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Π Ρ Ο K H  P Y S I 2 .

T οϋ Έρανιστοϋ ή εχδοσις διακοπεϊσα προς χαιρ&ν μέ λύπην 
άλλ’ οχ: καί μέ ζημίαν των συνδρομητών, οί'τινες έλαβον πλήρη 
τά δώδεκα τοϋ πρώτου έτους φυλλάδια, συγκείμενα μάλιστα έξ 
£γ§οήκοντα τυπογραφικών φύλλων αντί έδδομήκοντα κα! δύο εις 
ά και μόνα περιωρίζετο των έκδοτων ή δπόσχεσις, επαναλαμβά
νεται ήδη κατά τάς ευχάς τοϋ φιλομαθούς κοινοϋ επ’ αισιωτε- 
ροις οίωνοΤς.

Εις τους ές τοϋ πρώτου έτους συντάκτας προσετέθησαν ή'δη 
πολλοί άλλοι έκ των έν τη πρωτευοΰση ελλογίμων καί επι
στημόνων άνδρών, συμπροβυμοΰμενοι εις τοϋ συγγράμματος τού
του τήν πρόοδον καί βελτιωσιν ή διοίκησις τοϋ έργου διετέθη 
καταλληλότερο·/' ή εκδοσις των φυλλαδίων* ήτις καί τδ πόνημα 
παρεΤχε δυσποριστότερον καί τήν έγκαιρον έκδοσιν πολλάκις έμπο- 
διζεν, ενίοτε δέ καί κόρον παρεΤχεν εις τήν ό'ρεξιν των αναγνω
στών, περιωρίσΟη εις τέσσαρα έως πέντε τυπογραφικά φύλλα, 
καί ή ετήσια συνδρομή κατεβιβάσΟη άπδ τριάκοντα εις είκοσι 
δραχμάς διά τε τους έντδς καί τους εκτός τοϋ Κράτους συνδρο- 
ρ,ητάς, εις τρόπον ώστε τοϋ λοιποϋ, ή ΰλη θέλει είναι ποικιλω- 
τέρα καί οι’κειοτέρα εις-τδν σκοπόν τοϋ συγγράμματος, ή έκ- 
δοσις τακτικωτέρα, γινόμενη πάντοτε ακριβώς κατά τας ώρισμε- 
νάς περιόδους, ή άνάγνωσις μάλλον είάρεστος καί οσον οϊον τε 
πλείστης καί ώφελείας και τέρψεως προςενος και τέλος η άπο- 
κτησις εφικτή είς περισσοτέρους.

Γενόμενοι έξ άρ7ής συνεργοί εις τήν άφιλοκεροη προθυμίαν 
των κατά πρώτον άναλαβόντων τήν κα! ήδη άμισθον συνταςιν τοϋ 
μόνου ιδίως φιλολογικοϋ τής Ελλάδος περιοοικοϋ συγγράμμα··: 
τΟς, καί πληροφορηΟέντες, εκ τών πραγμάτων αύτών, τοϋ έργου 
τδ κατά πολλούς λόγους χρήσιμον, ιος συντελοΰντος κα! είς της 
γλώσσης τήν μόρφωσιν καί, το κυριώτερον, εις τών κοινωφελών 
γνώσεων τήν ευκολον καί ταχεϊαν διάδοσιν εις εκείνην μαλίστ* 
τήν τάξιν καί ήλικίαν τών αναγνωστών, είς τους όποιους τ>ον 

cTijrtf vtscc sYCiASiSCi οεν ΐϋ -τά τχ ·
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μεν παντελώς νά γίνωμεν χαί πάλιν όργανα τεϋ ζήλοο της νέας 
των παλαιών καί νέων συντακτών ομάδες καί νά άναϊεχθώμεν 
τήν ίακάνην καί τήν φροντίδα τής έκτυπώσεως μ’ ολα τά εμ
πόδια εσα άπαντα των άρτισυστάτων έργων ή ευ δοκ ιμ εί*  έλ- 
πιζοντες νά ευρωμεν εϊς τήν φιλομάΟειαν τοϋ κοινοϋ ικανήν 
συνδρομήν /.at βοήθειαν.

Είνα: τώ εντι αισχύνη εταν ή Κωνσταντινεύπελις και ή 
Σμύρνη άντιφιλοτιμεϋμεναί, έχευσιν ήδη ή μεν δύο φιλελογικά 
συγγράμματα, τήν Μ έ λ ι σ σ α ν  καί τήν Π ε ρ ι σ τ ε ρ ά ν ,  ή δ έ  
εν τήν Φιλολογίαν, ή Ε λλ ά ς, ή πρώτη Ιστία πάσης γνώσεως 
χαί σοφίας, άφ’ ευ χαί νϋν έδωχε πρώτη τήν ώθησιν πρός τήν 
νέαν ταύτην πνευματικήν χίνησιν, νά ήρεμη, ώς νά άπέκαμε με
λ ί;  χινηΟεΐσα, έν ω προορισμός αυτής είναι νά τρέξϊ) ώς άλλο
τε ακάματες εις τον c-εΤον άπεδΰθη δεύτερον τούτον τής άνα- 
χτήσεως των φώτων αγώνα. ’Αφ’ ου διά τεϋ κραταιοϋ τευ βραχίο
νες δ νέες ελλην άπέδωκεν εις τήν ’Ελευθερίαν τήν άρχαι'αν 
καθέδραν της, πρέπει διά τεϋ νεόςτου νά παρασκευάση κάδεδον 
χαί είς τάς αχώριστους τής ’Ελευθερίας άδελφάς, διά νά άκουσθΐ) 
χαί πάλιν είς τά περιώνυμα τής Βοιωτίας χαί τής Φωκίδες ορη 
αντί τής τραχείας άγριων λύκων χαί άλωπέκων υλακής ή μελί
φθογγος φωνή τεϋ καλλίστου χοροΰ των θυγατέρων τής Μνημο
σύνης.

Μόνη φιλολογικής τίνος εφημερίδες ή εκδοσις δεν εΤναι βε
βαίως τόσον θαυματουργός, οδό’ ημείς εϊ'μεθα τοσοϋτον φίλαυτοί 
ώστε νά «ποδώσωμεν εις αδτήν τήν τεράστιον ταύτην δύναμιν 
«Τναι ομως άναντιρρήτως εν των δραστιχωτέρων μέσων άφ’ οσα 
έ νεώτερος πολιτισμ-ός έπενίησε πρός φωτισμόν των πολλών, 
χαί άφ’ οσα ή ιδιωτική χειρ δύναται νά προσφέρη εις τον ιδιώ
την Λαόν.

Διδάσκαλος περιφορητός, περιφέρεται άκαταπαύστως καί κατά 
γην καί κατά θάλασσαν" ή αστυνομία δεν τδν ζητεΐ διαβατήριον, 
τεϋ θέρους ό καΰσων καί τεϋ χειμώνες ό παγετός δεν άνεχαι- 
τίζει τόν δρόμον του. Σέ ευρίσκει πανταχοϋ καί εις τόν περ'- 
κλυστεν σκόπελόν σου καί εϊς τόν απότομον βράχον σου καί επί 
τής άέάτου ερήμου σου. ’Εμφανίζεται μέ τήν αυτήν παρρησίαν
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y.at με τδ αΰτδ ένδυμα και είς τούς πολυτελείς οίκους τών 
πλουσίων καί ύπδ τήν ταπεινήν στέγην τοϋ πένητος. Δεν δι
στάζει νά συγκαθήϊη μετά τών ίίχετών σου εις τον πρόδομον, 
χαί σέ παρακολουθεί είς τ ϊν  ξενώνα , είς τδ ταμεΐον της 
σπουδής σου, εις τον γυναιχωνίτην καί είς αυτά τά άδυτα τοϋ 
κοιτώνός σου. Εισέρχεται' σωκρατικώς εις τδ έργαστήριον τοϋ 
τεχνίτου , αδιαφορών άν είναι καλλιτέχνου ή βαναυσουργοϋ, 
είς τδ πρατήριον τοϋ μεγαλεμπόρου καί τοϋ καπήλου, είς τήν 
λέσχην_ είς το καφφενεΐον, πανταχοΰ, καί επανέρχεται περιο
δικών, κρούων τάς ποικίλας τών παντοδαπών τούτων καταγω
γίων θύρας, μή αναπαυόμενος μήτε νύκτα, μήτε ή μέραν, μή
τε εορτήν, μήτε καθημερινήν. ’Αν σέ εΰρη κοιμώμενον σέ έ
ξυπνα, άν τρώγωντα παρακάθηται είς τήν τράπεζαν σου, άν 
εϋθυμοϋντα γίνεται κοινωνδς τής ευθυμίας σου ευάρεστος. Σχο- 
λεΐοντου είναι πας τόπος, ώρα τής διδασκαλίας του ό χρόνος 
ολόκληρος. Κατορθόνει νά τδν άγαπώσιν ολοι καί μόνοι νά τον 
λησμονώσιν οί εισαγγελείς. Είναι τεκνον γνήσιον τών ήθικων φιλο
σόφων τής αρχαιότατος" χωρίς πάθος, άλλ’ ουχί καί χωρίς φρόνη
μα, ψέγει άνευ πικρίας και έπαινε? άνευ κολακείας' χολή του είναι 
τδ μειδίαμα, κέντρον του ή άστειότης. Βλέπων τδ κακδν ή τδ 
μάταιον, δέν οργίζεται, δέν αγανακτεί, λυπεϊται μόνον, οίκτείρει 
ελεεί- ή φωνή του είναι π ρ ό σ ε χ ε .  Τδ άγαθδν, οπου τδ ίδή 
τδ θαυμάζει, τδ αγαπά πρώτος αύτδς, τδ κηρύττει έπειτα, και 
προσπαθεί νά τδ καταστήση καί είς τους άλλους αγαπητόν 
έργον έχει τδ διδάσκειν, τδ φωτίζει-/ σκοπόν του τδ ώφελειν 
δόξαν του, διότι δέν είναι παντελώς «φιλότιμος, τήν καρποφορίαν' 
Μή :δν άποβάλετε, ή προαίρεσίς του είναι ευμενοϋς ύποδοχής άξίαι 

’Εν ’Αθήναις, τήν 30 Μαρτίου 1842.
Έ μ .  A r t ω ηάόης-

Σημ. Ή  Β / περίοδοί άρχεται άπδ I Μαΐου" τδ δε Α. φυλλάδιον οι*- 
ν^μεται την 2 Ιουνίου.

Έ τη σ ία  συνδρομή δ·.α το ϋ ; Ιντδ ; καί ΐκ τ δ ί τοΰ y.f ά ττ» ; συνορ· · 
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ΦΥΛΛΛΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.
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Ο ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΓΑΛΕΡΟΧ.

'θ  Πίνδαρο; γεννηθείς το Ιαρ τοϋ 52*2 έτους προ Χρίστου 
(  Ολυμπ. 64 , 3) ευρίσκετβ περί τόν μεσημβρινόν τής άνβρωπί- 
νης Ελαίας, δτε ό Ξέρξης έΕεστράτευσε κατά τής 'Ελλάδος καί 
αί μάχαι των Θερμοπυλών καί τής Σαλαμΐνος έδόξασαν τους "Ελ
ληνας* δεν είχε δ’ ύπερβή άκόμη πολΰ τό μέσον τής ηλικίας του, 
επειδή έκ πιθανών τεκμηρίων συμπεραίνεται, δτι έζησε περί τά  
όγδοήκοντα ετη. Ανήκει άρα είς εκείνην τοϋ 'Ελληνικού γένους τήν 
εποχήν, ήτις δύναται νά όνομασθή πλήρης μέν ώριμότης τής νεό- 
τητος, άρχή δέ τής ανδρικής ήλικίας, είς τήν όποιαν ή δραστηριό- 
της, ή σπαργή καί ό ανυπέρβλητος ενθουσιασμός πρός τάς πρά
ξεις ενοϋται μέ ίσχυράν τινα πρός τήν παίδευσιν, τήν ευρεσιν τής 
άληδείας καί τήν άπόλαυσιν τοϋ καλοϋ φοράν, προμηνύουσαν η 
φερουσαν ήδη ώραιοτάτους καρπούς. H ιδιοφυής παίδευσις, ήτις 
μετά τόν Περσικόν πόλεμον άνεπτύχθη είς τάς Αθήνας, ήτον ά. 
*ομη πρός αυτόν ξένη, καί η το μέν σύγχρονος τοϋ Αισχύλου καί 
έΟζύμαζε τό κατά τους τ:ΐ:σικοΰς πολέμους έξαρμα των Αθη-

1.



ν&ν, τάς δττοίας όνομάζε* ίοστεψάνους χα ί ά ο ιδ ίμονς,'Ε Λ .Ιά*  
(Ίοςfpe ic/ta , d a iu in o r  χτοΜ εθρον., άλλ’ αί ττ/,γαΐ, δΟεν ήντλη» 
«τε τήν πνευματαήν του τροφήν, άνηκουσιν εις τον ττροτοΰ χρόνον 
καί είς τήν αίολοδωρικήν Ελλάδα* δθεν χωρίϊ&αεν αύτόν από τοϋ 
συγχρόνου του Αισχύλου, τοΰτον μέν τοποδΐτοϋντες έπί τη? δύρας 
της νεωτέρας έλληνικής γραμματείας, τόν δέ Πίνδαρον έπί τοϋ 
δέρατος τής άίχαιοτέρας.

Πατρίς τοϋ Πινδάρου ήτο κώμη τις, Κυνός ΚεοΛα* λεγομένπ, 
κείμενη είς τήν επικράτειαν τών Θηβών, τής άξιολογωτέρας πόλε- 
ως της Βοιωτίας. Αν καί ή φωνή τών άοιδών τής Πιερίας καί 
τών ενοποιών τ7,ς ήσιοδείου σχολής ειχεν ήδη σιγησνι -προ ~ολ* 
λοΰ είς τήν Βοιωτίαν, έσώζετο όμως ακόμη πολλή άγάπη π·ρός τήν 
μουσικήν καί τήν ποίησιν, ήτις είχεν ήδη τραπή καί έκεϊ ένωρής ττρός 
τήν λυρικήν καί τήν χορικήν άσματουργίαν. Πόσον δε τών τεχνών 

τούτων ή άσκησις ήτο τότε έξηιτλωμένη είς τήν Βοιωτίαν, συμ- 
“περαίνεται έκ τούτου, δτι είς τήν νεαράν ηλικίαν τοΰ Πινδάρου 
δύο γυναίκες, ή Μύρτις καί ή Κορίννα, ή μεν έξ ’Ανδηδόνο:, ή δέ έκ 
Τανάγρας τής Βοιωτίας εϊχον απόκτηση δόξαν μεγάλην είς τό ρη- 
6έν της τνοιήσεως είδος. ’Αμφότεραι ήσαν εφάμιλλοι τοΰ Πινδάρου 
είς τήν Ποίησιν· καί ή μέν Μύρτις συνήθισε πτρος αύτόν περί τοϋ 
άθλου είς δημοσίους αγώνας, ή δέ Κορίννα, καί τοι είποΰσα

« Μίμϊομη οέ κή λιγούραν Μούρτιο’ ίώνγα,
« Οχι βάνα οοΰσ’ εοα Πινίάροιο τ.οτ εριν' 

λέγεται δμως δτι καί αυτή φδονήσασα ϊσως τήν αύξάνουσαν δό
ξαν τοϋ Ποιητοϋ, πολλάκις άντηγωνίσΦ/ι ~ρός αύτόν δημοσίως, 
καί κατά τόν Αίλιανόν (ποικ. ίστ. ΧΠΙ, 24) πεντάκις τόν ένί- 

κησεν. Ο περιηγητής Παυσανίας εΐδεν είς Τάναγραν, τήν πατρίδα 
τής Κορίννης, σωζομένην έτι εικόνα, ήτις παρίστανε τήν ποιήτριχν 
άναόέουσαν τήν κεφαλήν με ταινίαν ένεκα τής προς τόν Πίνδαρον 

νίκης εν τώ άγώνι* νομίζει δέ, δτι αυτή έχρεώστει τήν νίκην της 
dyi τοσον είς τήν μεγαλν;τέραν άςίαν τών ποιημάτων της, δσον 
είς τήν Βοιωτικήν διάλεκτον, τήν όποιαν μετεχειρίζετο, καί ή- 
τις ήχει εύαρεστότερα είς τάς άκοάς τών δικαστών τοϋ άγώνος,

2 Ο ΠΙΝΑΑΡΘΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΥΛΛΕΡΟΝ.



κκί ετι εις τήν εξοχον αυτής ωραιότητα. Ωφέλησε δέ ή Κόριν
να τόν νέον Πίνδαρον διά των συμβουλών της, καί λέγεται, δτι 
τόν προέτρεψε νά κοσμή τά  ποιήματα του μέ μυθικάς διηγήσεις* 
άλλ’ άφοϋ οΰτος έποίησεν ύμνον, τοϋ οποίου οί εξ πρώτοι στίχοι, 
διασωθέντες μέχρις ήμών (α), περιλαμβάνουσιν δλην σχεδόν τήν 
θηβαϊκήν μυθολογίαν, είπε Λρό; αϋτόν μειδιώσα, δτι πρέπει νά 
σπείρη τις μέ τ>,ν χεϊρα καί όχι μέ τόν σάκκον. ’Επειδή πολΰ μι
κρόν μέρος τών στιχουργημάτων τής Κορίννης διεσώθη,δέν δυνάμε- 
Οα νά κρίνωμεν εξ αυτών μεθ’ ικανής ασφαλείας περί τοϋ είδους 
καί τής τέχνης αύτών. Τά διασωθέντα αποσπάσματα έχουσι τά  
πλεϊστα υποκείμενον μυθολογικά γεγονότα καί πρόσωπα, καί κυ- 
ριώτερον ήρωίνας τής βοιωτικτ,ς παραδόσεως· έκ τούτου δέ καί 
έκ τοϋ ανταγωνισμού αύτής πρός τόν Πίνδαρον άποδεικνΰεται, ότι 
δεν ανήκει εις την λεσβίχν τής λυρικής σχολήν, άλλά πρέπει νά 
συναριθμηδή μέ τους διδασκάλους τής χορικής καλούμενης ποιή- 
σεως.

Καί οί συγγενείς δε τοϋ Πινδάρου ησκουν τάς τέ/νας· διότι έκ 
τών αρχαίων βιογραφιών μανθάνομεν, δτι ό πατήρ, ή ό θειος τοϋ 
ποιητοϋ ήτο αύλητης. 1] δέ αύλητική, ώς πολλα^οϋ έσημειώθη, 
μετέβη κυρίως έκ τής μικρας Ασίας εις τους "Ελληνας, τήν δ ’ έκ 
τής Φρυγίας καταγωγήν τ/;ς μαρτυρεί άκόμη καί τοϋτο, δτι ό Πίν
δαρος ειχεν εϊς τάς Θήβας πλησίον τοϋ οίκου του μικρόν ιερόν τής· 
τών θεών μητρός καί τοϋ Πανός, [Πυθ. (s . 7G (137)1, άμφοτέρων 
φρυγίων θεοτήτων, εις τιμήν τών οποίων τό πρώτον λέγεται, δτι 
ηύλωδήθησαν ύμνοι· (μάρ· Πάρου. 10). Αλλ’ οί Βοιωτοί εΐ^ον κα- 
ταστήστ; πρώιμα τήν αύλησιν εγχώριον* διότι ή μέν παρ άύταΐς

(a) Ό  περί ου ό λόγο; ΰμνο; αρχεται οΰτω;·
Ίνμηνον, ?) νρυσαλάκατον Μελί αν 
ί, Κάίμον, ί, σπαρτών ιερόν γένος άνορώ* 

ταν κυανάμπΟχα Θηοαν, 
ζ τό πάντολμον σβενο; Ιϊοαχλέο;,
$ τάν Διωνόσου πολυγαΟέα τιμάν,
'ι γάμον λευχωλένου Αρμονία; ύμνήιομε? J
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κΜΊτα'ις λίμνη παρείχε κάλαθον έπιτ^δειότατον είς αύλοποιΐαν, ή ' 
δέ λατρεία του Διονύσου, ήτις έλαβεν, ώς θρυλλεΐτοα, τ>,ν άρχήν 
της είς τάς Θήβας, άπνίτει ιδίως τ/;ν ποικιλο»τάτ/;ν καί πολύθρουν 
αίίλησιν. 'θΟεν οί Βοιωτοί άνεδείχθησαν πρώιμα άριστοι αύληταί, 
ενώ είς τάς Αθήνας κατά τον ’Αριστοτέλη (πολιτ. VIII , 7.) ή 
γατ,τις τοϋ αύλοϋ δεν κατέστη κοινή, είμή μετά τους περσικούς 
πολέμους, δτε ή έπιδυμία νέας καί ποικίλης παιδεύσεως ηύξησεν.

Αλλ’ ό Πίνδαρος πολΰ ετι νέος ΰψώθη ύπεράνω των άπλών αυ
λητών, όσοι ηΰλουν είς τάς τών θεών έορτάς, καί τών λυρικών,' 
όσοι ει/ον επιχώριον μόνον αξίαν έζητησε δε τήν διδασκαλίαν τοϋ" 
έξ Ερμιόνης Λάσου, έξοχου ποιητοϋ, καί ετι έξοχωτέρου είς την 
θεωρίαν της ποίήσεως καί της ρούσικης. ’Επιδοδείς δ" δλως είς 
τ/;ν άσκησιν τών τεχνών τούτων, (διό καί μουσοποιας, ώς η Σαπφώ, 
ώνομάσθη) καί γενόμενος ποιητής μόνον και μουσικός, έξέτεινε την 
άσκησιν τής τέχνης του πρώϊμα είς ολον τό ελληνικόν έθνος, καί 
δεχόμενος πανταχόδεν έντολάς έστιχούργει καί έμουσούργει ποιή
ματα έκ τοϋ γένους τής χορικής λυρωδίας· Εικοσαετής μέν ών 
ήδη τήν ηλικίαν έποίησεν είς τόν Θεσσαλόν νεανίσκον Ιπποκλέα, 
τόν έκ τοϋ λαμπροϋ γένους τών ’Αλευαδών, τόν επινίκιον ύμνον, 
όστις τασσεται ήδη δέκατος τών πυθιονικών, ποιηθείς τό τρίτον 
έτος τής έξηκοστής έννάτης Ολυμπιάδας- μετ' ολίγον δέ βλέπομεν 
αύτόν άσχολούμενον ομοίως είς ΰμνους τών άρ'/ όντων τής Σικελίας, 
Ιέρωνος τοϋ Συρακουσίου καί Θήρωνος τοϋ Λκραγαντίνου, τοϋ ί!α- 
σιλέως τή ; Κυρήνης Αρκεσιλάου καί τοϋ τής Μακεδονίας 'Αμύντα, 
έτι δέ καί είς ΰμνους τών ελευθέρων πόλεων τής'Ελλάδος. Ως ήτον 
είς αύτόν άδιάφορον, είςτίνα τών έλληνικών ουλών άνήκον οί υμνού
μενοι, οΰτω καί αί ίωνικαί πολιτεΐαι έτίμησαν καί ήγάπησαν χαί 
αύτόν καί τήν τέχνην του* καί οί μέν ’Αθηναίοι απέδειξαν αύτόν 
δημόσιον πρόξενον, οί δέ τ?,ς Κίας κάτοικοι, καίτοι ε^οντες οικεί
ους ποιητάς τόν Σιμωνίδην καί Βακχυλίδην, παρήγγειλαν όμως 
είς αύτόν νά τοϊς ποιήσ*/) προσόδιον. ’Αλλά δέν πρέπει διά τοϋτο 
νά θεωρήσωμεν Try Μοϋσαν τοϋ Πινδάρου ώς κοινήν μισθοφόρον, 

έτοίμην νά ύμνη πάντα άνθρωπον, τοϋ όποιου τρώγει τόν άρτον.
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Διότι, αν καί ό Πίνδαρος παρακολουθών το έθος, τό όποιον ό Σι- 
μ6)νίδν,ς ε ί/ε  καταστήσει κοινόν, έδέχετο μισθόν τών ποιημάτων 
του καί δώρα παρά τών ΰμνουμένων, τά  ποιη'ματά του όμως έξέρ- 
ρεον από τής καρδίας του καί έςέφραζον τήν αληθή περί τών ύ- 
μνουυ.ένων γνώμην του. E ra ινών δέ τήν αρετήν καί τήν εύτυ- 
χ ί αν δεν έπιφορεΐ κατά κόρον είς τήν τούτων εικόνα τά λαμπρά 
μόνον χρώματα, άλλ υποδεικνύει καί τά σκιώδη τής είκόνος του 
μέρη, πολλάκις μεν τρεπόμενο; εις παραμυθίας, ενίοτε δέ καί είς 
νουθεσίας καί παραινέσεις. Τοι-οΰτος, επί παραδείγματος, φαίνεται ' 
ό Πίνδαρος προς τόν κραταιόν Ίέρωνα, τοΰ οποίου αί πολλαί καί 
μεγάλαι άρεταί ήσαν ήνωμέναι μέ τά  ελαττώματα ά/αλινώτου 
πλεονεξίας καί οιλαρχίας, τά  όποΐα οί κόλακες «υλικοί του έγνώ- 
ριζον νά μεταχειρίζωνται προς επιτυχίαν σκοπών βδελυρών. Ο 
Πίνδαρος τόν προτρέπει είς εσωτερικήν ηρεμίαν καί αυτάρκη ευ
θυμίαν, είς πραότητα καί αγαθότητα, καί λέγει πράς αύτόν [ Πυθ. 
{S'. 72 (1 3 1 )]

Γενοι οιο; εττΐ μαθών' καλό; τοι πίθων καρά παισίν, αίεί 
καλό;’ ό οέ ΡαοάμανΟυ; ε5 πεπραγεν, ό’τι ορενών 
έλαχε καρπόν άαώμν,τον, οόο’ Ίτ.ά-.τ.':·. θυμόν τίρπεται ενοοΟεν. . 
ΟΙα ψιθύρων παλάμαι; ϊπει άε·. βροτώ"
’Ά μ α χ ο ν  κακόν άμ'ροτεροι; &α§ολιαν ύποοαΰτιε;,
Όργαϊ; άτενε; «λωπίκων Γκελοι.

1\1έ τήν αυτήν παρρησίαν εύγενοΰς καί ελευθέρου άνδρός λαλεΐ ό 
Πίνδαρος [Πυθ. δ7. 2G3 (407) ]  πρός τόν βασιλέα τη; Κυρήνης Άρ- 
κεσίλαον τόν δ7, ο<τις διά τΫς τυραννικής του τραχύ τητος έπέοερεν 
ακολούθως τής δυναστείας του τήν καταστροφήν, τότε δ’ είχεν 
άδίκως έξόριστον ενα τών εύγενεστέρων Κυρηναίων, τόν Λαμό- 

οιλον·
γνώΟι νυν τάν Οιοιπόο* «osiav" ε: γαρ  τ ι ;  όζους οζυτέμω  πελέκε: 

Ιςερϊίψαι κεν μ εγάλα ; ορυό;, α’σχύνοι οέ ο! θαητόν ε ΐο ο ;’ 

καί <ρθι/άκαρπο; έοϊιια διοοΐ ψαρόν παρ α ΰτα ;, 
είπατε χειμέριον πυρ έςίκηται λοιτΟ'.ον*
?, σόν όρΟαϊ; κιόνεσαιν δειποσύνα ιτιν  Ιρειοομένα 

μόχθον άλλοι; ά μ ϊε π ε ι  ούστα/ον εν τ ε 'χ ε ιιν ,

Ιόν ίρημώααυα χώρον-
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Προσκαλών αύτόν διά τούτων νά μεταχειρισ07, τήν σοφίαν τού 
Οίδίποδος, διά νά έννοήσνι τό όποιον έμελλε νά τώ  προτείννι πο
λιτικόν αίνιγμα, επιφέρει αμέσως αύτό, καί έξειχ,ονίζει διά μεν 
τής δρυάς τόν λαόν, διά δέ τών όζων τούς εύγενεϊς καί άρίστους, 
τούς όποιους δεν έπρεπεν ό Αρκεσίλαος ν άποτέμνη καί νά αισχύ
νη τήν ώραίαν μορφήν τής δρυός, διά δέ τού γεψ&ιίον πυρά; αίνίσ- 
σεται τήν κατ αύτού ενδεχομένων έπανάστασιν τού λαού, διά δέ 
τής έργιμώσεως τού χώρου, όπου 7,το πεφυτευμένν,, τήν ενδεχομέ
νων μετάβασιν τοϋ κυρηναϊκού λαού ύ— άλλοτρίαν εξουσίαν, είς 
τής οποίας τά  ερείσματα ν$ελε προστεδή καί αύτός ώς υποστήριγ
μα νέον. Είς ταϋτα δ’ επιλέγει·

έσσί ο ια-ϊ,ρ Ιπικαιρίτατος, παιάν τέ σοι τιμα ιράο?’
Χρή μαλακαν χερα προσβάλλοντα τρώμαν ελκεος άμφιπολεΐν. 
Ρ ά ί’.ον μεν γάρ πάλιν σεΐσαι καί ά^αιιροτεροις'

Ά λ λ  επί χώρα? « ίτ ις  είσαι ουσπαλ'ε; 2ή γϊγνεται, εςαπίνα; 
εΐ μη βεος άγεμονείσι κυβέρνατήρ γεντ,ται.
Τίν δέ τούτων έςυοαίνονται γάοιτε;"
ΤλαΟι τος εϋοαίμονος άμφί Κυράνα? θέμεν σπουίάν απασαν.

Τόσον εύγενώς καί άξίως προσεφέρετο ό Πίνδαρος πρός τούς 
ρν,δεντας ηγεμόνας, καί τόσον πιστώς έτηρησε τό αξίωμα, τά ό
ποιον πολλαχού είς τά  ποι/'ματά του έξέφρασεν, ότι ή εύδύτης καί 
ειλικρίνεια αρμόζει πανταχοϋ! Αλλ’ ή τοϋ Πινδά;ου πρός τούς 

συγχρόνους του μεγιστάνας σχέσις φαίνεται ότι περιωρίζετο είς 
μόνην τήν ποίησιν, καί διά μόν/,ς τ ίς  ποιήσεως παριστάνετο* διότι 
δέν βλέπομεν αύτόν, ώς τόν Σιμώνίδτ,ν, συναναστρεφόμενον καΟτ,μέ
ραν μέ τούς βασιλείς καί τούς έν τέλει, συμβουλεύοντα αυτούς 
καί συνάπτοντα πρός αυτούς φιλίαν, ούτε παίζοντα πρόσωπόν τ ι 
είς τά δέατρον τής δημοσίας, ή αύλικής ζωής τοϋ αίώνός του. 
Διά τούτο ίσως, καί διότι οί συμπολΐται τοϋ Πινδάρου Θηβαίοι 
μετά τοϋ ήμίσεως μέρους τών Ελλήνων ειχον προσχωρήστ, κατά 
δυστυχίαν είς τούς Γΐέρσας, ενώ τά έτερον ήμισυ, έχον σύμμαχον 
τά δαιμόνων τής έλευ&ερίας, απέκτησε διά τούτο τήν νίκην, δέν 
φαίνεται τό όνομά του, ώς τά τοϋ Σιμωνίδου, δεδοξασμένον είς 
τούς περσικούς πολέμους. Αλλ όμως φαίνεται καί ενταύθα ό
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ώραΐος καί εύγενής χβφακτηρ τής πινδαρικής {Λθύ<τν:ς, ήτις δεν 
έτόλ</.ησε μέν τήν ματαίαν απόπειραν τοΰ νά κίνησή τούς Θη
βαίους είς συμμετοχήν τών υπέρ τής έλληνικής ελευθερίας κιν
δύνων, άλλά κατά μέν τόν πόλεμον, βλέπουσα έσωτερικάς διχο- 
νοίας καί στάτεις έπαπειλούσας είς τάς Θήβας παντελή όλεθρόν, 
προετρεπε τους συμπολιτας της εις ειρήνην καί ομόνοιαν κατά τε 
τοϋ Πολυβίου (S'.. 3 1 , 5) τήν μαρτυρίαν καί κατά το διασωδέν 

απόσπασμα

Τό κοινόν τις αστών Ιν εύδίά τίβεις, 
έρευνασάτω μεγαλάνορος Άσυχίας τό φαιδρόν οάοί, 
στάσιν από πραπίδο; Ιπίκοτον άνελών, 
πενίας δότειραν, έχΘραν κουροτρόφον.

Μετά δέ τόν πόλεμον, ποιούσα είς Αίγινήτας καί ’Αθηναίους άθλη- 
τάς, εκφράζει παρρησία τόν Θαυμασμόν της πρός τόν ήρωΐσμόν τών 
νικητών τών Περσών. Είς δέ τον έβδομον τών ΐσθμιονικών ύμνον, τόν 
όποιον τό δεύτερον ετος τής 75 Ολυμπιάδος, ολίγους μήνας μετά την 
παράδοσιν τών Θηβών είς τόν συμμαχικόν τών 'Ελλήνων στρατόν, 
έποίησεν ό Πίνδαρος, φαίνεται μέν σφοδρώς λυπούμενος τήν καρδίαν 
διά τό δυς·ύχτμα τής πατρώας του πόλεως, τρέπεται δμως μετά 
χαρας πάλιν πρός την ποίησιν, χαίρων, δτι θεάς τις είχεν ήδη πα- 
ρατρέψνι άπό τής κεφαλής τών 'Ελλήνων τόν έπικρεμάμενον είς 
αύτοΰς λίθον τοΰ Ταντάλου, καί στρέφεται μέ θάρρος φιλικόν καί 
ελπίδα πρός τήν Αίγιναν, ήτις κατά φήμην άρχαίαν ήτο συγ
γενής τών Θηβών, καί τής οποίας ή ΰπερέντευςις πρός τούς ΓΙε- 

λοποννησίους ήδύνατο ίσως νά άνεγείρτι πάλιν τήν τεταπεινωμέ- 
νην κεφαλήν τής Βοιωτίας.

Ταΰτα είναι τά  άξιολογώτατα τών όσα γνωρίζομεν περί 
τών έΕωτερικών περιστάσεων τής ζωής τοϋ Πινδάρου καί τών 
πρός τούς συγχρόνους του σβέσεων. Ηδη θέλομεν θεωρήση αύ
τόν ακριβέστερα ώς τεχνίτην, έπισκοποϋντες αύτόν, καθόσον είναι 
δυνατόν, είς αύτό τά πνευματικόν του έργαστήριον. Τό μόνον ύε 
γένος τής ποιήσεως, είς τό όποιον δυνάμεθα νά γνωρίσωμεν σα
φώς δλην τοΰ Πινδάρου τήν τέχνην, είναι τά  επινίκια· διότι ε-
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ξέπρεψε μέν ό Πίνδαρος εις ολχ τά  εϊδη της χορικής ποιησεως, 
-εις ΰμνους θεών, εϊς παιάνας καί διθυράμβους, εϊς προσόδια, του- 
τέστιν άσματα άδόμενα είς πομπάς ίεράς, είς παρθενεια, ύπορχή- 
• ματα, σκολιά, θρήνους, έγκώμια παραπλησιάζοντα είς τά έπινίκια 
καί σ/εδόν πάντα ταϋτα τά  είδη της -ινύαρικής ποιήσεως ήσαν παρά 
τοΐς άρχαίαις ομοίως περίφημα ώς τά  επινίκια, διότι πολλά χιο- 
ρία εξ αύτών άναφέρονται συνεχώς εϊς τούς αρχαίους συγγραφείς· 
καί ό 'Οράτιος δε εϊς τί,ν β \ τοϋ δ*. βιβλίου του’ωδήν αναφέρει προ 
πάντων τών ποιημάτων τοϋ Πινδάρου τούς διθυράμβους του, καί 
μετά τούτους τούς ΰμνους, τά  έπινίκια καί τούς θρήνους· άλλα τά  
επινίκια εΐχον βεβαίως ίδιά τινα προτερήματα, ένεκα τών οποίων 

άντιγραφόμενα συνε/έστερον είς τούς -κατωτέρω χρόνους τοϋ αρ
χαίου αίώνος διεσώθησαν άπό τόν δλεθοον όλτ,ς τ ις  λοιπής λυρικής 
παιήσεως τών 'Ελλήνων* ό'πως καί άν iyi) τό πράγμα, τά  ρηθέντα 
έπινίκια, καί διά τόν πλούτον τών εννοιών, καί διά τήν τεχνικω- 
τάτην οικονομίαν των, καί διά τήν ποικιλίαν τοϋ λεκτικού, τό ό
ποιον άλλοτε μεν ον τραχύτερον καί σπουδαιότερον, άλλοτε δέ μα- 
λακώτερον καί ίλαρώτερον, καθιστάνει τά μέν παραπλήσια είς ύ
μνους καί παιανας, τά  δε είς σκαλιά καί ΰπορ/τ,ματα, είναι έπ.τ·/;- 
δειότερα νά έπανορθώσωσι τήν ζημίαν, τήν όποιαν μας προξενεί 
τών άλλων ειδών ή αποβολή.

ΙΙαριστάνομεν ενταύθα συντόμως την τε αφορμήν τών επινικίων 
ύμνων καί τήν χρή civ αύτών. ’Αφορμή μέν παντός ΰμνου έπινικίου 
ήτο ή νίκη, της οποίας αγωνιστές τις, η διά τής ταχύτητας τών ίπ
πων του, η διά τής ρώμης καί εΰκαμψίας τοϋ σώματός του, η διά 
τής έξοχου μουσικής τέχνης του (ϊδ. Πυδ. ιβ'.·) ήθελε τύχει είς τούς 
κοινούς τών Πανελλήνων αγώνας, καί κυρίως είς ενα τών τεσσά
ρων περιφημότερων, τών ’Ολυμπίων, Πυθίων, Νεμεών καί Ισθμιων. 
Η δε νίκη αΰτη, είς τήν όποιαν έσεμνύνετοόχι μόνον αυτός ό νικη
τής, άλλά καί ό'λον αύτοϋ τά γένος, καί ολη ή πόλις του, άπητει 
τελετήν τινα, ήτις έτελεΐτο παρά τών φίλων τοϋ νικητοϋ άλλοτε 
μέν αμέσως είς τόν τό~ον τής νίκης, ώς π. y . έτελεΐτο πολλάκις 
έν εϊδει κώμου είς τά Ολύμπια τό εσπέρας μετά τά τέλος τών ά-
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γώνων, δτε τδ ιερόν άλσος κατεφωτίζετο ϋ~δ της σελήνης καί αν
τηχεί άπό ευφρόσυνα έπιδεί-νια άσματα, (ΐ'δ. Ολυμπ. ιά. 7(ί), 
άλλοτε δέ μετά την πανηγυρικήν επιστροφήν τοΰ νικητοΰ είς τήν 
Πατρίδα του. Επανελαμβάνετο δ ένίοτε ή τοιαύττι τελετή καί εϊ; 
τους μετέπειτα χρόνους προς άνάμνν,σιν, κοά εις τοιαύτας άναμνη- 
στικάς τελετάς έποιήθησαν ό ιά. τών όλυμπιανικών, ό γ .  τών νε
μεονικών καί ό β'. τών ’ΐσθμιονικών. Αί τελεταί αϋται εΐχον πάν
τοτε θρησκευτικόν χαρακτήρα, καί ήρχ_ιζον πολλάκις μέ πομπήν τι- 
να διευθυνομένην προς τους βωμούς ή ναούς τους έν τώ  τό~φ τών 
αγώνων, η έν τ /i Πατρίδι τοΰ νικητοΰ, μετεβ αίνον κατόπιν είς θυ
σίας καί κατέλτ;γον είς βϋωχίας καί κοίμους. Είς ταΰτας λοιπόν 
τάς τελετάς, αί ό~οΐαι καίτοι εχουσαι έκ τής θρησκείας ιερόν χα 
ρακτήρα ή σαν δμως ίλαραί καί ευφρόσυνοι, καί συνειθίζοντο παραπο- 
λύ άπδ τους "Ελληνας, έπαρουσιά^ετο ό παρά τοΰ ΓΙοιητοΰ ή άλ
λου τινός χοροδιδασκάλου [οΐος ό στυμοάλιος Αινείας Ολυμπ. σ τ . 
88 . (1 5 0 )]  ενασκηθείς χορός καί έψαλλε τόν επινίκιον ϋμνον, ώς 
κάλλιστον κόσμον της τελετής. ’βψάλλετο δέ ό επινίκιος ίίμνος η 
εις τ/;ν πομπήν, ή είς τον κώμον, ώς μή ων κυρίως θρησκευτικός, 
καί διά τοΰτο μή δυνάμενος νά ψαλή είς τήν θυσίαν. Π διαφορά 
αυτή της χρήσε*>ς τών ύμνων, άλλοτε μέν είς τήν πομπήν, άλλοτε 
δέ είς τον κώμον, τουτέστι περί τό τέλος τής ευωχίας ψαλλόμε
νων, δέν έδύνατο νά μή συνεπιφέρω καίτινα διαφοράν είς τό είδος 
των ασμάτων. Εκ τινων μάλιτα τεκμηρίων, τά ότ:οΐα φαίνονται 
είς πολλά επινίκια, καθίσταται πιθανώτατον, δτι δσοι μέν ΰμνοι 
συνίστανται έκ στροφών μόνον χωρίς επωδών, έψάλλοντο είς πομ- 

πάς, διευθυνομένας ή πρός τό ιερόν, ή πρός τόν οικον τοΰ νικητοΰ, 
έξαιρουμένων ολίγων τινών, οί ό~οΐοι περιέχουσι σαφή τεκμήρια, 
δτι έψάλλοντο είς τάς πομ~άς, καί δμως εχουσιν έπωδο.ύς, οίος.ό 
ή. καί ιγ τών όλυμ~ιονικών, δπου ή φράσις τό ν  δε χω μ υ ΐ όίζα( 
δέν σημαίνει βέβαια άλλοτι, είμή όέζαι τη κ  π ο μ η η γ  ra i 'r? /r  
τώ γ tjtijw y τώ ν i t r  ίύ ω χ ία ν  σ ν ν ε ίθ ύ ν τ ω ν  Τούτων τών ύ
μνων οί έ~ωδοί έψάλλοντο ίσως είς τάς κατά τήν ττομπήν άνα- 
παύλας, έ~ειδή κατά τήν μαρτυρίαν τών αρχαίων ό έ~ωδός άτηί-



τει πάντοτ: άνάτϊαυλχν τοϋ χοροϋ. Οί δέ πλεϊστοι τών πινδαρικων 
ύμνων έψάλλοντο εϊς τον κυρίως λεγόμενον κώμον, ταυτέστιν είςτό 
εύθυμον πέρας τής ευωχίας, καί διά τούτο δ Πίνδαρος ονομάζει τά 
α ίμ ατά  του συνεχέστερα άπό τοϋ κώμου έπ ιχω μ ί ους ΰμγονς  
καί έγχώ /jia μ ΐ.Ιη , παρά άπό της νίκης ix iy ix ia .

’'Αν καί ή αφορμή τοϋ επινικίου —  ή είς τους ιερούς αγώνας 
νίκη —  καί ό σκοπός αύτοϋ —  ή σέμνωσις τελετής συνεχόμενη 
με τήν τών θεών λατρείαν —  άπαιτώσιν έκ φύσεως λέξιν σοβαράν 
καί ®εμνην, ή πολύθρους δμως εϋθυμία καί ή φαιδρά τώ ν εύωχθυ
μένων άλαλαγή άποκλείουσι τήν αρχαιοπρεπή εκείνην τής φράσεως 
σπουοαιότητα καί έμβρίθειαν, ήτις έπεκράτει είς τούς καλουμένους 
νόμους και τους προς θεούς ύμνους, καί συγχωροϋσιν, ή μάλλον έ- 
πιζητοϋσιν έλευθέρχν· τινά καί ιλαράν τοΰ πνεύματος κίνησιν, έπι- 
λαμβανομένην μέ χαράν καί αγάπην παντός δ,τι ώραϊον καί χα- 
ρίεν παρέχει ή τής τελετής αφορμή. Τίνα λοιπόν τέχνην μεταχει
ρίζεται ό Πίνδαρος είς την έξύφανσιν τών ύμνων του- ’Επειδή ή διε
ξοδική της νίκης περιγραφή ήθελεν είσθαι ψυχρά έπανάληψις τοϋ 
δράματος, τοϋ όποιου οί είς τήν ’Ολυμπίαν καί τήν Πυθώ συνελθόν- 
τες “Ελληνες ειχον ήδη γείνη έκθαμβοι θεαταί, διά τούτο άναφέοει 
συνήθως μέ όλίγας λέξεις τήν νίκην, δηλών μόνον τόν τότ:ον καί 
τούς αγώνας, εϊς τούς όποιους ετυχεν αύτής ό υμνούμενος. Αλλ’ 
εντεύθεν δέν επεται, ώςτινες ένόμισαν, δτι ό Ποιητής έθεώρει τήν 
νίκην ώς πάρεργον, ψαύω» αύτήν έν παρόδω, καί προχοιρών σπου- 
δαίως είς πράγματα γονιμώτε;α* έξ εναντίας ή νίκη μένει πάντοτε 
τού δλου ποιήματος του ό άςων, συμπλέκεται δέ μέ ολον τόνλοι- 

■ πόν βίον τοϋ νικητοϋ, τοϋ οποίου έορόντιζεν έξ ανάγκης ό ποιητή; 
νά προαποκτήση ακριβή γνώσιν.

Εξεύρει δ’ ό Πίνδαρος νά άποδίδη είς τήν νίκην υψηλότερα'/ τι- 
νά αξίαν πρός τόν βίον τού νικητοϋ, έξιδεών αύτοϋ τήν δεξιότητα 
καί τόν χαρακτήρα, καί παριστάνων τήν νίκην ώς τής ιδέας ταύ- 
της έπιβεβαίωσιν. ’Επειδή δέ οί "Ελληνες δέν συνεθίζουσι ν άπο- 
μονώσι τόν άνθρωπον, άλλα τόν θΐωροϋσι πάντοτε ώς μέλος τοϋ 

γένους του καί τής πόλεώςτου, διά τούτο ό Πίνδαρος θεωρεί τήν
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παοοΰσχν δόξαν τοϋ ποιητοΰ συναφή μέ τό παρόν καί τό παρελ
θόν τοΰ γένους καί τής πόλεως, οθεν κατάγεται.. Αλλά διά νά πα- 
ραχθή, ούτως είπειν, καί έςηγηθίί έκ τοΰ βίου ή νίκη έδύνατο ούτος 
νά θεωοηθή έκ δύω μόνον όψεων, της τύχης καί της προσωπικής 
άςίας, η άλλως έδύνατο νά ύμνηδη η ή τύχη (ό ολβος), η ή προσω
πική άιία (ή άρετη) τοΰ νικητοΰ. Καί ή μέν τύχη έξείχεν ιδίως είς 
τάς έν ίπποδρομίαις νίκας· διότι οί ούτω νικώντες έπρεπε νά τρέ- 
φωσιν εξαίρετους ίππους, τό όποιον ήτο δαπανηρότατον είς τους 
"Ελληνας, καί νά στέλλωσιν είς τούς αγώνας δεξιούς ηνιόχους, ε
πειδή σπανιωτατα ήνιόχουν αύτοί οί ίδιοι είς τό ιπποδρόμων 
άμφότερα δέ ταΰτα έδύναντο νά πράςωσι μόνοι οί έκ της τύχης 
μέγιατον.πλοΰτον εχοντες* ή δέ προσωπική άξία έξεΐχεν ιδίως είς 
τούς γυμναστικούς ά'θλους, άν καί ενταύθα ή εύτυχία καί ή τών 

θεών ευνοια έδύναντο νά θεωρηθώσι τά  κυριώτερα τής νίκης αίτια, 
μάλιστα ένω συνήθης τοΰ Πινδάρου γνώμη είναι, ότι ή αληθής καί 
πρός πάσαν πείραν άντεχουσα αρετή είναι δώρον φυσικόν θεόθεν δι- 
δόμενον [ίδ. ’Ολυμπ. i 00( 151)]. Αλλά φυσίκώ τώ λόγω δέν 
έδύνατο ή «ρνιρημένη έννοια τής τύχης καί αρετής νά γείνη τοΰ 
ποιήματος υποκείμενον, αλλά συγκεκριμένη τις καί κατ’ αίσθησιν 
αντιληπτή ευτυχία καί αρετή τοΰ ΰμνουμένου καθ όλην της τήν 
ιδιοφυίαν. Καί ή μέν τύχη αύτοΰ λαμβάνει τοιοΰτον ιδιοφυή 

χρωματισμόν, όταν π; χ . θεωρήται ώς ανταμοιβή προγενομένων 
δυστυχημάτων, καί ολως ζωγραφν,ται ή τής 'λύπης καί χαράς είς 
άλληλα μετάπτωσις έν τώ βίω. αύτοΰ καί τοΰ γένους του. (ίδ. 
Ολυμπ. τό β’. καί ίσδμ. τό γ ’.). Αύναται προσέτι νά χρησιμεύσν) 
ώς όπόθεσις τοΰ ποιήματος καί ή παράστασις τής έκ τών άθλων 
δόξης, διαλειποάτης καί πάλιν άναφαινομένης είς διαφόρους κατά 
διαδοχήν γενεάς τοΰ γένους τοΰ νικητοΰ (ίδ. τό. δ', τών Νεμ.). 
Αλλ άν ή ευτυχία αύτοΰ φαίνηται καθαρά καί παντός δυστυχή
ματος καί έλαττωματος άμικτος, τήν έκ ταύτης χαράν παρακολου
θεί ηθικόν τ ι συναίσθημα καί παραίνεσις, πώς οφείλει ό υμνούμενος 
νά θεωρη, φέργ] καί μεταχειρίζηται τήν εύτυχίαν του. Διότι ήτον 
επικρατούσα τών Ελλήνων γνώμη, οτι αί μεγάλαι καί λαμπραί
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εύτυχίαι τ,σχν επίφοβοι, ώς διεγείρουααι τήν Νέμεσιν, τήν Tocm·» 
νοϋσαν καί καταβάλλουσαν τον ανθρώπινον όγκον, καί εντεύθεν 
προήρχετο ή συνεχής παραίνΐσις τοϋ μετριοφρονεϊν καί μ η χ ι τ ι  
η α π τ α ίν ε ιγ  λ  όρο coy. Διά τών παραινέσεων, τάς όποιας ό Πίν
δαρος συνείθίζεν ιδίως νά άπευθύνη πρός τόν πολυύμνητον Ιέρωνα, 
προτρέπει, αύτόν άφοϋ διά  πολλών φροντίδων καί μόχθ&Α έστε- 
ρέωσε καί έςέτεινε τήν ηγεμονίαν του, νά άνοίξνι τήν καρδίαντου είς 
τήν ήρεμον ευθυμίαν, καί 8μ  τών δώρων τής ποιήσεως νά κατευ- 
νάστι αγενή -π,να πάθη, υπό τών οποίων έκλυδωνίζετο. "Οπου 
δέ προεχει ή αρετή του νικητοϋ καί έλκει ιδίως τήν προσοχήν του 
ύμνωδοϋ, συνεθίζει ό Πίνδαρος νά μήν ύμνή και ταύτην μεμονω
μένων, άλλά νά παραθέτη καί έτερόν τ ι πλεονέκτημα του ανθρω
πίνου πνεύματος, τό όποιον ό νικητής ένώνει ήδη μετά τής είς τους 
αγώνας δειχθείσης ρώμης, η είς του οποίου τήν έπίκτησιν προτρέ- 
πεται. Είναι δέ τό πλεονέκτημα τοϋτο ή μετριοφροσύνη, ή σοφία, η 
φιλοστοργία, ή θεοσέβεια. Αυτή παριστάνεται πολλάκις ώς κυρία 
τής νίκης αιτία, ό δέ νικητής ώς δί αύτής άποκτησας τήν προστα
σίαν τών θεών, τών έφορώντων τούς άγώνας, οίος ό Ερμής και οί Διό
σκουροι. Είναι δ’ αυτή σπουδαιοτάτη γνώμη τοϋ Πινδάρου, ό'ςτις 
νομίζει, ότι εξηγεί πληρέστατα τήν αιτίαν τής νίκης, έξευρίσκων 
θεόντινα, κηδόμενον καί τοϋ γένους τοϋ νικητοϋ καί τών αγώνων, είς 
τούς οποίους ένίκησεν. 'Ως δ’ έζυμνών τήν τύ^ην, ούτως ευλογών και 
τήν αρετήν τοϋ νικητοϋ φαίνεται ό Πίνδαρος τώ  δντι ειλικρινής, ό
ποιον εαυτόν ονομάζει* διότι ποτέ δέν πανηγυρίζει τόν νικητήν 
μέ στόμφον καί κομπαρρημοσύνην, άλλά φοβούμενος καί τόν 
φθόνον τών πολιτών καί τήν νέμεσιν τών θεών μεταχειρίζεται 
πανναχοϋ τόν έπαινον μέτριον, καί πανταχοϋ εχειύπ’όψιντής αν
θρώπινη; τύχης τήν αστάθειαν καί τά  στενά όρια τής ανθρώπινος 
δυνάμεως.

Ενώ ό Ποιητής, ώς σοφός, ερμηνεύει τρόπον τινά είς τόν νικη
τήν τήν τύχην του, μετακαλών τήν προσοχήν του είς ύψηλοτέραν 
καί θείαν τινά τών πραγμάτων τάξιν, έκ τής οποίας ή παρούσα 
τοϋ βίου του λαμπροτης παράγεται, δέν μεταρσιοϋται είς ύπερ-



νέφελον ύψος, ούδ’ άποσπώμενος άπό τών γηΐνων καί τών προσω
πικών σχέσεων λαλεΐ πρός τον λαόν ώς Ιερεύς. ’Αλλά τό εναν
τίον τά  επινίκια τοΰ Πινδάρου, καί τοι ψαλλόμενα ύπό τοΰ χοροΰ, 
έςέφραζον δλως τήν ατομικήν τοΰ Ποιητοΰ γνώμην, καί διά τοΰτο 
ΰπεμφαίνουσι πολλα/οΰ τήν τοΰ ποιητοΰ πρός τόν νικητήν προ
σωπικήν σχέσιν. ΓΙολλάκις δε ή προσωπική αίίτη σχεσις φωτι
ζόμενη λαμπρότερον καθίσταται ή κυριωτέρα πηγή τών έν τώ 
ποιήματι εννοιών, καί τοΰτο έςηγεϊ τήν σύνταξιν πινδαρικών τινων 
ύμνων, τών όποιων τινές είναι καί δυσχερέστατοι. Είς τόν έβδομον 
π . χ . τών νεμεονικών υπερασπίζει ό Πίνδαρος τήν μοΰσάν του 
ώς άληδολόγον κατά τών μέμψεων, ό’σαι Ιγειναν κατ αυτής, 
καί τήν παριστάνει δικαίαν καί άπροσωπόληπτον τών επαίνων 
διανεμήτριαν εις τε  τους συγχρόνους του άγωνιστάς -καί είς τους 
αρχαίους ή'ρωας. Είς δέ τόν πρώτον τών νεμεονικών υπομιμνή
σκει τόν νικητήν, δτι είχε προείπει τήν είς τούς αγώνας νίκην 
καί προτρέψν) αύτόν είς Θήραν τών επινικίων στεφάνων, έπαινών 
αΰτόν, ό'τι μετεχειρίσθη τόν πλούτον του πρός τόν εύγενη τού
τον σκοπόν. Είς δέ τόν ιά. τών όλυμπιονικών απολογείται ύπέρ 
έαυτοΰ, ότι ύποσχεθείς ύμνον είς τόν π^κτ/;ν Αγησίδαμον, ότε 
παΐς ών ετι ένίκησε, τόν αποστέλλει βραδύτερα είς αύτόν άν- 

δρωθέντα ήδη, καί ώς προτρέπων εαυτόν περισσότερον είς πλή» 
ρωσιν τής ύποσχέσεως αναφέρει τήν αρχαιότητα τοΰ 16ους τών 
επινικίων ύμνων, τό όποιον ήρχισε συγχρόνως μέ τήν προίτην 

καθίδ ρυσιν τών αγώνων. 'Οποία δε καί άν ήναι ή αρχική έννοια 
έκαστου πινδαρικοΰ επινικίου, δέν πρέπει τις νά ποοσμενη νά ϊδν) 
αυτήν, ώς είς φιλοσοφικήν διατριβήν, αποδεδειγμένων καί άνε- 
πτυγμένην καθ’ όλα της τά  μέρη* ’ Εχει μέν ό Πίνδαρος τήν 
γνωμοτυπικήν εκείνην σοφίαν, ήτις ευρίσκει πρακτικούς κανόνας 
καί αξιώματα, τά  όποια άναφερόμενα είς τάς ποικίλας περιστά
σεις τής ανθρώπινης ζωής όδηγοϋσι τόν άνθρωπον εις τάς πράςεις 
του, καί τά όποια άπό τής εποχής τών έπτά σοφών έπικρατή- 
σαντα είς τήν ζωήν καί ποίησιν τών 'Ελλήνων ετρεφον ιδίως τήν 
ελεγειακήν π ο ί^ ιν  καί τήν χορικήν λυρω$ίαν· αί δέ γνώμαι αύται
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εμφανίζονται είς τον Πίνδαρον άλλοτε μέν ώ ; αποφθέγματα γενικά, 
άλλοτε δέ ώς παραινέσεις ίδιαίτεραι πρός τόν νικητήν. Αλλά πολύ 
άφθονωτέραν υλην παρέχουσιν εις τά  ποιήματα τοϋ Πινδάρου, του

λάχιστον είς τά περισσότερα, αί μυθκαί διηγήσεις, αίόποϊαι ,κατά 
τήν νεωτέραν έξήγησιν τοϋ Πινδάρου, δέν δύνανται νά θεωρηθώσιν 
ώς παρεκβάσεις, χρησιμεύουσαι μόνον ώς εξωτερικός τις καί περίδε
τος τοϋ ποινίματος κόσμος. Φαίνεται μέν ενίοτε ότι αυτός ό ποιητής 
παρασκευάζει επίτηδες τήν κατά τοΰτο απάτην τών αναγνωστών, 
άνακαλών έαυτον μετά μακράν μυθικήν διήγησιν είς τό προκείμε- 
νον, ώς έάν ό ενθουσιασμός του τόν ε ^ ε  τάχα άπομακρύνει υπέρ 
τό δέον, η μέ παροιμιώδν] τινά ρήσιν συνάπτων μυθικήν τινα 'ιστο
ρίαν, ώς π . χ . μέ τήν παραβολικήν ρήσιν

» ναυτί δ’ ούτε πεζός ιών 3ν ευροι;·
Είς όπερβορέων άγώνα θαυματάν όοόν.

συνάπτει τήν περί τοϋ Περσέως διήγησιν, έλθόντος ποτέ είς τόν 
ρηθέντα μυθώδη λαόν. ’Αλλ’ άκριβεστερα έρευνα μάς πείθει, ό'τι 
καί ό μϋθος δέν είναι τής ΰποθεσεως τοϋ ύμνου άλλότριος, καί δτι 
είναι ιδίωμα τών 'Ελλήνων τεχνιτών τοϋ λόγου, νά κρύπτωσι ση- 
νε^ώς τόν σκοπόν των, καί νά προσποιώνται ότι βαδίζουσι κατά 
τύχην, ένω ένεργοϋσιν έν γνώσει τό σ^έδιόν των. Ούτω προσποιεί
ται καί ό Πλάτων πολλάκις, ότι ό διάλογός του άπεπλανήθη της 
προση/,ούσης όδοϋ, καί δμως τό σχέδιον τής έρεύνης άπήτει τοιαύ- 
την προπαρασκευαστικήν παρέκβασιν. ’Αλλαχού δέ καί ό Πίνδαρος 
ομολογεί, ό'τι απαιτείται νοϋς καί σκέψις διά νά εύρη τις τό κρύφιο ν 
νόημα τών τοιούτων μυθικών επεισοδίων· οΰτω τ;. χ . είς τόν ft. 
τών Ολυμπ. περιγράψας τάς νήσους τών μακάρων καί τούς είς αϋ- 
τάς μεταστάντας ηρωας προσθέτει.

, . . . πολλά μοι δπ άγκώνος ώκέα βέλη
ένδον ί·ηΙ φαρέτρα;
φωναντα συνΕτοϊσιν’ είς δέ τοπαν έρμηνέων 
χατίζει’

Καί άλλαχοϋ είς τόν β'. τών Πυθ. ίστορήσας τά κατά τον 
’ΐξίονα εϊς τόν πρός τόν Ιέρωνα ύμνον του προσθέτει·
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. .......................εμέ δέ γρεών
«ρεύγειν δάκος άδινόν κακαγοριαν' 
έίδον γαρ Ικίις έών ταπόλλ εν άμαχανία 
ψογερόν ’Αρχίλοχον βαρυλόγοις εχθεσι 
Ίτιαινόμενον'

Δεν δυνάμεθα νά καταλάβωμεν έκ τοϋ χωρίου τούτου, πόθεν ό 
ποιητής έκινήθη να έκφοάσνι τόν τοιοϋτον φόβον του, άν δέν στρέ- 
ψωμεν τήν προσοχήν μας εις τάς παραινέσεις, τάς όττοίας ή τοϋ 

’ΐξίωνος ιστορία περιέχει πρός τόν Ίέρωνα.

Αί μυθικαί διηγήσεις διττήν σχέσιν δύνανται νά εχωσι πρός τήν 
κυρίαν ύπόθεσιν τοϋ ποιήματος εξωτερικήν ή ιστορικήν, καί εσωτερι
κήν ή ιδεώδη. Καί εξωτερικήν μέν σχέσιν εχουσιν αί περί τών ή- 
ρώων διηγήσεις, τών προϊσταμένων τοϋ γένους ή τής πόλεως τοϋ 
νικητοΰ, ή τών συστησάντων τούς αγώνας, εις τούς όττοίους ένίκησεν 
εσωτερικήν δε σχέσιν εχουσι τά τοϋ ήρωΐκοϋ αΐώνος γεγονότα, τά  
όποια εχουσιν ομοιότητά τινα μέ τάς περιστάσεις τής ζωής τοϋ νι- 
κητοΰ, ή περιέχουσι νουθεσίαν τινά άρμόζουσαν είς αύτόν, καί τών 
όποιων τήν διήγησιν ένυφαίνει διά τοΰτο ό ποιητής είς τούς ύμνους 
του. ’Ενίοτε παριστάνονται είς τόν μΰθον δύο πρόσωπα, ώς είς τόν 
ά τών ’Ολυμπ. ό Πέλωψ καί ό Τάνταλος, τών οποίων τό εν έξεικο- 
νιζει τόν νικητήν κατά τάς έπαινετάς, τό δε κατά τάς μεμπτάς δια
θέσεις του, καί διά τοΰτο τό πρώτον τίθεται πρό τών οφθαλμών 
τοΰ νικητοΰ είς έπαινον αύτοΰ καί προτροπήν, τό δε είς παραίνεσιν 
καί άποτροπ/iv. ’Ενίοτε δε επιτυγχάνει ό ποιητής νά ένώση είς ενα 
μύθον καί τούς δύο ρηθέντας σκοπούς, εύρίσκων σχέσιν τινά καί ο
μοιότητα τοΰ πνεύματος καί τού χαρακτήρος τών γεναρχών ηρώων 
πρός τά τοϋ νικητοΰ. II ισχύς καί έξοχος αύτών δεξιότης ζγ  καί 
είς τούς απογόνους των, ή αύτή ειμαρμένη παρακολουθεί τό γένος 
τοΰ νικητοΰ μέχρι τής εποχής του, ώς π. χ . είς τόν (ϊ* τών Ό λυμπ. 
ή ειμαρμένη τών αρχαίων Καδμείων εις τόν Θήρωνα· καί αύταί 
δε αί παρεκτροπαί τών αρχαίων ΙΙρώων αναφαίνονται πάλιν είς 
τούς απογόνους των, ώς π . χ . είς τόν ΐ' τών Ολυμπ. αί ά ιιχ .ΐα -  
χ ία ι  τών γεναρχών είς τόν Διαγόραν. Πρός έξήγησιν τούτων πρέ

Ο ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΥΛΛΕΡΟΝ. 1 §



πει νά ένθυμηθώμεν, δτι οί "Ελληνες έπίστευον τότε «κόμη πραγ
ματικήν τινα σχέσιν τοϋ ήρωϊκοϋ αίώνος μέ τήν εποχήν τω ν  έζήτουν 
είς τούς προγενεστέρους αιώνας τον λόγον τών νεωτερων ιστορικών 
γεγονότων, κατακτήσεις καί αποικίας είς χώρας βαρβάρους έδικαιο- 
λόγουν δί όμοιων επιχειρήσεων αρχαίων τινών ήρώων, καί τόν περ
σικόν πόλεμον έθεώρουν ώς πραςίν τινα τοϋ αύτοϋ μεγάλου δράμα
τος, τοϋ όποιου πρότεραι πράξεις, διαδραματισθεϊσαι είς τό μέγα 
τοϋ κόσμου θεατρον, υπήρξαν ό πλους τών αργοναυτών καί ό τρωι
κός πόλεμος. Έθεώρουν δέ τόν μυθώδη αιώνα, όποιον ή θρησκεία 
τόν καΟιέοωσεν, ώς πολύ ύψηλότερον τού κατόπιν ιστορικού, καί 
•άποστίλβοντα μέ λάμψιν τοσαύτην, όττοίας ευχαριστούντο νά βλέ- 
π<οσιν είς τών έποχνίν των μόνον ασθενή τινα άντανάκλασιν. Π δό
ξα αύτη ώδήγει τούς τραγικούς, καί ιδίως τόν Αισχύλον, είς τήν 
οικονομίαν τών τραγωδιών των καί τόν Πατέρα τής Ιστορίας Ηρό
δοτον είς τήν διάθεσιν τοϋ ιστορικού του πονήματος· καθαρωτέρα 
δέ φαίνεται είς τήν αφθονίαν τών μύθων, τού; όποιους ό Πίνδα:ος 
μετεχειρίσθη πρός τόν σκοπόν τής λυρικής ποιήσεως. Είναι δέ ή 
λυρική χρήσις τών μύθων πάντη διάφορος τής επικής' διότι είς μέν 
τήν επικήν ποίησιν ή μυθική διήγησις ούσα αυθυπόστατος καί ανε
ξάρτητος προσδιαθετεΐ (interesse) ήμας αύτή καθ’ έαυτήν καί πα- 
■ριστάνεται καθ’ ό'λα τά μέρη της· είς δέ τήν λυρωδίαν ύπηοετεί 6 
μύθος είς άλλην τινά έννοιαν,ήτις συνήθως εκφράζεται είς τό μέσον, 
V) τά τέλος αύτοϋ, καί παριστάνονται ζωηρότερα έκεΐνα μόνον τά 
μέρη αύτοϋ, τά  όποια συντελοϋσιν είς τήν άνάπτυξιν τής αρχικής 
•εκείνης έννοιας, τήν όποιαν δορυφορεϊ.

*Αν ή σύμμιξις αύτη γνωμολογιών καί μύθων άξιολόνων κα- 
θιστάνη τόν Πίνδαρον δυσπαρακολούθητον, ή δλη οικονομία τών 
ποιημάτων του καί διάθεσις αποτελεί αύτά έ'τι δυσεξιτώτεοα καί 
λαβυρινθώδη· ώστε ένώ ό αναγνώστης νομίζει δτι εύρεν ήδη τόν 
μίτον, τόν όποιον παρακολουθών δύναται νά διεξελθτι τούς έλιγ- 
μούς των, βλέπει πολλάκις τήν διέξοδον άποφρασσομένην έμπρο
σθεν του. 'θ  Πίνδαρος αρχίζει τάν ύμνον του πλήρης τών υψηλών 
εννοιών, τάς όπηας ή . ένίοΕος ,εύτυχία τοϋ vt/.ητοϋ ένέπνευσε*
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*ίς αύτον, καί αισθάνεται έαυτόν σπαργώντα έχ τής πληθύος τών 
ίίκόνων, αί όπαϊαι πηγάζουσιν έξ αύτής. Δέν επιχειρεί δέ νά ex.. 
ψράβτ] άμέσω; καί άπ’ εύθείας τήν ολικήν ιδέαν του, το όποιον δέν 
ήΟελεν εισθαι ποιητικόν, άλλ’ εκφέρει καθ’ έκάστην τάς διαφόρους 
•σειράς τών εννοιών, αί άποΐαι έξ εκείνης αναπτύσσονται, έπιβλέ- 
ίτων ένταυτώ τό όλον μέ τό όμμα τοΰ πνεύματός του. "Οθεν ά- 
<ροΰ γνωαοτυπικώς ή μυθολογικώς έκφέρη σειράν τινα εννοιών μέχρι 
τινός σημείου, διακόπτει τόν λόγον πρό τοΰ ακόμη νά προχωρή- 
<Γ/ί τοσοΰτον είς τήν διεξήγησιν αύτών, ώστε νά κατασταθγί σαφής 
ή εφαρμογή αύτών είς τόν νικητήν, αρχίζει δέ νέαν σειράν έννοιών, 
τήν όποιαν ϊσως αφήνει πάλιν, διά νά συγκλώσ·/} έτέραν· μόνον 
δέ περί τά τέλος συνεθίζει νάσυνάπτη όμοΰ ό'λας αύτάς τάς σειράς, 
καί νά συνυφαίν·/) μέ αύτάς έν ό'λον, εις τά όποιον παριστάνεται σα- 
φέ-τερα ή όλική τοΰ (ίμνου ιδέα. Διά της έντεχνου ταύτης πλοκής 
καί συνελίξεως τών σειρών τών εννοιών του επιτυγχάνει ό Πίνδαρος 
νά συμπλέξνι ούτω μετ’ άλλήλων τά διάφορα μέρη τοΰ ύμνου του, 
ώστε κάνεις έξ αύτών δέν δόναται νά διαιρεθ/j είς διάφορα μέρη 
αύτοτελή, καί επομένως ή προσοχή τοΰ άκροατοΰ ή αναγνώστου 
μένει σύντονος μέχρι τέλους, διότι είς τό τέλος μόνον κατανοεί 
εντελώς, πρός τίνα σκοπόν ετεινον ολαι έκεΐναι τών εννοιών αί 
σειραι. Η όλική π. χ . καί θεμελιώδης ιδέα τοΰ ά. δμνου τών Πυ
θιονικών, τοΰ είς τάν πυθιονίκην Ιέρωνα τόν Αίτναϊον, είναι ή τής 
ψυχής ηρεμία καί εύθυμία, είς τήν όποιαν ήδη ό νικητής μετά 
τοσαύτας ήγεμονικάς πράξεις άπέκλινε, καί τήν όποιαν επρεπε νά 
εισαγάγω είς τήν καρδίαν του ιδίως διά τής μουσικής καί ποιή- 
σεως. *0 δέ Πίνδαρος εχων είς τήν φαντασίαν του τήν ιδέαν ταύ- 
την παροΰσαν καί ζωηράν, αρχίζει τόν ύμνον του αμέσως μέ τήν 
ύποτύπωσιν τή; εύφροσύνης, ηρεμίας καί εύδαιμονίας, τήν όποιαν 
προξενεί είς τούς έν ολύμπω θεούς ή μουσική, αύξάνουσα μονού 
τοΰ τών θεών πολεμίου Τυφώνος τήν βάσανον, τοΰ καθειργμένου 
ύπά τήν πυρίπνοον Αΐτνην. Εντεύθεν δέ μεταπηδά ταχέως ό 

Πίνδαρος είς τήν νεόδμητον πολιν Αΐτνην καί είς τό ομώνυμον 

ίρος, εύλογεΐ τοΰ; αγαθούς οιωνούς, ύπό τούς όποιους έκτίσθη, καί
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έζυμνεΐ a . /  ΐέρωνα διά τά μεγάλα του πολ.εμικά κατορθώματα 
καί διά τούς σοφούς νόμους, τους οποίους έδωκεν είς ττ,ν νεοπαγή 
πάλιν, είς τ/;ν όποιαν ό ποιητής εΰ^ιται εσωτερικήν καί εξωτε

ρικήν ειρήνην. Μέχρι τοΰδε δέν εννοεί ό αναγνώστης, πώς συνέχε
τα ι ό έπαινος τής μουσικής μέ τήν έξύμντ,σιν τών πολεμικών κα
τορθωμάτων καί τ?,ς πολιτικές κυβερνήσεως τοϋ ΐέρωνος. ’Αλλ’ 

ό ποιητής άποστρεφόμενος ακολούθως πρός τόν Ιερωνα, ό'στις 
είναι ό κύριος τοΰ ΰμνου του σκοπός, γνωμολογεί σοφώς, ότι ο
φείλει νά άποφεύγτ, παν πάθος μικροπρεπές, νά απολαύω τών 
καλών, καί νά φροντίζω πώς οί άοιδοί ήθελον διαδώσω είς τάς έ- 
περ·/ομένας γενεάς αγαθήν περί αύτοΰ φνίμτν.

Οί μέχρι τοΰδε άναπτυχθίντες κανόνες τ7,ς πινδαρικής λυρω- 
δίας παρατηρούνται είς όλους τούς επινικίους ΰμνΟυς του, εύοί-· 
σκονται όμως πανταχοΰ ήνωμένοι μέ τήν έξαισίαν τής συνθέσε- 
<ος καί τοΰ λεκτικοΰ ποικιλίαν, τήν οποίαν άνεφέραμεν ανωτέρω 
ώς προτέρημα τοΰ γένους τούτου τής ποιήσεως. "Εκαστον τών τοϋ 
Πινδάρου επινικίων έχει τύπον τινά ίδιον, όςτις άποτελεΐται έκ1 
τής έν αΟ τίο σειράς τών εννοιών, καί τής έκλογής τής πρός παιά. 
στασιν αύτής άρμοδίας λέξεως. Αί δέ ουσιωδέστερα’, δια- 

φοραί τών έννοιών καί τοΰ λεκτικοΰ συνεπάγουσι τήν διαοο- 
ρ άν τοΰ ρυθμού, καί αυτη πάλιν τήν τοϋ μέλους. Διαι
ρούνται δέ κατά τό μέλος τά  πινδαρικά έπινίκια είς δώρια, 
αιολικά καί λΰδια, τρία διάφορα γένη τά  όποια εύκόλως 
<ίιαστέλλονται άπ άλλήλων, άν καί έ'καστον αύτών ήναι πάλιν 
πολλών διαφοοών επιδεκτικόν διότι καί κατά τό μ.έτρον έκαστον 
πννδαρικόν ποίημα είναι ΐδιότυπον, καί δέν εύρίσκονται δύο έξ 
αύτών, κατά" τόν αύτόν μετρικόν τύπον πεποιήμένα. Καί όσαι 
μεν ώδαί τοΰ Πινδάρου ανάγονται είς τό δώριον μέλος, έ'χουσι 
τούς αύτούς μετρικούς τύπους, οί όποιοι έπικοατοΰσιν είς τήν χορι
κήν λυρωδίαν τοΰ Στησιχόρου, τουτέστι δακτυλικάς σειράς καί 
τροχαϊκάς διποδίας, παραπλησιαζούσας κατά τήν σεμνοπρέπειαν 
είς τά έξάμετρα. 'ο ίεν  επικρατεί είς τάς τοιαύτας ώδάς ηρεμία 
καί σεμνοπρέπεια, αί μυθικαί διηγήσεις είναι πληρέστεραι, αί



έννοιαι λαμβάνονται έκ τοϋ αντικειμένου, καί έκφέρονται καθαραί 
καί άμικτοί τοϋ έξ ύποκειμένου βάθους, έξαίρουσαι καδόλου τό 
πνεύμα καί κατευνάζουσαι μάλλον τήν κίνησιν τών παθών. Τό 
δέ λεκτικόν αύτών πλησιάζει εϊς τήν έπικήν γλώσσαν, μεμιγμέ- 
νον μετρίω; μέ δ««ρι®μούς καί λαμβάνον ούτω λαμπρόν τινα  καί 
σεανοποεπέστατον χαρακτήρα. Αί ό αίολικαι ωδαι εχουσι ΐον 
ρυθμόν τής λεσβίας ποιήσεως, έπικρατοϋντος έν αύταΐς τοϋ ελα
φρού δακτυλικού, τοϋ τροχαϊκού καί τοϋ λογαοιδικού μέτρου· πλην 
ότι οί ρυθμοί ούτοι γίνονται ποικιλώτεροι εϊς τήν χορικήν λυ- 
ρωδίαν καί άποκτώσι μεγαλ*/;τεραν εύκινησιαν και ζωηρό. /;τα. 

"θθεν καί τό πνεύμα τοϋ ποιητού φαίνεται κινούμενον ζωηρότερα, 
αί έννοιαι έρχονται καί άποχωροϋσι ταχύτερα, και ό ποιητης, άφοϋ 
άρχίση τινά διήγησιν, τήν διακόπτει άνακαλών εαυτόν άπ αύτής, 
yj ώς μή εύιεβοϋς, τ, ώς καδ υπερβολήν κομπορρημονος, και 
στρέφεται άλλαχοϋ, έμπαραμιγνύων τ ι πανταχοϋ έκ τής ϊόίας 
γνώμης καί διαθέσεως. Είς τάς πρός τόν νικητήν άποστροφάς του 
λαμβάνει χαρακτήρα λογου φαιόροτερον, μή άπα^ιοϋντα μ/,δε τους 
αστεϊσμούς· παρενείρει δέ είς τό ποίημά του καί τήν πρός τόν νι
κητήν καί τούς ομοτέχνους εαυτού σχε<πν του, επαινεί την ϊάιαν 
του τέχνην, μάχεται καί αναιρεί τούς άλλους. Επειδή δε είς τα 
αιολικά ποιήματα έπικρατεΐ τοσαύτη ευκινησία καί ευστροφία, 
διά τοϋτο φαίνονται καί άνομοιότερα προς αλληλα παρα τά  δω- 
ρια. Τό λεκτικόν τοϋ γένους τουτου τών επινίκιων είναι τολμηρό·· 
τερον, κατά τήν σύνταςιν δυσχερέστερον καί πολυπλοκωτερον, καί 
με ασυνήθεις διαλεκτικούς τύπους πεποικιλμενον. Οσαι δε τέλος 
πάντων ώδαί ανάγονται είς τά λύδιον μέλος, (και αύται είναι 
όλ^ίγισται) έχουσιν ώς έπί τό πολ.ύ μέτρον τροχαϊκόν καί χαρα
κτήρα ή:εμον καί μαλακόν, συμφωνουντα με τόν τής ποιήσεως. 

Συνετάσσοντο δέ συνήθως παρά τοϋ Πινδάρου προς τούτο τό μέλος 
έκεΐνα τά  έπινίκια, τά όποια ώρίζοντο νά ύαλώσιν είς τήν προς 
τά ίερόν γινομένην πομπήν ή πρό τοϋ βωμού, και περιείχον τα
πεινήν τινα πράς τόν δεάν ικεσίαν και έπικλησιν τός και είς το 

μέλλον εύνοιας του.
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Φ Υ Σ Ι Κ Η .

ΠΕΡΙ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ.

'θ  άνθρωπος φύυει ερευνών τόν περιβάλλοντα αύτδν κόσμον 

προσπαθεί και νά τόν έξηγήσ·/]. Μή δυνάμενος δέ τήν επιθυμίαν 
του νά κατασιγάζω ταύτην πάντοτε, άτε αδυνατών νά ύποπτεύσνι 
συγχρόνως Ιφ’ δλων των πρός έξήγησιν τών ποικίλων φαινομένων 

αναγκαίων στοιχείων καί επομένως νά ευρ·/) τελείαν τούτων λύ- 
σιν, -ετι δέ αναγκαζόμενος ν’ άποδίδ·/) αίτιας είς τά γινόμενα, 

είτε αληθείς, είτε μή, όρμαται πρός τήν τούτων έξήγησιν κατά 
τάς έκάστοτε ζώ σ εις αύτοΰ.

’Αλλ’ εάν αί περί τά φιλοσοφικά ζητήματα ερευναι καί εξηγή
σεις του μένουσι σχεδόν πάντοτε άγονοι, αί περί τά  φυσικά 
δμως φαινόμενα αναζητήσεις του δέν άποτυγχάνουσι συνήθως, 

διότι είς όλιγώτερα σφάλματα φέρει αύτόν ή πεΐρα, άν καί αυτή 
εχη ν’ αντίκρουση συχνά πολλά τής φαντασίας επινοήματα διά 

ν’ άντιθέσν] τά  ίδια αύτής εξαγόμενα.

”00εν μή ύποφέρων νά θεωρη, εαυτόν έγκεκλεισμένον υπό τόν 
ορατόν θό/Λν τοΰ ούρανοΰ, άποβλέπο>ν είς μόνον τόν οΰτω περιω* 
ρισμένον εξωτερικόν κόσμον, ήδέλησε νά έκτείνη, τά ό'ρια τούτου 

καί νά εισχώρηση, διά τών όμμάτων του είς τά άπειρον διάστημα 

τοΰ παντός. Ως δημιουργός δ έν τώ μέσω δημιουργημένης φύ- 
σεως, τό σμικρόν τοΰτο ον έμέτρησε τον υπερμεγέθη ήλιον καί έ- 

προσδιώρισε τήν άμετρον τοΰ φωτός ταχύτητα· μή έξαρκούμε- 
νος δέ νά διατρέχη τάς θαλάσσας ώς τάς πεδιάδας τής ξηράς, 
έπεθύμησε ν άνυψωθή καί είς αύτό τοϋ ούρανοΰ τό άπειρον διά

στημα, είς τά ΰψη αϋτά τής ατμόσφαιρας, οπου ό κεραυνός χαλ



κεύεται καί οί άνεμοι πβνταχόθεν διαρρέουσι, ζηλών 6 λογικός 
άνθρωπος τήν πτήσιν τών άλογων πτηνών.

Διό παντού καί πάντοτε είς τήν μυθολογίαν του, τό θρή
σκευμά του, άπαντώμεν αύτόν κατεχόμενον ύπό τής ιδέας, δτι 
δύναμίς τις ύπερτέρα της φύσεώς του έδύνατο νά τόν άποσπά- 
c-/i άπό τόν πλανήτην, είς τόν όποιον εύρίσκεται προσκεκολλη- 

μένος καί ν’ άναφέρν) αύτόν μέχρι τών περάτων τοϋ ούρανοΰ, 
όπόθεν ν’ άνακαλύψη, ώς άπό ΰψηλοτάτης περιοπής, τό μύστη* 
'ριον της ΰπάρξεως. Πλην άμοιρος τοιαύτης υπερφυσικής δυνά- 
μειος έπροσπώθησε ν’ άνυψω&ή, εί δυνατόν, διά μηχανικών μέ
σων, ώς έν παραδείγματι, έπ ΐ πτερύγων εύμεγέθων, λίαν δ’ 

έλαφοών, μιμούμενος τά  πτηνά, τά  φύσιν πρός τούτο κατάλλη
λον εχοντα.

Διό βλέπομεν καί έξ αύτών άκόμη τών άρχαιοτάτων χρό- 
νων τόν Δαίδαλον καί Ικαρον σπουδάζοντας νά άναβώσιν είς τήν 
άτμοσφαΐραν διά μέσων, τά  όποια ώς ακατάληπτα ύπό τών 
πολλών, ένομίσΟ/,σαν μυθολογικά, άτε άγνοούντων τήν έπί τούτω 
μηχανικήν διάθεσιν καί πασχόντων τό αύτό με τούς μή είδότας 

την ιδιότητα τών κοίλων κατόπτρων, τών συγκεντρούντων έν τ·£ 

κυρία αύτών έστία τό έπ’ αύτών έν εϊδει παραλνίλλων άκτίνων 
προσπίπτον φως, καί νομίζοντας τόν ύπό ταύτης προελθόντα, έ- 
πινοήσει τοϋ Αρχιμήδους, εμπρησμόν τοΰ στόλου τών 'Ρωμαίων, 
καθαρόν φαντασίας ελληνικής άνάπλασμα.

Έξ άρ/αιοτάτων λοιπόν χρόνων παραδοΟεΐσα είς τούς μεταγε- 

νεστέοους κύτη ή ιδέα της άνυψώσεως τοϋ ανθρώπου είς τόν 
άερα διά σωμάτων, τών όποιων τά ελαφρότερο·/ ν’ άντισταθμίζη 

τό βαρύτερον, έφερεν αύτοΰς είς τήν έπινόησιν τής έκκενώσεως 
άπό άέ:α σφαίρας μετάλλινης λεπτοτάτης καί πολλά μεγάλης, 

έπινοηθείσης ώς ακολούθως: Κατά τήν άρχήν τοϋ Αρχιμηδους* 
•̂ ν έφεϋρε, θέλων νά έξελέγξϊ) τά γνήσιον τοϋ χρυσού στεφάνου 
τοϋ 'ΐέρωνος, είναι γνωστόν, ότι έάν ζυγίσωμεν έντός τής ατ
μόσφαιρας σώμα τ ι καί έπειτα, κρεμάσαντες αύτό ύπό τόν
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δίσκον τής πλάστιγκος, τό ζυγίσοιμεν πάλιν έντός ύγροΰ, εύ- 
ρίβκομεν αύτό τόσον έλαφρότερον, όσον είναι τά βάρος όγκου 

ΰγροΰ ίσου μέ τον τοϋ σώματος. Έ κ τής άρχ/ς ταύτνις επεται·
Α ον. 'Ο τι εάν εντός τοϋ ΰδατος έμβυθίσωμεν σώμα το, τά ό

ποιον είς τον αέρα ζυγιζόμενον νά εχν) βάρος μεγαλήτερον άπό 
τό όποιον χάνει έμβυθιζόμενον έντός τοϋ ύπατος, τό σώμα τοϋτο 

θέλει καταφερθεΐ είς τήν βάσιν τοϋ άγγείου.

Βον. Οτι εάν είς τό ΰδωρ έμβυθίσωμεν σώμά τι, τό όποιον 
έκ φύσεώς του νά Ιχνι τόσον βάρος είς τόν άέρα, όσον χάνει, όταν 
κήται είς τά ύδωρ έμβυθισμένον, τό σώμα αυτό είς οίονδήποτε 
μέρος καί άν τεθή έντός τοϋ ΰδατος, έ/.εϊ θέλει διαμένει ώς νά 
μ ή ήτο βαρύ, διότι έχει τόσον βάρος, όσον καί όγκος ύγροϋ ίσος 

μέ τόν τοϋ σώαατος.

Γον. Οτι έάν έντός τοϋ ΰδατος έμβυθίσωμεν σώμά τι, τοϋ 
όποιου τό βάρος είς τόν άέρα νά ήναι μικρότερον άπό τό όποιον 
χάνεt, όταν τά έμβυθίζωμεν έντός τοϋ ΰδατος, ίο μ’ άλλους λό

γους, τό όποιον βαρύνει όλιγώτερον παρ οτι ΰδατος όγκος ίσος 

μέ τάν τοϋ σώματος, τότε τό σώμα τοϋτο άφεθέν έλεύθερον, δέν 
θέλει καταφερθή πρός τήν βάσιν τοϋ άγγείου, οΰτε διατηρήσει 
τήν αύτήν θέσιν, ώς συνέβη είς τάς προηγούμενας δύω περιστά
σεις, άλλ’ ώθούμενον έκ τών κάτω πρός τά άνω θέλει κινηθή εν
τός τοϋ ιίδα τος, μέχρις οΰ φθάσει είς τήν έπιφάνειαν, ώς έπι πα- 

ραδείγματι, όταν έμβυθίζωμεν φελλόν έντός ΰδατος.

Τό φαινόμενον τούτο είναι γενικόν καί Ιχει χώραν καί όταν 
τό έμβυθιζόμενον, καί είς 8 έμβυθίζομεν, σώμα είναι οίονδήποτε 

άλλο ρευστόν, οίον καπνός· ούτος έμβυθιζόμενος έντός τού ατμο
σφαιρικού άέρος χάνει περισσότερον παρ οτι είναι τό απόλυτον 
αύτοϋ βάρος, δθεν κατά τήν ανωτέρω έκτεθεΐσαν τρίτων συνέ
πειαν ΰψοϋται έντός τής ατμόσφαιρας, μέχρις ού άπαντήσει άέρα 

τοσοΰτον αραιόν, όσον είναι αύτός, καί επομένως τό βάρος τοϋ κα
πνού νά έςισώται με τά βάρος ίσου όγκου άέρος όπότε καί όπου 

θέλει άναμφιβόλως σταθή άπτ,ωρχμένος. Τοϋτ αύτό συμβαίνει καί
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είς τά νέφη, άτινχ ΐστανται είς μέγα υψος ύπεράνω της έπιφα- 

νείας της γης.
’Ex. τούτων λοιπόν όρμηθείς ό Λάνας ένόμισεν, δτι είναι δυνα

τόν ν’ ανύψωση καί σφαίραν μεταλλίνην έκκενωμένην άέρος, άλλά 

φυσικά έτερα κωλύματα έμπόδιζον την πραγματοποίησιν ταύτην, 
διότι έκτός της ανυπέρβλητου δυσκολίας, ή'τις παρουσιάζεται 
είς τήν έκκένωσιν τοσοϋτον μεγάλου δοχείου, τά  πλευρά τούτου 

έπρεπε νά ηναι λεπτότατα, καί έπομένως ή έξωτερικώς φερομένη 
επί της έπιφανείας του θλίψις τής ατμόσφαιρας ήθελεν άναμφιβό- 

λως τό διαρρήΕν).
'Η ιδέα αύτΛ τοΰ Λάνα, άν καί άγχινουστάτη κατά τόν Λεΐ- 

βνίτσιον, δεν έδυνήθη όμως κατά τόν 17 ον αιώνα νά έφαρμοσθν) 

ώς εγεινεν ακολούθως μετά περίπου ένα αιώνα. Όθεν παρά πάν
των έθεωρεϊτο αδύνατος ή άνύψωσις τοΰ ανθρώπου εις τήν άτμο- 
σφαΐραν, άν καί άρχή τις επιστημονική έβεβαίωνε ταύτην θεωρη- 

τικώς. Δέν έλειπεν ά'ρα είμή ή διά τήν πραγματοποίησίν της αρ
μόδια εκείνη διάθεσις τών σωμ.άτων. Καθώς δέ συνέβη καί είς 
πολλάς παρομοίας περιστάσεις, ώς τήν εφαρμογήν τοϋ άτμοϋ είς 

τήν κίνησιν τών πλοίων, καθ’ ήν ή θεωρία προηγήθη τής έφαρ- 

μογής, ούτω καί είς τήν προκειμένην περιεμένετο ό ευφυής εκείνος 
νοϋς, δστις έμελλε ν άναδείςη τόν άνθρωπον άπηωοημένον είς τό 
διάστημα, ώς άπειροελάχιστόν τι σημεΐον, άεροβατοϋντα είς μέ
γιστα ύψη ΰπεράνο) τής γήινου έπιφανείας καί παρουσιάζοντα πε- 
ριεργότατον καί έκπληκτικώτατον ένταυτώ θέαμα.

Ούσα δε περιεργείας μάλλον άντικείμενον παρά κατεπειγούσης 
ανάγκης άναπλήρωσις, ή άερανάβασις, είλκυε διά τοϋτο ολίγων 

τήν προσοχήν, καί επόμενον ήτο νά βραδύ νη ή πραγματική τής αε
ροπορίας άνακάλυψις. 'Ενεκα τούτου λοιπόν καί πρό ολίγων χρό

νων εγεινεν αύτη, υπό τοϋ τοσοϋτον ήδη γνωστοϋ Ιωσήφ Μοντ- 
γολφιερου, Γάλλου τό γένος καί χαρτοποιοϋ τό επάγγελμα, δστις 
κατά τόν Δεκέμβριον τοϋ 17 82 έτους έκαμε τό πρώτον πείραμα 
είς τήν πόλιν Αουϊνιόνα (Avignon).
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'θ  I. Μοντγολφιέρος παρατηρήβας τά  νέφη δτι, ίστάμενα εις 
{χέγα ύψος ύπεράνω τής έπιφανείας τής γης και συνιστάμενα άπό 
ΰλην δαβυτέραν τής τοϋ άέρος, μένουν άπγ,ωρημένα είς τό διάστη

μα, διότι εμπεριέχουν εν έαυτοΐς άραιότερον τοΰ περικυκλοϋντος 
«ύτά άερα, έπενόησε νά έγκλείσνι θερμόν άέρα είς σφαίραν υφά
σματος με χαρτίον κεκαλυμμένην, τής όποιας ή διάμετρος ητον 
11 1 |2 μέτρα, ή χωρητικότης 7 5 0  κυβικά μέτρα, το δέ βάρος 
2 3 0  χιλιόγραμμα. Το κάτω μέρος αύτής εφερεν όπήν, ύπό τής ό
ποιας έκρεματο μετάλλινον κάνιστρον φέρον εύπρήστους υλας, ώς 
<τ/υρον, χαρτίον, έριον, άναδιδούσας ικανήν φλόγα. Αφ’ ού δ’ ό" 

θερμός άήρ βαθμηδόν έξώγκωσε τήν σφαίραν τήν ανύψωσε βρα
δέως είς μέγα ΰψος, όπόθεν κατεφέρθη μετά τήν τοϋ πυρό; ά~ό- 
ββεσιν.

Τό πείραμα τοΰτο εγεινε τήν 5 ’Ιουνίου τοϋ 1783 έτους είς 
τήν πόλιν ’Αννοναίαν (Annonay) ύπό τών αδελφών Μοντγολφιέ- 

ρων ένίό-ιον τής γενική; συνόδου (Etats gincreaux) καϊ μεγάλης 

πληθύος φιλοθεαμόνων ανθρώπων οιτινες συνέρρευσαν άμα τούτο ήγ- 
γέλθη πανταχόθεν, προθυμοποιούμενοι νά παρευρεθώσιν είς ταύτην 

την έπί τών χρονικών τοϋ κόσμου μέλλουσαν ν’ άναγραφνί ημέραν, 
έν ή έκθαμβοι έθεώρουν υπερμεγέθη σφαίραν άνερχομένην καί ύπ’ 
ούδεμιας δυνάμεως όρατής κινουμένην.

Τήν σφαίραν ταύτην λοιπόν έκάλεσαν M o rT yo .lyu p e io r  έκ 
τοϋ ονόματος τοΰ έφευρετοϋ αύτής, πρός δέ καί άεροηόροτ cij.αιώ
ρ α ν  (balon aerostatique).

Καθώς δέ συνέβη καί είς τάς λοιπά; ανακαλύψεις, τάς έχούσας 
μεγίστην έπίρροιαν είς τάς έπιστήμας, ώς τήν τοϋ διαφορικού υ
πολογισμού τ/;ν άμοιβαίως άντιποιουμένην ύπό τοϋ Λεϊβνιτσίου 

καί Νεύτωνος, ούτως ή λαμπρότερα τοϋ 1 8 αίώνο; άνακάλυψις, 

γινομένη ύπό γάλλου, έμελλε νά διεγείρη τήν εθνικήν τών “Αγ
γλων φυσικών φιλοτιμίαν νά άντιποιηδώσι τής άνακαλύψεως. Εί

ναι άλ.ηθές, δτι ό Βλάκ. είς τόν όποιον ήσαν γνωσταί αί ύπό 
τού Καβενδίχου (Cavendich) είηγηθεΐσαι ιδιότητες τοϋ υδρογόνου,
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διδάσκων δημοσία κατά τό 1 7G7 καί 1 7 G8 έτος, έξηκρίβωσ'ε τήν 
ιδέαν, οτι πεπληρωμέναν έξ υδρογόνου κατασκεύασμα λεπτόν, τοϋ 
όποιου τά βάρος ήθελεν εισθαι μ,ικρότερον άπό τά τοΰ άτμοσφαι- 
ρικοϋ άέρος τόν όγκον ίσου μέ τόν τοϋ κατασκευάσματος, έδύνατο 

ν άνυψωθϊ) είς τάν άέρα καί φθάσαν είς αρμόδιον ΰψος νά στα- 

6γ άπηωρημένον, άλλ οΰτος έφαρπασθείς άπό έτερον έργον δέν έ-> 

δυννίθη νά παρουσιάσ·/) τοιοϋτον πείραμα, άν καί είς προηγουμένων 
τινά συνεδρίασιν τά είχε προαναγγείλνι.

Ο Καβάλλος όμως ειχεν άναγνώσ·/) τήν 2 0  ’Ιουνίου τοϋ 1782- 
έτους ενώπιον της έν Αονδίνω έταιρίας υπόμνημα περί τοϋ αύτοϋ 
αντικειμένου, τό όποιον περιεστρέφετο είς τήν ιδέαν κατασκευά
σματος πεπληρωμένου έξ υδρογόνου καί δυναμένου ν άνυψωθνί 
είς Try άτμοσφαΐραν, καί είς τοϋτον έπομένως έπρεπε ν’ άποδοθν} 

ή τιμή τής άνακαλύψεως, γινομένης κατά τάς άρχάς τοϋ 1 7 82 έ
τους- άλλά καί ούτος δ ι’ ούδενός πειράματος έκ τών όσων μετε- 

χειρίσθνι δέν έφερεν είς αίσιον πέρας τάν σκοπόν του, έπειδή καί ή 

μέ μεγάλων επιμέλειαν παρασκευασθεϊσα έλαφροτάτο κύστις καί 
μέ ΰδρογόνον πληρωθεΐσα δέν άνυψώθη, ούσα άναμφιβόλως άρκετά 
ακόμη άφ’ έαυτης βαρεία* μ’ όλον ότι δέ έλαβεν ακολούθως Κινε
ζικόν χάρτην, έξ οΰ κατεσκεύασε τήν σφαίραν του, δέν έδυνιίθη ου-> 
τε ούτω νά πραγμχτοποινίση Try άνύψ(»σιν, διότι τό είσερχόμενον είς 

τήν σφαίραν ταύτην πνεΰμα έξέφευγε διά τών πόρων τοΰ χάρτου· 
άποτυχών λοιπόν τών αύτοϋ πειραμάτων, διά τίνος κύστεως, ώς 

φυσητηρίου, ένέπλησεν έξ υδρογόνου φυσαλίδας σαπουνίου καί ού
τως έξετέλεσε τό πείραμα.

£κ τών προηγουμένων γίνεται κατάδηλος ή διαφορά τής πραγ« 
ματικής Γαλλικές άνακαλύψεως άπό τήν τών “Αγγλων έπινόησιν, 
βτηριζαμένην είς θεωρητικήν μόνον εικασίαν, προμηνύουααν δέ τήν 

ίπ ί τό μέλλον έπιτυχίαν τής άναβάσεως είς τήν άτμοσφαϊραν* διό
τ ι άν καί είς τήν αυτήν άρχαίαν πασίγνωστον τοΰ Αρχιμήδους 

άρχήν στηρίζεται ή άνύψωσις είς Try ατμόσφαιραν τής υπέρογκου 

Μοντγολφιερείου σφαίρας, καί ή άναπήδ/,σις τών έκ σαπουνιού φυ-
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σαλίδο>ν τοΰ Καο άλλου· ό «.έν Μοντγολφιέρος άπετέλεσε ττ,ν πραγ
ματικήν άνάβασιν έντός τοϋ άέρσς 3ιχ τοϋ ίδιου ατμοσφαιρικού 
ρευστοϋ, το όποιον αραίωσε διά τοϋ θερμαντικού καί έστηριξε τήν 

άνακάλυψίντου είς τήν ιδιότητα, ί.ν έχει τό θερμαντικόν τοϋ νά 
έκτεινντ τά  σώματα, τά  όποια, γινόμενα οΰτως αραιότερα, άνυ- 

ψοΰνται κατά τήν άρχήν τοϋ ’Αρχιμήδους, έν ω ή έττελθοΰσα είς 
τους “Αγγλους ιδέα περί άνυψώσεως τών σωμάτων είς την ατμό
σφαιραν δέν παραλαμβάνει τό θερμαντικόν, άλλά τό ΰδρογάνον 
πλήν άν καί τό έλαφρότερον τοϋ υδρογόνου άπό τόν ατμοσφαιρικόν 
άέρα ά-οκαθιστα αυτό εΰχρηστότερον τοϋ θερμαντικού, δέν έδυ- 
νηθησαν ό'μως νά παρουσιάσουν είς τήν Αγγλίαν άνύψωσιν σω
μάτων, όποιαν ό Μοντγολφιέρος έπραγματοποίησεν είς τ -iry Γαλ
λίαν μέ τοσαύτην επιτυχίαν.

Τνιν τοϋ Μοντγολφιέρου άνακάλυψιν άναφέρων ό Ααλάνδος είς τόν 
σύλλογον τών επιστημόνων της Γαλλίας (Academic des sciences) 

προσθέτει, διά νά δείξτί τό άπλούστατον καί φυσικόν αύτής κ Πάν- 
τες εί'παμεν, ότι οΰτω πρέπει νά γένη,. άλλά πώς δέν μάς ήλβεν 
είς τόν νοΰν;»

Ο τών επιστημόνων της Γαλλίας σύλλογος οΰτος ήθέλησε νά 
γείννι αύτόπτης τοϋ φαινομένου· δθεν Στέφανος ό Μοντγολφιέρος 

άδελ φός του έφευρετοϋ ’Ιωαήφ, κάτοχος ήδη τοΰ έργου τούτου, έλ-1 
θών είς Παρισίους, ήτοίμασε σφαίραν έξ υφάσματος μέ χάρτην περι- 
ενδεδυμένην, χωρητικότητας δέ λίαν μεγάλης, είκοσιτριών περίπου 
χιλιάδων κυβικών ποδών, ήτις έπιφορτισθεΐσα καί μ’ έτερον έξω- 
τερικόν βάρος, τά όττοΐον άποκαθίστανεν αυτήν 5 0 0  λίτρας βαρεΐαν, 

καί έξογκωθεΐσα υπό τά καιόμενον ϋπ’ αυτήν πϋρ, άνυψώθη είς 
τήν ατμόσφαιραν έξ χιλιάδας περίπου πόδας. 11 άνύψωσις τής 
σφαίρας ταύτης διήρκεσε δέκα περίπου λεπτά, μεθ’ 8 apy ίσασα 
νά καταφερεται, έπεσεν. έπί τής γής είς άπόστασιν 7,60 8 ποδών 
άπό τοΰ σημείου, εξ οϋ κατ’ άρχάς άνυψώθη.

Τό πείραμα τοΰτο γινόμενον μέ τόσην επιτυχίαν έντω μέσω τής 

Γαλλικής πρωτευούσης εδοσε χώραν είς πολλά έ'τερα, τά όποια έ-
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■πχναλαμβανόμενα ποικίλως ενθουσίασαν τό έθνος άπαν, έλπίζο» 
αναρίθμητους ώφελείας έκ. τής τοιαύτος άνακαλύψεως καί θεμε
λιώδεις αναμορφώσεις, τάς οποίας περιχμενε φυσικώς, συγκρίνων 
τήν αεροπορίαν ταύτ/)ν με τήν προ αιώνων κανονισθεισαν θαλασσο- 

πορίαν διά τής μαγνν,τικής βελόνης, ήτις και είς αϋτά τά  αχανή 
πελάγ/i, τά  μή παρουσιάζοντα έπί τής έπιφανείας των ίχνη προη

γούμενης διαβάσεως, μάς δεικνύει πάντοτε επακριβώς τήν άλτ,θή 
όδόν μας.

Τά πρώτα ταΕειδεύσαντα εϊς τόν ατμόσφαιραν έμψυχα ήσαν ζώα 
περικλειόμενα είς περίφραγμά τ ι ,  τό όποιον έδεθν) ΰπό άεροβατι- 
κήν τινα σφαίραν ελλειψοειδή, μεγάλη* τόν ό'γκον, ήτις άνυψωθεϊ- 

<χα 1 4 4 0  πόδας ΰπεράνω. τής γής καί σταθεΐσα έν τώ  μέσω τοϋ 
διαστήματος άπγωρν,μένη 8 περίπου λεπτά κατεφέρθη έπί τής 
γής μετά τών ζώων, άτινα εύρέθησαν ύγειή καί καλώς εχοντα, ά- 
πομακρυνθεϊσα τοϋ σημείου τής άναχωρήσεώς της 1 0 ,200  πόδας.

Ούτως έπί τών ζώων δοκιμάσας κατά πρώταν το άκίνδυνον τής 
ανόδου καί καθόδου εις τήν άτμοσφαΐραν, ό έφευρετός ήνοιΕε οτά- 
διον δόςης καινοφανούς εις τους έπιθυμοΰντας πρώτοι νά έζέλθωσίν 

από  τόν περκορισμένον όρίζοντάτοιν, διά νά ύπάγωσιν είς νέον τι- 
νά κόσμον, κείμενον πιθανώς ΰπεράνω τών νεφών, οθεν νά έπιστρέ- 
ψωσι μέ χαρμοσύνους ειδήσεις άνακαλύψεων πάνττ, νέων καί δυνα- 

μένων νά άποσύρωσι τόν άνθρωπον άπό τό σκότος τό περικαλύ- 
πτον τήν διάνοιάν του έπί τοσούτων μετεωρολογικών φαινομένων.

Καί πρώτος ό Πίλατρος Δεραζιέρος χωρίς πηδάλιον καί χωρίς 
πη;ίδα έπαρυσιάσθη νά άναβη έπί κατασκευάσματος, σχήμα έχον
τας σμικροϋ πλοιαρίου προσηρτ/ιμενου είς τήν κυρίαν αεροπόρον 
σφαίραν, καί μέ τοϋτο διερχόμενος διά τών τής ατμόσφαιρας αε

ρίων ρευμάτων νά περιτρέζ·/) απέραντα υψη, έκθετόμενος εις κίνδυ
νον προφανέστερον άπό τόν όποιον έδοκίμ.ασέποτε ίσως ό πρώτον 
τήν θαλασσοπορίαν πειραθείς.

Τήν ασθενή δύναμίντου προτιθέμενος ν’ άντιτάξν] είς τήν ίσχυ- 
ράν τών στοιχε^υν προσβολήν ή ;/ισ ε προηγουμένως, ώς οί τό πρώ
τον τόν πτίσ ιν πειρώμενοι νεοσσοί, νά ένισχύ/,ται βαθμηδόν καί

3.

IIEPI ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ. 2 7



προσοικειώται τόν άναδρομέατου, πασχίζων νά δοίστι είς τοΰτο» 
ώρισμένην τινά διεύθυνβιν, τήν άνοδον και κάθοδον αύτοΰ ν’ άσφα- 
λίσν;, είς δέ τήν καρδίαν του γενναιότητα καί επιμονήν νά έπιπρο- 
οθέσϊΐ προσλαβών καί έτερον συνοδοιπόρον καί συνεργάτην τόν Γι- 

ροΰδον Δεβιλλέτταν, μετά τοΰ όποιου άνυψώθη πολλάκις ένθαρρυ- 
νόμενος δοκιμαστικώς άπό τά μικρά ΰψη νά θεωρή άτρομήτως τάς 
ύπερμεγεθεις της ατμόσφαιρας αποστάσεις, τάς οποίας προετίθετο 

νά διατρέ&ρ·
Τέλος άπεφάσισε την ύψηπεττί άνοδόν του, κατασκευάσας σφαί

ραν ωοειδή, εχουσαν τεσσαράκοντα οκτώ ποδών διάμετρον και έ- 
βδομήκοντα τεσσάρων ΰψος, τήν όποιαν, ώς νά έμελλε νά περιτρέ- 

ζγ  αύτήν της γης την τροχιάν, έστόλισεν έξωτερικώς με τά ζώδια 
καί τά  βασιλικά Γαλλικά παράσημα, τήν δέ 21 Νοεμβρίου τοϋ 
1733  έτους ό Πίλατρος μετά τοΰ μαρκή Δαρλάνδου, αύτοπροαι- 
ρέτως συμμεθέξαντος είς την άνοδον, έξεκίνησαν άπό τό δάσος 
Βουλόγνιον (bois de Boulogne), έπιβάντες έπί τής θρυψίμου εκεί
νης συσκευής των, βάρος έχούσης μετά τών επιβατών 1600  περί
που λιτρας, καί συνο^δευμένοι με τάς εύχας τοΰ λαοΰ, δστις, άμα 
ίδών αύτοΰς άνυψουμένους, δέν τους διέκρινε πλέον· άναβάντες λοι

πόν έπί μέγα ΰψος έξετέλεσαν τόν σκοπόν των καί οΰτω μετά ή- 
μίσειαν ώραν κατήλθον πέντε λεύγας μακράν τών ΙΙαρισίων.

Είς τήν άνοδον ταύτην, κατά τήν τοΰ μαοκή Δαρλάνδου περίερ

γον διήγησιν, άπήντησαν ρεύματα άέρος, τά όποια ώθησαν πολυ- 
τρόπως τήν σφαιράν των καί Ιφερον αυτήν κατά τόν ραΰν των, αί. 

δέ ωθήσεις, τάς οποίας ύπέστησαν, διευθύνοντο ώς έπί τό πλεϊσταν 
έκ τών άνω πρός τά  κάτω.

’Αλλ’ είς τους ορατούς κινδύνους τούτους εμελλον νά έπισκήψω- 
σι καί έτεροι απρόβλεπτοι οΰχ ηττον φοβεροί. H άνυψουμένη φλός, 

ή τόνέν τ·/5 σφαίρα άέρα άδιαλείπτως άραιώνουσα,εί/ε προσβάλει 
τό κάτω αύτής μέρος καί τρυπήσει πολλαχοϋ, όπερ καί ένέπλησε 
φό^ου τόν Δαρλάνδον, ώςκυνδύνου έπικειμένου νά γείντρ ή συσκευή 
πά6α μετά τών επιβατών παρανάλωμα τοϋ πυρός έν τω μέσω 
τής ατμόσφαιρας, ό δέ Πίλχτρος καταγνούς τόν κίνδυνον, είς τόν
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όποιον εΰρίσκοντο, έλαβε σπάγκον υγρόν, μέ τον όποιον άποσβέσας 
τ ά  τοΰ πυράς ίχνη έττρόλαβε τόν τής πυρκαϊδς προφανώς έπαπει- 
λοΰντα αύτούς κίνδυνον.

Ευκόλως ήδη κατά τήν προεκτεθεΐσαν τρίτ/)ν συνέπειαν τής αρ
χής τοϋ Αρχιμήδου; δυνάμεθα νά έννοήσωμεν ττ,ν φυσικήν θεω-.ίαν 

τής Μοντγολφιερείαυ σφαίρας* πρός τοϋτο παρατοροϋμεν, δτι ό έπί 
τής γης πεοικεχυμένος άήρ είναι ρευστόν τ ι βαρύ σώμα σχημ,ατί* 
ζον την ομοιόμορφον μέ την γην άτμοσφαΐραν, της όποιας τό ύψος 
είναι περίπου 80 χιλιάδας μέτρα* άτε λοιπόν βαρύς ό άήρ θλίβει 
έκ τών άνω πρός τά  κάτω οίον&ίποτε σώμα κείμενον ΰπ’ αύτόν, 

καί τοσούτω μάλλον, καθ’ όσον μεγαλύτερο» ατμόσφαιρας ΰψος εύ- 
ρίσκεται έπί της έπιφανείας τοϋ σώματος* στήλη δέ τις άέρος, ε- 
χουσα την βάσιν της- έπί της γής, τήν δέ κορυφήν της είς τό τελευ- 
ταΐον της ατμόσφαιρας άκρον, δέν έχει τήν αΰτήν πυκνότητα καθ’ 
δλον τό ΰψος.της, διότι άλλάσσει τό έ“ ί έκάστου τών σημείων της 
ύπερκείμενον βάρος, δί S καί ή δασΰτης της έλαττοϋται γεωμ,ετρικώς 
είς τά  άριθμητικώς, αύξάνοντα ίίψη, της χημικής φύσεως καί θερ
μοκρασίας είς τήν άέριον ταύτην στήλην υποτιθεμένων άμετατρέ- 
πτων άπανταχοϋ. Εάν ήδη άφεθνί έντός τής ατμόσφαιρας εξογκω
μένη τις συσκευή, οϊα ή Μοντγολφιέρειος, πεπληρωμένη άπό θερ

μόν άέρα είς τρόπον, ώττε τό βάρος ταύτης νά ήναι μικρότερο» τοϋ 
βάρους δγκου έκ τοϋ περιβάλλοντος άέρος ίσου μέ τόν της συσκευής 
άπάσης, τότε κατά τήν τρίτον συνέπειαν τ?ίς τοϋ ’Αρχιμήδους άρ-. 

χής θέλει α&τ/ι άνυψωθή έντός τής άτμοσφαίρας, ή δέ πρός τά  άνω, 
ώθοϋσα τήν συσκευήν δύναμις (force d ascension) έκτιμηθεϊσα 
διά μονάδων βάρους θέλει εισθαι ίση μέ τό βάρος δγκου άέρος ίσου. 

μέ τόν τής συσκευής, έλαττουμένου κατά τά βάρος τής συσκευής, 
αύτής μετά τοϋ εμπεριεχόμενου άέρος* έ-ειδή δέ έν ω άνυψοϋται. 
είς τόν άτμοσφαΐραν ή συσκευή εισέρχεται είς άέρα βαθμηδόν ά- 

ραιότερον, έπεται δτι μετά τινα χρόνον θά φθάση είς τ ι τής ατμό
σφαιρας υψος, είς τό όποιον τό βάρος τος θέλει εύρεθεΐ ίσον μέ τ ό . 
βάρος δγκου έκ τοϋ περιβάλλοντος άέρος ίσου μέ τόν τής συ
σκευής* έκεϊ δέ θέλει σταθή άτηωρημένη μέχρις ού διατορηθή ή
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συνθήκη αυτή, διότι άν άποσβεσθί τό άραιόνον τό» άέρα ττς σφα{* 
ρας πΰρ, τότε αυτή θέλει συσταλή, καί ύπό τόν νέον όγκον ττ,ς βα- 
ρύνουσα περισσότερον rap ’ δ ,τ ι ίσος δγκος άέρος, θέλει καταφερθη 
πρός τ-^ν γήν. Ταΰτ’ αύτό συμβαίνει, εις τήν άνοδον καί κάθοδον τής 

Μοντγολφιερείου.

Μετά τόν Μοντγολφιέρον Κάρολος ό φυσικός επέφερε σημαντι

κήν τιν* τελειοποί/,σιν είς τήν άερανάβασιν, πραγματοποιήσας εις 
τήν Γαλλίαν τό  όποιον πείραμα ό Καβάλλος άπέτυχεν είς Αγ

γλία». ’Αποβλέψας ούτος είς τήν φυσικήν τοΰ. υδρογόνου λίαν' 
έπαισθητήν ελαφρότητα ώς πρός τόν ατμοσφαιρικόν άέρα, συνέλα
βε  τήν ιδέαν νά κάμ·£ τούτου ^ρήσ*» είς τή* άερανάβασιν άντί τοΰ 
βέρος, δστι£ παρουσιάζει άτοπα ικανά οίο.ν τό ύπό τήν σφαίραν 
διατηρούμεναν πϋρ, τό όπάον πρέπει νά ήναι αρκετόν, διότι χρειά
ζεται, ύπό τήν αύτήν σταθεράν θλίψιν εις βαθμός θερμαντικού έκ τών 
τοΰ Κελσίου διά ν’ αύξήβνj τόν όγκον, τοΰ άέρος κατά τό 0 ,003  75  
και επομένως 100  διά ν* αύξήσωσιν αύτόν κατά 0 ,3 7 5 . Οσον δέ 

καί άν ύποτεθ?! ό οΰτω· θερμαινόμενος άήρ. άραως, πώπρτε δέν θά φθά- 

«τρ τήν αραιότητα τοϋ υδρογόνου, άτε ον δεκαπεντάκις περίπου α
ραιότεροι τούτου* δθίν έπεται, δτι αεροπόρος τις σφαίρα μέύδρογό- 
νον πεπληρωμέχη δύναται ν’ άνυψώσν] μεγαλήτερον βάρος παρά 
ΐσνι Μοντγολφιέρειος μέ θερμόν άέρα* πρός δέ δυσκόλως δύναται 
νά διατηρηθή τό αύτό τήν έπίτασιν πϋρ, η δΐ ανεπαίσθητων βαθ

μών να έλαττωθίτ πρός τούταις δέ είναι καί κίνδυνος μέγας μή
πω ς τό πΰρ φλογίσν) καί τό κατασκεύασμα αύτό.

Κατά τό 17 8 3  λοιπόν ετος σφαίρα έκ. ταφφετα μ’ ελαστικόν 
κόμμι (caoutbouc·) χρισμένη, εχουσα υπέρ τά  όκτώ μέτρα διάμε

τρον, έπλτιρώθη έξ υδρογόνου ύπό τών αδελφών Καρόλου καί Ρο- 
βέρδου τήν ά τοΰ Δεκεμβρίου μ/,νός είς τόν κήπον τοΰ Κεραμικού 

τών Παρισίων, δπου οί δύω αδελφοί, έπιβάντες είς τήν υπό τήν 
σφαίραν κρεμασθεϊσαν λέμβον, άνυψώθ·Λ®αν είς τήν ατμόσφαιραν, 

περιτρέξαντες έννέα περίπου λεύγας ένώπιον χειροκροτούσες καί 

Γητοκραυγούσης πληθύος λαοΰ. Καταβάντες δ’ ακολούθως άνυψώθη 

έκ δευτέρου ό Κάρολος μόνος μέχρι 3 4 1 0  περίπου μέτρων ύψους·
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Τής σφαίρας ταύττς ύποθέτοντες τήν διάμετρον επακριβώς ίστν 
μέ όχτώ μέτρα, ευκόλως ϋπολβγίζομεν τό βάρος, το όποιον δύνα- 
τα ι ν’ άννψώσντ διότι όγκος άέρος τό μέγεθος 268 ,2  μέτρα κυβι
κά ίσος μέ τόν τής σφαίρας ταύτ/,ς βαρύνων 3 4 8 , t3J u\  χ ι
λιόγραμμα, ΰπό θλΐψιν (), 7 6 καί θερμοκρασίαν 0 °  ίσος δ ογκος 

■υδρογόνου βαρύνων μόνον 23 , ~  χιλιόγραμμα, έπεται, ό'τι ή δια

φορά τών δι·» τούτων βαρών 3 2 4 , -j περίπου χιλιόγραμμα πα
ρουσιάζει τό βάρος, τό όποιον ή σφαίρα δύναται νά ύποβαστάσν;* 
δέν επιφορτίζεται δέ ή πνευματική σφαίρα μέ τοσοϋτον βάρος, δσον 

δεικνύει ό υπολογισμός οΰτος, διότι τότε δέν ήθελεν άνυψωθή είς 
τήν άτμοσφαΐραν.

Πολλά βραδέως καί μόλις κατά τόν Σεπτέμβριον καί ’Οκτώ
βριον τοΰ 1784  έτος έπειράσθν; ή άερανάβασις είς τήν 'Αγγλίαν, 
πρώτον μέν υπό τοΰ ’Ιταλοΰ Ούϊνκεντίου Αυνάρδου, δεύτερον δέ υ
πό τοΰ περιωνύμου Βλαγχάρδου καί Σχέλδωνος, καθτιγπτοΰ τής α

νατομίας είς τήν Βασιλικήν ’Ακαδημίαν- φυσικόν δέ ίταν, άφ ου ό 
άτρόμττος Πίλατρος άνέδειςε πρώτος τ/,ν πρός τήν άτμοσφαΐραν 
φέρουσαν όδόν, καί Κάρολος ό φυσικός έτελειοποίτ;σεν οϋσιωδώς 
τήν άερανάβασιν, νά εΰρ·/) πολλούς μιμνιτάς καί αντιζήλους προθυ- 
μοποιουμένους νά παλαίσΌυν μέ τά  ρεύματα τοΰ άέρος, ώς οί θα

λασσοπόροι μέ τά  ρεύματα τών κυμάτων, καί νέους Κολόμ.βους, έ- 
πιθυμοϋντας ν’ άνυψωθώσι μέχρι τών περάτων τοΰ ούρανοϋ διά νά 

δείξουν έπόψιον τόν άπέραντον τοϋ κόσμου ορίζοντα καί νά επιφέ
ρουν γενικήν, ούτως είπεΐν, τών κοινωνιών ετεροίωσιν.

Μέ τήν άεροπόρον σφαίραν των λοιπόν ό Βλαγχάρδος καί Ιεφ- 

φιέρος έπέρασαν τήν 7 Ιανουαρίου τοΰ 1785 έτους τον άπό τήν Δού- 
βριν πορθμόν εϊς τό Καλέσιον ό δέ Γουϋτων - μορβύς τήν αεροπορίαν 

ωσαύτως μεταχειριστείς, κατεσκόπευσε τά  κινήματα τοϋ έχθροΰ 
καί ώδήγησε τόν Γαλλικόν στρατόν είς τήν μάχην τοϋ Φλεύρου. 
’Αλλά τάς επιτυχίας ταύτας έσυνώδευσαν άπ^τυχίαι λυπτραί ά- 
περισκέπτου είς τήν άτμοσφαΐραν άνόδου· διότι τήν 15 ’Ιουνίου τοϋ 
1 785 Ιτους ό Πίλατρος Δεροζιέρος αυτός μετά τοϋ ’Ρωμάνου συν- 

<^άσαντϊς σοαΐοαν πλ'/ιοωαέντ,ν Άονοναυ u i έτέϊαν έ· άέ:ος» ι ) ) 1 I I  I I > ·
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κατά τόν τοΰ Μοντγολφιέρβυ τρόπον, κατεκρημνίσθησαν καί έφο- 
■'νεύθησαν, άφ ου άπρβσδβκήτως ή συσκευή των εγεινε παρανάλωμα 
τοΰ πυράς είς Την άτμ.'βσφαϊραν· ωσαύτως τά 1 8 1 0  ετος ή περιώνυ
μος διά την άερανάβασιν Κυρία Βλαγχάοδου φλογίζουσα πυροτε

χνήματα έκ τής λέμβου, τήν οποίαν εφερεν ή αεροπόρος σφαίρα, ?- 
καυσεν άπερισκέπτως τνιν ουϊκβυήν πασαν καί κατέπεσεν έπί τίνος 
•οικίας τών Παρισίων διαμελισμένη τό σώμα. Πολλαχοΰ δέ της 
Ευρώπης έξετελέσθησαν άεραναβάσεις, αΐτινες ούδέν άλλο περίεργον 
παρά τόν τρόπον τής ανόδου καί καθόδου μή παρουσιάζουται· τού
τον περιοριζόμεθα ένταϋθα νά έκΟίσωμεν.

Απανταχού ή άερανάβασις γίνεται σήμερον διά τοΰ υδρογόνου, τό 
.όποιον έξάγομεν άπό τόΰδωρ, θέτοντες είς διάφορα αγγεία, διά σω
λήνων συγκοινωνοΰντα μέ τό εσωτερικόν της σφαίρας, ρινίσματα σι
δήρου ή ψευδαργύρου, ΰδωρ και θειϊκόν όςύ, ότε μεταξύ τούτων χημι
κή τις ενέργεια λαμβάνει χώραν, καί τοΰ ΰδατοςτόμένόξυγόνον ένοΰ- 
τα ι μέ τό μ-έταλλον καί τό θειϊκόν οξύ, τό δ’ έτερον συστατικόν 
roiysiov, τό ύδρογόνον, φέρεται διά τών σωλήνων είς τήν σφαίραν, 
ήτις άφ’ ού σχεδόν πληρωθή σφραγίζεται λίαν έπιμελώς. (oy. 1.)

Κάρολος ό φυσικός έπαρατήρησε πρώτος, δτι, καθ’ ήν στιγμήν 
θέλει άρχίσει ή σφαίρα νά άνυψωθ/;, δέν πρέπει νά ήναι εντελώς 
πεπληρωμένη άπό ύδρογόνον, άλλά μόνον κατά τά 1]2 ή τά  3]4 
τοΰ όγκου της· διότι μ.έλλουσα ν’ άναβή είς άραιότερον άέρα, ή έξω- 
τερικώς έπ’ αύτής φερομένη τής ατμόσφαιρας θλίψις βαθμηδόν έξα- 
σθενεί, καί επομένως θέλει έΐογκοΰται, έν ω άνέρχεται ή σφαίρα, 
τά έγκεκλεισμένον ύδρογόνον· δδεν, έάν άπ’ άρχής ήτον έντελώς 
έξωγκωμένη, ήθελεν άναμφιβόλως έκραγή, φθάνουσα είς μεγαλήτε- 
ρα τής άτμοσφαίρας ύψη.

Πριν δέ ή διά σχοινιών έπί τής γης βασταζόμενη σφαίρα μέ ύ- 
δρογόνον άποσ-ασθϊί, τίθενται είςτήνλέμβον τήν διά σχοινιών προ- 
σηρτημένην οί άεροβαται μετά τών άνάγκαίων των, καί τότε τό βά
ρος τοΰ συστήματος άπαν, δν μι/.ρότερον τοΰ παρ’ αύτοΰ μετατιθε- 
μ,ένου άέρος, έκκοπέντων τών σχοινιών, άνυψοΰται xazaxopiyuQ  
έχον μορφήν συμμετρικήν περί τόν κατακόρυφον αύτοΰ άξωνα, έπει- 
■δή δε τό κέντρον τής βαίύτητος τοΰ όλου συστήματος τούτου κεϊται
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■υποκάτω τοΰ κέντρου της βαρύτητος τοϋ μετατιθεμένου άερος, αί 
•δύω avwot δυνάμεις αί είς τά  σημεία ταϋτα έφηρμοσμέναι χαί κατ’ 
εναντίαν ροπήν χατακορύφως ένεργοϋσαι, τείνουν νά ανορθώσουν 
την σφαίραν, δταν τυχόν ρεϋμα άέρος την έκκλίνν) τής κατακορύφου 
■δέσεως· β ά θ ρ ω ν  S’ άνυψουμ-ένη θέλει μετ’ ού πολΰ φθάσει εις τ ι  
της άτμ,οσφαίρας ΰψος, είς το όποιον ό περιβάλλων άήρ, τον όγκον 
ίσος μέ τόν τοϋ συστήματος, θέλει έχει βάρος, όσον το σΰστ/·,μα 
■σύμπαν, δποτε καί όπου θέλει ταθή άπ/,ωρημένον μετά τινας πρός 
τά  άνω καί τά  κάτω άναλικνίσεις.

Έάν δ ακολούθως ό άεροβάτης θέληση ν’ άνυψωθή εντός εϊς τήν 
άτμοσφαΐραν έτι ΰψηλότερον άπό τήν θέσιν ταύτην της ισορροπίας είς 
■ην έ^αμάτησεν, (σχ. 3.) άρκεΐνάρίψν) άπό τήν λέμβον του ενα ή δύω 
«μικρούς σάκκους άμμον εμπεριέχοντας, τους όποιους πρός τόν σκο

πόν τοϋτον έφερε: διότι οΰτως έλαττόνει τήν έπίτασιν τής πρός τά  
κάτω ένεργούσης δυνάμεως καί ταράττεται ή ισορροπία- φυλάττει 
δέ καί τινας τών μέ άμμον πεπληρωμένων σμικρών τούτων σάκκοιν 
•διά νά μεταχειρισθή αύτοΰς άκολούθως πρός έλάττωσιν τής ταχύ- 
τητος είς τήν κάθοδόν του· διότι, όταν θέλγι νά καταβή, άρκεϊ ν* 
έλαττώσνι ττ,ν άνασύρουσαν αύτόν δύναμιν, άφήνων βαθμηδόν νά 
έζέλθη τής σφαίρας μέρος τοϋ έγκλεισμένου υδρογόνου, τό οποίον 
κάμνει, άνοίγων δικλίδα τινά, ην φέρει ή σφαίρα είς τόάνω αύτής 
μέρος· ό δ άεροβάτης κατ’ άρέσκειαν άνοιγοκλείει, έλκων άπό τήν 
λέμβον του σχοινίον είς τήν δικλίδα ταύτην προσηρτημένον επειδή 
δέ, έάν συνεχώς κατεφέρετο άπό μέγα ΰψος, ήθελεν αΰξήσν] ή τα- 
χύτης τής πτώσεώς του, διά τοϋτο είς διαφόρους τής καθόδου του 
δέσεις ρίπτει μέρος τοϋ βάρους, τό όποιον φέρει είς τούς έξ άμμου 
πεπληρωμένους μικρούς σάκκους, καί οΰτω, βρζδύνων τήν κτηθεΐ- 
σαν ταχύτητα τής καθόδου του, δύναται έκ νέου νά σταθή άπτ,ωρη- 
μένος είς άρμόδιον τής άτμ.οσφαίρας ΰψος δθεν νά έκλέςνι προσέτι 
κατάλληλον διά τήν κάθοδόντου μέρος, άποφεύγων τά  δάση, τους 
βράχους η τά ΰδατα· ό αεροναύτης είς περίστασιν κινδύνου κάμνει 
άκόμη χρήσιν καί ετέρου ασφαλιστικού διά τήν κάθοδον μέσου υπό 
τοϋ Βλαγχάρδου έπινοηθέντος· τοϋτο δ’ ομοιάζει μ’ άλεξίβροχον καί 
<τυνίσταται έκ πανιού, έχον 30  περίπου ποδων διάμετρον, λαμβά-
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νων δε αύτό ό άεροβάτης, τίθεται είς πρίδκεκβλλημένον κάνιστρον: 
όταν δ άποσπάτα·. άπό τήν σφαίραν εκτυλίσσεται τοΰτο παντα- 
,χόθεν ύπά τής άντιστάσεως τοΰ άέρος -/.αί βραδύνει τήν κάθο
δόν του. (σχ. 3).

’Λςιομντμόνευτός τις άερανάβασις 'έστάΟη ή τοΰ Βιότου καί 
ΓαΟλουσάκου, τήν όποιαν οί φυσικοί ουτοι έξετέλεσαν τό 18 0 4  
έτος, σκοπόν εχοντες έπιστ/·,μονικάς έρευνας έπί τής συνθέσεως τοΰ 
άέρος, -τής ήλϊκτρικης τής άτμβσφαίρας, τής μαγνητικής τοΰ 

πλανήτου έπιτάσεως καί τής θερμοκρασίας είς μέγιστα τής ατμό

σφαιρας δψη. Είς Δευτέραν τινά άερανάβασιν ό Γα'Λουσάκος μό
νος Ιφθασεν είς τά μεγαλητερον ΰψος τά όποιον θνητός άνέβη, 7 
χιλιάδων μέτρων* άναχωρησας έκ Παρισίων τήν 15 7βρίου τοΰ 
αύτοΰ έτους κατεβή βραδέως είς τά πέριξ τής πόλεως Ροβομάγον 
μετά ες ώρών αεροπορίαν, καθ’ $ν περιέτρεςε 3 0  λεύγας όριζον- 

τίως· άπό τά μέγα είς 8 άνέβν] ύψος εοερεν άέρα, τόν όποιον 
άναλύσας εϋρεν ώς τόν τών κατώτεροι τής ατμόσφαιρας στρεμμά
των, συνιστάμενον. Εις τό ΰψος τοΰτο ή στ/ίλη τοΰ βαρομέτρου 
ήλαττώθη μ έ /ρ ι^  33 καί τά θερμόμετρόν του, τό όποιον τοΰ 
εδείκνυε θερμοκρασίαν 30 * άναχωροΰντος άπό τής γής, κατέβη 
μέχρι τών Ιο "  ύπό τά μηδέν. Ί ΐ  δέ παντελής τής υγρασίας έλ- 

λειψις είς τά  μεγάλα τής άτμ.οσφαίρας έκεΐνα υψη έςηραινε και 
έκαμπτε τά χαρτίον η τά δέρμ.α, ώς συμβαίνει καί διά τοΰ πυρός. 
Είς τοσοΰτον ΰπέρμετρον ΰψος κείμενος ό ΓαΟλουαάκος, μακράν 
τοΰ θορύβου τής γής καί είς ά'κραν σιγήν βεβυθισμένος, μόλις, διά 
τό λίαν αραιόν τοΰ άέρος, έδύνατο αύτός έαυτάν ν άκούση όμι- 
λοϋντα.

Σημαντικήν έτέραν άερανάβασιν έςετελεσεν άκόμη ό Γρήνος- 
άνα/ωρήσας άπό Λονδίνου μετά δύω άλλων αεροπόρων τήν 7 
Νοεμβρίου τοΰ 18 3 6  έτους, έταξείδευσε καθ’ δλην τήν επιούσαν 
νύκτα καί έκατέβη μετά 8 ώρών άεροπορίαν πλησίον τής Βείλ- 

βέργης, περιτρέξας '200 λεύγας.

Αλλ ούδέν τών μέχρι τοΰδε πειραμάτων δεν ώρισε τήν διεύ- 

θυνσιν τής αεροπόρου σφαίρας, καί διά τοΰτο ή αεροπορία δεν
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έπροώδευσε κατά -τούς τελευταίους χρόνους· πλήν μήπως παρά* 
δοξοι τελειοποίησης δεν εγειναν άνελπΐ3τως, ώστε νά μή περιμ.έ. 

νωμεν /.αί ταύττ,ν; Δ. Σ. Σ.
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V . Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α .

/>Ι Β Ε Ν Ε Τ Ο Ι Ε ΙΣ  Τ Η Ν  Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Ν . 

( 1 6 8 5 - 1 7 1 5 )  (1)

Π ρ ό λ ο γ ο ς .

Αί ιστορικά! άναμνησεις κατατεδεΐσαι εις συγγραφάς καί δια- 
κοινωδεΐσαι εϊς τόν κόσμον, δύνανται νά θεωρηθούν ώς κοινή περι
ουσία τ ι ς  άνθρωπότητος, τήν όποιαν βέβαια κάνεις δέν θέλει είναι 
είς κατάστασιν νά ϊδιοποιηθνί καί ολίγοι κατορθόνουν νά έναγκαλι- 
σθοΰν μέ τό βλέμμα των, ήτις πραγματικώς όμως εχει τήν σημα
σίαν, ότι περιέλαβε ζωήν καί συμβεβηκότα, ότι τ ’ ανταποδίδει 
καί διατηρεί αείποτε τό παρερχόμενον.

II ιστορία είναι ή ζώσα [Λνήμη τοΰ ανθρωπίνου γένους, προτι- 
θεμένη νά περιζώνη ό'λον τόν κύκλον τοΰ παρελθόντος ώς πλήρη 
καί καθαράν άντίληψιν. Διά τοϋτο τά  μηκέτι άνακαλυφθέντα μέ
ρη τούτου τοϋ εδάφους μας ελκουν μέ ίδιαν δύναμιν και εκτάκτως 
μας δέλγουν νά προάξωμεν είς φως τό άγνωστον. Έκαστος νομί
ζει ότι πράττει τ ί ώφέλιμον, μάλιστα άναγκαΐον όταν τολμά νά 
έλπίζν) προσοχήν καί άναγνώρισιν άν καί δέν είναι προσέτι απολύ
του σημαντικό τητος ο,τι έπί τέλους εύρίσκεται. Τοιαύτη είναι ή 
θέσις μου είς τήν προκειμένην ερευνάν.

Είναι άποχρώντως γνως-όν πώς οίΒενετοί περί τό τέλος τοϋ 17 ου 
αίώνος έγιναν κύριοι της Πελοποννήσου καί διά ποίων περιπετειών 
άπέβαλον τήν κατάκτησίν των περί τάς άρχάς τοΰ 18ου. Πώς όαως 
αύτόδι κατεσταδησαν, πώς έδιοίκησαν Try χώραν, τίνα μέτρα έλα-

(1) Ελτ,-ίθη Ικ τοΰ περιοοικοΰ συγγράμματος επιγραμμένου 'Ιστο

ρικά Χρονικά και συνταττομενου παρά τοϋ Κυρίου Λεοπόλίου Ράνκε, 
έτος 1834. ’Εν Βερολίνω.



■€ον, και έως ποϋ έπροχώρησαν μέ ταϋτα, μέχρι τοϋδε έμεινεν ά
γνωστον· καί αύτοί οί ^ιεξοδικοΐ ιστοριογράφοι της Βενετίας ολί
γους στίχους άφιερόνουν προς τοϋτο. Η ιστορία διοικήσεώς τίνος 
δεν προσφέρει άλλως ίκανοποίησιν εις τόν άγαπώντα τήν δόξαν 
Συγγραφέα, ίδίως όμως ή προκειμένη δέν δι·/,γείρε την προσοχήν, 

καθότι ά“ ββληδείσης της κατακτήσεως έθεωρήθη δτι τό παν έλα
βε τό τέλος του. Σήμερον δμως δοκιμάζομεν άλλα αισθήματα ά- 
φοϋ άνεστη έκ νέου ή 'Ελλάς. Αί εφημερίδες μάς ένασχολοϋν κα: 
μέ τό έλάχισ-ον, τό όποιον έκεϊ γίνεται· τά  διεξοδικώτερα πονή- 
μ.ατα μδς εισάγουν βαθύτερον ·!ΐδη έπιστρέφουν έκεΐθεν περιηγη- 
τα ί μέ νέας γνώσεις, τών οποίων τό νωπόν μαςσυγκινεΐ· τό κύριον 
είναι έντούτοις δτι διά της σημερινής θέσεώς της ή 'Ελλάς μ.άς ά- 
νη'κει, λαμβάνει μέρος εϊς το μέλλον μ.ας καί δλα τά  σημεία τοϋ 
παρελθόντος αύτής έξυπαρχής μας ενδιαφέρουν.

’Από τούς χρόνους της αρχαιότητα; ήδη τώρα κατά τριπλήν έ- 
πανάληψιν έςοικειοΰται ή Πελοπόννησος μέ τό σύστημα τών έ- 
σπερίων εθνών.

Πρώτον τήν απέκτησαν τά  γαλλικά γένη κατ’ έκείνην τήν φο
ράν τής Λύσεως πρός τήν ’Ανατολήν, τήν όποιαν όνομάζομεν Σταυ
ροφορίας. "Οστις εχει αίσθησιν δι’ έκεινους τούς χρόνους μέ ζωηρο- 
τάτην ηδονήν θέλει άναγνώσει τά Χ:ονικά, τ ά  όποια *Ελλην τις 
τοϋ 1 αίώνος συνέγραψε περί τής κατακτήσεως, τής έγκατας-ά- 
σεως και τών συμβάντων τών Γάλλων είς τήν Πελοπόννησον (1). 
Είναι γραμμένα μέ δ'λην τήν τερπνότητα και τά άπλά χρώματα, 
διά τών ό“ οίων διακρίνεται έν γένει ή δημοτική φιλολογία εκείνης 
τής έ~οχής. Ταΰτοχρόνως μ.ας παρρησιάζουν σκηνήν, τήν οποίαν 
άνευ τούτων πολύ άτελώς καί μόλις ήδελαμεν γνωρίζει, καί ήτις 
εϊς τήν αίφνιδίαν διάβασίν της είναι πολύ αξιοσημείωτος.
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(1) Χρονικά τών εν Ρωμανία καί μάλιστα έν τώ Μωρέα πολέμων 
τών φράγκων, Buchor. Collection des cliroiuques natiouales 
frane.aises Tom. IY. 1825·

. Σ. τοϋ Μ. Νεωττι ό αυτός εςέοωκε τά Xpovrxz Ιντελέστερον είί τβ 
runtlicou Litterp.ire, chroniques etrangires. Paris 1841. 8·



Έ πί τούτου τοϋ κατ’εξοχήν κλασικού εδάφους εγείρεται ή έκκλη- 
«ιαστική καί ίπποτική πολιτεία τοϋ Μεσαιώνος καθ δλον της τόν 
ΐδιότυπον χαρακτήρα. Οί γνωστοί τόποι τής αρχαιότατος, πολύν 
χρόνον παργιμ.ελημ.ίνοι πληροΰνται έκ νέου μέ ζωήν, άν καί διαφό
ρου φύσεως καί ίδιότητος. Έ π ί τοϋ Ισθμού εορτάζουν αγώνας οί 
ίππόται, οί Βαρώνοι τής Εύβοιας καί τών Αθηνών παρευ ρίσκονται 
διά νά προσφέρουν τήν υποταγήν των είς τόν ίίγεμόν* τής Πελο- 
ποννήσου. Αί χώραι, όπου ήνθησαν τόσαι άνδρεΐαι πόλεις κατά α
ποκλειστικήν ελευθερίαν, διανέμονται τώρα ώς τιμάρια βαθμολο- 
γικώς ύποτεταγμένα τρόπον κατά τινά τό Dooumsday book (1). 
Έ π ί τών υψηλών θέσεων εγείρονται ίπποτικοί πύργοι καθώς είς 
τήν Γερμανίαν καί είς τήν Γαλλίαν καί αί εγχώριοι όνομασίαι τού
των τών θέσεων, σχ/ιματίζουσαι τοΰ» τίτλους τών ιπποτών, εξα
λείφουν τά γαλλικά τών γενών ονόματα. Ενωρίς έκρηγνύουν ίριδες 
τών Βαρώνων μεταξύ των, τών Υποταγών (vassaux) κατά τοϋ 
Ηγεμόνος· εϊς τήν Μεγαρίδα, δπου άλλοτε οί Αθηναίοι καί οί Σπαρ- 

τιάται τόσον συχνά συνεκρούσθησαν μαχόμενοι υπέρ τής 'Ηγεμο
νίας, διεξάγονται τώρα αμφισβητούμενα ζητήματα περί τών καθη

κόντων τών Υποταγών, έπί τών όποιων τήν τελευταίαν άπόφασιν, 
ακόμη μετά τήν μάχην, ανήκει είς τόν Βασιλέα τής Γαλλίας νά 
δώσε. Καθόσον καί ή εκκλησία έπροικίσθη μέ τιμάρια, ένεκα τών ό
ποιων χρεωστεϊ υπηρεσίας, καί καθόσον έδώ, καθώς καί άλλοϋ ζη
τε ί δσ ον δυνατόν ανεξάρτητον θέσιν, γεννώνται διαιρέσεις καί είς 
τήν Πελοπόννησον μεταξύ τοΰ πνευματικού καί τοΰ κοσμικού, at- 
τινες κατέχουν τόσον μ.έρος είς τήν ίς-ορίαν τής Λατινικής Δύσεως. 
Με δίκαιον έρωτώμεν άν αυτή ή δυτική πολιτεία έξήσκησεν αληθή 
καί ουσιώδη έπιρροήν έπί τών αύτο’/θόνων. Δέν ήσαν κυρίως υποδου
λωμένοι οί Πελοποννησιοί" ύπετάχθησαν μεν, όχι δμως χωρίς έκου- 
σιότητα, διά τής οποίας πρΟστ,λώθησαν είς τούς Γάλλους. Είναι πε*

(1) Σ. τοΰ Μ. Ούτως ώνόμαζον οί Σ~ςων$ς τήν καταγραφήν, τήν ό~ 
ιτοίαν εκα;χ£ν ό Οΰϊλέλ,αος ό καταχτητής ίιανίμων τήν γήν είς τοΰί Νορ· 
μ χ ν ίο ύ ; του. Σημαίνει Ss ή μ έ ρ α κ ρ ( σ ε οι ς, οιότι ota τούς Σάξωνας 
^το ή ET/aTfj καταοίκη — ή άποιτέρητ.ς τ.άτης κϊρ·.όττ-ος. ΐίε 'lliier- 
Γ)· Couquetes des Normands.
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ρ(ερνον πώς μ,άς παριστάνουν τά  Χρονικά τοϋτο τά συμβεβν;κός. 
Είς τήν Ανδραυίδχν, διηγούνται, ήτο συναγμένοι οί προεστώτες τής 
Πεδιάδας τής Πελοποννήσου. 'θ  Μεσΐρ Γοφρίδος Βιλλεχαρδουίν— - 
Μαρεσάλος τής Πελοποννήσου και φθάσας έκεϊ μέ τον στρατόν, 
τούς προσεκάλεσε καί τούς ειπεν.

« “Α ρχοντες, φίλοι, άίελφοί καί καλοί μου σύντροφοι,
« Ε σείς όρατε, βλέπετε έτοΰτον τον αύΟέντην, ( 1 ) 

t  Ό π ο ΰ  ηλθεν είς τούς τόπΟυς σας διά νά τους κερδ-Γ,σιβ,
« Μηδέν σκοπείτε, άρχοντες, οτι διά κούρσαν ηΧθε,

« Ν ά  πάρτ) ζώ α, ^ ο ΰ χ ά τε , και τότε νά παγένϊ)·
« Ό ρ ώ  σας γά ρ  οις φρόνιμους, καί καθαρά σας λέγω ,

« θεω ρείτε  τά  φουσάτα του , τήν παρρησίαν, τήν έχει"
« Α ϋθίντης είναι, Βασιλεύς, καί βέλει νά κερΐηοττ].

« Έ σ ε ϊς  αυθέντη ούκ έχετε  τοΰ νά σας βοηθήστ]
« Κα! αν δράμουν τά  ιρουσάταμας, τόν τόπον σας κουρσεύουν"

« Ν ά  αιχμαλω τίσουν τά  χω ρ ία , και νά σφαγοϋν άνθρωποι 
«"Γστερον τ ί  νά ποίσετε όσάν σας μετανώ ση J 
«Λ οιπόν έμένα οαίνεται διά καλήτερόνσας 

« Ν ά  ποίσωμεν σ υ μ β ί β α σ ι ν ,  νά λΐίψ ω σιν ot φόνοι 
« Τ ά  κούρση καί α ΐχμαλω σια ϊς άπό  τά  γονικά τους 

« Κ αί έσεϊς όπου εΐσθαι φρόνιμος κ’ ήξεύρετε τούς άλλους,
" ΙΙοΰ συγγενείς σας βρίσκοντας φίλοι σας καί σύντροφοι, 
ο ΙΙοίσετε πραςιν είς αυτούς διά νά προσκυνήσουν.

Παράδοξος διά τήν άπλότν,τά ττ,ς πολιτική, ήτις είναι άλλο 
τόσον καθαρά όσον είναι απλή. Οί “Αρχοντες ύπεκυψαν, διετήρη- 
σαν τά  κτήματά των, τά  προνόμιά των έπεκτάνθϊΐσαν μάλλον 
παρά ήλαττώθησαν καί ή έλληνική θρησκεία έκηρύχ&τι άπράσβλη- 
τος κατά τήν δέν,σίν των. ’Αντί τούτων καί αύτοί ήκολούθησαν 
τούς Κυρίους είς τον πόλεμον· έοοήθησαν νά διώξουν τά  λείψανα 
τών φρουρών τοΰ Βυζ. Αύτοκράτορος έκ τών ώχυρώσεων τής Πε · 
λοποννήσου, έγιναν ενεργητικά μέλη τής ίπποτικής πολιτείας, άτ 
παράλλακτα καθώς αί γαλλικαί κοινότητες εις τήν πατρίδα τών 
ιπποτών. ’Εντεύθεν έπραγματοποιήθη στενός σύνδεσμος. Οί Γάλτ

(1) Σ. τοΰ Μ. Guillaume de Champ-Litte, Guillelmus de 
Chao-Lito — ij κατά τόν χρονικογράφον Μισερ Γουλιέλμος ντέ Σάλο 
e Καμπανίσης ( le Ch'jnpenoi ).
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λοι βαθμηδόν μετέδωκαν τόν πολιτισμόν των, τά  ήθητων καί τά. 
φρονηματά των είς τους Έλληνας. ’Αναρίθμητοι Γαλλικαί λέξεις 
είσεχώρησαν είς τν^ γλώσσαν. Τά Χρονικά χρησιμεύουν ώς άπό- 
^ειξις τούτου* είναι πλήρη ρωμαντικοϋ πνεύματος, το όποιον έ- 
ζωογόνει τότε την φιλολογίαν της δύσεως: Ακόμη καί άλλο πλέον 

ιδίως ρωμαντικόν έ'ργον ίιπάρχει συμμεριζόμενον τούτον τόν χαρα
κτήρα μέ την φιλολογίαν τής δύσεως καί είναι ότι οί μύθοι, τής 
πλέον άπεχούσης έσπερίας έψάλθησαν είς την ελληνικήν γλώσσαν.

Έάν αυτη ή κατάκτησις έλάμβανεν ύπόστασιν, ποϋ ήθελε φέ
ρει ! 'Η Ελλάς ήθελεν άναπτυχθή ώς ή ’Ιταλία. Ο σύνδεσμός της 
μέ τό δυτικόν σύστημα, εις τό όποιον απέκτησε τό κέντρον του 
ό πολιτισμός τοϋ κόσμου* ήθελε τήν σύρει είς. τήν αυτήν τροχιάν, 
τήν όποιαν διατρέχομεν.

Αλλέως ή το προωρισμένον. "ολαι αί πολιτεϊαι, δσας έγ- 
καθίδρυσαν είς τήν ’Ανατολήν οί Σταυροφόροι παρήκμασαν άλλη- 
λοδιαδό^ως. Μόνοι τινές έμπορικαί δημοκρατίαι διετήρησαν έτι 
προσολίγαν ολίγα λείψανα, καί ή Πελοπόννησος άπωλέσθη έκ 
νέου.

II κυρία αιτία ταύτ/;ς τής απώλειας γωρίς αμφιβολίαν ητο ή 
φύσις τοϋ τιμαριωτικού συστ/ίματος. Δίδον -/ώραν είς πάρα πολ- 
λάς άνεξαρτ/ισίας, είς ποικίλα καί άντιφερόμενα συμφέροντα, πα- 
ρήγαγε, μάλιστα καθώς άνεπτύχθη είς τήν Ανατολήν, συνεχή ε
σωτερικόν αναβρασμόν οστις άπεκαθίστανε σχεδόν αδύνατον τήν 
άντίστασιν κατά εχθρού γείτονας, ίσ·/υροϋ καί αποφασισμένου.

Μόλις κατά τό τέλος τοϋ 17 ou αίώνος έπέτυχον οί Δυτικοί ν’' 
ανακτήσουν εν μέρος τοϋ άπωλεσθέντος· καί νά υποτάξουν έκ δευ
τέρου τήν Πελοπόννησον. Οί Βενετοί έκαμαν ταύτην τήν άπόκτ/·,- 
σιν. Αλλά πώς είς τούτο τό διάστημα ήλλαξαν οί καιροί, τά 
φρονήματα, τά  ήθη καί αί θεσμοθεσίαι! Τώρα πλέον δέν υπήρχε 
τιμαριωτικόν σύστημα καί ίππόται, αγώνες καί έριδες κατά τό 
ροιμαντικόν πνεϋμα τών προηγουμένων αιώνων. Είς την χώραν 
έστρατοπεδεύθησαν ξένοι κυρίως γερμανοί στρατιώται, οίτινες ήδη 
έμορφώθησαν κατά νέαν στρατιωτικήν τάξιν. II Διοίκησις προε- 

τέθη σκοπούς οικονομικούς, καί εύγενεΐς τής Βενετίας άνέλαβον
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τήν έκτέλεσίν των. II στρατιωτική καί διοικητική εποψις ητο ή 
επικρατούσα.

*Αν καί δέν είναι τόσον τερπνόν ν’ άκολουθη'στι τις τόν τρύγον 
δρόμον ταύ-Γίΐς τής διοικήσεως, καθώς έκείνας τάς ίπποτικάς τύχας, 
ίσως είναι πλέον επωφελές. Σωστά μέ τάς δυσχερείας τής διοι- 
κήσεως παλαίουν έκεΐ ήδη τώρα. Είναι ό αύτός τόπος, έν γένει 
παρομ-οία κατάστασις τοΰ έθνους, όχι πολΰ άπέχοντες καιροί, πα
ρόμοιοι σχέσεις καί σκοποί. Οί Βενετοί είχον τήν φημην, δτι εν
νοούσαν νά διοικούν τους υπηκόους των. *Εχει αρκετόν συμφέρον 
νά παρατ/ιρη’σωμεν πώς συνελάμβανον τά  προβλήματα, τά  όποια 
καί σήμερον πρόκειται νά λυθοΰν.

Λιά τήν παγκόσμιον ίστορ ίαν αυτν1 ή έρευνα είναι έν γένει 
ολίγον σημαντική, καθ’ εαυτόν ό'μως όχι άναςία· θέλω τήν 
δοκιμάσει βοηθούμενος διά υπομνημάτων χειρογράφων μέχρι τοϋ- 
δε αγνώστων.

Τό καταλληλότερον θέλει είναι ήδη έδώ νά τά  περιγράψω.

Π Υ] γ α ί .
Συντυχαίνει έδώ ώστε οί Συγγραφείς, έκ τών οποίων άντλοΰμεν, 

ταύτοχρόνως είναι οί άνδρες, οϊτινες κυρίως μάς ενδιαφέρουν έπί 
τής ύποθεσεώς μας ταύτης.

Είς τήν Βενετίαν δέν έπαρρησίαζαν μόνοι οί πρέσβεις, έπιστρέ- 
φοντες, γενικόν υπόμνημα, άλλά τό αύτό καθήκον έπέκειτο καί είς 
έκαστον, δστις κατεΐχεν υπηρεσίαν είς τάς επαρχίας. Καθώς εκεί
νοι περιέγραφον τάς έξω πολιτείας, οΰτω τούτοι τήν θέσιν καί 
τήν κατάστασιν τών υπηκόων. Τά σώμα, τό όποιον έκυβέρνα, ένό- 
μιζεν άναγκαΐον νά ε /η  άδιακόπως τήν γενικήν έποψιν τής ολο

κλήρου εσωτερικής καί εξωτερικής πολιτικής.

Και οί 'Λρμοσταί (Proveditori) κατά τά  30  έτη, κατά 
τά  όποια άνήκεν είς τους Βένετους ή Πελοπόννησος, συνέταξαν 
καί παοέδωκαν τάς εκθέσεις των (Relazioni). Είς τά  Αρχεία τής 
Βενετίας εύρίσκεται σχεδόν έντελής συλλογή τούτων. Είς τήν υ
ψηλήν ελευθεριότητα τής Α. Μ. τοϋ Αύτοκράτορος τής Αυστρίας
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y  ρεωστώ τήν άδειαν, ήτις μ’ έδόθη. νά περιεργασδώ καί νά κάμω 
χρησιν τούτωΜ των μνημείο». . J

'θ  πρώτος, τον όποιον άπαντώμεν είναι ό Αδμένεγας Γρίττης.
'Αμέσως μετά τήν κατάκτησιν έπεμψαν οί Βενετοί εις τν,ν Πε

λοπόννησον τρεις εύγενεΐς διά τνιν πρώτον τακταποίησιν τής χώ
ρας, όνομαζομένους Συνδίκους καί Καταστιχαδόραυς, τόν Ιωάννην 
'Ρενιέρην, Μαρίνον Μίκιελ καί Αομένεγαν Γρίττην. 'θ  'Ρενιέρης τ,το 
ασθενής καί άπεμακρύνθη, μετολίγαν άπέΟανεν ό Μίκιελ έπροβι- 
βάσδνϊ εϊ; άλλο υπούργημα καί μόνος ό Γρίττης έμεινε νά «pspvj τό 
εργον είς πέίας. 'Η έκθεσίςτου ένζσχολεϊται ιδίως εις τάς σχέσεις 
τής ιδιοκτησίας καί της οικονομίας της νέας επαρχίας, χωρίς όμως 
νά τάς έξαντλή. Έδώ καί έκεί άναφέρεται εις τόν συνάδελφόν 
του Μίκιελ, τοϋ όποιου έν τούτοις δέν εύραν εκθεσιν καί δέν γνω

ρίζω έν γένει αν συνέταξεν. ( I )
Είς τοΰτο τό διάστημα ήρχισεν ήδη τακτική μορφή διοικησεως. 

Πλησίον τοϋ Αρχιστράτηγου, ό'στις είχε τήν οδηγίαν τοϋ πολέμου, 
ή το' συστημένη ή αρχή τοϋ γενικοϋ Αρμοστοΰ είς τήν Πελοπόννη
σον, επιτετραμμένου τήν έφορείαν τών μικρότερων υπουργημάτων, 
τήν φροντίδα διά τ/,ν ΰπεράσπισιν τή: y ώρας καί έν γένει τ/,ν 
οδηγίαν τής διοικησεως. Ο πρώτος γενικός 'Αρμοστής, εκλεχθείς 
συγχρόνως μέ τούς Συνδίκους, άπό τό I Β88 μέχρι 1 6 9 0 , ήτο~δ· 
’ΐάκωβος Κόρνερ. 'Η εκθεσίς του άναφέρεται ίδίως είς τάς στρατιω- 
τικάς σχέσεις, τά φρούρια, τά  σύνορα καί τόν προβιβασμόν τών 
κατοίκων. Αύτός πρώτος είς την Πελοπόννησον έδωκε τά  οπ'λα είς 
τάς χεΐρας τών χωρικών καί έδακίμασε την σύστασιν έγχιορίου 
φρουράς. (2)

(1) Relatione dell eccelentissimo SignorDomenego Gritti ritor- 
nato dalla carica di Sindicoe ratasticador del regno di More a letta 
nell’ ec ■ eljentissirao Senato anno 16JM . ilpsntt να παρττηρτ,τω 
on επίσης αυτήν την εχθεσιν ίέν ευρον είς τ’ ’Αρχεία, άλλ’ εις τήν 
βιβλιοθήκην τοϋ Αγ. Μάρκου VII. 656.

(2) Relatione del Ν. Η. Giacomo Corner, ritornato di Prov. 
Generale in Morea 16!»0 f l )  27 perm. Εύρΐτ/εται έδώ καί εχεϊ ά- 
νώνομος π. χ . εις την ιυλλογήν Quirini. "Λρχεται; Gravigsiino 
e il rimento. ■ . . .
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Διάδο/ος τοϋ Κόρνερ, μέ τόν τίτλον εκτάκτου *Λρμοστοΰ, έχρη- 
μάτισεν ό Ταδίέο$ Γραδένιγος— ήδη κατά τόν Μάρτιον 1602 
ξδωκε τήν έχ.θεσίν του (1). Με λαμπρά χρώματα περιγράφει τους 
πόρους τοΰ τόπου, ΐδίως λέγει ότι αφειδώς ή φύσις έπροίκισε τούς 
λόφους έπί τών κλίσεων των όρέων και τάς πεδιάδας με όλα, ο- 
jjipv έχει ανάγκην ό άνθρωπος. Διδάσκει δέ ποια δύναται νά δοΟγί 
βοήθεια είς τήν παρημελημένχν γην και πώς νά γίνουν χρήσιμα 
τά  προϊόντα της. Ταυτο^ρονως άπαντώνται είς αύτόν αί «συνήθεις 
δυσχέρεια1, τής διοικήσεως· ό Γραδένιγος έχει καθαρόν βλέμμα.

’Ολιγώτερον σημαντική είναι ή έκθεσις τοΰ ακολούθου εκτάκτου 
Άρμοστοϋ, ’Αντωνίου Μωλίου, δστις πραγματικώς μ.όνον τό δυτι
κόν μέρος τοΰ τόπου ολίγον διάστημα έδιοίκησεν. Αυτή είναι τής 
30/,ς Μαίου 1693 . Κυρίως περιγράφει τους οχυρούς τόπους καί 
τήν επικίνδυνον θέσιν των απέναντι τοΰ έ/θροΰ, προσέτι ερευνών* 
ται αί καταχρήσεις τής Σιμ.ωνίας κατά τήν έλληνικήν 'Εκκλησίαν. 
Ό  Συγγραφεύς έχει ϋπόληύιν τοΰ έαμτοΰ του καί γράφει μέ έπί* 
δειξιν (2) καί μέ έμφατικόν ύφος. ;

Τοΰτοι ήσαν οί ανήσυχοι χρόνοι, τοΰ πολέμου, είς διάστημα 
τών όποιων ήτο μόνον θορυβώδης διοίκησις ένδεχομένη. Υπερί; 
σχύουν οί στρατιωτικοί σκοποί και δεν είναι θαΰμα άν αί εκθέσεις 
κυρίως ταύτην τήν εποψιν πρατίθενται. Συνεπώς παρέχουν μολα-, 
ταΰτα σημαντικάς πληροφορίας καταστατικής (statistique). Σώ
ζεται χειρόγραφον πόνημα περί τούτου τοΰ πολέμου, άνώνυμον, 
μέν, άλλά καθώς φανερόνει τό έμπεριεχόμενον, άπό Ταγματάρ
χην, δστις παρευρέθη εϊς τινας έκστρατείας, όνόματι Φραγκίσκον.

(1) Relazione di Tadeo Gradenigo ritornato di proveditore es- 
traordinario di Murca' data venezia 8 Marzo 1692 L. R. (lecta 
rogatis ) 15 Marzo 1602 { Arch. Venez ) · .

( 2 ) Uelazione del Ν. H. Antonio Molin ritornato di 1‘rov. estr. 
*'i Morea 30 Maggio Ή593 L. It. Ενα δοκίμιον τοΰ υ-ίουςτου, τό1 
οποίον μάς δεικνύει και τήν Οέτιν του: ritraliei finalmente 1’ onore 
di sue precise ordinazioni che m’ imponeano facolta di dirigger' 
e sopraintender qtiella parte del regno d ie versa del territorio 
<1 Arcadia sino al estremita oppofta di Napoli di Mnlvasia.
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Μαυάτζον συντεταγμένον (α)· τόπόνημα τοΰτο εινκι μεγάλης αξίας 
καί είς πολλά μέρη διορθόνεται καί δίδεται ζωηρότης εις τνιν έπίσημον 
φιλαλήθειαν τών Βενετών ίβριογράφων. Κατά το τέλος του εΰρίσκε- 
ται έρευνα περί τής φυλάξεως τής Λακωνικοί ακτής, ώς φαίνεται, 

τοΰ 169ft, καί περιγραφή τής επαρχίας τής Λακωνίας, ιδίως τής 
Μάνης, τοϋ έτους 1695 (α), άμφότεραι διά τνιν έξιδιαβρ.ένην ιστο
ρίαν τούτων τών τόπων εϋκταΐαι καί πολύτιμοι.

Μετά τήν ειρήνην κατά πρώτον ηγείρετο ή οροντίς στερεωτέ- 
ρας έγκαταστάαεως. Κ,αθ ον χρόνον έπερατώθη αυτή, διεϊπε τό 
υπούργημα τοΰ Γεν. 'Αρμοστοΰ 6 Φραγκίσκος Γριμάνης καθαυτό ό 
κατάλληλος διά τόν διοργανισμόν. “ίσως εδώ καί i/.zl ΰπερεβη 
τά  αρια, άλλ’ άνηκεν είς τάς θύσεις, αιτινες δύνανται νά καθιδρύ· 
βουν καί νά δημιουργήσουν. Μας σώζεται εκθεσίς του εις την βου
λήν (α) καί οδηγία·, διά τον διάδοχόν του, άμφότεραι διεξοδικαί, 
είδικαί καί μεγάλης σημαντικότητος, έξ ών συνάγομεν μέ βεβαιό
τητα καί εύχαρίστησιν τάς έπόψειςτου καί τ '  αποτελέσματα, 

είς τά  όποια εφθασε.

Τών διαδόχων τοΰ Γριμάνου καί τών νε’ων Συνδίκων καί Ε ξε
ταστών, ς-αλθέντων εις την Πελοπόννησον κατά τό 17 0 1, δέν ευ- 
ρον διεξοδικάς πληροφορίας. Μολαταύτα μία περιγραφή της Πελο- 
ποννησου, της οποίας μεγαλοπρεπές άντίτυπον σώζει ή συλλογή 
τοΰ Κουϊρίνου εις τήν Βενετίαν, άνηκεt άναμοιβόλοος είς ταύτην την 
έποχην. Αυτόθι εύρίσκομεν πληροφορίαν περί τοΰ άριθμοΰ τών 
τόπων, τών μοναστηρίων, τών οικογενειών, έν γένει τών κατοί-

(2 )  Guerra della Morea del 1684 sin al 1(596. Τόμος εϊς<ρυλλον 
406 σελ.

( 9. )  Sentimento sopra le gm rdie litorali della provincia di La- 
ctmia nella Morea. —  Estesa delle ville e case per villa tenevano 
nel 1695 dentro la prorvincia di Laconia in Morea separati 1» 
territorii.

( 3 ) Relatione del N. H· Franc Grimani ritornato di Prov. 
Gen. dell’ armi in Morea 1701. 80 (ηδ/j κατα το 1688 τον άπαντώ- 
με» με τοΰτο τό α ξίω μ α: dell’ armi, οιότι ένόνει την στρατιωτικήν μ* 

τήν πολιτικήν εξουσίαν) Archivio Uen.
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X«ovr έπί τέλους .τ«ν  άγρών,; τών στρεμμάτων, ή'τις μόνον μετά 
τά ; προσπαθείας τινών Αρμοστών, νά <τρώσουν γενικήν καταγραφήν, 

τ,το ενδεχόμενη (1)'.

Ο Δανιήλ Δολφΐϊος ηλθε κατόπιν τούτων, 'ΐ ΐ  έκδεσίς του δέν 
έχει ιδίαν άςίαν. Εύρίσκετο είς τήν ανάγκην μετά 13 έτών 
απουσίαν νά δώση λόγον ταύτο/ρόνως περί τεσσάρων υπουργημά
των, τά  όποια διεύθυνεν είς τοΰτο τό διάστημα. Δέν είχεν επο
μένως πλέον κάνεν συμφέρον νά ένασ/οληδτί είς ειδικότητας, αίτι- 
νες ήλλαξαν είς τό [μεταξύ, ΐδίως όμιλεΐ περί της διοικήσεώς του 
είς τήν στερεάν, καί ή ΙΙελοπόννησος ολίγον τόν προσηλόνει (2).

Πολΰ σημαντική καί μόνον με τόν Γριμάνην δυναμένη νά συγ- 
κριΟη είναι ή έκθεσις τοϋ επομένου Γεν.. 'Αρμοστοϋ, ’Αγγέλου 

Εμου, δστις διεύθυνε άπό τό 1 7 0 5 — 1708 . Η κρίσιςκαί ή πε- 
ρίνοια, διά τών όποιων διεκρίδη ή διοίκησίς του, δεικνύονται καί 
είς τήν περιγραφήν του (3). Τό σύνολον ζητεί νά συλλάβτΓ ανα
χωρεί άπό τά πρώτα μέτρα τοΰ ΜΟροζίνου καί' έπαριθμεϊ τά  κυ- 

ρ.ώτερα των προκατόχων του. Εδίο μανδάνομεν καί τ ί διωργά- 
νισαν οί τελευταίοι Σύνδικοι, παριστάνει δε τήν εποψιν καί τήν 
πρόοδον τής ιδίας, του Περιόδου. Αφού περιγράφει τήν Πελοπόν

νησον, τους πόρους καί τους κατοίκους της, διαιρεί είς τέσσαρα 
κεφάλαια τήν έκθεσίν του.

OUoro’ju a .  "Οπου πραγματεύεται περί τών προσόδων τής Πί
λο ποννήσου.

Σ τρα τιω τική  Λι,οίχηαις. Κυρίως περιγραφή τών φρουρίων..

(!) Breve deseritioirc della Morea;
(2) Copia di relatione presenfata: all’ eccsllentissimo Senato 

per S- E. Daniel Dolffn quarto, Prov. doppo ritornato da 4 con
secutive cariche sostcnute I J t l -  ft Marzo. ‘iSia SuMoyj. Ε.’ς
T Λρχ(ΐα της B ev ena s btv evpo's ou rc το  πρα>τύrvn nurc α^τίγραφον.

(3) Relatione del Ν. II. Anzulo Emo ritornato di Proveditore
fen. in Morca 170S (!)) 18 ge:in. Αυτη ftyai e\ τών (νρισκομίνων 
και αΧΚαχοΰ· “ίδον αντίγρίφον·- c:s τ-j φντκιμινίκΐι χειμίγραφα Τί)ϊ 
Μαννηs Κίΐι ϊ\αβον tv ματ ψυύ·
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IJoM rtxi) Λ ιο ίχηοις. Hspl τής διχρορας τής Βενετικής χοή 
Τουρκικής δικαιοσύνης.

Θρησκεία. Πολύ καλά εξηγεί τάς δυσκολίας, εις τάς οποίας 
*εριεπλέχθησαν με τόν Πατριάρχην τ ι ς  Κωνσταντινουπόλεως.

Τόν Έμον ήκολούθησεν ό Μάρκος Λορεδάνος. Τούτου έχομεν, 
-καθώς τοΰ Γριμάνου, έκθεσιν είς τήν Βουλήν ά~ο 11 Δεκεμ. 1711 
καί οδηγίαν τήν οποίαν «©ήκεν ήδη κατά τόν Σεπτέμ. τούτου τοϋ 
.έτους είς τόν διάδοχόν του ’Αντώνιον Λορεδάνον. Δέν είναι τόσον 
διεξοδικαί, καθώς έκεΐναι τοϋ Έμου καί Γριμάνου, μολαταύτα 
πολύ έν^ιαφέρουσαι, καί περιέχουν πολλάς διδακτικάς λεπτομερεί- 
«ς. Τον οδηγίαν ευρίσκω πλέον σημαντικήν άπό τήν έκθεσιν (1).

Έν τούτοις και οί κατά θάλασσαν Γενικοί ΑρμοσταΙ (da m ar) 
είχον μεγάλην επιρροήν έπί τής δωικήσεως της ΙΙελοποννησου. Η 

ϊκθεσις τοΰ Αυγουστίνου Σαγρέδου, δστις κατείχε τοΰτο τό αξίω
μα μέχρι τοΰ 171 5 , περιορίζεται σχεδόν μόνον είς τήν Πελοπόν
νησον και είναι σημαντική διά τήν οχύρωσιν τοϋ Παλαμηδίου. 
Είναι προσέτι περίεργος, δ«ίτι είναι ή τελευταία περί αύτής τής 

διοικήσεως. Αμέσως κατά πόδας ήρχισεν ή αποφασιστική έπί- 
6εσις τών Τούρκων.

Περί τούτου ιστορεί ό 'ΐερώνυμοί Δολφΐνος, οστις ματαίως 
έπροσπάθησε ν’ άντισταθή είς αύτοΰς έντόνως (2).

'Η Ικθεσίς του είναι άναμφιβόλως τό έναργέστερον, τό όποιον 

έγράφη περί τούτου τοΰ συμβεβηκότος (3).

(.1) ‘Η ϊκί}(σis έ π ιγ ρ ά φ ιτ α ι  καβως al λοίπαί, Αί &&ηγίαι: Copia 
d’ informa zione scritta dall’ illustrissimo et eccellentissimo S. 
Marco Loredanoi proveditore generate delle armi all’ illustrissimo 
et eccellentissimo S. Antonia Loredan suo successore 20 Settem-
Lre l j l l .  'Αμφότεραι f i t  τα '. \ρ χ (1α riji Bevfrias· ιώ ν  οδηγιών, Ku
ril φυσικόν λόγον, μόνον άντίγραφον.

(2) Relazione di Agostino Sagredo ritornato di Proveditor ge
neral da mar 1715. 16. Maggio (« s  r  ’Λ ρ χή α  τής Bcptnat.).

(3) Τήν tvpov μόνον ino  τον τίτλον  Difesa in forma di Relazione 
in publico di 8, E. Dolfin Capitan general per li infelici successi 
della Morea·
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Κατά πρώτην δψιν γόνατα  νά νομίση, τις οτι άνευ περαιτέρω 
κόπου, συρραπτόμεναι μία κατόπιν,της άλλης αί εκθέσεις θέλουν 

μας προσφέρει συνεχή ιστορίαν της διοικήσεως. Τοϋτο δέν συμ
βαίνει διόλου. Μας παρρηβιάζονται άντρες διαφόρου ίκανότητος καί 

φρονήματος. Κατ’ άρχάς έχομεν πολΰ ίσχνάς πληροφορίας καί έκ 
τής μετά ταΰτα γενομένης μνείας είκάζομεν τ ί έσυστηθη κατά 
πρώτον. Τοϋτος γράφει έν παρόδω, εκείνοι είναι πολΰ διεςοδικοί, 
καί δέν λείπουν αντιφάσεις καί έμμεσοι έςελέγξεις· αί έπαναλή. 
■ψεις είναι πολυάριθμοι, ώστε καί ένταϋθα μας έπίκειται ή αυτή 
εργασία, τήν όποιαν μάς έπιβάλλουν πληροφορίαι, τούτέστι νά 
έρευνήσωμεν, νά καθαρίσωμεν, τοΰτο ν άπορρίψωμεν, έκεΐνο νά 

π«ραδεχθώμεν, άν βέλωμεν ν’ άποκτήσωμεν άντίληψιν καί όρθήν 
κοίσιν.I

Πριν μεταβώμεν είς τοΰτο είναι ανάγκη νά όμιλησωμεν περί 
τοϋ πολέμου, διά τοϋ οποίου κατεκτήθη ό τόπος. Έ κ τής άρ^ής 
σχέσεώς τίνος εξηγείται ολη ή φύσις της. (ακολουθεί)
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Φ I Λ. 0  A Ο Γ I Α.

ΒΙΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΓ (*)

Β*θ·

1. Ο Θεόορχστος έγενννίδν, -είς Έρεσαόν πάλιν τής νήσου Λέ
σβου. 'θ  πατνίρτου Μελ.άντας, ‘Λ, κατ’ άλλους Λέων, ήτο γναοεύς. 
Κ ατ’ άρχάς είχεν έν τή πατριώτου διδάσκαλον τόν συμπολίτην 
του Λεύκιππον (ή νΑλκι?τπον)· μετέπειτα δε έμαθήτευσεν έν Αθή
να ις παρά Πλάτωνι, καί τέλος έγινε μαθν,τής τοϋ Αριστοτέλους, 
δςτις, κατανοήσας τά σπάνια τοΰ νοΰτου προτερήματα, και ίδών 
την περί τ/,ν τελειοποίν,σιν αύτών φιλοπονίαν του, τόν έβοήθ'ησεν 
εϊς τό εργοντου καί τόν άνέδειξε πρώτον αύτοΰ μαθητήν, μετονο- 
μάσας αύτόν διά τήν μεγάλτ,ν του ευφράδειαν Εΰορατον καί μετέ- 
πειτα Θεόφραστον, (1) άντί τοΰ προτέρουτου ονόματος Τυρτάμου, 
τό όποιον τώ  έιραίνετο κακόφωνον. ΙΙαραβάλλων δέ αύτόν μέ τον 

Καλλισθένη άλλον μαθητήν του, ελεγεν δτι ό είς έ^ρειάζετο χαλι-

(*) Ό  Βίο? οΰτος γραφείς Γαλλιστϊ υπό τοϋ μακαρίτου Κοραή καί 
τεθείς ώς ιτρολεγόμενα τής παρ’ αύτοΰ γενομένης κατά τό 1799 έν Πα~ 
ρισίοις Γαλλικής Ικδόσεως τών Χαρακτήρων τοΰ Θεοφράστου, μετε- 
«ράσΟη, δια να ΰπάρχν) είς τήν νεωτέραν Ελληνικήν καί τοΰτο το ~ε- 
ρί τής αρχαίας Ελληνικής φιλολογίας εργον τοΰ Κοραή. ΠαρελείφΟη δέ 
μόνον τό Βιβλιογραφικόν μέρος χάριν συντομίας καίώς ολίγον χρήσιμον, 
άψοΰ έγιναν αλλαι τελειότερα! εκδόσεις τών Χαρακτήρων τοΰ Θεο- 
οράστου.

(4) Σουίδ. λες. Θεόφραστος, Στράβ. Β. ιγ' σελ. 492 εκδ. Κοραή, 
κα! σημειώσεις Μεναγίου είς Διογ. Λαέρτ. Β. Ε. 38. Κατά τόν Κι/.έ- 
ρωνα (lu Cla". Oraf. Cnf. 4< ) ό Θεόοραστος ένόμιζεν οϋ μόνον ότι 
όμιλεί ευφραδώς, άλλά και οτι έπρόφερε κατά τούς ’Αθηναίους· ίιστε 
Ιθαύμασε, άκουσας δημώδη γυναίκα νά τόν όνομάστ, ξένον μετά μακράν 
έν ΆΟήναι; διατριβήν, γνωρ'σασα αύτόν εκ τής προοορας.



?όν καί ό άλλο; κέντρο ν  διότι ό μεν Θεόφραστος ήτον άγχίνδυς, ό 
δέ Καλλισθένης βραδύνους. (1)

2 . Λνα'|αασθείςό Αριστοτέλης Ικτίνος έπίάσεβεία κατηγορίας 
■ν’ άποδημήστ) εις Χαλκίδα, άφησε τόν Θεόφραστον κατά τό 3 έτος 
{η τό 2 κατ’ άλλου;) της I 14 ’Ολυμπιάδος (3 8 0  π, χ.) (2) διά- 
δο·/ον είς την περιπατητικήν σχολήν. Ο Αίλιος Γέλλιος άναςέρει, 
οτι παρακινούμενος ό Αριστοτέλης Οπό των μαθητών του νά έκλέ- 
ζ γ  διάδοχον, καί παρατηρήσας οτι ή ενική γνώμη ήτον ύπέρ του 
Θεοφράστου, παρήγγειλε νά τώ φέρωσι Λέσβιον καί Ρόδιον οίνον, 
προσποιηθε'ις ότι ό οίνος, τόν όποιον επινε συνήθως, δέν τοϋ ώφέ- 
λει τήν υγείαν, καί άφοϋ έγεύθη καί τους δύο εϊπεν είς τους μαθη- 
τάς του, δτι άμφότεροι ήσαν καλοί, άλλ’ έπροτίμα τόν Λέσβιον, Ευ. 

τούτου δέ ένόησαν, δτιέπρόκρινε τόν Λέσβιον Θεόφραστον άντί τοΰ 
Ροδίου Εύδήμου (3). Ά ν  ό Ιίύδ'ζιμος μετριοφρονών ηύχαριστηθη είς 
τήν άπόφασιν τοϋ διδασκάλου, δέν έπραξεν δμως τό αύτό καί 6 
Αριστόξενος, δςτις, ώ; μαθητής καί αϋτός τοϋ Αριστοτέλους, νο

μίμων εαυτόν άςιον της διαδοχής καί ήδικημένον διά τήν προτί- 
μησιν τοϋ Θεοφράστου, έμνησικάκησε, καί κωφεύσας είς τήν φωνήν 
τής πρός τόν διδάσκαλον όφειλομένης ευγνωμοσύνης, καθύβρισε τήν 
μνήμην του άποθανόντος, άν πρέπ-fl νά πις-εύσωμεν τόν Σουίδαν. (4)

3 . II φήμη τοϋ Θεοφράστου, αϋξηνθεϊσα έκ της εκλογής τοϋ 
’Αριστοτέλους, εΐλκυσε προ; αύτόν περί τους δισ^ιλίους μαθητάς, 
ένοίς ήσαν Στρατών ό διάδοχος τής σχολής του, ’Ερασΰτρατος ό ια

τρός, Μένανδρος ό κωμικός, οί έκ Σάμου αδελφοί Αυγκεΰς καί Δοί- 
ρις, έξ ών ό είς ήτο γραμματικός καί ό άλλος 'Ιστορικός (5), καί

(1) Ό  Πλάτων, είπε τό αύτό περί ’Αριστοτέλους καί Ξενοκράτοος. 
ίδε Διογ. Ααερτ. Β. δ'. 6.

(2) Διογ. Ααέρτ. Β. Ε'. 5, 10, 36. Φαβρικ. Έλλην. Βιβλ. Τ. 2. 
σελ. 233. Stanley Hist. Philos. Τ. 1. σελ. 423 καί 421.

(3) Αιλιος Γέλ. Noct. Attic. Β. ιγ'.
(4) Λές. Αριστόξενο?.

(5) Ιοε Μενάγ. Διογ. Ααε’ρτ. Β. Ε. 57. καί AO r,v. Β. 4. σελ. 
128. Νομίζω οτι εις τό yiopiov τοϋτο τοΰ ’Αθηναίου πρέπει να γοα- 
tpi] η θεοιρράστου $ε τοΰ Έρεσι'ου {«(Οητάς » αντί τοΰ <ι Μαθητής

ΒΙΟΣ ΘΕΟΦΡΑΪΤΟΥ. 4ί)



Λ«μ.ήτριος ό Φζληρεύς, ένδοξος διά τήν παιδείαν του κα! ώ; κυβερνή- 
σζς τάς Αθήνας έπί δέκα έτη. Ούτος ήγάπα -τόσον πολύ τόν διδά
σκαλόν του, toes τόν έίοήθησε καί μέ χρήματα διά νά άγοράστι τόν 
κήπον, όπου μετά τόν θάνατον τοΰ Αριστοτέλους έδίδασκεν. Είς 
τό πλήθος τών μαθητών άποβλέπων καί Ζήνων ό Στωϊκός ειπεν, 
ό’τι ό χορός τοΰ Θεοφράστου έσυγκροτεϊτο άπό πολλούς μουσικούς» 
άλλ’είς τόν ΐδικόντου ήτο περισσότερα συμφωνία καί αρμονία. (1) 
’ Ισως ό Ζήνων είπε ταΰτα κινούμενος άπό μικράν μάλλον ζηλοτυ
πίαν, ή άπό τήν αλήθειαν.

4 . 'θ  Θεόοραστος ήγαπήδη καί έτιμήδνι άπό Φίλιππον τόν 

Μχκεδόνα, καί άπό τόν διάδοχον τοΰ Αλεξάνδρου Κάσσανδρον. 
Πτολεμαίος άλλος διάδοχος τοΰ ’Αλεξάνδρου, Βασιλεύς Αίγυ
πτου, έπροσπάθησε νά τόν οέρνί παρ’ αύτώ· (4) Οί Αθη- 
ναΐοι έδειξαν έπίσνις πρός αύτόν άναντίρρήτον τιμήν, παοοίκολο'Λ 

θήσαντες άπαντες τήν κηδείαν του, καί άγανακτήσαντες κατά τίνος 
’Αγνωνιδου, οςτις ζώντα έτι έτολμησε νά τόν κατηγορήσω; ένεκα 
άσεβείας. Είναι πιδανώτατον, ότι κατά τόν πίρίστασιν ταύτήν δε* 
λήσαί ν’ άπολογηθή αυτός ό ίδιος είς την Βουλήν τοϋ Αρείου Πά
γου, εξέπεσε τοΰ λόγου, έκπλαγείς, ώς έλεγε μετά ταΰτα δικαιο
λογούμενος, τά αξίωμα τοϋ Συνεδρίου. ’Αλλά Λημοχάρης ό ανεψιός 
Λημοσθένους άπήνττ,σε πρός αύτόν πικρώς, είπών α ώ Θεόφραστε, 
’Αθηναίοι ήσαν, άλλ οΰν οί δώδεκα θεοί, οί δικάζοντες. s (3) Κλίνω 
τοσοΰτον μάλλον νά νομίζω, ότι εις τήν δίκην ταύτην έπρόκειτο 
περί τής κατηγορίας τοΰ Αγνωνίδου, όσον αί περί άσεβείας κατνρ- 
γορίαι έδικάζοντό άπό τήν Βουλήν τοϋ Αρείου Πάγου. (4.) '’Οπως

(1) Πλοόταρχ. Πώς άν τις a’.’jOotTo έάυτ. προκόπτοντ. κ. τ. Τ. 1, 
σελ. 250. εκο. Hut.

(2) Α·λ. Ποικ. ίττορ. Β. ο . κί·ρ κ .
(3) Λίλ. Ποικ. ίτϊ. Β. ή. κε-ρ. 12. ό Α’ίλιος Γέλλιος (3ν κρίνω μεν έκ 

τής σωζομένης έπιγραφής τοΰ 9 κεο. τοΰ Βίβ. ή) νομίζει, δτι ό Θεό- 
οραττος έ’παΟε τοΰτο εις λόγον τόν όποιον ήθέλησε να έ/.·ρωνήσγ] πρός 
τόν δήμον.

(4) Κα τα τόν Πλοότ. (περί τών Άρεσκόντων τοΓς φιλοσ. Β. ά. κε®. 7.) 
ό Ευριπίδης δέν ήΟέλη« ποτέ ν» iieeiffl γνώμην περί θεοΰ, βοβοΰ-
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βμως κα ίάν  lyx , οί δικαστεί γινώσκοντες μάλλον τήν αθωότητα 
τοΰ θΐοφοά^ου, η πεισΟέντες άπό τόν λόγον του, ολίγον έλειψε νά 

κατάδαάσωσιν άντ’ αύτοϋ τόν συκοφάντην ίου. Τό συμβάν τοΰτο 
είχεν, ώς φαίνεται, είς τήν μνήμην του ό Θεόφραστος, οπότε είς τήν 
'πρός Φανίαν τόν Περιπατητικόν ( I)  επιστολήν έ'λεγεν, oTt οΰ μό
νον είς συνέλευσή Ελλήνων είναι ούσκολον νά έύδοκιμνίσνιτις λέ- 
γ<ον, άλλά καί. ένώπιον παντός δικαστηρίου, άν σύγκειται καί ές 

ολίγων δικαστών.I
5. Αλλ ο,τι 6 Αννωνίδης δέν έδυνήθη νά πράζ·/) κατά Θεοφρά- 

στου, τοΰτο άλλος ιδιώτης Σοφοκλής ονομαζόμενος, έςετέλεσε με
τά  τινα χρόνον καθ’ όλων γενικώς τ6ν φιλοσόφων, κατορθώσάς νά 
έκδοΟή κατά τό 3 έτος τής 1 I 8 ’Ολυμπιάδος (2) νόμος άπαγο- 
ρεΰων έπί δανάτω είς πάντ* φιλόσοφον νά μή^ιδάσκη δημοσία άνευ 
άδειας τής Βουλής καί τοΰ λήμου. Ο Θεόφρας-οςσυμπεριειλημμένος 
•είς τν,ν γενικήν ταύτην προγραφήν ήναγκάσδη,ώςκαί οί-λοιποί φιλό
σοφοι, ν’ άναχωρήσΥ) ές Αθηνών. Αλλά τό έπόμενον έτος ό ανόητος 
εκείνος νόμος ήκυρώθη, καί ό προκαλεσας αύτόν Σοφοκλής, κατηγο* 
ρηδείς ύπό τίνος Φιλλίωνος (ίι Φίλωνος) έπί παρανομία, κατεδικά- 
σθη είς ζημίαν πέντε ταλάντων (3)· ό δέ Θεόφραστος μετά τών 
άλλοιν φιλοσόφων έπανήλθεν είς Αθήνας καί έξηκολούθησε διδά
σκων δημοσία.
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μένος τόν “ΑρέίΟν Πάγον, Εις τό Δικάστήριον τοΰτο κατηγορήθη και ό 
Απόστολος Παύλος, ώς κηρΰττων νέαν θρησκείαν αγνωστόν τοϊς Άθη-* 

ναίοις (Πράς. κ. 26.)
(4) Μαθητήν ’Αριστοτέλους καί συμπολίτην τοϋ Θεο'γράττου έξ 

Έρεσσού. (Σουιί. λέξ. Φανία;)

(2) 'Εν έτος άφ’ οΰ Δημήτριος ό Φαληρεύς ό φίλος και μαθητής το» 
θεοφράστου ήναγκάσθη ν’ άφήστ] τας ’Αθήνας, και ό Λαός κατέστρε
ψε τούς 360 χαλκούς άνίριάνοας, τούς οποίους άνείγειρεν αύτώ προ  
ολίγων ετών (ΐοε (Jors Fast. Attic. Τ . 4 σελ. 67. 68ί)

(3) Ό  συνήγορος τοδ Σοφοκλέους ήτον 6 αύτός Δ ημο^άρης, τόν ό 

ποιον άνέφερα ανωτέρω. Φ ιλλίων ό κατήγορος ήτο μαθητής Ά ρ ισ το -  

τέλους, και επομένως . εΤχε να έκοικήβτ, ΐή ν  άθιοότητα τοϋ 2ι$?.σκάλου 
και τού συμμαθητοΰ. ( Αθήν. Β. ιγ .-κ ϊβ . 9 .)



G, Οΰ μβνον έκ τοϋ τρόπου, καθ’ δν άπελύθη -ττ,ς κατηγορίας δ 
Θεόφραστος, άλλά καί έκ τών περί Θρησκείας γνωμών του, φαίνεται 
δτι έδόςαζε θεόν,ώς οί πλεΐστοι τών Ελλήνων φιλοσόφων, Αγνοώ 
άν ποτε μετέβαλε περί τούτου γνώμην (4), έκτος άν ύπολάβγιτις 
μεταβολήν γνώμης τήν πρόνοιαν τόΰ σιωπάν ενίοτε, ή τοΰ μή έκ- 
φρά^εσθαι καθαρώς περί θρησκευτικών, πρόνοιαν τήν οποίαν οί πα
λαιοί φιλόσοφοι ήναγκάζοντο νά εχω ίι, καί ήτις πάντοτε δέν ήρ- 
κει νά τους προφυλάξν; άπό τήν μανίαν τών υποκριτών, ώς άποδει- 
κνύεται έκ τών κατά Σωκράτους, ’Αριστοτέλους καί Θεοφράστου 
κατηγοριών.

7. 'ΐ ΐ  ήθική τοϋ Θεοφράστου, άν κρίνωμεν άπό τά  γνωμικά 
του, καί έξ δσων ειπον περί αύτοϋ φιλόσοφοι έναντίας σχολής, 
ήτον ή αύτή μέ τήν τοϋ διδασκάλου του. Ένόμιζεν, δτι ή μετρία 
χρήσις τών ήδονών, τάς όποιας μας χορηγεί ή φύσις, καί τις κομ- 
ψότης είς τό ζήν, δέν ήσαν ασυμβίβαστα με τήν αληθινήν φιλοσο» 
φιαν, άλλ’ έξ έναντίας έχρ,σίμευον είς «ύτήν ώς διαβατήριον, 
ούτως εΐπεΐν, διά νά είσδύσν) καί έκταθή πανταχόσε, καί νά φθάσν) 
προ πάντων μ ε / ρι τής τάξεως εκείνης τών ανθρώπων, οιτινες ύπε- 
ρέχοντες έκ τύ^ης τών άλλ.ων, καί δυνάμενοι κατά τό μάλλον ή 
ήττον νά συνεργήσωσιν είς τήν ευτυχίαν των, έ^ουν μεγαλητέραν 

χρείαν παιδείας. Ένόμι’ζεν, δτι διά νά ήναι τις φιλόσοφος δέν ά- 
πητεϊτο νά έπαγγέλλεται τόν Κυνισμόν ή τήν Στωϊκήν έκείνην 
αύστηρότητα, ήτις πολλάκις ήτον αποτέλεσμα οργανισμού άναι- 
σθητοϋντος εϊς τά  θέλγητρα τής ήδονής ή εις τάς βασάνους τής 
οδύνης, καί ένδυναμουμένου διά τής μελέτης, ήτις, ώς δήθεν άνυ- 
ψοϋσα τόν άνθρωπον ΰπεράνω τών όμοιων του, δέν έ’τεινεν είς άλ

λο, πλήν εις τό νά τόν καταστήση μεμονωμένον έν τώ μέσω αύ

τών. 'Ο Θεόφραστος πολύ διάφορος τών δσοι έκρινον τούς φιλοσό-

£2  ΒΙΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ1.

(4) Δεν θέλει θαυμάσω, τις, βλέτων τόν Θεόιρραττον κατηγορούμενον 
ώς εύμετάοολον είς τάς περί θρησκευτικών γνώμας του, όταν μάΟ-β 
ότι ό αυτουργός τής κατηγορίας είναι Ούέλλειος ό ’Επικούρειος. II ε
ταίρα Λεόντιον o ija  τής αύτής αίρίσιως εγραψϊν έπίσης· κατα τοΰ Θεο- 
οράττου, πιθανώς περί τοϋ αύτοϋ πράγματος.



οους i/. τών ρυπαρών φορεμάτων, έπαρουσιάζετο πάντοτε εις τον τό
πον, δπου έσυνείθιζε νά διδάσκτ), καθαρώτατα καί κομψότατα έν- 
δεδυμένος (1) β πάντοτε ϊφερε, λέγει, είς τών εναντίων του, ύπο- 
t  δήματα άκάττυτα, ήλους μή εχοντχ· καί είχε καλόν σύνδειπνον 
» καί μεγάλην οικίαν διά νά υποδέχεται τους φίλους του. (2)» 
Ο ψόγος ούτος είναι τοσοΰτον μάλλον γελοίος, όσον προέρχεται 

έκ τοΰ πρός τους Κυνικοϋς παραλληλισμού τοϋ Θεοφράστου· ώσα- 
νεί ήτο μάλλον φιλόσοφος, ό φέρων πήραν καί περιερχόμ.ϊνος τάς 

οικίας τών άλλων, διά νά ζητή μέ μεγάλων αναισχυντίαν πώς νά 
θεραπεύσνι τάς χρείας τής φύσεως, ή ό συμμερ ιζόμενος μετ’ εκλε

κτών φίλων δείπνον άποκτ/·.θέν έν ίδρώτι τοΰ προσώπου του.

8. II διαγωγή αυτν) τοΰ Θεοφράστου ήνωμέννι μέ τήν φυσικήν 
του ευφράδειαν καθίστα αυτόν τοσοΰτον μάλλον αγαπητόν, ό'σον 
ό χαρακτήρ του ήτο χαρίεις καί τό πνεΰμά του εκλινεν είς τόν α
στεϊσμόν. (3) Περισπούδαστος εϊς πάντα άνθρωπον, έλάμβανεν έκ 
τούτου αφορμήν νά βλέπνι πολλούς, τών οποίων σπουδάζων τά  
ήθη καί παρατηρών τά  γελοία, συνήθροιζε τήν (ίλην, διά νά θέση 
ρ,ετέπειτα τά  θεμέλια τοΰ άλ.ηθοΰς κωμικού, ώς θέλομεν ιδν] κα
τωτέρω. Μή άρκούμενος δε νά σπουδάζν) τά  ήδη τών ’Αθηναίων, 

ώφελεϊτο, ώς φαίνεται, καί άπό τήν αλληλογραφίαν τών φίλων 
του, διά νά μάθνι καί τάτώ ν λοιπών 'Ελλήνων. Δικαίαρχας ό συμ
μαθητές του εν τινι συγγράμματι, (4) τό όποιον προσφωνεί εϊς 
αύτόν, τώ  όμιλεΐ περί τ7,ς αΐσχροκερδείας τών Ωρωπίων, περί τοΰ 
φθόνου τών Ταναγραίων, περί της αντιλογίας τών Θεσπιέων, 
περί τής αύθαδείας τών Θηβαίων, περί τής πλεονεξίας τών Ανθη- 
δονίων, περί τής περιεργίας (faux cmprcssement) τών Κορωνέων,

(1) \Αθήν. Β. 1. κεο. 17.
(2) Στοβ. λόγ. 93. οϊλ. 523
(3) Πλουτάρχ. Συμποσ. Β. 2. ά.
(4) Βίος Ελλάδος σελ. 18. Του συγγράμματος τούτου διηρημενου 

είς τρία βιβλία δεν μας εμεινε σήμερον παρά μικρόν τι λείψανον εις 
στίβους ιαμβικούς γεγραμμίνον, διακομμένους ε5ώ κα'. έχει, ε~τε ά~ 
αύτόν τόν Λ*.·/.*!«ρχον είτε ά~ο μεταγενέστερον άλλον τινά με πε
ζόν λόγον.
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περί τής επιδείςεως (ostentation) τών Πλαταιέων καί περί τής 
αναισθησίας τώνΆλιαρτίων. Ολαι αύται αί γνώσεις έπρεπε φυσι- 
κώς νά καθιστώσιν εύάρεστον τήν μετά Θεοφράστου συναναστροφήν 
καί τερπνή* τήν εύγλω-ττίαν του, τήν οποίαν ενίοτε ένεψύ/ονε καί 
με σχήματα ανάλογα πρός το άντικείμενον, περί οΰ ώμίλει. Οπότε 
π . χ . ήτον ό λόγος περί λαίμαργου, εϊς τά  ζωηρά χρώματα μέ 
τά  όποια τόν έ'εικόνιζεν έπρόσθετε καί τά  σχήματα, τά  όποια μη

χανικώς καί ώς έκ φυσικής ορμής κάμνει ό τοιοΰτος, ό'ταν βλέπνι 
αντικείμενα διεγείροντα τά  πάθη του (1).

ί). Ά ν  τό παράδειγμα τοϋτο δεν ήρκει ν’ άποδείξ·/;,6τιό Θεόφρατος 

ήγάπα τάς ήδονάς, ώς φιλόσοφος, καί ώς αναγκαίας εϊς τήν αρετήν 
ανέσεις, αί άσ-/ολίαι τοϋ βίου του, τάς οποίας θέλω εκθέσει συν- 
<ίόμως, τά  πολλά του συγγράμματα, καί τό ρωμαλαιον γήράς 
του είναι εναργής άπόδειξις, δτι ούδείς άλλος παρ αύτόν ήξευρε 
καλήτερα νά μιγνύη τό ώφέλιμον με τά εύάρεστον.

10. 'θ  Πλούταρχος μας μανθάνει, (2) οτι ό Θεόφρας-ος δίς ήλευ- 
θερωσε τήν πατρίδα του τυραννουμένην. Πρέπει νά ήναιτις ολίγον 
καρδιογνώστης τών ανθρώπων, ώστε νά νομίση, δτι ό δούλος τών 
παθών του άνθρωπος δύναται ν’άγαπα τοσοϋτον τήν ελευθερίαν καί 
τήν πατρίδα του, ώστε νά άποφασίση νά πολεμή αυτούς εκείνους, 
παρά τοϊς όποίοις καί διά τών όποιων δύναται νά εύχαριστήση τά  
πάθη του, ολίγον είς αύτοΰς χαριζόμενος.

1 1. Τά συνήθη τοΰ Θεοφράστου αποφθέγματα είναι άξια έπί- 
σης νά γένωσι γνωστά. Έξ αύτών δε θέλω άναφέρη, οσα ήδυνήθην 
νά συλλέςω· διότι δεικνύουν πόσον ό φιλόσοφος ούτος έσέβετο τά  
χρηστά ήθη καί λογικήν τινά θρησκείαν.

ά. Ούδείς είναι, έλεγεν, άξιος νά ονομάζεται ενάρετος, άν δέν 
έ'χη, ευσέβειαν, άλλ εύ σε βει αν συνισΤαμένην όχι εϊς πολλάς θυσίας, 
αί'τινες είναι ώς έπί τό πλεΐστον σημεΐον πλούτου, άλλ’ είς τό σέ
βας, τό όποιον καθαρά ψυχή προσφέρει εις τήν θεότητα. Έπρεπε,

S i  BIOS ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΪ.

(1) Άθτ’ν. Β. 1. κεφ. 17.
(2) Πρός Κολ. -j. 3 3 .



Βτροσέτι, διά νά γέντι άξιος τοϋ ονόματος τούτου, νά η ναι καλόν 
τέκνον, καλός πατήρ καί καλός <ϊύζυγος. (1)

β \ Πρέπει τις ν’ άγαπα τους άλλους, άφ’ οί> καλώς τους γνωρίσγ], 
τους δ’ αδελφούς πάντοτε. (2)

γ \  Οί ενάρετοι έχουν χρείαν ολίγων νόμων (3), διότι τά  πράγ
ματα δεν γίνονται διά τους νόμους, άλλ αί νόμοι διά τά  πράγ
ματα.

δ'. Τό μίσος γεννάται πολλάκις έκ τής παοαμεγάλης φιλίας.; (4) 
ζ .  ’Ολίγον βλέπει τις τά  ελαττώματα τοϋ προσφιλούς αΰτω 

άντικειμένου. (5)

ς .' Εί κοινά τά φίλων έστί, μάλιστα δει κοινούς τών φίλων 

είναι τους φίλους. (6)

ζ /  Καλώς θεωρουμένου τοϋ πράγματος, ό πλούτος δεν ητο 
επίφθονος· διότι 6 Καλλίας καί ’ΐσμτ,νίας οί πλουσιώτεροι, ό μέν 
τών Αθηναίων, ό δέ τών Θηβαίων, ησαν άναγκασμένοι, ώς ό Σω
κράτης καί Επαμινώνδας, νά μεταχειρίζωνται τά  αύτά άναγκαΐα 

είς τόν βίον πράγματα. (7)

νί. Βαρύτερα είναι (έλεγε) τά  κατ’ έπιθυμίαν πλημμελούμενα 
τών κατά θυμόν. (8)

(1) Στοο. λόγ. 3. σελ. 40.
(2) Στοβ. λόγ. 82 σελ. 476 Πλούτ. περί φάαοελ,φ. §. 8. Senec.

Epist III .

(3) Στοβ. λογ. 37. σελ. 220.
(4) Κινδυνεύει τό λίαν otXeTv αίτιον .τοΰ μκκϊν γίνεσΟαι πολλάκις 

Πλούτ. Ιν βίω Κάτ . νεωτ. § 37. I
(5) Hieronym. in Oseam.
(6) Πλούτ. περί φίλαδελ. §. 20. όλα τάϋτα τα άςιώματα ΙλήφΟη- 

σαν πιθανώς |* τοΰ περί φιλίας συγγράμματος τοΰ θεοφράστου, 
Ινφ  εξέτασε προσέτι καί τό ζήτημα" αν πρέπ-ί) να Ουσιάστ, τις τήν 
ύπόληψιν του Crsp φίλων, καί- μέχρι τίνος επρεπε .να κάμτι τήν
θυσίαν ταύτ/,ν (Aul. (fell- Noct. Attic. L. I- Cap. 3.j·

(7) Πλούταρχ. περί φιλοπλ. §. 8.
(8) Μάρκ. Αΰρήλ. J3. 2. §. I.'
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. 0 / “Ερως έστίν αλογίστου τινός επιθυμίας υπερβολή, ταχεΐαν 
μέν έχουσα τήν πρόσοδον, βραδεϊαν δέ τήν· άπόλυσιν. (1)

■ ί. Τό κάλλος (έλεγεν) είναι σιωπώσαν- άπάτΥ,ν. (2) 

ιά. Ούτε όραν αυτε. όράσθαι γυναίκα,, καί ταΰτα εζήσκημένην 

ττρός κάλλος. Έπισπαται γάο άμφότερα πρός α μή δει. (S’) 

ιβ / Οϋ χρή τήν γυναίκα δεινήν έν τοϊς πολιτικοΐς, άλλ έν 

τοϊς οΐκονομικοϊς είναι» (4 )
ιγ /  Αίδοΰ σαυτόν καί άλλον ούκ αϊσχυνθτ’σγ). (5J 

ιδ / Είπεν είς νέον έρυθριώντα* α θαρρεί, τέκνον, τοιοΰτο είναι 
τό χρώμα ττ,ς αρετής. » (6)

ιέ. Έ κ δια βολής καί φθόνου ψεύδος έπ’ ολίγον ΐσχύσαν άπεμα- 
ράνθτι. (7)

17·’ Τούς μοχθηρούς τών ανθρώπων (έλεγεν) ούχ ούτως ήδεσθαι 
έπί τοϊς ΐδίοις άγαθοΐς, ώς έπί τοϊς άλλοτρίοις κακοϊς. (8)

ιζ.' Τοσοΰτον δέ είσίν οί φθονεροί δυστυχέστεροι τών άλλων* 
δσον οί μέν έπί ταις αύτών συμφοραϊς άλγούσιν, οί δέ φθονοΰντες, 
πρός τοϊς έαυτών κακοϊς, καί έπί τοϊς τών άλλων άγαθοΐς λυπαύ* 
μενοι διατελοϋσι. (9)

ιή. Θεόφραστος έρωττ,θείς, τ ί συνέχει τόν τών ανθρώπων βίον* 
εφ/ι, εύεργεσία, καί τιμή, ‘/α ί τιμωρία. (10)

ιθ/ Δέν πρέπει νά ζν)τ$ τις τάς τιμάς καί τήν δόΕαν δί εύα-
ρέστου συναναστροφής, άλλά δί έναρέτου διαγωγής. (11)

(1) Στοβ. λόγ. 62 σελ. 402.
(2) Δ*.βγ. Ααέρτ, Β. Ε .' 49.
(3) Στοβ. λόγ. 72, σελ. 440.
(4) Στοβ. λόγ. 83 σελ. 483.
(5) Στοβ. λόγ. 31. σελ. 212.
(6) Anton, et Maxim. Serm. 79. σελ. 137.
(7) Στοβ. λόγος 42. σελ. 140. Διογ. ό Λαερτ. (Β. Ε.- 46) μάί 

λέγει δτι ό Θεό'οραστοί έγραψε καί περί οιαβολή.;.
(8) Στοβ. λόγ. 38 σελ. 224.
(9) Στοβ. λόγ. 38. σελ. 224.
(10) Στοβ. λόγ. 41 σελ. 246.
(1 1) Anton, et Maxim. Serm. 1 11 σελ. 186.
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Ο βίος τοΰ ’Αριστείδου δέν ήτον ήδϋς ώς ό τοΰ Σμινδυρίδο·.) 
τοΰ Συβαρίτου καί Σαρδαναπάλου, άλλά πολΰ ένδοξότερος. (1)

κά. Φρονιμωτάτου άνδρός, δανείσαντα φρονίμως, άζολαβεϊν 

(ριλικ,ώς* οΰ συναλλάξαντα φιλανθρώπως, κομίσασθαι φιλ.απεχθη- 

μόνως. (2)

κ β / « Πολΰ τώ  σώματ*. τελεΐν (έλεγε πολλάκις) ενοίκων τήν 
ψυχήν. » Έννοών διά τούτου, οτι τό κέρδος, τό όποιον απολαμβά

νει ή ψυχή έκτηςέν τω σώματι οίκήσεως, δέν δύναται νά συγκριθ-0 
μέ τήν ζημίαν, ήτις προξενεΐται εις αυτήν έκ τοιαύτης ένοικτί
σεως. (3)

κ γ /  Συνεχές τε έλεγε πολυτελές άνάλωμα είναι τόν χρόνον. (4)

κ δ / Τό άναβάλλεσθαι καί πάντα άμελεΐν ούκέτι φέρουσιν αί 
ήλικίαι. (5)

κέ. Πρός τόν έν συμποσίω σιωπώντα τό δλον Ιφη* εί μέν 
αμαθής εΤ, φρονίμως ποιείς, εί δέ πεπαίδευσαι, άφρόνως. -(6)

κς·/ ’Ονειδισμός έστί της άμαοτίας παρεσχηματισμένος τό 

σκώμμα. (7) Ο ορισμός οΰτος είναι σχεδόν ό αυτός μέ τόν τοϋ 

διδασκάλου του Αριστοτέλους, οςι; ώνόμαζε τό σκώμμα, έντιμον 

όνειδισμόν, (8)
κ ζ / Θάττον (εφη) πιστεύειν ϊππψ  άχαλίνω η λόγω άσυντάκτω·

(9) διότι έθεώρει τό αύτοσχεδιάζειν προτέρημα τόσον σπάνιον καί 
τόσον δύσκολον,ώστε « ερωτηθείς ποτε όποϊός τις αύτώ φαίνεται
ρήτωρ ό Δημοσθένης, εΐπεΐν, άξιος τής πόλεως, ( Αθηνών) όποιος

δέ Δημάδης, υπέρ τήν πόλιν. (10 )

\1) ’ΑΟτ’ν. Δειττν. Β'.β. 12 χία. 1.
(2) Στο£. λογ. 3. σίλ.40.
(3) Πλούταρ, Ύγιειν. τιαραγγ. σελ. 405. τ. 1. I'·/.?. Hutt*
(4) Δ:ογ. Λαίρτ. β. ε. 40.
(5) Διογ. Λαερτ. Β. Ε .' 37.
(6) Διογ. Λαέρτ. Β. Ε .' 40.
(7) Πλοΰτ. Συμποσ. Β. 2. ά. 4. *
(8) 'Ρτ,τβρ. Β. 3. κεφ. 12.'
(9) Διογ. Λαερτ. Β. Ε. 39. I
(10) Πλοΰταρ. Εν Βίω Δϊ,μ&σΟ. §, 4,
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/.r’. Αί αναγνώσεις ποιοΰσιν επανορθώσεις (1) , 'Αγουν δτιπρ.έπει 
τις νά έπαναγινώσκνι δσα έγραψε, διά νά τά διορθώνη έκ. τής 
έπαναγνώσεως.

κθ.’ ^Ασκοπος ή τύχη καί δεινή παρελέσθαι τά  προπεπονημένα, 
καί μεταρρίψαι τ>,ν δοκοΰσαν ευημερίαν, ούθενα καιρόν έχουσα 
τακτόν. (2)

λ /  H τύχη καί ούχί ή φρόνησις κυζερνα τούς ανθρώπους. (3), 
'θ  Κικέρων άναφέρων όμοΰ μέ άλλα τό απόφθεγμα τοΰτο έξηγ- 
μένον έκ των συγγραμμάτων τοϋ Θεοφράστου, ψέγει τόν φιλόσο
φον τοΰτον ώς θεωροΰντα μέγα τ ι τήν τύχην, ώς δειλόν είς την 
ζήτησιν της άρετής, καί ώς παραπολΰ. φοβούμενον τον λύπην. Τήν 
αύτλν σχεδόν κατηγορίαν κάμνει είς αύτόν καί ό Σένεκας (4) 
μεταχειρισμένος ολίγον πλειοτέραν Στωϊκήν υπεροψίαν. Είς τάς 
κατηγορίας ταύτας δέν έχω νά κάμω άλλην παρατηρησιν παρ δ,τι 
ανωτέρω εξέθεσα.

λά. Εκτός τών ηθικών τούτων άποφθεγμάτων, δ Πλούταρχος 
μάς διετη'ρησε καί τήν περί άρχης τή? μουσικής γνώμην τοΰ 
Θεοφράστου,δςτις έλεγεν, δτι αί άρχαί τής μουσικής είναι τρεις, ή 
λύπη, ή ήδονή καί ό ένθουσιασμός. (5)

Διά νά έκτιμήσν) τις τ/;ν πολιτικήν διαγωγήν τοΰ Θεοφράστου, 

πρέπει νά γνωρίστ, τήν κατά τους χρόνου; τοΰ φιλοσόφου τούτον 
κατάστασιν τής δημοκρατίας τών Αθηνών. Εςασθενησασα άπό 
είκοσαεπταετη πόλεμον, καί άπόδύοπολιτικάςμ-εταβολάς, γενομέ- 
νας κατά τόν πόλεμον τοΰτον, έσωζεν ακόμη έν έαυτή δύο φατρίας

(1 ) Δ ιογ. Ααέρτ. Β. §. 3 7 .

(2j ΙΙλούταρχ. Παραμυθ. είς· Απολλ.
(3) Tuseu). Β. V. ί). 30 ct De F ir. P . V. 5.
(4) De ira. h- 1 Cup. 12 et 14, ή περιουσία, τήν οποίαν ό Σένεκας 

άπΙκτησεν είς τέσσαρα ετη έσυμποσοϋτο καΐά τόν Άγγλον Αρβου- 
Ονότον (Tabul· Autiq. num. cap· I .p. 201 της Λατ. μεταφρ. V είς 
4,421,875 λίρ. στηρλ. Όταν ιδιώτης μή έμπορος είρηκε τα μέσα 
ν’ απόκτηση είς τόσον ολίγον .χρόνον, τόσην μεγάλην περιουσίαν) 
τρέπει να είναι, ώς μοι φαίνεται, συγκαταβατικότερος εις τήν περί. 
τής διαγωγής τών άλλων κρίσιν του.

15] Π λούταρχ. Σ υ μ π οσ . Β. I. ,3. 2 .
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BIOS ΘΕΟΦΡΑΞΙΟϊ'.

ύ-ποστηριζσμένης άπό τούς διαδόχου; του Αλεξάνδρου. II μ ίζ 
εσυγκροτεΐτο άπό τούς φίλου; τ ις . δημοκρατικής. κυβερνήσεως, 
οχι οποίαν τήν κατέστησεν ό ϊόλων, άλλ’ έκπεπτωκυίας καί πα- 
ρεχούσης ελευθερίαν μόνον είς. τους. επιτηδείους δημαγωγούς, οίτι- 
νες υπό τό πρόσχημα,, ότι υπερασπίζονται τά  συμφέροντα της 
δημοκρατίας, οίκανόμουν μέ μεγάλην τέχνην τά  ίδικά των, καί 
είς τήν τάςιν εκείνην τοΰ λαού, ήτις μή έχουσα μήτε παιδείαν, 
μήτε περιουσίαν, έπροστάτευε τούς δημαγωγούς, διότι έκολάκευον 
τήν ύψηλοφροσύνην της καί ένομιμοποίουν τάς άδικους θελήσεις 
της. Ί ΐ  μερίς αύτη, όνομαζομένη οί //^<ϋΓ<χη/,.ύπεστηρίζετο άπό 
τόν Πολυσπέρχοντα στρατηγόν τού προ μικρού.άποθανόντο; Αλε
ξάνδρου. II δε άλλη, ύποστηριζομένη υπό. τοϋ Κασσάνδρου υίο\> 
.τού Αντιπάτρου καί έχθροϋ τού Πολυσπέρχοντος, ώνομάζετο οί 
Ό .Ιιγα ρ χ ιχ ο ί.  Οί. άνθρωποι, εξ ών έσύγκειτο, κυριευόμενοι άπό 
τό άδικον πάθος ν άρχωσιν αύτοί μόνοι τών άλλων, ύπήρξαν κατά 
.πάντα χρόνον είς τήν δημοκρατίαν,, άλλά τότε παροξυνόμενοι άπό 
τήν άκολασίαν τών δημαγωγών,, εκλινον. πλέον παρά πο:έ νά 
καταλύσωσι τήν δημοκρατικήν κυβέρνησιν. Εκτος τών μερίδων 
τούτων, ήτο καί τρίτη,, ήτις φρονιμωτερα καίμετριωτέρα δένέφρόν- 
τ ιζε  διόλου νά κυβερνά τούς άλλους, ήθελεν όμως νά κυβερναται 
ύπό τών νόμων ή μερίς αύτη μή έχουσα ίδιον όνομα, έλάμβανεν 
άλλοτε μέν τό τών δημοτικών, άλλοτε δέ τό τών ’Ολιγαρχικών, 
καθόσον άμφότεροι ούτοι τήν έθεώρουν κατά τό μάλλον ή ήτταν 

. κλίνουσαν πρός. αυτούς. Κατά τούτον τον τρόπον πρέπει, ώς νομί
ζω, νά έννοήσωμεν τόν· Ιίορνηλιον Ιϊέπωτα ( I )r όπόταν όνοριάζτ) 
τούς Ολιγαρχικούς* μερίδα τοϋ Φωκίωνος. Οί πεπαιδευμένοι τής 

. μερίδος ταύτης εύρισκόμενοι μεταξύ τών Ολιγαρχικών και Δη
μοτικών,, ώς μεταξύ δύο σκοπέλων, έπρεπε φυρικώς νά πλησιάζω- 
σιν ή νά φαίνωνται ότι πλησιάζωσιν είς τούς μέν, καθόσον επρο- 
σπάΟουν ν’ άπαμακρυνθώσι τών άλλων. Μή δυνάμενοι πλέον νά 
περιστείλωσι τήν ακολασίαν τών δημαγωγών,, οίτινες δεν έγνώ- 
ριζον όρια. ήνανκάζοντο ενίοτε νά ένωθώσιν η νά φανώσιν ηνωμέ
νοι μέ τούς ’Ολιγαρχικούς, καί νά πέσω,σιν είς τάς άγκάλας τοϋ 
Κασσάνδρου,διάνά σώσωσι τήνπατρίδα των άπό τήν άναρχίαν,ήτις 
ήπείλει όλεθρον. Κατά δυστυχίανδμως,6 ήγεμών ούτος, ώς συμοαί- 
νει, οσάκις τά μαινόμενα έθνη υποφέρουν οιλοδόξους ξένους παρεμ- 
βαινοντας είς τά πράγματά των, κατέστρεψε τήν ελευθερίαν τών 
Αθηναίων,καί, χωρίς νά φεισθή τών ’Ολιγαρχικών, παρέδωκε τήν 

κυβέρνη σιν τών Αθηνών είς τόν φίλον του Λημήτειον τόνΦαληρέα.

U) tv  Βίω Φωκίωνος.
ίϊ.



13. Ο Θεόφραστος ήτον, ώς φαίνεται, έκ τνίς μερίδας τούτης» 
’Απαυδήσας άπό τάς καταχρήσεις τών δημαγωγών, και άπό τάς 
γελοίας αξιώσεις των ’Ολιγαρχικών, ένόμισεν ι'σως, δτι αί ’Λ θήναι 
ησαν εϊς έπαχήν, καθ' ην ήτον ώφελιμώτερον ν’ άπολέσωσι μέρος 
τής ελευθερίας των, $ νά καταστραφώσιν άπό εμφύλιον πόλεμοι» 
τόν όποιον αί δύω φατρίαι δέν, ήθελον βραδύνν) νά διεγείρωσιν; 
Άπόδειξις δέ, οτι ό Θεόφραστος έθειόρει οΰτω τά· πράγματα 
της Δημοκρατίας καί όλης τ ις  Ελλάδος, είναι έξ ένός αί μετά 
Ιίασσάνδρου (1) καί Δημητρίου του Φαληρέως σχέσεις του (§■ 3. 
καί 4.), άφ’ ετέρου δέ δ,τι λέγει εϊς τούς χαρακτήράς του (·κεφ. 
2 6 . καί 29.) περί της υπεροψίας τών ’Ολιγαρχικών, καί περί 
τών καταχρήσεων τών έκ της Δημοκρατικής μερίδος συκοφαντών, 
καί προ πάντων, έν συγγραμμάτων αύτοΰ έπιγραφόμενον « Πολι
τικών πρός τούς καιρούς. (2) Η επιγραφή τοΰ συγγράμματος'τού
του, τό όποιον κατά δυστυχίαν ήφανίσθη, αναγγέλλει αρκούντως, 
άν κρίνωμεν έξ ό'σων λέγει περί αύτοΰ ό Ινικέρων (3 ) ,  ότι ό Θεό
φραστος έθετεν έν αύτώ ώς αρχήν, δτι ύπάρχουν περ,ιπτο'ιοεις, 
καθ’ άς ό κυβερνών έθνος τ ι, αντί τοΰ νά σκληρύνεται κατά τών 
γιγνομένω,ν, χρεωστεΐ νά μεταβάλλνι τήν κυβέρνησίν του κατά 
τούς καιρούς, καί. νά παραβλέπ-/), μέρος τών. συμφερόντων τοϋ 
έθνους του, διά νά σώσν) τά λοιπά. Δια νά κρίνητις μέχρι πόσου ό 
Θεόφραστος έφρόνει όρθώς, πρέπει νά τεθή είς τήν λυπηράν ανάγ
κην νά έκλέξη μεταξύ αναρχίας καί δεσποτισμοΰ. 'Η άναοχία με
ταβάλλει τήν πολιτείαν εϊς δάσος κατοικούμενον ύπό αγρίων θη
ρίων κατατρωγωμένων συναλλήλως* ό δέ δεσποτισμός, εις ποί- 
μνιον προβάτων, τά  όποια περιμένουσιν ήσύχως τήν ώραν νά σφα- 
γώσι διαδοχικώς έκαστον άπό τήν χεΐρα τοΰ σφαγέως, δστις τά  έ
χε ι περικλεισμένα., 'Οπως δμως καί άν έχτρ, ό Θεόφραστος κατά 
τήν δυστυχή εκείνην έποχήν δέν άνεμίχθη είς τά πολιτικά τών 
’Αθηνών, ώςδυνάμεθα νά εϊκάσωμεν έξ ών αναφέρει ό Κικέρων (4·), 
περί αύτοΰ καί τοΰ συμμαθητοΰτου Δικαιάρχου, λέγων, δτι ούτΊς 
μέν παρηγγελλε τό πολιτεύεσθαι, ό δέ Θεόφραστος ήγάπα νά ή- 
συχάζη έν τ /i Φιλοσοφία»

14. Τό δέ παραμυθητικώτερον καί έντιμότερον διά τήν Φιλοσο
φίαν είναι, δτι ό Θεόφραστος, καίτοι ζών είς τοιούτους λυπηρούς 
καιρούς, δέν έπαυσεν ασχολούμενος είς τά φιλολογικά του εργα μέ.»

(1) Είς δν προσφώνησε το πιρί Βασιλείας σύγγραμμά του,
(2) Δ ιογ. Λ α ίρτ. Β. Ε /  §. 45.
(3) D e  fin ib- Β. γ . i
(4 )  Ad Attic. Β , I I .  16.
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j s ις εσχάτου-γήρατα;, δτε μή δυνάμενος πλέον νά περιπατίί, περιε- 
φέρετο είς φορεΐον. Μή άρκούμενο; δέ εί; τά  διά ζώσης μαθη- 
ματα, έσύνθεσε πολλά συγγράμματα ( I ) περί διαφόρων αντικει
μένων, καί εξακολούθησε νά ήν«ι ωφέλιμος εις τό παρακμάζον 
έθνος τον» μέχρι τής τελευταίας ώρας τού φιλοπόνου βίου του, τόν ό
ποιον κατέλιπεν έχων ηλικίαν 85 ετών, «φ’ οΰ πρός ολίγον διέκο
ψε τάς ασχολίας του διά τόν γάμον ενός τών μαθητών του (2).

1 5. Ολίγον πριν άποθάνη, έρωτ/ίθείς ύπό τών μαθητών του άν 
είχε τι νά παραγγείλν;, « ειπεν έ'χειν μέν ούδέν, δτι πολλά τών ή- 
ϊ  δέων ό βίος διά την δόξαν καταλαζονεύεται- ν,μείς γάρ όπάτ ηρ- 
® Ζ!Κ11^ -  >’ί νι τοτε αποθνησκομεν (3). Ούδέν ούν άλυσιτελέστερον 
ϊ> έστί φιλοδοξίας· άλλ ευτυχείτε, καί ήτοι τόν λόγον άφετε (πο
υ λύς γάρ ό πόνος), ή καλώς αύτώ πρόστητε (μεγάλη γάρ ή δόξα)* 
» τό δέ κενόν τοϋ βίου, πλεϊον τοϋ συμφέροντος. ’Αλλ’ έμοί μέν ού- 
ϊ  κετ εκποιεί βουλευεσθαι τ ι πρακτέον, ύμεϊς δέ έπισκέΊ/ασθε τ ί 
j> ποιητέον.τ) Ανεφερα ήδη ανωτέρω, δτι όλοιοί Αθηναίοι έτίμησαν 
τόν άνδρα, παρακολουθήσαντες τήν κηδείαν του.

1 0. Ειπα, κατά Λιογένην τόν Ααέρτιον (§. 1 4), δτι ό Θεόφρα- 
οτο; άπεθανεν εις ηλικίαν 85 έτών· άλλ αύτός ούτος λέγει εί; τό 
ποοοίμιον τών Χαρακτήρων του, δτι τούς συνέγραψε « Βεβιωκώς ετ/ι 
99 . » Είδομεν προσέτι ανωτέρω (§. 15), δτι ό "Αγιο; 'Ιερώνυμος 
λέγει θετικώ;, δτι ό φιλόσοφος ούτος εζητεν 107 ετη· επομένως 
πρέπει ές άπαντος νά ύπάρχγι «ντιγραφικόν σφάλμα είτε είς τό 
κείμενον τών όύο τούτων συγγραφέων, εΐτε είς τό τοϋ Διογένους 
τού Λαερτίου. Ο,τι δέ μέ φέρει νά πιστεύσω, δτι ό βίος τού Θεο- 
φραστου δεν παρετάθη μέχρι τοϋ 107 έτους, είναι έξ ένό; ή σιωπή 
τοϋ Κικέρωνο; είς τδ μνημονευθεν χωρίον (§<· 15.), έν ώ η το πολύ 
φυσικόν νά όμιληση περι τούτςυ, άφ έτερου δέ ή τοϋ Κ,ησσωρίνου καί

(1) 220 κατά Διογένη τον Λαέρτιον. 232 τόν Μεΰρσιον (εις θ ε ό -  
φραστον).

(2) Σου<3. Λεξ. θεόφραστος.
(3) Η περί τής βραχύτητος τοΰ βίου λόττη τοΰ Θεοφράστου άναφέ- 

ρεται οιαφόρως άπό τόν Κικέρωνα καί τόν Άγιον 'Ιερώνυμον ό πρώτος 
λέγει ( usciil.^L; 111. 28) ότι ό θεόφραστος μέλλων ν’ άποθάντ], έλυ- 
πε’,το, οτι εν ω η φύσις Ιοωκε μακρόν βίον.είς τάς έλάφους καί τάς κο
ρώνας ανευ μηύεμιας ε’ς αΰτας ώφελείας, έπεριώρισεν είς βραγύν χρόνον 
τον τών ανθρώπων, ο?τινε<·, δν έζων μακρότερον, ήίυναντο νά προαγά- 
γωσι τάς τεχνας και επιστήμας εις τοσαύτην τελειότητα, ώστε νά μή 
λειπ-β τίποτε εις την Ικι^ίίευσίν των. Ό  Άγιος 'Ιερώνυμος (Epistul. 
n<I Ν :|ΐ(,·.) λεγει ουτω’ « θεόφραστος ό φιλόσοφος άποΟνήσκων Ιν ηλι
κία 107 έτών. ειττεν, οτι έλυπεϊτο ν’ άφήσν) τόν βίον, όπότϊ ατο νά 
ηναι σοχός.

DIOS ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ. 6ΐ1



TiiOi ΘΕΟΨΡAITOV;

Λουκιανόΰ, οϊτινες όμιλοΰντες περί τ ις  μακροβιότατος πολλών άρ-' 
/χίων φιλοσόφων, ζν,σάντων όλιγώτερον τοϋ Θεοφοάστου, όεν 
μντ,μονεύουν τούτου. Είς ταΰτα πρέπει νά προσθέσωμεν καί δύο 
επο/άς σημειωμένες είς Διογένην τόν Λαέρτιον, ήγουν την τοΰ 2 
έτους τής 1 ! ί'ολυμπιάδος, ότε άθεόφραστος διεδέχθη είς τήν Πε
ριπατητικήν σ/ολήν τόν’Αρί’τοτέλη άναχωρήσαντα είς Χαλκίδα (1), 
καί ττ,ν τοδ Ί έτους ττ,ς 123 ολυμπιάδος, καθ' 8 ό εκ Λαμψάκου 
ϊτοάτων (2) h&^iyP'n τόν ©εόφραστον. "θθεν, άνΰποθέσωμεν -/.ατά 
τόν "Αγιον Ιερώνυμον δτι ό Θεόφραστος κατά τήν τελευταίαν έπο- 
νήν (νίτις είναι ή '.οΰ θανάτου ταυ) ητον ήλικίας 107 έτών, ήθελε 
π'οοκύψει, ότι οπότε διεδέχθη τόν Αριστοτέλη /.ατά τό 2 έτος τής 
ΐ ' | 4 όλυμπιάδος, εΙχεν72 ε-rr, νίγουν δτι ητο κατ’ εννεαετή πρε- 
σβύτερος τοΰ διδασκάλου του, άποθανόντος είς ήλικίαν 63 έτών (3), 
οπε3 είναι τοσοΰτον μάλλον άπίθανον, όσον ό Αριστοτέλης τόν ειχε 
προσδιο>ρισμένον γαμβρόν του (4).

17. Κατά τήν διαθήκην τοΰ Θεοφράστου, τήν όποιαν μας δι ε- 
τήρησε Διογένης ό Ααέρτιος, οαίνεται δτι ό Θεόφραστος δέν άφησε 
τέκνα, είτε τυχών γάμου αγόνου, είτε προτιμν,σας κατά την κοινήν 
τινών συγχρόνων φιλοσόφων πλάνην, βίον άγαμον· διότι δεν φαίνε
ται νυμφευτείς τήν θυγατέρα τοΰ ’Αριστοτέλους θέσαντος οροντινά 
είς τήν υπόσχεσιν τοΰ γάμου (5)· δ,τι δε καθιστά πιθανήν τήν ά- 
γαμίαν τοΰ Θεοφράστου, είναι ή περί γάμου πραγματεία του, έν ή 
θ;τει τό ζήτημα, τοΰ άν ό σοφός πρέπει νά λαμβάν-/; γυναίκα, τό 
όποιον πιθανώς ί'λυσεν άρνητικώς· διότι άλλως ό Αγιος Ιερώνυμος 
δέν ήθελεν ονομάσει τήν πραγματείαν ταύτην Χρυσοΰν Βιβλίον 
(aureolus T heophrasti Liber de Tfuptiis [6].)

1 8. 'Ο Θεόφραστος άφησε μέγα μέ:ος τής περιουσίας του είς Με- 
λαντα καί Π αγκρέοντα υίοΰς τοΰ Λέοντος, τόν όποιον νομίζω αδελ
φόν του (7 ) . 'l l  κληρονομιά του δεικνύει άνθρωπον ζώντα έν ευπορία.

_ [11 Λιον. Λαίρ- Β. Ε. 10 και 36. Stanley Hist, pliilos. 1. L  
ail. 423.

(2) Διογ. Λαίρτ. Β. Ε. 58.
(3) Δογ. Λαέρτ. II. Ε. 10.
(4) < msin'. rmsf. A -tip. σελ. 90.
(3) Διογ. Λαέρτ. Β. Ε. *■ ».
(6) Μενάγ. σημειώσεις εϊς Διογ. Λαέρτ. Β. Ε. 1)0. Τ . 2. σελ. i  13.
(7) ’Ανωτέρω ϊ§. 1 ] άνέφερα δτι ό πατ'ί,ρ τοΰ θεοφράστου ωνο- 

μάζετο Μελάντας ή Λέων' τιΟανώτατα οΰνατα! τις να εΐκάστ). δτι τό 
τελευτοϊον όνομα πρέπει να προέρχεται έ* συγχύτεως τού τιατρίς 
με τόν άοελοόν τοΰ Θεοφρκστοο, καί δτι ό υιός τοϋ Λέοντος Μελβντας 
φέρει τό άλτ,Οινον δ'/ομα τοΰ παππού του, ώς έιυνειΟίζετο παρά τοις 
Έ λ'/.rfi·..



BIOS ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΤ.

^1 θέλησαν τινές ζωντα ετι νά τόν κατ/;γορήσώ« βτερί τούτόυ,.ώςεί* 
δομεν ανωτέρω (Κ. 7.). Είχε πολλούς δούλους, έξ ών τό'νομα ενός 
μόνου, τοϋ Πομττύλου, διεσοιθη. Ο Πομπύλος δε αΰτος απέδειξε 
φιλοσοφήσας, δ τ ι 'ή ’ψυχή δύνκτ«ι νά ^ναι έλευθέρα έν δούλω σώ- 
ματι (1). ’Αλλά τδ άξιολογώτερον μέρος τής κληρονομιάς του ητον 
ν; βιβλιοθήκη του, σβνισταμένη /.ατά μέγα μέρος έκ τών συγγραμ
μάτων του /.αί έκ τών τοϋ Αριστοτέλους, δστις, όπότε τον ά'οησε 
διάδοχόν του εις την Περιπατητικήν σχολήν, τόν κατέλιπε καί δλα 
τά  βιβλία του. Τόν πολύτιμον τοΰτον κλήρον άφησεν ό Θεόφραστος 
είς τόν μαθητήν του Νηλέατόν Σκήψιον, δστις τόν άφησεν είς τους 
συγγενείς του, ανθρώπους αμαθείς* ούτοι δέ μή γινώσκοντες τήν τ ι
μήν τοιούτου θηραυροϋ, τήν έγκατέλιπον έπί ττολύν -χρόνον άνεπι- 
μέλητον, κατακλείσαντές τ/;ν είς κάθυγρον -υπόγειον, έ/. φόβου μή 
τήν άοαϊρέσωσιν οί κύριοι τής Σκήψεως Βασιλείς τής Περγάμου, 
οίτινες έζήτουν βιβλία πρός κατασκευήν τής έν Περγάμω Βιβλιο
θήκης. Μετά τινα χρόνον έπώλησαν τά  βιβλία ταϋτα, βεβλαμμενα 
ήδη ύπό τής υγρασίας καί τών σκωλήκων, εις Απιλλίκωντα τόν 
Τήϊον, οντα φιλόβιβλον μάλλον η πεπαιδευμένον. Οΰτος δε θέλων 
νά επανόρθωση τά  έκ τής υγρασίας [ΐλαφΟέντα μέρη, έπεμελήθη ν’ 
άντιγραφώσιν· άλλ’ έκ τής αντιγραφής έπληρώδησαν σφαλμάτων. 
Τά βιβλία ταϋτα πεσόντα μετέπειτα, κατά τήν ά'λωσιν τών 
’Αθηνών, είς χειρ ας τοϋ Σύλλα, μετ/,χδησαν είς Ρώμην, καί οί έκεϊ 
Γραμματικοί καί βιβλιοπώλαι έπολυπλασίασαν τά  σφάλματα, θέ- 
λοντες νά πολυπλασιάσωσι τά αντίγραφα, τά όποια έξέδιδον απα
ράβλητα (2). Καί δμως ούδέ τά  πολλά αντίγραφα ήδυνηθησαν νά 
έμποδίσωσι τόν χρόνον καί τήν βαρβαρότατα τοϋ νά μάς άφαιρέ- 
σωσι τά πλεΐστα τών συγγραμμάτων τών δύο τούτων φιλοσόφων.

'ΐ ΐ  απώλεια αύτη είναι τοσοΰτον μάλλον μεγάλη, δσον τάσυγ- 
γράματα τοϋ Θεοφράστου, πραγματευόμενα σχεδόν περί δλων τών 
αντικειμένων, περί ών έπραγματεύθη πρό αύτοϋ καί ό Αριστοτέ
λης, ήΟελον μάς χρησιμεύσω δχι μόνον ώς υπομνήματα, διά νά έν- 
νοήσωμεν μέγα μέρος τών τοϋ διδασκάλου του, άλλ’ ήΟελον προσέτι 
μάς μεταδώση καί τήν διαδοχικήν πρόοδον τήςέπιτημης, δει/.νύον- 
τα  είς ημάς, δσαό Θεόφραστος επρόσθεσενείς τάς έπί ’Αριστοτέλους 
γνώσεις. Ά ξια  πρό πάντων πόθου είναι τά  πολιτικά του συγγράμ.

[1] Δίογέν. Λ α φ τ . Β. Ε . 3 6 . A u l. C i l ’. N o c t . A ttir . P .  4. IF .

(2) Σ -piS .  15. ΙΓ. §. 84. h i .  K op. Πλούτ Iv 3ί-ο Σύλλ. §. κστ' 
\0r’v. Β. E. see*. 11.



ματα (1), ή ιστορία τής ’Αστρονομίας, καί το περί Γεωργία^ 
σύγγραμμα, τό όποιον φέρουν είς μαρτυρίαν πολλοί τών αρχαίων 
('2). Πόσον δε πρέ-ει νά ήτον αξιόλογος ή ιστορία τής ’Αστρονοι 
μίας, δυνάμεθα νά κρίνωμεν, άν ο,"*· λέγει ό Πλούταρχος περί τοϋ, 
Πλάτωνος, έλήφθ/ι τωόντι έκ τούτου τοΰ συγγράμματος τοΰ Θεοφρά^ 
στου· α Θεόφραστος δέ καί προσιστορεϊ, τώ  Ιΐλάτωνι πρεσβυτέρα» 
® γενομένω μεταμελεΐν, ώς ού προσήκουσαν άποδόντι τί,γνί τήν μέ™ 
» σν,ν χώραν τοϋ παντός » (3).

20 . Τά ολίγα συγγράμματα τοΰ Θεοφράστου, τά  όποια έξεφυ·. 
γον τήν καταστροφήν τοΰ χρόνου, δικαιολογούν αρκούντως, τήν ό» 
ποίαν ε ΐ/ε  περί αύτοΰ ύπόλϊ/ψιν ό διδάσκαλός του Αριστοτέλης, 
καί τήν μετά ταΰτα περί αύτοϋ κρίσιν πολλών μεγάλων άνδρών 
•τής αρχαιότητος, ές ών άρκοΰυ.αι νά άναφέροι μόνον τόν Κικέοωνα, 
οςτις καίτοι ψέξας αύτόν, τόν ονομάζει όμως άλλοτε φίλον του·(4), 
καί άλλοτε κ ιδίαν τρυφήν» (5). Κρίνοντες έκ τών διασωθέντων 
μόνων συγγραμμάτων, δυνάμεθα νά εϊπωμεν, ότι ό Θεόφραστος, ώς 
ό διδάσκαλός του ’Αριστοστέλτ-,ς,ήτον έξ έκείνων, οϊτινες έγένοντ» 
άντικείμενον έπο/ής κατά τήν ιστορίαν τοΰ ανθρωπίνου νοός, προσ- 
θέσας δύο νέους κλάδους εις τά εγκυκλοπαιδικόν δένδρον τών άν- 
θρωπίνων γνώσεων.

2 I . 'θ  πρώτος κλάδος είναι ή βοτανική, προστεθεΐσα εις τήν 
Φυσικήν 'Ιστορίαν, τήνόποιαν έπλασε καίπολύ έ~ροβίβασεν ό Αρι
στοτέλης. Περί αύτής μας σώζονται δύο συγγράμματά του, τό 
περί φυτικών ιστοριών καί περί Φυτικών αιτιών, έν οίς όμιλεϊ ώς 
φιλόσοφος παρατηρητής, καί δέν υπολείπεται τών σημερινών Φυτό* 
■λόγων, πλήν καθόσον έγεννήθη είκοσι καί δύο έκατονταεττιρίδα.ς πρά 
.αύτών (6).

2 2 . 0  δεύτερος κλάδος είναι ό νέος τρόπος, καθ δν έπραγματεύθη 
.τήν ήθικήν, άνήκων ιδίως εις αύτόν μόνον· ή έπιστήμνι αύτη έπροώ-

(1) Εκτός τοϋ ηδη μνημονευθέντος (8) πολίτικου συγγράματος, ό 
θεόφραστος έγραψε καί άλλα περί πολιτικής, τα όποια άναϊέρει Διογένης 
ό Ααέρτιος.

(2)' Φαβρ:κ. Έλλην. Β,βλ. Τ. 2. σελ. 246.
(3) Πλοόταρν. ΙΓ/.άτων. Ζητ. 8. §. 1.
(4)4*1 A ue. II It).
(5) Πλούταρχ. Iv βίω Kr/.έρ. §. -/λ  .
• ()j Ας·ον παρατηρήσεως είναι, οτι ό θεόοραστος είχε μέχρι τίνος 

γνώσιν τοϋ συστήματος τού Αινναίου [περι ιροτ. !στορ. 1. 23], Δεν α
γνοώ, οτι καί ό ’Αριστοτέλης έγραψε περί αυτών, άλλ’ i ττειίή τό σΰγ- 
γραμμάτου δέν σοιζεται, δέν δυνάμ^α νά έςεΰρωμεν. &ν εΤ/ε σ/έσιν 
τινά ίλέ το τού Θεοφράστου.

(> ΐ ΒΙΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ.



ίευσε θαυμ.ασίως έπί 'Αριστοτέλους εύρέτου τοΰ εύφυοΰς διαγράμ
ματα?, δπου πάσα άρετ/i κεΐται έν τώ μέσω δύο έλαττωμάτων, τοΰ 
μέν κατ’ έλλειψιν, τοΰ δέ καθ’ υπερβολήν, 'θ  παράδοξος ούτος άνήρ 
είσδύων εί; τά ενδότερα τής άνθρωπίνης καρδίας, άνέτεμεν, ώς ού
τως είπεΐν, τά  ττά0'/5 τοΰ ανθρώπου, ανέλυσε τάς πλέον άφγ,ρηΐ 
μενας πράξεις του, καί εθεσεν ώς άρχάς τ ι ς  Ηθικής επιστήμης, ορι
σμούς τινάς, οϊτινες διάτε τήν άκρίβειάν των, καί τήν αγχίνοιαν 
τοΰ συγγραφέως, διεγείρουν θαυμασμόν. ’Αλλ’ ό νέος οΰτος τρόπος 
τοΰ πίριγράφειν τους χαρακτήρας τών ανθρώπων διά τής συναθροί
σει·); είς ιδανικόν πρόσονπον ολων τών γνωρισμάτων κακίας ή έ- 
λαττώματός τίνος, καί διά τής άναδείςεως ολων τών μερών, τά ό>· 
•ποια δίδουν αφορμήν είς τό γελοΐον, ή έμπνέαυν φρίκην, έφευρέθη 
καί, τό μεγαλήτερον, έτελειοποιήθη άπό τον Θεόφραστον. Ο τρό
πος οΰτος είναι τοσοΰτον μ.άλλον άξιος λόγου, δσον βεβαίως, είς 
τους χαρακτήρας τοΰ Θεοφράστου χρεωστεΐται ή αληθής κωμωδία, 
τήν οποίαν μετά ταΰτα Μένανδρος ό Μαθητής του έδίδαξε πρώτος 
ΐί.ς τό θέατιον τών ’Αθηνών. * II· *  ·

ΒΙΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΤ»

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α .

ΑΝΛΠΤνΞΙΣ ΤΙΙΣ ΣΙΔΤΙΡΟΤΡΓΙΑΣ.

Ί ΐ  χρήσις τοϋ σιδήρου είς τάς τέχνας καί τήν βιομηχανία» 
λαβοϋσα έπ’ έσχατων σημαντικήν ανάπτυξή, προχωρεί άκατα- 
■παύστοις αύξάνουσα— ’Άο οΰ κατεσκευασαν οί "Αγγλοι σκάρη 
πλοίων σιδήρινα, μεταχειρίζονται ήδη τον χυτόν σίδηρον πρός 
κατασκευήν οίκων ιδιωτικών καί δημοσίων οικοδομημάτων. Κα
τά  τούς υπολογισμού; μηχανικών επιστημόνων καί τεκτόνων πρα
κτικών αί έκ σιδήρου οίκίαι, εχουσαι τό προτέρημα νά μή καίων- 
ται, νά μή κρημνίζονται άπό σεισμούς, νά μεταφέρωνται άπό τό
που είς τόπον εύκολώτατκ, καί νά είναι είς αιώνας ακατάλυτοι» 
έχουν καί τοΰτο προσέτι τό καλόν, ότι ή πρός κατασκευήν αύτών 
δαπάνη δέν είναι άνωτέρα τής πρός κατασκευήν πλινθίνιον οι
κιών αναγκαίας. ’Εκτός τούτου, επειδή οί τοίχοι τών οικιών τού
των είναι κενοί, εύκολον είναι νά τούς Οερμαίνη τις δί ένός καί 
μόνου θερμαγωγού είς τό μαγειρεΐον τεθειμένου. Οικία τριώροφος 
έκ χυτοΰ σιδήρου κατεσκευασμένη, εχουσα δώδεκα έώς δεκαεξ



δωμάτια, καί ελχουσα βάρος 8 0 0  εως 8 5 0 ,0 0 0  χιλιόγραμμων, 
δύναται: νά οίκ,οδομηθη με δαπάνην χ  ϊλίων μέχρι χιλ.ίων διακΟτ 
σίων λκών (28— 3 3 ,0 0 0  δρα·/.) κατά τό είδος καν τόν αριθμόν 
τών κοσμημάτων, μέ τά  όποια θελήστι τις νά τήν- καλλωπίσϊ). 
Τά πρός μετάθεσιν αύτής. άπό ένός είς άλλον τόπον, εξοία δέν 
άναβαίνουσιν επέκεινα τών 2 0  η 25 λιρών στερλινών (δρα^.500 
— 700). Εϊς πολίχνιον πλησίον τοΰ Λίβερπουλ κείμενον, κατε- 
σκευάσθη έκ. χυτόν σίδηρου εκκλησία, εχουσα /.αί κωδωνοστάσιον, 
διά τετρακισγιλλίων-λιρών σ,τερλνών. Ί ΐ  εκκλησία αΰτηέχει μήκος 
■1 19 ποδών καί 48 ποδών πλάτος. ’Εχει έξωθεν καί έσωθεν τάν 
■τύπον τών. γοτθικών, ναών, βαφή ίέ- έλαιατρ’.ζής, ί ί  ής οίκειότατα 
έχρίσθη τό οικοδόμημα τοΰτβ. άπατώσα τήν όρασιν, παρέχει 
τήν δύιν αύτοϋ κατά. μηδέν τών λιθόκτιστων ναών διάφορον 
τής διά χυτοΰ σιδήρου ναυπηγίας, ή πρόοδος είναι παράδοξος. 
Τά έκ σίδηρου ’Αγγλικά πλοία είναι περίτά 250· 42 κατεσκεύα- 
σε μόνος ά έκ Λίβερπουλ ναυπηγός Ααΐρδος, καί τούτων όκτώ 
είναι ατμοκίνητα, εν δε, τά τελευταϊρν, έχει μήκος 1 90  ποδών, 
χωρεϊ 8 1 0 τόνους καί έλαύνεται διά μηχανής έχούσης I 80  ίπ
πων οΰναμιν. Τά σι&ιρα πλοΐα, ώς όλιγώτερον τών ζυλίνων βυ
θιζόμενα είναι μάλιστα χρήσιμα είς τά άβαθή ΰδατα καί ωφέλη
σαν τά μέγιστα τούς άν «πλέοντας τή ν ;Ν’>,ϊρον καί τούς διοικούν» 
τας τήν κατά τής Κίνας έκστρατείαν.

6(5 ΑΝΑΠ'ΓΥΗΙΣ TBS ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑΣ.

ΠΟΛΤΑΛ'ΘΡΩΠΙ Λ. Τ Ο Ϊ ΛΟΝΔΙΝΟΥ.

Κατά τήν γενομένην τω  1841 άπογραφήν, ή πόλις τοΰ Λον
δίνου περιέχει κατοίκους 1 ,870 ,727 , ών 8 7 4 ,1 3 9  άνδρες καί 
9 9 0 ,5 5 8  γυναίκες, ήτοι 122 ,449  τών άνδρών περισσότερα'..

Η κατά τά 1831 γενομένη άπογραφή εϊχεν άναδϊίξει. τούς 
κατοίκους τής πόλεως ταύτης 1,5,94,890. Πϋξήνθη λοιπόν έν 
διαστήματι δέκα έτών έκ 275,8.37 ψυχών, τούτέστιν έκ 27853  
κατ’ έτος, ή 7 (ί περίπου καθ’ ημέραν. "Αν ϋποθέσωμεν οτι ή aft
er,σις έξηκαλούθησε μέχρι σήμερον κατά τήν αύτήν. αναλογίαν 
(76  καθ’ ημέραν) καί συνυπολογήιωμεν τούς ναύτας ή άλλους 
ανθρώπους, οϊτινες κατά τήν εσπέραν καθ’ ην έγινεν ή άπογρα- 
όή ήσαν είς τά έπί τοΰ Ταμίσεως πλοία, δυνάμεθα νά εϊπωμεν, 
δτι τά Λονδΐνον περιέχει σήμερον 1 ,900 ,000 .

(’Εκ τής Revue Brit«niq«c)


