχομεν εί; τόν Φίχτην, 8ςις έξήλθεν έξ «ύτής - ,  
Καντιανής σχολής, έκ τού κριτικισμού δηλαδή τού ΚαντιΌυ, καθ’

°!°ν ^  ΤΟυί τή; άρχαιότητο; πρώτος μεταξύ
των νεωτέρων φιλοσόφων δ Κάντιο; εΟεσε καθ’ έαυτδ τό πρό
βλημα της βεβαιότητο; τών άνθρωπίνων γνώσεων, πρώτο; ή
θέλησε να έρευνησ, τ ι δύναται νά ήξεύρ, ό δνΘρωπο;> ,να . .
ποφασίσ, τί δφείλει νά πράξ,. Εν άλλο,; λόγοι;, δτα ν τό άν- 
θρωπινον πνεύμα κατέλειψε τήν θεωρίαν τή; εξωτερική; φύσεως, 
δταν περιωρίσθη Είς έαυτό, καί ήθέλησε δι’ έαυτοΟ, διά τή ς  έπι- 
κρισεως τών ίδιων γνώσεων, νά λύσ* τά κυριώτερα προβλήματα 
της φιλοσοφίας, παρήγαγ^ XqV κριτικισμόν, δστις  είναι ή δρνη- 
<»ς πασης βεβαιότητος, πΛρί γαγε  τόϊ 5*ο α ν .ν„ι4,  έκεΐνον σκε- 
πτισμδν, 8ν ευρομεν έν τώ Καντίφ, καί έξ οδ τροήλθεν δ 
ιδανισμό; τού Φίχτου, διότ, εί,εν δ Φίχτης, 4 · 0& ^  ^
Ρ^βαιότητ* εχομεν περί τή; φύσεως, περί τή; ύπάρξεως τοΰ ά-



πείρου, άφ’ου ούδεμίαν Ιχομεν βεβαιότητα περ ΐ Θεοΰ καϊ περί 
τοΟ ούκ έγώ, άοα πάντα ταϋτα είναι δημιουργήματα τής αν
θρώπινη; διάνοίας, είναι δημιουργήματα τοϋ έγω, τ?» έγω θέτει 
το ούκ έγώ καί τίιν Θεόν.

Τελευταΐον ή τρίτη φάσις $ν Ιλαβεν ίστορικδς τδ ζήτημα 
τοΰτο είναι δ πανθεϊσμός. Τδν πανθεϊσμόν εδρομεν κατά διαφό
ρους έποχάς τής ιστορίας τή ; φιλοσοφίας* εδρομεν τδν πανθεϊσ
μόν κατά την πρώτην φιλοσοφικήν άνάπτυξιν τοΰ ανθρωπίνου 
πνεύματος έν τή Ινδική φιλοσοφώ, δτε πάντα τά στοιχεία, & ε- 
μελον άκολούθως νά έξέλθωσι, νά διακριθδσι κα'ι συναρμολογη- 
θδσι κατά τους διαφόρους τύπους τοϋ Ελληνορωμαϊκοΰ καί τοϋ 
νέου πολιτισμοΰ, πάντα τά στοιχεία ταϋτα εϋρίσκοντο συνεπτυ· 
γμένα καϊ συγκεχυμένα πρδς άλληλα, είς την έμβριώδη έκείνην 
κατάστασιν τής ανθρώπινης διανοίας καί κοινωνίας, b  παρέχει 
δ ανατολικές κόσμος* εδρομεν τίιν πανθεϊσμόν άκολούθως εϊς τ ι-  
να τών σχολών τής Ελληνικής φιλοσοφίας, είς την Ελεατικήν, 
καϊ εϊδομεν οτι ό Ελληνικός ούτος πανθεϊσμός άνανεώθη έπί τέ
λους διά τδν στωϊκδν καί τών αλεξανδρινών, καθ’ δσον δ Θεές 
τών ς-ωϊκδν καί άλεξανδρινδν δέν είναι τδ άπειρον έκεϊνο 3ν, οπερ 
ύπάρχει ανεξαρτήτως τοΰ'κόσμου κα'ι τής κτίσεως,δπερ έποίησεν έκ 
τοϋ μηδενδς καί τον κόσμον καί την φύσιν, δέν sivat τδ προσω
πικήν έκεϊνο ον, τδ όποιον εχει άπειρον τίιν σοφίαν, άπειρον την δύ- 
ναμιν, άπειρον την αγαθότητα, δέν είναι έκεΐνος ό Θεδς 8ν λα- 
τρεύουσιν οί άνθρωποι, άλλ’ είναι ή πρώτη άρχη τοΰ παντδς, ή 
ένυπάρχουσα καϊ έμμένουσα έν τφ κόσμω ύπόστασις, ή διήκου- 
σα διά τοΰ κόσμου, κα'ι πραγματοποιούμενη διά τοΰ κόσμου ό 
Θεδς τδν στωϊκδν καί άλεξανδρινδν είναι ή πρώτη ύπόστασις 
καϊ ούσία,ητις κατά μέν τους 7ώϊκους,είναι δ σπερματικδς λόγος 
τοϋ παντδς, κατά δέ τοδς άλεξανδρινούς, είναι έκείνη ή ύπόστα- 
σις, ητις παρήγαγεν ώς δευτέραν ίιπόστασιν την ένότητα, ώς 
τρίτην ύπόστασιν την ψυχήν τοϋ κόσμου* καϊ έντεϋθεν ή περί
φημος τριάς τδν Αλεξανδρινδν ήν τινες παραλόγως συνεταύτισαν 
μέ την Χριστιανικήν Τριάδα.

Παρά τά τρία ταϋτα συστήματα, ή όβθότεοον είπεΐν, παρά 
»ας τρεις ταυτας παρεκτροπας τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος, την 
φυσιολατρείαν δηλαδή ή θεοποίησιν τή; φύσεως, τδν ΐδανισμδν ή 
Οεοποίησιν τοΟ ανθρώπου, καϊ τδν πανθεϊσμόν η τήν συνταύτι- 
σιν δλων τδν δντων με αύτδν τδν Θεδν, δέν εύρίσκομεν έν 
τή φιλοσοφώ άλλην εκφρασιν τής φιλοσοφικής άναπτύξεως 
τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος, ώς πρδς τδ ίδιαίτϊρον τοϋτο ζητη
μα, ειμη αύτδν τδν απόλυτον σκεπτισμδν, αύτήν τήν καθολικήν 
άμφιοολίαν,ητις είναι μάλλον αρνησις τής φιλοσοφίας, αρνησις ού- 
σιωδώς πάσης ανθρώπινης βεβαιότητος. Καϊ τώ δντι, έάν έξετά- 
σωμεν την νέαν φιλοσοφίαν, ανεξαρτήτως τών σχολών έκείνων 
χαι συστημάτων οσα έξέρχονται είτε άμέσω; είτε έμμέσω; έξ αύ
τή; τής θρησκευτικής παραδόσεως, θέλετε ίδεΐ δτι πάντα τά συ
στήματα ταϋτα ανάγονται ή είς τδν αισθητισμόν, 671;  παρήγα- 
γε, και άπρεπε ές ανάγκης νά παραγάγη, τδν σκεπτισμδν, ή είς 
αύτον πάλιν τδν πανθείσμδν, 8ν εϊδομεν ίν τε τή ίνδική καϊ Ε
λεατική φιλοσοφία. 0  πανθεϊσμός ελαβε κατά τήν νέαν Ιστορίαν 
όιασήμους αντιπροσώπους, διά τοΰ Σπινόζ», τοϋ Σχελίγγου καϊ 
τοϋ Εγέλου. Παραλείπω έκείνους τούς πανθίϊστάς τους όποιους 
δυνάμεθα ν’ άπαντήσωμεν κατά τήν έν τώ μεσαιώνι Ιστορικήν ά- 
νάπτυξιν τής φιλοσοφίας, καϊ τοιοϋτος είναι ό Giordano Bru
no, ού τά δόγματα άνενέωσεν έν μέρει ό Σχελίγγος, καί περί ού 
δι’ αύτό τοϋτο Ικρινα περιττόν νά ένασχολήσω ύμάς* παραλείπω 
εκείνους τούς φιλοσόφους, οϊτινες, καί τοι μή παρουσιαζόμενοι ώς 
πανθεϊσταί απόλυτοι, ούχ ήττον τείνουσι διά τών ιδίων δογμά
των πρδς τον πανθεϊσμόν, άλλα περιορίζομαι είς τους πανθεϊ7«ς 
εκείνου, οιτινες τοιουτοι είναι και τοιουτοι φαίνονται. Ενθυμεΐσθε 
οτι τρείς εδρομεν διάσημους αντιπροσώπους τοϋ πανθεϊσμού κα
τα τήν νέαν φιλοσοφίαν, τδν Σπινόζαν, τδν Σχελίγγον καϊ τδν 
Κγελον καί ποία δπήρξαν τά έξαγόμενα τής φιλοσοφία; ταύτης; 
οτι δ Θεδς είναι ή άπειρος ύπ07ασις, ητις άπείρως πως αναπτύσ
σεται διά τής έκτάσεως καϊ τής νοήσεως, 8 έστϊ διά τής δλης 

τοΰ πνεύματος· δ Θεδς είναι ή απόλυτος ταυτότης είς ?,ν



ανάγονται και έξ ής προέρχονται πάντα τά διάφορα καί έναν- 
τία" δ Θεδςείναι έπί τέλους εκείνη ή ίδέ* ήτις μερικεύεται διά τής 
δημιουργίας, έπανέρχεται εί; έαυτήν διά τοϋ ανθρωπίνου πνεύ
ματος, καί πραγματοποιείται καί αναπτύσσεται έν τή κοινω
νία καί έν τή ιστορία διά τής έπ’ άπειρον έπαναλήψεως τοΰ τρια
δικού έκείνου τύπου, 6ν εθεσεν δ Εγελος ώς πρώτην άρχήν τής 
φιλοσοφικής αύτοϋ μεθόδου' δ ές-lv, δ Θεδς, κατά τούς τρεις τού
τους πανθεΐςάς, είναι πάντοτε ή ύπόστασις τοϋ παντδς, καί ού- 
χΐ δ ποιητής τοΰ κόσμου. Εάν δέ έπιστησωμεν τήν προσοχήν 
μας είς τδ άλλο τμήμα τών φιλοσοφικών συστημάτων,είς έκεΐνα 
δηλαδή οσα έξήλθον έκ τής αισθητικής φιλοσοφίας, τουτέστιν έκ 
τοΰ περιορισμού τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος είς μόνην τήν μελέ
την τών διά τών αισθήσεων καί έκ τών αισθήσεων φαινομένων, 
θέλομεν ίδεΐ δτι έκ τής αποκλειστικής ταύτης σημαντικότητος, 
•̂ ν Ιδωκαν είς τήν αίσθησιν, προήλθε πάλιν δ σκεπτισμδς, οΰ εΐ- 
δομεν τήν πρώτην άρχήν έν τή Ελληνική φιλοσοφία, δταν ή σύγ- 
κρουσις τών έναντίων δογμάτων δσα έξήλθον έκ τής Σωκρατικής 
Σχολής παρήγαγε τήν κατάστασιν εκείνην τοΰ πνεύματος, ην η
μείς μέν όνομάζομεν Αμφιβολίαν οί δέ αρχαίοι ώνόμαζον σ χ ί-  
ifrir, έξ οίι σχεηζιχο ί δσοι περί πάντων άμφέβαλλον" τοιοϋτοι εί
ναι οί σοφισταί. Επί τής νέας εποχής άνεφάνη κατά πρώτον δ αι
σθητισμός,καί τέλος δ απόλυτος έκεϊνος σκεπτισμδς, δς-ις τελευ- 
ταιον διετυπώθη ύπδ τοϋ Χιούμη, καί έδωκεν αφορμήν είς τήν 
αντενέργειαν ?)τις παρήγαγε τήν γερμανικήν φιλοσοφίαν άφ ένος, 
τήν σκωτικήν κα'ι γαλλικήν άφ’ έτέρου. Καί ιδού έφθάσαμεν 
πάλιν είς αύτδ τδ πέρα; τής φιλοσοφικής άναπτύξε&>ς. Ποιον 
έπομένως τδ συμπέρασμα τής Ιςορικής ταύτης άνακρίσεως τοΰ 
φιλοσοφικού πνεύματος κατά τδ προκείμενον ζήτημα; τδ συμ
πέρασμα είναι, οτι δσάκις τδ άνθρώπινον πνεΰμα, άνεξαρτή- 
τως πάσης θρησκευτικής έπιρόοής, ήθελησε, μόνον, διά τών ιδίων 
δυνάμεων, νά έξετάση τήν υπαρξιν, τήν φύσιν καί τά προσόν* 
τα τοϋ Θεοΰ, κατήντησεν ή είς τδν πανθείσμδν,η είς τδν ίδανισμδν, 
3| είς τήν θεοποίησιν τής φύσεως' έφθαδεν εί; τάς τρεις έκείνας πα-

ρεκτροπάς τοΰ άνθρωπίνοι» πνεύματος, περι ών πολλάκις εϊπομεν 
καί έν τή ψυχολογία: καί έν τή λογική, δηλαδή έφθασε νά συνταυ
τίσω ή τδν Θεδν καί τδν άνθρωπον μέ τήν δλην, ?| τδν Θεδν καί 
τήν δλην μέ τδν άνθρωπον, ή τδν άνθρωπον καί τήν δλην μέ τδν 
Θεόν, Οταν δέ φοβούμενον τάς παρεκτροπάς ταύτας ήθέλησε νά 
έξετάση καί νά έπικρίνη, συγκεντρούμενον είς έαυτδ,τάς ιδίας δυ
νάμεις, ϊνα ϊδη τί ήδύνατο νά γνωρίση, ϊνα άκολούθως μάθ/| τί 
και έκ τουτου ήδύνατο καί τί ώφειλε νά πράξη, κατήντησεν είς 
τδν ιδανισμόν, πάλιν είς τδν πανθεϊσμόν.

Καί ομως την έννοιαν τοΰ Θεοΰ εδρομεν έν τ ϊ  ίς·ορική άναπτύ- 
ξει τής φιλοσοφίας, άλλ ευρομεν αύτήν ού^ί είς τά συγγράμματα 
τών φιλοσόφων άλλ εις τι άρχαιότατον δόγμα, τδ δποΐον διά μιάς 
μόνης φρασεως άπεκάλυψεν ύψηλήν τινα φιλοσοφίαν,είς ^ν δέν είχε 
δυνηθή να φθάση τδ άνθρώπινον πνεΰμα διά τών λαμπροτέρων αύ
τοΰ άντιπροσωπων. Ευρομεν τήν έννοιαν τοΰ Θεοϋ έν τφ Ιου ■ 
δαϊσμφ έξεταζοντες την έν τή Ανατολή άνάπτυξιν τής φιλοσοφίας' 
ευρομεν τήν έννοιαν τοϋ Θεοϋ έπαναλαμβανομένην διά τοΰ Χρι- 
ς-ιανισμού, οταν δ πρώτος δι^χσκαλος τών εθνών είπεν έν αύτώ 
τώ κέντρα τής αρχαίας σοφίας" τδν άγνοις-ον εκείνον Θεδν 
3ν λατρεύετε χωρίς να τον γνωρίζητε, έγώ ήλθον νά καταγ
γείλω είς ύμδς" καί ούτος είναι δ ποιήσ*ς τδν κόσμον καί 
παντα τά έν αύτώ" καί ουτω συνέδεσε τήν πρώτην άποκάλυ- 
ψιν μέ την δευτεραν, καί έπανέλαβε τδ ί ν  άρχ>~ι έποίησεν ό 
Θεός zor ovpa r0 r xal zf/y γ ή γ , δπερ είναι ή βάσις τής αληθούς 
φιλοσοφίας, ώς είναι έπίσης καί τδ γνησιώτερον καί καθαρώτερον 
αυτής έζαγομενον. Την έννοιαν ταύτην φιλοσοφικδς άνέπτυξαν δσοι 
υπεμειναν την επιρροήν τών Χριστιανικών δογμάτων. Καί τώ δν- 
τι δ πρώτος φιλόσοφος ος-ις άνέπτυξε καί διεφώτισε, καθ’ δσον δύ- 
ναται τδ άνθρώπινον πνεΰμα νά διαφώτιση τήν σκοτεινοτάτην 
και άκαταληπτον έννοιαν τού Θεοϋ, είναι δ ίερδς Αύγουστΐνος 
κατά τήν μεσαιωνικήν ιστορίαν, 8ν ήκολούθησε Θωμάς δ Ακινά- 
της, Ανσέλμος δ Κατορβερύας, οιτινες καί οί τρεις έθεσαν τάς 
πρώτας βάσεις τής νέας θεοσοφίας, b  άκολούθως άνέπτυξαν δ τε



Καρτέσιος καί ό Μαλεβράγχης καί 6 Λεϊβνίτιο;, πολδ δέ μάλ
λον έπειτα ή σκωτική καί ή νέα γαλλική σχολή. Καί ώς έκ τού
του δυνάμεθα νά διαχωρίσωμεν τήν Ιστορικήν άνάπτυξιν τοϋ 
θεοσοφικοΰ ζη τήματος είς δύο μεγάλας κατηγορίας, θέτοντες άφ’ 
ένός μέν τους ορθοδόξους τών φιλοσόφων, δσοι δηλαδή είτε έκτοϋ 
Ιουδαϊσμού είτε έκ τοΰ Χριστιανισμού έλαβον τήν έννοιαν ταύ
την καί φιλοσοφικώς ανέπτυξαν καί διεφώτισαν αύτην* άφ’ έτέ
ρου δέ είς τήν άλλην κατηγορίαν τους έτεροδόξο υς τών φιλο
σόφων, 0401 άνεξαρτητως πάσης θρησκευτικής επιρροής καί πα- 
ραδόσεως, διά μόνης τής έξασκήσεως τών νοητικών δυνάμεων 
τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος, έπροσπάθησαν νά θέσωσι θεωρίας 
τινάς περί θεότητος, καί είδομεν είς τί άνάγονται αί θεωρίαι 
αυται.

Οσα σας εξέθεσα σήμερον είναι γεγονότα ιστορικά, τά δποΐα 
καθώς δέν δύναται νά παραλείψν) δ Ιστορικός καί πολυ δλιγώτερον 
δ φιλόσοφος, ούτως οφείλει νά λάβΐ} ύπό αύστηράν σκέψιν καί νά 
ς-αθμίση. Εν τελευταΐον συμπέρασμα εξέρχεται έκ τής σχοινοτε
νούς ίσως ύπέρ τό δέον έκθέσεως τής ιστορικής άναπιύξεως τής 
θεοσοφίας, καί τούτο είναι, οτι ή έννοια τοϋ αληθούς Θεού δέν 
είναι προϊόν τής φιλοσοφίας, άλλ είναι δώρον τής θρησκείας.

Τό συμπέρασμα τούτο ούδείς δύναται νά διαφιλονεικήσϊΐ, οιαν- 
δήποτε επιρροήν καί άν εχη έπί τής φιλοσοφίας. Πολλοί ίσως 
παρεγνώρισαν τό μέγα τούτο γεγονός, 8 εξέρχεται έξ όλης τής 
Ιστορίας τής φιλοσοφίας* άλλ’ δσοι είλικρινώς, απαθώς καί άνευ 
προλήψεως, έπεχειρήσωσι νά έξετάσωσι τήν Ιστορίαν τής φιλοσο
φίας, θέλουσιν αναγνωρίσει τήν υπαρξιν τού μεγάλου τούτου γε
γονότος* τό γεγονός τούτο δέν δυνάμεθα νά έξαλείψωμεν* καί 
άφ ού είναι γεγονός έφιστάμενον, ούτως είπεΐν, όλης τής Ιστορι
κής άναπτύξεως τής φιλοσοφίας, όφείλομεν νά τό λάβωμεν ύπό 
σοβαράν σκέψιν, διότι καί ήμεΐς διά τών γεγονότων, διά τής 
παρατηρησεως καί επαγωγής, διά τής φιλοσοφικής μεθόδου προ~ 
βαινομεν εϊς τήν μόρφωσιν τών ήμετέρων θεωριών. Εάν λοιπόν 
τό γεγονός ύπάρχει, καί έάν όφείλομεν εξάπαντος νά τό σταθ-

μίσωμεν, καί λάβωμεν ύπό σοβαράν σκέψιν, άς ίδωμεν τί διδά
σκει είς τό άνθρώπινον πνεύμα, είς ήμά; οίτινες προτιθέμεθα νά 
μορφώσωμεν φιλοσοφικήν έννοιαν καί θεωρίαν τής Θεότητος. Δύο 
τινα διδάσκει,τά δποΐα θέλομεν έχει πάντοτε πρό όφθαλμών’πρώ- 
τον δτι όφείλομεν σέβας, έάν δχι πίς-ιν, σέβας καί αύτοί οί άπις-οι 
όφείλουσι πρός έκεΐνα τά θρησκευτικά δόγματα, ά διεφώτισαν 
βεβαίως καί άναντφρήτως τήν ύψηλοτάτην ταύτ/]ν έννοιαν τής 
θεότητος, άπεκάλυψαν αύτήν είς τόν άνθρωπον, εις τόν φιλόσοφον 
έξ ίσου ώς καί εϊς τόν άπαίδευτον, καί ού μόνον άπεκάλυψαν αύτήν 
εις τας άνθρωπινους κοινωνίας, άλλά διά τής άποκαλύψεως ταύ
της έμόρφωσαν τάς κοινωνίας ταύτας, καί ώθ/)σαν αύτάς είς τό 
στάδιον εκείνο τής προόδου είς 8 είσήλθον άπ’άρχής,καΐ είς 8 έξα~ 
κολουθούσι προβαίνουσαι. Σέβας πρός τά θρησκευτικά δόγματα, 
διότι ή έννοια fa  ήσπάσθη ή άνθρωπότης, ή έννοια τής Θεότητος, 
ητις παρήγαγε τόν νέον πολιτισμόν, δέν είναι ουτε ή πανθεϊστική 
έννοια τής θεότητος,-^ν ευρομεν καί εϊς τήν άρχαίαν καί εί; τήν νέαν 
φιλοσοφίαν,ούδέ ή συνταύτισις δλων τών ς-οι^είων μέ τό άτομι- 
κόν έγώ, ούδέ ή συνταύτισις τοϋ άνθρώπου μέ τήν φύσιν, ούδέ 
πολυ όλιγώτερον δ σκεπτισμός, δστις ώς έκ τής φύσεως του εί
ναι άγονος. Η έννοια -̂ ν ήσπάσθη ή άνθρωπότης, καί ητις παρήγαγε 
τόν πολιτισμον, είναι έκείνη ^ν δεν μάς έδωκεν ή φιλοσοφία, άλλ 
άπεκάλυψεν ή θρησκεία. Καί δταν ευρομεν είς τήν ιστορικήν ά- 
νάπτυξιν τής φιλοσοφίας δείγματα τελειότητος είτε νοητικής, 
εϊτε ηθικής,είτε πολιτικής, δταν ένί λόγφ ε’ίδομεν τό άνθρώπινον 
6ν άνυψουμενον είς τονδψιστον βαθμόν τής άξίας του, δυνάμεθα 
να εΐκασωμεν ου μόνον, αλλά νά βεβαιωθώμεν έξ αύτών τών γε
γονότων, οτι τότε ή άνθρωπινος διάνοια έπλησίασε πρός τόν τύ
πον τής τελειότητος 8ν άπεκάλυψεν δ Χριστιανισμός. Ο,τι κα
λόν ύπάρχει παρά τοΐς άρχαίοις είναι Χρις-ιανικόν, είναι αί πρώ- 
ται άκτΐνες τού φωτεινού έκείνου ήλίου, 8ς-ις τέλος έπλημμύρησε 
τόν κόσμον μέ το φώς του. Τοΰτο δμολογοΰσι καί αύτοί οί Πατέ
ρες τής θρησκείας μας, τοΰτο καί αύτοί οί άσπονδώτεροι έχθροί 
■τοϋ Χρις-ιανισμού, και διά τούτου μάλις·* θέλουσι ν’ άποδείξωσιν



δτι δ Χρίς-ιανισμδς δέν είναι είμή τελειοποίησις τής άρχαιότοτος.
Ποιον το δεύτερον συμπέρασμα, ποία ή δευτέρα διδασκαλία
δυνάμεθα νά πορισθώμεν έκ τοΰ μεγάλου τούτου γεγονότος; 

δτι ένφ  άφ’ ένδ; όφείλομεν νά έχωμεν σέβας πρδς τίιν θρησκείαν, 
πρδς τί)ν άποκάλυψιν, προς τήν θρησκευτικήν παράδοσιν, άφ’ έ- 
τέρου δφείλομεν νά εχωμεν μεγίστην φρόνησιν κατά την μόρφω- 
σιν τών ήμετέρων θεωριών, διότι ε’ίδομεν είς τί κατήντησε τδ 
άνθρώπινον πνεΰμα διά τών παρεκτροπών του. Εϊδομεν δτι τδ 
δόγμα τής θεότητος διες-ράφη, παρεμορφώθη διά τής καταχρή- 
σεως τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος, καϊ δτι έάν έλειπεν έκείνη ν) 
άνόρθωσι; $ν έπέφερεν είς τίιν κόσμον ή θρησκεία, το άνθρώπι
νον γένος ηθελεν ’ίσως εύρίσκεσθαι εις την κατάς-ασιν έκείνην τής 
ηθικής χαυνώσεως καί τοϋ μαρασμοΰ ήν διεγράψαμεν ώς αποτέ
λεσμα τών πανθεΐστικών δογμάτων.

Αλλ’ έκ τή; φρονήσεως ταύτης δέν έπεται δπ πρέπει νά κα- 
ταντήσωμεν είς άλλο άτοπον* δεν πρέπει να μιμηθώμεν τδ πα
ράδειγμα τών φιλοσοφικών έκείνων σχολών,αίτινε; φοβουμεναι ΰ* 
πέρ τδ δέον την κατάχρησιν τού ανθρωπίνου πνεύματος καί τών 
θεωριών τή; μεταφυσική;» περιωρίσθησαν είς τδν κύκλον τήςπα- 
ρατηρήσεως τών φυσικών φαινομένων, χωρίς ούόε δπωσοϋν να 
έξέλθωσι τοΰ κύκλου τούτου' δέν πρέπει νά μιμηθώμεν τδ παρά
δειγμα 8 εδρομεν εις τινας σχολάς τής νέας φιλοσοφίας,αΐτινες δέν 
έτόλμησαν νά ύψωθώσιν, ώς ή γερμανική, είς τήν χώραν τής 
μεταφυσικής θεωρίας.

Δέν πρέπει λοιπδν διόλου ν’ άπελπισθώμεν κατά την νέαν 
ταύτην μελέτην ήν έπιχειροΰμεν, διότι πολλά έχομεν ΐνα έλπι- 
σωμεν τουλάχιστον, δτι δυνάμεθα νά φθάσωμεν εΐ; τινα βΐβαια 
καί θετικά εξαγόμενα κατά την μελέτην τοΰ ΰψηλοτάτου του
του αντικειμένου, δέν πρέπει ν άπελπισθώμεν, διότι ή απελπι
σία είναι αποτέλεσμα έσφαλμένης έννοίας τής έκτάσεο>ς καί ι 
σχύος τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος, καί επομένως τή; φιλο
σοφίας. Διατί οί πλεΐστοι τών ανθρώπων απελπίζονται ώς 
πρδς την γνώσιν τών μεγάλων τούτων αντικειμένων, καί ιδίως

ώς πρδς την γνώσιν τοΰ μεγίστου τών άντιχειμένων τής φιλοσο
φικής θεωρίας,τδ δποΐον εΐνα, δ Θεός; απελπίζονται,διότι πιστεύ- 
ουσιν οτι δ άνθρωπος δέν δύναται τά γνωρίση παρά τά Αντι
κείμενα έκεΐνα <2 ύποπίπτουσιν ύπδ τάς αισθήσεις του, διότι 
φρονουσιν, δτι ουδέποτε δύναται τδ άνθρώπινον πνεΰμα νά πα- 
ρεισδύση είς τάς ύψηλάς χώρας τής νοήσεως, ούδέποτε δύναται 
νά έννοήσί) καί καταλάβ* τά μεγάλα αντικείμενα άτινα ΐς-ανται έ- 
πέκεινα τοΰ κόσμου, τοΰ άνθρώπου καί τής Ιστορίας, καί περί 
ών ί) πρέπει νά εύχαριστηθή είς τήν απόλυτον άμφιβολίαν, ή πρέ
πει νά κλίνη τήν κεφαλήν είς τήν θρησκευταήν παράδοσιν καί 
είς τήν πίστιν. Διά τοΰτο άπελπίζονται κα'ι αύτοί οί ειλικρινέ
στεροι τών φιλοσόφων, οί ειλικρινέστεροι τών ανθρώπων, διότι 
φρονοϋσιν, δτι δέν δυνάμεθα νά γνωρίσωμεν άλλα γεγονότα ή 
έκεΐνα ών άντιλαμβανδμεθα διά τών αισθητηρίων, ή τδ πολύ ε
κείνα περί ών μαρτυρεί /] ίστορία καί ή παράδοσις τών άνθρώ- 
πων, οΐτινες πάλιν διά τή; αίσθήσεως καί τών αισθητηρίων τά έ- 
γνωρισαν. Καί επομένως άποκλείουσιν άπδ τάς φιλοσοφικά; θεω
ρίας τήν καθ αύτην μελέτην τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος καί τής 
ανθρώπινης ύποστάσεως, δηλαδή τδ ζήτημα περί τής ένδοτάτης 
ούσίας τής ψυχής, τδ ζήτημα περί τής ύπάρξεως τοΰ Θεοϋ καί 
τών απείρων αύτοΰ προσόντων, καί τρίτον ζήτημα, 8 συνέχεται 
με τά δυο πρώτα, τδ περί μελλούση; ζωή; καί αθανασίας* τρία 
ζητήματα Κενότατα συνδέονται πρδς άλληλα, άλλήλων έξαρτών- 
ται και συναποτελοΰσι τδ ούσιοδέστερον καί ύψηλότερον άντικεί- 
μενον τής φιλοσοφίας.

Αλλ έάν άκριβώς έξετάσωμεν αύτά έκεΐνα τά ύλικά γεγονό- 
νότα εί; ά θέλουσι τινέ; νά περιορίσωσι τήν ενέργειαν καί άνά- 
.ι,τυ,ιν τοϋ φιλοσοφικού πνευματο;, την φιλοσοφικήν άνάπτυξιν 
και θεωρίαν, «ύτά έκεΐνα τά γεγονότα καταθέτουσι καί μαρτύ- 
ρονται περί τινων άντικειμένων τά δποΐα είναι μέν συνδεδεμένα 
με αυτά, ουχ ήττον δμως είναι ύψηλότερα αύτών. Καί τώ δντι 
εξετάσατε οίανδήποτε πραξιν τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος, οίον- 
δήποτε εργον, οίανδήποτε διάλεκτον, οίανδήποτε ανθρώπινη* κοι



νωνίαν, χαί Θέλετε ίδεΐ πανταχού καί πάντοτε, δτι παρά τδ ύλι- 
κδν φαινόμενον ό ανθρώπινος νοΰς συλλαμβάνει τί οπερ εινάι επέ
κεινα τοΰ δλικοΰ φαινομένου. Εξετάσατε την άνθρώπινον πραξιν, 
καί θέλετε εΰρεΐ, δτι δ άνθρωπος έν<ς·ιγμιοιτικως πως, δια της ιδίας 
πράξεως, πιστεύει χαι αναγνωρίζει πρόνοιάν τινα, πιστεύει εϊς 
τινα τάξιν καθολικήν τών γεγονότων, άνευ τήςδποίαςούδενέργον 
ηθελεν έπιχειρήσει. Εξετάσατε τάς διαφόρους διαλέκτους,και θελε- 
τείδεΐ, δτι εϊς δλας τάς διαλέκτους ταύτας ύπάρχουσι λεξειςαιτι- 
νες παρέχουσιν έννοίας άναφερομένας είς αντικείμενα ατινα είναι 
ανώτερα αύτών τών γεγονότων,ατινα είναι επέκεινα τών υλικών 
φαινομένων. Εάν λάβητε έπί τέλους ύπδψιν δλας τας άνθρωπίνας 
κοινωνίας καθ’ δλα τά σημεία τοΰ τόπου, καθ δλας τας ς-ιγμας 
τοΰ χρόνου, καθ’ δλας τάς έποχάς τής Ιστορίας, απανταχού τής 
οΙκουμένης, θέλετε εύρεΐ είς δλας στοιχεΐον τ ι άνώτατον πάντων 
τών κοινωνικών στοιχείων, θέλετε εύρεΐ θρησκεύματα, τα όποια 
και ταΰτα άγγέλλουσι την έννοιαν τής Θεότητος, την έννοιαν σχέ
σεων τινων μεταξύ άνθρώπου και Θεοΰ. Επομένως δ λεγόμενος 
άθεος,ή λεγομένη άθε'ί'α καί δ αθεϊσμός είναι νόσος πνευματικη^ήτις 
είναι σπανιωτάτη" διότι και αύτοί ol λεγόμενοι καί πιστευοντες 
δτι είναι άθεοι, έάν ύποβληθώσιν εϊς την φιλοΊοφικην άνα- 
λοσιν εϊς fa  ύπέβαλλεν ό Σωκράτης τούς πρδς αύτδν συνδιαλεγο- 
μένους, έάν διά τής μαιευτικής μεθόδου άναλύσητε τας έννοιας 
τών νομιζομένων άθέων, τάς πράξεις αύτών, αύτάς τάς λέ
ξεις των, αύτην την διάλεκτον fa  μεταχειρίζονται, θέλετε α
ναγκάσει καί αύτούς τούς άθεους τούτους να δμολογησωσι 
τδν Θεόν. Καί τφ δντι, έάν ή νόησις περιωρίζετο εις μόνην 
τήν ΰλην, τίνι δικαιώματι ήδύνατο ό άνθρωπος να έρευνησ·/) περί 
άλλων φαινομένων, τίνι δικαιώματι ήθελε μορφώσει ό άν
θρωπος θεωρίαν τινά περ'ι τών νόμων της φύσεως, ου; οϋχ ήττον 
Ιπροσπάθησε πάντοτε ν’άνακαλύψ^; τίνι δικαιώματι ήθελε πιςευ- 
j 8i δτι τά φαινόμενα δσα σήμερον βλεπει θέλουσιν επαναληφθη καί 
κατά την επιούσαν ; τίνι δικαιώματι ήθελεν άποδεχθη σύστημα 
νόμων, θεωρίαν τοΰ αύτοΰ άνθρώπου καί τοΰ κόσμου» ένω καί το
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βόστημα καί ή θεωρία ύποθέτουσι λογιών άρχήν, λογικήν έν
νοιαν,δυνάμει τής δποίας άναγνωρίζομεν έν τώκόσμφ σύς-ημα νό
μων δπερ ύποθέτει τδν Νομοθέτην; διότι δέν δυνάμεθα νά άποδε- 
χθώμεν αποτέλεσμα άνευ αιτίου, χωρί; νά ύποπέσωμεν είς αντί
φασή Λσαύτως καί ή πράξις, ή ένέργεια τοΰ άνθρώπου, ή κοι
νωνική άνάπτυξις πάντοτε καί αιωνίως, και έν άγνοια: τοΰ άν
θρώπου, ένς-ιγματικώς πως μαρτυρεί την δπαρξιν έν τώ πνεύ- 
ματι αύτοΰ ήθικοΰ τινδς νόμου. Τί σημαίνουσιν αί πολλαί θυ- 
σιαι ας ποιεί δ άνθρωπος πρδς πραγματοποίησή ήθικοΰ,’τι- 
νδς σκοποΰ; τί σημαίνει ή άγάπη η ή απέχθεια, ή συμπάθεια καί 
αντιπάθεια πρός τινα άτομα,είτε τής συγχρόνου κοινωνίας, 
ειτε τής Ιστορίας; τί σημαίνουσιν αί μεγάλαι καί πολλαί 
προσπαθίΐαι πρδς άνακάλυψιν έπιστημονικής τίνος ιδέας ης βε
βαίως ήμεϊς δέν θέλομεν ί&εΐ τά αποτελέσματα, άλλ’ ^ν αί έπερ- 
χομεναι γενεαϊ θέλουσιν ϊδεΐ πραγματοποιουμένην ; πάντα ταυ* 
τα σημαίνουσι την πίστιν τοΰ άνθρώπου εϊς τινα ήθικδν νόμον, 
ος διέπει τδν άνθρωπον, την κοινωνίαν, την ιστορίαν, καθώς δ φυ- 
σικδς νόμος διέπει τά Ολικά φαινόμενα τής φύσεως, δηλαδή είς τινα 
θειαν πρόνοιαν. Επί τέλους καί αύτη ή διάλεκτος τοΰ άνθρώπου, 
οίαδήποτεκαί &ν ηναι ή μορφή fa  λαμβάνει κατά τάς διαφόρους 
αύτής άναπτυξεις, δεν είναι είμή μαρτυρία τής έν τφ πνεύματι ύ- 
πάρξεως, ού μόνον τής έννοίας τοΰ Θεοΰ, άλλά καί τή; πίστεως 
*;·ς την υπαρξιν Αύτοΰ.

— — ^ ---------

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περί τής έπικ.ίήσεως Παπά.

«Τούς οόξης όρεγομένους κα'ι αθανασίας τίνος άντι- 
«ποιουμένους, χ ρ ή μ ή τ ό Λ ά θ ε  β ι ώ σ α ς  πρόχειρον ϊ-  
?>χειν, άλλά οημόσιον τι εργον καί κοινοφελές καταλι- 
»πεΤν αείποτε μέριμναν χαι σπουδάζειν. "Οσοι μέν ουν ή
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»συντιΟέντες τά τή εαυτών γνώμγ) δοκοΰντα άριστα, συγ- 
»γράμματά τινα έξέδωκαν, ή τά τών άλλων Ελλήνων 
»ποιήματα, παλκιωθέντα καί τή έρυσίβτρ βρωθέντα, ώσ- 
»περ ναυάγιά τινα, κινδυνεύοντα πάντως καταποντισθή- 
»ναι, συλλέξαντες, κα'ι άνανεωσάμενοι, καί εις τό άρ- 
»χαΐον κάλλος συς-ήσαντας, τοΐς φιλολόγοις κοινά καΟέ- 
»στησαν, καλόν μέν εργον ποιοΰσιν, ού μήν περι τό κάλ- 
»λιστον της Θεολογίας δίατρίβουσιν. "Οσοι δέ τά της 
»Θείας Γραφής νοερά παραγγέλματα, κα'ι τούς τών ά- 
»γίων Πατέρων λόγους τε και εύχάς, δι’ ών αί ήμέτεραι 
»ψυχαΐ τοΐς έπουρανίοις άγγέλοις συμβιώσουσι, δημό— 
»σια τοΐς βουλομένοις έποίησαν, ουτοι καί της παρούσης 
» ζωής καί τοΰ μέλλοντος βίου ήμΐν βρώματαπαρέθηκαν.»

Ουτω προοιμίαζόμενος προσφέρει δώροντάς Θείας Λει
τουργίας τοΐς άπανταχοΰ όρΟοδόξοις Χριστιανοΐς Δη- 
μήτριος Δούκας ό Κρής, ό πρώτον ταύτας έκδούς, μετά 
της τοΰ Γερμανού ερμηνείας, έν Τώμγ] κατά τό αφκς·'.

Καί μετά παρέλευσιν δμως τοσούτων αιώνων τά αύτά 
καί τήν σήμερον άρμοδίως δύναται τις νά έπαναλάβη· ε
πειδή, ναί μέν εκτοτε καί μέχρι τοΰ νΰν, έξεδόθησαν καί 
καθεκάστην έκδίδονται πολλά, έκ τής άκενώτου πηγής 
τών ήμετέρων προγόνων, άλλ’ομως καί ετι δίαμένου- 
σιν ένθεν κάκεΐθεν άνέκδοτα πολλά· πολλά δέ, ει καί 
ΙκδοΟέντα, έκτής σπανιότατος αύτών, ώς άνέκδοτα πρέ
πει νά θεωρώνται. Ή κατ’ έκλογήν λοιπόν μετατύπωσις, 
(καί μάλιστα είς περιοδικά συγγράμματα,) είτε έκ τών 
άρχαιοτέρων έκδόσεων, είτε καί έκ τών νεωτέρων μέν, 
άλλά μή τοσοΰτον κοινών, τούλάχιστον παρ’ήμΐν, είναι 
ώφελιμώτερονκαί συντελες·ικώτερον ή αί άπλαί μεταφρά
σεις έξ ετέρων γλωσσών, ξένων έθνών, ηθών καί έδίμων.
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μεταφράσεις, αΐτινες μή έπεξεργασΟεισαι προσηκόντως, 
άλλ’ έξελληνισΟεΐσαι μόνον τή μετεμφιέσει τής στολής, 
πολλάκις έβλαψαν μάλλον ή ωφέλησαν.

Έκ τούτων τών άρχών όρμώμενοι, άντί νέας καί πρω
τοτύπου πραγματείας, προσφέρομεν τήν έπομένην, είτε 
πραγματείαν, είτε έπιστολήν τοΰ σοφωτάτου ΕύσταΟίου 
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, ήν έξέδωκε πρώτος ό Τα- 
φέλιος,σύν έτέροις τοΰ αύτοΰ άνεκδότοις, κατά τό 1832, 
έπιγράψας αύτά, Eustathii Metropolita; Thessalonicensis 
opuscula: acceduntTrapezunlina: historia) ScriptoresPa- 
naretus et Eugenius. E codicibus M.ss Basileensi, Pari- 
sinis, Veneto nunc primum edidit Theophil. Lucas Fri- 
der. Tafel, Phil. D.r Liler. Antiq. in Acad. Tubing. Prof. 
P. 0. Francofurtii ad Mcenum. Sumptibus SigismuQdi 
Schmerber. MDCCCXXXII.

Πρός τόν β α ρ ίω ς  άχούογτα, είπερ ιερωμένος 
air κ α λ ε ίτ α ι παπάς .

1. Η δόζα  αύτών i v  τ?/ α ισχύνη  αύτών. Καταδρομή αδ
τη, σαφής τών άφρόνως άβρυνομένων καί ζηλούντων έλ- 
λαμπεσθαι ου» έπ αγαθοί;, άλλ έφ οί; καί έγκαλόπτεσθαι 
χρη’ οποίους πολλούς ό μακρδς καί αναρίθμητος χρόνος έκ- 
φηνας, του; μεν δια φήμης έγνωρισεν, ής ετι καί νΰν τό πτε- 
ρδν λυόμενον περιστοιβεί φιλομαθών άκοας, τούς δέ καί βιβλια
κοί; έδαφιοις έγχατέστρωσε, Καί εστιν ού μόνον άφρων καί 
φαυλόδοζο; ό τιμάσθαι θέλων, έφ’ ο!ς χρεών αίσχόνεσθαι, άλλά 
και ώς άληθώς έπίρ^ητος ύώδης εκείνος άνθρωπο;, η βίί>> καν- 
θαρου προσήκων, οίς χαίρει καί αύτδς χρωτιζόμενος είς μυσου; 
αξια. 0  όεγε άνάπαλιν τφ  τοιουτ&> διατεθείς έαυτδν καί κινδυ- 
νευειν άκοϋσαι ποθέν, ώς ή αισχύνη αύτοΰ έν τ?ί δό£  ̂ αύτοΰ, 
παντν) έτεροίον κακίας είδος πάσχει, ώς έπος μέν είπεΐν, άναι- 
οΟησί*ς άλιακόμενο;, άλλως δέ πλατόναι, τά κατ'αύτοΰ άφιλό»



τιμος ών άνθρωπο;, ίι καί άποκεκρυμμένος έκ Θεοί) το τετιμή- 
σθαι, μήποτε δέ καί άλλως ανάξιον εαυτόν άποκεκαλυμμένος εί
ναι, ή; εύκλήρησε τιμής. Εί δέ που τυχόν μαινόμενος άλλοφρονεΐ 
το κακόν, άλλ’ ένταΰθα έπί πλέον δ τοιοΰτος έλεητέο; έκβέβη- 
κε. Δέος γάρ έπ’ αύτφ μή, καθά παραδοξάζει τήν καλήν τιμή» 
si; αισχρότητα, ο5τω καί τόν έν αύτφ άνθρωπον εί; θηρίον π χ -  
ραθεωρήσγι, καί ουτω; έγχειρήσι? κατασφάξαι είτε καταχορδεϋσαι 
έαυτόν. Πάθοι δέάν μέμψιν ό τοιοϋτο;,καί ώς μή έαυτον είδώς* 
δ δή έποφείλομεν οί δντως άνθρωποι, άπαιτούμενοι μέν λανθά- 
νειν, έφ’ οίς βιοΰμεν, ού μήν καί ήμών αύτών λανθάνεσθαι. ής δε 
καί παραχαράκται τής άληθείας τυγχάνουσιν οί ουτω έπί σφί- 
σιν αύτοις διακείμενοι, ούκέστιν άμφιβαλεΐν. Γράφουσι γάρ άλ* 
λοτρίως τίιν χαρακτήρα τοϋ Θεοϋ, καί ούτως άπανθρωπίζουσι 
τον έγγίζοντα τφ  Θεφ άνθρωπον, εΐ γε τιμή άπασα θεία έκ 
Θεοϋ ή κατ’ άνθρωπον* αύτός δε το τιμασθαι είς αισχύνην τίθεται.

2. Τούτου δέ τοϋ φαυλοτάτου πάθους πολλοί μεν καί άλλοι 
γίνονται, ών καί 6 κωμ^δικός καυτήρ καθικνεΐται, ούκ ελαττον 
δέ τών άλλων καί οσοι τον μέν παπ άν  άπολέγονται, Ιεροί δντες 
καί ώσιωμένοι θεφ , άλλο τ ι δέ τούτου κάλλιον καί σεμνότερον 
έπιλέγεσθαι φΛονεικοΰσιν, άποπροσποιούμενοι μέν τό π α π α ό ι-  
xdr, άλλαττόμενοι δέ αύτοϋ έτερόν τι δνομα ύψηλότερον* οδς 
άεί έξουθενώ καί μύζων γελώ μυκτήρος λόγω, οΐα χρυσοΰ μόλι- 
βδον άμειβομένους, $ μαργάρων κάχληκας, ?ι γήν ούρανοΰ, ή 
τοϋ παρίστασθαι Θεφ το άνθρωπολατρεΐν.

3. Δεΰρο γάρ, ώ σύ π α π ά , τ ί δήποτε τούτου τοϋ ονόματος 
έντιμότερον άξιοϊς έπικαλεΐσθαι, τί δέ ύψηλότερον, τί δέ θειό- 
τερον; Ο ύσία  έθέλεις έπονομάζεσθαι, 8 δή τών δντων ύπερκά- 
θηται; Καί μήν αύτό ό μύρμηξ καλεΐσθαι αύχεΐ, καί ό χοΰς, 
καί μυρία, οσα τών πάνυ τε φαυλοτέρων έν τοΐς ούσιν . Αφε; δέ 
ένταΰθα τον ύπερούσιον^ καί οσαι τών ούσι&ν αύτφ παρεστη- 
κασι. Τί δέ; άλλά ζωον βούλες προ;λαλεΐσθαι, ή τι τών υπέρ 
τοϋτο ; καί οιδας, ώ; καί αύτά ούκ έχουσι μεταδιδόναι σοι σε
μνότατος τής πρεπούσης. Κεκλήρωται δή σοι δ άνθρωπος είς προ-.

«χ ές  xal οίκειότατον δνομα, 6 προς Θεοΰ βασιλεύς τών έν κό- 
*μω τεταγμένος είναι* έχει δέ ούδ'αύτός δόξαν τοσαύτην, δποίαν 
δ παπάς . Καί δήλον έκεΐθεν· έπειδάν ιδιαζόντως άπολάβοι τόν 
έν ζώοις βασιλέα ή κατ’ άνθρωπον κλήσις, τότε διελοΰσα τού
τον ή θεωρία εϊ; τε λαόν καί εί; μή λαόν, είπεΐν δέ καί έτέρως, 
*1ς ταπεινόν καί ύψηλόν, έτι δέ καί άλλως, είς γήίνον καί είς 
ούράνιον, σεμνότερον δέ φάναι, καί εϊ; τινα ζωικόν καί εί; έν- 
θεον, άφορίζει τοϋ ανθρωπίνου το μέν είς κοσμικόν, τό δέ 6περ- 
κόσμιον* ού τό ύπερλάμπον δ παπάς . Γένο; τοΰτο Ελλησι μέν 
ούκ δνομαστον καθαοώ;, εί καί άλλω; παραλαλούμενον, ήμΐν δέ 
και τοΐς ήμών έκ παλαιτάτου γένους καί δνομαζόμενον, καί πολ- 
λοΰ λόγου πίπτον ένδον.

ί .  ί να γάρ έννοιας έλλογίμου; άνακινήσωμεν καί ούδέ άμαρ* 
τύρους, δ παπάς ,  8ν ή τελευταία συλλαβή έτόνωσε λόγ<ρ περι
σπασμού, είς αύτόν άγειν φέρεται τφ π ά π α , ού τόνος βαρύς εύ- 
θ'̂ νει τουνομα. Π απας δέ άπας, ώς οί έξ άρχής νομοθέται τών 
δνομάτων βούλονται, θεία κλήσις Ιλαχεν είναι* διό καί Θεφ έ- 
πικειται τοΰνομα. Και εστι πολλαχόθεν άναλέξασθαι τοΐς βου- 
λομένοις τήνέφ’ οΐς φαμέν άλήθειαν. Μάρτυρ δέ τ^ έννοία ταύ- 
ττ) καί δ παπ α ΐο ς  Ζεύς, πατήρ  έκεΐνος ar&p&r τε θεών τε,' 
μΰθος αν ειποι, ού καί ό πάπας  έξήρτηται, πατήρ πατέρων αύτός 
ών, ώ; μαθόντε; οΐδαμεν. Ακολούθως δέ προαγόμενος έκεΐθεν 
ώρμηται καί δ παρ ήμΐν παπάς , ψ συγγενώς έχει πο>ς καί δ 
π άπ πα , παρηχούμενος τφ  καί πατρός καί πατέρων πατρί πά π α  . 
Τοιούτψ δέ στοίχω παρομαρτεΐ καί τό π α π π ά ζ ε ιτ ,  παίδων αύτί» 
προσφώνημα πατράσι φίλον, ο&ς δή πατέρας καί πάπας εΐδεν ή 
λεκτική παλαιά τέχνη καλεΐν, θεούς olov, καί αύτούς λογιζομέ- 
νους τοΐς τέκνοι; διατό παραγωγόν αύτών εί; βίον* παρό καί θεοεί- 
κελοι τοϊ; τέκνοι; οί πατέρε; λογίζονται, καί είς άφιδρύματα 
θεία τίθενται, δθεν, ώς τών πατέρων οία καί θεών συλλογιζο- 
μένων είναι, θείο ι τοΐς τέκνοις οί τούτων αδελφοί ώνομάδαται, 
Χνα Θεός μέν τις εϊη δ πατήρ  τφ  υίφ, θείος δε τφ αύτφ δ πα-
τράδελφος· έπεί καί δευτερεύειν θ εοΰ  οϊδε τό θειον.
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5. Τούτοις έπιθεωρητέον κα'ι, δη τφ  παπα ίου  και τοΰ π ά 
π α , Ετι γε μήν κα'ι τφ τοΰ πάππου  καί τοΰ π άπ πα  δνόματι 
συνεξεφάνη παρωδίας λόγιρ και έτερα, οΰ» έγγίζοντα μέν τού- 
τοις ές παρρησίαν ούδέ εις Ιμφανές, άλλως δε εις άμυδράν 2κ- 
οασιν. Τδ γάρ τοι ποππύ ΐ,ε ιν  έ* τών τοιούτων παρείλκυσται 
φίλιον καϊ αύτδ ρήμα καί έφολκδν κατά τινα κολακείαν. 01 δε 
πόπΟί, δπερ θεούς δηλοΐ άρχαΐκώς, θρασύνοιντ’ άν πάντη συγ- 
γενώς Εχειν τφ  τε π ά π α  καϊ τφ παπα ίω ' ήδη δέ και τδ θρη- 
νούμενον ώ πόπο ι δοκέ!» άν Θεδν κατακαλεΐσθαι εις έπικουρίαν, 
καθά που καί τδ παπ α ί. Ενθυμοΐτο δ άν τις ένταΰθα καϊ τδ τής 
λευκής άκάνθης γηρειον, ώς ούδ’ αύτδ Εξω σεμνότητος πάππος  
καλεΐσθαι λέλογχεν, άλλά διά τδ κατά λευκότητα πολιδν ώσεϊ 
καί τις γέρων πάππου  δνόματι σεμνύνεται.

6 . Περιελθεΐν δέ καθ’είρμόν τινα τάπροκείμενα,δπάΛπΌς μέν τδ 
βογγενικδν προλαληθήναι δοκεΐ άνέκαθεν, οϋκ οίδ εϊτε παρά τδ π ε -  
π ά σθ α ι, εϊτ’ ουν κεκτήσθαι (πλουτεΐ γάρ τιμιωτάτφ κτήματι 
ά^θρώποις έπιγόνοις φύσει καϊ νόμοις άρέσκοντι), εϊτε διά τδ 
παπ τα ΐν ε ιν . Περίβλεπτος γάρ ές-ιν, ώς καϊ αρχηγέτης γένους 
καϊ έπιτηρητικδς τών ύπ’ αύτδν έκ διαδοχής, ώστε συνέχεσθαι 
την φυσικήν άλυσιν εις άδιάσπαστον* καθδ καϊ ό πατήρ, ώς ου
τω πάπ τα ίνω ν  καϊ τούς παΐδας τηρών, έκληρώσατο την ονομα
σίαν. Καϊ τοιοϋτος μέν δ πάππος, δ δι αύτά ταΰτα καί τίμιος, 
δείκηλον αύτδς θειον φΛοσοφούμενος, ο!α καϊ γένους άρχή καϊ 
ποιητικδν καϊ αύτδς arrtov, οϊς πρεσβεύει χρόνφ, πρώτος αύτδς 
κρίκος τ^ κατ’ αύτδν σειρόί έπιπρέπων καϊ θεοειδές τοΰτο πρεσ- 
βεΐον άπενεγκάμενος’ πολλοΐς δέ και άλλοις' κοσμείται σεμνώ- 
μασι, δι’ ών είς θειότητά τινα έγγράφεται.

7. Καϊ τοιοΰτο; μέν ό πρωτόθετος πάππος· Εί δέ πρδς αύ
τδν δ κατά τδν μύστακα καϊ δ ακάνθινος εΐκασται, άλλά τοΰτο 
άφοριστέον άγροικικη άστειότητι. Εοικε δέ καϊ ή φύσις φιλεΐν 
τδν τοιοΰτον γέροντα, οϊς αδτη συνεργάζεται τδν εύλογητδν 
πληθυσμδν τοΰ κατ’ άνθρωπον σπέρματος. Διδ καϊ τά γαλαθηνά 
βρέφη τούτ<? πρωτίστφ έν όνόμασιν έμβρωματίζονται πρδς τής

φύσεως, δι’ ής καϊ τδ τής Ιστορίας β έ χ ο ς  έπί στόμα ίλθεν ά- 
οιόάκτως βρεφυλλίων παλαιών. Φιλοΰσι γάρ βρωμάτων μέν « -  
πάντων μάλιστα γάλα έκμυζρν τά ννίπια, δνομάτων δέ τδ π α π -  
πφογ- και γίνονται τά τοιαϋτα ήδύ καϊ δραμα καϊ άκουσμα, δτε 
ποτέ γούνασ ι π απ πά ζουσ ι το ΐς  roV γειναμένω ν. Τδ δέ δνο- 
μα τοΰτο, ύποκαταβαΐνον τής γνησίας κορυφαία; άρχής, έπικά- 
θηται καί τισιν άλλοις, ο&ς δεσμδς μέν συγγενείας ού'συνηγ«γε, 
χρόνος δέ άλλως παρεκτείνας εις γήρας, κα\ πολυπειρία πραγ
μάτων πυκάσας, καί τή έντεΰθεν σεμνοτάτη άγχινοία τε" καϊ φρο
νήσει, φκείωσε τοΐς αύτούς φιλοΰσιν, ού τήν άπλώς οίκείωσιν, 
^ν αδιακρίτως οί πολλοί άφοσιοΰνται, άλλ’ δποίαν Εχοιεν άν καϊ 
παΐδες έπί τοΐς προηγησαμένοις αύτούς ές γενεάν.

8 . Διόπερ ού μόνον θείο ι τών τινες πρεσβυτέρων καλούνται 
τοΐς αύτούς τιμώσι, καϊ πατέρες , άλλ’ήδη καϊ π ά π π ο ι, εϊ τι 
προσεκτέον τή γαληνότατη φράσει, δι’ ής π α π π ίό ιό ν  τις « ν -  
ορα τοιοΰτον άποκαλει, Ετι δέ καϊ π α π π ία ν τ δν αύτόν. Τδ 
δ έντεΰθεν δ πάππος  βραχύ τι έαυτδν Οπαλλάξας τδν π ά π α ν  
έκφαίνει, ού τδν έν τοΐς καθ’ ήμα;, τδν καϊ μέγαν καϊ ίερώ- 
τατον, άλλά τδν έν τοΐς πάλαι ποτέ μέγιστον, οΐ τδν Δία: 
κατά τήν Β^υνιακήν Ιστορίαν π ά π αν  έκάλουν, 8ς δή πάπας  
τρισϊν^ εοικε έπιμεμερίσθαι γλώτταις. Ού γάρ μόνον Βιθυ- 
νοϊ τή λέξει ταύτη Ιχαιρον, ούδέ ίωμαΐοι μόνοι, τδν αύτδ» 
π ά π αν  καί πατέρα  νοοΰντες, άλλά καϊ οί τή; εύγενοΰ; Ατθίδος, 
Χ«θά παραδέδοται. Αφ’ ήροδότου δέ άναλέξεταί τις καί τδν π « -  
π α ν , έκ τοϋ τοιοΰδε π άπ α  ύπολαλούμενον. Πατρική γοΰν, συνελόν- 
τ «  φάναι, σημασία καϊ δ πάππος  καϊ δ πρδ αύτοΰ έπ ίπαππος , οί* 
προπάτορες ετι δέ καϊ δ έ![ αύτών ύστερογένης πάπας , δ φύσει 
έκ προπατόρων πατήρ. Είδέ καϊ πατήρ καί Θεδς άρα τοΐςέγγό- 
νοις μετά τδν πρώτον καϊ πρδ πάντων, 8;  φ,λεΐ πατήρ ήμών καί 
όνομαζ.σθαι καϊ είναι, ούκοΰν καϊ αύτδς έκφωνεΐ έφ’ έαυτφ έν 
τοις ίεροΐς λογίοις τδ τοιοΰτον αϊνιγμα, καθότι καϊ κύριός έστι 
πατήρ, έ  ̂ οϋ πρώτου αιτίου οί σπερματικοί λόγοι, δι’ ών ού- 
•πουνται τα εν ήμΐν, δι οζ πατέρες αύχοϋσιν είναι οί σπείροντες.
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9. Οδτω δε καί τοΰ πάπα  καθες-ηκότος είς πατέρα καί Svlhovj 
ακολούθως δέ πως είς Θεόν, ίίστιν έπιβαλεΐν ώς έξ αύτοϋ 6 πό - 
πος παρείλκυς-αι, τοΰ έν ς-οιχείοις γραφικ,οΐς πρεσβυτάτοις πα- 
ραφωνηθέντος βραχύτι, καθά καί τήν άσταφ ίόα  όσταψ ίδα  λε- 
λέχθαι οϊδαμεν. Και παραγαγεΐν μέν γλώσσαν βάρβαρον, τοιού- 
τω σεμνύνουσαν ρήματι, τό Ιερατικόν φΰλον δόξοι άν τοΐς πολ
λούς ίσως ούκεύάγωγον. Φαΐεν γάρ άν, ούκ ευ έχειν αγωγής, ειτις 
έκ τών Ελληνικών το πιστόν κάνταΰθα εύοδοΐ’ βαρβάρους γάρ 
εϊποι άν αύτός φωναΐς τά σπουδαία καθ’ Ελληνας συμβιβάζειν, 
μέμψαιτο άν τις. Εγώ δέ μυοίοις £χων ύποδείγμασιν έπιστομί- 
σαι τούς τοιούτους, αύτό μέν άφίημι, §ν μόνον ύπειπών ώς πολ
λά τών άρτι ρημάτων, ?) έκ βαρβάρων είς ήμας καθήκουσιν, ?ι 
έξ ήμών άνεχώρησαν εις τό βάρβαρον. ’Αναφωνήσω δε, δτι καί 
Ελληνικόν δνομα οί πόπο ι έπί θείου νοήματος’ καί 6 βουλόμενος 
έρευνάτω καί εΟρισκέτω καί κατεχέτω.

10. Εντεύθεν ουν ήρέμα ύπεγνωσμένου, ώς ούδέν τι αφελές 
καί εύτελές καί ταπεινόν καί χυδαΐον, ώσπερ ούδέ δ πάππος ,  
ούδέ ό πόπος, ούδέ μήν ό πάπας  δηλοΰσιν, ούτως ούδέ δ π α 
πας , άλλά σεμνά είσι καί θεία τήν σημασίαν, Διατί, ώ π α π ά , εί 
τέως άξιος εί τοΰ ονόματος, άκούων παπάς  είναι καί καλούμε
νος, οδτως άπεχθώς έχεις τφ καλοΰντι καί διισμεναίνεις, ώς π*· 
ριϋβριζόμενο;; Τίς μανθάνων Ιερός είναι, μυσάττεται τήν φωνήν; 
•τίς πατήρ έπικαλούμενος, βύει τήν άκοήν; τίς θείος καλεΐσθαι 
άπαναίνεται; τίς Θεός σεμνυνόμενος είναι, άποπροσποιεΐται τόνι 
έπαινον; Μαινόμενός έστιν δ ταΰτα πάσχων, ού φιλότιμος, ού 
μεγαλοπρεπής, ού μεγαλόνους. Κατακρίνει δ τοιοΰτος έαυτόν, ώς 
ανάξιον, οίς άπαξιοΐ έαυτοΰ τό ουτω τίμιον. Εύφημούμενός τις 
βασιλεύς, έν τφ  τοιοΰτος είναι χαίρει- καί εί μή ακούει, οδτω θυ· 
μαίνει καί κακά ποιεί. Σύ δε παπ ας  εύφημιζόμενος, καί άνα- 
βοώμενος, άποστρέφϊ) τόν δνομάζοντα; Ούκ άρα ούδέ έγκρίνεις 
σεαυτόν είς παπ άν , άλλ’άπολέγεσθαι ipaivig συν τφ τοΰ παπά  έπι- 
φθέγματι καί τήν έν αύτφ πολυειδή σεμνότητα. 0  παπας ϊ\ - 
λάμπεται, ουτω φημιζόμενος' και σΰ δ κατ’ έκεΤνον και έξ έκεί-

νου κα'ι δι’έκεΐνον παπάς , βαρύντρ έπ'ι τφ άξιώματι;0  πόπος θεω- 
νυμεΐται' καί δ σύστοιχος αύτοΰ παπάς  άποσχοινίζει έαυτοΰ τό 
παρόμοιον αγαθόν, Π απαϊ τής αφροσύνης, ΐνα τι πρός δμόφω- 
νον άστεΐσώμεθα.

11. Εί δέ σύ οδτω φρονείς, μάλιστα μέν ουν παραφρονείς, 
πώς «ν αίτιασώμεθα τόν έν ήμΐν πολύν ιδιωτικόν, 8ς άνθρωπος 
άκούσας ποθέν, βαρύνεται πρός τήν ακοήν; Αύτός μέν γάρ δόξοι 
αν εύλόγίος άχθεσθαι τϊί τοΰ άνθρώπου προσωνυμία, επειδή πολ- 
λαχοΰ ή ίερωτάτη γραφή τόν άνθρωπον ούκ έπί αγαθών προ
σώπων, άλλά μή τοιούτων τίθησι. Σύ δέ ώσπερ ούκ άν τόν π ά 
παν,, οδτως ούδέ τόν π α π ά ν  έχεις παραδεΐξαι φαυλωνυμούμενον.

1 2. Εϊ δέ τόν π α π ά ν  μέν άπάγεις, έγκρίνεις δέ τυχόν τόν 
δεσπότην, μάνθανε, ούκ ασφαλώς έχειν τοΰ νοεΐν, έπεί μηδέ κα
τά τόν π α π ά ν  σεμνά νοεί καί ή τοΰ δεσπότου κλήσις. Λ εσπό- 
της μέν γάρ ού μόνον καθ υψους άνάτασιν οί δε νοεΐσθαι, άλλά 
καί ταπεινοτάτοις άρμόττεται πράγμασι. Λεσπότην γάρ οίδε 
καί ή βραχυτάτη καλύβη, καί τό ταπεινόν ζωΐδιον, καί τό μή 
πολλοΰ τιμώμενον γηδιον η άνδράποδον. ό δε παπάς  πλατυτά- 
την δεσποτείαν εμφαίνει μυρίοις, καί αύτήν πρός Θεοΰ μίμησιν. 
Εί δέ καί αύθέντης βούλει σεμνύνεσθαι (οϊμοι, οτι φανεράν δβοιν 
καί άπαρακάλυπτον παρρησιάζεις,καί ούκ αισχύνη πραγματευόμε
νος τό ύβρίζϊσθαι), φέρεεϊπωσοι, νοΰν έμόν έκκαλυψάμενος.

13. Οκνώ έγωγ’ ουν αύθ ίν την  έξονομάζόΐν, 8ν περί πολλοΰ 
ποιούμαι, δεσπότην  μέν έκεΐνον άρρφΟύμως έκβοώμενος πλατεϊ 
στόματι, καί άλλα δέ τόπω τοιούτι,) προσβαίνοντα' α ύθ ίν την  δέ 
τόν τοιοΰτον ούκ άν άνυποστόλως έρώ, εΐτι αύτοΰ έπιστρέφομαι. 
Οΐδα γάρ καί τούς έξω τοΰ τής καθ’ ήμας Ιερας θρησκείας παρα
δείσου, πολλούς δέ καί τών έμφιλοχωρούντων αύτφ’ έν οίς καί δ 
τήν κατά Θεόν χρυσίτην άνασκάλλων, καί ουτω τήν γλώτταν 
χρυσούς, βίαιόν τι δ«ομα τόν αύθ ίν  την είδότας, καί ώς τά πολ
λά καί τυραννικόν, εις ίσον τφ α,ύτοφόντη έρχόμενον καί τφ αύ·  
ζόχε ιρ ι. Εάν δέ μοι παραφέρτ,ς είς έπαινον τής τοιαύτης λέξεως 
ιό  αύθεντώς Ιπ ιδράττεσθα ί τίνος πράγματος , 8 δή άνόμοις άρε*



σκει λαλεΐν, άλλ’ ούδ’ αύτδ άνύποπτον ψόγου τίθεμαι. Τδ γάρ τοι- 
οΰτον αύθεντως εχοι άν καί πληγάς ποτε καί αίκίας καί λοιπάς 
πλημμελείας, ών ούκ άν Ιθέλοι άπτεσθαι οΰτε πόπος , ουτε π ά 
πα?, ουτε παπάς , οίς θειοτάτη έγκάθηται νόησις. Μι) τοίνυν, ώ 
ουτος, άχθου, παπάς  πρασονομαζόμενος, καί ουτω; ένθεάζων τή 
κλήσει, καθά καί δ πάπας , μήποτε άκούσηςούκ άπροσφυώς συ, 
καί εί τινες κατά σε, οτι έγώ είπα, Θεοί έστε δ ιά  τοϋ κ α ί π α 
πάδες ε ίν α ι, ύμεϊς δε ώς άνθρω ποι Αποθνήσκετε.

4 4. Βούλομαι καί άλλως έναγαγεΐν σε είς πόθον τοΰ έθελειν 
φιλεΐν καλεΐσθαι παπάς. Εχλήθη Θεδς δ μέγας εκείνος Καΐσαρ, 
χαίρων πάντως τή κλώσει ταύτη. Επειδαν δέ θάνοι εκείνος, ψευ- 
σάμενος τδν Θεδν, εύλαβηθείς, οίμαι, τδ έξ έκείνου τοΰ δνόματος 
μεγαλεΐον, Σεβαστός έχαιρε λέγεσθαι, λέξεως ταύτι} έτερότητι 
συνελθων άλλως εις δμοιον τώ πατρί νόημα. Εϊσ! δέ άμφω ταΰ
τα ούκ άσύμφωνα tty  τε πάπα, καί τώ παπα ίω , ήδη δέ ούδε τώ 
παπά . Τί τοίνυν δκνεΐς θεωνυμεΐσθαι δνόματι σεβαστό), εί καί 
τοι; μη δρθά νοοΰσιν αύτδ έξαθερίζεται; Ούκοΐδα;, δτι καί Να- 
ζιραϊο; άπας, 8; διά τιμή; έν θείοι; φροντιστηρίοις αγόμενο; ίε- 
ραται, παπάς  έπονομάζεται, ώ ; εϊτις εΐποι πατήρ. Μή δή ουν 
αύτδς εύλαβώς είχες καλεΐσθαι παπάς , εί μή άρα κατέγνωκας, 
ούκ άξιος είναι τής κλήσεως;

15. Εί δε καί συ άπαξιοΐς τδ θειον όνομα, ώ συνεκβάλλεταί 
καί δ δεσπότης  καί δσα τοιαΰτα ύπεροχικά’ άλλ’ έγώ εΰχομαι 
παπάς  είναι. Ούαί γάρ μοι, δτε άπαξιωθείην τή; δε τής κλή- 
σεως. βγκρίνεται πολλαχοΰ καί δ κύριος έπί ανθρώπων, έτι δέ 
καί δ κΰρις  το πατερικδν καί ουτω πνευματικώτερον. Ούκ είς 
ελαττον δέ τούτων έκπίπτειν εγνωσται δ παπάς . 0  χνρις  μέν 
γαρ ουτε έλληνιζεται, καί ακραιφνώς άνθρωπικώτερόν έστιν, εί 
δέ καί θείας άλλω; άρχή; έξήρτηται. 0  δέ κύριος, εί καί άνω- 
φορεΐται έν πολλοΐς θεωνυμικώ;> άλλά τά πλείω κάτω ίλυ- 
σπαται" δπου γε ή εύγενής Αττική γλώσσα τδν κύριον  έπί ά ν - 
δρος τιθησιν, φ  γυναίκα δ νόμος συνέζευξε, κυριεύειν τεταγμέ- 
νον. Π απάς δέ α πας εί; ούδέν τι ταπεινδν εχει άπενεχθήναι,

ούτε πρωτοθέτως, ουτε πρωτολογικώς. Τί πολλά λέγειν ; ό  τδν 
παπ άν  άπολεγομενος, τή θεία κλώσει ταύτη συνεκδιώκει καί ίε- 
ρωνυμίαν άπασαν* καί οΰτε δεσπότης δ τοιούτος, οΰτε κύρ ιος, 
οΰτε πρεσβύτερος, ούδέ μην Ιερεύς, οΰτ’ άλλο τι σεμνδν τοιοΰ
τον· άλλ δσον εί; τά τοιαΰτα καθήκει, άνώνυμο; λέλειπται καί 
αύτδς πρδς δμοιότητα τοΰ κατά τούς Ψύλλους έθνους, παρ’ οίς 
λέγεται μηδέν τι κύριον  κείσθαι δνομα.

1 6 . Φερε δέ ειπω σοι,καί έπί τίσιν άχθεσθαι πρέπει,δτε τις όνο- 
μά^εταιπαπ'άζ',εί ποθεν άκουσει’ « Αγε δή,ώ π α π ά ,συκοφαντήσω- 
» μεν αμα, κατηγορησωμεν τοΰ μηδέν αίτιου, χακηγορήσωμεν τδν 
«άμεμπτον· άφελώμεθα τδ άλλότριον ft ύφελώμεθα,» καί δσα 
τοιαΰτα. Τότε μισητέον την τοΰ π α π ά  πρόσκλησιν,καί (5ητέον, ώς 
βαρύνομαι παπ άς  προσφωνεΐσθαι. Εί τοιοϋτος λεγόμενος, είτα 
προσκαλοΰμαι φαΰλα πράττειν, ού συκοφαντήσω, παπάς  ών, καί 
ουτω Θεώ παρεοικώς, έπείμηδε δ Θεδς τοιοΰτό; ές-tv, 8ν είκονίζο». 
Ού κατηγόρησα» δι έχεΐνον,οΰ τδ ό'νομα φέρων,ού μόνον ού παρέξω 
πραγματα, αλλα καί θοιμάτιον προσαποδύσομαι τώ έθέλοντι. 
Ού κακηγορήσω διά τδν παραγγείλαντα εύλογεΐν, ού πρδς είκό- 
να^καί πέπλασμαι καί όνομάζομαι. Ούκ άποστερήσω διά τδν 
τάςαντά με εύεργετεΐν, καί ούτως αύτδν μιμεΐσθαι,καί πρδ; αύ
τον είκονιζεσθαι, ώσπερ δνόματι,ουτω καί πράγματι. Επί τού
τοι; μή χαΐρε καλεΐσθαι π απ άς ' άλλως δέγε καί άσπάζου καί 
προβάλλου αύτδ, καθα καί τι άλεξίκακον κατά τών έν βίω δη- 
λητηρων, καί ώς δπλων πρόβλημα κατά τών δαιμονοφορήτων, 
καί ώς οϊον προβασκάνιον κατά τών έννευόντων δφθαλμοΐς βά
σκανοι;. Πραγματεύου δέ σύν γε τβ, λέγεσθαι παπάς  καί τοιοΰ- 
τος είναι, ώς άν κληρονόμος γεγονώ; ουτω τοιούτου καλού, καί 
αληθιζόμενο; τήν ίεράν ταύτην καί θεία ν κλήσιν, θεράπων ειης 
Θεου αληθής, ου τδ δνομα έπικέκλησαι ώ; Χριστιανός καί .-τα.τάζ·, 
κάντεΰθεν μέγας έν άξιώμασιν' άλλως μέντοι έξαθερίζων τδν 
παπ άν , έξουδένου καί τδν ιερέα  καί τά κατ’ αύτδν δλα έν δνό- 
μασι θειότατα. Εί κρίνεις περιβολήν κλήσεως ρυπαράν τδν.τα- 
πάν.,  συναπεκδόου καί τήν σεβασμίαν διπλοίδα καί &παν άλ



λο Ιεροπρεπές άμφίον. ό μ·}) θέλων θείος έπονομάζεσθαι ώς π α 
πάς , όκνείτω καί άπλώ; άνθρωπος λέγεσθαι.Εί γάρ τό κρεΐτ- 
τον απόβλητον, ούδέν $ττον, είμή καί μάλλον, τό ύποδεέ;. 0  
μη έν άξιώματι θέλων τάττεσθαι καί περιβλέπεσθαι, χαιρέτω 
ίδιοτεύων και περιφρονούμενος. ‘Υψ ηλέ παπά , τί σεαυτόν τα
πεινοί;; Δείδιθι, μη ποθεν προσφυώς άκούσιρς Τ απεινά  παπά . 
Διατί ούκ έφίν} τοϋ άνήκοντο; δψου;; Τί δετόν αίθέριον άπειπά- 
μενο;, γίν ι̂ τ^ί Υ^»» το!* *^Ρου σεαυτόν άπάγων, καθίζει; εί; 
λαόν; ’Ενθυμοϋ, οΐ(«> βασιλεΐ πρεσβεύει τεταγμένο;, είτα έν- 
τρέπ$ τό λειτούργημα. Λάμβανε τά αγια τών άγιων εϊς νοϋν, 
οΓς προσβαίνειν κεκλήρωσαι, καί οΰχ άπαξ τοϋ ένιαυτοϋ, άλλά 
εϊ; ένδελεχε;, άφιεί; τοΐς άλλοι; τό κοσμικόν άγιον. Αναλογίζου 
τό άδυτον, εί; 8 καί προκύπτειν έλαχε;, και προκαθήσθαι, τοί»ς 
άλλου; άπολείπων θύραζε περιίστασθαι. Αναπόλει εί; νόησιν 
τόν ιερόν όκρίβαντα, τό πεδινόν θειον ορο;, έν φ  σημεΐον αΐρειν 
έκελεύσθη;, εύαγγελιζόμενος τά Ιερά· και άποδέχου τήν άνάβα- 
σιν, μηποτε κατενεχθείς έκεΐθεν πτώμα δυστυχήσης έξαίσιον, 
καί σεαυτόν οίκτίση, οτι τφ  παπάς  είναι συναπολωλεκα; άπαν 
τίμιον, καί σου καταχορεύσωσι τά παιδάρια, έπιλέγοντα τό π α 
πάς άπάπας. Προσεπιθήσουσι δέ καί τό άνάβα  ά νάβ α ' καί ποο 
εί; θυμόν σε προσερεθίσωσιν, ώ; καί άρκτον έπικαλέσασθαι κατ’ 
αύτών. Καί μήν σό τοιούτων θηρίων έπάξιος άναπέφτινα;, 8ς 
ούκ αίσθάνη σαυτοΰ, ούδέ έντρέπ)} καταβαίνων τήν ϋψπλήν ά - 
νάβασιν, εί; ·?1ν τό μέν Αγιον Πνεϋμ* παρύψωσέ σε άκοντα, ώς 
εοικε’ τό δέ πονηρόν βαρύνω κάτω.

Μ. A. ΜΕΛΙΚΗ. 

Δοκίμιον

Περί π ολ ιτ ισμ ού  τών Φαιάχων.— Περί τεχνώ ν, Γραμμάτω ν, 
xal έπ ιστημών τών Κ ερχνρα ίω ν είς τήν .Ιαμπράν Ιποχήν  

τής ’Ε λλάδος.— Περί πολ ιτ ισμ ού  τών Κ ερχνρα ίω ν άπό ’ ής 
ίπ οχ ής  έχείνης ά,χρι τελευτής τής ήδη ληζάσης έχ,ατον- 
ζαετίας . Κερκύρ^, 1811.

Ό Μελικής έγεννήθη έν Κέρκυρα περί τά τέλη τής 
παρελθούσης έκατονταετηρίδος, άπέθανε δέ έν Ένετία 
πολύγηρως πρό τινων έτών. Διδαχθείς τήν ιατρικήν έν 
Παταυίω, ούδέ άποκλειστικώς καθοσιωμένος είς τήν έ- 
πιστήμην ταύτην, έμελέτησε και τήν φιλολογίαν προϊόν 
δέ τών φιλολογικών αύτοΰ μελετών κατέλιπεν ήμΐν τό 
Δοκίμιον τοΰτο, όπερ περί πολιτισμοΰ τών Κερκυραίων 
πραγματευόμενον κατά τε τήν άρχαίαν καί τήν μέσην 
ιστορίαν, ανέρχεται εϊς τήν έποχήν τών Φαιάκων καί 
τελευτά είς τήν Ενετοκρατίαν. Έπειδή δέ κατέστη σπά
νιον καί δυσεύρετον τό σύγγραμμα τοΰτο, ούδ’ έν 
τώ Καταλόγω άναφέρεται τοΰ Π. Βρετοΰ, μετατυ- 
ποΰμεν αύτό ένταΰθα, πεποιΟότες ότι θέλουσιν ήμΐν 
όμολογήση χάριν οί φίλοι τών τερπνών γραμμάτων, 
θαυμάζοντες παντός μάλλον τήν έλληνίζουσαν φρά- 
σιν τοΰ λόγου, καθ’όσον μάλιστα ό Μελίκης εγρα- 
φεν έν έποχή, καθ’ήν άμα μέν προπετής έν Κερκύρα 
καί μάργος εβαινεν ό έξιταλισμός, ετι δέ οί πλεΐστοι 
τών παρ’ήμΐν λογίων, αύτοί μέν τά όθνεΐα φρονοΰντες,



τό δ’ ολον ώνιον προσφέροντες τήν Ελληνικήν ευφυΐαν 
είς τούς ξένους άντι έπονειδίς-ου εύδοκιμήσεως διά δό
ξαν, Ιχαιρον καταλεγόμενοι μεταξύ τών ’Ιταλών λο
γιών. Κατά τής δεινής ταύτης καταστάσεως τών τότε 
πραγμάτων δυσχεραίνει καϊ ό Μελικής έν τελεί τής άνα 
χειρ ας διατριβής, άλλ’ ούχ ούτως νεανικώς, ως ημείς 
νΰν δή· οπωσδήποτε καλώς ήμΐν εΐ'ρηται άμφοτέροις. 
Μόνον τό κείμενον μετεκδίδομεν,τάς δε σημειώσειςπα- 
ραλείπομεν χάριν συντομίας.

Ή  έπίδοσι; τών τεχνών, τών γραμμάτων, καί τών Επιστη
μών σχηματίζει άναμφιβάλω; το κυριώτερον μέρος τής Ιστο
ρία; έκαστου γένου;, έπειδη ή περί ταΰτα σπουδή έκπαιδευουσα 
τό ηθο; τών ανθρώπων, καθιστεί τί) γένος έντιμον, πλούσιον καί 
περιβόητον εί; δλην την εφεξής ήλικίαν.

Ποθών έγώ δλίγην τινά γνώσιν τοΰ πολιτισμοΰ τοΰ λαοΰ τή; 
Κέρκυρα;, Ερεύνησα τού; παλαιούς καί νέους συγγράφει; ινα μά
θω, ά., δποΐό; τ ι ; ην ό πολιτισμό; τών Κερκυραιων κατα τόν 
χρόνον τών Φαιάκων, β\ , δποία τ ι; ή τών Κερκυραιων έπιδο- 
σι; περί τά ; τέχνα;, τά γράμματα καί τά ; Επιστήμας, εί; τα ; 
λαμπρά; ήμέρας τής Ελλάδος, γ\ καί τελευταϊον, όποιος δ πολι
τισμό; τή; αύτή; Νήσου μετά τήν έποχήν εκείνην, αχρι τελευ
τή ; τή; ήδη ληζάση; Εκατονταετία;, πρό; ών τήν δήλωσιν διά 
βραχέων δώσω άπόπειράν τινα έν τοι; έφεξή; κεφαλαιοι;.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Ό ποιος  των Φ αιάκων ό π ολ ιτ ισμ ός .

Οί ποιηταί τό πάλαι, δντε; ένταυτώ Θεολόγοι, Γεωγράφοι, 
Πολιτικοί, καί Φιλόσοφοι έκαστου Εθνους, συνέγραφον δι έπών 
τά ; Ιστορία; καί τά συμβάντα τών γενών, μιγνύοντε; την αλή
θειαν μετά τοϋ πλάσματος και τοϋ μύθου. ί> Ομηρο; έξιστορΛ έν

Επεσι τήν ήλιχίαν τών ήρώων, καθ’3ν τρόπον οί άπλώ; Ιστορι
κοί τή; έφεξή; ηλικία;, ό πατήρ αύτό; τή; ποιήσεως, μέγας και 
θείος διά τό δψο; τών ποιητικών ίδεών, καί διά τήν γονιμότητα 
τή; μεγαλονοία; του, αξιόπιστο; διά τήν καταγραφήν τών τό
πων, τών ιερών έθίμων έκάστου γένου;, τοΰ κράτου;, τών νό
μων, τών ήθών, τοΰ πολιτισμοΰ, καί τοΰ χαρακτήρο;, Εφερε 
κΰρο; περί πάντων τούτων παρά τοι; αρχαίοι;, καί φέρει ετι 
Καί εί; τού; νεωτέρου;.

Εκ τούτου δήλον, δτι άναγκαίω; πρέπει νά προσδράμγ) εί; 
αύτόν τόν μέγαν γραφέα τών αρχαίων απομνημονευμάτων, δς-ις 
θέλει νά μάθη τήν κατάστασιν τού πολιτισμοΰ τών Φαιάκων.

Εί; την C - , ζ - καί η . ^αψφδίαν τή; όδυσσεία; περιγράφων 
τήν κατάστασιν τοΰ πολιτισμοΰ τών Φαιάκων είτι διαλαμβά
νει περί τοιαύτη; δποθέσεως, συμφωνεί μετά τοΰ Θουκυδίδου 
τ  αύτά λέγοντο; διά τών βραχέων τούτων.

«Κομπάζοντε; ένίοτε (οί ΚερκυραΤοι) διά τήν πολλήν Οπερο
χην τοΰ ναυτικαΰ, και διότι ένώκουν 7;ρό τούτων τήν Κέρ
κυραν οί Φαιακε;, εύκλεεϊ; διά τήν ναυτικήν έμπειρίαν καί δύ- 
ναμιν».

Οί Κερκυραΐοι βέβαια τότε δντε; πλησίον τή; εποχή; τών 
Φαιάκων, ειχον πρό οφθαλμών πολλά δείγματα άξια τών αύτών, 
άφανισθέντα έφεξή; άπό τό« χρόνον καί άπό τήν βαρβαρότητα. 
0  Θουκυδίδη; ποιεί μνήμην του τεμένου; τοΰ Διό; καί τοΰ λλ - 
κ.νου, σωζομένων ετι ει; την Κέρκυραν κατ εκείνον τόν χρόνον, 
ώστε 5ν άπό τών ήδη ρηθεισών τριών ^αψωδιών τή; όδυσσεία;, 
άφαιρεθή ει τ ι πέπλασται ποιητικώ;, ή δπερβολή, καί τό μυθώ- 
δε;, τό Οπόλοιπον δέν είναι άλλο τ ι, ή έξελιγμό; πλατύτερο; 
τών λόγων τοΰ Θουκυδίδου.

Κατα του; χρόνου; τοΰ όμηρου οί Φαιακε; δέν ησαν, ουτε 
κυνηγοί, οΰτε ποιμένε;, ουτε λησταί, άλλά λαό; ναυτικό; μό
νον, 0  Ομηρο; λέγει, δτι εϊχον ναύσταθμον, δπου κατεσκεύαζον 
τά πλοία καί δτοίμαζον τόν δπλισμόν αύτών, τά σχοινιά, τού; 
Ιστού;, κχί τά Ιστία. 0  αύτό; λέγει, δτι οί Φαιακε; ησαν σφό-



Spa ειδήμονες κα! επιτήδειοι είς τόν πλοΰν, διατρεχοντες μα» 
κράς πορείας είς την μεσόγειον με τα/ύτητα καί ασφάλειαν.

Εκ τούτου δή δήλον, δτι, έπειδή ή κατασκευή τών πλοίων 
έπιφέρει μεθ’ έαυτής καί γνώσιν τινα της ναυτική; αρχιτεκτονι
κής, οδτως δ μάκρος, δ ταχΰς καί ασφαλής πλοϋς τών Φαιάκων, 
βημαίνει καί ε’ίδησίν τινα τών αύτών περί τής Γεωγραφίας καί 
Αστρονομίας τοΰ τότε χρόνου, έν φ αί έπιστήμαι ησαν ηδη έν 
σπαργάνοις. Ανευ γάρ τούτων, δέν ήδύναντο νά κάμουν ουτε μα- 
κράς θαλασσοπορεία;, οδτε ύπερόπται τοΰ θαλασσίου κλύδωνο;, 
νά άποκτήσωσιν είς τήν ναυτικήν μέγα κλέος. Παρά ταΰτα ίι 
ναυτική έμπειρία άναγκαίω; προΰποτίθησι τήν δπαρξιν τοΰ έμ- 
πορίου, τό δε Ιμπόριον τήν περιποίησιν τοΰ άγροΰ καί τών τε
χνών, έξ ών αύτό λαμβάνει τήν πηγήν του.

Αγε ίδωμεν, τί λέγει δ ποιητής περί τούτων, ό  Ομηρος π ι
στός διά παντός είς τήν περιγραφήν τών τόπων, καί τών κατοί
κων, περιγράφων τήν ωραιότητα τών πεδιάδων τών Φαιάκων, 
καί τών κήπων τοΰ ’Αλκίνου, επαινεί τήν γεωπονίαν των, το 
κάρπιμον τής γής τής Κερκύρας, τήν γλυκύτητα τοΰ κλίματος, 
έπαριθμών καί δένδρα τινά, τά προϊόντα τοΰ ελαίου, τοΰ οϊνου, 
τοϋ σίτου, τών άχράδων η άγριων άπίων, τών σύκων, τών ροιών, 
τών μήλων κ.τ.λ. τών αύτών καί άχρι τής σήμερον.

Από τής περιγραφή; Ιτι τών έργοχε'.ρων, δείκνυται δτι έξ- 
ησκοΰντο είς πολλάς τέχνας ol Φαίακες' τώ οντι, αί γυναίκες 
παρ’ αύτοϊς, μέ έπιδεξιότητα καί άδιαλείπτως έπεμελοΰντο τήν 
Ιριουργίαν, και κατεσκεύαζον λεπτότατα ίμάτια, οί δέ άνδρες 
χύνοντες τά μέταλλα καί παντοίαν άλλην άμορφον δλην, τά έ- 
σχημάτιζον εύμορφα, καί ε!χον πολλά; χειρών έργασίας.

Η Γεωργία τών Φαιάκων, καί ή έπιδεξιότης των είς τάς τέχνας, 
άποδεικνύουσιν οτι αύτοί έμπορεύοντο ένεργητικώς, πωλοΰντε; 
πρό; του; ξένου;, καί διά τή; έκκομιδή; τών ίδιων προϊόντων
καί έργο/είρων. Καί τώ οντι οΰτε ή ναυτική σώζεται άνευ τοΰ έμ - 
πορίου, ουτε τό έ[/ πόριον άνευ τών προϊόντων καί τδν εργόχειρων, 
εξ ού φαίνεται δτι οί Φαίακες είχονάμφότερα* ήγόραζον έτι καί

Ανδράποδα,καί έπώλουν δίδοντε;είς δσους ξένου; ^ρχοντο είς τήν 
νήσόν των, τά άναγκαϊα μέσα καί έφόδια πρός έπις-ροφήν είς τήν 
πατρίδα των. Προστίθησι λέγων ετι δ Ομηρο;, οτι δ λαός τών 
Φαιάκων δέν $το φίλος τών ξένων, δστις χαρακτήρ είναι κοινός 
σχεδόν είς δλους τους θαλασσίους καί έμπορικους λαούς.

Παρετηρήθη έπί παντός χρόνου, δτι δ πλοΰς, τό έμπόριον, 
καί ή δεξιότης τοϋ πνεύματος, συντείνουν σφόδρα εί; τόν πλου
τισμόν τών λαών, καί είσάγουσιν είς αύτοός τάς ωραίας τέχνας, 
τήν πολυτέλειαν καί τήν ήδυπάθειαν, ατινα πάντα εικότως ησαν 
xal είς τους Φαίακας, έπειδή διά τοΰ πλοΰ, τοΰ έμπορίου, και 
τής δεξιότητος τοΰ πνεύματος έπάγεται δ πλοΰτος, δι’οδ προσ
καλούνται καί αί τέχναι. Εί καί ατελής ή άρχιτεκτονική τών 
Φαιάκων, εδιδεν δμως συμμετρίαν είς τήν πόλιν των διά τήν 
ωραιότητα πολλών οικοδομημάτων καί έπί πασι διά τήν μεγα
λοπρέπειαν τοΰ βασιλικού δώματος. Επειδή δέ ή πολυτέλεια 
έφευρίσκει τήν τέχνην, ητις έμψυχώνει τά μέταλλα, καί δίδει είς 
αύτά μορφήν ανθρώπων καί άλλων ζώων, οί Φαίακε; είχον είς 
τάς παραστάδας τών οίκων ανδριάντας διά ς-ολισμόν, καί άγαλ- 
μάτια ζώων, είς χ έτίθεσαν τάς καιομένας δάδας, άντί τών λυ
χνιών, αί δποϊαι τότε δέν ησαν Κτι έν χρησει, ούδέ γνως-αί ίσως;

Οί Φαίακες, καί οί βασιλείς αύτών περιεποιοΰντο καί ειχον 
έν τιμή, τήν ποίησιν, τήν εύγλωττίαν, καί τήν μουσικήν, τά δ- 
ποϊα σφόδρα συμβάλλουσιν είς τήν κοσμιότητα έκάστου γέ
νους. 0  Αλκίνοος προσκαλεΐείς τήν αύλήν του τόνΦαίακα άοιδόν 
Δημόδοκον δεικνύων είς αύτόν πολλήν θεραπείαν, εκείνος δέ είς 
τήν θαλείαν, $δει τήν πόρθησιν τοΰ ίλίου καί πολλάς άλλας 
δψηλάς καί σοβαράς ύποθέσεις.

Η πολυτέλεια διήγειρεν είς τους Φαίακας τήν έπιθυμίαν νά 
γίνωνται άρεστοί είς τήν δψιν τοϋ κοινοΰ, καί πρός τοΤς άλλοις 
μδτήρχοντο Ιτι καί τήν διφρηλασίαν, καί οί έγκριτώτεροι μετα
ξύ τούτων, ήσαν καί έμπρεπέστεροι διά παντός διά τήν ποικι
λίαν τοϋ Ιματισμοΰ, καί παντός άλλου έξωτερικοΰ κοσμήματος.

0  χορός, τό άλμα, ή πυγμή, ή πάλη, καί δ δρόμος ησαν 4



ασκησις καί ή παιδιά τής έγχρίτου νεότητος τών Φαιάκων, καί 
δ Δημόδοκος με τήν λύραν του, ηδε τούς έρωτας τοΰ Χρέος καί 
τής ’Αφροδίτης.

ΑΙ τοιαΰται δμως ήδοναί δέν έφερον εις τους Φαίακας λήθην 
τών ωφελίμων ασχολιών των. Ολοι μετήρχοντο έπιμελώς τάς 
Ιδίας των δποθέσεις, καί οί βασιλείς έξ έωθινοΰ ένησχολοΰντο 
είς τά ύπουργήματα τής διοικήσεως.

Η Βασίλισσα καθημένη έν τφ  μέσφ τών θεραπαινίδων, στρέ- 
φουσα την ηλακάτην νήθει τά άλιπόρφυρα έρια, καί ή Ναυσι- 
κάα θυγάτηρ της, έχει την έπιστασίαν τής έντδς οικονομίας, δ- 
θεν κα'ι συνοδευομένη άπύ δλας τάς θεραπαινίδας, πορεύεται είς 
τον ποταμ&ν, νά πλύνη τά ’ίδια ίμάτια, καί τών οικείων.

Αί δέ τοιαΰται άσχολίαι οίαι τής Βασιλίδος ’Αρήτης και Ναυ- 
σικάα;, νομίζονται τήν σήμερον ξέναι καί αλλόκοτοι. Φαίνεται 
δμως έκ τής Ιστορίας, δτι άπύ τούς καιρούς τοΰ ’Αλκίνου άχρι 
τών Καισάρων τής ίώμης, δέν έλογίζετο χαμαιπρεπής ή τοιαύ- 
τη χειροπονία, ώς διά κουφότητα καί νωθρότητα έξεληφθη με
τά ταΟτα, έπειδή τοϋ Σεβαστού Καίσαρος αί θυγατέρες ένηθον 
τά Ιμάτια τοΰ πατρός των, έπί τής γής ήδη μοναρχοΟντος.

Αλλ’ είναι καιρός διά βραχέων νά είπωμεν, καί περί τής φύ
σεως τοΰ πολιτεύματος τών Φαιάκων.

0  Ομηρος λέγει, δτι δ ’Αλκίνοος ητο βασιλεύς άγαθδς, καί 
5π’αύτ6ν δώδεχα ετεροι ήγεμόνες διφκουν τήν έπικράτειαν. Προσ- 
τίθησι δέ, δτι 6 δήμος Ιδιδε τά άξιώματα. Τοΰτο άποδεικνύει, 
δτι δ δήμος είχε τά δικαιώματά του, καί οί δεκατρείς αύτοί κα
λούμενοι βασιλείς, ?) ήγεμόνες ησαν οί παραστάται τοΰ αύτοϋ. 
Εκ τούτου επεται, δτι ή φύσις τοΰ τοιούτου πολιτεύματος ην με- 
μιγμένον τι βασιλείας καί δημοκρατίας οϊον κατά τούς χρόνους 
τών Ηρώων, ώς Αριστοτέλης γράφει έν τώ περί πολιτικών.

Εκτώνήδηείρημένωνπερί τοΰ πολιτισμοΰ τών Φαιάκων, συνά
γεται δτι αύτοί ησαν λαύς θαλάσσιος, έμπορικύς, καί έπιδέξιος, 
καί καθ’ δν χρόνον αί έπιστήμαι ησαν έν σπαργάνοις, αύτοί εΐ- 
χον καί γνώβιν τινά τής Γεωγραφίας, τής’Αστρονομίας, τής ναυ-
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τικής αρχιτεκτονικής καί τής πολιτικής, τής γεωπονίας, καί πολ
λών άλλων τεχνών, κα'ι περιεποιοΰντο τέως τήν ποίησιν, τήν ευ
γλωττίαν, τήν μουσικήν καί τύν χορόν.

Η ήδονή και ή πολυτέλεια κατά τούς χρόνους τοΰ όμήρου, δέν 
εϊχον έτι διαφθείρει τών Φαιάκων τά ήθη, ουτε τήν ιδέαν τοϋ δι
καίου καί τής αρετής, τά δποία έσχημάτιζον τήν ευδαιμονίαν, τύν 
πολιτισμύν, καί τύ ναυτικύν κλέος αύτών,έν ζο ή λοιπή Ελλάς,δέν 
εΐχεν ’ίσως παρόμοιον πολιτισμόν. Μετά ταΰτα δέ ή άπδ τοΰ πλού
του κακία, ή φιλαυτία, ή ύπεροψία τών προύχόντων, κα'ι ή φθο
ρά τών πολιτών, διήγειραν τδν εμφύλιον πόλεμον, έξούάσθενή- 
σαντες οί αύτοί, δέν ήδυνήθησαν νά άντιβώσι πλέον είς τούς έπερ- 
χομένους έχθρούς, καί είς τήν έπιδρομην τών βαρβάρων. Πιθανώς 
δέ προ έχείνης τών Λιβουρνίων, καί ετεροι βάρβαροι λαοί άγνω
στοι, έπέδραμον, καί έλεηλάτησαν τήν νήσον τών Φαιάκων.

( α κ ο λ ο υ θ ε ί )

--------  ■- igl<5X3&—■■ —------ .

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ (*).
Αύσχολον είναι νά ε’ίπη τις πόσα είδη φυτών άριθμοΰνται έπί 

τής έπιφανείας τής σφαίρας. Πολλαί χώραι μένουσιν είσέτι άνε- 
ξερεύνηται, άλλαι μόλις νΰν έρευνώνται, καί είς αΰτάς δέ τάς 
μάλλον έρευνηθείσας άνακαλύπτονται κατ’ ετος νέα φυτά. ό  δ- 
λικος λοιπον άριθμύς τών δπαρχόντων ειδών δέν ήθελε δυνηθ^ 
να συμπερασθή είμή έκ τοΰ τών γινωσκομένων. Εντεΰθεν αί περί 
τούτο» έκτιμήσεις τών φυσιογράφων (naturalistes) παρήλλα- 
ζαν άναγκαίως κατά λόγον τής γενομένης αύξήσεως έν τή κατα
γραφή τοϋ φυτικοΰ πλούτου τής σφαίρας. Τά 1753 δ Αινναίος 
έγίνωσχε μόνον 6,000 ειδών* τά 1807 δ Πέρσων (Persoon) 
ήρίθμει 26,000· τά 1824 δ Στεΰδελ (Steudel) έφερε τύν αριθ
μόν τών ειδών μέχρι 50 ,000 , καί τά 184* μέχρι 95 ,000 . 
Ημείς δέν λέγομεν δπερβολήν βεβαιοΰντες δτι σήμερον τά β ι
βλία καί τά χορτολόγια περιέχουσι περί τάς 120 ,00 0 .

(*) έ χ  τοϋ Μ  a g a s  i  η  P  i 11 o r  e g q u e . Το’μ . X X Y I .  σελ. 16S .



Εκ τοΰ άριθμοΰ τών περιγραφομένων είδών οί βοτανισταί 
έβυμπέρανον άλληλοδιαδόχως τον δλικόν αριθμόν τών ύπαρχόν- 
των. Τά 1820 ό Κανδόλιο; (de Candolle) ΰπελόγιζεν αύτόν ά
πό τών 110,000 μέχρι τών 120,000. Δέκα Ιξ ’έτη μεταγενέ
στερον δ Μέΰεν (Meyen), χωρίς νά δύναται τις νά προσάψω εϊς 
βύτόν ύπερβολής, ύπέθετε τόν άριθμόν τών ειδών τούλάχιστον 
200 ,000 . Δι’εύφυοΰς ύπολογισμοΰ τοΰκατεχομένου έπί της γή ι
νης σφαίρας διαστήματος ύπό ένός είδους, δ Κανδόλιος άποδεί- 
κνύει ήμΐν, τά 1856, δτι δ αριθμός ουτος δέν δύναται νά ηναι 
κατώτερος τών 400,000 ?ι καί τών 500 ,000 , ποσόν ακριβώς 
άναλογοΰν πρός τό ποσόν τής συνεχοΰς «ύξησεως τοΰ αριθμοί* 
τών ειδών διά τής προσθηκης τών δσα ol περιηγηται φέρουσιν ά
πό πάσης χώρα; τοΰ κόσμου. Ποιον στάδιον πρός τήν άνθρωπί- 
νην περιέργειαν! Αλλ’ ένταυτφ ποία πρόκλησις πρός τήν έπιμο- 
νεστέραν φιλοπονίαν βοηθουμένην ύπό εύτυχεστάτου μνημονικοΰ!

Τό φυτικόν βασίλειον διαιρείται είς δύο μεγάλχς διακλαδώ
σεις' τά φανερόγαμα φυτά, ηγουν τά φέροντα δρατά άνθη καί 
παρουσιάζοντα, κατά τήν ώραν τής βλαστήσεως, φύλλα πρωτογε
νή καί σπερματοφόρα καλούμενα κοτυληδόνας. Εντεΰθεν δ Ιουσ- 
σιεύς (Jussieux) ώνόμασεν αύτά φυτά κοτυλήδονα. Πάντα τά 
δένδρα, οί θάμνοι, και τά ποώδη φυτά άνηκουσιν είς τήν διακλά- 
δωσιν ταύτην. Τά βρήχρα (fougeres), τά βρύα (m ousses), οί 
λειχήνες (lichens), οί μύκεις (cham pignons), πάντα ταΰτα τά 
ταπεινά καί άμοιρα άνθέων φυτά, ών τά πλεΐστα φαίνονται ατε
λές προσχεδίασμα τής φύσεως, άποτελοϋσι μέρος τής δευτέρας 
διακλαδώσεως. Είς τά ατελή ταΰτα φυτά, τά άνθη ύπάρχουσιν, 
άλλά κρυπτά, έξ ου ώνομάσθησαν κρυπτόγαμα. Απαντα βλα- 
στάνουσιν άνευ πρωτογενών φύλλων ?ι κοτυληδόνων. Εντεΰθεν 
δέ παρά τοΰ ’ίουσσίεως έπεκαλέσθησαν άκοτυληδονα.

ΰ  πρώτη διακλάδωσις, ή τών κοτυληδόνων φυτών, διαιρείται 
πάλιν είς δύο μεγάλας τάξεις* τά δικοτυλ^δονα φυτά, βλαστά- 
νοντα μετά δύο πρωτογενών φύλλων ή κοτυληδόνων' ή τάξις 
αυτη περιλαμβάνει πάντα τά δένδρα καί τούς θάμνους τής Εά-

ράπης, καί τό πλεΐστον τών ποωδών φυτών πάσης χώρας· καί 
τά μονοκοτυλήδονα, παρουσιάζοντα gv μόνον πρωτογενές φόλλον, 
οταν φύωσιν έκ τής γής. Ε!ς τήν τάξιν ταύτην άνήκουσινοί φοίνι
κες τών τροπικών χωρών, τά ήμέτερα βολβώδη φυτά οία οί κρίνοι 
(lis), τά λείρια (tu lips), αί άγρώστεις (gram inees),— σύν τοΐς 
άλλοις τά σιτηρά, καί δ χόρτος τών λειμώνων,— τέλος τά βύρ- 
λα (joncs) καί οί δόνακες (roseaux) τών ήμετέρων έλών.

Αί τάξεις αυται ύποδιαιροΰνται είς οίκογενείας, συγκειμένας 
έκ φυτών άναλόγων κατά τήν κατασκευήν τοΰ κόκκου αύτών, 
'«οΰ καρπού και τών διαφόρων μερών τοΰ άνθους αύτών. ή  οι
κογένεια τών μολοχο ειδών (m alvacees) σύγχειται έκ πάντων 
τών πρός τήν μολόχην άναλόγων φυτών, οία δ ιβίσκος ·?τοι ά- 
γριομολόχη (gu im auve), ή ^οδομολόχη % δενδρομολόχη (rose 

trem iere), ή βαμβακίς (cotonnier), κτλ. Πάσα οικογένεια διαι
ρείται εϊς γένη $ συνενώσεις ειδών, μή διαφερόντων άλληλων 
ειμή κατά χαρακτήρας δευτερεύοντας, δλιγώτερον σημαντικού; 
τών διακρινόντων τάς οίκογενείας. Οδτως είς τό ληφθέν παρά
δειγμα, τά είς τό γένος τής βαμβακίδος άνήκοντα είδη διακρί- 
νονται έκ πάντων τών τοΰ γένους τής μολόχης διά τήν κατα- 
ακευήν τοΰ καρποΰ καί τοΰ κόκκου. Εν τή βαμβακίδι δ κόκκος 
περικυκλοΰται ύπό τών τριχών έκείνων έξ ών δ άνθρωπος δράτ- 
τει τοσαυτην ωφέλειαν, έν φ 6 κόκκος τής μολόχης στερείται 
τούτων. Τέλος τό γένος σύγκειται έξ ειδών, ηγουν έκ φυτών δ- 
μοιοτατων προς αλληλα, πολλάκις ύπό τοΰ άπείρου δφθαλμοΰ 
«υγχεομένων ύπό τό αύτό δνομα, ύπό δέ τοΰ βοτανικοΰ διας-ελ- 
λομένων διά χαρακτήρων συχνάκις μ.κρολόγων άλλά πάντοτε 
αμεταβλήτων. Εν είδος περιέχει πάντα τά άτομα δσα % συνταυ
τίζονται πρός άλληλα ?] διαφέρουσι διά παραλλαγών έλαχίς-ων, 
προκυπτουσών έκ του έδάφους, τοϋ κλίματος, τής καλλιεργείας, 
αφανιζομένων δέ μόλις τά άτομα ταϋτα τεθώσιν είς περιστά- 
οεις διάφορους, καί καθυποβληθώσιν είς αντιστρόφους έπιρροάς.

Αν οί ορισμοί ουτοι φαίνονται δπωσοΰν ξηροί τό παν θέλει 
διαφωτισθή δΓ ένός παραδείγματος.

(ΤΟΜ, Α . ΦΓΛΛ. ς . )  ί 9



Τί) φυηκδν βασίλειον δμοιάζει στρατόν αί δ ιακλαδώ σεις  ε ί
ναι τά συνιστώντα αύτδν διάφορά σοιματα* αί τ ιιζ ι ις  είναι τδ 
πεζικδν, τδ ίππικδν, τδ πυροβολικδν, τδ μηχανικόν· αί οίχογέ- 
r e ia c  είναι τά συντάγματα" τά γένη  τά τάγματα- τά είδη  οί 
λόχοι συγκείμενοι έξ ατόμων πάντων όμοιων πρδς άλληλα κατά 
τδ ανάστημα, τίιν στολήν καί τδν δπλισμόν,

Ειπομεν δτι τά 1844 έγινώσκοντο 95,000 ειδών* έκ τοΰ 
ποσοΰ τούτου 8 ,000  άριθμοΰνται φανερόγαμα ήτοι κοτυληδό
να, 15,000 κρυπτόγαμα ήτοι άκοτυληδονα. Εκ τών κοτυλη
δόνων 65,000 άνηκουσιν εί; τά δικοτυλήδονα, 15,000 άνη- 
κουσιν εις τά μονοκοτυλήδονα.

Τοιοΰτος είναι ό ύπολογισμδς τή; γηΐνου ανθολογία;* άλλ ή 
αριθμητική αναλογία τών είς τάς μεγάλας ταύτας διαιρέσεις 
τοΰ φυτικοΰ βασιλείου άνηκόντων ειδών παραλλάσσει κατά τάς 
διαφόρους ζώνας τή; σφαίρας, ίΐς προχωροΰμεν πρδς τήν Αρκτον, 
βαθμηδδν αυξάνει ό άριθμδς τών κρυπτογάμων, έν <J> δ τών φα- 
φανερογάμων αυξάνει ώς προβαίνομεν πρδς τδν Ι σ η μ ε ρ ιν ό ν .  Κα
τά τάς ψύχρας ή τάς συγκεοασμένας ζώνας, τά κρυπτόγαμα 
είναι ταπεινά φυτά, άνακύπτοντα μόλις τής έπιφανείας τοΰ έ- 
δάφους* είς τους θερμούς τών τροπικών τόπους, κομψά βλύχρα 
δενδρώδη, δψηλότερα τών φοινίκων, φαίνονται άνακηρύττοντα 
την δύναμιν τοΰ ηλίου μεγαλύνοντος καί έξευγενίζοντος τάς 
μορφάς τών φυτών.

ΑΙ άναλογίαι τών μονοκοτυληδόνων πρδς τά δικοτυλήδονα ώ- 
ρίσθησαν, ώς αί προηγούμενα!, παρά τοΰ κυρίου Ουμβολτ (Hum
boldt). Η άναλογία τών μονοκοτυληδόνων προβαίνει αύξάνουσα 
άπδ τοΰ ίσημερινοΰ πρδς τδν πόλον. Ουτω κατά την τροπικήν 
ζώνην ή άναναλογί* αυτη εΐναι ώς 1 πρδς 6 , τούτέστι, εΐςέπτά 
φυτά εύρίσκεται £ν μονοκοτυληδονον* γίνεται δέ αυτη ώς 1 πρδς 
4 κατά τήν συγκερασμένην ζώνην, καί ώς 1 πρδ; 3 κατά τους 
ψυχρούς τόπου;, δπου ό βοτανικδς εύρίσκει τδ όλιγωτερον 
gv μονοκοτυληδονον έπί 4 φυτών. Οί νόμοι ουτοι δεν άληθευ- 
ουσιν είμή κατά τήν γενικότητα. Αν θεώρηση τις ιδίως χωράν
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τινά ευρίσκει αΰτοδς τροπολογημένους κατά τήν μίαν ί) κατά 
τήν άλλην διεύθυνσή. Εν τφ Σπίτσβεργ, παραδείγματος χάριν, 
αριθμεί τις 82 φανερόγαμα, δηλαδή, 66 δικοτυληοδνα καί 16 
μονοκοτυλήδονα’ ή άναλογία, ώς βλέπομεν, είναι 1 πρδς 4. Εν 
τή νήσω Μελβίλλη, κατά τδν μυχδν τοΰ Βαφινίου κόλπου (baie 
de Baffin), είς κλίμα 2τι μάλλον τραχύ, ή άναλογία είναι 1 
πρδς 2. Τδ αύτδ συμβαίνει ώς πρδς τήν Ισλανδίαν, τάς Φαφόας 
νήσους καί, κατά τδ άλλο ήμισφαίριον, ώς πρδς τάς Μαλουί- 
νας. Φυσικόν τ ι στοιχεϊον, ή δγρασία, έπιφέρει τήν αυξησιν τοΰ 
σχετικοΟ άριθμοΰ τών μονοκοτυληδόνων καί τήν έλάττωσιν τών 
δικοτυληδόνων. (Char les  M art in s .)

— Ιϊι.ΤΐΐΤ1̂ ·! ·ι ■

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. (*)

Βραχεί λόγω δέ πολλά πρόσκειται σοφά.

(Σοφοκλ. άποσπ.)

Οί χρηστή; αγωγής τυχόντες άνθρωποι, δπου τής γής καί αν 
ώσι, φέρουσιν Ιπ άλλοις έν μέν τή καρδία αύτών έρριζωμένην 
έδραίως τή,ν εύσέβειαν, έν δε τώ πνεύματι τής κλασικής άρχαιό- 
τητος τά θαυμάσια, καί έντεΰθεν καθόλου άρύονταιδ,τι καθις-α 
τδν άνθρωπον άληθώς λογικδν 8ν καί δντως όμοίωμα τοϋ πλα- 
στουργησαντος αύτόν. Ανήρ τοιοΰτος 0  Κ. Η. Montagu Butler, 
άπόσχολος τοΰ Πανεπιστημίου τής Κανταβριγίας καί έταιρος τή; 
τριαδικής σχολής, περιήλθε πρδ ολίγου τήν Ελλάδα, δπω; καί 
έκ τοϋ έγγύς κατίδη καί θαυμάση τά άρχαΐα αϋτής αριστουρ
γήματα, καί προσενέγκη τήν λατρείαν αύτοΰ είς του; μάρτυρας 
τής δόξης αύτής χώρους* άπελθών δέ άφήκεν ένταΰθα είς μνη- 
μόσυνον φιλψ αύτοΰ, τφ έπωφελεΐ τή γυναικεία έν βλλάδι παι
δεύσει γενομένω τε καί διατελοΰντι, αίδεσίμφ Κ. Χίλλ, τά έ*

( ’ ) T'oap9ft>v τοΰτο καί το επόμενόν λαριβάνομεν.ΐκ τ ις  έν Αθτίναις i/.StSvui- 
η ς Ε φ ν ρ ε ρ ί δ ο ς  τ δ ν  Φ ι λ ο μ α θ ώ ν ,  άριβ. 236.
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ξής έπιγράμματα, άπερ έν παρόδψ έποίησεν εί; διαφόρου; Θέ
σεις, κα! συν αύτοί; παράφρασιν ϊμμετρον δύο ψαλυ,ών, έχων 
έν νδ> πάντω; την έξη; τοϋ Γρηγορίου Νύσσης συμβουλήν «08οι- 
•ποροΟντές τε πρό; τούτοι; καί θαλαττεύοντες άνθρωποι, ί  τι- 
»σιν έπιδιφρίοι; Ιργασίαις προσασχολούμενοι, καί πάντε; ol &- 
»παξαπλώς έν πασιν έπιτηδεύμασιν άνδρε; τε γυναίκες, έν ύ- 
»γιεί<? τε καί άρρωστία, ζημίαν ποιοΰνται τό μη διά στόματος 
*την &ψηλήν ταύτην διδασκαλίαν (δηλαδή τήν τών Ψαλμών)φέ- 
ρειν».(Περ! τών έπιγραφών τών Ψαλμών Α. 3).

0  άνήρ ουν ουτος μεταβαίνων έκ τή; Φυλή; διά τών υπω
ρειών τή ; Πάνηρθο; εί; Μαραθώνα έμνήσθη τοΰ ΡΚ Ψαλμοΰ 
αΗρα τοίι; οφθαλμού; μον εί; τά δρη κτλ.» έπανιών δε έκ Μα- 
ραθώνο; εί; Αθήνα; καί τά τε, πάλαι κα! τά νΰν Ιργα τών αν
θρώπων θεωρών έμνησθη τοΰ ΡΚ.ΣΊ/ Ψαλμοΰ « Εάν μή Κύριος 
οικοδομήσω οικον, είς μάτην έκοπίασαν ol οίκοδομοΟντες κτλ.ϊ· 
ϋπονοών δτι τά πάντα ε’ισί σαθρά άνευ τής ούρανόθεν άντιλή- 
ψεως, έν άλλοις λόγοις, ώς εί ελεγε «ζητείτε πρώτον τήν Βα
σιλείαν τοΰ Θεοϋ καί ταΰτα πάντα προστεθήσεται ύμΐν.» Πόσον 
διδακτικόν έστι μάθημα ή μελέτη τών ιδεών καί τά πάρεργα 
ταΰτα ποιήματα τοΰ εύσεβοΰς κα! πεφωτισμένου Η. Montagu 
Butler! Παρεκτός δέ τής ηθικής άξίας τοΰ άνδρός θαυμάζει τις 
ούχ ήττον κα! τήν περί τόν Ελληνα λόγον τριβήν αύτοΟ, συνή
θη πάσι σχεδόν τοΐς τών πανεπιστημίων τή; Κανταβριγία; καί 
όξωνία; άποσχόλοις.

Ό έν Χαίρωνεία λέων.

«Προσιόντων δέ τ5} πόλει πολυάνδριον Θηβαίων έστίν έν τφ 
πρό; Φίλιππον άγώνι άποθανόντων" ούκ έπιγέγραπται μέν δη έ- 
πίγραμμα, έπίσημα δέ επεστιν αύτφ λέων" φέροι δ άν ές τό άν- 
δρών μάλιστα τόν θυμόν’ έπίγραμμα δέ άπεστιν, έμο! δοκεϊν, 
δτι ούκ έοικότα τίί τόλμ^ σφίσι τά έκ τοϋ δαίμονος ήκολούθη- 
σε». (Π αυσανίας, Β οιω ζιχοΐς  Θ. 405).

Ε π ί γ ρ α μ μ α  
(τοΰ εΐρηαένου χεριηγητοϋ).

Αέοντ’ έσεΐδον μαχόμενον λύκω ξένω*
Καν έκράτησεν εγγενές πνέων μένος. 
Αλλ’ άσθενοΰντα γάρ νιν έξεΟρεν λύκος,
Νόσω κακ^ ξυνόντα τηρήσας πάλαι,
Τούς πρόσθ’ άπλάτους δ’ όνυχας έκκεκαρμένον. 
0  δ’ ουν, ξυνειδών ίσχυν ήρημωμένος,
Οϋδέν τι μάλλον τήν μάχην ήναίνετο,
Εργων άταρβή τών πάλαι μνήμην £χων.
Ειθ’, ώς ξυνήψε, καιρίαν πληγείς χαμα! 
Εκειτο λυπηθείς μέν άλλ’ ύπερφρονών, 
όρθαΐς κόραισι δεχόμενος τό μόρσιμον.

Τό έν Χ α ί ρ ω ν ε ί α  π ο λ υ ά ν δ ρ ι ο ν  
(ύπό τοΰ αύτοΰ).

Τίδή δακρύεις τόν δ’ δρών, Ελλην, τάφον; 
Ημείς γε μέν τοι χαίρομεν κοιμώμενοι, 
Ελεύθεροι γάρ είσιν οί κεκμηκότες.

Ψ α λ μ ό ς  PR', 
ΐψου τρέποιμ’ άν ό'μματ’ ές παλαϊ δρη, 
δθεν ξύνοιδα τούμόν έκπίνων σθένος.
Σθένος γε μέν δή τούμόν έξέφυ Θεοΰ 
Τοϋ γήν κτίσαντος, ούρανοϋ θ’ έδρεύματα. 
Κείνψ πεποιθώς πάντ’ ακίνητον πόδα 
Εξεις, δ προστατών γάρ ούχ ευδει ποτέ.
Τΐ,ν γοΰν Αβράμου προστατοΰνθ’ ίροΰ σποράς 
Εΰδοντ’ άν ού λάβοι τις, ούδ’ ύπνωμένον.
0  γάρ φυλάσσων σ’ αυτός έσθ’ δ Κύριος,
Ερυμα βέβαιον, δεξιός παραστάτης,



Τό μη σ’ έπ’ ημαρ ήλιου καύσειν φλόγα,
Μηδ αυ σελήνην νυκτός έν καταστάσει.
0  Κύριός σε ρύσεται παντός κακοΰ,
Ψυχήν άτάλλων αύτός, ού ξένιρ χερί.
Ουτός σ’ άνέξει καί θΰραζ’ δρμώμενον,
Καί νόστιμόν γε, τόν δι’ αίώνος χρόνον.

Ψ  α λ  [/, ό ς ΡΚΣΤ'.
Εϊ μίι τό δώμα καύτός ύψώσει Θεός,
Ανωφελής τοι τών άνυψούντων πόνος.
Εϊ μη φυλάξει προστάτης Θεός πόλιν,
Μάτην άϋπνεΤ νυκτέραν φρουράν φύλαξ,
Αλλως αρ’ ύμεΐς, πρώ μεν έξανέστατε,
Ειθ ύπνον όψ’ αίρεΐτε, κάν άγωνίοί 
Τά πρός βίον πονείτ’, έπεί τών φιλτάτων 
Τροφός προμηθής καϊ καθευδόντων Θεός. 
Παίδας μέν ουν, βλαστήματ’ εύτέκνου σποράς, 
Θεός δίδωσι, τιμιώτατον γέρας.
Οίον γάρ col τοϋ γίγαντος έν χεροΐν 
Τοιοΰτον ερκος η νέα παίδων τροφή.
Μάκαρ, φαρέτρα τών δ’ δτοι πληθύεται 
’Εχθροΐς γ ’ δμιλών ούδ’ &ν αϊσχόνην λάβοι.

ΒΙΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΪΣ.

«Μάκαρ Σοφοκλε'τς, ος πολυν χρονον βιονς 
άπέθανεν, ευδαίμων aviip και δεξώς 
πολλάς ποιιήσας και καλάς τραγωδίας* 
καλώς 5’ έτιλιύττ,σ’ ούδεν δποιχείνας κακόν.»

(Φρύνιχος έν Μ ο ύ σ a t ς).

δτε δ Αϊσχύλος ήρίθμει τό 30 της ηλικίας του Ιτος έγεννήθη 
ό Σοφοκλής έν Κολωνφ, δημψ δέκα άπέχοντι τών Αθηνών ςχ~

δίου;, τό 495.ον ετοςπ. X., νίτοι τό 2.ον τής 71 .ης όλυμπιά- 
δος, κατά τόν μάλλον άξιόπιστον προσδιορισμόν. Ητον ούτος 
υΙός τοϋ Σοφίλου, επίσημου καί πλουσίου Αθηναίου πολίτου, οϋ- 
τινος ή σημαντικωτέρα πρόσοδος ην έξ έργοστασίου δπλων. Τά 
πνευματικά καί σωματικά προτερήματα, δι’ ών ή φύσις έπροίκι- 
σε δαψιλώς τόν παΐδα, προώρως δι’ έπιμελεστάτης άνατροφή; 
άνεπτύχθησαν καί έμορφώθησαν. ό  πατήρ του είχε τά πρός 
τοΰτο μέσα, καί ή αρχαία πολιτεία τής Ελλάδος, έν ·/) αί τέ- 
χναι καί αί έπιστήμαι τά μέγιστα είχον αρχίσει νά άκμάζωσι, 
παρεΐχεν άφθονωτάτην την εύκαιρίαν είς καλλιέργειαν καί τε
λειοποίησην τών πλεονεκτημάτων. Δεκαπενταετής δ Σοφοκλής 
ού μόνον κατά τό πρακτικόν σύστημα τής ανατροφής τών έ λ -  
λήνων έκρατύνθη διά τής γυμναστικής, άλλά καί εϊς έξαίσιον 
σωματικήν καλλονήν είχε φθάσει, καί εϊς τήν μουσικήν καί την 
δρχησιν τόσον έπιτυχώς ειχεν έκπαιδευθή, ύπό τοϋ περιφήμου 
αύτοΰ διδασκάλου Λάμπρου, ώστε κατά τό ρηθέν ετος τής η
λικίας του ήδη έξελέχθη ώς αρχηγός τών χορών, οίτινες παρί- 
στων τήν πανήγυριν τής έν Σαλαμΐνι νίκης, ενθα συνεκροτήθη ή 
περίφημος ναυμαχία κατά τών Περσών κλ., τό ΐίτος 480 π. X. 
Συνέβη δε κατά την αύτην ήμέραν δ Ευριπίδης νά γεννηθϊί έν 
Σαλαμΐνι, καί έπειδη δ πρεσβύτερος αύτοΰ Αισχύλος είχεν άν* 
δρείως άγωνισθή κατά τήν ναυμαχίαν έκείνην, καί άναμφιβό- 
λως παρευρίσκετο είς την μεγάλην πανήγυριν, συνήθροισεν δ 
περσικός πόλεμος, ΐ|, ώς λέγει ό Αεσίγγιος, ή τραγική μοΰσ* 
τους τρεις έκείνους ποιητάς, οΐτινες θεωρούνται ώς οί κράτιστοι 
Αθηναίοι τραγικοί, καί άφήκαν άριθμόν τινα τών καλλίστων έρ
γων των είς τοός μεταγενεστέρους, πρώτην φοράν κατά την ή
μέραν έκείνην, ητις διά την Ελλάδα ητον ή ένδοξοτάτη.

Δυνάμεθα ασφαλώς νά παραδεχθώμεν, δτι τά πρώτα τελειό
τερα άνθη τής δραματικής ποιησεως, αναπτυσσόμενα κατά τήν 
έποχήν έκείνην καί κΐρπούμενα τών έπευφημιών δλοκλήρου τοϋ 
έλληνικοΰ έθνους, ιδίως εΐλκυον καί έμάγευον τόν νεανίαν. Ητον 
είκοσιτριών έτών, δτε δ Αισχύλος έδίδαξε τους Πέρσας έν μέσω



τών έπευφ/ιμιών τών Αθηναίων. Ηδη πρότερον κατά πασαν π ι
θανότητα δ ίδιος θά εκαμε πολλά ποιητικά δοκίμια πρδς δοκι
μασίαν, ένίσχυσιν καί ασκησιν τών δυνάμεων το», ιδίως είς τδ 
πεδίον τής τραγικής μούσης. Διότι μετά τέσσαρα Ιτη, έν ετει 
468 π. X. καί έν τφ  28.ω τής ήλικίας του, διηγωνίσθη τφ 
Αίσχύλω, οΰ ή δόξα ητο ν ήδη γενικώς άνεγνωρισμένη, περί τής 
νίκης. Είσήλθε κατ’ αύτοϋ είς το στάδιον, φέρων έπί σκηνής 
την πρώτην του τραγωδίαν δνόματι « ΤριπτόΛεμον,ν έξ ής ο
λίγα μόνον σώζονται τεμάχια. Το δραμα τοΰτο ένεποίησε μεγί— 
στην έντύπωσιν,καί μεταξΰ τών θεατών ώς καί τών δικαστών έγεν- 
νήθη σφοδρά ανησυχία καί ζωηρά συγκίνησις. Οί μεν ϋκλινον 
πρδς τδν νέον Σοφοκλέα, οί δε πρδς τδν δοξοστεφή γηραιότερον 
ποιητήν, καί δ δρχων τών Αθηνών, δ πρώτος τής έπικρατείας, 
έπεθύμει ώς έκ τούτου νά παραμερίσω την αϊτίασιν τής προσω- 
ποληψίας, ητις εύκόλως ήδύνατο ν’ άποδοθή είς τινας τών θεα
τών έκλεγομένων δικαστών. Ευτυχής σύμπτωσις συνέδραμε τήν 
άπόφασιν. ό στρατηγδς τών ’Αθηναίων Κίμων πρδ δλίγου εΐχεν 
άφιχθή, έν συνοδεία τών έννέα του ύποστρατήγων, μετά τήν ήτ
ταν τών Περσών κατά τδν Εύρυμέδοντα, είς τήν πατρίδα του, 
καί άνέβη είς τήν σκηνήν, δπως προσφέρη είς τδν Διόνυσον, τδν 
προστάτην τών τραγικών δραμάτων, τάς συνήθεις σπονδάς. 0  
άρχων έξελέξατο τότε τους δέκα τούτους άνδρας ώς δικαστάς" 
ουτοι έδέχθησαν τήν έκλογήν, ώμοσαν τδν δρκον τής άμερολη- 
ψίας, καί έκήρυξαν τδν Σοφοκλέα νικητήν τοΰ Αισχύλου, άπό- 
φασις, ήτις τόσφ πλείονα ϊκαμε κρότον, καθ δσον ή έκλογή αυ
τη τών δικαστών ήτον έκτακτος, καί δ νέος διαγωνισμδς αμέσως 
κατά τήν πρώτην του έμφάνισιν κατέστησεν εύκλεά τήν τοιαύ- 
την νίκην. 0  Αισχύλος έθεώρησεν έαυτδν προσβεβλημένον έκ τής 
άποφάσεως ταύτης. Ανεγνώριζε βεβαίως τά πλεονεκτήματα τοΰ 
Σοφοκλέους, άλλά δυσκόλως τά ευρισκεν ήδη έν τφ πρώτφ τοΰ 
Αρχαρίου έργφ έκτεθειμένα τοσοΰτον έπιτυχώς καί τελείως, ως-ε 
ανευ θλίψεως νά βλέπη έαυτδν προσβεβλημένον. Οθεν είπεν, ώς 
μαρτυρεί ή αρχαία παράδοσις, δτι άφιεροΐ είς τδν χρόνον τάς

τραγωδίας του, δστις δέν ήθελε τφ  άρνηθή τήν προσήκουσαν έκ- 
τίμησιν, καί μετέβη, τοϋτο μέν διά τήν παραγνώρισιν ταύτην 
τής τέχνης του νικηθείς, τοΰτο δέ διά τήν, κατά τάς άρχάς του, 
δυσάρεστον είς αύτδν πορείαν τής πολιτικής καταστάσεως, έπί 
μικοδν χρόνον είς Σικελίαν, έγκαταλιπών έκουσίως τδ στάδιον 
είς τοΰς αντιπάλους του.

0 Σοφοκλής καί άλλοι ποιηταί, έν οϊς ύστερον έξεϊχεν δ Ευ
ριπίδης, περιεποιοΰντο ήδη τδ άττικδν δράμα, παρακινούμενοι 
έκ τών εύφημιών δλοκλήρου τοΰ έθνους, τδ δποΐον συνέτεινεν εις 
άγώνα τοιοΰτον, δποΐον δ κόσμος ούδέποτε ίσως έπανεΐδε. Καί 
ό μετανάστης πατήρ τής τραγωδίας έπανήλθεν ύστερον είς τήν 
πατρίδα του, καί άνενέωσε τάς δάφνας του, άναπτύσσων έν ύψί- 
στ^ τελειότητι τήν δημιουργικήν τοΰ πνεύματός του δύναμιν. 
Κατά διάστημα δμως τριακονταετίας μάς λείπουσι, μετά τήν 
πρώτην ταύτην νίκην, άκριβέστεραι πληροφορίαι περί τής ζωής 
καί τών έργων τοϋ Σοφοκλέους. 6 , τι γινώσκομεν μετά θετικό- 
τητος άρκούσης είναι, δτι ένυμφεύθη ’Αθηναίαν τινά Νικοστρά- 
την, ήτις τφ έγέννησεν υίδν, δνόματι ίοφώντα, δστις έκληρονό- 
μησε τήν τραγικήν τοΰ πατρός του μοϋσαν, καί ίσως ζώντος ετι 
τούτου διηγωνίσθη πρδς αύτδν περί τοΰ βραβείου. Δεύτερον υίδν 
άπέκτησεν τδν ’Αρίστωνα, έκ δευτέρας γυναικδς, Θεωρίδος κα- 
λουμένης έκ Σικυώνος* καί υίδς τούτου φέρων τδ δνομα τοΰ πάπ
που του, έδόθη είς τήν δραματικήν τέχνην, άλλά μόνον μετά τδν 
θάνατον τοΰ πάππου του εφερε τά εργα του είς τήν σκηνήν, καί 
ούχί ανευ έπιτυχίας. Εκτδς τούτων άναφέρονται Ετεροι τρεις υίοί 
τοΰ ήμετέρου ποιητοΰ, Λεωσθένης, Στέφανος καί Μενεκλείδη;, 
περί ών δμως αγνοείται αν έκ τοΰ μετά τής Νικοστράτης, ή τοϋ 
μετά τής Θεωρίδος γάμου έγεννήθησαν. 0  βίος του άλλως τε 
ητον έντελώς εύδαίμων, καί συνέπεσε καί κατά τήν εύτυχεστά- 
την καί καλλίστην τής Ελλάδος έποχήν. Ούδέν άναγινώσκομεν 
περί μεριμνών καί θλίψεων προξενηθεισών αύτφ έξ οικιακών 9) 
δημοσίων σχέσεων, παρεκτδς δλίγων τινών άπιθάνων άνεκδότων. 
’Αγαπώμενος καί σεβόμενος ύπδ τών συμπολιτών του, δέν έδυ-



νηθη ν άποφασίστ) ν’ άφήση τάς ’Αθήνας, καί να έπιζητησ^ δό
ξαν έν τή αλλοδαπή ώς δ Αισχύλος ή δ Εύριπίδης, εί καί δέν 
τώ έλειψαν αί παρακλήσεις βασιλέων άγαπώντων τήν έπίδειξιν, 
οίτινες προσεπάθουν νά τίιν έλκύσωσιν ε'ις τάς αύλάς των. Τοιαΰτα 
έν ειρήνη διερχομένη έπίζηλος είμαρμένη έκατοπτρίζετο κα'ι έν- 
τδς τών ποιητικών έργων του. Ταΰτα μας περιγράφουσι την 
άνθρωπίνην υπαρξιν μετά τών ηδονών καί θλίψεων της έν πλη- 
ρεστάτφ κάλλει, καί τοιαύτη χάρις έπικρατεΐ καθ’ δλην του τήν 
παοαστασιν, τοιαύτη άγνότης και αρμονία ώς προς τάς Ιδέας, 
τους λόγους καί τά συναισθήματα, ώστε οΐ αρχαίοι μέ κα
τάλληλον χαρακτηρισμόν τδν έκάλεσαν άττ ιχήν  μ έλ ισ σ α ν ,  ώς 
εί ήξευρε τρόπον τινά έκ τών άνθέων της ποιησεως νά έκλέγ») 
τά κάλλιστα καί άριστα.

Δέν πρέπει διά τοΰτο νά θαυμάζωμεν, δτι άνείλατο πλείους 
τών είκοσι νικών, καί δτι είς άλλους αγώνας ποιητικούς έλάμ- 
βανε τδν δεύτερον βαθμδν καί ουδέποτε τοσοΰτον άπέτυχεν, ώ 
στε νά τφ  άποδοθή δ τρίτος, ή έν άλλαις λέξεσιν, νά κηρυχθή 
ώς έντελώς ήττημένος ύπδ τών συναγωνιστών του. 0  άριθμδς 
τών δραμμάτων του λέγουν δτι άνέβη είς \ 30, έξ ών τινα θεω
ρούνται νόθα. Λ; καί τοΰ Αισχύλου ουτω καί τοΰ Σοφοκλέους, 
έπτά μόνον διεσώθησαν μέχρι τών ήμερώνμας. Φέρουσι ταΰτα 
τά δνόματα’ Οίδίπους Τύραννος, Οϊδίπους έπί Κολωνώ, ’Αντι
γόνη, Αίας Φιλοκτήτης, Ηλεκτρα, καί αί Τραχινίαι, απαντασχε-· 
δδν καί ύπδ τών αρχαίων άνεγνωρισμένα ώς τά τελειότερα τών 
έργων του.

Μεταξύ τούτων ή ’Αντιγόνη είναι τδ άρχαιότατον καί περι- 
φημότατον. 0  Σοφοκλής ηγεν ήδη τδ 57.ον Ιτος τής ήλικίας 
του, δτε πρώτον έδιδάχθη τδ δρδμα τοΰτο, Ιτυχε δέ τοσούτων 
Επευφημιών ύπδ τών θεατών, ώστε ώνομάσθη στρατηγδς καί ε- 
λαβε μετά τοΰ Περικλέους ττν διοίκησιν τοΰ στόλου τοΰ κατά 
τής Σάμου πεμπομένου. Τά λοιπά §ξ έγράφησαν άργότερον. 
Εν γένει αί πλεΐσταί του νίκαι φαίνονται συμβασαι μετά τήν 
πρώτην έκείνην τριακονταετή περίοδον τής ένεργείας του, ώστε

άνήκουσιν είς^τά τελευταία 33 ετη τής ζωής του. Διότι δ ποιητής, 
κεκτημένος ύγιείαν άτάραχον σώματος καί ψυχής μέχρις έσχά- 
του γήρατος, έδυνήθη ουτω νά έξακολουθήσ^ ένεργών ποιητικώς 
μέχρι τών έσχάτων τής ζωής του δρίων. Τούλάχιστον είναι σχε- 
δδν άποδεδειγμένον δτι δ Οίδίπους έπί Κολωνώ μόλις δέκα έτη 
πρδ τοΰ θανάτου του έποιήθη καί έδιδάχθη· πρδς τδ δράμα τοΰ
το συνδέεται τφ  δντι ή διήγησις, δτι δ υίός του Ίοφών τδν κα- 
τηγόρησεν είς τδ δικαστήριον δτι τά γηρατειά του προέβησαν ή
δη τοσοΰτον, ώστε επρεπε νά έπέλθνι επιτροπεία τής περιουσίας. 
Αλλ’ οί δικαστα'ι, λέγεται, τδν ήθώωσαν, κυρίως πεισθέντες περί 
τοΰ άβασίμου τής αγωγής έκ τοΰ δτι δ Σοφοκλής τοΐς άνέγνω- 
σεν έ» τοϋ έσχάτως ποιηθέντος Ο ΐΰίχοόος έπ ί K o J o r y  χορόν 
τινα, δι’ οδ έξυμνει τήν πατρίδα του Κολωνόν. Αν έν τούτοις 
τδ γεγονδς τοΰτο είναι αληθές ή πλαστδν, άγνοοΰμεν, είναι δέ 
βέβαιον, δτι δ Σοφοκλής έννενηκοντούτης ήτον ακόμη είς κατά- 
στασιν ν’ άποδώσ^ τήν τελευταίαν τιμήν είς τδν άποθανόντα 
Εύριπίδην, δστις πολλάκις, άλλ’ έπί ματαίφ, ήγωνίσθη νά τοΟ 
άφαιρέσ^ τήν νίκην. Διότι, δτε εφθασεν είς Αθήνας ή είδησις δτι 
δ ποιητής έκεϊνος άπεβίωσεν είς τήν αύλήν τοΰ βασιλέως ’Αρχε
λάου έν Μακεδονίφ, δ Σοφοκλής μετέβη, πενθηφορών έπί σκη
νής, Καί άφ^ρεσεν άπδ τους ύποκριτάς τους στεφάνους. Τοΰτο 
έγένετο έν έτει 405 π. X.

Τδ έπόμενον Ιτος δ ποιητής άπεβίωσε. Τινές λέγουσιν δτι έ- 
πνίγη καταπίνων ^αγα σταφυλής, άλλοι δτι ύπδ τής χ®ρ»ς διά 
τήν άνέλπιστον νίκην ένός του δράματος, καί άλλοι διηγοϋνται 
δτι άναγινώσκων τήν ’Αντιγόνην ήδέως άπεκοιμηθη. Συνεπεία 
τής πρώτης παραδόσεως δ τότε νεαρός Σιμωνίδης συνέταξεν είς 
μνήμην του τδ δίστιχον

« Εσβέσθης, γηραιέ Σοφόκλεες, άνθος άοιδών 
» άνωπδν Βάκχου βότρυν έρεπτόμενος » .

Καί περί τής κηδείας του διεδόθη εύκλεής μϋθος. Λύσανδρος, 
ό στρατηγδς τών Λακεδαιμονίων, κατά τήν έποχήν έκείνην, εΐχεν 
είσέλθει νικηφόρος είς ’Αττικήν, καί κατείχε τδ μέρος δπου εύ-
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ρίσκετο τό οικογενειακόν τοΰ Σοφοκλέου; νεκροταφείον* δθεν of 
Αθηναίοι δέν ήδίναντο νά κηδεύσωσι τόν νεκρόν τοΟ τελευταίο» 
τούτου. Τότε, λέγουσιν, έπαρουσιάσθη δ Διόνυσο; κατ’ δναρ είς 
τόν πολέμιον στρατηγόν καί τόν διέταξε νά έπιτρέψη, ώστε δ 
ευνοούμενος υπό τοΰ βεοΰ τούτου, η «ή νέα Σειρήν» νά κηδευθή 
μετά των προσηκουσών τιμών. Εξηγήσα; τίιν δπτασίαν ταύτην 
δ Λύσανδρος έπί τού Σοφοκλέους, Οπήκουσε, και Ικαμε μετά 
τών ’Αθηναίων ανακωχήν μέχρις ου έπεραιώθη ή πομπώδης κη
δεία. ό Ιοφών ηγειρεν είς τόν πατέρα του μνημεΐον, τό δποΐον 
λέγουσιν δτι έκόσμησεν ή έξής επιγραφή*

Κρύπτω τώδε τάφω Σοφοκλήν πρωτεία λαβόντα 
τή τραγική τέχνη, σχήμα τό σεμνότατον.

(Ε κ  τοϋ Γ ερμανικόν, ύπό Σ . Πγ.)

ι— οοο mm ---------

Η ΝΗΣΟΣ ΠΑΤΜΟΣ (*).

Ή  νήσος αυτη, μία τών Σποράδων, κείται έν τώ Ικαρίφ πε- 
λάγει παρά τά μεθόρια τών άκτών τής Καρίας καί τής Αυκίας, 
πρός μεσημβρίαν τών νήσων Ικαρίας καί Σάμου, καί είς έξή- 
κοντά μιλλίων άπόστασιν πρός άρκτον τής νήσου Κδ. Η με
σημβρινή αύτής άκτή ώνομάζετο Αμαζόνιον άκρωτήριον* άπέ· 
χει αΰτη διακόσια στάδια τής Λέρου. Αρχαιόθεν ή Πάτμος 
δέν ήτο είμή άγονος σκόπελος1 είχε μικράν πόλιν τοϋ αύτοΟ δνό- 
ματος, άλλά ήθελε μείνει μία τών μάλλον άγνώστων νήσων τοΟ 
Αιγαίου πελάγους, άν δέν είχεν αυτη ύπαρξη δ τόπος ένθα έξω- 
ρίσθ/) δ Αγιος ίωάννης, δς-ις έγραψε τήν ’Λ ποχάλνψΙν  του, έπί 
ΑομιτιανοΟ τό 9 5 ετος μ. X. « Εγώ Ιωάννης, δ καί άδελφός ύμών, 
καί συγκοινωνό; έν τη θλίψει καί έν τή βασιλεία: και ύπομονή Ιησοΰ 
Χρίστου, έγενόμην έν τή νήσ<ρ τή καλουμένη Πάτμ&>, διά τόν

(*) έκ  τοΰ γαλλ ικού  συγγρ άμ μ ατος lie s  de la  Grece, par M. Louis La
croix — P aris, Didot, 1853. σιλ. 209.

λόγον του Θεοϋ, καί διά τήν μαρτυρίαν Ιησού ΧριστοΟ. Εγενό- 
μην έν Πνεύματι έν τή Κυριακή ήμερα" καί ήκουσα δπίσω μου 
φωνήν μεγάλην ώς σάλπιγγος, λεγούσης1 Εγώ είμι τό Αλφ* 
καί τό Ω, δ πρώτος καί δ Ισχατος* κα!, 8 βλέπεις, γράψον είς 
βιβλίον καί πέμψον ταϊς έκκλησίαις ταΤς έν Ασίοι. . . » (*) Δει- 
κνύουσιν είσέτι, άνωθεν τοΰ μοναστηριού τοΰ Αγίου Ιωάννου, σπή- 
Tiatov ενθα ό έμπνεόμενος άπόστολος ήκουσε τήν ούρανίαν εκεί
νην φωνήν, καί Ινθα έλαβε τήν σειράν τών δπτασιών καί τών 
αποκαλύψεων, έξ ών συνέταξε τό ύψηλόν καί μυστηριώδες αύ
τοΰ βιβλίον.

Περί τήν ένδεκάτην έχατονταετηρίδα, έπί τής βασιλείας τοΰ 
αύτοκράτορος Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ, Χρις·όδουλος, ηγούμενος τής 
Λάτρου έν τή Μι*ρ$ Ασία, άποφεύγων τάς καταδρομά; τών Τούρ
κων, καθίδρυσετό μονα^ήριον τής Πάτμου έπί τής κορυφής τοΰ &- 
ψηλοτέρου δρους τής νήσου περις-οιχίσας αύτό διά τειχών ώς φρού- 
ριον. Οί κατά τήν νήσον διεσπαρμένοι οίκήτορες συνήλθον περί τήν 
μονήν, Ινθα ήδύναντο νά καταφύγωσιν δσάκις οί κατά τάς θα* 
λάσσας έκείνας τοσοΰτον πολυάριθμοι πειραταΐ έπεχείρουν έπι- 
δρομάς έν τή νήσω. όλίγον κατ’ ολίγον ή πόλις ηυξησε, καί α
νέπτυξε σημαντικήν έμπορίαν, προξενήσασαν μεγάλα είς το4ς 
οικήτορας πλούτη. Την δεκάτην έβδόμην έκατονταετηρίδα ή 
Πάτμος, κατά τάς έκθέσεις τοϋ Δάππερ, ήτο νήσος άκμάζουσα, 
καλώς καλλιεργημένη καί καρποφοροΰσα διά τοΰ Ιργου τών κα
τοίκων της* οί τρεις μεγάλοι λιμένες τής Σκάλας, τής Σαψίλας 
καί τοΰ Γρικοΰ, έπεσκέπτοντο ύπό πολυαρίθμων πλοίων. Οί Βε- 
νετοί έστάθμευσάν έν αύτή έπί τοΰ πολέμου τής Κρητης· Αί ακ- 
ταΐ καί ol λειμώνες αύτής έσκεπάζοντο έκ χωρίων. Αν ή είκων 
αυτη τής ευημερίας τής ΙΙάτμου δέν εχει ύπερβολής, αί δυστυ- 
χίαι τών έπακολούθων έτών ήλλαξαν αρκούντως τά πραγματα κα
τά τόν δέκατον όγδοον αιώνα, διότι δ Τουρνεφόρτιος Ιλεγεν οτι 
ή Πάτμος είναι iv τών χειριστών σκοπέλων τοΰ Αιγαίου Πέλα
γους. Κατά τόν περιηγητήν τοΰτον είναι αδτη νήσος ασκεπής,
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άνευ δασών καί πολυ ξηρά. Αυτη καλύπτεται ύπό λαγιδίων, δρ- 
τιικίων, τριγώνων, περίστερων, συκοφάγων* δέν παράγει δέ είμή 
ολίγον σίτον καί κριθήν. Ο οίνο; είσάγεται έκ τής Θήρας, διότι δέν 
συνάγονται έν Πάτμψ είμή χίλια βαρέλια. 01 κάτοικοι κατέ/ου- 
βι περί τάς δώδεκα λέμβους καί πλεΐστα άλλα μικρά πλοία, δι* 
ών μετακομίζουσι τά σιτηρά, έκ τής ’Ασίας καί έκ τοΰ Εύξεί- 
νου Πόντου.

έν τή νήσω ταύτη δέν ύπάρχουσιν είμη Ελληνες’ πληρόνουσι 
προς τους Τούρκους, λέγει δ Τουρνεφόρτιος, κεφαλικόν φόρον όκ- 
τακισχιλίων άσπίδων (ecus) καί Ιτερον φόρον διακοσίων. Εβλε
πε τις έπ! τοΰ λιμένος τής Σκάλας τρεις ή τέσσαρας άκρας μαρ
μάρινου στηλης, καλής κατασκευής, κα! αϊτινες είναι πιθανώς λεί
ψανα άρχαίου ναοΰ. Τό έρημητήριον τής Αποκαλύψεως κείται 
έπί δρους ύψουμένου μεταξύ τής μονής κα! τοΰ λιμένος τής Σκά
λας. Εμβαινει τις διά στενής διόδου, κεκομμένης άφ’ήμισείας έν 
τώ βράχω καί άγούσης πρός τό παρεκκλήσιον. Τό παρεκκλησιον 
τοΰτο εχει μήκος μόνον έννέα βημάτων έπί πλάτους πέντε βημά
των* ή άψΐς είναι ώραία, έκτισμένη κατά τόν γοτθικόν ρυθμόν* 
δεξιοθεν υπάρχει τό σπήλαιον τοΰ Αγίου Ιωάννου, ούτινος ή εί
σοδος, ύψηλή περίπου έπτά πόδας, διαιρείται εις δύο ύπό τετρά
γωνου κιονος. Η δεξαμενή τοΰ οϊκου ύπάρχει άριστερόθεν τοΰ 
παρεκκλησίου,κάτωθεν τής θυρίδος. II μεγάλη μονή,ής δ ηγούμενος 
είναι ως περ δ βασιλεύς τής νήσου, κείται κατά τήν κορυφήν τοΰ 
δρους, προσαρτάται εϊς αύτήν γυμνάσιον ήτοι Ιεροσπουδαστήριον, 
άλλοτε άκμασαν μεγάλως. Η μονή, λέγει δ Ποκόκκης (Poco- 
cke), άριθμεί διακόσια ατομα, έν οϊς εϊκοσιν Ιερείς κα! τεσσαρά
κοντα καλογηρους. Εχει μικραν βιβλιοθήκην συγκειμένην σχεδόν 
δλοκλήρως έκ Πατέρων Ανατολικών. 0  Ποχόκκης δέν ιδεν άλλο τι. 
Τήν σήμερον ομως δέν απελπίζει τις νά εύρή φιλολογικά τινα λεί
ψανα τής άρχαιότητος.

Τοιαυτη ητο ή κατάστασις τής Πάτμου έπ! τής τελευταίας 
έκατονταετηρίδος. Φαίνεται δέ και έπί τών χαθ’ ήμάς χρό
νων ουσα ή αύτή. 0  λαός τής Πάτμου είναι πτωχός, λέγουβιν οί

συγγραφείς τής 'Α νατολικής αλληλογραφ ία ς , άλλά ζή έν ειρή
νη' δ άήρ είναι ύγιεινός κα! ή πολλάκις τάς νήσους έρημόνουσα 
πανώλης, ούδέποτε έπέφερε τάς φθοράς αύτής κατά τής Πάτ
μου. Η Πάτμος κέκτηται πρός τούτοις περίφημον γυμνάσιον,δυ- 
νάμενον νά δνομασθή τό Πανεπις·ήμιον τοΰ Αιγαίου" διδάσκονται 
έν αύτφ τάέλληνικά, τά ιταλικά, ή ρητορική καί ή λογική' έρ
χονται φοιτητα! καί άπό τής Πελοποννήσου. 0  βράχος τής Πά
τμου δέν έφείλκυσε τοός όσμανλίδας, οίτινες δέν παρουσιάζονται 
έκεϊσε, άρκούμενοι είς τό ν’άπολαμβάνωσιν εύτελή φόρον. Ού
δέποτε έφάνη έκεί ή σκιά ένός μιναρέ' δ κώδων, δστις άντη- 
χεΐ πάντοτε έπί τοΰ δρους τής Πάτμου, αναγγέλλει ένταυτφ 
δτι ή θρησκεία άκμάζει καί δτι δέν διάγει τις έν τή δουλεία. Ηθελε 
ζή τις ολως άτάραχος, &ν δέν ύπήρχεν ό έκ τών πειρατών φόβος, 
λιμαινομένων είσέτι τά πέριξ τής ’Ικαρίας, τό σύμπλεγμα τών 
Κορασσίων νήσων καί τά υδατα τής Σάμου.

ΠΟΙΗΣΙΣ.  

Τό Έ α ρ .

Τό "Εαρ τό γλυκό έφάνη· 
Χαιρε, ώ φύσις θεσχεσια! 
Μέ σε ζωήν αναλαμβάνει 
Κ’ή τεθλιμμένη μου καρδία.

Είς τά πολύστονά μου στήθη 
Σχεδόν έσίγησεν δ πόνος, 
Σχεδόν ή νάρκη διελύθη 
Τοϋ αιωνίου των χειμώνος.



Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ.

Εις άλση, οπού μέ τά ρόδα 
Κομα ό νάρκισσος, τδ ιον,
Περιπλανώ μονήρη πόδα,
7Ως τις σκιά των Ήλυσιών.

Κ’ είς τήν ψυχήν μου αίφνης τόσα 
Γεννώντ’ αισθήματα θυμήρη,
Ό  κόλπος τοΰ Μαίου οσα 
Εδώδη άνθη διασπείρει,

Καί πασα αυρα μυροβόλος 
Μο! λέγει ώς φωνή κρύφια,
«Και διά σέ δέν είναι ολως 
’Αδύνατος ή ευτυχία! »

Καί λησμονώ δτι Ικείνη,
‘Ο στέφανος τοϋ έ'αρός μου,
‘Η καλλονή, ή εδφροσύνη,
‘Η Ευα τής Έδέμ τοϋ κόσμου,

Τών ήμέρών καί τών άγρυπνων 
Νυκτών μου ή φροντίς, είς σκότη 
’Ανήλια, φρικτά, τόν ύπνον 
Τόν άνεξέγερτον υπνώττει!

Ά θψ ιχα ιγ . ιω α ν . Κ.
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