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Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ,
ΠΕΡΙ01ΙΚΟΝ ΣΓΓΓΡΑΜΜΑ

Ε Κ Δ ΙΔ Ο Μ Ε Ν Ο Ν  Κ Α Τ Α  Μ Η Ν Α  

------

Π Ε Ρ Ι Π Ρ Ο Ν Ο ΙΑ Σ  (*)

(Συνέχει*).

Ά φ ’ού έθέσαμεν ηδη to πρόβλημα τδ όποιον προτιθέμεθα νά με- 
λετησωμεν, καίει δυνατδν,νάλύσωμεν, άφ’ου εϊδομεν τά; διαφό
ρου; λύσει; τοϋ προβλήματος τούτου, είναι ηδη καιρδ; νά είσέλθω- 
μεν καί ήμεΐ; εί; την 6πόθεσιν, καί προ παντδ; άλλου, άνάγκη νά 
ίδωμεν, ώ ; έλέγομεν έν τέλει τοϋ προηγουμένου μαθήματο;, τί 
είναι αύτδ τδ κακδν, καί ποια και πόσα τά είδη αύτοϋ, καί έάν 
τά είδη ταϋτα ανάγονται άπαντα εί; Ιν καϊ τδ αύτδ γένο;.

Εί; τήν πρώτην έρώτησιν, τί είναι τδ κακδν, δέν δυνάμεθα 
άλλω; ν άπαντήσωμεν, είμή έξετάζοντε; κατά πρώτον τήν αντί
θετον εί; τδ κακδν έννοιαν τοϋ άγαθοΰ, καθόσον τδ άγαθδν και 
τδ κακδν είναι δύο συσχετικαί έννοιαι, άλλ’ άντικείμεναι πρδς 
άλληλα;. Τι είναι τδ άγαθόν; τδ άγαθδν είναι ή έκπλήρωσις τοΰ 
προορισμοϋ τών δντων* _δτε τά δντα, οίαδήποτε ηναι, είιρίσκον- 
"ται εις έκείκην τήν κατάστασιν, καθ’ ^ν δύνανται νά έκπλη- 
ρωσωσι τδν ’ίδιον προορισμδν, τότε εχουσιν εκείνο τδ αγα
θό ν είς 8 νομίμως δύνανται νά τείνωιιν, τδ δποίον είναι 6

(*) Μάβχιιχ Ας·'.
(ΤΟΜ, Α', ΦΪΛ. 1'.)



σκοπδς καί το τέρμα τή; ύπάρξεώς των. Τδ άγαθδν έπομένως 
ούδέν έτερον είναι ούσιωδώς, κατά τίιν πλέον , γενικήν αύτοΰ έν
νοιαν, ανεξαρτήτως τών πολλών έφαρμογών ας ποιοΰμεν τής έν
νοιας ταύτης, ούδέν ετερον είναι ?) ή πραγματοποίησις τοΰ προο
ρισμού τών διαφόρων δντων τής φύσεως. δτε ό προορισμός 
ούτος δέν έκπληροϋται, ?ι δτε άτελώς πως πραγματοποιείται, 
τούλάχιστον κατά τίιν κρίσιν ^ν ήμεΐς δυνάμεθα νά έπιφέρωμεν 
περί τής έκτελέσεως ή μήτοΰ προορισμού τούτου, τότε λέγομεν, 
δτι ύπάρχει τί) κακόν' ωστε τί) κακόν εΤναι ή άτελής έκπλήρω- 
σις τοϋ προορισμοϋ τών δντων. Εκ τής σχέσεως ταύτης, ήτις 
καί λογικώς καί πραγματικώς ύπάρχει μεταξύ τοϋ άγαθοΰ καί 
τοΰ κακοΰ, βλέπετε ο «  πηγάζει σημαντική τις συνέπεια, οτι 
δηλαδή πρδς γνώσιν, προς χαρακτηρισμόν ακριβή αύτοΰ τοΰ κα
κοΰ, άνάγκη νά έχωμεν πρότερον την έννοιαν τοΰ άγαθοΰ, 
άνάγκη νά γνωρίζωμεν τίιν τάξιν τών δντων, αύτδν τον προο
ρισμόν προς 8ν έπλάσθησαν τά δντα, Ινα άποφανθώμεν ακρι
βώς καί άσφαλώς περί τοϋ ένδεχομένου κακοΰ τών δντων 
τούτων. Εν άλλοις λόγοις, δέν δυνάμεθα ν’ άποφασίσωμεν περί 
τίνος γεγονότος τί) δποΐον ανάγεται είς την ιδέαν του κακοΰ, 
είμή γνωρίσωμεν πρότερον ποιον τδ άγαθίιν τοΰ δντος περί οδ 
πρόκειται, ποιον τδ μέρος τής καθολικής τάξεως, τδ δποΐον προώ- 
ρισται τδ 3ν τοΰτο νά εκπλήρωσή. Καί έπειδή τά δντα τής φύ
σεως συνδέονται ουτω πως, ώστε τδ Ιν υποθέτει τδ άλλο, τδ Ιν 
χρησιμεύει ώς μέσον ένίοτε πρδς πραγματοποίησιν τοϋ προορι
σμού έτέρου, έντεΰθεν προκύπτει ώς νόμιμος καί αναπόφευκτος 
καί λογικωτάτη συνέπεια, ότι ΐ) ακριβής καί πλήρης γνώσις τοΰ 
κακοΰ προϋποθέτει ακριβή καί πλήρη γνώσιν τοΰ άγαθοΰ* καί έ- 
πειδή τδ άγαθδν, τδ δλικδν τής οικουμένης άγαθδν, ούδέν ετερον 
είναι καί δύναται νά ηναι ν) ή έκπλήρωσις τής καθολικής τάξεως 
τοΰ κόσμου, έκείνου τοΰ γενικωτάτου προορισμοϋ δς·ις αναφαίνε
ται είς τδ πνεύμα ώς τδ δλικδν έξαγόμενον τής έκπληρώσεως δ
λων τών προορισμών τών καθ’ έκαστα δντων, επεται δτι μεγίς-ην 
δφείλομεν νά έχωμεν φρόνησιν, δσάκις πρόκειται ν’ άποφανθώ·

μεν περί τοΰ κακοΰ, διότι ίσως έκεΐνο τδ δποΐον ήμεΐς λέγομεν 
κακδν, πραγματικώς δέν είναι τοιοΰτον, καθόσον είναι μόριον τής 
καθολικής τάξεως τοΰ παντδς, είναι καί τοϋτο μέσον πρδς πραγ
ματοποίησή άλλου μείζονος άγαθοΰ η πρδς άποφυγήν άλλου 
μείζονος κκκ,οΰ. Τοιαύτη ή φύσις αύτοΰ τοΰ κακοΰ, τοιαύτη h 
σχέσις SW βχει πρδς τδ άγαθδν, τοιαύτή ή πρώτη συνέπεια, ήτις 
έκπηγάζει έκ τής φύσεως καί τοΟ άγαθοΰ καί τοΰ κακοΰ, καί έκ 
τής πρδς άλληλα σχέσεως. Δεν είναι δύσκολον νά έννοήσωμεν 
ώς έκ τούτου, πόσον άληθής ητο ή στωϊκή έκείνη δόξα, περί fa 
έλέγομεν έν τώ προηγουμένω μαθήματι, δτι τδ κακδν δέν έ
χει ύπόστασιν τινά προηγουμένην, δέν είναι αύθύπαρκτον καί 
θετικόν τ ι, ώς τδ άγαθδν, διότι πραγματικώς τδ κακδν ούδέν 
έτερον είναι, ώς έλεγον οί στωϊκοί, ?! συμβεβηκδς τοϋ άγαθοΰ, 
τδ δποΐον παρυφ ίστατα ι τω άγαθώ , ς-έρησις, έλλειψις, περιορι- 
σμδς τών δντων, κατάστασις αρνητική, ί,ν δέν δυνάμεθα νά έν
νοήσωμεν, είμή διά τής νοήσεως τής θετικής καταστάσεως τών 
δντων, καί ώς έλεγον οΐ σχολαστικοί, Bonum ex integra ca
usa, malum ex quolibet defectu.

Τούτων τεθέντων, ποια καί πόσα τά είδη τοΰ κακοΰ; τά εί
δη ταΰτα κατέταξεν δ Λεϊβνίτιος είς τρεις μ,εγάλας κατηγορίας, 
είς τδ μεταφυσ ικόν  κακδν, είς τδ ηθ ικόν  καί είς τδ ϋλ ιχόν , καί 
τήν κατάταξιν ταύτην άπεδέχθησαν κατά τδ μάλλον ηήττονά- 
παντες οί μετ’ αύτδν φιλοσοφήσαντες περί τούτου. Θέλομεν ίδεΐ 
μετ’ ού πολί» δτι ή κατάταξις αυτη δέν είναι ακριβής, άλλ’έν το- 
σοΰτω» έπειδή δφείλομεν νά έκθέσωμεν τήν θεωρίαν ήμών περί 
τής κατοαάξεως ταύτης, νομίζομεν δτι δέν είναι παράλογον, έάν 
άποδεχώμεθα τόσα κακά, τόσα είδη κακοΰ, δσα είναι τά εί
δη τοΰ άγαθοΰ, έάν, έν άλλοις λόγοις, θέσωμεν άπέναντι τών 
διαφόρων άγαθών άντίστοιχον κατηγορίαν τών διαφόρων κακών. 
Εάν αληθές ίνα ι, ώς έλέγομεν, δτι τδ κακδν ούδέν έτερον εί
ναι 9) στέρησις, περιορισμδς, άτέλεια αύτοΰ τοΰ άγαθοΰ, h κα- 
τάταξις έπομένως τών ειδών τοΰ κακοΰ πρέπει νά ηναι άντίστοι-
χος καθ’ δλα πρδς έκείνην τοΰ άγαθοΰ* καί έπειδή, ώς άλλοτε εΐπο-
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μεν, τδ άγαθδν είναι τοσούτων ειδών, δσα τά δντα τή; φύσεως, 
διότι ϋκαστον ον, og&v καί α» ..φαίνηται άσήμαντον και έλάχι- 
οτον καί μηδαμινόν άπέναντι άλλων σημαντικωτέρων, συντείνε& 
καί τοΰτο πρδς πραγματοποίησιν τής καθολικής τάξεως τοΰ’κό- 
σμου, φανερόν δτι, άφ’ου τά ιάγαθά είναι δσα καί τά δντα τής φύ
σεως, καί τά κακά πρέπει νά ηναι δσα είναι τά άγαθά, δσα 
είναι τάδντα τής φύσεως, καί ή κατάταξις τών κακών πρέπει ε
πομένως νά γίνη κατά την κατάταξιν τών δντων. Καί ήθη γνω 
ρίζετε, δτι ή κατάταξις τών δντων δεν είναι εργον δύσκολον, 
άφ’οΰ προ πολλοΰ ή έπιστήμη διεχώρισε τά δντα τή; φύσεως εις 
τινα; μεγάλα; κατηγορίας, αΐτινες περιλαμβάνουσιν έν έαυταΐς 
άλλας ύποδεεστέρας, και αυται άλλας ετι μικροτέρας, καί ού
τως έπ’ άπειρον, μέχρι; οΟ δύναται νά φθάσηή δξύνοια, ή ακρί
βεια τής άνθρωπίνης παρατηρησεως. Τά δντα διαστέλλονται ώς 
έκ τούτου λίαν εύκόλως εί; έκεΐνα ατινα είναι απλώς ύλικά, καί 
δέν έμφαίνουσιν ιδιαίτερον δργανισμον, καί τά δποΐα άνόργα- 
να καλεΐ ή έπιστήμη, καί είς έκεΐνα ατινα ονομάζονται δργανι»· 
κά ?ι ενόργανα, δσα δηλαδή εχουσιν ιδιαιτέραν σύστασιν, δυνά
μει τής όποιας δλα τά μόρια αύτών συντείνουσι προς έκτέλεσιν 
ίδιαιτέρων λειτουργειών, έκ τοΰ συνόλου τών δποίων προκύπτει 
ή ένότης τοΰ ίδίου αύτών δργανισμοΰ. Αλλά μεταξύ τών ενόρ
γανων ύπάρχει καί τις κατηγορία, ητις περιλαμβάνει παρά την 
δλην την κοινήν είς δλα τά άλλα τά δντα, παρά τδν δργανισμον 
τδν κοινδν είς πολλά τών δντων τούτων, περιλαμβάνει καί ι
διαιτέρους χαρακτήρας, Ινεκα τών όποιων δντα τινά ανόργανα 
διακρίνονται τών άλλων" ύπάρχουσι τάλεγόμενα έμψυχα η ζώα. 
Μεταξύ δέ τών ζώων δπάρχει ιδιαίτερον 3ν δπερ παρά τάς Ολι- 
κάς ιδιότητας, παρά τήν ίιλικήν σύστασιν τοΰ οργανισμού, έχε& 
και ιδιαίτερον χαρακτήρα, δυνάμει τοΰ δποίου χρησιμεύει ώς δρ« 
γανον άλλης άρχής ύψηλοτέρας, εύγενεστέρας, ίιπάρχει ένί λόγω 
δ άνθρωπος. Επομένως έάν τδ κακόν άντιστοιχεΐ πρδς τδ άγα- 
θδν, έάν τδ αγαθόν διαστέλλεται καί ειδοποιείται κατά τά διά
φορα είδη τών δντων, επεται δτι τδ κακδν πρέπει νά εχιρ τόσα

ϊϊδη, δσα είναι τά εϊδη τών δντων τής φύσεως. Και έπομένως 
θέλομεν εύρεΐ τδ κακδν τής ύλικής κ«1 άνοργάνου φύσεω;, τδ 
κακδν τής ένοργάνου κατά τάς δύο διαιρέσεις τών φυτών και 
τών ζώων, τδ κακδν τοΰ ανθρωπίνου οργανισμού, καθόσον καί δ 
δργανισμδς άνάγεται εί; τήν τάξ-.ν τών ένοργάνων δντων, τών 
ζώων, καί έπί τέλους τδ κακδν τ ί ;  άνωτάτης έιείνης άρχής είς 
$ν υπηρετεί δ δργανισμδς ο^τος, δηλαδή τδ καχδν τής νοήσεως 
$ τδ καχδν τού πνεύματος, τδ κακδν τής πράξεως ?) τδ ?]θικδν 
λεγόμενον κακόν. Καί έπειδή δ άνθρωπο; εί; τήν κοινωνίαν ευ
ρισκόμενος διά τών πολλών καί ποικίλων αύτοΰ πράςεων, δια 
τών αναρίθμητων σχέσεων δυνάμει τών δποίων συνδέεται προς 
τά ά λ λ α  δντα, ύπομένειού μόνον τδ κακδν τοΰ δποίου αύτδς είναι 
αίτιος, τδ όποιον αύτδς πράττει, άλλά καί τά κακα οσα έπιβαλ- 
λουσιν αύτώ οί άλλοι άνθρωποι, έννοεΐτε δτι τδ ήθικον κακδν υπο
διαιρείται είς τδ ήθικδν κακδν τδ δποΐον είναι αποτέλεσμα τ̂ής 
{δίας όμών ένεργείας, καί είς τδ ήθιχδν κακδν τδ δποΐον είναι 
αποτέλεσμα τής θελήσεω; καί ένεργείας τών άλλων. Τοιαϋτα εί
ναι τά είδη τού κακού κατά τήν πλέον γενικήν αύτών θεωρίαν, 
b  δύνασθε νά έπαληθεύσητε, έξετάζοντες κατά μέρος τά διά
φορα συστήματα τών δντων, έξετάζοντες έν έκάστω τήν κα- 
τάστασιν έχείνην ητις, κατά τήν ήμετέραν κρίσιν, φαίνεται έναν- 
τία πρδς τήν έκπλήρωσιν τοΰ προορισμού του. Ενθυμεΐσθε δτι καί 
έν τώ προλαβόντι μαθήματι έξετάσαμεν τήν σύ7ασιν τής δδρογείου 
σφαίρας, έξετάσαμεν τήν δπαρξιν τών έπ’αύτής ανόργανων δντων, 
εξετάσαμε/ τδν άνθρωπον κατά τήν υπαρξιν αύτοΰ τήν Ολικήν 
καί κατά τήν νοητικήν καί ηθικήν αύτού άνάπτυξιν, καί πανταχού 
εδρομεν έκείνην τήν κατάςασιν, fa  δνομάζομεν καχδν, τή; όποιας 
συγκεχυμένην ειχομεν ιδέαν, καί τήν δποίαν έπροσπαθήσαμεν 
σήμερον νά προσδιορίβωμεν δια τού παραλληλισμού 8ι έπο̂ ιη ^ μ .ν  
άπ’ άρχή; μεταξύ τού κακού άφ’ ένδ; καί τού άγαθού άφ’ έτέρου. 
Τδ ζήτημα είναι τώρα, έάν πάντα τάεϊδη ταΰτα άνάγονται εις 
2* καί τδ αύτδ γένος, ?ι έάν ανάγονται είς γένη διάφορα καί άνε- 
νεξάρτητα άλλήλων. Τδ ζήτημα δέν είναι μόνον ζ/ιτημα λογι



κον, δέστι ζήτημα απλή; κατατάξεω;, προ; τακτοποίησιν δή
θεν τής άναπτύξεω; τή; θεωρία; τοΰ κακοΰ, πρό; εύχαρίστησιν 
άπλήν τή; περιεργεία; τοΰ πνεύματο;* τό ζήτημα τή; αναγωγή; 
είναι ούσιωδέστατον ώ ; πρό; τά; άνάγκα; τή; ιδιαιτέρα; τοϋ κα
κοΰ θεωρία;.

Α; ίδωμεν, όυνάμεθα ν άναγάγωμεν πάντα τά είδη τοΰ 
κακοΰ είς £ν καί μόνον γένος; ΐνα άποφασίσωμεν περί τού
του, έννοεΐτε ότι δφείλομεν νά έξετάσωμεν τ! δπάρχει κοινόν 
μετάξι) των διάφορων τούτων ειδών τοΰ κακοϋ, καθότι γ ι-  
νωσκετε οτι αί μεγάλαι έκεΐναι κατατάξει;, δι’ ών εχομεν τά γέ
νη και τα είδη, έζ ών μορφόνομεν τά ; έννοια; τών καθολικών 
νομών τή; φύσεω;, γίνονται διά τή; μεθόδου ταύτη;, διά τή; 
παρατηρησεω; τών κοινών εί; πολλά φαινόμενα, εί; πολλά γε
γονότα χαρακτήρων, διά τή; άφαιρέσεω; τών κοινών τούτων 
χαρακτήρων, και δια τή; μορφώσεω; έκείνων τών εννοιών, ά; 
όνομάζομεν γενη καί είδη, δταν πρόκειται περ'ι άπλή; κατατά- 
ξεω;, α; όνομαζομεν νόμου; τή; φύσεω;, οταν πρόκειται περί τή; 
άνακαλυψεως τής έσωτερική; συστάσεως τοΰ παντό;. Τί κοινόν 
λοιπον μεταξύ τών διαφόρων τούτων ειδών τοΰ κακοΰ ; Εάν τό 
κακόν, ώ ; είπομεν, είναι ή μή έκπλήρωσις, 9] ί) άτελή; έκπλήρω- 
οι; τοΰ προορισμοϋ τών δντων, καί περί τούτου δεν άμφιβάλ- 
λομεν, φανερόν δτι τό κακόν, καθ’ δλα τά διάφορα αύτοΰ είδη, 
καθ οίονδηποτε βαθμόν καί οίονδηποτε ον, εί; οίονδηποτε άντι- 
κείμενον και αν εδρισκηται, ούδέν ετερον είναι ούσιωδώ; ή ατέ
λειά τ ι; , ητι; έννοεΐται δι αύτή; τή; έννοια; τή; τελειότητα;, 
καθοσον έν έκαστω δντι δ ανθρώπινο; λόγο;, δυνάμει τών ιδίων 

δυνάμει τή; έννοια; τή; λογική; τάξεω;, b  έσωτερικώ; α
ναγνωρίζει, και δι ή; ανακαλύπτει του; νόμου; τής φύσεω;, 6πο- 
θέτει έξ άναγκη; τέλειον προορισμόν, τελείαν τινά *κατάς·ασιν, 

και έπομένως πις·εύει δτι τά δντα] έπλάσθησαν πρός πραγματο- 
ποιησιν Ιδιαιτέρου τινό; σκοποΰ, πρό; πραγματοποίησιν γενικοΰ 
τέλου; καί προορισμοϋ τή; φύσεως. Εάν δέ τό κακόν ούδέν ετερον 
είναι ?| άτελειαι έννοεΐτε δτι ή ατέλεια αυτη ύποθέτει πέρατα, it·

ποθέτει προσκόμματα ει; τήν άνάπτυξιν τών δντων, ύποθέτει 
φραγμού; εί; τήν εξωτερικήν άνάπτυξιν δλων τών δυνάμεων έξ 
ώνσυνίς-αται ή ιδιαιτέρα φύσι; έκάστου δντο;. Εάν δέ ή ατέλεια 
αδτη ύποθέτη πέρατα, λίαν εύκόλω; έπαγόμεθ* εί; τήν τρίτην 
ταύτην ιδέαν, ητι; προέρχεται έκ τή; συνενώσεω; τών δύο πρώ
των, δτι τό κακόν ούδέν ετερον είναι ούσιωδώ; 5) ή ατέλεια τή; 
πεπερασμένη; φύσεω; τών δντων. Το κακόν έπομένω; μίαν xa ‘ 
μόνην εχει άρχήν καί πηγήν, αύτήν τήν ατέλειαν τή; πεπερα
σμένη; φύσεω; τών δντων, αύτήν τήν φυσικήν καί άναγκαιαν κα- 
τάστασιν τοΰ πεπερασμένου. Απαντα έπομένω; τα κακά, δσα δυ
νάμεθα, είτε νά έπαληθεύσωμεν διά τή; παρατηρησεω;, είτε να 
ύπϊθέσωμεν διά τή; φαντασία;, δσα ένί λόγω δυνάμεθα δπω;δή- 
ποτε νά συλλάβωμεν, ανάγονται έπί τέλου; εί; £ν καί μόνον κα
κόν, εί; μίαν καί μόνην πηγήν καί άρχήν, είς αύτήν τήν ατέ
λειαν τής πεπερασμένης φύσεως τών δντων. Εκ τής καταταξεως 
ταύτη; παρατηρείτε πόσον εσφαλμένη είναι ή τριμελή; δια'ρεσις 
περί ή; έλέγομεν έν άρχή, έκείνη ή κατάταξις b  έπενόησε πρώ
το; δ Λεΐβνίτιο;, έκείνη ή διαίρεσι;, ητις χαθ’ ήμα; καί κατά 
τήν ήδη έκτεθεΐσαν θεωρίαν, ανάγεται είς Ιν καί μόνον εΤδο;, ει; 
μίαν καί μόνην άρχήν. Δύνασθε τό είδο; τοΰτο νά όνομάσετε με
ταφυσικόν κακόν, έάν θέλετε, καθόσον κατά τόν Λεΐβνίτιον με
ταφυσικόν κακόν είναι τό προερχόμενον έκ τή; άτελείχ; των δν- 
των δύνασθε νά δνομάσητε αύτό φυσικόν, καθόσον προέρχεται 
έξ αύτή; τή; φύσεω; τών δντων’ δπωσδήποτε καί άν όνομασητε 
αύτό, είναι ήδη άποδεδειγμένον δτι απαντα τά κακά, οίαδη- 
ποτε καί όσαδήποτε ηναι, ούχ ήττον ανάγονται εί; μίαν και 
μόνην πηγήν, είς έν καί μόνον ειόος, είς αύτό το άτελέ, τών πε 
περασμένων δντων. ’Αλλ’ώ; έλέγομεν, τό ζήτημα τοΰτο  τήςκα- 
τατάξεω; δέν είναι μόνον λογικόν ζήτημα, πρό; άπλήν εύχαρί- 
στησιν τής περιεργείας τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος, προ, άπλ«ν 
διάταξιν καί άνάπτυξιν τής θεωρίας ταυτη;, προς άπλήν άνα 
σκευήν άλλων κατατάξεων, άλλ’ είναι ούσιωδέστατον ω; προ; 
τάς συνεπείας ά; δυνάμεθα νά έξαγάγωμεν έκ τής ουσίας, έκ τή,

«



φυσεως ταυτης τοϋ κακού. Καί τωόντι, άπαντα τα κακά, έξών ά- 
διακόπω; ύποφέρομεν, άτινα διεγείρουσιν άκαταπαύστως τά πα
ράπονα τών φιλοσόφων, τών σκεπτικών καί πολλώ μάλλον τών 
« π ί ς - ω ν ,  προέρχονται έκτης «τελείας τοϋ πεπερασμένου’ καί βλέ
πετε ευκόλως οτι τδ κακόν ήτο άναπόφευκτον κατά την δημιουρ
γίαν του κόσμου. Καί τωόντι άμα παραδεχθώμεν, ώς παρεδέ- 
χθημεν μετά τάς πολλάς έκείνας αναπτύξεις άς δπεβάλομεν είς 
ύμάς περι τής ύπάρξεως, περί τών προσόντων, περί τής φύσεως, 
περι τή , ένεργείας τοϋ Θεοϋ, αμα παραδεχθώμαν οτι ό Θεος 
είναι άπειρος, παντοδύναμος, πάνσοφος, πανάγαθος, άμα παρα
δεχθώμεν δτι το πεπερασμένον είναι δ ανεξάλειπτος χαρακτήρ 
τής θείας δημιουργίας, καθότι ό Θεος δέν ήδύνατο νά παραγάγη 
ετερον άπειρον, καθότι ή ιδέα δύο απείρων είναι αντιφατική, 
ολως παράλογος καί απαράδεκτος, άμα παραδεχθώμεν πάσας 
τάς αλήθειας ταύτας, επεται ότι δι’ αύτής καί μόνης τής δπάρ- 
ξεως τοϋ κόσμου, δι'αύτής καί μόνης τής δπάρξεως συστήμα
τος πεπερασμένων δντων δικαιολογείται αύτή ή υπαρξις τοϋ κα
κού, το κακδν επρεπε έξ ανάγκης νά δπάρχη, άφ’ ου δπάρχη δη- 
μιο Λργ.α, αφ ου δ κοσμος δεν είναι, καί δέν ήδύνατο νά~ηναι 
άπειρος, διότι άπειρος είναι μόνος 4 Θεός.

Εάν δέ άναπτύξωμεν δλίγον τήν ιδέαν τού πεπερασμέ
νου, θέλομεν ετι μάλλον βεβαιωθή περί τής άρχής ταύτης, ο- 
τι το κακόν είναι άχώριστον αύτής τής ύπάρξεως τοϋ κόσμου, 
αυτής τής ύπάρξεως τής δημιουργίας. Καί τωόντι, άμα δ Θεδς 
έποιησε πεπερασμένον σύστημα δντων, επρεπε νά ποίηση τάδν
τα ταϋτα ένχρόνω καί τόπω, έπρεπεν έξ ανάγκης τά δντα ταϋ
τα νά εχωσι πέρατα έν τόπω καί χρόνω, επρεπε νά δπάρχη έκεί
νη ή κατάστασις, ?,ν δνομάζομεν προοδευτικήν άνάπτυξιν τών 
δντων, ητις έχει άρχήν καί τέλος· τδ πεπερασμένον, καθδ έν τό
πω καί χρονω, επρεπε να έχη διάρκειάν τινα περιορισμένην, έκ- 
τασιν περιορισμένην, άρχήν άφ’ ένδς, τέλος άφ’έτέρου. ’Αλλά πρδς 
τουτοις έπειδή μόνον τδ άπειρον είναι έν καί άναλλοίωτον, τδ 
πεπερασμένον έπρεπε νά έχη διαφοράς, μεταβολάς, έπρεπε δη-

λαδη τδ πεπερασμένον νά μεταβαίνη άπδ μιάς είς άλλην κατά- 
στάσιν, νά παρουσιάζη κατά την υπαρξίν του χαρακτήρας δια
φόρους, δι’ ών νά διαστέλλωνται τά διάφορα άτομα, δσα συγ- 
κροτοϋσι τδ σύστημα τού παντδς, καθότι μόνον τδ άπειρον είναι 
§ν καί άναλλοίωτον. ’Αλλά παρά ταϋτα, Ιπε'.δή τδ πεπερασμέ
νον δέν ήδύνατο νά έχη τά προσόντα, τάς ιδιότητας τοϋ άπείρου, 
έπρεπεν άπεναντίας νάπαρέχη κατά τήν υπαρξίν του προσόντα ά« 
πάδοντα πρδς τήν εντέλειαν τής θείας φύσεως, και έπομένως άντί 
τών προσόντων άτινα άπεδείξαμεν ότι άνήκουσιν είς τδν Θεδν,άντί 
τής παντοδυναμίας, τής πανσοφίας, τής παναγαθίας, τών τριών 
τούτων προσόντων, άτινα έν καιρώ άνεπτύξαμεν, έπρίπε τδ πεπε- 
ρασμένοννά έχη προσόντα έναντία'δέν ήδύνατο νάέχη ο&τε άπειρον 
δύναμιν, ουτε άπειρον σοφίαν, ουτε άπειρον αγαθότητα, έπρεπε 
βεβαίως νά έχη αύτά έκεΐνα τά προσόντα, άτινα έχει δ Θεδς, 
καθότι, ώς έλέγομεν, έν τώ αίτίφ πρέπει νά ύπάρχωσιν οσα καί 
έν τώ αίτιατώ, έν άλλοις λόγοις, πρέπει τδ αίτιον ν αντίστοι
χη πρδς τδ αίτιατόν άλλά τά προσόντα ταϋτα πρέπει τδ πε
περασμένον νά έχη κατά τήν περιορισμένην δπόστασιν καί υπαρ- 
ξιν αύτού. Εάν τώρα συνενώσωμεν πάντας τους χαρακτήρας του- 
τους, τής διαφοράς, τής μεταβολής, τής ατελούς γνώσεως, τής 
ατελούς δυνάμεως, τής άτελοϋς ήθικότητος, θελομεν ίόεΐ οτι παν- 
τα ταΰτα ούδέν έτερον είναι ?ι αύτά έκεΐνα τα στοιχεία τοΰ κα
κού, αύτά έκεΐνα τά αίτια έξ ών πηγάζουσι τά κακα τοϋ κό
σμου, τοϋ άνθρώπου, τής κοινωνίας, τής Ις-ορίας, καί ώς έκ του- 
τους θέλομεν έτι μάλλον στηριχθή είς τήν ίδεαν οτι τδ κακδν έ 
πρεπε νά δπάρχη, άμα ύπάρχει ή ατέλεια καί τδ πεπερασμένον 
τών δντων δσα έποίησεν δ Θεός.

Ποιον ζήτημα λοιπδν απομένει; απομένει τδ ζητημα περι τού 
βαθμού καί τού ποσού, περί τής διανομ-ής τοϋ κακού. Τδ κακόν 
επρεπε νάύπάρχη· ή υπαρξις αύτού δικαιολογείται* αλλα τδ κα
κδν έπρεπεν αρα νά δπάρχη κατ’έκείνην τήν έκτασιν καί τδνβαθ- 
μδν, α έχει έν τφ  κόσμφ ; έπρεπε νά ηναι διανεμημένον δια τής 
άδικου καί παραλόγου (κατά τινας) διανομής, δι ής δΐίνεμηθκι



μεταξύ τών ανθρώπων; το ζήτημα έπομένως τής ύπάρξεως τοΟ 
κακοΰ Ιν μέρει έλύθη διά τής δικαιολογήσεως τής ύπάρξεως ταύ
της, άλλ απομένει είσέτι άλυτον τό πλεϊστον τοΰ ζητήματος τού
του. Εστω δτι τό κακόν ητο άναγκαίον, αφευκτον, καθόσον εί- 
ναι άχώριστον προσόν αύτής τή; ατελούς φύσεως τδ ν ’ πεπερα· 
σμέσων οντων, άλλ ήδύνατο δ Θεός νά τό περιορίσω, νά τό κα- 
ταστήση δπωσοΰν ανεκτόν εί; τήν άνθρωπότητα, ν’ άφαιρέση 
πολλά τδν κακδν ατινα είναι αποτελέσματα αύτοΰ τοΰ δργα- 
νισμοΰ ειτε τοΰ κόσμου, εϊτε τοΰ ανθρώπου' ήδύνατο, επειδή προί* 
δε κα! έπρονόησε τά πάντα, είτε νά προλάβη τινά τδν κακδν, 
είτε να άνταμ,ειψ^ αύτα δι άλλων άγαθδν. Καί έντεΰθεν τά α
ναρίθμητα παράπονα τή; άνθρωπότητος κατά τή; θεία; Προνοία;, 
περί ών άδιακόπω; ένασχολοΰνται οί θεόσοφοι καί οί θεολόγοι.

Πριν ή επιχειρησωμεν την άνάπτυξιν τοΰ δευτέρου τούτου μέ- 
ρου; τοΰ ζητήματο;, τήν δικαιολόγησιν δηλαδή τοΰ βαθμού, 
τοΰ ποσοΰ, και τή; διανομή; τοΰ κακοΰ, άνάγκη νά προτά- 
ξωμενδλίγα; παρατηρήσει;. Καί πρδτον, πάντα δσα ήμεΐς θεω- 
ροΰμεν ώ̂ς κακά, είναι άρα τοιαΰτα ; εϊδομεν πόσον δύσκολον εί
ναι, ώ; έξ αύτή; τής φύσεως τοΰ κακοΰ, ώς έξ αύτής τής άντι- 
στοιχεια; αύτοΰ πρό; τό αγαθόν, νά χαρακτηρίσωμεν αύτό τό 
κακόν' εϊδομεν δτι ή γνώσι; τοΰ κακού ύποθέτει τήν γνώσιν τοΰ 
άγαθοΰ, τήν γνώσιν τοΰ καθολικοΰ συστήματο; τοΰ παντό;, καί 
τή; καθολική; τάξεω; τοΰ κόσμου, καί δτι κακά τινα, τά δποϊα 
φαίνονται τοιαΰτα θεωρούμενα άσχέτω; πρό; τά άλλα, άνεξαρτή- 
τω ; τών άλλων, δύνανται ί'σω; νά θεωρηθώσιν ώ ; άγαθά, καθ
όσον συντελοϋσιν, ειτε προς άποφυγην άλλου κακού, εϊτε πρός 
πραγματοποίησιν μείζονος άγαθοΰ. ’Αλλά παρά τήν φιλοσοφι
κήν ταυτην παρατηρησιν, και αύτη ή καθημερινή πείρα τοΰ ά* 
πλουστατου άνθρώπου δύναται νά μαρτυρήσ»;, δτι ούχί πάντοτε 
έκεΐνα άτινα θεωροΰμεν ώς κακά, είναι πραγματικώς κακά. Καί 
πρώτον, πρέπει νά άφαιρέσωμεν μέγα πλήθος κακών, άτινα γεν- 
νδί αυτή ή φαντασία. 0 άνθρωπο; βασανίζεται άδιακόπω; διά τόν 
φόβον τοΰ μέλλοντος' δ άνθρωπος βασανίζεται άδιακόπω;, εϊτε

περί έαυτοΰ, εϊτε περί τών Ιδίων τέκνων, εϊτε περί τών συγγε
νών καί φίλων' είναι ϊδιον τή; φαντασία;, καθώ; παριστά μέ δ
λην τήν ζωηρότητα τά παρελθόντα καί παρόντα, ώσαύτως νά 
είκονίζΐ} καί τά μέλλοντα. Καί αύτό τό προνόμιον, τό δποΐον 
ϊχ ε ι ή δύναμις αυτη, ένω είναι πηγή καλλιτεχνίας είς τό αν
θρώπινον πνεΰμα, είναι ένταυτώ καί πηγή ανησυχίας. Πάντα λοι
πόν τά κακά, δσα φαίνονται μέν εί; ίμκς τοιαΰτα, άλλά πραγ
ματικώς δέν είναι, καθόσον δέν γινώσκομεν τάς σχέσεις, άς ϊ -  
χουσι πρό; άλλα, εϊτε πρός μείζονα άγαθά, πρέπει ν άφαιρεθδ- 
σιν. Ας άφαιρέσωμεν κατά δεύτερον λόγον τά κακά άτινα γεν- 
ν^ μόνη ή φαντασία, καί άτινα δύναται δ άνθρωπος νά άποφύγη 
διά τής άκριβοΰς έξασκήσεως του λόγου. Αλλά ταΰτα ΐ5έν είναι 
τά μόνα κακά άτινα δφείλομεν νά έξαιρέσωμεν έκ τής κατηγο
ρίας τοΰ κακοΰ' ύπάρχουσι καί άλλα, άτινα βεβαίως δέν δυνάμε- 
θα νά θεωρήσωμεν ώς πραγματικά κακά. Καί πρώτον πόσα κακά 
γεννό: ή δεισιδαιμονία, αί κοινωνικαί προλήψεις, αύτά τά πάθη, 
δτε έ^άπτονται κατά τόν άνώτατον αύτδν βαθμόν, δτε δέν ύ- 
πόκ|ΐνται εί; τήν ρύθμισιν τοΰ όρθοΰ λόγου; Βλέπετε δτι έκά- 
στη τδν κατηγοριών τούτων περιλαμβάνει τοσαύτα εϊδη κακών, 
ώστε διά τινο; άκριβοΰ; παρατηρήσεω; καί έπαληθεύσεω;, ήδυ- 
νάμεθα ώ; έκ τούτων καί μόνων ν’ άφαιρέσωμεν μέγιστον μέρο; 
κακών άπό τή; άπαριθμήσεω; ?,ν συνήθω; κάμνουσιν οί άνθρω
ποι. Αλλά και άν μηδέν τών κακών τούτων εϊχωμεν, καί άν ήθέ- 
λομεν εχει καθ’ δλα; τά; άναπτύξει; τοΰ άνθρωπίνου βίου, καθ 
δλα τά μόρια εϊτε τή ; ύλική;, εϊτε τή; πνευματική; ήμών συ- 
ς·άσεως, καί κατά τό σώμα καί κατά τόν νοΰν καί κατά τήν καρ
δίαν, καί κατά τά; ποικίλα; σχέσει;, εϊτε τή; οίκογενεία;, είτε 
τή; κοινωνία;, έάν καθ’ δλα ταΰτα ήδυνάμεθα νά έχωμεν δλα τά 
άγαθά, ατινα δύναται δ άνθρωπος νά φαντασθή, είς α ήδύ
νατο νά φθάση δ ανθρώπινος βίος, έάν, έν άλλοις λόγοις, ήθε- 
λεν έπιδαψιλεύσζ έφ’ ήμών ή θεία Πρόνοια δλα τά άγαθά, δσα 
ήθέλομεν ζητήσει παρ’ αύτής, μήπως νομίζετε δτι δι’ αύτο ήθε- 
λεν έξαλειφθή αύτή ή έννοια τοΰ κακοΰ, αύτή ή έπιθυμία μείζο-



νο; άγαθοΰ; Είναι ιύιον τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος καί τή ; Αν
θρώπινης καρδία; νά τείνωσι προς τ& άπειρον. 0  λόγος συλλαμ
βάνει τδ άπειρον, διά του άπείρου τοΰ τόπου καί τοϋ χρόνου, 
διά τής έντελεστάτη; λογική; τάξεως, fa δνομάζει ίδανικδν, 
συλλαμβάνει το άπειρον, δταν διά τών ιδίων άρχών άναβιβασθή 
ε··; την έννοιαν τοϋ άπειρου δντο;, δταν παρεισδύση, διά τοΰ ίδιου 
ομματο; εις τα άπόκρυφα τής θείας φύσεως' συλλαμβάνει τδ ά 
πειρον δια τοϋ πνεύματος, τείνει πρδς τδ άπειρον διά τοϋ αίσθή- 
ματο;, καθόσον αί δύο αίιται δυνάμει; είναι παράλληλοι, καί 
το αύτδ εχουσιν άντικείμενον, τίιν γνώσιν τοΰ άληθοΰς, καθόσον 
άφορΐί τδ πνεΰμα, την άπόλαυσιν τοΰ άγαθοΰ, καθόσον άφορ ί̂ την 
καρόιαν. Και το άληθες καί τδ άγαθδν θεωρεί έξ άνάγκης δ άνθρω
πος ώς τα προσόντα τοϋ άπείρου δντος. Επομένως δσον καί άν 
ηθελον πολλαπλασιασθή αύτά τά επίγεια άγαθά, ατινα ποθοΰ- 
μεν, άτινα ί,ητοϋμεν πολλάκις άπερισκέπτω; παρά τής θείας 
Προνοίας, ατινα, ας τδ ύποθέσωμεν πρδς στιγμήν, ήδύνατο νά 
χορήγηση ει; την άνθρωπότητα, πάντοτε ήθελε μείνε: κενδν είς 
την άνθρωπινην καρδιαν καί εϊς τδ άνθρώπινον πνεΰμα, πάντοτε 
ό άνθρωπο; δια τοΰ πνεύματος καί διά τοΰ αίσθήματο; ήθελεν έπι- 
διωκει έκεΐνρ το άπειρον αληθές, έκεΐνο τδ άπειρον άγαθδν, τδ ό
ποιον προσπαθεί παντοιτρόπως νά οίκειοποιηθίι, καί τδ'δποΐον δεν 
συμβιβάζεται μέ την πεπερασμένην ήμών φύσιν. Επομένως άνάγ- 
κη να παρατηρησωμεν και τοΰτο, πριν ή έπιληφθώμεν τοΰ προη
γουμένου ζητήματος, δτι δέν ήθελε ποτέ εΰχαριστηθή ή έπιθυμία 
τοΰ ανθρώπου καί διά τή; έπιδαψιλεύσεω; δλων τών δυνατών α
γαθήν, οτι καί μετά την έπιδαψίλευσιν ταύτην ίθελεν ύπάρχει τδ 
κακδν, διότι τδ κακδν δπάρχει, αμα ύπάρχει έλλειψις, άτέλεια. 
Αλλα παρα ταΰτα τρίτη τις παρίσταται παρατήρησις ένταΰ- 
θα ει; το πνεΰμα τοΰ φιλοσόφου" δποΐον δικαίωμα Ιχομεν ή- 
μεΐ; τα πεπερασμένα δντα, ήμεΐ;, οίτινες παν ο,τι εχομεν καί αύ
την την ϋπαρξιν ήμών δφείλομεν είς_τλ_Λή5>ώτατον, άγαθότα-
τον καί παντοδύναμον 5ν, ποιαν δικαίωμα εχομεν ήμεΐ; οι άνθρω
ποι νά συστησωμεν τήν δοσοληψίαν ταύτην τών αγαθών καί κα

κών απέναντι τοϋ Θεοϋ; ήμεΐ; ol τοσοΰτον περιορισμένοι κατά τήν 
ορασιν, οίτινες τοσοΰτον εϊμεθα κατά τάς νοητικά; καί ήθικάς 
δυνάμεις άοθενεΐς, ποιον δικαίωμα εχομεν νά διΐσχυρισθώμεν α
πέναντι τοΰ Θεοΰ, δτι ώφειλεν ετι*μ“λλον νά χορηγήση ήμΐν τά 
δώρα τή; θεία; αύτοΰ άγαθότητος; ποιον δικαίωμα εχομεν νά 
παραπονεθώμεν δτι αύτα τα πολύτιμα δώρα, ατινα έδωκεν εις 
ήμας, τής ύπάρξεως καί τών άγαθών δσα άναντιρόήτως ύπάρχου· 
σιν έν τφ κόσμω, έπρεπε νά ηναι άλλα παρά τά ύπάρχοντα ; ποιον 
δικαίωμα εχομεν ν’άπαιτήσωμεν οτι έπρεπε καί κατά τδν βαθμδν 
καί κατά τήν διανομήν τών άγαθών νά έξισωθ^ ή θεία σοφία πρδ; το 
πνεΰμα τοϋ άνθρώπου; Τίνι τρόπφ έλλόγως δυνάμεθα ν άπαιτήσω- 
μεν παρ’ αύτοϋ τοϋ Θεοΰ, ν’ άνατρέψΐ} τήν τάξιν fa  συνέλαβεν δ 
πάνσοφος αύτοΰ λόγο;, καί ν’ άντικαταστήστι είς αύτήν έκείνην 
τήν δποίαν ήμεΐς οί ατελείς άνθρωποι ήδυνάμεθα νά τφ  ύπαγο* 
ρεΰαωμεν ; καί ποίαν τών τάξεων τούτων ώφειλεν δ Θεδς ν αντι
κ α τ α σ τή σ ω ; έκείνην τήν παγκόσμιον τάξιν, $ν ήδύνατο νά τφ ύ -  
παγορεύσΐ} είς, λ. χ. στωικος φιλόσοφος τής άρχαιοτητο;, η εις 
πανθεϊστή; σύγχρονο; φιλόσοφος τή; Γερμανία;, η εί; αίσθη- 
σιολόγο;, ή εΐ; άπλοΰ; ύλιστή;; μεταξύ τών ανθρώπων δποΐαι 
καί πόσαι διαφοραί κατά τάς επιθυμία;, τά; απαιτήσεις, τας ά- 
νάγκα;; δποΐαι διαφοραί μεταξύ αύτών τών ανθρώπων μια; καί 
τή; αύτής εποχής, ένδς καί τοΰ αύτοΰ έθνους, μια; καί τής αυ
τής σχολή;; δποΐαι διαφοραί μεταξύ τών επιθυμιών, τών αναγ
κών, τών άπαΐτήσεων, τών πρδς άλλήλου; οίκειοτάτων, δύο μο- 
νον ατόμων, έστω καί δύο άδελφών! Επομένως παράλογος όλως 
J ίσχυρισμδ;, δτι δικαίωμα εχομεν νά συστήσωμεν άπεναντι 
τοΰ θεοϋ τήν δοσοληψίαν, τού; υπολογισμού; τφν άγαθών καί τών 
κακών. Αλλά καί τετάρτην παρατήρησιν συσταίνω ιδίως είς την 
προσοχήν σας. ϊνα άποδώσωμεν είς τήν θείαν Πρόνοιαν κακόν 
τ ι, ανάγκη νά έχωμεν τήν βεβαιότητα δτι τδ κακδν τοϋτο πη
γάζει άποκλειστικώ; έξ αύτή; τή; θείας Προνοίας, έξ αύτή; τής 
παγκοσμίου διατάξεω;, έξ αύτών των αναγκαίων καί καθολικών 
νόμων τής φύσεως, καί ούχί ές ιδίας ήμών παρεννοήσεω;* πλάνης



^παρεκτροπής. Ανάγκη νά %*0* πρώτον βέβαιοι δτι ούδέν τών 
έφ’ ήμΐν παρελείψαμεν, δι’ οϋ ήδονάμεθα ?, ν’ άποφύγωμεν % νά 
μετριάσωμεν αύτδ τδ κακδν κατά τοΟ δποίου παραπονούμεθα* 
ανάγκη έπομένω;, πριν άποφανθώμεν, καί κατηγορήσωμεν διά τδ 
κακδν τούτο αύτδν τδν ποιητήν καί δωρητήν τής ύπάρξεως ημών 
καί δλων τών αγαθών, άνάγκη πρότερον νά έξετάσωμεν έάν ήμεΐς 
αύτοί έπράξαμεν δσα ώφείλομεν, % ήδυνάμεθα, ειτε πρδς άπομά- 
κρυνσιν είτε πρδς μετρίασιν αύτοΰ τοΰ κακοΰ.

-------  τ~ ΠιΓίι  ----- .

Η ΘΕΣΣΑΛΙΣ (*).

Φ ϋε Μ ερχαντίγη,

Πολλάκις μ έζήτησας διήγημά τ ι τών περιηγήσεων μου είς 
τάς ίονίους Νήσους, τήν ’Αλβανίαν, τήν Ηπειρον, τήν Θεσσα- 
λίαν,— των δπωσοΰν άγριων έκείνων περιηγήσεων, ας έκτελώ 
πεζός, ανευ δδηγοϋ σχεδδν ίι μαρσιππίου, δίκην αρχαίου δδοιπό- 
ρου, θαυμάζων τά έξαίσια κάλλη τής φύσεως, άναπολών τά παρ
ελθόντα μεγαλεία τοσούτων εύγενών φυλών, οίκτείρων τήν έ- 
πιβαούνουσαν τώρα αύτάς ελεεινήν τύχην καί έπευχόμενος αύταΐ; 
απδ καρδίας μέλλον αίσιώτερον, δπερ, ώς ύπέρ τής φιλτάτης μου 
Ιταλίας, επικαλούμαι παρά τοϋ Θεοϋ ύπέρ πάντων τών έκπε- 
πτωκότων καί καταπ-.εζομένων λαών.

( ύπόσχεσιν εκαμον έπίσης είς ετερον άξιότιμον
φίλον μου, ούδ έτήρησα αύτήν, καθότι συχνώς κυριεύει με τρο- 
μερα τις καί, ο5ΐω ; είπΕΪν> μγ,χαν[^  αδράνεια, ήτις μάλλον 5) τοϋ

(*) ί «  τοϋ: itr t ix o s  Περιοδικού L a D o n n a ?ro; Δ ', ψυλλαί. 24. ό  συΎ- 
γραφε^ της εττιστςλΐς ταυτης, πρόεδρό; τ ? ;  προσωρινής κυβερνήσεως τοΰ Αγκώ-....».«», „,.νί * κ,,,ί,., ¥ 4 ,;ν!ι
*  . Γ εζα?; Τ' ? α? “Τ  Τ ίί ’,Ταλία{ άπ" ^ εν· 0  ^ Λ· Μερκαντί,*;, ώσαύτως 

ια τ  ν aurnv ιεραν αιτίαν προ'οφυξ, διέτριψεν ενταύθα κατά τλν εποχήν εκείνην
° ενθα και ποιήματα έξε'δωκεν το 1830. Μετά ταϋτα 5ε με-
IIvAc Γ 5 ? “κ“ν?°ν *“* “ ε^ ν 6‘£ Π^εμο’ντιον iSeiy/Jr. ττάντοτε σταβερ'ο; καί είλι- 

, I .« -*ην εςψνηυας 5 ι’ ωραίων ς-ίχων και τό τελειιτ«Γον κίνημα τών 1834.

νοδ; τάς διανοήσεις άφαιρεΐ μου τής χειρδς τήν δύναμιν τοΰ γρά- 
φειν* ένοχον δέ τοιαύτης άδρανείας, ή δποία κατήντησε πλέον 
συνήθεια καί φύσις, έπιπλήττει με ή συνείδησις, ώς-ε, δμολογών 
τδ αμάρτημά μου, έπεθύμουν εί δυνατόν νά δώσω πρδς τους 
άγαπώντάς με τούλάχιστον τήν προσήκουσαν ίκανοποίησιν. Μέ- 
χρις ου δε φθάσιρ ή ώρα ν’ άποτίσω καί πρδς αύτδν τδ χρέος 
μου, ας μή δυσανασχετήση δ άγαθδς Λαυρέντιος δ Βαλέριος αν 
τδ έξής διηγημάτιον απευθύνω είς τάς χαριέσσας ύποτρόφους σου. 
Διότι αί πρόωροι ρυτίδες έξωρίστου άνδρδς καί ή άπαραμύθη- 
τος λύπη μου δέν έστέρησαν είσέτι τήν ψυχήν μου παντδς φι- 
λόφρονος ήθους, έν τφ  μέσ(*> δέ τών κορασίων τούτων θέλω πά
λι ν άναπνεύσει τάς καθαράς πνοάς τής νεότητος, και έπιλήσμων 
σχεδδν γενόμενος τοΰ παρόντος περιπλανασθαι άκόμη μεταξύ τών 
άγνών καί γλυκειών δπτασιών αΐτινες άπδ τών βεβαρυμένων καί 
άλγούντων δμμάτων μου έπί μάλλον κα'ι μάλλον απομακρύνονται.

Αλλοτε, κόραι μου, θέλω σάς αναφέρει περί τών αναβάσεων 
μου εις τά περίφημα Μ ετέωρα τής Θεσσαλίας, καί πώς έφιλο- 
ξενήθην εϊς τά περίεργα έκεΐνα μοναστήρια, φκοδομημένα παρα- 
δόξωςπως έπί άπροσβάτων βράχων (τά δποία εΐναι πυρήν ίσως 
καί συντρίμματα ηφαιστείων δρέων), είδος προμαχώνων έπηω- 
ρημένων μεταξύ γής καί ούρανοϋ, δπου άνθρωπος δέν δύναται νά 
εϊςδύση είμή άναρριχώμενος μετά κινδύνου μέσον ξυλίνων τινών 
κλιμάκων αΐτινες συνδέονται δι’ «λύσεων ριπτομένων κατά γής 
καί μετά ταϋτα άνελκομένων, ν) περιπλεκόμενος είς πυκνόν τι δί- 
χτυον καί σηκονόμενος ύπδ τών άνωθεν έστώτων είς υψη φέροντα 
σκοτοδινίασιν. Πρδς τδ παρδν δμως οφείλω νά σάς διαδηλώσω δτι 
άν σκωπτικά τινα πνεύματα ευκόλως δύνανται νά περιπαίξωσι 
δεισιδαίμονας τινάς δοξασίας καί συνήθειας καί προπάντων είς 
άφελή τινα άγνοιαν τοΰ τωρινοΰ κόσμου, έγώ φέρω ά*ρον σέβας 
πρδς ταΰτα καί τοιαΰτα άσυλα, δπου άπαραβίας-οι κατέφυγον έκα- 
τοντάδες χριστιανών άπαλλαττομένων έκ’τής σπάθης τοΰ θηριώ
δους όθωμανοΰ, δπου έτράφησαν ηρωες, μάρτυρες καϊ έκδικηταΐ, 
δπου, καί τοι επεσκοτισμέναι έκ τής άχλύος τών ζοφερών αιώνων,



ζώσαι διεσώθησαν αί Ιεραί τ ίς  γλώσσης, της θρησκείας, τής πα- 
τρίδος παραδόσεις.

Εσπέραν τινά είς £ν τών τοιούτων μονας-ηρίων ευρον διάφορα 
άτομα καθήμενα παρά τήν φιλόξενον τράπεζαν, έν οί; διέκρινα 
ώραΐον νεανίαν ήρωϊκήν εχοντα τήν δψιν, δστις έφόρει παλλη- 
καρισια την φουστανέλλαν καί τό φέσιόν του καί έξηκόντιζε εϊς 
τού; περί αύτόν δύο δμματα μελανά καί πλήρη ζωηρότητος. Ε-
πληροφορήθην ore ώνομάζετο Γιαννάκης Μ  γεννηθείς είς
κώμην τινα πλησίον τών Τρικάλων, άνδρείως πολεμήσας με 
τόν Χατζή Πέτρον κατά τήν ένδοξον μάχην τή; Καλαμπάκα;, εΐ- 
τα δε, άφοΰ Οπέφερε καταδρομά; και εξορίαν, άποσυρθείς εϊς Τρί
καλα μέ τήν νέαν σύζυγόν του. Μαθών εκείνος οτι έγώ ’Ιταλός 
ήμην καί πρόσφυξ διά τήν πρός τήν ελευθερίαν άγάπην μου, κατ’ 
έπανάληψιν μοί έπρόσφερε άδελφικφ τώ τρόπω τήν δεξιάν καί ήθέ* 
λησε νά τφ ύποσχεθώ δτι, διερχόμενος τά Τρίκαλα, ήθελον Οπά- 
γει να τον έπισκεφθώ εις την οϊχίαν του» 0  Γιαννάκης κάγώ έ- 
πίομεν έκ τού αύτοϋ ποτηριού φέροντες πρόποσιν Οπερ τής έλευ- 
θερίας τής Ελλάδος καί τής ’Ιταλίας, καί οί μοναχοί όλοι, δσοι 
παρήσαν συνευωχουμενοι, έπανέλαβον ένθουσιωδώς τήν εύχήν καί 
τόν άριστον οιωνόν.— Οχι’ δυνατόν δέν είναι νά έκφράσω τάς βχ - 
θεία; έντυπώσει; <2; μοί έπροξένησεν ή είς τήν έλευθερίαν τών δει- 
νοπαθούντων πατρίδων μας έκείνη σπονδή, έν τή ώρα έκείνιι, έν 
έκείνφ τφ τόπω, Οπ εκείνων τών ατόμων!

Μετά δύο ίιμέρα; έπορεύθην εί; Τρίκαλα καί έζήτησα τόν οί
κον τοϋ Γιαννάκη Μ . . . Νεανις τ ι; , τό δέχατον δγδοον ίσως ά
γουσα ετο; τή; ηλικία; τη;, θαυμασίας καλλονή;, μέ δπεδέχθη 
εί; τό κατωφλιον, μόλις δε τήν ήρώτησα περί τοΰ άνδρός αύτής 
καί ειπον πώς τόν έγνώρισα καί τίς ή μ η ν , μ’ έπαφρόδιτον άμα 
και σεμνήν χαριν (πλην με περισσοτέραν ευμάρειαν τή; συνήθους 
τών έλληνίδων γυναικών) μειδιώσα προσεκάλεσέ με νά άναβώ 
είς το άνωτερον δώμα, δπου ευρον τρεις άλλας παρήλικας γυναί
κας αΐτινες ένηθον έρια, ών δέ ή συμπεριφορά, ol κεκρύφαλοι 
καί τά ίμάτιαμέ άνεμίμνησκον σκηνάς τή; ίεράς Γραφής καί τοϋ

όμήρου. Τότε ή ευειδής γυνή, καθίσασα έπί προσκεφαλαίων α
πέναντι μου, μέ εΐπεν δτι 6 σύζυγός της, άναγκασθείς διά ιδιαι
τέρας ύποθέσεις νά ύπάγϊΐ εϊς τινα μικρόν άπέχουσαν κώμην, 
τήν εΐχεν έπιφορτΐσει νά κώμιρ τάς απολογίας του ϋνεκα τής α
πουσίας αύτοΟ, καί τήν εΐχ* προστάζε ι νά ύποδεχθή τόν πρός 
αύτήν έρχόμενον ξένον ώ ; άνθρωπον φιλέλληνα, φιλελεύθερον καί 
πιόντα έκ τοϋ αύτοΰ ποτηρίου μετ’ αύτοϋ.

Επειτα ή Ελένη μέ Ικαμε παντοδαπάς έρωτήσεις περί τής πα- 
τρίδος μου, καί τοι δέ μή δυναμένη καθολοκληρίαν νά καταλάβιρ 
τά δεινά δσα καθιςώσι ταύτην δυς-υχή έδείχθη μολοντούτο κυριευ
μένη Οπό βαθείας συμπαθείας κάί οίκτου, καί πολλάκις έπανέλα- 
βε τήν εύχήν της δπως Ελληνες καί Ιταλοί, μάλιστα οι λαοί δλοι, 
διάγωσιν έλεύθεροι καί ένδοξοι. Ερωτήσας αύτήν άν κατά τύχην 
έγνώριζεν άλλην τής μητρικής της γλώσσαν, άν έδιδάχθη τήν ά- 
νάγνωσιν καί γραφήν, άν είχε περιηγηθή έπέκεινα τών δρέων τής 
Θεσσαλία;,— μέ πρόσωπον άναφλεγόμενον ύπ’ άκρα; δργής καί, 
δμματα άνάπλεα δακρύων, άνά πασαν έρώτησιν άπεκρίνετο" πώς 
δύνα τα ι τοΰτο θυγάτηρ δούΑου Λαοϋ\ Ερωτήσας αύτήν άν έκ 
τής αδημονίας επαλλεν ή καρδία της, δταν δ Γιαννάκης της έμά- 
χετο πλησίον τοϋ Χατζή Πέτρου, μ’ άπήντησεν δτι τότε δέν ήτο 
γυνή του, καί δι’ αύτό τοϋτο τόν ήγάπησε καί εύχαρίστως τόν 
ύπανδρεύθη δτι Ιπολέμησεν Οπέρ τής έλευθερίας τής χώρας του. 
δτε δέ τήν ήρώτησα ακόμη τί ήθελε συμβουλεύει εις τόν άνδρα 
της άν νέα έπανάστασις έπροσκάλει τού; Ελληνα; πάλιν είς τόν 
αγώνα" θά εΑεγα, ειπε, τοϋ Γ ιαννάκη, νά  πάρ-η γ ΐή γ ο ρ α  τό 
τουφ ίκ ι του κα ι τό γ ια τ α γ ά ν ι του' ά ,ΙΙ ίω ς, ηθεΛα τόν κα τα 
φρονήσει κα ι ΐσως τόν χω ρ ισθ ίj. Και τά εύγενή ταϋτα αισθή
ματα εξέφραζε μέ τόσην απλοϊκότητα λόγων καί φυσικήν εύπρέ- 
πειαν ώςτε έφαίνετο ώ; άν πασα άλλη γυνή μή έδόνατο νά αίσθά- 
νηται καί δμιλή εϊς διάφορον τρόπον.

Αστραπηδόν παρήλθεν δ βραχύς χρόνος, καθ' 8ν διέμεινα είς έ- 
κεΐνο τό δωμάτιον, πλήν έν τφ  ι*υχφ τής καρδίας μου κατέλιπε 
προσφιλή καί άνεξάλειπτον άνάμνησιν. Πριν ή αναχωρήσω ε- 
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σφιγξα καί αυθι; ώ ; σεβαστής αδελφής τή; γενναίας αύτής Θεσ- 
σαλίδος τήν χεΐρα $ν ήθελον, προσκυνών, άσπασθή άν μή έφο- 
βούμην νά προσβάλω τά έθιμά της* ολος δε σύννους άπευθύνθην 
πρός τάς έρημους καί κατηφεϊς πεδιάδας τής Ααρίσσης, καταρώ- 
μενος ένίοτε κατ’έμαυτόν τά αισχρά τή; καπηλου διπλωματίας 
έμπορεύματα καί τάς άγεννεΐ; ύποκρισίας έκείνων οίτινες λαόν, δ
που άνευ ανατροφής καί γραμμάτων αυξάνουν τοιαΰται γυναίκες, 
τ ο λ μ ώ σ ι  ν’ άποκαλέσουν βάρβαρον , διότι δέν θέτει έπί τής κε
φαλής του τόν άχρεϊον πίλον μας καί δέν φορεΐ τό ανούσιόν 
μας ψράχ.

ή  νεάνιδες τής ’Ιταλίας, ώ σεϊ;, αΐτινες τόν ιερόν πρός τήν 
γεννητήριον γήν έρωτα, 8ν δ Θεός ένεστάλαξεν εις πάσαν καρδίαν, 
ήδυνηθητε νά ένισχύσητε καί ώρα'ίσητε διά τοΰ φωταγωγοΰντος 
πολιτισμοΰ, ήμέραν τινά υπανδροι γενόμεναι έ^θυμήθητε τάς 
γενναίας λέξεις τής άφελοΰς ταύτη; θυγατρό; τή; Θεσσαλίας, η- 
τις άλλον διδάσκαλον δέν έσχεν είμή τό τραγούδιον τοΟ κλέφτου, 
τήν προσευχήν ψιθυριζομένην Οπό τών τρεμόντων χειλέωνγέρον- 
τός τίνος καλογήρουκαί ίσως τό αίματόφυρτον χώμα ένθα μάρτυ
ρες έπεσον τινές τών πατέρων της.

Εν Κερκύρα, 15 Μα'ί'ου 1858.
Γ. Κ. ΜΑΤΤΙΩΛΗΣ.

ΜΕΛΕΤΑΙ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΟΤΛΕΤΤΙΚΗΣ ΕΪΓΑΩΤΤΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΕΞΟΧΟΤΕΡΩΝ ΡΗΤΟΡΩΝ 

ΤΗΣ ΒΟΤΑΗΣ ΤΗΣ ΓΑΑΛΙΑΣ

ύπό
Τ Ο ϊ Κ .  Κ Ο Ρ Μ Ε Ν ΙΝ Ο ϊ.

Μ ετάφρασις Μ ιχαήλ  Iδρωμένου.

ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Ή  εύγλωττία είναι τέχνη.
Πάσα τέχνη εχει ιδίαν α&τής εκφρασιν, ιδιαιτέρους κανόνας 

καί ιδιαίτερα Υποδείγματα.
Η βουλευτική εύγλωττία τροποποιείται καί διαμορφοΰται κατά 

τήν σφαίραν έν ή αναπτύσσεται" τούτέστι κατά τόν χαρακτήρα 
τοΰ έθνους, κατά τήν φύσιν τής γλώσσης, κατά τά ; πολιτικά; 
?) κοινωνικά; άνάγκας τή; εποχή;, κατά τό ηθος τοΰ ακροα
τηρίου.

ί ϊ ;  έκ τούτου θέλομεν διαλάβει περί τή; διαφορά; τοΰ Βημα- 
το; καί τοΰ Τύπου ώς πρό; τήν εύγλωττίαν— περί τών τρόπων 
καθ’ου; οί ρήτορε; αύτοσχεδιάζουσιν,άναγινώσκουσι καί άπαγγέλ- 
λουσι— περί τών έπιτηδευμάτων άπερ προδιαθέτουσιν εί; τήν 
βουλευτικήν ευγλωττίαν— περί τή; κατατάξεω; τών ρητόρων 
ώ; έκ τών ιδιαιτέρων χαρακτηρις-ικών, τών προτερημάτων, τής 
διαπλάσίώς, τή; καλαισθησία; καί τών προηγουμένων αύτών*—  
περί τής τακτικής έν γένει, ειτε περί τών έθίμων καί τή; πολε
μική; τής τε Αντιπολιτεύσεως, τής Πλειονοψηφία; καί τών Υ
πουργών— περί τή; ιδιαιτέρας τακτικής τών Υπουργών έ*άς·ου 
διαμερίσματος— περί έκφράσεως καί συμπεριφορά;— περί τών 
γενικών τή; ρητορικής τέχνης κανόνων*— τούτων δέ τών κανό
νων τήν έφαρμογήν θέλομεν σπουδάσει si; τά ; εικόνα; διαφόρων
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ρητόρων άρχόμενοι άπό τής έν Γαλλία καθιδρύσεως τοϋ άντι- 
προσωπικοΰ πολιτεύματος.— Τοιαύτη ή λογική τάξις, fa  παρα
κολουθήσουν.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΒΟΤΛΕΐΤΙΚΗΣ ΕΤΓΛΩΤΤΙΑΣ.
ΜΕΛΕΤΗ Α'.

Π ίζΙ των α ίτ ιω ν  των χατά  τόκον σ υ ν τεΜ ντω ν  εις τό δ ιά 
φορον είδος τϊϊς βου.Ιευτιχής ενγΧωττΙας.

ΕΙς την βουλευτικήν ευγλωττίαν είσΐ παρατηρητέα τά εφεξής 
τέσσαρα*6 /αρακτήρ τοϋ έθνους, ή φύσις τής γλώσσης, αί πο
λίτικα* χαί κοινωνικά! χρεΐαι τής εποχής, καί τό ηθος τοΰ ά- 
κροατηρίου.

Εάν τοΰ Ιθνους ό χαρακτήρ ηναι σιωπηλός χαί ψυχρός, ώς δ τών 
Αμερικανών καί τών Αγγλων, αποβαίνει δυσχερές το να συγκι- 
νήσι» τις αύτούς. Φύσει δπομονητικοί, ουδόλως θέλουσιν άπαυδή- 
σει λαλοϋντες μάλλον η άκροώμενοι* αύτοί δύνανται έπί Ολο
κλήρους ώρας νά μείνωσι καθήμενοι κΛί άκροαζόμενοι τινά ρήτο
ρα, ώς ήθελον διαμείνε·. πίνοντες ?) καπνίζοντες.

Απεναντίας έάν τοΰ έθνους δ χαρακτηρ ηναι ευερέθιστος καί ευ
μετάβλητος, ώς δ τών Γάλλων, αρκεί μόνον νά έγγίστι τις αύτούς 
ίνα φανώσι τραυματισμένοι, άρκεΐ νά πλήξιρ τις αύτούς ελαφρώς 
είς τόν ώμον Ένα καί τούς εϊδί) παρει/θύ; ς-ρεφομένους. Αί μακρηγο- 
ρίαι κουράζουσιν ήμας. Οταν δέ δ Γάλλος άπαυδισϊΐ, καταλείπει 
την θέσιν καί αναχωρεί' μή δυνάμενος δέ νά αναχωρήσω μένει 
καί διαλέγεται’ καί μή δυνάμενος νά δμιλή, χασμαται και απο- 
κοιμίζεται.

Πρέπει δεύτερον νά άποβλέψΐ} τις είς τήν φύσιν τής γλώσσης. 
Εάν αύτή ηναι τραχεία καί δύσφωνος, ώς λ. χ. ή αγγλική, ή προσο· 
χή άπορροφαται έκ τών πραγμάτων μάλλον ή έκ τοΰ υφους" έν αυ
τή ούτε αί άντιστροφαι, ούτε αί περιπλοκα'ι τών λέζεων άπα- 
ρέσκουσιν. Εάν δέ τό Ιδίωμα τής γλώσσης έπιτρέπ») να μετεω
ρίζεται ή έννοια τοϋ λόγου, τιθεμένου τοϋ ρήματος είς τό τέλος 
τής φράσεως fa  διέπει, έτι μάλλον προσελκύεται ή προσοχή τών 
ακροατών. Δύναταί τις νά μεταχειρίζεται καί κοινά σχήματα,

Καί παροιμιώδη £ητά, και άγοραίας λέξεις, άρχει να ωσιν έκφρα- 
π·ζικαί, άποκτώντος τότε τοϋ λόγου αφέλειαν και ένεργητικότη- 
τα έφ’ δσον άποβάλλει τής εύπρεπείας του.

Εάν ή γλώσσα ηναι εύφωνος καί γλυκεία, ώς ή ισπανική και ή ι 
ταλική, έπιζητοΰνται φράσεις εύηχοι καί καταλήξεις άρμονικαί.Είς 
τούς λαούς τούς έχοντας δργανισμόν φιλαρμόνιον, εχει άναγκην 
τόσον ή άκοή νά θωπεύεται, δσον καί τό πνεΰμα να τρέφεται.

’Αλλ’ δταν ή γλώσσα ηναιεύγενής, κ ο μ ψ ή ,  γλαφυρά,εύρυθμος 
καί φιλοσοφική, ώς ή γαλλική, ΐνα λαλή τις αύτην δημοσίως α
παιτείται καί έπιμελεστάτη γύμνασις καί πολυχρόνιος εξις. Εαν 
ήάπαγγελία προβαίνη βραδέως, καταντά είς την μονοτονίαν, έαν 
δέ λίαν έσπευμένως, έπιφέρει τήν σύγχυσιν. ΓΙρέπε^ν αποφεύγω 
τις τήν μεγαλορρημοσύνην καί τά περιττά έπίθετα, καθότι α- 
ναχαιτίζουσι τήν τελείαν άντίληψιν τής έννοίας, και περιπλέκου- 
σι τοϋ λόγου τήν πρόοδον. Δέν πρέπει τις να λησμόνησα ποτε ο
τι τό πνεΰμα μιας γαλλικής συνελεύσεως είναι τοσοΰτον ο
ξύ, ώστε άρπάζει τό νόημα πρίν τελειώση ή φρασις, και μαν
τεύει τόν στοχασμόν πρίν in  μορφωθή δλοκληρως. Ούδε πρέ
πει νά άστοχήσ^ τις δτι ή  άβρότης αύτής άποστρέφεται τάς 
έπαναλήψεις, δσον έπιτηδείως καί άν έξευρη τ·.ς να μετα— 
χειρίζεται τά συνώνυμα" ή δέ άκριβολογία αύτής άποκρουει 
καί τόν παραμικρόν νεολογισμόν, εκτός ε’ιμη ουτος παρεντεθή 
εΰστοχώτατα, ΐ  άκαθέκτως προέλθη ώς έκ τής άναγκης τή; θέ- 
σεως.

Η εποχή καθ’ ^ν δμιλοϋμεν είναι τό τρίτον πραγμα δπερ πρέ
πει προσεκτικώς νά παρατηρήσωμεν.

Οταν πρόκηται νά καταστραφή τάξις πραγμάτων παλαια καί 
κλονιζομένη, δταν ή κοινή γνώμη προβαίνη ταραχώδης και α
πειλητική πέριξ τής συνελεύσεως, δταν ή πατρίς, ή έλευθερία, τό 
σύνταγμα διακινδυνεύωσι, τότε δ λόγο; άναπτεροϋται, ή έκφρα- 
σις μεγαλύνεται, έμψυχοΰται, θερμαίνεται, καί δ δργασμός τών 
αισθημάτων καί Ιδεών καθίσταται ή έκφραστικωτέρα καί μάλ
λον πειστική εύγλωττί*. 0 ακροατής συνταυτίζεται μετά τοΰ



ρήτορος, κυριεύεται ύπό άγανακτήσεως εϊτε ο2κτου, συνεξάπτεται 
5) συνημεροΰται μετ’ αύτοΰ, ΐνα μετ’ αύτοΰ συνταραχθϊ) πάλιν καί 
ήσυχάσι^. Αί βίαιοι εκφράσεις, δ δγκος τή; προσωποποι'ίας, ίι ά- 
γανάκτησις, ή παραφορά τών ρητορικών κινημάτων, δλα παρα- 
Οεωροΰνται καί εξαφανίζονται ένώπιον τοϋ προκειμένου κινδύ
νου. Τότε τά κόμματα, άμοιβαίως διαπληκτιζόμενα, ένεργοΰσι 
μάλλον παρ δ,τι ακροάζονται, μάχονται περισσότερον, καί δ- 
λιγώτερον συζητοϋσι. Τότε προτιμαται τό νά πληξ)} τις σφο- 
δρώς πάρεξ νά προσβάλη εΰς·όχως. Οταν δε δ νοΰς ηναι ύπό τοϋ 
λόγου άφηρπασμένος δέν ηδύνεται πλέον είς τόν καλλωπισμόν 
μιας φράσεως, οίΐτε έπιτηδεύεται ΐνα πέση χαριέντως, ώσανεί Ιν 
άμφιθεάτρφ δ μονομάχος ύπό τήν σπάθην τοΰ αντιπάλου του.

Τοιαύτη ύπήρχεν ή βουλευτική εύγλωττία κατά τόν καιρόν τής 
ήμετέρας έπανας·άσεω;, τήν δποίαν δέν ήδύνατό τις »ίδη νά κρίν^ 
κατά τούς κανόνας τής ρητορικής ούτε διά τοϋ ψυχροΰ λόγου νά έκ- 
τιμησ^, χωρίς νά άναλογισθ?, συγχρόνως τών καιρών έκείνων τάς 
ταραχάς, τήν έκτακτον συγκίνησιν τής κοινής γνώμης, τάς θανασί- 
μους τών κομμάτων έχθροπαθείας, τάς έξωτερικάς αντιδράσεις, 
τών πνευμάτων τήν έξαψιν, τό νεοφανές καί τό μεγαλείον τών γε
γονότων, τόν κίνδυνον τέλος δστις είς τήν πατρίδα έπέκειτο.

Αλλ’ εϊς εποχήν ήρεμίας, άφ’ ού δ εχθρός -/)δη άπεσύρθη τής 
χώρας, δταν ή πόλις εύποροΰσα εύημερή, τά δέ κόμματα δέν 
κατασφάζωνται πλέον ύπέρ τής υπεροχής και τής έξουσίας, δταν ή 
αντιπροσωπεία τοΰ λαοΰ δέν έπιζητήται ώς θέσις κινδύνου, άλλ’ 
ώς πεδίον τιμής καί κέρδους προαγωγόν, δταν δ άγων δέν γίνεται 
πλέον είμή περί άρχών καί δικαίου, τότε ή θεατρική χρήσις τών 
ρητορικών έκείνων μέσων καί φωνασκιών ·ί)θελε καταντήσει γε
λοία, μηουσα ούτε φυσική πλέον, άλλ’ ούτε αναγκαία" -ίίθελεν ά* 
παντησει μεγάλην ψυχρότητα άντί τής προτέρας έξάψεως, καί 
προκαλέσει τόν γέλωτα εκείνων τών όποίων άλλοτε έκίνει τά 
δακρυα. ΙΙασα έποχή τφ  ό'ντι ϊίχει τήν εύγλωττίαν της.

Τέταρτος δρος είναι τό νά προσέξι} τις καλώ; ένώπιον τινο; 
φέρει τόν λόγον.

Καί άληθώς δέν πρέπει νά άγορεύί) τις ένώπιον τής Βουλής ώς 
b  ώμίλη είς τόν λαόν. Αρέσκουσιν είς τόν λαόν σχήμ*τα 
φραστικά, διακρινόμενα μακρόθεν καί ύψηλά" δ λαός θέλει φωνήν 
στεντόρειον καί βροντώδη. Πρός τον λαόν δφειλει τις να δμιλή 
άφελώς καί ούχί μετά τέχνης. Εάν τά δάκρυα σοΰ ελθωσιν εις 
τά δμμάτια, δημοτικέ ρήτωρ, μή τά κράτησης. Εάν αίσθημα άγα- 
νακτησεως άναβράζη έντός σου, άφες αύτό έλευθέρως νά έκχειλίστι! 
Αληθής, πειστικός καί δμιλών εϊς τά πάθη, έρώτα, άποκρίνου, 
καί έρώτα έκ νέου. Μή ζητείς τήν συνάφειαν τών λέξεων, άλλ ε
κείνην τών ιδεών" μηδόλως φρόντιζε μάλις-α περί αύτής, καί θέλεις 
τήν έπιτύχει" καθότι ή λογική τοϋ πάθους είναι αύστηροτέρα και 
πολλώ δεινοτέρα αύτοΰ τοΰ συλλογισμού. Σχήματα λόγου προξ=. 
νοΰντα έντύπωσιν, εκθεσις ταχεία καί άλλεπάλληλοι παυσεις, ι 
δού ή εύγλωττία ητις άπανταχοΰ άρμόζει είς τόν λαόν. Οπου οε δ 
λαός είναι φύσει αστείος, ώς έν τι) Γαλλία, προσθες καί τινα λο- 
πτήν ειρωνείαν ?ι σαρκασμόν.

Εάν τά έπιχέιρηματά σου ώσι πολύ ξηρά ίι πολύ μεταφυσι
κά, δ λαός δέν θέλει τά εννοήσει. Μή άναγκάζγ)ς τόν νοΰν αύτοΰ 
νά άνευρίσκί} τήν σχέσιν μεταξύ άφϊίρημένων συλλογισμών. Μη- 
δέ άφινε τάς ιδέας σου είς σκελετώδη κατάστασιν, ώστε νά με- 
τρώνται οί μΰς, οί τένοντες, τά δοτά" άλλ’ ενσάρκωνε αύτάς, ω 
στε νά κινώνται, νά βαδίζωσι καί νά έμφαίνωσιν τήν χροιάν
καί τούς παλμούς τής ζωής.

Ω πόσον αί παραβολαί θέλγουσι τήν φαντασίαν τοΰ λαοΰ! ω 
πόσον εϊς τήν ψυχήν του άρμόζουσιν αί περιπαθείς εκφράσεις ! 
Αάλησον αύτώ περί πατρίδος, περί δικαιοσύνης καί ελευ
θερίας, άν έπιθυμγς νά σέ εννοήση, έάν θέλ^ς νά ριφθί} προθύ- 
μως εϊς τάς άγκάλας σου, καί νά κερδησης άληθώς τήν καρδίαν 
του! Πατρίς! αύτή είναι ’ίσως τό μόνον άγαθόν δπερ κέκτηται. 
Δικαιοσύνη! τήν θέλει διά τούς άλλους, διότι τήν θέλει δι εαυ
τόν. Ελευθερία ί είναι ή χρεία, τό δικαίωμα, ή Ισχύς του, και δι 
αύτής μίαν ημέραν θέλει βασιλεύσει έπί τής γής· Ναί, ό λαός 
αξίζει πολύ περισσότερον π*ρά τού; ίδιου; αύτοΰ συκοφάν-



τας. έάν αύτός έκτρεπόμενος ήδη έξολισθνί είς την άβυσσον, 
προφθάνει τις αύτόν, καί θέτων τόν χαλινόν είς τό στόμα του, 
δέν δυσκολεύεται νά τόν έπαναφέργ) είς τήν δδόν. έάν τφ  είπης, 
ϊΐμαρτες— σοί αποκρίνεται, αληθινά* τφ λέγεις νά μη άκούΐ} πάρεξ 
τό δίκαιον* καί αύτός εύθύς δπακούει.— Νά μη έκδικήται* καί 
αύτός έπιστρέφει την μάχαιραν είς την θήκην.— Νά πολεμήστι 
χαι άποθανγ) ϋπερ πίστεως καί πατρίδος" καί αύτός βίπτεται είς 
την μάχην καί θυσιάζεται.

Αλλά δέν Ιχει οδτως τό πραγμα είς βουλήν συγκειμένην έξ 
ανθρώπων πλουσίων καί διεφθαρμένων καί κατά τάς συγκινήσεις 
■τής ψυχής καί κατά τάς πνευματικάς καί αίσθητάς απολαύσεις! 
Οί πλεΐστοι έξ αύτδν ύπηρέτησαν διαφόρους κυβερνήσεις, ώμο* 
σαν πολλούς δρκους καί διήλθον πολλαπλάς τύχας* ταλαίπωροι ά- 
ληθώς, έφ οσον άπωλεσαν τής νεότητος ούχ ήττον ή τής αρετής 
καί τής έλευθερίας τά θέλγητρα! Η καρδία αύτών έπωρώθη, καί ό 
ζωη των ήσθένισε! Καί ol μέν πολυκτήμονες καί βαθύπλουτοι τή
κονται ήττον ύπό πλεονεξίας ή έκ τοϋ φόβου μή τά αγαθά αύτών 
άπολέσωσι. Οί δε διατελοΰντες είς θέσεις θέλουσι νά τάς διατη- 
ρήσωσι, καί οί μή κατέχοντες αύτάς, τάς θηρεύουσιν.

Ουτοι πως διατεθειμένων τών ψυχών, οί ύπουργοί δέν εχου- 
σιν άναγκην είμή νά δποκινήσωσι τά τρία ταϋτα ελατήρια* τόν 
έγωίσμόν, την φιλαργυρίαν, τόν φόβον* δι’ ών καί ταράττου- 
01 Xŝ Pa ; και πόδας τών άθλίων αύτών νευροσπάς·ων. Τοιουτοτρό* 
πως δέ είς τήν παιζομένην βουλευτικήν κωμωδίαν, έκαστος έκ 
προηγουμένης συμφωνίας γνωρίζει τό μέρος του, καί 6 ύπαγορευ- 
τής καθηται είς την θέσιν του. Οί Οπουργοί, ώς έπιτήδειοι κω- 
μωδοι, γινωσκουσι ποολαβόντως τίς θελει άναβή είς τήν σκηνήν, 
τ ι θελει είπεΐ, τί θέλει παραλείψει, τί θέλει ύπεκφύγει, καί έκεϊ- 
νο είσέτι δπερ ή Βουλή θέλει έπί τέλους άποφανθή. Εκας-ος βου
λευτής εδωσεν ήδη τον λόγον του, αί ψήφοι έσημειώθησαν είς τό 
καταστιχον, και δ δπουργός, ώς άλλος θεατρώνης, άναμετρφ τήν 
ψηφοφορίαν πολύ πρίν τά λευκά σφαιρίδια π^σωσιν εϊς τήν κάλ
πην καί καταβή ή αύλαία.

όφείλομεν νά τό εΐπωμεν* τών ρητόρων τά σχήματα, ή Αρ
μονία καί ή γλαφυρότης τών φράσεών των είς άλλο δέν συντε- 
λοϋσιν είμή ίνα τέρψωσι τήν φιλολογικήν ματαιότητα τή; α
κοής καί τών δφθαλμών μας* ίσως καλή τις άγόρευσις, ήτις δέν 
προξενεί βεβαίως τό παραμικρόν αποτέλεσμα έπί τών βουλευτών 
δσσι εχουσιν ήδη προσδιωρισμένην τήν γνώμην των, δύναται ένίο
τε νά στηρίξτι τούς είς τά άκρα άμφιταλαντευομένους βουλευτάς, 
οίτινες δέν συνέχονται είμή μονομερώς καί ώ ; δι άπλοϋ νήματος. 
Αλλά δέν είναι έπίσης βέβαιον δτι καί Ιν δεινόν έπιχείρημα, μία 
προσφυής άστειότης ή απροσδόκητος στατιστική παρατηρησις 
φέρει τό αύτό αποτέλεσμα. Οί διαλεκτικοί και οί έπιδεξίως τού; α 
ριθμούς συνδυάζοντε; προξενοϋσι μεγαλητέραν έντύπωσιν εί; τάς 
βουλάς μας παρά τού; ρήτορας, καθ’ ών έκπροο.μίων τις δυσπι- 
στεΐ, καί κατά τών δποίων έκαστο; προφυλάττεται, ώ; έναντιον 
γοήτων.

ή  ευγλωττία δέν εχει πλήρη ένέργειαν, δέν έξασκεΐ την ίσχυ- 
ράν καί συγκινητικήν τη; έπιρ^οήν είμή έπί τοϋ λαοϋ. ϊδετε 
τόν όκοννέλλον τόν μέγαν, καί μόνον ϊσω; αληθή ρήτορα τών 
νεωτέρων καιρών! όποιος γ ίγ α ;! δποΐον υψος χαί μεγαλεΐον! 
Πώς ή βροντώδης φωνή του έξουσιάζει καί κυβερνά το χυματου- 
μενον πλήθος! Λεν είμαι Ιρλανδός, ουτε ποτέ είδα τόν όκοννελ- 
λον χαί μή γινώσκων τήν γλώσσάν του ήθελον ακούσει αύτό* χω
ρίς νά τόν έννοήσω. Λιατί λοιπόν οί λόγοι αύτοΰ καί τοι κακώς 
μεταγλωττισμένοι, καί τοι άχοοες, ήκρωτηριασμένοι, και ανευ 
τής γοητείας τοϋ υφους, τοϋ σχήματος, τής φωνής, μέ συγκινοϋ- 
σι πολύ ίσχυρότερον παρ’ δ,τι άλλο ποτέ ήκροασθην ένταΰθα; Α- 
ναμφιβόλως καθότι αύτοί δέν δμοιάζουσι ποσώ; την ήμετεραν ρη 
τορικήν, $ν ή περίφρϊσι; βασανίζει* καθότι το πάθος, τό άληθι 
νόν πάθος έμπνέει αύτόν, δπερ τά πάντα λέγει, κα! τα παντα δυ 
ναται νά έκφράσ^! καθότι αύτός μέ άναρπαζει και παρασύρει είς 
τόν ίδιον χείμαόρον* καθότι αύτό; φρυαττει, καί έγω μετ αύτοϋ 
συνταράσσομαι* αύτό; θερμαίνεται, καί έγω Αναφλέγομαι κλαίει, 
καί κλαίω’ έξερρεύγεται ή ψυχή του χραυγήν ήτις έξαρπάζει τήν



ίδικήν μου* με άνυψοΐ επί τών πτερύγων αύτοϋ φέρων με μετέωρον 
εις τάς άγιας τής ελευθερίας έκστάσεις! ύπό τό κράτος τών έντυ- 
πώσεων τής μεγάλης του εύγλωττίας μισώ καί βδελύσσομαι μα- 
νιωδώς τους τυράννους τής άτυχοΰς Ιρλανδίας, ώς άν ήμην Οκον- 
νέλλος, καί μανθάνω ν’άγαπώ τίιν άωρον Ιρλανδίαν ώς αύτην τίιν 
πατρίδα μου.

Αλλά τί ήθελε δυνηθή ποτε καί δ ’Οκοννέλλος αύτός είς τάς 
ήμετέρας Βουλάς τοϋ μονοπωλείου; Μόλις οί κυβερνητικοί ήμών 
βουλευταί ηθελον δείξει συγκίνησιν, ίδού έλκουσιν αυτούς έκ τοΰ 
κρασπέδου αί γυναίκες αύτών δεδακρυσμέναι καί τρέχουσαι μέ 
τούς λογαριασμούς τών πίλων καί φορεμάτων των έπί χεΐρας, 
οί οίκοδεσπόται μέ την παραλαβήν τοΰ μισθώματος, οί ξενοδό
χοι μέ την σημείωσιν τών παρ’ αύτών γενομένων προμηθειών, οί 
διδάσκαλοι τών υίών καί τών θυγατέρων των άπαιτοϋντες την τρι
μηνίαν ! Μεταχειρισθήτε την ευγλωττίαν σας πρός τοιούτους αν
θρώπους, καί άγωνισθήτε καλώς ΐνα συγκινήσητε βουλευτάς δντας 
καί ύπουργηματίας συγχρόνως* αύτοί θέλουν εΐσθαι πάντοτε Ετοι
μοι νά κραυγάσωσι μέ δλην την δύναμιν τών πνευμόνων «ό μισθός 
δέν θέλει μας άφαιρεθήείμή μετά τής ζωής!»

ΜΕΛΕΤΗ Β'.

Σ ύγκρ ισ ις  μ εταζύ  ρητόρων χα ΐ δημοσιογράφων.
έζητήθη πολλάκις διατί ή Γαλλία, ήτις μετρφ τοσούτους βου

λευτικούς ρήτορας, Ιχει τόσον ευαρίθμους δημοσιογράφους, ένφ δέν 
επιτρέπεται είς ον τινα θέλει νάήναι ρητωρ, καί έξ ένάντίας δύ- 
ναται νά τίναι συγγραφεύς πας όστις φρονεί οτι έχει την ικα
νότητα.

Δέν είναι βουλευτικός ρητωρ οίοςδήποτε θέλει, καθότι οφεί
λει έπί τούτ^ νά πληρόνΥ) κατ’ έτος πεντακόσια φράγκα έγγειου 
φόρου έπί κτημάτων άς·υκών ή άγροτικών. ό  Δημοσθένης η δ Κικέ- 
ρων καν ηθελον εχει τό φόρεμα έσχισμένον, καν ΰποδημένοι σανδά
λια καί εχοντες κενόν τό βαλάντιον, ηθελον πάντοτε προσελκύσει 
διά τής εύγλωττίας των τόν θαυμασμόν τοΰ λαοΰ* άλλ’ άν ηθελον 
τολμήσει νά παρουσιασθώσιν ενώπιον έκλογιχοϋ τίνος συλλόγου

ζητοΰντες τάς ψήφους τών έκλογέων, ό πρόεδρος ήθελε διαταξει 
νά τούς έκοάλωσιν έξω ώθοΰντες αυτούς κάτω τής κλίμακος. Α
παγορεύεται είς οίονδηποτε Γάλλον νά ύπηρετήσΐ} άπό τοΰ βή
ματος την πατρίδα, έάν πρώτον δέν προσάξιρ παραλαβήν τοϋ είσ- 
πράκτορος, προσηκόντω; έπιβεβαιωμένην, καί μαρτυρούσαν οτι 
δ ρητωρ δύναται νά ζή, έάν θέλϊ), ευγενικά' τούτέστι νά διάγ^ 
τόν βίον του οκνηρός, ίδού νόμος, καλός καί άζιος μά την αλήθειαν.

Καί μολοντούτο δέν άριθμοΰνται όλιγώτερον ή δώδεκα ρήτο
ρες έν τ5? Βουλίΐ τών αντιπροσώπων. ϊποθέτοντες δέ οτι ή Βου
λή ήθελεν άνανεωθή καθ’ όλοκληρίαν, καί οτι ούδείς τών ρητόρων 
τούτων ίίθελεν άναεκλεχθή, εύκόλως θέλομεν ευρει είς τά δικαστή
ρια τή; Γαλλίας άλλους δώδεκα ρήτορας τής αύτής ώς έγγιστα 
ίκανότητος. Καί τεθέντος είσέτι δτι ή είς τήν Βουλήν παραδοχή 
ήθελε κατασταθή έλευθέρα, καταργουμένου τοϋ τής έκλογιμό- 
τητος τιμήματος, ίθελεν ίδεΐ τις νά παρουσιασθϊί άλλη μία 
$ καί δύο δωδεκάδες νέων ρητόρων έξ δλων τών τάξεων τής 
κοινωνίας, χωρίς νά συμπεριλάβωμεν έν αύτοΐς τους άπό είκοσι 
μέχρι τριάκοντα έτών, έκείνης τούτέστι τής εύτυχοϋς ηλικίας, 
καθ’ ·?,ν ή φαντασία λαμβάνει τήν λαμπροτέραν άνάπτυξιν, καθ 
b  τό σχήμα έπιδεικνύει δλην τήν χάριν του, καί ή φωνή τοϋ άν- 
δρός άντηχεΐ ρωμαλαιοτέρα! 0  αριθμός τών ρητόρων είναι μέ
γας έν τϊ) Γαλλίςε.

Αλλά δύναται νά εΐπ^ τις τό αύτό περί τών δημοσιογράφων ; 
ούχί βεβαίως. Καί δμω; δύναται ν’ άρχίση τ ι; νά γράφη μόλι; 
συμπληρώσει τά; κλασικά; σπουδάς, τούτέστινάπό δεκαοκτώ έ 
τών ήλικίας. ϊνα γράψη τις ούδόλως απαιτείται, καθώς ΐνα ρη
τορεύω, ουτε πεντακοσίων ουτε διακοσίων φράγκων συνεισφορά! 
Τό βήμα τοΰ γράφοντος είναι ανοικτόν τριακοσίας εξήκοντα πέντε 
ήμέρας τόν χρόνον! Νέος ή γέρων, πλούσιος ή πτωχός, άσθενης, 
κωφός ίι καί τυφλός άν ήναι δ γράφων, ουδέποτε έρωταται ουτε 
τ ί πληρόνει, οΰτε τί πράττει, ουτε τίς είναι. Δέν βλέπει αύτος τους 
χωροφύλακας νά είσέρχωνται ένοπλοι εις τήν οικίαν του, ούδε να 
“ιόν άποβάλωσιν ώς ανάξιον, χαθώ; έπετέθησαν κατά τοϋ Μανουήλ



Ιπί τών βαθμιδών τοΰ βήματος! Δεν τφ  έπιβάλλεται ή άλυσος 
παραλόγου δρκωμοσίας, ούδέ αναγκάζεται νά άποκρύψιρ τόν ς-ο- 
χασμόν κα! δεσμεύσω τον άνθρώπινον λόγον έντός τοΰ κύκλου τών 
ρητορικών τύπων, οίτινες άποστεροΰσι τίιν εύτολμον τοϋ λόγου 
έλευθερίαν καί τήν ζωηρότητα τοΰ κινήματος! Βιβλία ογκώδη, 
σύντομα πονημάτια, εφημερίδες, έπιθεωρήσεις, έπιφυλλίδες, δλα 
τφ  έπιτρέπονται* δύναται νά άναλάβΐ} δλα τά σχήματα, δύ- 
ναται νά δμιλήσή οίανδήποτε γλώσσαν. Εστω δέ σύντομος η διε
ξοδικός, πομπώδης ?] άπλοΟς είς τό δφος, σπουδαίος ί) σκω- 
πτικός, διηγηματικός ?| διαλεκτικός, βίαιος ?ι μετριοπαθής, 
κομψός ?1 απότομος, δηκτικός ?ι χαρίεις, ούδείς ποτε τφ ζη
τεί λόγον περί τής φαντασίας τών χρωμάτων άπερ μεταχει
ρίζεται, άρκεΐ μόνον νά χρωματίζω ζωηρά καί νά έξεικονίζ^ πι- 
στώς τήν αλήθειαν.

Πόθεν λοιπόν προέρχεται δτι οί καλώς γράφοντες είσι τοσοΰ- 
τον εύάριθμοι, οί δέ άξιοι ρήτορες πλεονάζουσι; Διότς τό καλώς 
γοάφειν άποβαίνει τοϋ καλώς λέγειν πολλφ δυσχερέστερον. Καί 
τόν μέν ρήτορα βοηθεΐ μάλλον ή φύσις, τόν δέ γράφοντα μορφό- 
νει μάλλον ή τέχνη. Τό γράφειν δντως είναι τέχνη, καί τέχνη έ- 
πιζητοΟσα μόχθους πολλούς καί εμβριθείς μελέτας, υπομονήν 
δέ καί επιμονήν θαυμασίαν. Απαιτείται πρός τούτοις μεγαλήτε- 
ρον θάρρος ΐνα γράφη τις πάρεξ ΐνα όμιλή· καθότι οί κεραυνοί 
τής εισαγγελίας έπίκεινται πάντοτε έπί τής κεφαλής του τολμη- 
ροΟ δημοσιογράφου, ένφ δ ρητωρ καταφεύγει δπό τήν σκιάν τή; 
βουλευτικής ασυλίας.

Καν δέ δ λόγος τοΰ ρητορος ίπόζ»ι επαρχιακής προφοράς, καν 
ί  άπλοΟς καί ανεπεξέργαστος, ?ι έπιτετηδευμένος καί κομπορρή
μων, καν ανακριβής καί άνευ σθένους καί χάριτος, δλα τά τοιαϋ- 
τα έλλείματα άφανίζονται κατά τήν Ιξαψιν καί τόν οργασμόν 
τής άγορεύσεως. 0  άκροατής εχει εύμένειαν, άλλ’ είναι αυστηρός 
δ άναγινώσκων. ή  γοητεία φωνή; συμπαθητικής καί λαμπράς, 
ή χάρις τών κινημάτων, ή ζωηρότης καί ή έκφρασις τοΰ προ
σώπου καταλαμβάνουσιν άνεπκιοθήΐω; τόν ακροατήν, καί αύτό;

τρέχει προθύμως είς τήν άπάτην* τό νευρικόν του σύςημα συντα- 
ράσσεται, ή ψυχή αύτοΰ συγκινεΐται, τό πάθος κατακυριεύει αύ. 
τόν,αγανακτεί,κατανύγεται. 0  παράς-ασις τόν άφαρπάζει καί συν
ταυτίζει μετά τοΰ ρητορος, δθεν κύπτει καί άνεγείρεται ύπό τήν 
χεΐρα αύτοΰ* τφ  παραιτεΐ δέ άπερισκέπτω; δλας τάς ψυχικά; του 
δυνάμεις, καί οδτω άπροφύλακτος καί γυμνός μένει έκτεθειμένος 
είς τάς προσβολάς καί τά τραύματα τών βελών άπερ κατ αύτοΰ 
άκοντίζονται* δταν δέ δ ρήτωρ εύρη αύτόν εύδιάθετον, δύναται 
μετά λέξεων σχεδόν άσυναρτητων, άλλά προσφυώ; τεθειμένων, 
νά παράξτι μέγιστον αποτέλεσμα. Αλλ’ έπιχείρισον επειτα ν ανα- 
λύστ;ς τά άκουσθέντα* άνάγνωσον ψυχρώς τόν λόγον δστις τοσοΰ
τον σέ συνεκίνησεν, δστις προύκαλεσε τας σφοδρας σου συμπα- 
θείας καί τοΰ θαυμασμού σου τήν εκφρασιν* έν αύτφ πλέον ουτε 
τάξιν, ούτε μέθοδον, ούτε γλαφυρότητα, ούτε ακρίβειαν γλώσ
σης, ούτε έμβρίθειαν εννοιών, ούτε συλλογιστικήν δύναμιν ανευ
ρίσκεις. Θέλει σοί ελθει δ στοχασμός μήπως δέν είναι τφ δντς 
αύτός δ λόγος 8ν ήκροάσθης, μήπως ζητεί κανείς νά σέ άπατήσγ}. 
Ούχί* ούδείς σέ ήπάτησε* διότι δ λόγος τοΰ ρητορος πρέπει νά α
κούεται, καί ούχί νά άναγινώσκεται. 01 ρήτορες ζώσι μόνον έν 
ταΐ; άναμνήσεσιν, ή δέ έξέτασις αφανίζει αύτούς* είναι δέ βέβαιον 
δτι καί δ Δημοσθένης καί δ Κικέρων έπανεσύνθεσαν διά μακράς καί 
τεραστίου έπεξεργασίας τούς θαυμασίους λογους τους δποίους μάς 
κατέλιπον είς άνάγνωσιν. Αλλά τίς πλέον άναγινώσκει τούς λό
γους τοΰ περικλεοΰς στρατηγού Φοα, καί τοι μετά τοσαυτης έπι- 
μελείας συντεθειμένους; Μήπως ύπάρχει^εΐς μόνον λόγος τών με
τά τήν έπανάστασιν τοΰ ίουλίου παρ’ ήμΐν δεινοτέρων ρητό
ρων, δστις νά δύναται νά άνθέξν} είς τήν δοκιμασίαν τής άνα- 
γνώσεως*,

Τοΰτο δέν εμποδίζει ώστε είς τούς καιρούς μας οί κουφότεροι 
τών ανθρώπων νά καθίστανται ol κωμωδοί τοΰ βήματος, κουφό
τεροι καί τών έξ έπαγγέλματος κωμωδών, και αύτών εισ^τι τών 
ποιητών. Πλανώνται δέ ούτοι κατά δύο τινας λόγους, φαντα,ομε- 
νοι άφ’ ένός μέν δτι έκπροσωπεύουσι την κοινήν γνώμην, εχον--



τες δέ άφ’ έτέρου μεγάλην πεποίθησιν είς τήν δύναμιν καϊ τ!) α
ποτέλεσμα τής ιδίας των τέχνης.

Αλλ’ οί βουλευτικοί ρήτορες κατ’ αλήθειαν οόδόλως έκπροσω- 
πεύουσι τό κοινωνικόν φρόνημα. Γεννήματα μονοπωλείου, οΰτοι 
άλλο δέν παριστάνουσιν είμή τά διάφορα είδη του. Οί πλεΐστοι 
αύτών δεν εχουσιν είμή λέξεις, καί άρχάς ούδαμώς. Δεν Ιχουσιν 
οΰτε δπαδοΰς, καί μόνοι των συγκροτοΰσιν δλον τό στράτευμα. 
II πις-ή άντικροσωπεία τών αναγκών, τών συμφερόντων, τών ευ
χών, τών αισθημάτων καί τών ιδεών τού λαού, είναι δ τύπος, 
δταν μένϊΐ ελεύθερος καί ανευ περιορισμών. Η πιστή άντιπροσω- 
πεία τού έθνους, είναι ή Βουλή, δταν Ικλέγηται παρ’ δλων τών 
πολιτών, ή  Γαλλία μετρδί πέντε έκατομμύρια βιομηχάνων, καί 
ή Βουλή οΰτε ενα εχει άντιπρόσωπον βιομήχανον. ή  Γαλλία α
ριθμεί είκοσι πέντε έκατομμύρια γεωργών, καί έν τϊ) Βουλή δέν 
ύπάρχει οΰτε είς γεωργός άντιπρόσωπος! Καί τούτο λέγεται ά· 
λήθεια καί δικαιοσύνη, έθνικότης και αντιπροσωπεία.

’Αλλά σήμερον οί καλοί ρήτορες ούδέν δύνανται νά πράξωσιν 
απέναντι τών κακών άρχών, τών κακών νόμων, τών κακών ύ- 
πουργών. Καλοί ρήτορες δεν μάς Ιλλειπον οΰτε όπότε οί ήμέτε*· 
ροι άνδρες τοΰ 1830 συνέρραψαν τό σύνταγμά των" οΰτε δπότε 
οί ήμέτεροι νομοθετίσκοι τοΰ 1832 άπέπλυνον τά αϊσχη τής 
ύψηλής άς·υνομίας* οΰτε δπότε οί δογματις-αί άπέλυσανκατά τοΰ 
τύπου καί τών δρκωτών τους κερβέρους τοΰ σεπτεμβρίου. Μήπως 
ελειπον οί καλοί ρήτορες δπότε δι’έλεημοσύνην έπροικοδοτήθη 
έκατομμύριον είς τήν βασίλισσαν τοΰ Βελγίου; Δέν εϊδομεν τότε 
τους εύφυεστέρους δικανικοΰς μέ τά δάκρυα είς τά δμμάτια νά 
δεικνύουν συγκίνησιν ώς οί άλλοι, καί νά γυρεύουν εις τό βαλάν- 
τιον αύτών ίνα έκβάλωσι τόν δβολόν τοΰ λαοΰ; Μήπως οί καλοί 
ρήτορες άποτρέπουσι τό ύπουργεΐον τοΰ νά ηναι ένώπιον μέν τών 
βασιλέων δποκλινέστατον, πρός δέ τόν Πάπαν, τους Τουργοβίους 
καί τοΰς Βεδουένους νά δεικνύτι πάσαν άγερωχίαν; μή κωλύου- 
σιν αύτοί τήν Γαλλίαν τοΰ νά πληρόνιι £ν δισεκατομμύριον φό
ρων καϊ νά δυσανασχετώ βλέπουσα έκατόν πεντήκοντα χιλιάδας

τών τέκνων της νά γεύωνται άποκλειστικώς τόν οίνον τή; πολι
τικής τραπέζης, έν φ  τριάκοντα δύο έκατομμύρια άδελφών ώ; 
δοΰλοί των κοπιώσι μόνον καί μόνον ΐνα τοΐς γεμίζωσι τά 

αγγεία;
Απαντα άφ’έτέρου σήμερον τά ΰψηλά άντικείμενα, έν οϊςδόνα- 

ται νά διαπρέψ^ h εύγλωττία, άπεκλείσθησαν τής βουλευτικής 
συζητήσεως. Ούδόλως επιτρέπεται τοΰ λοιποΰ νά λαλήση τις οΰ
τε περί τή; κυριαρχίας τοΰ έθνους καϊ περί ίσοπολιτείας, ουτε περί 
τής ελευθερίας τοΰ τύπου καϊ τής βαρύτητος τών δασμών, οΰ
τε περί τής άνηθικότητος τής έξουσίαςκαϊ τής αυθαιρεσίας τών 
ύπουργών. Κατηντήσαμεν εις τήν παράφοασιν καί τών άπλου- 
στέρων κειμένων, εις τάς άντιστροφάς τών προτάσεων, καί είς 
τό νά στρεβλόνωμεν τά χείλη ΐνα μή λέγωμεν τίποτε. Επι το
σοΰτον δέ έξέλιπεν ή αλήθεια καϊ ή ούσία καί έκ τών μάλλον 
πολυκρότων και θαυμαστών λόγων, ώστε άφ οΰ άπ αύτών άφαι- 
ρεθή ή γοητεία τοΰ τόνου καί τής απαγγελίας, απορεί τις μεγά- 
λως εύρίσκων αύτοΰ; δλως άμορφους και άνουοιους άμόρφου;, 
καθότι τό κάλλος καϊ ή χάρις, μεθ’ ών ένεψύχονεν αύτοΰς ή φωνή 
καί τό σχήμα τού ^ήτορος, ούδόλως μεταβιβάζονται ε!ς τό ύφος* 
χαϊ άνουσίους, καθότι οΰτε μεγαλας άρχας ουτε ύψηλάς έννοιας 
παρέχουσιν η έπιδέχονται δλοι οί τοιούτοι λόγοι, οΐτινες έγγόθεν 
παρατηρούμενοι δέν έμφαίνουσιν ειμη την άβεοαιονκαϊ συγκεχυ- 
μένην σκιάν ώσανεί στήλης ούρανομηκους, ή; ή εύρυθμια έξελι-
πε καί τό δψος έξηφανίσθη.

Οί μεγάλοι ρήτορες δέν έπρεπε νά συγχωρώσιν ώστε οί λόγοι 
των νά τυπόνωνται. Λέγω τό αύτό καϊ περί τών γραπτών λόγων, 
τών δποίων αί κακα'ι άρχαί καθιστώσιν άχρεΐον τό υφος, ένώ μή 
δυνάμενοι νά πείσωσιν, έπιζητοΰσι τουλάχιστον να άρέσκωσι, 
καί ΐνα πρωτεύωσι καϊ ύπερέχωσι τών προφορικών λόγων εχουσι 
μεγάλην ανάγκην ς-ολισμών, ψιμμυθίου, φενάκης, διηνεκούς έπι- 
τηδεύσεως καϊ ς-ιλπνότητος’ απαιτείται νά έκθαμβώσι διά σπινθη- 
ροβόλων άντιθέσεοιν* έχουσι χρείαν κοσμημάτων ινα έπιδειζωσι 
πλούτον' και έπισωρεΰουσι τάς εικόνας έκ τοΰ φόβου μήπως φανε-



ρωθή ή άπλότης τοϋ ς-οχασμοΰ καί ή φυσική χάρις τ ίς  φράσεως* 
Εν αύτοΐς σπουδάζεται όπως πάσα κατάληξιςήχή ώς έν βέλος καί 
δπως πάσα σκέψις φανή Ιν αξίωμα. Τό κατ’έμέ μένω αναίσθητος 
ένώπιον το ύτο υ  είδους πυροτεχνημάτων, τά δποΐα πρός στιγ
μήν μέ φωτίζουσι διά τοϋ άναρριπίσματος τών φλογών των, ivoc 
μέ βυθίσωσιν Επειτα παρευθύς είς σκότος βαθύτερον.

Η γραπτή δμιλία ανάγεται είς τούς ατελείς λόγους* οί αλη
θείς δημοσιογράφοι γράφουσι διά τόν τύπον.— Αλλ άς συμ- 
πληρώσωμεν την έκθεσιν τής μεταξύ τούτων καί τών ρητό
ρων διαφοράς»

0  ρήτωρ παρουσιάζει δλην αύτοϋ την φυσιογνωμίαν, δ δέ γρά- 
φων δέν έμφαίνει είμή έκείνην τοϋ υφους του. 0  ρητωρ περιβάλ
λεται τό ίμάτιον σχηματιζόμενος ώς οί πάλαι ρωμαίοι. 0 δέ 
γράφων άφίνει νά φαίνωνται γυμνοί οί μϋς καί τα νεϋρα τοΰ 
λόγου του. ό  μέν ζή εν τφ δρατφ καί αίσθητφ κόσμω, ό δε έν 
τφ κόσμω τών ιδεών. Καθό δέ είναι εϋκολώτερον νά εχη τις ώτα 
καί δφθαλμούς πάρεξ ιδέας, ουτω εΐναι καί εϋκολώτερον νά ίχ ΐ) 
τις την φυσιογνωμίαν παρά τό υφος πρωτότυπον. Και αυτα τα 
σωματικά προτερήματα ή Ελαττώματα προσλογίζονται είς τον 
ρήτορα είτε έπί χαλοϋ είτε έπί κακοϋ, άλλ’ ούδείς αναπολεί αύ
τά ε!ς τόν γράφοντα.

Εάν ποτε δ όρτήνσιος (*) ήθελεν έμφανισθή είς τό βήμα τής 
ΐ>ώμης άλους-ος καί άκτένιστος καί έχων ύπό τόν δφθαλμόν χον
δρόν πρίσμα, γέλως ακράτητος ήθελε καταλάβίΐ τούς θεατάς του* 
άλλά τί σημαίνει ποτε έάν δ Κικέρων, ένφ γράφει, ηναι άζω
στος καί έπί τής ρινός φέρφ τής έρεβίνθου τόν κόκκον;

Τό βήμα είναι θέατρον, ή ευγλωττία παράς-ασις, καί δ f ήτωρ δ 
κωμψδός. 5ταν καταβήή αύλαία καί δ ρητωρ έπις-ρέψη οϊκαδε, δ 
λαός τόν παρακολουθεί καί τόν προπέμπει χειροκροτών* εύφη- 
μεΐ άνακράζων τό δνομά του* άσπάζεται αύτόν είς τάςδδούςκαί 
καί είς τάς πλατείας, καί τοΰ φιλεΐ εύσεβαστως τα κράσπεδά 
τής τηβέννης. 0  ρητωρ είναι άνθρωπος Εκτεθειμένος είς τό δη

(*) ί*Υΐτωρ σύγχρονος του Κικέρωνος και λίαν £πιτίττϊδ6υμ.ένος,

μόσιον* τφ άνυψοϋσι αγάλματα, τοΰ χύνουσι χαλκοϋ; ανδριάντας, 
τόν άναβιβάζοίισιν έπί τοΰ αετώματος τών ναών καί τών μου
σείων* δταν άποθάνϊ), τό φέρετρον αύτοΰ κομίζεται έπί τών 
βραχιόνων περιστοιχούμενον ύπό απείρου λαοΰ καί μυρίων λαμ
πάδων* τό δέ δνομα αύτοΰ Επιγράφεται είς μεγαλοπρεπές μαυ- 
σωλείον, καί όφείλομεν νά είπωμεν οτι τοϋτο εΐναι σχεδόν παν 
δ,τι έξ αύτοΰ απομένει.

Αλλά τίς είναι εκείνος δ φαλακρός τό μέτωπον καί τά νώτα 
κυρτός, δστις διέρχεται μεταξύ τοΰ πλίθους σύννους καί απαρα
τήρητος; Είναι δ Σκιατωβριάν.— Καί τίς έχεΐνος δ μελανείμων δ- 
στις έγγύς αύτοΰ διαβαίνων τόν ώθεΐ διά τοΰ άγκώνος;— Εΐναι 
δ Ααμενναί. Μυωπάζων οδτος βαδίζει παρά τόν τοίχον καί προ
τείνει τάς χεΐρας ίνα μη πέσγ! Θεέ μου! ώ πόσον έν τή δδφαύ
τοί είσίν αφανείς καί μικροί! Ναί* άλλ’ έν τοΐς συγγράμμασιν 
αύτών είσίν ύψηλοί δέκα πόδας.

Η τέχνη τοΰ δμιλεΐν καί τοΰ γράφειν δέν εΐναι πλέον, ώς ή 
^ητορική τών πατέρων μας, τέχνη υψηλή πλήν μικρολόγος, καί 
πρός τέρψιν άπλώς χρησιμεύουσα τής εύφυ'ί'ας. Αύτη άνυψώθη 
είς την περιωπήν μεγάλης άποστολής έν τή κοινωνί^.

0  πολιτισμός άλλαξε δρόμον. Τό ξίφος επαυσε πλέον νά ηνβι 
δ δεσπότης καί ό αποκλειστικός κυριάρχης τοϋ κόσμου. 0  εύ- 
γλωττία καί δ τύπος κατακτώσι βαθμηδόν άπάσας τής Εύρώπης 
τάς χώρας. Οί ρήτορες καί οί δημοσιογράφοι είσίν οί βασιλείς 
τής διανοίας,καί ή διάνοια έπί τέλους θέλει κυβερνήσει τόν κόσμον.

(Ακολουθεί).
ι g ®rtm—γ— .

ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.
(συνέχεια)

ζ '.
Ά φ  οδ δέ τά πράγματα τοΰ ’Αλεξάνδρου άπεκαταστάθησαν 

ήδη, ήλθε καί δ Δημήτριος, πλήν ήτο φανερόν δτι ή άφιξις αύ
τοΰ άπέβαινε περιττή, καί έπροξενοΰσε φόβον. Περάσαντες δέ δ
μοΰ όλίγας ήμέρας, έπιβουλεύθησαν αναμεταξύ των μέ άπις-Ιαν.
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Ελαβε δέ καιρόν 6 Δημήτριος, καί προφθάσας έφόνευσε τόν νέον, 
καί έκηρύχθη βασιλεύς τής Μακεδονίας. Καί προτήτερα είχε 
παράπονα αύτός κατά του Πύρρου, καί καταδρομαί τής Θεσ
σαλίας είχαν γείνη δπ’ έκείνου, καί τό άχώοιστον τώ< δυνα
στειών νόσημα, 'η πλεονεξία, κατέσταινε τήν γειτονίαν αύτών 
έπίφοβον καϊ άπιστον, καί ακόμη πλειότερον μετά τόν θάνατον 
τής Δηΐδαμείας. ’Αφ’ ου δμως κα'ι οΐ δυο κατέλαβον Μακεδονι
κόν έδαφος, καί εύρίσκοντο είς συνάφειαν, ή διαφορά ηύξανε* 
καί δ μέν Δημήτριος ές-ράτευσε κατά τών Αίτωλών, και νικήσας, 
άφήκεν έκεΐ τόν Πάνταυχον μέ πολλήν δύναμιν* αύτός δε έβάδιζε 
κατά τοΰ Πύρρου, καί δ Πύρρος κατ’ έκείνου, ώς τό ήκουσε. Ε
σφαλαν δμως τόν δρόμον, και δέν συναπαντήθησαν. 0  Δημήτριος 
είσβαλών εϊς τήν Ηπειρον, έλεηλατοΰσεν, δ δέ Πύρρος, ευρών 
τόν Πάνταυχον, ήλθεν εϊς μάχην μετ’ αύτοϋ. καί ώ ; ήρχισεν ή 
συμπλοκή τών στρ α τώ ν, δ άγών κατέστη μέγας καϊ δεινός, μά
λιστα πρός τό μέρος τών ηγεμόνων* καθότι δ Πάνταυχος, ών δ -  

μολογουμένως άριστος άπό τους στρατηγούς τοϋΔημητρίου καί 
κατά τήν ανδρείαν καί κατά τάς χεΐρας καί τήν εύρωστίαν τοϋ 
σώματος, καί εχων τόλμην καί φρόνημα, έπροκαλοΟσε τόν ΙΙύρ- 
ρον είς τάς χεΐρας* δ δέ Πύρρος, ούδενός τών βασιλέων κατώτε
ρον έαυτόν θεωρών είς τήν παλληκαρίαν καί δόξαν, καί θέλων νά 
οϊκειοποιηθή τήν δόξαν τοϋ Αχιλλέως διά τής αρετής μάλλον 
παρά διά τής συγγενεία;, προέβαινεν άναμέσον τών προμάχων, 
εναντίον τοϋ Παντατεύχου. Καί κατ’άρχά; έπάλαιαν μέ τά κοντά
ρια, Ιπειτα έλθόντες εϊς χεΐρας, μετεχειρίζοντο τεχνικώς ένταυτώ 
καί βιαίως τά ξίφη. 0  Πύργος έλαβε μίαν πληγήν, καί εδωκε δύο, 
τήν μίαν είς τό μηρίον, καί άλλην πρός τόν λαιμόν ετρεψε μέν καί 
κατέβαλε τόν Πάνταυχον, άλλά δέν τόν έφόνευσε* διότι τόν άνήρ- 
πασανοί φίλοι του. Οί δέ Ηπειρώται, θα^ρυνθέντες άπό τήν νίκην 
τοϋ βασιλέως των,καί θαυμάσαντες τήν αρετήν του,κατεβίασαν καί 
διέκοψαν τήν φάλαγγα τών Μακεδόνων, καί διώκοντες αύτούς 
φεύγοντας, άπέκτειναν πολλούς, καί πέντε χιλιαοα; ίιχμαλω 
τισαν.
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Η '.
Ό άγών ουτος δέν έγέμισε τόσον τούς Μακεδόνας δργήν δι'̂  

δσα Ιπαθαν, ούδέ μίσος πρός τόν Πύρρον, δσην ένέπνευσε δόξαν 
περί αύτοΰ καί θαυμασμόν τής αρετής του καί έπαινον εϊςΊ|τούς 
αύτόπτας τών έργων καί τούς συνευρεθέιιτας κατά τήν μάχην. 
Διότι ένόμιζον δτι καί ή δψις καί ή ταχύτης καί τό κίνημα του 
ώμοίαζαν τά τοϋ ’Αλεξάνδρου, καί προσέτι δτι έφαίνοντο περί 
αύτόν είς τούς αγώνας σκιαί τινες καί μιμήματα τής δρμής καί 
βίας έκείνου. Οί μέν άλλοι βασιλείς παρίστανον τόν ’Αλέξανδρον 
μέ τάς πορφύρας, τούς δορυφόρους, καί τήν κύψιν τοΰ τραχήλου, 
δ δέ Πύρρος μόνος, μέ τά όπλα καί τάς χεΐρας. Δυνάμεθα νά ευρω- 
μεν δείγματα τής επιστήμης καί δεξιότητος αύτοΰ κατά τάς τά
ξεις καί ς-ρατηγίας καί είς δσα περί τούτων μ&ς άφήκεν εγγρά
φω;. Πλήν λέγουσιν δτι καί δ ’Αντίγονος, έρωτηθείς, ποιος τών 
στρατηγών είναι άριστος, άπεκρίθη, δ Πύρρος, δν γηράσ^* καί 
Ιννοοΰσεν ουτω τούς συγχρόνους του μόνον. 0  ’Αννίβας δμως 
συμπάντων τώνς-ρατηγών πρώτον κατά τήν εμπειρίαν καί δεινό
τητα ύπελάμβανε τόν Πύρρον, δεύτερον τόν Σχιπίωνα, καί τρί
τον τόν έαυτόν του, ώς εϊπαμεν είς τά περί Σκιπίωνος. Καί δλως 
διόλου δ Πύρρος εύρίσκετο τοΰτο μελετών καί φιλοσοφών, ώς 
μάθημα βασιλικώτατον, τάς δ’ άλλας κομψότητας εις ούδέν λο- 
γιζόμενος. ’Επειδή λέγεται δτι, έρωτηθείς είς §ν συμπόσιον, τίς 
τόν φαίνεται καλύτερος αύλητής, δ Πύθων, η δ Καφισίας, άπε
κρίθη, δτι Πολυσπέρχων ς-ρατηγός* ώς άρμόζον εϊς τόν βασιλέα 
νά ζητή καί νά γνωρίζω) μόνα ταΰτα. Ητο δέ πρός τούς γνωρί
μους έπιεικής, καί πρδίος κατά τήν δργήν, σφοδρός δμως και πρό» 
θυμός είς τάς χάριτας. δτε, π. χ., δ ’Αέροπος άπέθανεν, αύτδς 
έλυπήθη δπερβολικώς* καί λέγων δτι εκείνος Επαθεν ανθρώπινα, 
έμέμφετο έαυτόν καί ώνειδίζετο δτι, άναβάλλων πάντοτε καί 
άργοπορών, δέν τόν άπέδωκε τήν χάριν. Διότι τά χρέη δύνανται 
ν άποδοθώσιν είς τούς δανειστάς καί παρά τών κληρονόμων, αί 
δέ άμοιβαί τών χαρίτων, δταν δέν γίνωνται πρός δν τινα τάς 
αισθάνεται, θλίβουν τόν τίμιον καί δίκαιον. ’Εν ώ τινες είς τήν
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’Α μβρακίαν ήσαν τής γνώμης νά διώξω δ Πύργος ένα κακολόγο* 
καί βλάσφημον άνθρωπον' Κάλλιον, είπε, νά μένιρ αύτοϋ κα! νά 
μα; κατηγορώ μεταξύ ολίγων, παρά νά περιέρχεται, καί νά μάς 
καταλαλή πρύ; πάντα;. Τινέ; μεθύοντες, ύβρισαν αύτόν· καί δτε 
άνεκρίνοντο, τού; ήρώτησεν, άν είπαν ταϋτα. ’Αποκριθέντος δέ 
ένδς τών νέων, «Να!, ταϋτα ειπαμεν, ώ βασιλεϋ’ έλέγαμεν κα! 
πλειότερα, άν είχαμεν κα! περισσότερον άκ,όμη οίνον,» έγέλασε 
κα! τού; άφήχε·

Θ'.

Μετά δέ τδν θάνατον τή; Αντιγόνη;, ένυμφεύθη πολλά; γυναί- 
κας> χάριν σχέσεων η επιχειρημάτων και δυνάμεως. Διότι έλαβε 
την θυγατέρα τοϋ Αύτολέοντος βασιλέως τών Παιόνων, κα! Βιρ- 
κένναν την τοϋ Βαρδύλλιος Ιλλυριών, κα! Αάνασσαν την Αγαθο- 
κλέου; τοΰ Συρακουσίου, ήτις τδν προσέφερε προίκα την πόλιν τών 
Κερκυραίων, κυριευθεΐσαν ύπδ Αγαθοκλέους. Εκ μέν τη; Αντιγό
νη; είχεν υίδν τδν Πτολεμαίον, έκ τής Αανάσσης, τδν Αλέξαν
δρον, κα! έκ τή; Βιρκέννη;, Ελενον τδν νεώτατον. Κα! πάντα; 
άνέθρεψεν άξιους και θερμού; εί; τά δπλα, έξασκών αύτούς είς 
τοϋτο εύθύς έκ γενετής, δθεν καί λέγουσιν δτι, έρωτηθείς ύφ’ 
ένδς έξ α ύτώ ν , παιδιού δντος εϊσέτι, εις ποιον θέλει άφήσει την 
βασιλείαν, είπεν. όποιος άπδ σας έχω τίιν μάχαιραν κοπτερωτέ- 
ραν. Τοΰτο δμοιάζει τέλεια την τραγικήν έκείνην κατάραν*

Τόν o lx or μ έ  σπαθ ί 
θά μο ιράσουν άόεΛγοί (1).

Τόσον ακοινώνητος και θηριώδης είναι ή ύπόθϊσις τής πλεο
νεξίας!

Μετά δέ την μάχην ταύτην δ Πύρρος, έπιστρέψα; εί; την πα
τρίδα λαμπρδ; ύπδ δόξη; κα! φρονήματος, εχαιρε' κα! ’Αετδν 
αύτδν οίΗπειρώται ώνόμαζαν, Δια σάς, ϊλεγεν, είμαι Αετός διό— 
τι πώς νά μη πετώ μέ τά ΐδικά σας δπλα ώς μέ ταχεία; πτέρυ
γας; Καί δλίγον υστέρα μαθών δτι δ Δημήτριος ασθενεί βαρέως,

(1) Εύριπίδου Φ ο ί ν ι σ σ «  ι (ατίχ. 68)
«Θϊΐκτδ σιδχρω δίΑλαχ,είν τοδε.ο

εΐσέβαλεν έξαίφνης εί; την Μακεδονίαν, έπί «κοπώ νά κάμω Επι
δρομήν τινα κα! λεηλάτησιν. όλίγον δε ελειψε νά κυριεύσω δμοϋ 
τά πάντα, κα! νά λάβω άμαχητ! την βασιλείαν, φθάσας έω; 
την Εδεσαν (1), χωρίς ν’ απαντήσ») άντίστασιν, κα! πολ
λοί έγίνοντο μετ’ αύτοϋ κα! συνεστράτευαν. Αλλ’ δ κίνδυνος 
ήνάγκασε κα! αύτδν τδν Δημήτριον νά κινηθή παρά τίιν δύνα- 
μίν του, κα! οί φίλοι και ήγεμόνες, συναθροίσαντες έντδς ολί
γου πολλούς, ώρμησαν άνδρείω; κα! προθύμως κατά τοϋ Πύρ
γου. Ούτος δε, έπειδή ήλθε τρόπον τινά λ^στριχώς, δέν έμε- 
νεν, άλλ’ έφευγε, κα! άπώλεσε μέρος τι τοϋ στρατεύματός του 
διά τήν καθ’δδδν έπίθεσιν τών Μαχεδόνων. Δέν άμέλησεν δμως 
κατά τοϋτο δ Δημήτριος, διότι έξεβαλεν εύκόλω; καί ταχέω; 
τή; χώρα; τδν Πύργον" άλλ’ έπειδή ητο αποφασισμένο; νά Επιχει
ρήσω μεγάλα πράγματα, κα! νά ανακτήσω τήν πατρικήν έξου- 
σίαν μέ έχατδν χιλιάδα; στρατοϋ κα! πεντακόσια πλοία, δέν ή 
θελε νά έχη έχθρδν τδν Πύρρον, μήτε νά άφήσω εί; τού; Μακε- 
δόνα; ένοχλητικόν κα! δύσχολον γείτονα, δθεν καί μή εύκαιρων 
νά πολεμή πρδ; αύτδν, διηλλάχθη κα! είρηνοποίησε μετ’ αύτοϋ, 
κα! οδτος έστράφη κατά τών άλλων βασιλέων. ’Αφ’ου δέ έγεινεν 
ένεκα τούτων ή σύμβασι;, κα! έφανερώθ»» δ σκοπδς τοϋ Δημη· 
τρίουδμοϋ μέ τδ μεγαλεΐον τών προετοιμασιών, οί βασιλείς φο- 
βηθέντες, έπεμπον πρδς τδν Πύρρον μηνυτάς καί γράμματα, λέ- 
γοντες δτι θαυμάζουν άν αύτδ; άφίνων τήν ευκαιρίαν του, περι
μένω νά πολεμήσω έν τή εύχαιρί»; τοϋ Δημητρίου, κα! δυνάμε
νος νά διώξω “ύτδν άπδ τής Μακεδονίας ένφ εύρίσκεται είς πολ
λούς περισπασμούς κα! ταραχάς, καρτερή νά διαγωνισθή πρδς έ· 
κείνον, οταν έχω άδειαν καί γένιρ μέγας, ύπερ τών ίερών καί τά 
φων τής Μολοσσίας, κα! μάλιστα έν ω πρδ δλίγου άφωρέθη παρά 
τοϋ ίδίου τήν Κέρκυραν κα! τήν γυναίκα· καθότι ή Λάνασσα έχου- 
σα παράπονον κατά τοϋ Πύρρου δτι άγαπ^ μάλλον τάς βαρβά
ρους γυναίκας, άνεχώρησεν είς Κέρκυραν, καί αίσθανομένη 
τήν ανάγκην βασιλικών γάμων, έπροσκαλοΟσε τδν Δημήτριον,

(1) T i ννν Βοδινά κοιτά Μελέτιον.



καλώς γνωρίζουσα δτι ητο ό εύκολώτερος τών βασιλέων πρός 
γάμους. Εκείνος δέ δπήγε, σονεζεύχθη μέ την Αάνασσαν, καί άφή- 
κεκαί φρουράν είς τίιν πόλιν. Γράφοντες οί βασιλείς αύτά πρός 
τόν Πύργον, ένωχλοΰσαν καί αύτοί οί ίδιοι τόν Δημήτριον άργο- 
ποροΰντα είσέτι καί έτοιμαζόμενον. Διότι δ Πτολεμαίος έπιπλεύ- 
σας μέ στόλον μέγαν, διηγίιρεν είς αποστασίαν τάς Ελληνικάς 
πόλεις. 0  δέ Λυσίμαχος έφορμήσας έκ τής Θράκης, έκυρίευε την 
ανω Μακεδονίαν, ό  δέ Πύργος κινηθείς συγχρόνως, κατευθύνετό 
πρός την Βέρροιαν, στοχαζόμενος δτι δ Δημήτριος δπάγων είς 
απάντησιν τοϋ Λυσιμάχου, δπερ καί συνέβη, θέλει αφήσει την 
κάτω χώραν έρημον. Κατ’ έκείνην την νύκτα τώ Ιφάνη εις τόν ύ 
πνον δτί έκαλείτο δπό τοϋ μεγάλου ’Αλεξάνδρου* καί ώς έ - 
φθασεν, ΐδε μέν αυτόν κλινήρη, έλαβεν δμως δποδεξίωσιν και ή- 
κουσε λόγια καλά παρ’ αύτοΰ, δποσχομένου νά τόν βοηθήση προ- 
θύμως. ’Επειδη δέ δ Πύρρος έτόλμησε νά ειπιρ' Καί ήδύνασο, ώ 
βασιλεύ, νά μέ βοηθήσης, ασθενής ώ ν ; Μέ αύτό, άπεκοίθη, τό ο- 
νομα* καί άναβάς Ιππον Νισαίον (1), προέτρεχε. Η βψις αυτη 
% ένύπνιον τόν ένεθάρρυνε* καί διαπεράσας τά μεταξύ μέ τα
χύτητα, καταλαμβάνει την Βέρροιαν, καί έγκαταστησας αύτό*· 
θι τό περισσότερον του στρατού, καθυπέτασσε τά έπίλοιπα διά 
τών στρατηγών, ό δέ Δημήτριος, άφ’ ού εμαθεν αύτά, καί Ακού
σε θόρυβον πονηρόν τών Μακεδόνων είς τό στρατόπεδον, έφο- 
βηθη νά προχωρήση περαιτέρω, μην τύχη καί οΰτοι, άμα πλη- 
σιάσωσι βασιλέα Μακεδόνα καί ένδοξον, φύγωσι πρός αύτόν. 5 -  
θεν καί έπιστρέψας, δπήγε κατά τοϋ Πύρρου ώς ξένου καί μισου- 
μένου ύπό τών Μακεδόνων. ’Αφ’ ού δέ έστρατοπέδευσεν έκεί πλη
σίον, πολλοί /ίρχοντο έκ τής Βερροίας καί έγκωμίαζαν τόν Πύρ
γον ώς άνίχητον είς τά δπλα καί άνδρα λαμπρόν, μεταχειριζό- 
μενον τοός ύποταχθέντας πρ<£ως καί φιλανθρώπως. Ησαν δέ τ ι- 
νές, τούς δποίους έπεμπεν έκεΐ αύτδς δ Πύρρος, καί οΐτινες προσ
ποιούμενοι δτι είναι Μακεδόνες, έλεγον δτι τώρα είναι καιρός νά

(1) Οΐ ίππο ι τ ϊ ς  Νιααίας Ιν τ?ι 'Ασία ΐσαν tots περίφημοι $ '-ί τήν μεγαλοτ»- 
ϊχ  καί ωραιότητά των.

«παλλαχθώσι τοϋ βάρους τοΰ Δημητρίου, καί νά ύπάγωσι μέ τόν 
Πύρρον, ανδρα δημοτικόν καί φιλοστρατιώτην. Εκ τούτου ήρε- 
θίσθητό περισσότερον στράτευμα, καί έζήτουν νά ϊδωσι τόν Πύρ
ρον· καθότι είχε κατά τύχην άφηρημένην τήν περικεφαλαίαν του* 
£ως δτου πάλιν, ένθυμηθείς, έβαλεν αύτην, καί έγνωρίσθη έκ τοϋ 
λόφου, δςτις διέπρεπε, καί τών στρατηγικών σημείων (1), ώςτε οί 
Μακεδόνες έπρόστρεχαν αίτοϋντες σύνθημα· άλλοι δέ έστέφοντο 
κλάδους δρυ'ί'νους, διά τό νά έβλεπαν καί τους περί τόν Πύρρον 
ούτως έστεφανωμένους. ’Αλλά καί τινές έτόλμων να λέγωσι προς 
αύτόν τόν Δημήτριον δτι θέλει πράξει φρονίμως, ύποχωρών καί 
παραιτών τά πράγματα. Βλέπων τό κίνημα τοΰ στρατοπέδου 
δμοιον μέ τούς λόγους τούτους, καί φοβηθείς, έφυγε κρυφίως, έν- 
δυθείς πενιχρόν χλαμύδιον καί καυσίαν (κάλυμμα Μακεδονικόν 
τής κεφαλής). 0  δέ Πύρρος έπελθών, παραλαμβάνει χωρίς μά
χην τό στρατόπεδον, καί άνεκηρύχθη βασιλεύς τών Μακεδόνων,

IB'.
Φθάσας δέ δ Λυσίμαχος, καί θεωρών την καταστροφήν τοϋ 

Δημητρίου ώς έργον κοινόν καί τών δύο, έζητοϋσενώς δικαίωμα 
τόν συμμερισμόν τής βασιλείας. 0  Πύρρος μή έχων είσέτι πίστιν 
πολύ βέβαιαν εις τους Μακεδόνας, άλλ’ εδρισκόμενος έν τφμεσφ 
αύτών αμφίβολος, έδέχθη τήν άξίωσιν τοΰ Λυσιμάχου, καί έμοι- 
ράσθησαν τήν χώραν καί τάς πόλεις. Καί τοΰτο πρός τό παρόν 
ώφέλησε καί τοΐς κατέπαυσε τόν πόλεμον* πλήν δλίγω υςερον 
έγνώρισαν δτι ή διανομή δέν εγεινεν απαλλαγή έχθρας, άλλ άρ
χή Εγκλημάτων καί διαφορας. Διότι δεν είναι δυνατόν νά στέρ- 
ξωσιν ήσύχως είς τά παρόντα, χωρ'-ς νά άδικώσιν, έγγίζοντες

(1) Το κείμενον έχει «στραττιγικοΓς κεράσι». Τίνα λοιπον τα χερατα; Αλλοι 
άλλως εξηγουσιν αύτά* 5ιοτι, έκτος τών συνήθων σηαασιών, εχουσι και τΛν της 
τ ρ ι χ ώ σ ε ω ς  η τών β ο σ τ ρ ύ χ ω ν ,  η σ γ ο υ ρ ώ ν  μ α λ λ ι ώ ν  κοινώς. Εί
ναι γνωστόν προσέτι οτι αί π*ρικεφαλαϊαι τών παλαιών, έκτος του λοφου, ειχον 
κέρατα, οδοντας, άλλα σχήματα προς εκφοοησιν, και ΐππουριν η άλογου ούραν η 
χαίτην, ώς ενίοτε και την σήμερον. ΗμεΓς μετεχειοίσθημεν την καθολου φρασιν 
σ η μ  ε Γα η και π  α ρ ά σ η μ α ,—Βλε'πε έλληνικών Αρχαιολογίαν ίωαννου Ποτ- 
τέρου Top.. Β'. σελ. 24.



καί ψαύοντες άλλήλους, άνθρωποι, των δποίων ή πλεονεξία δεν 
εύρίσκει πέρας οδτε εϊς όρος, οϊίτε είς πέλαγος, ουτε εϊς άκατοίκη- 
τον έρημίαν* τών δποίων τάς επιθυμίας μηδέ ol διαιροΰντες την 
Εύρώπην καί τήν Ασίαν τέρμονες (<) περιορίζουσι. Αλλά πολε
μούν άδιακόπως, έχοντες 'έμφυτον την έπιβουλήν καί τον φθόνον* 
καί έκ τών δύο ονομάτων, τοΰ πολέμου καί τής ειρήνης, καθώς 
τών νομισμάτων, μεταχειρίζονται οίον τύχιρ πρδς τδ ίδιον δφε- 
λος, καί ουδόλως πρός τδ δίκαιον, έπειδη είναι άγαθώτεροι ?ι τ ι- 
μιώτεροι δταν δμολογώσιν δτι πολεμοΰν, ?ι δταν καθ’ ύπόκρισιν 
δνομάζωσι δικαιοσύνην καί φιλίαν την παΰσιν καί διακοπήν τής 
αδικίας. Καί τό άπέδειξεν δ Πύργος* καθότι βαλλόμενος πάλιν 
έμπόδιον είς τίιν αυξησιν τοΰ Δημητρίου, καί κολοβόνων τίιν δύ- 
ναμίν του άναλαμβάνουσαν ώς έκ μεγάλης αρρώστιας, έβοηθοΰσε 
τους Ελληνας, καί έπε'ρασεν εις τάς Αθήνας. ’Αναβάς δέ εις τίιν 
άκρόπολιν, καί θυσιάσας είς τίιν Θεόν (την Αθήναν), κατέβη την 
αύτην Ημέραν, καί είπεν δτι άγαπ$ μέν τίιν πρός έαυτόν εύνοιαν καί 
«Εστιν τοΰ δήμου’ άν δμως εχωσι φρόνησιν, ούδένα τών βασι
λέων είς τό έξής θέλουν αφήσει είς την πόλιν, ούδ’άνοίξει τάς 
πύλας. Μετά ταΰτα εκαμεν ειρήνην μέ τόν Δημήτριον, καί άμα 
μετ’δλίγον άναχωρήσαντος τούτου είς την ’Ασίαν, πάλιν καταπει- 
οθείς ύπό τοΰ Λυσιμάχου, ύπεκίνει είς αποστασίαν τους Θεσσα- 
λούς, καί προσέβαλλε τάς Ελληνικάς φρουράς, εύρίσκων τούς Μα- 
κεδόνας θέλοντας κάλλιον νά στρατεύωσι ή νά μένωσιν άργοί, ούδ’ 
αύτός εχων παντάπασι κλίσιν πρός ήσυχίαν. Τέλος δέ, άφ’ οδ δ 
Δημήτριος κατεπολεμήθη έν Συρίο:, δ Λυσίμαχος εύρών άδειαν και 
μείνας ανενόχλητος, ώρμησεν εύθύς έναντίον τοΰ Πύργου, έν φ 
εύρίσκετο έστρατοπεδευμένος περί την Εδεσαν’ καί έπιπεσών είς 
τάς κομιζομένας τροφάς, τάς έκράτησε, έμβαλών πρώτον εις α
πορίαν τόν Πύρρον* Ιπειτα διέφθειρε μέ λόγους καί γράμματα

(1) Η καλΛ a im  λέξις σώζεται και την σνίμερον παρά τοΐς {ιμετέροις χωρικοΐς 
h  Ηπείρω, στιμαίνουσα τήν χωρίζουσαν τήν ιδιοκτησίαν τών χωραφίων πέτραν» 
και τίτις ύιί παρά τοΐς ί ’ωααίοις rb ονομα του Θεοΰ τών συνοδών (του Τέρμονος)* 
Εθεν και δεν τήν άλλαξα* ουτω συνηθίζω.

τούς πρώτους τών Μακεδόνων, όνειδίζων αύτούς δτι, έκλέξαντες 
δεσπότην άνδρα ξένον, καί άπό προγόνων ύποτεταγμένων πάντο
τε είς τούς Μακεδόνας, διώκουν τούς φίλους καί γνωρίμους τοΰ 
’Αλεξάνδρου έ* τής Μακεδονίας. Καί έπειδη πολλοί κατεπείθον- 
το, δ Πύ^ρος φοβηθείς, έφυγε μετά τής Ηπειρωτικής καί συμμα
χικής δυνάμεως, άπολέσας καθ’ Βν τρόπον παρέλαβε την Μακεδο
νίαν. όθεν ol βασιλείς δέν δύνανται νά κατηγορώσι τούς άλλους 
ανθρώπους, μεταβαλλομένους κατά τό συμφέρον. Διότι ταΰτα 
πράττοντες, μιμοΰνται αύτούς γινομένους διδασκάλους απιστίας 
καί προδοσίας, καί νομίζοντας δτι ωφελούνται μεγάλως δσοι α 
θετούν τό δίκαιον. (ακολουθεί) Π. ΛΑΖΑΡΑΣ.

ΝΕΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

—  Τί συλλογίζεσαι, Αλβερτε ;
— Καλή ίιμέρα, Νικόλαε. Τί συλλογίζομαι, είπες; Μά την 

αλήθειαν, πολλά καί τίποτε.
— Ευγε, ώς ol ήρωες τοΰ ’ΐούστη (*).
— 01 ήρωες τοΰ ’ΐούστη εΐναι numerus, fruges consumere 

nati.
—  Σύ δέ ; . . . .
—  Εγώ . . . .  τό θΰμα τής ανάγκης, ύφ’ ής τά πιεστήρια δια- 

τελώ. 0  νοΰς μου περις-ρέφεται έντός τοΰ κύκλου 3ν περί εμέ διέ
γραψε ώς άτομον έντός τής ήλιακής άκτΐνος. Αλλ’ ή Λίνησις έ
κείνη καί περιστροφή δέν είναι ένέργεια ώς ή κίνησις ^ν μεταδί

(*) ί)  ’ΐωσί|» ’ΐοΰστνις, σατυρικός ποΐ7ΐτίΙς ττ,ς Τοσκάνης, χλευαζων ττ,ν νεο
λαίαν τ ϊ ς  Ιτα λ ία ς  τλν  ένδεικνύουσαν ττ,ν φιλοπατρίαν έν λογοις κα ι ούχ\ tv ερ- 
γοις, παριστα α ύτ ίν  συνδιαλεγομέννιν μετ’ αύτοϋ τοϋ ποίϊΐτοΰ ώς εξ ΐς·

ΡοΕΤΑ ΡοΕΤΑ
Eroi, eroi, (M eglio per noi !)
Che fate yoi ?  0  del presente

Eroi Che avete in mente?
Ponziamo il poi. ®*01

Un tutlo e un nien le κ τλ .



δει είς νέκραν ένόργανον ούσίαν τό ηλεκτρικόν (5ευς·όν τό άπορ- 
ρέον έκ της βολταϊκής στήλης δέν είναι ζωή. Η ενέργεια τοϋ 
νοός είναι ή διάνοια, ή δ’ άπλή κίνησις παράνοια. 0  νους μου καί 
τοι μη ένεργών, κοπιό;· συλλογίζεται καί οΰ- συλλογίζεται πολ
λά καί τίποτε.

—  Καί έχόμενον ίιπότοιαύτης σκοτοδινιάσεως τί πρός σε οΰτοι 
οί δγκωδεις τόμοι έπί τών δποίων κύπτεις τόν αυχένα;

Ζητώ τίιν ένόργανον άρχήν άφ’ ής παράγονται τά έν τού- 
τοις περιεχόμενα γεγονότα' τό ένιαΐον, τήν μονάδα είς τήν πολ- 
λότητα και τήν σύγχυσιν. ΐδέ, είναι αποσυντεθειμένα τεμάχια 
τα όποια προσπαθώ νά συνάψω* είναι ερείπια τά δποία μελετώ 
οπως γνωρίσω τήν καταπεσοΰσαν οικοδομήν. Ούτως άνιχνεύω τό 
παρελθόν καί συμβουλεύομαι τό μαντεΐον τοΰ μέλλοντος. Πλήν 
αμα έργαζόμενον, κυριεύει με αίφνης κρυφίατις δύναμις ώθοΰσά 
με εϊς αχανείς καί απείρους έκτάσεις ενθα ή κόρη τοΰ όφθαλμοΰ 
μου άμαυροΰται, δ ποΰς μου χάνει τό κέντροντής βαρύτητός του, 
κλονίζομαι καί πίπτω ώς άπνουν σώμα πίπτει. Τοιουτοτρόπως 
συμβαίνει οτι άφ οΰ άπειράκις εφερα τόν λίθον εις τήν κορυφή» 
τοΰ άποκρήμνου καί ύψιτενοΰς δρους, άπειράκις ό λίθος καταπί
πτει είς την δπώρειαν αύτοΰ καί έγώ μετ’ αύτοΰ καί οί κόποι μου.

Τό εργον είναι διασκεδαστικόν. Πλήν ρανίς ένδελε^ίζουσα 
και πέτραν κοιλαίνει, ό όρφεύς ένίκησε τόν ^Αδην.

—  Αλλ’ ή ειμαρμένη νικ$ πάντα. 6  ’Ορφευς ένίκησε τόν 'Αδην, 
#χι δμως τήν είμαρμένην.

“■—Αλήθειαν λέγεις. .  . καί οί άλχημισταί διά τοΰτο ουδέπο
τε κατώρθωσαν νά έξάξωσι τόν χρυσόν έκ τής καμίνου.

— Αανθάνεσαι' οί άλχημις-αί δέν έδυνήθησαν νά έξάξωσι τόν 
χρυσόν έκ τής καμίνου ούχί άναγκαίως, άλλά διότι ήπατώντο 
ώς πρός τήν μέθοδον καί τόν τρόπον τής έργασίας. Διά νέων με
θόδων σήμερον κατασκευάζεται καθαρώτατος καί έν άφθονί$. Οί 
εύηθεις μόνον Οπάγουσιν ΐνα προμηθεύωνται έξ αύτοΰ είς τήν Αυ
στραλίαν καί Καλιφορνίαν, δπου αδεται δτι άνανεοΰται ή συμφο
ρά τοΰ Μίδου.

— Τί λέγεις; χωνευτήρια λοιπόν καί φυσητήρες καί λέξεις κα- 
βαλιστικαί καί τοιαΰτα διαβολοτεχνάσματα, όλα περιττά; Καλά’· 
καί ποία ή νέα μέθοδος;

— Η αριθμητική.
— Μά τό ναί, γνωρίζω τόν άβακον καί τόν χρυσόν δέν 

ηΰρον.
>—Διότι δέν ήξεύρεις νά έφαρμώσης άπλουστάτην αριθμητικήν 

έργασίαν ήτις δνομάζεται πολΧ αηλασιαον«ί?.Ηξεύρεις άφηρημέ- 
νως δτι δίς δύο κάμνουν τέσσαρα, άλλ* έμπράκτως αγνοείς πώς 
γίνεται αύτή ή πολύτιμος έργασία.

— Καί ποΰ μανθάνω το;
— Είς πολλά σχολεία. Σέ προειδοποιώ δμως δτι έν έκάςιρ τού

των κάθηται καθηγητής δ Μεφιστοφέλης ?ι ύφηγϊιτής είς έκ τών 
δορυφόρων του, άναλόγως τής σπουδαιότητος τοΰ μαθήματος.

— Εασον τάς αλληγορίας χαίρειν. Αφησέτας είς τους ποιητάς. 
Σί> δέ είπέ μοι είς ευληπτον πεζόν λόγον ποιον είναι τό άξιολο— 
γώτερον σχολεΐον δπου τις μανθάνει τήν πρακτικήν μέθοδον τοΰ 
πολλαπλασιάζειν τήν μονάδα.

— Τό χρηματιστήριον.
— όζει κλέπτου.
■— Καί τί σημαίνει κλέπτης;
— ύ ;  πρός αύτό, συμβουλεύου τούς Πανδέκτας σου.
■—Οί Πανδέκται οί ΙμοΙ διακρίνουν άμεσον έ ζ  έμμεσου κλο

πής. ’Αμφότεραι είναι έγκληματικαί πράξεις, ήθικώς θεωρούμε- 
ναι, ούχί δμως καί κοινωνικώς.

——Περί τον αύτόν τόκον δ ι Απορίαν δ ια τρ ίΰ ε ις , φίλε μου. 
Ούσιωδώς θέλεις νά εϊπ^ς τό τετριμμένον*Γ^«ώτ?κ *a l πλούτος  
ε ίν α ι δύο.

— Τοΰτο έξαρτάται έκ τοΰ τρόπου τοΰ νοεΐν τόν δρον τ ι -  
μιότης.

— όπισθοδρομοΰμεν είς τόν Βολταΐρον* τετέλεσται, ’Αλλ’, ώ 
θαυμάσιε, ή αρετή είναι χρήμά τι προβληματικόν;

— ΰ  αρετή είναι ή αλήθεια καθότι άγαθόν μόνον είναι δ,τι ά-



ληθές. Πλήν τίς έκαυχήθη δτι γνωρίζει τίιν αλήθειαν (*); ’Εν τοΐς 
άνθρωπίνοις απαντάς σύμμικτα τδ αληθές μέ τδ ψευδές, τδ άγα
θδν μέ τδ φαΰλον, τδ περικαλλές μέ τδ άκαλλές, δυνάμει νόμου 
αναγκαίου καί άναποδράστου.— Η κοινωνία σήμερον είναι ούσιω- 
δώ; β ιομ ηχα ν ικ ή  χα ί έμποριχή. Εξεφανισθεισών τών κοινωνι
κών ανισοτήτων, 6 άρτι δούλος καί εξάρτημα χθονδς άνθρωπο; 
γινόμενος απελεύθερος έξελέξατο οίκειοθελώς τδ πεδίον έφ’ φ 
ίίρξατο άκωλύτως νά έξασκή τάς δυνάμεις του. Πλήν ή Ελευθερία 
δέν Ισοπεδοΐ τούς Ανθρώπους. ’Εξαλείφει μέν τάς τεχνητάς, δια
τηρεί δέ τάς φυσικάς ανισότητας, όταν ουν ή καταγωγή, η φυ
λη, τδ προνόμιον ούκέτι διέκρινον άνθρωπον άπ’ άνθρώπου, 
ή εύφυΐα καί ή ανατροφή διέκρινον αύτούς. Αλλ’ίι εύφυΐα είναι η 
θική δύναμις άνωτέρα τής ύλικής δυνάμεως τοΰ Κυρίου Επί τοΰ 
ύπεξουσίου, τοΰ άρχοντος Ιπί τοΰ δούλου χθονός. Αρα ήλλαξεν ή 
σκηνή, τδ δράμα δμως δπερ τδ θέατρον τοΰ κόσμου παριστοί 
Ιμεινε τδ αύτό. Βλέπεις ώς έβλεπες δεσπόζοντας και δεσποζο- 
μένους* νέα βασανιστήρια καί νέους βασανιζομένους. Πώς δέ κα- 
τώρθωσεν δ άνθρωπος νά δεσπόζ·/) Ικεΐ δπου ίσα είναι τά δικαιώ
ματα τών πολιτών; Πώς Επέτυχε νά Ικανοποιήσω τδ δρμέμφυ- 
τον αΰτοΰ τοΰ έπιβάλλειν έαυτδν καί τδ έαυτοΰ θέλημα τοΐς άλ- 
λοις δμοίοιςτου; Συνεκέντρωσε δλας τάς διανοητικάς του δυνά
μεις δπως άνακαλύψη μέσον οίονδήποτε πρδς Επίτευξιν τοΰ σκο
ποΰ του, καί τδ μέσον τοΰτο είναι δ κΛοΰτος. 0  πλοΰτος είναι 
συντελεστικώτατον μέσον δεσποτείας, καθότι δ άνθρωπος είναι 
πλάσμα άργυρώνυτον καί άργυρόδουλον. Η Εμπορία πρδ πάν
των παρήγαγε τδν πλούτον καί ή βιομηχανία, όθεν ή τωρινή 
κοινωνία ελαβε τδν τύπον τή; βιομηχανίας καί έμπορίας. βμπο- 
ρεύου καί θέλεις πλουτήσει. Τίς σε απαγορεύει νά Εμπορεύεσαι καί 
νά πλουτήσης; Αν ή άρετή σέ άπηγόρευε τδν πλοΰτον, ή αρετή

(1) Το σόφ ισμα  του διαλογιζοίΑενου etvat το'σον προφανές, ώστε οϋδε χρ ίζει α
νασκευές. Συνίσταται 5ε είς το36’,8τι συγχίζεται X ΐθική άλιίθεια (ΐε τήν (/.ετα- 
φυσικιήν. Η '/,Ο'./'Γ, άλΐβεια εΐνοιι ο δεκάλογος τ ις  συνειδιήσεως έγκεχαραγ^ενος υ
πό τοΰ θείου δακτύλου Ιν τϊή καρδία παντός άνβράπου, εΐναι πρός τούτοις ο άπο- 
κεκαλυ(ψ,ενος λόγος. 6  έκδοτες.

?θελε σέ καταδικάσει νά ησαι δ δούλος τής τωρινής κοινωνίας. 
Πλήν σκέφθητι δτι πλούτος είναι έργαλεΐον κατάπιέσεως, δτι δ 
πλούσιος τείνει άνενδότως είς τδ νά Εξασκή Εξουσίαν δεσποτικήν 
έπί τοϋ δμοίου του ουτινος αγοράζει μέ τδν αύτδν χρυσδν σώμα 
καί ψυχήν. Σκέφθητι πρδς τούτοις δτι ol Εν κοινωνία βιοΰντες άν
θρωποι κατατάσσονται εις δύο μεγάλας τάξεις, καταπιεζόντων 
καί καταπιεζομένων. Δέν είναι μέσος δρόμος* είναι δύο άκρα ών 
σοι άφίνεται ή Εκλογή.

— Μελαγχολεί;, φίλε.
— Μελαγχολώ;
— Ναί. Είσαι δ Ζωΐλος τής κοινωνίας καί ζωγράφος κατά τδ 

δφος τοΰ Rembrandt. Αί σκιαί τής γραφής σου πλεονάζουσι. Εγώ 
λ. χ. πιστεύω δτι δέν είναι Εμποδισμένον είς πάντα τίμιον άν* 
θρωπον νά ζή είς τήν κοινωνίαν χωρίς νά προσκόπτιρ είς τά δύο 
άκρα περί ών συ είπας. Πιστεύω άκόμη δτι δέν είναι άφευκτον νά 
ηναι τις έμπορος ΐνα τοποθετηθή άνέτως έν αύτή, ο&τε τοι»ς βλέ
πω όλους πραγματευτάς τούς ανθρώπους.

— Είθε ή πίστις σου νά σέ σώσν;! Πλήν τδ νά πιστεύτι τις ού
τως ?! άλλως είναι άδιάφορον ώς πρδς τδ αληθές τοΰ πράγματος. 
Ηξεύρείς διατί δέν βλέπεις δλους Εμπόρους τοίις συζώντας μετά 
σοΰ έν τή κοινωνία; Διότι ol μεγάλοι παλαιοί κτηματίαι δέν έ- 
ξωντώθησαν, διότι δ νέος νόμος δέν ϊσχυσεν άκόμη νά καταστρέ- 
ψη τάς συνεπείας τού παλαιοΰ νόμου, διότι ή Εποχή μας είναι 
μεταβατική, διότι . . .

— Ζητώ συγγνώμην. Οί γραμματολόγοι, ol ποιηταί, ol ιατροί, 
ol δικηγόροι, οί καλλιτέχναι οίον ζωγράφοι, γλΰπται, αρχιτέ
κτονες κλ. μήπως άρα λέγεις δτι μετέρχονται τδ Εμπόριον;

— Λέγω. Ουτοι οδς ώνόμασες Εμπορεύονται κατά τδ μάλλον 
καί ήττον έπικερδώς. ό  καλλιεργών τήν έπιστημην χαριν τής 
Επιστήμης καί τήν τέχνην χάριν τής τέχνης βράδιον ?ι ταχιον 
αποθνήσκει έκ τής πείνης^?! μεταμελείται καί κόπτει άλλον 
δρόμον.
 ̂ — ’Αλλ’ άν πραγματικώς τδ’ ίδιωτικδν συμφέρον καί δ Εγωί·;
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σμός ύπερισχύει έν τή άνθρωπίνΐ} ψυχή παντός άλλου αισθήμα
τος, άπορώ πώς δεν διαλύεται δ κοινωνικός δεσμός καί δέν κατα- 
βιβρώσκομεν άλλήλους ώς άν ίίμεθα καννίβαλοι.

— Δέν εννοείς, καλέ άνθρωπε, δτι ή πολίτικη κοινωνία σήμε
ρον μεταβάλλεται είς μίαν μεγάλην έμπορικήν έταιρίαν ητις συν- 
τηρηθήσεται δυνάμει τών αύτών νόμων δι’ ών Οπάρχουσιν αί μι- 
κραι έταιρίαι ας νΰν βλέπεις; 0  σήμερον μελετών Δημόσιον Δί
καιον χάνει τόν καιρόν του* άντί τούτου πρέπει νά κάμιρ απο
κλειστικόν άντικείμενον τών έρευνών του τήν Πολιτικήν Οικο
νομίαν.

— Συμπεραίνω ότι σύ εΐ έξ όλης ψυχής καί έξ δλης διανοίας 
έμπορος.

— Φίλε μου, σέ έξέθηκα νόμον τής κοινωνίας. Δέν έλάλησα 
περί Ατομικοτήτων, άλλά περί κοινωνικών δμάδων. Ο άνθρωπος 
έν τφ  Κράτει καί έν τή κοινωνί^ Οποστόί πολλάς μεταβολάς* δ 
άνθρωπος έν τή φύσει διατελεϊ πάντοτε £ν καί τό αύτό δν. Μή 
έρωτδίς τί είμαι, ή έστω σοι Ικανή ή έξης άπάντησις’ είμαι άλ- 
γοΰσα άτομικότης. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝϊΚΤΟΒΙΓΛΑΣ.

ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΤΣΙΟΑΟΓΙΚΑ 

ΕΥΚΑΤΑΑΗΠΤΑ.

(σ υνέχ ε ια ).

Τό Παρασκεύασμα ή Σύστημα τώ ν Κ ινήσεων.
9. Οστά και σ*£· ΐ̂Γ0('·“ ΐπάρχει εις τό άνθρώπινον σώμα 

μία ποσότης όστέων (περί τά διακόσια έξήκοντα), άτινα συμ
πλεκόμενα μεταξύ αύτών καταρτίζουσι τόν δπλισμόν τρόπον τι- 
να και τό πρόπλασμα αύτοΰ τούτου, χρησιμεύοντα είς τό νά 0- 
ποστηριζωσιν αύτό, νά τφ  δίδωσι τό καθόλου σχήμα, νά παρέ- 
χωοιν ένέργειαν είς τάς κινήσεις καί νά προφυλάττωσιν είς κα
ταλλήλους κοιλοτητας τά άναγκαΐα είς τήν διατήρησιν τής ζωής 
έντόσθια. Η δέ ενωσις αδτη τών όστέων καλείται Σκελετός.

Τά δστα σχηματίζονται Οπό μεγάλης ποσότητος μεταλλικών ού- 
σιών συγκρατουμένων δι’ δλίγης ζωικής ούσίας, καί καλύπτονται 
πδσαι Οπό ύμένος ίι μεμβράνης λεγομένης Περιόστεον.

όταν τα δστα εχωσιν δλίγον πάχος ή δγχον, είναι πυκνότατα 
καί δίχως κενών έσωτερικών'δταν δέ μέγα, ε&ρίσκονται ναί μέν 
πολυ πυκνά είς την έπιφανειαν, πλήν είς τά ένδον, λίαν πορώ
δη καί πλήρη μιας ούσίας άπλής καλουμένης μυελός. Ταΰτα δέ 
έμφαίνονται έσχηματισμένα Οπό έλαχίστων λευκωπών έλασμάτων 
ή πετάλων στερεών καί στενώς ήνωμένων πρός άλληλα.

Τά δστα τών παιδιών είναι τρυφερά καί ώς έκ τούτου εύλύ- 
γιστα* ή σκληρότης αύτών αυξάνει μετά τής ήλικίας, άχρις ο& 
κατά τό γήρας άποβαίνωσι σκληρότατα, άλλ’ ένταυτφ πολυ εύ
θραυστα καί μάλλον Οποκείμενα είς τά κατάγματα (είς τό τσά
κισμα).

1 0. Η ενωσις τών διαφόρων δστέων πρός άλληλα δνομάζε- 
ται αρβρωσις' καί αυτη γίνεται κατά πολλούς τρόπους, καθ’δ
σον αύτά μέλλουσι νά ηναι σταθερά ή κινητά. Ουτω τά δστα, 
δσα σχηματίζουσι τό κρανίον, Οπάρχουσιν ήνωμένα πρός άλληλα 
πολύ στερεά δι’ άκρων ή χειλέων κροσσωτών καί όδοντωτών* ό 
τρόπος αύτός καλείται ραφή. Αλλα δέ δστα είναι ώς εμφυτευ
μένα είς άλλα, καθώς οί όδόντες είς τάς σιαγόνας, καί τλπ .

11. Οταν τό δστοΰν δφείλιρ νάήναι κινητόν, τότε τά δύο μέ
ρη τών όστέων τά δποία θέλουσι χινεΐσθαι τό Ιν έπί τοΰ άλλου, 
εύρίσκονται λεΐ* καί στρογγύλα, καί προσέτι έσκεπασμενα Οπό 
μεμβράνης ελαστικής και πάντοτε βρεγμένης, έχούσης ονομασίαν 
Χόνδρος, ώςτε τοιουτοτρόπως τά κινήματα καθίστανται εύκο- 
λώτερα, καί αί σφοδραί συγκρούσεις παρεμποδίζονται. Οί χόν
δροι ούτοι, οί σύνδεσμοι καί άλλα μόρια ανάλογα, δσάκις βρά- 
ζωνται ή θερμαίνωνται, γίνονται μαλθακά ή άπαλύνουσι* δταν 
δέ ψυχραίνωνται, σκληρύνονται. Αύτά ταΰτα δ χυδαίος λαός κα
κώς ονομάζει νεΰρα ώς οί παλαιοί, έν φ τά άληθή νεΰρα είναι τά 
λευκά νήματα, άτινα σύγκεινται έκ μιας ούσίας δμοίας μέ τήν 
τοΰ έγκεφάλου, καί διανέμονται καθ’ άπαν το σώμα.



4 2. Πρός διατήρησιν τής ένώσεως τών όστέων, ώς μή δυνα- 
μένων άφ'Εαυτών, χρησιμεύουν οί οδτω λεγόμενοι σύνδεσμο ι, 
συγκροτούμενοι Οπό πεκίων (pellicole) σφόδρα συμπαγών καί 
νημάτων ίσχυρωτάτων, λευκών καί ελαστικών. Οί σύνδεσμοί 
ουτοι εχουσι ποικιλωτάτας διαθέσεις, κατά τά σχήματα καί τάς 
χρήσεις τών αρθρώσεων, ή  σπουδή αύτών καλείται Σ υνδεσμολο
γ ία , καθώς λέγεται 'Ο στεολογία  ή τών ός-έων καί τοΰ σκελετοΰ.

1 3. Μέρη ζοΰ σχελεζοϋ'— ύ  σκελετός, ώςπερ τό σώμα, διαι
ρείται είς κεφαλήν, κορμόν καί άκρα. Η κεφαλή συντίθεται έκ 
τοΰ κρανίου  καί τοΰ προσώπου. Εν τφ κρανία» διακρίνονται 
πολλά όστα, σχηματίζοντα ώς Ιν είδος ώοειδοΟς θήκης πρός εγ- 
κλεισιν τοΰ Εγκεφάλου’ τά κυριώτερα εΐναι τό μετω π ια ΐον  ?ι 
σζεφανια ΐον  έμπροσθεν, τά βρεγματικό, είς τό πλάγιον πρός τά 
άνω, καί δποκάτω αύτών τά χροζαφ ιχά , δπισθεν τό ίν ιχ όν. Πολ
λά δε συνενοΰνται ΐνα σχηματίσωσι τήν βάσιν τοΰ κρανίου, Επί 
τής δποίας στηρίζεται δ Εγκέφαλος. Κατά τήν ^ηθεΐσαν βάσιν 
είιρίσκονται πολλά τρήματα ϊ) τρΰπαι είς διάβασιν τών νεύρων, 
καί καταμεσής, τό ίν ιχ όν  ή μ έγα  χεφαΧιχόν Τρήμα, δθεν διέρ
χεται δ νωτιαίος μυελός  ̂ τό παχί» νεΰρον τό προβαΐνον κατά 
μήκος τής ράχεως.— Είς τό πρύσωπον παρατηρούνται διάφορα 
δστά, ώς αί άνω  καί κάτω σ ιαγόνες , τά ρ ιν ικ ά , καί τλπ (α).

(’Ακολουθεί) Π. ΛΑΖΑΡΑΣ.

(α) έ ν  τδ  προτιγοιψένω τούτου Αρθρο σελ. 407 άνΐγίνωσ/.ε άντι τοΰ φ ι λ  ο σ ο  -  
φ ι x ως, φ ΐίσι ο λο  γ  ι x ως.
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