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ΤΗΣ ΤΑΤΡΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
»/ητοι

ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΜΙΚ.ΡΑΣ ΤΑΤΛΡΙΑΣ.

(Συνέχεια, XSi προ·/]γού(λενον φυλλάδ.)

Ακολούθως δ* πρός την ανατολικήν πλευράν 
πνίς Ταυρικής χερσονήσου τρεπομένοις, ή καί πρός 
βορραν έκεΐθεν κατά μικρόν έπανιοΰσι, κατά τους 
όρθοτέρους πίνακας, άπαντ^ τό πρώην μέν ’Αθή- 
ra ior  λεγόμενον, νΰν δε Σουδάχ , ώ ; παρά Ασίω  
έν τ φ  είρημένω αύτοϋ πίνα/.'..

Ε ίτα κατά τάς έκβολάς τοΰ 'Ιστριανοΰ π ο τα 
μού ή πόλις θεοδοσ ία , πόλις Ιωνική Μιλησίων 
άποικος, ητις ύπό τών πλειόνο>ν π ιστεύετα ι είναι 
δ νΰν Κ αφας’ τινες ομως Οέλουσιν, οτι ή Θεοδο
σία είναι 6 νΰν Τονσΰάς, 6 δέ νΰν Καφάς ήν ό πά
λαι τώ ν Ταυροσκυθών λ ιμήν, ό ποτέ λεγόμενος 
X avor. Τό μέντοι Χ άνον , ό Στράβων (Βιβλ. Ζ'. 
Κεφ. Δ . §. 7.) £ν καταλέγει τών δρμητηρίων, οίς 
Σκίλουρος καί οί παϊδες έχρώντο πρός τούς Μι0ρι- 
δατου στρατηγούς. Οπως άν ουν και εχοι τό περι 
τούτου, τής Θεοδοσίας μέμνηται καί ό Στέφανος 
έν τ φ  περί Πόλεων, καί δ Στράβων έν τώ  Ζ/ Βιβ. 
Κ εφ .Δ . §. 3. τών Γεωγραφ. δς τ·.ς, καί «μετά τόν 
Συμβόλων λιμένα, φησι, μέχρι Θεοδοσίας Πόλεως, 

(Τόμ. Λ. Φυλλ. ’/ . )

ή Ταυρικη παραλία, χ ιλ ίω ν που ς-αδίων (ητοι μ ιλλ . 
ίτα λ ικ . 4 25 .) τό μήκος, τραχεία καί ορεινή.» (τό 
δέ άπό τοΰδε, ευγεος δηλονότι, ώς εΐρηται) Προς-ί- 
Οησι δέ δ αύτός, δτι καί ό τής Θεοδοσίας ταύτης  
λ ιμήν, νήας εκατόν χωρήσαι ην επιτήδειος. Μέμνη- 
τα ι δε προσέτι τής αύτής πόλεως καί Πλίνιος έν τή  
Φυσ. ίστορ. Βιβλ. Δ . Κεφ. ιβ\ καί Πομπώνιος 6 
Μέλας έν τώ  Β/ βιβλ. Κεφ. ά. καί Πτολεμαίος 
Βιβλ. Δ.' Κεφ. ιβ/ καί Δημοσθένης, έν τώ  πρός 
Λεπτίνην, 8ς αύτήν καί Θενδοσίαν γράφει έν ένίαις 
έκδόσεσι' καί έτι δη πρό τών άλλων, καί δ πα
λαιός γεωγράφος Σκύλαξ Καρυανδηνός, οστις εζη 
έπί Δαρείου τοΰ ΐσ τά σ π ο υ  περί τά  5 2 0  ετη πρό 
Χρ'βτοϋ, ές ου δήλον, δτι παλαιότεοον τό τής 
Θεοδοσίας ονομα ύπέρ δ τινες αν ύπολάβοιεν.

Μετά τήν Θεοδοσίαν κεΐτα ι τό Ννμφαΐον τό 
τών ακρωτηρίων τής χερσονήσου, ώς ειρηται, άνα- 
τολικώτερον. Φέρεται δε Νυμφαΐον δμωνύμοις τώ  
άκρωτηρίω, καί πόλις Ταυρικη (παρά Στεφάνω) 
μεταζύ Παντικαπαίου μητροπόλεως καί Θεοδοσίας, 
ώς φησί Στράβων. Ο δέ Στρ άβων (αύτ. Κεφ. δ\ §. 4) 
ταύτην καί πόλιν εύλίμενον έςωνόμασε. Τ άάπό τής 
Θεοδοσίας -  «οΰτος γάρ ήν δοοςπρότερον τής τώ ν  
Βοσπορανών καί Ταύρων γής», ώς λέγει 6 Στρά
βων -  αχρι τοΰ Κψμερίου πορθμού, ε*χον τό πά
λαι οί Βοσπορανοί, άποικίαι Ελλή/ων, καί τά
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περί τόν πορθμόν δέ όμοίως, κα! τλ περί τήν Μαιώ
τ ιδ α . Ενθα πόλεις παραθαλασσίου;, ένθεν καί ένθεν, 
φκοδόμησε διαφόρου;, οϊαι έπί μέν τή ; χερσο
νήσου’

Κ ιμ μ έρ ιο τ, πόλις αύτώ  τω  πορθ^ώ παρώνυμο;- 
ειμη r v . . . , καί προ τώ ν Ελληνικών αποικιών, 
παρ’ αύτών τώ ν Κ ίμβρω ν  προοικοδομηθεΐσα, ου; 
οΐ Ελληνες Κ ιμμερ ίους, ώς ειρηται, προ; τό εύ- 
φωνότερον, μετονόμασαν. Τήν πόλ'.ν ταύτην ό 
Πλίνιος (κατά ΐωάννην Ρε’ί'σκιον, τόν τά ; παραση- 
μειώσεις εί; τά Κλουβερίου συγγράψαντα) έκεΐθεν 
τοϋ πορθμοΰ, ούκ οίδ’ δπως κατέθετο" καθότι οΐ- 
μα ι τα ΐς  επί της Ασιατική; περαία; πόλεσι τό 
Κ ιμ μ έρ ω ν  συγκαταλέγει, όπερ έκαλεΐτο, φησίν 
αύτός, καί Κ ερΰέριον, (Πλίν. Φυσ. ί'-ορ. Βιβλ. Τ'. 
Ιίεφ . <Γ'.).

■Ταρνχτάχη, ή'κοινώς δνομαζομένη Μ αγχούπ, 
παρά τώ Αθηνών Μελετίω.

Τό Παντιχάπαιον  άπό τοϋ παραρρέοντος ποτα
μού Παντιχάπον, τό κοινότεοον Πάντιχο. Τήν 
πόλιν ταύτην μεγίστην ιστορεί γενέσθαι ό τών 
Εθνικών Συγγραφεύς, καί την κατά τόν βόσπορον 
μητρόπολιν' λέγει δέ δτι φκίσθη παρά Αίήτου 
παιδός, ή (ώς έπιδιορθοϋται δ Σαλμάσιος) παρά τοϋ 
Π αιρισάδου , λαβόντος τόν τόπον 'Λγαήτου τοΰ 
Σκυθών βασιλέως, Τό ΓΙαντικάπαιον τοϋτο, άκρι
βέστερον ήμ ΐν περιγράφει ό Στράβίον (Βιβλ. Ζ'. 
Κεφ. Δ . §. 4)· Λέγει γάρ, δτι «λόφος έστί πάντη  
περιοικούμενος έν κύκλω σταδίων είκοσι' πρός εω 
δ’ Ιχει λ ιμένα καί νεώρια, οσον τριάκοντα νεών' 
Εχει δέ καί ακρόπολιν. Κ τίσμα  δ’ έστί Μιλησίων. 
Εμοναρχεΐτο δέ πολύν χρόνον ύπό δυναστών τών 
περί Λεύκοινα, καί Σάτυρον, και Παιρισάδην, αυτη  
τε καί αί πλησιόχωροι κατο ικ ία ι πάσα’-, α ί περί 
τό στόμα τής Μαιώτιδος έκατέρωθεν, μέχρι Παι- 
ρισάδου τοϋ Μιθριδάτη παραδόντος την άρχήν.» 
Αναφέρει δέ τό ΙΤαντικάπαιον αύτό έτι καί Πτο
λεμαίος, Βιβλ. Γ'. Κεφ. <Γ'. καί Πλίνιος, Βιβλ. ΙΖ'. 
Κεφ. λ γ  .,  δστις ονομάζει τό αύτό καί Βοσπόριον. 
όθεν δ Νΐγρος θέλει, δτι τοϋτο καλούμενον έστί καί 
V ospero. Τοϋτο δέ λέγουσι τινές, δτι είναι τό 
καθ ήμας Κ έρτζ, τό κατ ’ αύτην τήν τοΰ βοσπόρου 
κείμενον είσοδον.

Μ νρμήχιον  ανωτέρω τοϋ Π α ντιχα π α ίο ν  πρός 
τό στόμα τοΰ πορθμοϋ τό πρός τήν Μ αιώτιδα, τή ; 
Ταυρικής κώμη  ή π ο λ ίχν ιο ν  παρά Στράβωνι, Βιβλ. 
? ! . καί Βιβλ. ΙΑ. Κ αί κατά τόν ΓΙομπών.ον, Βιβλ. 
Β'. Κεφ. ά.

Επί τή ; περαίας δε τοΰ πορθμοϋ κεΐτα ι κώμη ή 
Αχίλλειος, άπό τοΰ έν αύτη Ιεροΰ τοΰ Αχιλλέως 

οΰτω κληθεΐσα, έπί τοΰ βορειοτέρου κειμένη τοϋ 
πορθμοΰ στόματος.

Καί ή Κοροκονδάμη κατωτέρω πρός νότον, τό 
κοινώς Ταμάν  κατά τινας, ή, ή κατά τόν Πορφυ- 
ρογέννητον Ταμάταρχα' άλλοι δμως τοΰτο ού πα
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ραδέχονται, διότι ή Κοροκονδάμη εκειτο κατ’ αυ
τήν τοΰ Κιμμερίου τήν είσοδον εϊσπλέουσι τήν 
Μ αιώτιδα' ύπερ δέ τήν Κοροχονδάιιην ην καί Κο- 
ροχονδαμΐτις λίμνη, ή εκχεομένη είς τόν Πόντον 
τόν Εύξεινον. Οτι δέ δ τών Εθνικών Συγγοαφεύς 
τήν Κοροχονδάμην πλησίον τίθ/ισι τής Σινώπηι., 
παράγων καί Αρτεμίδωρον μάρτυρα έν ένδεκάτω  
Γεωγραφουμένων, εικότως άν τ ις  θαυμάσοιεν* ούδέ 
γάρ ύπονοίας τις  ύπολείπεται χώρα, μήποτε άρα 
περί άλλης τινός ήμΐν αγνοουμένης Κοροκονδάμηc 
αύτώ ώύε ό λόγος, έπειδή καί τή ; Κοροκονδαμί- 
τιόος αύτής λίμνης άμα προσεπεμνήσθη* καί έτι, 
καί περί τής εγγύς τοΰ Κιμμερίου κειμένη; ταύτη ; 
πόλεως, περί ή; δ λόγος, [ού] πάντη έσίγησεν.

ΙΪ δέ Ερμώνασσα, πόλις ήν πλησίον τή ; Κορο- 
χονδάμης, ή κοινώ; Μ αδάκβε η Μ ατ ρίγα ,  κατά 
Μελέτιον. Ταύτην δέ νήσον είναι ύποτίθησι Στέφα
νος δ Βυζάντιος, πόλιν έχουσαν έν τώ  Κιμμερίω  
βοσπόρω, ίώνο)ν άποικον. Αν'/φέρει δέ καί τόν Πε
ριηγητήν Διονύσιον, ώ; μνείαν ταύτης ποιούμενον’ 
παρ’ (ο εμμέτρως γεωγραφοΰντι άναγινώσκομεν, 
έν Χ/Τ 5 5 2  —  5 5 3 .

«Ης Φαναγόρητε καί εΰκτιτος Ερμώνασσα,
Ενθα τε ναιετάουσιν Ιωνίύος έκγονοι αίης.»

Αναφέρει δέ κα ί Σκύμνον τον Χίον Ποιητήν, δ- 
νομάζοντα αύτήν ούχί Ερμώνασσαν, άλλά ' Ε ρ- 
μώνειαν" καί Στράβωνα δέ, τόν άποκαλοΰντα ούχί 
νήσον ουδέ πόλιν, άλλά Κώμην Ερμώνακτον. 
Περί μέντοι τών τήν Ερμώνασσαν κατοικισάντων 
άλλοι άλλως κρίνουσιν, ώς γάρ Εύστάθιο;, τά ανω
τέρω παρατεθέντα δύο έπη τοΰ Διονυσίου σχόλιά - 
ζων, ιστορεί, αΰτη έγένετο άποικία Παιάνων, ών οί 
αρχηγοί Φαναγόρας καί Ερμων, δ μέν τήν Φανα- 
γορίαν συνοικίσα;, δ δέ τήν Εραώνειαν. 11 άλλως 
πως, κατά τόν Αρ^ιανόν, αποικία Αιολέων, μετα- 
χθεΐσα ύπό Σημάνόρου Μ ιτυληναίου, οΰ περ ή γα- 
μετή, τελευτήσαντο;, έκ τοΰ ιδίου αύτής ονόματος 
'Ερμώνασσαν τήν τε νήσον καί τήν έπ αύτής πό
λιν ώνόμασεν.

II δέ Φ>αναγορία άπό Φαναγόρου (ώς ειρηται) 
τοϋ οίκιστοΰ, έκ τής νήσου Φαναγόρης -  καί έμπο- 
ρεΐον ούδετέρως τά  Φαναγόρεια , ώ ; Στέφανος έση- 
μείωσεν δ Βυζάντιος. Κ εΐτα ι δε καί αυτη πρός τήν 
Κοροκονδαμίτιδα λίμνην, άντικρυ τοΰ Π αντικα- 
παίου, κατά τόν Στράβωνα, 8ς έν ταύτη τη Φανα- 
γορίςι: τίθησι καί τό επίσημον Ιερόν τής Αφροδίτη;, 
τό καλούμενον Ά πατονριον  ή Ά πάτονρον, ώς έκ 
τής άπάτης, -«v ή θεός έχρήσατο κατά τώ ν έπιθε- 
μένων αύτη Γιγάντ&^ν. Επικαλεσαμένη γάρ τόν 
ΐίρακλέα καί κρύψασα έν κευθμώνι, είτα  τών Γ ι
γάντω ν έ’καστον δεχομένη έν μέρει χωρίς καθ ένα, 
τώ  ΐϊρακλεΐ παοέδωκεν έξ άπάτης δολοφονεΐν. Και 
ταΰτα  μέν περί τοΰ Ά πατονριον  μυθολογήσας δ 
Στέφανο;, 'κ  τών τοΰ Στράβωνος (Βιβλ. ΙΑ. Κεφ,
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β'. §. \ 0) προστίθησι τέω ;, δτι ό Εκαταΐος καί 
κόλπον είδε τόν ’Α πατούριον  έν τή Ασία.

Αί μέν ουν τής Ταυροσκυθίδος πόλεις, ή κώμαι, 
η άκραι, ή λ ίμ να ι, καί α ί περί τόν αύτής πορθμόν, 
»ί παραθαλάσσιοι δηλονότι, τό πλεΐστον μέρο; αί 
μέν ησαν, αί δέ καί έτι εισίν αυτα ι, ώς κατελέξα- 
μεν. Επ’ αύτής δέ τής Χερσονήσου καί άλλα ι πόλεις 
μεσόγειοι φαίρονται, οίον ή Τάφρος  ή Τάιψραι, 
πόλι; επίσημο; έπ’ αύτοΰ τοΰ ίσθμοΰ κειμένη, ή 
τά νϋν Π ρεχόπ  τε καί Ορ  καλούμενη ώς ε'ίρηται. 
Μεταξύ δέ τοϋ προρρηθέντος Κ αρχινίτου  κόλπου 
πρός δυσμάς, καί τής Β νχης λ ίμ νη ς  πρός άνατο
λάς, πόλεις δμοίως μεσόγειοι μνημονεύονται, 7 ’α -  
ρ ύνα , Π ο σ τ/γ ια , Γ/ορώστα , άς αναφέρει καταλέ- 
γων δ Αθηνών Μελέτιος. Τούτων δέ προσέτι έπί 
τής χερσονήσου νοτιώτεραι"

Μ π α χ τζε -Σ ερ ά ϋ ,  ή πάλα ι Βακκάσσαρα, κατά  
Μελέτιον, πόλις ή καθ’ ήμας έπί τής Ταυρικής 
χερσονήσου πρωτεύουσα,'διά τό έν αύτη τά  πλεΐ-  
στα διατρίβειν τόν Χάνην, έκεΐ τόν θρόνον κατέ- 
χοντα.

"Α χ-Σ ερ ά ν , ή Λ ευκό π ο λ ις , ή σχεδόν κατά τό 
μεσαίτατον τής χερσονήσου τήν θέσιν έχουσα. Μή
ποτε δέ τοΰτο είναι ρητέον τό καθ ήμας Κ α ρα -  
Μ πα ζά ρ ;  Αλλ ούτως άν ή μετωνυμία μετέπεσεν 
είς τό έκ διααέτρου αντίθετον, ώς περ καί το \ ιΕ ν ·  
Ιείνου  Πόντου, τοΰ Ac.tivou  τό πρότερον.

Κ αταλέγοντα ι δέ προσέτι ύπό τοΰ Πτολεμ,αίου 
(ώς ό Μελέτιος φησί) καί ετεραι πρός τα ΐς ρηθεί- 
σαις έν τή Ταυροσκυθίδι μ,εσογαία πόλεις’ Π ορ- 
τάκρα , Bo/ών, /λονρατον, Σ τα ρ τά χη , Βαόά- 
τιον , Κ ύτα ιον , Τ α ζός , ’ Α ργω όα , Τ ά ΰα ια , κτλ. 
έν αίς έπίσημος Κ ριμ α ία , ή νΰν Κ ρ ίμ , έξ ής ή,τε 
δλη χερσόνησος παρωνομάσθη, καί σχεδόν ή δλη 
Εύρωπαία Ταταρία, ώς ήοη προείρηταί.

ΙΪ δέ Μ α ιώ τις ,  είτε λ ίμ ν η  διά τήν τών ύδάτο)ν 
λεπτότητα , είτε θάλασσα διά τό μέγεθος, ή ουτω; 
έκπαλαι κληθεΐσα ώς μ α ιεύ τρ ια  ούσα καί τροφός 
τών ιχθύων, μετωνομάσθη ύπό τών κατοικούν και 
Τ εμ ερ ίνδα , δπερ έστί σκυθις-ί φαναι μήτηρ θ α λά σ 
σης’ παρά Π λινίφ (Φυσ. ίστορ. Βιβλ. Τ’. Κεφ. Ζ .) 
καί έτ ι Κ α ρμπαλούχ  τουρκικώτερον, τούτέστι 
πόλις τώ ν ιχθύω ν’ ύπό δέ τών Εύρωπαίων καί 
Θ άλασσα  ή αύτή λέγεται Ζ α ΰά χη ς . Χ ωρίζεται δέ 
ή Μαιώτις άπό Βύκης τής λίμνης διά τής χερσο
νήσου τοϋ Ζήνω νος. Παοάκειται δέ αύτή δυτικω- 
τέρα ή στενή τε καί επιμήκης λίμνη ή Λ ίμ ν η  λε- 
γομένη Σ α π ρ ά .

Η δέ δλη περίμετρος τής Μ αιώτιδος, μ ιλλίω ν  
λέγεται Γερμανικών, ώσεί 1 5 0 ,  Ιταλικών δηλαδή 
6 0 0 ,  ώς άναγινώσκομεν παρά Μελετίω. Αλλά κατά

χ ίλ ια . Ποταμοί δέ είς τήν Μ αιώτιδα είσβάλλοντε;, 
φέρονται ώς έφεξής*

0  Τάναϊς, δν τινες, ώς δ Νικάνωρ, δστις ην 
Ταναίτης τήν πατρίδα, Ά χεσίνην  είπον, κατά  
Στέφανον τον Β υζάντιον άλλοι δέ Ίαζάρτη ν .{Αλλ’ 
δ Ικξάρτης τούς Σογδιανούς καταρδεύων είς τό 
Κάσπιον  έξεισιν.) Ετεροι δέ Σνλον  ή Σίλνν  ώνό- 
μασαν κατά Πλίνιον' (5ς (έν τώ  βιβλ. τής Φυσ. 
ίστορ. Κεφ. IT .) τόν Ιαζάρτην, φησίν, 8ν Σίλυν οί 
Σκύθαι άποκαλοΰσιν, Αλέξανδρός τε καί ό περί 
αύτόν στρατός τόν Τάναϊν  είναι ένόμισαν* τινές  
δέ τόν Τάναϊν πάλαι κληθήναι, φασί, καί 'Αμαζό
νιον. Παρά δέ τα ΐς έκβολαΐς τοΰ ποταμοϋ τούτου 
καί νήσός τις  κεΐτα ι Α λωπεκία λεγομένη, καί Τ α-  
ναΐς ή αύτή, σταδίους έκατόν, ήτοι μ ίλλια  δυω- 
καίδεκα σύν ήμίσει, άπό τής Τανάϊδος άπέχουσα 
πόλεο>ς, ήτις δή τό νϋν έστίν Ά ζά χ . ΙΪ δέ πόλις 
αυτη τό πάλαι μ.έν ήν υπό τών τοΰ Βοσπόρου κρα- 
τούντων κτισθεΐσα, ύστερον δέ δι’ άπείθειαν έκπορ- 
θηθεΐσά τε καί κατασκαφεΐσα. ύπό τοΰ Πολίμωνος.

Ο Αξιάκης ποταμός, δ τανΰν κατά τ ινα ; Σ ολ ι-  
νας, καί ό ποταμό; δ Βύκος, ό κοινώς Σ εσεχάν , 
ών μεταξύ πόλις τό Α είανον  κοινώ; Σ αλ ινέα ’ καί 
ποταμό; Γέρρος καί Ά  γάρος, ών μεταξύ πόλι; οί 
Κρημνοί’ καί ποταμοί Αύχος καί Πόριτος, ών 
μεταξύ πόλι; Γγρεΐς.

Το τοινυν άρ/αιότατον έθνος, τό κατοικήσαν 
τάς χώρας ταύτας, άς περ συντόμως έκπεριήλθο- 
μεν, είναι (δσον ανήκει πρός τήν ήμετέραν είδησιν) 
τό άπό τής άρκτώας Κ ιμβρική; καταβαν ε ί; τά  
νοτιώτερα μέρη ταΰτα , καί έν τούτοις ίδρυσαν τήν 
οίκησιν. Οτι δέ τό έθνος τοΰτο τώ ν Κίμ.ΰρων ή 
Κιμμερίων  διήρκεσεν είς ούκ δλίγα δ ιαστήματα  
χρόνων κατά τοΰτο τή ; γής τό μέρος κατοικισθέν, 
δήλον έκ τών συχνών τοΰ έθνικοϋ δνόματος ιχνών, 
ά καί μέχρις ήμών διασώζονται, έξ ών καί αύτός 
ό παλαιός Ιΐρόδοτος συνέβαλεν εικότως τήν έπί 
τής Ταυροσκυθικής χώρας παλα ιάν τοΰ Κιμβρικοΰ
επικρατειαν . «Κ αί νΰν (λέγων) έστ ι μεν εν τη ζκυ
θικη Κ ιμμέρια τείχεα, έστι δέ Πορθμήία Κ ιμ μ έ-  
pta' έστι δέ καί χώρη ούνομα Κιμμερίη" έστι δέ 
Βόσπορος Κιμμέριος καλεόμενος». (ΐϊρόδ. Β ιβλ. Δ’. 
Κεφ. ιά. καί ιβ'.).

Οί έν τή Ασία μετά ταΰτα  Νομάδες Σκύθαι, 
κατατριβέντε; έν διαφόροις πολέμοις ύπό τοϋ έθνους 
τών Μασσαγετών, καί τούτοιν τελευταϊον έπικρα- 
τεστέρων γενομ.ένων, άφ ής περ είχον Ασιατικής 
χώρας άπελαθέντες, έπέδραμον καί αύτοί έξ άμ,οι- 
βής έπί τήν γήν τών Κιμμερίων, καί τούτους έδρα
σαν, απερ ήδη ύπό τώ ν Μασσαγετών αύτοί φθά- 
σαντες έπαθον.

Εκτοπισθέντες ουν οί Κιμμέριοι άπό τής ιδ ίας
τόν Στράβωνα (Βιβλ. Ζ\ Κεφ. δ*. §. 5) «ό σύμπας χώρας έτοάπησαν πρός τά μέρη τής Ασίας τά νο-
της
δ

ής λίμνης κύκλος έννακισχιλίων ιστορείται σ τα -  j τιώτερα, ζητοϋντες άλλας οικήσεις πρός ίδ ιαν κα-  
ίων’ » τά  δποΐα δίδουσι μ ίλλ ια  Ιταλικά ύπέρ τά τάστασιν. Αλλ’ ΰπ’ αύτών έτι τών Σκυθών, καί έν
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αύττι τ ϊι φυγή έπιδιωκόντ6>ν, κατατρεχόαενοι, χ«ΐ 
νυκτός, ώ ; έοικε, προ; τό λαθεΐν κρύφια; τάς άπα- 
νβστάσεις ποιούμενοι, τελευταΐον τής περαιτέρω 
καταδρομής άπηλλάγησαν. -  Οί μεν γάρ φυγάδες, 
προχωροϋντες κατά τήν παραθαλασσίαν πάντοτε, 
κατήντησαν εις τά μέρη τνίς μικρας Ασίας" οί δε 
διώ<ται, καθ έτέραν όδόν άπελαύνοντες ταύτην  
μεσόγειον, καί φεί τον Καύκασον έν δεξιοΐς έχοντες, 
έφθασαν τε6)ς είς τήν Μηδικήν. (όρα τον ίστορ. 
Ηρόδ. Βιβλ. Δ'. Κεφ. ιά . καί ιβ/.)

Οί τοίνυν Κ ψ μ έρ ιο ι  ο ιχφυγΰντε; ουτω τούς 
Σκύθας, και την Ελασσόνα Ασίαν καταλαβόντες, 
έκτισαν τήν χερσόνησον εκείνην ενθα νυν ή Σ ινώ πη  
πόλις ύστερον αυτη έπί Ηροδότου έλληνίς. (αύτόθ. 
Κ εφ. ιβ .) Προΐόντες δε καί ετ ι ένδοτέρω, /.αί τής 
Λυδίας έπιβάντες, κατεπόρθησαν τάς έκεΐ Σ α μ ό α ς, 
πόλιν βασίλειον,πλήν τής εν αύτή άκροπόλειος,ην περ 
έλεΐν ούκ ίσχυσαν. Εγίνετο δε ταΰτα  έπί "Αρδυος 
τοϋ Γ ίγ ίω  Λυδών βασιλεύοντος' (ΐΐρόδ. Βιβλ. Α. 
Κεφ. ιέ.) περί ετος δηλαδή το προ Χριστού επ τα 
κοσιοστόν. Α λλ’ έκεΐθεν έπειτα ύπο ’ΑΑυάτζου, Γ'. 
απογόνου τοϋ Αρδυος έξελάθησαν, μετά ετη πέντε 
πρός τοΐς τεσσαράκοντα, (αύτόθ. Β.βλ. Α. Κεφ. ι ς . )  
Οί δε Σ χ ύ θ α ι , έκ τοΰ άλλου μέρους προχωρήσαν- 
τες, είσήλασαν εως τήν Μηδικήν, καθ’ 8ν χρόνον 
Κυαξάρης ό Φραόρτον ζοΰ Α ψ ύ χο υ , τών Μήδων 
έβασίλευσεν, (ετει πρό Χριστοΰ 6 3 3 )  καί ταύτην  
κατεκυρίευσαν* (αύτ. αύτόθ, Κεφ. ογ\) ύστερον 
δε καί πασχν τήν Ασίαν έπέδραμον, και κατελθεΐν 
{ίμελλον άχρι καί αύτής τής Α ίγύπτου, είμή ιΕ α μ-  
μίτιχο ί, δ Α ιγυπ τίω ν βασιλεύς, άντιάσας δώροις 
αύτούς καί λ ιτ α ΐ: ,  άπέτρεψε τοΰ μή περαιτέρω  
προελθεΐν, ά λλ  άνακάμψαι έπί τά ίδ ια . Οθεν 
επανερχόμενο'., καί Παλαιστίνην τής Συρίας, ώς έν 
παρόδιο, λεηλατήσαντες, το έν Ασκάλωνι περιβόη- 
τον τής ουρανίας Αφροδίτης ίερόν κατεσύλησαν. -  
Τοιουτοτρόπως ούν οί Σκύθαι είς είκοσι καί όκτώ  
χρόνων διάστημα i -ρερον άνω και κάτω τήν Ασίαν, 
εως οτου Κυαζάρης καί οί Μήδοι, εύκαιρίας τυχόν- 
τες, καί ξενίσαντες αύτούς δαψιλώς καί καταμεθύ- 
σαντες, πολλούς μεν έζ αύτών κατεφόνευσαν, τούς 
δέ λοιπούς άπδραί τε καί είς τά ’ίδ ια έπανελθεΐν 
κατηνάγκασαν. (Ηρόδ. Βιβλ. Α. Κεφ. ργ'. p^.)

Μετά τήν συμφοράν ταύτην οί Σκύθαι, δσοι λο ι
ποί, έπανακάμψαντες άπό τής Ασίας είς τήν Εύρώ- 
πην καί φθάσαντες έπί τήν ιδίαν γην, δθεν το πρώ 
τον διώκοντες τούς Κιμμερίους έξώρμησαν, περιέ- 
πεσον είς άλλον πόνον τοΰ Μηδικοΰ έκείνου ούδέν 
έλάσσονα’ ήναγκάσθησαν γάρ καί δεύτερον κυριεΰ- 
σαι διά πολέμου τήν αύτήν γην, είς ην, μετά τήν 
άπο τής Ασίας πολυχρόνιον επάνοδον, ούκ έπέτρε· 
πον αύτοΐς εΐσελθεΐν οί ίδιοι αύτών οίκέται κα' 
δούλοι, οί κατά την αύτών απουσίαν συμμιγέντε; 
εαυτών τα ΐς δεσποίναις, καί έξ αύτών τούτων τε -  
κνοποιήσαντε;" «Ουτω οί Σκύθαι τή ; τε Ασίης ήα-

ξαν, καί έξελαΟεντες αυτις ύπο Μήδων, κατήλθον 
τρόπω τυιούτω  είς τήν σφετέρην.» ίΐΐρόδ. Βιβλ. 
Δ/. Κεφ. ά.-δ\)

Δαρεΐος ουν ό ΐσ τά σ π ο υ , προς έκδίκησιν τής 
παρά τών Σκυθών κατά τής Μηδικής προγενομένη; 
εφόδου, έκ πολλοΰ τον κατά τούτων ώδίνων πόλε
μον, τελευταΐον μετά μεγάλου στρατοϋ είς τήν μι» 
κράν Σκυθίαν είσήλασε, ζεύξας τον Ιστρον, περι το 
πεντακοσιοστόν ετος προ Χοιστοΰ. Α λλ’ ούδέν ο,τι 
καί άζιον διά τής έκστρατείας ταύτης κατορθώσας, 
άπρακτος έπανήλθε, χωρίς νά δυνηθ^ νά έ-ιτελέσΐ) 
τήν τοΰ Σκυθικού τούτου έθνους καταστροφήν καί 
πανωλεθρίαν, ώ ; μάτην ηλπισεν. (αύτόθι.)

Μετά τήν Περσικήν τα ύ τη ν .κ α τά  τών Σκυθών 
εκστρατείαν, έπειδή οί περί τήν Ιωνίαν Ελληνες, 
ο'ί τε άλλοι καί σύν αύτοΐς οί Μιλησιοι, ύπο τών 
Περσών άνεστατώθησαν, ζητοϋντες ώς είκος άλ- 
λαχοΰσε έλευθέρας τε καί άδουλώτους οικήσεις, καί 
επομένως διασπαρέντεςείς μέρη διάφορα, έπλευσαν 
διά τοΰ Πόντου και είς τήν Ταυοοσκυθίαν, ένθα 
άπο'.κίας συνέστησαν διαφόρους, καί πρός ταΐς άλ- 
λαις καί τό βασίλειον συνεκρότησαν το Βοσπορα- 
νικόν, είς το τής Ταυρικής χερρονήσου μέρος τό 
άνατολικώτερον καί ποός θαλασσαν, άπλωθέντες 
προσέτι επέκεινα τοΰ Κιμμερίου Πορθμού Ιως καί 
επ’ αύτής τής άντίπεραν γή ; άσιάτιδος. -  Εντεύθεν 
δε, παρεκτος τών άλλων Ελληνικών ονομάτων, $ 
περί τήν Ταυροσκυθίδα έπεχωρίασαν, καί το δνομα 
τής Μ ι.Ιητοπΰ.Ιεω ς  παρά ταΐς τοΰ Βορυσθένους έκ- 
βολαΐς έπεκλήθη, ώ; έκ τών άποίκων πάντ&)ς Μι- 
λησίων ϊώνων, καί τά  άλλα,ΐνα μή λέγω καθ έ'χα- 
στα· ίσως δε τότε καί τό τής πόλεως Θεοδοσίας, 
(εί μή καί πρότερον τών άλλοιν τοΰτο)’ καθότι μετά  
τήν φυγήν τήν άπο τή ; ιδίας πατρίδος, καί μετά  
τήν πολλήν πλάνην, ή τοιαύτη οικησις, τοΐς είτε  
άλλως φυγαδευθεΐσιν, ε'ίτε καί άπ& τής τών Περ
σών τυραννίδος τε καί καταδυναστείας ά π α λλα ν-  
θεΐσιν έκεινοις Ελλησιν, έφανη τότε ώς παοα τής 
τοΰ Θεοΰ προνοίας επίσημος χάρις, καί όμολογού- 
μενόν τ ι καί κηρυττόμενον θεόσδοτον δώρημα.

Τό τοίνυν κράτος τοϋτο τών Β οσπορατω ν , καί 
τών άλλων τών περί τήν Ταυροσκυθίδα Ελληνικών 
πολιτειών, ουτω πώς άρξάμενον καί κατά μικρόν 
προαχθέν, ύπέρ τούς τετρακοσίους χρόνους άκμά- 
ζον διέμεινεν· έλαβον δέ οί Βοσπορανοί πρώτους 
δυνάστας τούς ' Αςιχα ιαν αχτίδας  (ένώ όνόματι σα 
φώς έμφαίνεται καί ή άρχή τής παρ’ αύτών έκεΐ 
τοΰ βασιλείου κράτους έγκαθιδρύσεως)" τούς βα-  
σιλεύσαντας άχρι τοΰ γ ’· Ιτους τής πέ. όλυμπιάδος  
προ Χριστοΰ ετη 4 3 7 ' τούτους δέδιεδέξατο Σττάρ- 
ζαχος, μεθ' 8ν Σέλευκος, μεθ’ 8ν άλλοι, ών αγνοεί
τα ι τά ονόματα, άχρι Σ ατύρου  υίοϋ άλλου Σ χ α ρ -  
ζάχου , μεθ’ 8ν Λ εύ χω ν  ό έκείνου υίος, ετερος 
Σ πάρζαχος , μεθ’ 8ν Π αιρ ισάδηc, υιούς καταλιπών  
E v in jJo r , Σάτυρον, Πρύτανιν' έ" ών Ευιιη .ϊος ,
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άδελφοκτονήσας ή;^ε' μεθ 8ν ό Εύμηλου τούτου 
υίος, άλλος πάλιν Σ πάρτακος, δ θανύν κατά τήν 
ρκδ\ Ο λυμπιάδα, εν έτει προ Χριστού 2 8 0 . -  Καί 
εως τούτου ό Σι/.ελός ήι/.ΐν Διόδωρος, ώ ; έζ αύτοΰ 
συλλαβών παρεσημειώσατό που ό περιώνυμος Κ α- 
σαουβόνος.

Φαίνεται ούν δτι διήρκεσεν ή Βοσπορανή δυνα
στεία είς ούκ δλίγον, καί έτι δστερον, ώς δ Στρά
βων παρέδο>κε • (Βιβλ. Ζ'. Κεφ. δ\ §. 4.) περί τού 
Παντικαπαίου λεγων, δτι «έμοναρχεΐτο πολύν χρό
νον ύπό δυναστών τών περί Λεύκων*, καί Σχτυρον, 
και Παιρισάδην, αυτη τε καί αί πλησιόχωροι κα- 
τοικίαι πασαι, α ί π=ρί το στόμα τής Μαιώτιδος 
έ*ατέρωθεν, μέχρι Παιρισάδου, τοϋ Μιθρ'δάτου 
παραδόντος τήν άρχήν . . . . έξ έκείνου δ ή βασι
λεία γεγένηται Ρωμαίοις ύπήκοος.»

Μετά τήν ύπό Πομπ/,ί'ου κατας-ροφήν τοΰ Μιθρι- 
δάτου, περί τό β'. έτος τής ρθ7 /- όλυμπιάδος, δπερ 
ί ν  ετος έβδομηκοστόν πρό τή ; Σωτηρίου Οικονο
μ ίας, κατεχόντων έτι τών Σ^υθών τινάς τών περί 
τήν Μ αιώτιδα λίμνην χωρών, ύπό ίδίοις άρχουσι 
διοικουμένων, 'O d lr  τ ις  Ί ’ριδού.Ιιρου υίος ιστορού
μενος, (8ς καί Σίγγης πρότερον έκαλεΐτο) είς ων τών 
έ'.εΐ τότε κρατιστευόντων, άπαναστάς διά φόβον, 
(καθώς καί οί λοιποί τοΰ ύπό τών Ρωμαίων νικη- 
θέντος τε καί καθαιρεθέντος Μιθριδάτου σύμμαχοι) 
άπό τής πατρίου χώρας ή ; ηρχεν, ύπέταξεν, ώς 
λέγετα ι, μέρος τ ι τή ; 'Ρω σσίας' ε ιτα  έφεςή; τήν 
Σαζω νίαΥ , τήν Βεστφα.1ία>\ τήν Φ ραγχονίαν’ 
έν α ί;  χώραις κατέλιπε τά  σπέρματα πολλών έγ 
κριτων φαμελλιών τε καί οΐκων ήγεμονικών, τών, 
ώ; φασί, καθ’ ήμας έκβασιλευόντων. Εντεύθεν δ’ έ
πειτα  ό Ό δ ϊν  αύτός διά τής Κ ψ β ρ ία ς  χο>ρήσας, 
έστράτευσεν είς Σ κα νδινα β ία ν , καί ώκοδόμησεν 
έπί τής νήσου Φιονίας τήν πόλιν Ό δ ινσ ό ν , τήν 
έξ ονόματος αύτοΰ ούτως, ώς έοικε, παρώνυμου- 
μένην. Καθυπεταξε δ’ ό αύτός ακολούθως καί τήν 
Α  ανίαν, καί τήν Σ β εχ ία ν ,  καί τήν Ν οΰεργία ν . 
Διαμερίσας δέ τάς είρημένας άπάσας έπικρατείας 
τοΐς υ ίέσι, τόν αριθμόν ούσιν δκτώ πρός τοΐς εΐκο- 
οιν, η, κ α τ ’ άλλους,δύο πρός το ΐ; τριάκοντα, α ισθα
νόμενος τε δτι έγγύς ήδη αύτώ  τής ζωής τό τέλος, 
αύτοχειρί κατετραυματίσθη, πληγάς αύτός έαυτώ  
έντείνα; έννέα (αριθμόν, εί μηδέν άλλο, παρά γοϋν 
τοΐς έπισημοτάτοις τών ποιητών Ομήρω τε καί 
Ούϊργιλίω έγκρινόμενον’) έπειπών, δτι «άπέρ/εται 
είς τήν Σκυθίαν συγκαταλεχθησόμενος τοΐς Θεοΐς, 
καί μετά τών έκεΐ λοιπών μακαρίων τής χαρας 
συμμεθέξων, ^ς έπαπολαύσουσιν δσοι άποθανούνται 
έν χερσί τά  δπλα κατέχοντες.» (Ακολουθεί.) 

  — ° ̂  " —------------

Φ Ο I Ν I S
Φοίνικα ώνόμαζον οί Αιγύπτιοι πτηνόν τ ι, δπερ, 

Ηατ αύτούς, μετά πολλά ετη μόνον έφαίνετο, δτε

δ πατήρ έκείνου άπέθνησκε. Μεταξύ τών αρχαίων, 
οίτινες ώμίλησαν περί τού ΦοίνικΟς, έγραψε πρώ
τος τά  κατ’ αύτόν ό ΰρόδοτος, καθιστορών τά περί 
εκείνου ύπό τώ ν Α ιγυπ τίω ν λεγάμενα, ούτως* 
«Υπάρχει προσέτι καί άλλος δρνις ιερός, είς τόν 
δποΐον είναι δνομα Φοίνιξ. Εγώ βέβαια δέν είύον 
αύτόν, έκτος μόνον έν ζωγραφί^" δ ιότι τώ  δντι 
καί σπανίως έμφανίζεται είς τούς Α ιγυπτίους, 
μετά έκαστον πεντακοσιοστόν έτος, καθώς οί κά
τοικοι τής Ηλιουπόλε6)ς διηγούνται' καί λέγουσ'.ν, 
οτι τότε έμφανίζετα ι, δταν τώ  άποθάν'^ δ πατήρ. 
Είναι δέ, έάν παρομοιάζω τήν εικόνα, τοσοΰτος καί 
τοιοΰτος. Κάποια μέν άπό τά  πτερά αύτοΰ είναι 
χρυσοειδή, κάποια δε κόκκινα* είναι έξαιρέτιος με 
άετόν εις μορφήν ομοιότατος καί είς τό μέγεθος. 
Αέγουσιν ώς τόσον, δτι ούτος τεχνεύεται ταϋτα , 
είς έυ.έ τούλάχιστον απ ίστευτα , δτι, άναχοιρών έ ;  
Αραβίας, μεταφέρει τόν πατέρα είς τόν ναόν τού 
Ηλιου, έμπλαστρόνων ε!ς μύρραν, καί θάπτει εί; 
τόν ναόν τοΰ Ηλιου* καί δτι μεταφέρει αύτόν κατά  
τόν τρόπον τοΰτον. Πρώτον πλάττε ι έκ τής μύρρας 
αύγόν, δσον είναι δυνατός νά σηκώσ'/j, έπειτα δέ 
δοκιμάζει βαστάζων αύτό* άφοΰ δέ κάμτΐ τήν δοκι
μήν, έπομέ/ως τότε βαθυλώσας τό αύγόν ένθετε·, εις 
αύτό τόν πατέρα, καί μετ’ άλλης μύρρας έμφραττει 
τό μέρος τούτο τοϋ αύγοϋ, κατά τό δποΐον έμβα-  
θυλώσας ένέθηκε τόν πατέρα* καί έπειδή μέσα κεΐ- 
τα ι δ πατήρ, γίνετα ι τό αύτό βάρος. Εμφράξας δε 
μεταφέρει αύτόν είς Α ίγυπτον έν τω  ναώ τοϋ Ηλιου, 
Ταΰτα μένλέγουσιν οτι ούτος δ ορνις ποιεί. »(Β .7 3),

Μνημονεύουσιν οί αρχαίοι ίστορικοί τέσσαρα; 
τοΰ Φοίνικος έμφανείας’ τήν πρώτην, έπί Σεσώς·ρι- 
δος βασιλεύοντος, τήν δευτέραν έπί Αμάσιος, τήν 
τρίτην έπί τοΰ τρίτου τών Πτολεμαίων, Λ ιί τήν 
τετάρτην έπι Τιβερίου Καίσαρος, ήτις, κατά Δίωνα 
τόν Κάσσιον ένομίσθη καί προσημαίνουσα τόν 0ά-* 
νατον έκείνου τοΰ αύτοκράτορος, τελευτήσαντος 
κατά τό έπόμενον ετος. ό  δέ Πλίνιος, άναφέρων 
ταύτην εις τό ετος τής Κοίντου Πλαγκίου ύπατείας, 
αντιστοιχούν πρός τό τριακοστόν εκτον τής κοινής 
έποχής, έπιφέρει δτι τό σώμα τοΰ Φοίνικος τούτου, 
κομισθέν έξ Α ίγύπτου είς Ρώμην, προετέθη είς τήν 
αγοράν, καί άνεγράφη είς τά  δημόσια ύπομνή- 
ματα.

ό  Σουΐδας λέγει, δ τι έπί Κλαυδίου Καίσ*ρο; 
ήλθεν είς τούς Α ιγυπτίους δ Φοίνιξ μετά έξακόσια 
πεντήκοντα τέσσαρα ετη· Λέγει δέ καί λρποκοα- 
τ ίω ν, παρ’ άλλων άκούσας, δτι δ Φοίνιξ δέν θάπτει 
τόν πατέρα, ούδε δλως αύτός εχει πατέρα, ούδέ 
άλλον τ ινά  τών προγόνων* άλλ δταν ή μοίρα φέρη 
αύτόν, φέρεται είς Α ίγυπτον, δπόθεν οί άνθρωποι 
δέν ήξεύρουσι" κα ί, συσσωρεύσας αύτός πυράν έκ 
κασίας καί σμύρνης, αποθνήσκει" άφοϋ δε καυθή ή 
πυρά, λέγουσιν δτι μετά καιρόν έκ τής τέφρας 
γενν&ται σκώληξ, δστις αυξανόμενος γ ίνετα ι πάλιν



174 Ο ΦΟΙΝΙΞ

Φοίνιξ, καί δτι έξ Αίγΰπτο.» πέτεται έκεΐσε, δπό- 
Οεν ηλθεν ό πρό αύτοΰ Φοίνις.

Επειδή )οιπόν ό Φοίνιξ ένομίζετο δτι άναγεν- 
νατα ι έκ τής τέφρας αύτοΰ, έσημαινεν ότέ μέν ελ
π ίδα εύτυχεστέρο>ν ήμερων, δτε δέ, ώ ; ή μηνοει
δή; σελήνη, « ιδ ιότητα , καί Επικρατεί»; διάρκειαν. 
Πολλοί καί τώ/ πατέρων τή ; Εκκλησίας έκαμον 
χρήσιν τούτου τοΰ μύθου, Οεωροΰντες τόν Φοίνικα 
ώς σύμβολον τής Αναστάσεως. Ενίοτε δ Φοίνιξ 
στηρίζεται έπί σφαίρας, συχνότερον δε κρατείτα ι 
είς είκόνος τινός χεΐρα. ίίςέ ιλβλημα  δέ άϊδιότητος 
δραται έπί νομισμάτο;ν τών τής Ρώμης αύτοκρατό- 
ρων, καί Κοινσταντίνου τοϋ Μεγάλου* καί μάλιστα  
έπί νομίσματος μεγάλου σχήματος τοϋ αύτοκρά- 
τορος τούτου έχει τόν ακτινοειδή στέφανον.

ΛΟΓΟΣ
Έπί r?) λήξει τών έν Κέρκυρα’Ακαδγ;μιακών 

καί Γυμνασιακών μαθημάτων τοΰ 
1852—53 σχολάς-ικοΰ έτους

εκφωνηθείς
ίιιτ'ο τοΰ Καδν^-ττου 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Ο Ρ Ο Υ  ΦΙΛ -Η ΤΑ I .  Δ.

Αν καί ε ί; τά παρελθόντα έτη τών σπουδών σα;,y /κ , , W/ „ , - .Λω φ'.λτατοι νεοt, αζιως των κοινών ενασνοληθητε 
έλπίδων περί τό τ ιμαλφέστατον έργον τής διανοη
τικής υμών βελτιώσεως καί ψυχικής καλλιεργείας, 
άλλ ούχ ήττον δμως καί τό ή'δη λήξαν διανύσατε  
έπίσης ευτυχώς, Θεοϋ συνευδοκοΰντος* καί ΰμεϊς 
άποδυθέντες μετά τής δεούσης προθυμίας εί ς τόν 
ένδοξον κάματον, έπεμείνατε άνενδότως, καί μετά  
ζήλου επαινετού τήν χεϊρα έπιβα)όντε; είς τό άρο- 
τρον ουτε δεξιά ούτε αριστερά έβλέψατε, άλλ’ αεί
ποτε χοιροΰντες έπί τά  πρόσω, καί είς τό προκεί- 
μενον άμετατρεπτί προσανέχοντες τών λόγων γε- 
ώργιον, εύοδώθητε ήδη καί κατευθύνθητε ε ί; τό 
ποθητόν τέρμα' άδράν δέ έσυλλέξατε τήν συγκο
μιδήν τών καρπών, τήν χαρίεσσαν ταύτην αμοι
βήν τή ; ένδίλεχοϋ; έπ ιμελεία; σας, τό τερπνόν 
τοϋτο τών σοφών καί άοκνων διδασκαλιών τών 
έλλογιμω τάτω ν καθ ηγεμόνων σα; αποκύημα* καί 
τόν φόρον προσενέγκατε ήδη, τόν άπό σας όφειλό- 
μενον πάντως, εί; τήν υψηλήν κηδεμονίαν τώ ν με-  
γαλοπρεπεστάτων καί περικλεες-άτων άνδρών, τών 
Αρχόντων τοΰ πολιτεύματο ;, τώ ν καί τιμώντων  
όλονέν διά τή ; εύμενοϋ; παρουσίας των ταύτην τήν 
όμηγυρίν μ α ;, τών πζτρικω ς προϊσταμένων τών 
λογικών σα; τούτων άγώνο^ν, κα ίδ ιεπόντω ν σοφώς 
καί ό'.εξαγόντοον άρίστως πασαν υμών τήν νοητικήν 
καί ηθικήν διαμόρφωσιν καί διακόσμησιν.

ΐδοΰ δη έξ ΰμών οί νεαροί βλαστοί οί είς ύψ ί- 
κομα ποτέ καί άγλαόκαρπα δένδρα τή ; ιερά; άλωής

φυτοκομούμενοι καί τιΟηνευόμενοι χυμούς όλονέν 
συλλαμβάνουσι ζο>ογόνους είς προπαρασκευήν καί 
προαγωγήν καί αύξησιν μυριπνόων άνΟέων καί 
καρπών φερεζώων καί ψυχοσωτηρίων* ίδού νεανί
σκοι καί μείρακες, χρηστότητα ήθους, καί καλών 
λόγων μάΟησιν πατρώων τε καί όθνείιον, άλλά τών 
πατρώων πρό πάντων έπιμελώς εκπαιδευόμενοι, 
σπέρματα γνώσεων η ωφελίμων ϊι τερπνών άλλων 
καί άλλων μετά ζήλου καταβάλλουσι καί προθυ
μίας είς τάς νεαράς αύτών ψυ^άς, καί τόν Οεσπέσιον 
έκεΐνον πλοΰτον θησαυρίζουσιν είς τάς καρδίαςτων, 
διά τοΰ δποίου μέλλουν μ ίαν Ημέραν καί τούς πα
τέρας νά εύκλείσωσι, καί τήν πατρίδα καί εαυτούς 
νά δοξάσωσιν. ίδού οί τοϋ Οριγκ,οΰ ήδη έξελθόντες 
τή ; εγκυκλίου παιδεύσεως εύζωνοι σταδιοδρόμοι 
διατρέχουσιν δλονέν σπουδαίως τόν δίαυλον, καί 
οί μέν είς τήν έσω καί πνευματικήν προσανέχοντες 
σοφίαν καί επιστήμην, οί δέ περί τά μυστήρια έγ- 
κύπτοντες τής παμμήτορος φύσεως, έ'τεροι δέ τοϋ 
ίεροΰ τής Θέμιδος άφοσιούμενοι λάτρεις καί πρό- 
σπολοι, πάντες δή ούτοι καί πρώτοι καί μέσοι καί 
πύματοι είς προσδοκίαν άνάγουσι καί έλπ ίδα; άρ
χαίων ήμερών, τών λαμπρών ήμερών εκείνων, τάς 
δποία; έδόςασεν ή απρόσιτο; έν λόγοι; δεινότης 
καί πολιτική σύνεσις τώ ν Περικλεών, τών Δημο
σθενών, τών Φωκιώνων, καί ή άριλαμπής καί κλει- 
νοτάτη σοφία τών Πλατώνων καί τών Αριστοτε- 
λών, καί ή διάπυρος ευσέβεια καί ή θεοτερπής ευ
γλ ω ττ ία  τών Γρηγορίων, τών Χρυσοστόμων, καί 
τών Βασιλείων. Αποδέχονται δέ ήδη σύμπαντες τά ; 
ευφημίας καί τού; έπαίνους, καί παρά λαμπροτά- 
του καί ένδοξοτάτου άνδρός, τοΰ ΰψτιλοΰ ένταϋθα  
Επιτρόπου τής Μεγαλειότητος τής προστατευούσης 
Ανάσσης, καί παρά τών έπ:φανεστάτ(ον καί κρατί- 
στων τής πολιτείας Οίακονόμων, ώς παρ’ άλλων 
Ελλανοδικών,τά έπαθλα άπολαμβάνουσι τών καλών 
αύτών άγώνων.

Αλλ’ ή πανδαισία τών λόγων, ώ φίλοι νέοι, ήτις 
μέχρι τοΰδε παρετίθετο είς ύμας, ναί μέν λαμπρά  
ύπήο^εν, ήθελεν είπη τις,κα ί άφθονος καί πολυτελής, 
άλλ δχι δμως εί; τόν αυτόν καιρόν καί συμμετρου- 
μένη ή αύτή πρό; τάς ΰμετέρα; άνάγκας άκριβώς, 
όχι τυχόν άνάλογος, ούδ’ άνταποκρινομένη ήθελεν 
ίσως λογισθή πρός τήν κατάς-ασιν τών φώτων ή τών 
ήδη 'ηαν.ς ποτέ περιλαμψάντων, η τών σήμερον έξ 
άμοιβή; πανταχόθεν περιστοιχούντων καί δεξιόθεν 
καί άριστερόθεν. Κ α ί έπαληθείας μέ πόσην ήμεΐς 
οί πρεσβύτεροι εύφοοσύνην καί μέ πόσην χαράν 
ψυχή; καί άγαλλίασ ιν άνατρέχομεν μέ τήν μνήμην 
μα ; ταύτην τήν ώραν ε ί; ά λλα ; προλαβούσα; ή- 
μέρα;, τάς ήμέοας έκείνας τάς χθες καί πρώην, 
τότε, δτε καθ’ δλον τόν ήμα ; περιέχοντα φαεινόν 
δρίζοντα πρώτον είς τοΰτον ένταϋθα τόν περίβο
λον στήσασα πολ.υτελή τόν κρατήρα αύτής ή πα
τρώα σοφία στίφη πανταχόθεν είς αύτόν ποοσεκά-
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>it [λουσοχαρών νεανίσκων μεθ’ ύψηλοΰ τοΰ κηρύγ- ί 
ματος, τότε, δτε δ περίβολος ούτος άπό πληθΰν · 
κατεπυκνόνετο τών φοιτώντω«, καλώς ήδη τήν ί 
Εγκύκλιον συγκροτημένων παίόευσιν. Α λλ ήμεΐς i 
«ύτοί οί έμπλεοι τώρα δντες άπό τήν γλυκεράν ι 
άναπόλησιν τόσου λαμπρού θεάματος, ήμεΐς αύτοί ι 
καί σφόδρα ήδη τό θυμαλγές αίσθανόμεθα καί τό ! 
δριμαλέον τοΰ άστάτου τώ ν άνθρωπίνων πραγ
μάτων.

Περιστάσεις τυχα ΐα ι άλλαι καί άλλαι βαθμηδόν 
έπενεργήσασαι έφεραν, ώ φίλοι νέοι, έν τώ  μεταξύ 
τήν άπόκλισιν τοΰ μεγάλου καί σεμνοΰ οικοδομή
ματος. Καί πρώτον απάντων ΰποφήτις ΰφερπύσασα 
καί έρμηνευς έπιστήμης φοινή όθνεία καί έτεροη- 
χής, καί μΰστα ι άνακύψαντες κα ί ίεροφάνται τών 
λόγων, άλλότριοι τής γλώσσης μας, άδαεϊς τών 
τρόπων μας, άπείρατοι τών γραμμάτω ν μας, καί δ 
Ελλην λόγος αύτός συνεπομένοις έν παραβύστω που 
κείμενος καί άπηλλοτριωμένος έν τώ  ίδίω  οίκω 
αύτοΰ* ού μην άλλά καί καταστολή έπελθοϋσα τής 
προπαρασκευαστικής προσέτι παιδείας, καί ή πε
ρίοδος τελευταίαν τών εΐ τινες είς αύτήν έκ πλού
σιας τραπέζη; περιεσώθησαν άκολοι είς βραχύ πε- 
ριοοισθεΐσα χρόνου δ ιάστημα, το ιαΰτα ι συνέπεσαν 
αί άντίξοοι έκεΐναι περιστάσεις, δτε δή θεμέλιος 
είς πάσης άνωτέρας παγίω σιν σπουδής πληρέστατα 
άπαιτοϋντο πάντως τά  προεισοδιώδη Σχολεία, δτε 
Ελληνικοΰ άνωτάτου Διδακτηρίου σκοπός μόνος 
καί κυριώδη; ώφειλε νά ήναι, ώς καί έξ άρχής 
υπήρξε τοϋ συσταθέντος ένταϋθα, αύτή ή τή ; προ
γονική; σοφίας καί γλώσσης άσκησις, αύξησις καί 
καλλιέργεια, καί ή διά τής γλώσσης ταύτης καί 
σοφίας κατ ακόλουθον λόγον, μόνων οργάνων καί 
μέσων, άπάσης εικότως έπιστήμης καί τέχνης άπό- 
κτησις. Κ αί δυνατόν μέν ητον ίσως καί παρ’ ήυ.ΐν 
άκόμη νά έδοξ άζετο ποτέ καί νά έλαμπρύνετο 
παιδευτικόν γενικόν καθίδουμα, άν καί άλλόθροον* 
άλλά τοιαύτη δόξα καί τοιοΰτος λαμπρυσμός, τών 
άλλοδαπών ήθελεν είσθαι μάλλον, δχι δέ πάντως 
τών Ελληνικών μουσών λαμπρυσμός καί δόξα. Αί 
Πολιτεΐαι αυτα ι μερίς τ ιμαλφής καί άξιόλογος 
έθνους άναφέροντος τήν άρχήν είς τούς προπάτορας 
έκείνους, ο'ίτινες έχρημάτισαν οί διδάσκαλοι καί τών 
παλαιών καί τών σημερινών φορτισμένων λαών, 
έθνους λαλοϋντος γλώσσαν, ήτις άπορρέει έκ τοΰ 
κάλλους καί τοΰ πλούτου καί τής άρμονίας τοΰ 
αθανάτου λόγου τών Πλατώνοιν καί τών Ξενοφών- 
τω ν, α ί Πολιτεϊατ αύτα ι ούδαμόθεν έδύναντο βέ
βαια άλλοθεν νά κλεϊσθώσιν ούτε νά λαμπρυνθώσιν, 
είμή μόνον άπό Ελληνικόν άνώτατον Διδακτήριον, 
καί άπό Ελληνικά Γυμνάσια καί Σχολεία.

Επαισθητή λοιπόν έγινετο είς τοιαύτην σειράν 
περιστάσεων ή άνάγκη μιας τίνος οίασδηποτουν 
έπανορθώσεως τών πραγμάτω ν καί άποκαταστά- 
σεως αύτών, εί δυνατόν, έπί τό ποότερον* καί δθεν

είς τούτον άπετείνοντο τόν σκοπόν αί προσπάθειαι 
πασαι ήμέραν έξ ήμέρας, καί δ ιστός τελευταΐον 
ύφαινόμενος καί άνυφαινόμενος έπροχώοει είς τήν 
εύκταίαν αύτοΰ τελείωσιν καί άπεξεργασίαν άν καί 
σχολαίο>ς δμως, άν καί μακρόθεν, άν καί δ/ι έκτος 
δυσχερειών, ώς συμβαίνει εικότως πάντοτε, δτε οί 
θεμέλιοι δέν πρόκειται δλοκλήρο>ς νά τεθώσιν οί 
αύτοί εκείνοι, είς τούς δποίους έδραΐα τό ποότερον 
ή οικοδομή έπεκάθητο καί άραρυΐα καί άκράδαντος.

Αλλά χάρις ήύη είς τήν μεγάλην τοΰ Θεοϋ πρό
νοιαν, καί χάρις εί; τήν πατρικήν κηδεμονίαν τών είς 
τήν ύψηλήν διεξαγωγήν καί όιοίκησιν έπαγουπνούν- 
των τοΰ ύπατου δημοσίου χρήαατο;, άνέτειλε τέλος 
πάντο^ν δ γλυκύς έκεΐνος οελασφόρος δρθρος την 
καλλιφεγγή μεθ’ έχυτοϋ φέρων ήμέραν, ε ί; τήν δ
ποίαν ή πάτριος έρμηνεία έμελλε νά χαιρετηθη καί 
π-ί)ιν έγκαθιόρυθεΐσα εί; τήν οίκείαν αύτή ; έόραν, 
καί αί Μοΰσαι τήν λιγύφθογγον πάλιν έμελλον νά 
άφήσο^σι φοινήν τοιν άπό τοϋ καλοΰ αϋτών καί σε- 
μνοΰ ένδιαιτήματος* καί ήδη ή φωνή αυτη πεοι- 
βομβήσασα έντός καί εκτός παναίσιον άπεβη προ- 
οιώνισμα είς τήν μετ’ δλίγον έξ αύτής πλήρωσιν 
καί σύμπαντος τοΰ κύκλου τών δημοσίο>ν υποθέ
σεων* καί ήδη λαμπρός αυτη ΰπόκειται θεμέλιος, 
έπί τοΰ δποίου στερέμνιον καί άραγές θέλει παν 
έγείρεσθαι είς τό έξής εθνικόν κοινωφελές οικοδό
μημα.

Κ αί λοιπόν έγώ είς τήν αίσιοιτάτην ταύτην τών 
πραγμάτων φοράν φαντάζομαι ήδη καί παριστά
νω έμπροσθεν είς τά δμματα τής διανοίας μου, 
καί έν φαιδρότητι έξανοίγω καρδίας ένώπιον μου 
σύνολον τόν λαμπρόν υπογραμμόν, ώ φίλοι νέοι, 
τών παιδευμάτων τούτων τών ύμετέρων δ ια τυ-  
πούμενον ήδη κατά τό άρχαιον αύτοΰ μεγαλεϊον, 
καί πλατυνόμενον προσέτι καί καλλυνόμενον, καί 
εί δυνατόν, εύμεθοδώτερον διατασσόμενον. Παρι- 
στάνο) όλονέν είς ταύτην τήν νοεράν έκστασίν μου 
τό μέλλον, τό όποιον πολλούς άπό σά; άπεκδέχε- 
τα ι, οιτινες έπί τοϋ παρόντος τό στάδιον διατρέ
χετε τών άγώνων σας* παριστάνω πάσαν τήν καλ-  
λίπλοκον σειράν καί τών άλλο)ν δσων νεανίσκων 
μέλλουν νά σας διαδε/θώσι μετέπειτα είς τό αύτό 
τοϋτο στάδιον. Καί πρώτον απάντων χαιρετώ ήδη 
έκ τοΰ άπωτέρω τήν άρχικήν παιδείαν είσαγομένην 
καί προχοιροϋσαν είς δλας τάς κλάσεις τοΰ λαοϋ 
διά τών στοιχειο)δών ή πρωτευόντων έκείνοιν σχο
λείων, τά  δποία κατά πόλεις καί χώρας ένιδρυό- 
μενα, δχι πλέον άπό άπαιδεύτους, άλλ άπό λο-  
γίους μάλιστα  καί μέ τήν γνώσιν τής άρχαίας 
γλώσσης ίκανώς συγκροτημένους έπιστατούμενα είς 
τό έξής καί διευθυνόμενα θέλουν θαυμασίως τ ιθη -  
νεύει τήν παιδικήν ηλικ ίαν,καί είς Χριστιανικόν δ ιε 
ξάγει καί μείλιχον καί εύτακτον ήθος, καί τόν κοινόν 
διανέμει νοΰν είς τήν πολυπληθεστέραν τά ς ιν  τών 
ανθρώπων. Χαιρετώ έκ τοϋ σύνεγγυς τά ώ ; άλλα
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φυτώρια μέλλοντα νά χρησιμεύσωσιν έκεΐνα Μέσα 
Σχολεία, εϊς τά δποϊ* συσταθέντα καί μορφωθέντα 
εί; έκ.άστ/ιν των νήσων, οί έκ τών πρωτευόντων ή 
ς-οιχειωδών διδασκαλείων μεταβαίνοντες μέλλουσι 
νά άποκτώσιν εύμεθόδως, άνευ αργυρίου καί τ ιμ ή ;,  
την μάθησιν πρώτον τών δύο άρχαίων κλασικών 
γλωσσών, τ5ί; προγονική; ήμών καί τής τοϋ Λα- 
τίου, χωρίς τή ; γνώσεω; τών όποιων άμφοτέρων 
ένωυιένω; ακατόρθωτος λογ ίζετα ι εί; την παρου
σών κατάστασιν τών φώτ(ον πάσα άληθής καί β ά 
σιμος παιδεία  καί έπιστήμη* έπειτα δε καί αναγ
κα ία ; άλλα ; νά προσπορίζωνται χρησίμου; γνώ- 
■σης, τη ; ίερά; άμέλει καί κοσμική; Ιστορία;, 
τ ή ; θρησκευτική; κατεπάναγκε; κατηχήσεως, τή ; 
πολιτική ; Γεοιγραφία;, τής Μυθολογίας και τών 
στοιχειωδών ιδεών τοϋ βίου τών δύο άρχαίων 
λαών, βοηθημάτων άμφοτέρων τούτων απαραίτη
τω ν εξάπαντος είς την κατάληψιν τώ ν Ελληνικών 
καί Ρωμαϊκών συγγραφέων καί ποιητών,καί έπί πασι 
τά  πρώτα στοιχεία τών μαθηματικών επιστημών, 
καί την άπόκτησιν μ ια ; ή δύο έκ τών νεωτέρων 
καλλιεργημένων γλω σσώ ν, τών πλέον διαδομένων 
ε ί; τον κόσμον, καί τών σοφωτέριον και ε ί; επ ι
στημονικά; καί φιλολογικά; σπουδά; ,ώφελιμωτέ- 
ρων, καί ε ί; τδν βίον τών μάλλον χρησιμωτέρων* 
προσέτι δε παρά ταΰτα  καί εί τ ι  συνοδεύει άλλο 
ή έπωφελέ; η ώραϊστικδν τήν μεσαίαν ταύτην έκ- 
παίδευσιν, τήν άναγκαιοτάτην άναντιρρήτω; εί; 
έκαστου νέου ηθικήν καί λογικήν αγω γήν, καί τήν 
απαραίτητο); προ όδοϋ γινομένην εί; όποιανδήποτε 
περαιτέρω σπουδών καί γραμμάτων πρόοδον.

Διά. τών βαθμιδών τούτων τών κατω τάτω ν καί 
τώ ν έν μέσω, φθάνω τέλος πάντων είς λαμπρά τινα  
καί μεγαλοπρεπή αίθρια, καί ποοχωρών έγώ κατά  
μικρόν ίδού παρίσταμαι ήδη έμπροσθεν ε ί; τά προ
πύλα ια  περικαλλοϋ; Μουσών ένδ ια ιτήματο ;, μέσα 
εϊς τδ όποιον μετά στίφους συνωθοΰμαι εισερχομέ
νων" παρατηρώ δε καί οί εισερχόμενοι ούτοι είναι 
απαντες έκεΐνοι, δσοι τδ στάδιον έδραμαν πλήρω; 
καί ανελλιπώς έντδ; τοΰ θριγκοϋ τών μέσων Σχο 
λείων, δσοι άξίως σταδιοδρομήσαντες ένεκρίθησαν 
καί έδοκιμάσθησαν, καί τά  έπαθλα άπέλαβαν εί; 
πανδήμου; τελ ικά ; έξετάσεις. Ηδη καί περινοστώ 
μετά τών αγαθών τούτων βλαστών ταύτας ή έκεί
νας τάς σχολαστικάς έδρας, καί χαρμόσυνος βλέ
πω  άπ ’ αύτών έπέχοντας ατενώς είς άλλα καί 
άλλα καθηγητών δ ιδάγματα  ε ί; άνωτέραν προβι- 
βαζόντων παιδείαν, καί ένθεν μέν διανοιγόντων είς 
αυτούς τά  κάλλη τών κλασικών λόγων, ένθεν δε 
τ ά ;  γνώσεις παραδιδόντων, αΐτινες ή άναπτύσσουσι 
τον νοΰν καί μορφόνουσι τήν καρδίαν, η δ ιατρα- 
νοϋσι τά  μυστήρια τοϋ έκτεταμένου ήθικοΰ καί 
φυσικοΰ κόσμου. Το καταγώ γιον τοϋτο τών λόγων 
καί τών επιστημών έ'ανοίγω  καί διαιρημένον είναι 
εϊς δύο μεγαλομερεΐ; περιβόλους* στρέφομαι, άναγι-Ι

νώσκω τάς επιγραφάς αύτών είς τά  προμετώπιΛ, 
καί φέρει ή μέν Φιλολογικοεπιστημονικδν Γυμνά- 
σιον, φέρει ή δέ, Πνευματική Ακαδημία, ήτοι ίερο- 
σπουδαστήριον' κεντεΐ με μερικώτερον ή περιέρ
γεια, εισέρχομαι, καί είς τδ πρώτον παρατηρώ τού; 
θαμίζοντας ένταϋθα εις παντοΐα νά ένδιατρίβωσι 
παιδεύματα, δνομας-ί δε, ώ ; διακρίνω, εϊ; τά περί 
τήν φιλολογίαν τών δύο άρχαίων γλωσσών καί εϊς 
τά κάλλη τής ευγλω ττίας αύτών καί ποιήσεως, 
καί έξ αύτών ζωογόνα καί φερέσβια νά άρύωνται 
νάματα, καί τήν τέχνην πώ ; μέ χρώμα καί ζωήν νά 
περιβάλλωσι τά ; συλλήψεις τοϋ νοός των είς συγ- 
γραφάς ιδίας* πρδς δέ καί αναγκαίας άλλα ; νά 
προσπορίζωνται γνώσεις, τ ά ; γνώσει; έκείνας,α'ίτι- 
νες συγκροτούν τδν κύκλον τών σπουδαίων τε καί 
ωραίων γραμμάτω ν, τήν φιλοσοφικήν πάντω ; ά- 
νάπτυξιν τή ; παγκοσμίου ιστορία; συνοδευομένην 
μετά τής άρχαίας Γεωγραφίας, τήν Αρχαιολογίαν, 
ήτις άντικείμενον έχει τάς εικαστικά; ή δημιουργι
κά ; τέχνας, τήν Αρχαιογνωσίαν, τουτέστι τάς κυ
ρίους λεγομένας άρχαιότητα;, τών δποίων ύπόθεσις 
πρόκειται ή έρευνα τώ ν άρχαίων πολιτευμάτων, καί 
νόμων, τώ ν πολιτικών, θρησκευτικών,καί άστυκών 
ήθών καί έθίμων, τή ; δημοσίου οικονομία;, τών 
στρατιωτικών διατάξεων, τών δπλισμών, ένί λό
γω , παντδ; τοΰ δημοσίου καί ΐδ ιωτικοϋ βίου τών 
άρχαίων. Εντεύθεν συνοδεύω τού; άγαθού; τούτου; 
μείρακα; ε ϊ; τ ά ; λοιπάς νοεράς άσχολίας τω ν, καί 
χαίρο) νά βλέπω αύτούς βαθμηδόν γνώσεις συνθη- 
σαυρίζοντας άλλας έπ’ ά λλα ;, καί τήν ύψηλήν έκεί
νην κριτικήν τοΰ λόγου, ή τ ι;  έπιστηριζομένη εί; 
τά λαμπρά παραγγέλματα τών Αριστοτελών, τών 
Αλικαρνασσέων, καί τών Λογγίνων κρίνει περί τή ; 
άξία ; τώ ν συγγραφών, καί έογον έχει πρδ πάν- 
τοιν νά άναδιφόί τήν λεκτικήν έκείνην μαγείαν,ήτι; 
πείθει καί πληροφορεί τούςνόας, καί κινεί ίσχυρώς 
τάς φαντασίας καί τάς καρδίας’ ακολούθως τήν 
γραμματολογίαν μελετώντας δλην τών άρχαίων 
Ελλήνων τε καί Ρωμαίων, δμοΰ δέ μέ ταύτην καί 
τάς γραμματολογίας τών έπισημοτέρων Εύρωπαϊ- 
κών έθνών, α ί όποϊαι άνεπτύχθησαν είς αύτά μετά  
τήν άναγέννησιν τών γραμμάτων εϊ; τήν Δύσιν.

Συγκροτημένου; ουτω μέ τήν ακριβή είδησιν 
τή ; παιδεία; καί γλώσση; τών δύο λαμπρών λαών 
τή ; άρχαιότητος, καί ανεπτυγμένου; ουτω τδν νοΰν, 
καί τελειοποιημένου; ουτω καί ακονισμένου; ε ϊ; τήν 
αίσθησιν τοΰ άληθοΰ; καί τοΰ καλοΰ, ίδού συγκά- 
θημαι εύφροσύνω; μέ τού; καλού; κάγαθούς τού
τους νεανίας είς άλλας νοεράς αύτών φροντίδας, 
ένταϋθα μέν είς άκρόασιν τώ ν λογικών καί ηθικών 
έπιστημών, τής κυρίως Φιλοσοφίας, πρδς δέ καί 
τής Φυσικής καί μαθηματικής Γεωγραφίας, καί 
συνόλου τή ; ιστορία; τή ; φύσεω;· έκεΐ δέ εϊς ά -  
κρόασιν τών ύψηλών μαθηματικών έπιστημών τών 
τε καθαρών, καί τών έφηρμοσμένων, ήτοι τών φυ-

ωτον, αλλα πολύτροπον καί ποικιλόμορφον ένταυ- 
τώ τών ανθρώπων ούσίαν.

II ενέργεια ή ένεργητιχότης τοΰ άνθρώπου κ ι
νείται άπο την θεΛησιν, καί ή θέΛησις είναι ούσιω- 
δώ; έΛευθερα. Τήν ελευθερίαν ταύτην άποδεικνύου- 
βιν ή ένδόμυχος συναίσθησις, ή καθημερινή πείρα,
/) εσωτερική θεωρία και άνάλυσις τών ψυχικών φαι* 
νομενων και αυτη τοϋ άνθρώπου κατά πάντα  τόπον 
καί χρόνον ή μαρτυρία.

Η έλευθερί* αυτη είναι, κατά τ ινα  τών άρχαίοιν, 
f»Xnc Λογικής χάΛΛιυτον άϊ,ίωμα. Αν τη πρώτη 
πρός ήμάς χαί μεγίστη τον Θεοϋ δωρεά . . . τί 
γαρ έΛευθερίας σεμνότερον, ή παραΛαΰοϋσχ τόν 
άνθρωπον, θεόν τόν άνθρωπον α π εργ άζετα ι ;

Χωρι; τής έλευθερίας ταύτης δέν ύπάρχει ήθι- 
κοτης, δέν υπάρχει άξιότης καί άναξιόζης, δέν 
ύπάρχει ευθύνη.

Προ; άντιδιαστολην δέ τής ύΛικής, της άατνκής 
και ποΛιτικής έλευθερίας, τήν πρώτην καί έμφυτον 
ταυτην ελευθερίαν, τήν δποίαν αύθαίρετον καί αυ 
τεξούσιον έλεγον οί αρχαίοι, ήθιχήν έΛευθερίαν 
δνομαζομεν κατα τους νεωτέρους, δθεν καί δ άνθρω
πο; ιονομασθη Λογικόν καί ηθικόν ζώον.

Ac αύτής δ άνθρωπος ενεργεί έφ’ έαυτοΰ καί τών 
έζωτερικών οντων, δι αύτή ; δύναται νά όυθμίστι 
και να διευθύνη τά ; άλλας ιδιότητας τής ούσίας του. 
Ενεργεί έπί τοΰ νοο; του διά τής παοατηρήσεο); τών 
έσωτερικών φαινομένων, διά τής προσοχής, διά τής 
σκέψεως. Ενεργεί έπί τοϋ σώματος διοικών καί διευ- 
θ^νων κατ άρεσκειαν τά ύλικά δργανα, δσα τώ  
έχορηγησεν ή φύσις ώς υπουργού; τοΰ νοδ; καί ύπη- 
ρέτα; (a). Ενεργεί τέλο; πάντων παντοιοτρόπω; έπί 
τή; έξωτερικής καί υλικής ταύτης κτίσεως, ή τ ις τώ  
έδόθη ώ ; τδ επίγειον βασίλειόν του, καί έφ’ ή ; έν- 
τυπόνει την σφραγίδα τή ; ηγεμονία; του.

Εαν λοιπον ο ανθρ&ιπος, άφ ένδ; μέν, ύπόκειται, 
ώς όλα τα  οντα τής φύσεως, είς τινα τόμον, άφ’ έ- 
τέρου δε, ηναι ούσιωδώ; ελεύθερος, έπεται δτι δέν 
δύναται να έκτελέση καί νά πραγματοποίησή τδν 
νομον τοΰτον είμη δια τή ; ηθικής έΛευθερίας του. 
Δια τοϋτο καί ό ανθρώπινο; νόμο; λέγεται ηθικός 
και ή άναγκη εί; τήν δποίαν εύρίσκεται δ άνθρω
πο; τοΰ να υπάκουη ει; τδν νόμον του, έάν θέλη νά 
ζή κατα το τεΛος πρδ; § έπλάσθη, λέγεται ηθική 
αναγκη, ήθιχη νποχρέωσις" καί ήθιχή τεΛειότης, 
λέγεται ή πληρη; έκτέλεσις τοΰ ήθιχοϋ νόμον, ήτοι, 
ή αρετή, ήτις δρθότατα ώρίσθη ύπδ τοϋ Πυθαγό- 
ρου εξ,ις τοϋ δέοντος.

Ας παρατηρήσωμεν τώρα δτι ό άνθρωπος δέν ε ί
ναι μόνος είς τοΰτον τδν κόσμον, δτι δ άνθρωπος, 
άτομικώς θεωρούμενος, είναι έλάχιστον κλάσμα τοϋ 
ανθρωπίνου γένου;, ή τής άνθρωπότητος, δτι ή άν-

0  Φ(

(α) ψ  u χ  η ό ρ γ  ά  ν ω κ ε χ  ρ r, μ  /  ν ϊι τ  ώ σ  ώ μ  α τ ι εΐ- 
tov  οί αρχαίοι προ τοΰ Βονάλδοιι και όρΟοτερον.

θρωπότης σύγκειται έξ άνάγκης άπδ άτομα τής αύτή ; 
'φύσεως και τεινοντα πρδ; τδ αύτδ τέλος, καί θέλο
μεν φθάσει εϊς τδ συμπέρασμα, δτι ή άνθρωπότης, 
κατά τήν δλομέλειαν αύτής, δσον καί αν έκτείνεται 
κατά τόπον καί χρόνον, έχει καί αυτη τδ τέΛος της, 
έχει τδν προορισμόν της, έχει τδν νόμον της.

Τδν νόμον τοΰτον ώνομάσαμεν Ισ το ρ ικ ό ν  καί 
έθέσαμεν ώς βάσίν δλων τών άνθρωπίν&<ν νόμων, 
οιτινες, ώς κλάδοι άειθαλείς καί πυκνόφυλλοι τοΰ 
μεγάλου τούτου κορμοϋ, έπισκιάζουσι τήν ανθρω
πότητα κατά τήν έπίγειον αύτής πορείαν.

Οΰτος είναι δ ιστορικός νόμος, τδν δποΐον έζά- 
γομεν άπδ αύτήν τήν φύσιν τοΰ άνθρώπου καί παν- 
τδς δντος έν γένει. Ούτος πρέπει ν’ άντικατασταθή  
εϊς τούς ίστορικούς έκείνους νόμους, τούς δποίους 
έπενόησαν άχρι τοϋδε οί ιστορικοί φιλόσοφοι έξαγα- 
γόντες αύτούς άπδ έσφαλμένας ιδέας περί τής φύ
σεως τοΰ άνθρώπου καί τοΰ προορισμοϋ του.

ή  ιστορική φιλοσοφία έπομένως δέν δύναται νά 
ήναι είμη ή με.Ιέτη της κατά τόπον χαϊ χρόνον  
πραγματοποιήσιως τοΰ προοριστικοϋ νόμου της 
άνθρωπότητος.

Ποία δέ είναι ή έντο.ίί) τοϋ νόμου τούτου ;
Είναι φανερδν δτι ή ιδέα τής εντοΛής ταύτης  

πρέπει νά πηγάσγ) άπδ τήν ψνσιν τοϋ άνθρώπου, 
διότι ό νόμος παντός δντος πηγάζει άπδ τήν φύσιν 
τοϋ δντος.

Κ αί έπειδή ό άνθρωπος είναι φύσει Λογικόν καί 
ήθικόν ζώον, ώ ; είπομεν, καί έπειδή ίδιον τή ; δ ια -  
νοια; ή τοϋ Λόγου είναι ή βαθμιχη άνακάΛνψις 
τής άΛηθείας καί ίδιον τή ; ήθιχότητος είναι ή β αθ ·  
μιχή πραγματοποίησις τής άληθείας, ή τ ι; είναι ή 
τεΛεία αρετή, έπεται δτι ή πρδ; τήν τελείαν αρε
τήν πρόοδος είναι ή κυριωτάτη έντολή τοΰ άνθοω- 
πίνου νόμου, καί έπομένω; ή θεμελιώδης τών άτό
μων καί τών έθνών υποχρέωσις.

Εστω λοιπδν άνώτατος νόμος δ ιστορικός, καί 
άνωτάτη έντολή τοΰ νόμου τούτου ή πρόοδος, ή 
άδιάκοπος καί απεριόριστος πρόοδος καί τελειο- 
ποίησις.

Α λλ’ είναι φανερδν οτι, έκτος τοϋ κυριωτάτου 
καί άρχικωτάτου νόμου τής προόδου, ύπάρχουσί 
καί άλλοι δευτερεύοντες καί παρεπόμενοι, τούς ό
ποιους έξάγομεν άπδ τήν μελέτην τής άνθροιπίνης 
φύσεως συνδυαζομένην μέ τήν μελέτην τής ίς-ορία;. 

Τοιοΰτοι είναι, ώς έπί παραδείγματος, οί έξη;*
Οτι ή ταχ ύτη ; τής προόδου είναι κατ’ αντίστρο

φον λόγον τής άποστάσεως"
Οτι ή πρόοδος ένεργεΐται κατά τινα βαθμικήν 

καί άναγκαίαν τάςιν·
Οτι ή πρόοδος καθ’ 2ν τών στοιχείων τοΰ κοι

νωνικού βίου συνεπιφέρει έζ ανάγκης τήν πρόοδον 
κατά τά  άλλα.

Ο τι, έπειδή τδ ούσιοιδέστερον στοιχεΐον είναι
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τδ νοητικόν, ή κυριωτάτη καί γονιμωτάτη πρόοδος 
είναι ή τώ ν ιδεών.

Οτι ή πρόοδος ένδς έθνους προάγει καί ευκολύ
νει τήν πρόοδον τών άλλων κλ.

Τό σύνολον τών νόμων τούτων αποτελεί τήν θε
ωρίαν τής ιστορικής φιλοσοφίας, καί ή εκθεσις τής 
κατά χρόνον καί τόπον εφαρμογής αύτών καί ποαγ- 
ματοποιήσεως τήν έπαλήθευσιν τής θεωρίας ταύτης.

Παρατηροΰντες πόσον διαφωνοΰσιν οί Ιστορικοί 
φιλόσοφον, πόσον αντιμάχονται πρός άλληλα τά 
ιστορικά συστήματα, δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι 
ό κώδηξ τών Ιστορικών νόμων είναι είσέτι έσφρα- 
γισμένη βίβλος καί άγραφος χάρτης ;

0  Ιστορικός νόμος έκτελεΐτα ι δμοιομόρφως καί 
σταθερώς, άδιακόπως, πάντοτε καί πανταχοΰ ώς 
ό νόμος τής έλξεως ή τής βαρύτητος ;

Οχι. 0  ιστορικός νόμος, καθό ήθικός, πραγμα
τοποιείτα ι διά τής ήθικής ελευθερίας, τουτέστι διά 
τής έλευθέρας τοϋ άνθρώπου Οελήσεως.

Κ α ί δ άνθρωπος είναι 3ν φύσει άτελές καί πε- 
ριωρισμένον. Ασθενής κατά τό πνεΰμα, μικρός καί 
άνίκανοςΧ κατά τάς σωματικάς του δυνάμεις, θΰμχ 
τώ ν παθών, τά  όποια διακυματίζουσι τήν καρδίαν 
του καί έπισκοτί,ουσιν τόν νοΰν του, ό άνθρωπος 
καίτοι δδηγούμενος άπό τήν θείαν δάδα τοΰ λό
γου, παρεκτρέπεται ενίοτε τής ορθής όδοΰ, άπο- 
π λανάτα ι, π ίπ τε ι καί βυθίζεται είς τό σκότος. 0  
βίος τής άνθρωπότητος δέν διαφέρει κατά τοΰτο άπό 
τόν βίον τοΰ ατόμου. II Ιστορία είναι σειρά άλλε- 
παλλήλων πτώσεων καί άνορθώσεων,είναι πάλη ποτέ 
μεν νοητική μεταξύ ιδεών καί φιλοσοφικών «Ιρέσεων, 
ποτέ δέ υλική καί αιματηρά μεταξύ εναντίων π α 
θών καί συμφερόντο>ν, καί άλλοτε μέν είναι ήσυ
χος καί ειρηνική πορεία, άλλοτε δέ β ιαία  εκδρομή 
έν μέσω σφαγών καί έξολοθρεύσεων.

0  Ιστορικός φιλόσοφος, έχων πρό οφθαλμών τόν 
Ιστορικόν νόμον, οφείλει νά έρευνήσΐ} τά α ΐτια  καί 
τάς ά ρ γά ς  τών Ιστορικών τούτων γεγονότος, καί 
τοιουτοτρόπως συνταυτίζετα ι ή ιστορική μέ τήν κα
θολικήν φιλοσοφίαν, ήτις άλλο δέν είναι είμή γνώ -  
σις των πρα γμά τω ν έκ τω ν αίτιω ν.

Εκτός δέ τοΰ Ιστορικού νόμου και τής ανθρώ
πινης ένεογείας, είναι και άλλη τρίτη πηγή ιστορι
κών γεγονότων. —  0  άνθριοπος δέν δύναται νά 
μεταβάλ'ι} ούτε τόν υλικόν διοργανισμόν του καί 
τά  αρχικά καί αχώριστα προσόντα τών διαφόρων 
φυλών, είς τάς όποιας δ ιαμελίζετα ι τό γένος του,

>, \ / . \ C Υ  ~ ί/ \ /ου~ε τον τοπον, ε̂ ς τον οποίον (,η, ουτε τον χρονον? 
καθ’ 8ν άναφαίνβται. Κ ατά τοΰτο είναι δοΰλος τής 
ανάγκης.

0  άνθρωπος προσέτι δέν δύναται ούτε νά έμπο- 
δίση ούτε νά προκαλέση τήν έμφάνισιν τών δα ιμό
νιων έκείνων άνδρών, οίτινες έκ μεγάλων δ ιαλειμ
μ άτω ν παρουσιάζονται είς τό θέατρον τής ιστορίας

ώς αντιπρόσωποι τών έθνών, ύπουργοί καί έκτελε- 
στα ι θείου τίνος βουλεύματος.

Τά γινόμενα ταΰτα , ώς μή προερχόμενα άπό την 
ενέργειαν τοΰ άνθρώπου, ώνομάσαμεν κατά πρό
νοιαν γινόμενα, καί ουτω συγκεφαλαιοΰντες τήν 
θεωρίαν εϊπομεν, δτι ή ιστορία είναι ή σειρά τών 
ανθρωπίνων γινομένων συνόναζομένη μέ την 
σειράν τών κατά πρόνοιαν πρός ζχτέλεσιν καί 
ύπό τό κράτος τοϋ προοριοτιχυϋ νόμου τής άν
θρωπότητος.

Εκθέσαντες ήδη έκ δευτέρου καί ύπ’ άλλην δψιν 
τάς άρχάς, τάς δποίας παραδέχθημεν ώς βάσιν τής 
φιλοσοφικής μελέτης τής ιστορίας, έρχόμεθα νά 
προσθέσωμεν δλίγας παρατηρήσεις περί τινων ίς·ο- 
ρικών συστημάτω ν, τών όποιων έγεινε μνεία έν τή 
ποολαβούση δ ιατρ ιβή ,ίνα  άποδείξωμεν έτι μάλλον 
κατά τ ί διαφέρουσιν άπό τήν προεκτεθεΐσαν θεωρίαν.

§. 2 .
Περ! ιστορικών συστημάτων.

Κ ατά  δύο τρόπους δύναται τις νά μόρφωση σύ
στημα Ιστορικόν, καί ύπό δύο κλάσεις δύνανται 
νά καταταχθώσιν άπαντα τά έως τήν σήμερον άνα* 
φανέντα ιστορικά συστήματα.

Είς τήν πρώτην άνήκουσιν έκεΐνα, δσα έζήγαγον 
οί φιλόσοφοι άπό τήν παρατήοησιν τών ιστορικών 
γινομένων.

Ορμώμενοι άπό τήν άρχήν, δτι οί ιστορικοί νόμοι 
δέν διαφέρουσι κατ’ ούδέν άπό τούς φυσικούς, καί 
δτι έπομένως έκτελοΰνται καί πραγματοποιούνται 
διά τής άνθρωπίνης άναπτύξεως,καθώς έκτελοΰνται 
οί φυσικοί διά τής αναγκαίας καί τακτικής περιό
δου τώ ν κοσμικών φαινομένων, ήθέλησάν τινες να 

Ιέφαρμόσωσιν είς τήν μελέτην τής ιστορίας τήν α ΰ 
τήν μέθοδον, ήτις μας δδηγεΐ είς τήν μελέτην τής 
υλικής φύσεως, καί άπό τήν σταθεράν κατ αύτούς 
καί άμετάτρεπτον διαδοχήν τών ιστορικών φαινομέ
νων ήθέλησάν νά έξαγάγωσι τούς Ιστορικούς νόμους.

Α λλ’ οί φρονοΰντες δτι δυνάμεθα νά έξαγάγωμ,εν 
τόν ιστορικόν νόμον άπό τά Ιστορικά γεγονότα 
ύποστηρίζουσι θέμα έναντίον καί είς τήν φύσιν τοΰ 
ιστορικού νόμ,ου καί είς τήν φύσιν τοϋ υποκειμένου 
τοΰ νόμου τούτου.

Καί τω όντι, ό ιστορικός νόμος είναι, ώς εϊπομεν, 
νόμος ήθικός, καί ώς τοιοΰτος έχει μέν κοινόν με 
τόν φυσικόν τό καθολικόν καί άναλλοίιοτον τοΰ 
έπ ιτάγματος, -άλλ’ δχι καί τό σταθερόν και ομοιό
μορφον τής έκτελέσεως.

Τό δέ ύποκε'υ.ενον τοΰ νόαου τούτου δέν είναι* 9
ον άλογον και παθητικόν, μηχανικώς καί κατ ά- 
νάγκην έκτελοΰν τόν νόμον του, άλλά ζώον λογικόν 
καί έλεύθερον. Ωστε, ινα δυνηθή νά έκτελέσ?) τόν 
νόμον του, πρέπει καί νά τόν γνωρίζη κα ινά  θελη 
νά τόν ένεργή. Καί έπειδή άφ’ ένός μέν, ή πλήρης 
καί εντελής γνώσις τοΰ νόμου δέν άποκταται είμή
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σικομαθηματικών λεγομένων, πρός δέ τής πειρα
ματικής φυσικής, καί τής χημείας- άκροαμάτων' 
τούτων απάντων απαραιτήτων άναμφιβόλως είς 
τόν άπαρτισμόν άπάσης σπουδαίας, λογίας, καί 
ελευθερίου άγωγής, καί άναγκαίων άντικρυς είς 
έτοιμασίαν παντός Ελληνος νεανίου πρός τήν εισα
γωγήν αύτοΰ είς στάδιον όποιονδήποτε ή ή έκλογή 
του, ή τό συμβεβηκός καί αί περιστάσεις ήθελαν 
καλέσει αύτόν, είτε βιωτικόν καί ιδιαίτερον ήθελεν 
είσθαι τοΰτο, είτε πολιτικόν καί δημόσιον, είτε 
άκόμη καί τό έπις-ημονικόν αύτό, καί τό τής ιατρι
κής μάλιστα καί τών νόμων στάδιον, τό δποΐον 
δύνανται μέν κα! άλλαχοΰ, δύνανται δέ καί ένταΰ- 
θα τέλος νά διατρέξωσι πάντοτε δταν κατορθώ- 
σιμον έπί τέλους ήθελεν αποδείξει ή πείρα τήν 
διατήρησιν καί τοΰ μέρους τούτου τής έκπαιδεύ- 
σεως, καί δταν ό κατ έτος απολυόμενος αριθμός 
τών τελείων δέν ήθελε πρρκύψτι δυσανάλογος είς τ ι 
πρός τήν περιορισμένην έκτασιν τών Πολιτειών τού
των, καί πρός τάς χρείας τής ολιγάριθμου αύτών 
κοινωνίας.

Τώρα όπισθοπορών ίσταμαι πάλιν πρό τών προ
πυλαίων έξ ύπαρχής, καί ιδού πάλιν έκ νέου έμ
προσθεν μου μουσοτραφείς άλλοι άναβαίνοντες, 
προερχόμενοι δέ ήδη καί ούτοι επίσης, καθώς οί 
πρώτοι, έκ τών αύτών έκείνων φυτωρίων, τών 
μεσαίων Σχολείων, οίτινες δπαδοί κληρωθέντες τοΰ 
Πνεύματος, καί ύπηρέται τοΰ Αγιαστηρίου, καί 
έκκλησιαςαί τοΰ λαοϋ, κατατείνουσι τίιν δδόν πρός 
τόν έτερον περίβολον τόν τοΰ ίεροΰ φέροντα τήν 
έπιγραφήν' συνοδεύω αύτούς δμοίως, καί ένταϋθα 
εισερχόμενος συγκάθημαι καί μετ’ αύτών ώσαύτως 
άπό κλάσιν άκολουθών είς κλάσιν, καί άγάλλομαι 
θεωρών έπαναλαμβάνοντας μεν καί συνεχίζοντας 
την έκ τών μεσαίων σχολείων σειράν τών θύραθεν 
συγγραφέων, καί έρευνώντας αύτούς τελειότερον 
πω; καί κοιτικώτερον, άλλ’ έργον κνριως καί άσχο- 
λίαν έαυτών έχοντας δλως ιδίαν καί έξαιρετικήν 
τήν μελέτην τών Γραφών καί τήν σπουδήν τών 
Πατέρων τής Εκκλησίας· καί είς μαθήματα συγ
χρόνως προσανέχοντας τής γραφικής καί έκκλη- 
σιας-ικής εύγλωττίας,τοΰ άπαραιτήτου τούτου έφο- 
δίου αΰτών έξάπαντος πρός τό κήρυγμα τονΓθείου 
λόγου, καί τόν κάλαμον έπί τούτφ δλως δξύνοντας 
άδιακόπως καί γυμνάζοντας. Ακολούθως συμπαρα- 
στατώ είς πάσαν αύτών βαθμηδόν τήν ίεράν έκπαί- 
δευσιν, είς πάσαν αύτών τήν πρόοδον τών έκκλησια- 
ςικών καί θεολογικών διδαγμάτων καί άκροαμάτων, 
συναρμολογουμένων τούτων καί μέ τάς χρηζούσας 
έκείνας άλλας γνώσεις, δσαι εικότως πρέπει νά τά 
συνοόεύωσιν, καί δσαι προσηνείς χαί Ιλαροί συνοδοί 
τής έσω παιδείας έκ τής θύραθεν έπιγινόμεναι δύ- 
νανται αύτούς ποτέ νά εύοδώσωσιν είς τό σκοπι- 
μώτατον τέλος, πρός τό δποΐον καί μόνον ήδη 
κατευθύνονται, τοϋ νά ύπάρξωσιν αντίκρυ; μίαν 

(Τόμ. Α. Φυλλ. Ζ.)

ήμέραν φώς τό λάμπον έν σκότει, άλας τό δ·,αφυ- 
λάττον άπό τήν σηπεδόνα τής διαφθοράς, καί 
οδηγία πλανωμένων, καί αύτώ ν κατεύθυνσις είς 
όδούς σωτηριώδεις.

Τοιοΰτον είναι, ώ φ ίλτατο ι νέοι, τό λαμπρόν ς-ά- 
δ.ον, τό δποΐον ύπ’ αισίους οιωνούς έγώ παριστάνω  
ταύτην τήν ώραν ένώπιον είς τά δμματα τής φαντα 
σίας μου, γλυκερόν καί θυμήρε; ένύπνιον, δόκημα 
νυκτερωπών έννυχίων ονείρων. Περαίνων δε τήν 
μικράν μου πρός ύμάς ταύτην προσλαλιάν, θερμά; 
κάμνω εύχάς, οπως ό ουράνιος Πατήρ τών φώ τω ν, 
πρός τόν δποΐον τώρα πρό ολίγου άνεπέμψαμεν τάς  
εύχαοις-ίας μας, άγαθυνθή είς τήν άπειρον αύτοΰ εύ- 
σπλαγχνίαν νά έμπνεύστ} είς τά  έκλαμπρα μέλη τά  
συγκροτοΰντα τήν εξουσίαν τής Κυβερνήσεως τών  
Πολιτειών τούτω ν, τό φιλόκοινον καί φιλόπατρι 
αίσθημα, τοΰ νά λάβωσιν ύπ δψιν τήν έόραίωσιν 
έπί το ιαύτα ις καί δμοίαις προόδοις, ένός χρήματος 
τό όποιον είναι άπάντ&)ν τό άξιολογώτατον καί τό  
σπουδαιότατον' καί τότε ήθελε καυχάσθαι ίσως με 
κάποιαν ύπερηφάνειαν, αύτη ή παράς-ασίς μου, δτι 
δέν ήτο πλέον κλεπτική φαντασία,καί δέν ήτο πλέον 
δνειρος άπό τούς άπατηλούς εκείνους καί φρούδους, 
οίτινες άπό τήν διαστίλβοοσαν έζέρχοντα'. έλεφαν- 
τίνην πύλην τοϋ Μορφέως, άλλά μάλλον άπό τούς 
άλλους έκείνους, οίτινες, άληθεΐς καί μή έλεφαίρον- 
τες, άπό τήν έναντίαν προβαίνουσι τήν άφελή, τήν  
απλοϊκήν, τήν έκ τών εύτελών κεράτων κατεσκευα- 
σμένην’ είθε γένοιτο.

■ ~ ί ~Γ~

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (α).

ΐί φιλοσοφία, κατά τήν πλέον γενικήν καί ύψη- 
λήν σημασίαν τής λέξεως, είναι ή περί τάς άρχάς 
καί αιτίας τών δντων έπιστήμη. Διά τοΰτο θεω
ρείται ώς ή καθολικωτάτη καί άρχικωτάτη τών άν- 
θρωπίνων μαθήσεων, βάσις δλων τών έπιστημ,ών 
καί άένναος πηγή, έξ ής αί θεωρίαι πάσαι άρύονται 
τάς άρχάς των. Διά τοϋτο καί τό μέρος έκεΐνο τής 
φιλοσοφίας, έν ώ τίθενται αί καθολικαί περί τών 
δντων άρχαί, καί τό δποΐον Μεταφυσικήν ώνόμα- 
σαν οί νεώτεοοι, κυρίως Σοφίαν καί τιμιωτάτην 
καί πρώτην θεωρίαν ώνόμασεν δ Αριστοτέλης.

ίΐκολούθησαν λοιπόν τήν φυσικήν τάξιν τών πραγ- 
αάτων καί τόν λογικόν τής θεωρίας σύνδεσμον οί 
παραδεχθέντες ώς βάσιν τής έπιστημονικής ονο
ματολογίας τήν λέξιν Φιλοσοφίαν, καί προσθέσαν- 
τες είς αύτήν τό μερικόν έπίθετον, διά τοϋ δποίου αί 
διάφοροι έπιστήμαι διαστέλλονται καί ειδοποιούν
ται. Οθεν Φιλοσοφία τής φύσεως ή Φνσιχη έλ- 
λόγως ώνομάσθη ή περί τάς άρχάς τών ύλ-.κών 
δντων πραγματεία, Φ'ιλοσοφία λογική καί ήθική

(α) Το άρθρον τοΰτο είναι Τ. άρχή τ ι ς  5 ιατριβ ΐς τ ί ς  όποία» 
έϊχαοσιιύσαιΑεν το αυαπίρααμα έν τω Γ'. <ρυ<λ»δίω <πλ. 61.

28



178 Ο ΦΟΙΝΙΞ

ή τοϋ λόγου και τή ; ήθικότητο; έπιστήμη, Φ ιλο
σοφία νομιχή  ή Φιλοσοφία τοΰ δικαίου  ή επ ιστή
μη του δι*αίου κα! τών νόμων, καί Φιλοσοφία τή  ζ 
ιστορίας η Ιστορική φιλοσοφία  ή περί τώ ν Ιστο
ρικών γεγονότων θεωρία.

Προθέμενοι νά πραγματευθώμεν καί αυθι; (α) 
περί ιστορικών συστημάτω ν, όφείλομεν έξ άνάγκης 
ν’ άναχωρήσωμεν άπό τινας μεταφυσικά; άρχάς, ίνα  
άποδείξωμεν ποία είναι ή συνάφεια μεταξύ της μ ε 
ταφυσικής καί τής Ιστορικής φιλοσοφίας, καί ποΐαι 
αί πρώται καί θεμελιώδεις άρχαί ταύτης τής έπ ι- 
στήμης.

Θέλομεν δε πραγματευθή Ιν συντόμφ' 
ά. Περ! ιστορικού νόμου" 
β . Περί Ιστορικών συστημάτων' 
γ ,1 Περί ίστορικής μεθόδου.

§. 1 .
Περί ίστορικοϋ νο'μου.

Η ιδέα ToudVroc είναι ή άρχιχω τάτη  τών ϊδεών, 
ή λογικώς προϋπάρχουσα καί προγενεστέρα τών 
άλλων. Πασα άλλη ιδέα, δποιαδήποτε καί αν ήναι, 
έμπεριέχει την ιδέαν τοΰ δντος 9) μάλλον δεν είναι 
είμή τροπολογία αύτής. Διά τοϋτο είναι καί ή χα-  
θολικω τάτη  καί άπλουστάτη  τώ ν ιδεών καί ή μόνη 
αναγκα ία . Είναι δε προ; τούτο ι; ή μόνη αναμφ ι
σβήτητος, διότι καί αύτη ή άμφιβολία είναι άπό- 
δειξ ι; τής ύπάρξεω;. Καί έπειδή ή ιδέα αΰτη απο
καλύπτεται εις τον άνθρωπον αμα λάβη συναίσθη- 
οιν έαυτοΰ, φανερόν δτι είναι έμφυτος  καί δεν 
προσγίνεται άπό τών έξωτερικών έντυπώσεων.

Από τήν ιδέαν τοϋ δντος πηγάζει ή ιδέα τής 
ύποστάσεως, τή ; μορφής καί τή ; πρός άλληλα; 
σχέσεω ς, ή ιδέα τοϋ τόπου κα ί τοϋ χρόνου, ένί 
λόγω , όλαι αί άπύλυτο ι καί καθολιχα ί ίδέαι, τάς 
δποία; κατηγορίας  ώνόμασαν οί περιπατητικοί, 
τύπους  ή Καντιανή σχολή, άρχάς τοΰ νοός οί οπα
δοί τής Σκωτική; φιλοσοφίας, καί άλλοι άλλω ;.

Α λλ’ έκτο; τώ ν απολύτων ιδεών, εχομεν καί 
απολύτους άρχάς, α ίτινες, αναπόδεικτοι ουσαι καί 
δι’ έαυτών εναργείς, χρησιμεύουσιν ώς μέσα καί 
όργανα τών άποόείξεων. Διότι πά σα  δ ιδα σκαλία  
καί πασα μάθησις διανοητική έκ προνπαρχούσης  
γ ίν ε τα ι γνύσ εω ς  (β) καί προϋποθέτει την υπαρξιν 
τώ ν άρχών τούτων.

Πρώτη δέ καί κυριωτάτη άρχή είναι ή τής αν
τ ιφ ά σ ε ις ,  δηδαδή οτι §ν καί τό αύτό πραγμα δέν 
δύναται συγχρόνως νά ύπάρχη καί νά μη ύπάρχη.

Δευτέρα είναι ή τής α ίτιότητος , τουτέστιν, δτι 
παν φαινόμενον έχει α ιτ ίαν τ ινά  έξ ής παράγεται.

Γρίτη είναι ή τώ ν τελ ικώ ν  α ιτίω ν, τουτέστιν, 
δτι παν τό ύπάρχον πρό; τ ι  τέλο ; ύπάρχει.

(α ) Ορχ Εύρωιτ. έρ χ ν ισ τ . φ υλλάδ. τ ί ς  1 όχτωβρίοι) J 843*  

χ  α \ Δ οχ. περί π ρ . ί5 . καί ά ρχ . σελ. 2 0 9 .

(β) Αριστοτε'λ. λναλυτ, ϊς ·. Α. κεφ. ά.

Εάν δλαι α ί άπόλυτοι ίδέαι καί άρχαί άνάγων- 
τα ι εις τ ά ; άνωτέρω, ώ ; ήμεΐ; φρονοϋμεν, η έάν 
πρέπει νά ποοστεθώσι καί άλλαι' έάν ήναι έμφυτοι 
ή έπ ίκτητο ι’ έάν ηναι νόμοι τή ; διανοίας, η τύποι" 
περί τούτων άπάντων ίδιο»; πραγματεύεται ή Ιδεο
λογία , καί ε ί; ήμας δέν συγχωρειται έπί τοϋ παρόν
τος έκτενεστέρα και άκριβεστέρα περί τών τοιούτων 
έξέτασις.

Ας λάβωμεν έν τοσούτω τήν ιδέαν τής ύπος-ά- 
σεως, τής μορφής καί τ ή ; πρό; άλλήλας σχέσεως, 
καί ας συνενώσωμεν τήν ιδέαν ταύτην μέ τάς όύο 
άρχάς τής άντιφάσεως καί τών τελικών α ιτ ίω ν, καί 
θέλομεν ΐδεϊ οτι άπό τόν συνδυασμόν τοϋτον γεν- 
νάται ή ιδέα τοϋ νόμου.

Κ αί τω όντι, ή ύπόστασι; δέν υπάρχει πραγμα
τικώς χωρισμένη άπό τινα  μορφήν. Η μορφή  έν
ταϋθα περιλαμβάνει τό ποσόν, τό ποιόν ,  τό ποιεΐν, 
τό π ά σ χ ε ιν , ένί λόγω, δλα τά  προσόντα.

Κ αί έπειδή τό 3ν δέν είναι δυνατόν νά ύπάρχη 
καί νά μή ύπάρχη, δέν είναι έπίσης δυνατόν νά ύ- 
πάρχνι χωρίς νά έχη τινά προσόντα, τουτέστι πο
σότητά τ ινα , ποιότητα, ένέργειάν κλ.

Κ αί έπειδή, άφ ετέρου, παν τό ύπάρχον πρό; τ ι 
τέλο; ύπάρχει, επεται έξ άνάγκη; ότι ούδέν τών 
δντων δύναται νά εύρεθη έκτο; τή ; καταστάσεω ; 
εΐ; ην τό εθεσεν αύτή ή ιδία του φύσι;.

Εάν λοιπόν τό 8ν ούτε δύναται νά χωρισθή άπό 
τά  προσόντα αύτοϋ, οΰτε δύναται νά εύρεΟη έκτό; 
τινο ; ώρισμένη; καταστάσεω ;, έ'πεται δτι ύπάρχει 
έφ’ δλων τών δντων φυσική τ ις  καί ανυπέρβλητος 
ά νάγκη , ε ί; τήν όποιαν ύπόκεινται καί άπό τήν 
οποίαν δέν δύνανται ν’ άπαλλαχθώσιν.

Η άνάγκη αΰτη άλλο δεν είναι είμή δ νόμο; τών 
δντο>ν.

0  νόμο; λοιπόν δύναται νά δρισθϊ) φυσική η κατά  
φ ύσιν άνάγκη.

Από τήν διάφορον φύσιν  τών δντων γεννώνται 
τά διάφορα είδη  τών νόμων.

Διά τοϋτο ύπάρχουσι τόσοι νόμοι δσα είναι τά  
δντα τή ; φύσεω;, δθεν ή λεπτομερή; καί άτομική  
άπαρίθμησι; τώ ν νόμοιν ήθελεν είσθαι άδύνατος.

Α λλά κατ’ εύτυχίαν ή κ α τά τα ξ ι; τών δντων πρό 
πολλοΰ ήδη έγινε, καί εχομεν πρώτην καί γενικήν 
διαίρεσιν, καθ’ ^ν διας·έλλονται τά ύλικά δντα άπό 
τά λογικά καί ηθικά, όθεν εχομεν, άφ’ ένός, τόν 
υλικόν  κόσμον, τήν οργανικήν καί άδιοργάνιστον 
ΰλην, καί άφ’ έτέρου, τόν ήθικόν, τουτέστι τό σύνο- 
λον τών δντο^ν, δσα έπροίκισεν δ Θεό; μέ λό γο ν , 
αΐοθησιν κα ί ενέργειαν.

Λ ό γο ς , αϊσθησις καί ένέργεια  είναι οί τρεις 
χαρακτήρες, έξ ών συνίστατα ι δ άνθρωπος, τά  τρία  
στοιχεία έξ ών σύγκειται δ μικρόχοσμος  ούτος, τα  
όποΐα, κατά διάφορον βαθμόν καί άναλογίαν συν- 
δυαζόμενα άποτελοϋσι τήν κοινήν μέν κα! άναλλοί-
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φύσεως, συνέλαβε τήν ιδέαν δτι τίποτε έκτό; έαυ
τοϋ δέν ύπάρχει, δτι καί δ έξωτερικό; κόσμος είναι 
απόρροια τοΰ έσωτερικοϋ, είναι πλάσμα δημιουργι 
κή; τινο; καί μυστηριώδους τοϋ άνθρώπου δυνά- 
μεω;. Κ α τ’ αύτόν τόν τρόπον μηδενοϋται ή έξωτε- 
ριχή κ τ ίσ ι; καί αφανίζεται τό παν πρός δφελος τοϋ 
άτόμου’ ό άνθρωπος μόνος μεταξύ τών δντων έχων 
πραγματικήν ΰπαρξιν,μόνος έχει έπομένως κα! πραγ
ματικήν ενέργειαν. Εαυτόν μόνον γνωρίζει καί εαυ
τόν μόνον βλέπει ε ι; ολα τά  φαινόμενα τοϋ κό
σμου τούτου. Τά έξωτερικά άντικείμενα, δ κόσμο;, 
δ Θεό;, είναι δημιουργήματα τοΰ νοό; του,καί έπο- 
μένω; οί φυσικοί νόμοι, οί ηθικοί, οί ίστορικοί εί
ναι τύποι τής ιδίας του διανοίας.

Κ ατά τοιοΰτον φιλοσοφικόν σύστημα τ ί δύναται 
νά ήναι ή ίστορία κα! δ ιστορικός νόμος;

Είναι φανερόν δτι, έάν μείνωσι συνεπείς μέ τάς  
άρχάς τω ν, οί ιδανιστα ι πρέπει νά μηδενίσωσι καί 
τήν ίστορίαν καί τόν ιστορικόν νόμον. Α λλά κατ’ 
εύτυχίαν δ κοινό; νοΰ; είναι ισχυρότερο; τής λογ ι
κής, καί τό ένδόμυχον αίσθημα τή ; άνθρωπότητο; 
ύπερνικ^ κα! ε ί; αύτά τά  πλέον απόλυτα πνεύ
ματα τών φιλοσόφων, τήν λογικήν τοϋ συστήμα- 
το; αύστηρότητα. Σπανίω; έτόλμησαν οί παραδεχ- 
θέντες ψευδεΐ; φιλοσοφικά; άρχάς νά έξαγάγωσιν  
δλα; αύτών τ ά ;  συνεπείας’ δθεν φθάσαντες ε ί; τό 
σύνορον τή ; άλογίας, ή διέκοψαν τήν σειράν τών 
συλλογισμών τω ν, η άνέδραμον εί; άλλας άρχάς 
προτιμήσαντες νά φανώσιν ασυνεπείς μάλλον ή ύπο- 
στηρικταί παραδόξων καί παραλόγων δογμάτων. 
Παράδειγμα τούτου ’έχομεν είς τό.ήθικόν σύστημα  
τοΰ Κάντιου.

όφείλομεν έν τοσούτ(ι> νά παρατηρήσωμεν δτι, 
έξ α ιτ ία ς τοϋ ύποκειμενικοΰ χαρακτήρος τών ιδα 
νικών θεωριών, δεν παρήγαγον αύτα ι ίστορικά συ
στήματα δπωσοϋν άξια λόγου, διότι ή ίστορία είναι 
ή τρανωτέρα άπόδειξις τής άτελείας των, είναι α ι
ώνιο; διαμαρτύρησι; κατά τοϋ ίδανισμοΰ, είναι 
πραγματική καί αναντίρρητος μαρτυρία ύπερ τής 
αντικειμενική; ύπάρξεω; τών δντων. Περιοριζόμεθα 
λοιπόν, ώ ; πρό; αύτά, είς τά  μέχρι τοΰδε λεχθέντα.

Συγγενέ; μέ τόν ιδανισμόν ή μάλλον άποβλάς·η- 
μα τούτου είναι καί τό δόγμα τών σκεπτικών. Καί 
τωόντι, όταν παραδεχθώμεν δτι μόνο; ό άνθρωπος 
ύπάρχει, δυνάμεθα η νά συνταυτίσωμεν μέ τόν 
άνθρωπον δλα τά  άλλα δντα τής φύσεως διϊσχυρι- 
ζόμενοι δτι είναι πλάσματα καί άπόρροια τοϋ άν
θρώπου, ή νά είπωμεν δτι μόνη αναμφίβολος είναι 
ή ΰπαρξι; τοΰ άνθρώπου, καί περί τ ή ; ύπάρξεως 
δλων τώ ν άλλων δντων ν’ άμφιβάλωμεν. Εάν δέ 
προχωρήσωμεν εί; τόν έσχατον δρον τοΰ δ ισ τα γ 
μού καί τή ; αμφ ιβολία ;, δυνατόν καί αύτή ; τή ; 
ιδ ία ; μ α ; ύπάρξεω; τήν π ίσ τ ιν  ν’ άπολέσωμεν. 
Αλλ ό καθολικό; καί απόλυτο; ούτο; πυρρωνι- 
σμό; είναι ασθένεια τοΰ νοό; μάλλον ή

φιλοσοφικόν, καί, ώ ; εΐπομεν άνωτέρω, αύτή ή α μ 
φιβολία είναι καί αύτή πρότασι; θετική, είναι κα- 
τάφασις, είναι άπόδειξι; τή ; ύπάρξεω;. Κ α ί καθώ; 
άπό τού; ιδανικού; ουτω; οΰτε άπό τούς σκεπτικούς 
δύναται νά προέλθη σύστημα ίς-ορικόν. Εάν ούδεμίαν 
έχωμεν βεβαιότητα περί τή ; ύπάρξεω; τοϋ Θεοΰ,τή; 
έξωτερικής φύσεω; καί τών ά>λων άνθρώπων, πώ ; 
δυνάμεθα νά πιστεύσωμεν εί; τήν υπαρξιν τών προ
γενεστέρων γενεών, τών άρχαίων έθνών, τή ; αρ
χ α ία ; ιστορ ία ;; Οί ιστορικοί νόμοι είναι λοιπόν, ώ ; 
πρό; τού; ιδανικού; καί σκεπτικού; φιλοσόφους, δ - 
νειρα τή ; φαντασίας, καί ή ιστορική φιλοσοφία είναι 
μεταφυσική τ ις  άφαίρεσι; ούδέν εχουσα π ρ αγμ ατ ι
κόν άντικε'μενον.

Είς τήν τρίτην σειράν τών φιλοσοφικών αιρέσεων 
άνήκουσι τά  συς-ήματα, δσα έγεννήθησαν άπό τήν 
ύπερβολικήν έπέκτασιν, ή τ ι;  έδόθη είς τήν ένέρ- 
γειαν τοΰ ύπερτάτου δντος, τουτές-ιν, άπό έσφαλ- 
μένην τινά έννοιαν περί τής φύσεως καί ούσίας τοΰ 
Θεοϋ. Ολα δέ ταϋτα  συμπεριλαμβάνονται ύπό τό 
δνομα τοΰ Π ανθεϊσμού  (α).

Πρό τοϋ νά ύπάρξτι ώς σύς-ημα φιλοσοφικόν, ό 
πανθεϊσμό; έφάνη εί; τόν κόσμον ύπό τήν μορφήν 
θρησκευτικού δόγματος' δθεν εχομεν τόν πανθεϊ
σμόν τής Ινδίας, τόν πανθεϊσμόν τοϋ Σπινόζα καί 
τόν νέον πανθεϊσμόν τών συγχρόνων μας (β). Περί 
τοΰ πρώτου δύναται τ ι ;  νά συμβουλευθή τού; ίς-ο— 
ρικού; τής Ανατολική; Φιλοσοφίας, περί τοϋ δευτέ
ρου έρχόμεθα ήδη νά σημειώσωμεν δλίγα τ ινά , δσα 
απαιτεί ή άνάπτυξι; τή ; θεωρία; μας.

Π. Β. Α.

(α) Ενταύθα όφείλομεν νά κάμωμεν γενικήν τινα παρατήρησιν, 
λε'γοντες δτι ύπο τρεις διαιρέσεις δύνανται να καταταχθώσιν 
ολα τά  φολοσοφικά συστήματα, δεν διϊσχυριζομεθα βε'οαια οτι 
ταΰτα είναι εξ άνάγκης η π α ν θ ε ι σ τ ι κ ά  η  ι δ α ν ι κ ά  η 
υ λ ι κ ά .  ΤρεΓς είναι αί τ ά σ ε ι ς  τοΰ φιλοσοφικού πνεύματος, 
άλλ’ οχι πάντοτε το φιλοσοφικον πνεύμα έφθασεν είς τάς έσχά- 
τας συνεπείας τών τριών τούτων αρχών. Π. χ .  ό Πλάτων 

νει προς τον πανθεϊσμόν, άλλά δεν εΤναι πανθεϊστές, ό  α 
κραιφνές πανθεϊσμός δεν υπάρχει παρά εις τον Σπινο'ζαν και εις 
τους οπαδούς του. Και ό εύγλωττος μεταφραστές τοΰ Σπινο'ζα 
Κύριος Σαισσε'τος δρθώς παραττιρεΓ δτι $) θεωρία του Σπινοζα 
εχει περισσοτεραν συγγε'νειαν μέ τέν  τοΰ Πλάτωνος παρά μ£ 
πάσαν άλλτ,ν φιλοσοφικήν αιρεσιν. Ούτως ό Αριστοτε'λτ.ς τείνει 
προς τον υλισμόν, άλλά δεν είναι υλιστές, καθαρός υλιστές είναι 
ό Κονδιλλάκος και ό Τρασύς. 6  Καρτε'σιος τείνει προς τον ιδα
νισμόν, άλλά καθαρός ίδανιστές είναι ό Φ ίχττς κλ. Η άλτ'θεια 
συνίσταται εις τέν  αρμονίαν τών τριών αρχών. II πλάνη ε:ς τέν  
υπέρ το δεον υπεροχέν εκάσττς. Κ ατά τέν άρχέν ταύτην δύνα- 
τα ί τις νά συλλάβγ νε'ον σχε'διον ίστορίας ττ,ς φιλοσοφίας.

(ο) Δέν άναφερομεν ενταύθα τον πανθεϊσμόν τών Αλεξανδρι
νών, διότι νομίζομεν δτι ό πανθεϊσμός πρώτην φοράν εφανη εις 
τον φιλοσοφικον κοσμον, καθ’ ολην του τέν  έναργειαν tv ττί 

Ιίθικη του Σπινοζα.



ΟΣΤΡΑΚΙΑ ΑΝΕΤ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΟΣ.

Τά μολυσματικά εξανθήματα διά την βαρύτη
τά  τω ν, τά ; συμπλοκάς τω ν, καί τόν επιδημικόν 
χαρακτήρα, τόν όποιον λ.αμ-βανουν, έπεστησαν, καί 
δικαίως, εως άπό τήνεποχήν της άναφανίσεώς των, 
την προσοχήν τών έμπειροτέοων επιστημόνων  
άλλ’ Ιμειναν μολαταύτα  πολλά στοιχεία τούτων 
άγνωστα, καί τ ινα  τών ηόη γνωστών αμφισβη
τούνται είσέτι. Εν τών αμφισβητούμενων τούτο^ν 
στοιχείων είναι* «ή υπαρξίς, ή μή, αΰτών τών νο
σημάτων άνευ τοϋ φαινομενικού τω ν στοιχείου, 
τουτέστι τοϋ εξανθήματος» Εκ τών παρατηρητών, 
οί μεν παραδέχονται τάς νόσους ταύτας καί άνευ 
έξανθήματος, οί δε, έξ εναντίας, διαφωνοϋν καί 
αποδίδουν τά γεγονότα, έπί τών άποίων οί πρώτοι 
στηρίζονται, είς ατελείς παρατηρήσεις, είς λάθη, 
εύκολα είς τήν Ιλεριν, πρό πάντο>ν, καί είς τήν 
Οστρακιάν" καθότι τό έξάνθημα, περιωρισμένον ή 
έφήαερον ον, δύναται νά διαφύγη τήν παρατήρησιν.

Τό κλινικόν τοΰτο ζήτημα είναι σημαντικόν καί 
τά  μέγιστα  ωφέλιμον, πρό πάντων διά τήν δευτέ
ραν τών δύο άνωοηθεισών νόσων. Καί τω  δντι, 
ή Οστρακιά, μετά τήν περίοδον της έξανθήσεως, 
είς εκείνην, ήτις καλείται της έκλεπίσεως καί ή 
δποία συνδέεται με λευκωματουρίαν, δίδει Τδρω- 
πας είς έκείνους οί όποιοι δέν διετήρησαν μίαν με- 
τρίαν θερμοκρασίαν ολόγυρά των καί, πρό πάντων, 
είς τους προσβληθέντας ύπό ψύχους !ή ύπό ψύχρας 
καί ΰγρας ατμόσφαιρας· ϊδρω π ες, οΐτινες συχνάκις 
άφαιροϋν τήν ζωήν τών ασθενών. Τοιαύτη ουσα ή 
πορεία της νόσου, καθίστατα ι έπικινδυνωδεστέρα 
εΐ; τήν δευτέραν αύτής περίοδον, οσάκις αί άναγ- 
καΐα ι προφυλάξεις δεν τηρηθούν παρά τοϋ ασθε
νούς" προφυλάξει; δύσκολοι, καθότι οί ασθενείς, 
μή πάσχοντες τότε ούδέν, ΰποχρεοϋνται είς στε
ρήσεις οϋ μικράς, αΐτινες καθίστανται ανυπόφοροι, 
άν ή ασθένεια έστάθη έλαφροτάτη, 7) δυνατόν νά 
μή έπιβληθώσιν, άν ή νόσος διέτρεξεν άνευ τοϋ 
φαινομενικού αύτής στοιχείου, «τοϋ δερμικοϋ εξαν
θήματος».

Αλλά διήλθομεν ’ίσως πολύ, θέσαντες τό άμφ ι-  
οβητούμενον, ώς θετικόν. Τοϋτο τό άμφισβητού- 
μενον έζητήσαμεν παντί σθένει νά έξετάσωμεν, 
διαρκούσης τής έν Κερκύρί* έσχάτοις μετά τής ευ
λογίας ύπαρξάσης Οστρακιας" προσπαθήσαντες τό 
κατά  δύναμιν νά άπομακρύνωμεν τάς αμφιβολίας 
διά  τής συχνής καί αύστηρας παρατηρήσεως. Δύο 
μόνον περιπτώσεις μ α ; έπαρουσιάσθησαν Οστρα
κιάς άνευ δερμικοϋ έξανθήματος κατά τό δ ιάστη
μ α  τοϋτο" α ύτά ; θέλομεν αναφέρει έν έκτάσει, 
δ ιότι τά  γεγονότα είναι ή καλλιτέρα καί ή μόνη 
στερεά βάσις τής Κλινικής.

Περίπτωσή πρώτη.
Νέος τις Κυθήριος έτώ ν 2 5 ,  κράσεως λυμφικής,
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χαίρων άκραν ύγείαν καί μή δποκύψας είς άλλην 
ασθένειαν, είμή εις δεξιάν πλευρίτιδα πρό τεσσά' 
ρων έτών, ελαβε κατά τήν 1 Οην ίαννουαρίου 4 8 53 , 
έλαφρόν £ΐγος, τό όποιον παοηκολουθήθη Οπό σφο
δρού πυρετοϋ —  κακουχίας —  πιεστικών πόνων 
καθ ολον τό σ ώ μ α —  ανορεξίας —  δίψης —  ναυ
τιών άνευ έμέσεων —  δυσκολίας εις τήν κατάποσιν 
μετ’ αίσθήσεως καύσεως καί σφίξεως είς τόν ισθμόν 
τοϋ άσπαράγγου — κεφαλαλγίας — ανησυχίας —  
καί πόνου ού σμικροϋ περί τήν τραχηλικήν χώραν.

Επισκεφθείς τόν άρρωστον, μετά τήν εισβολήν 
τοϋ πυρετοϋ, εύρον αύτόν κυρίως παραπονούμενον 
ενεκα σφοδρας καύσεως καί βαρυντικών πόνων εί; 
ολον τό σώμα, προσέτι κεφαλαλγίας καί τραχηλι
κού πόνου, οστις, κατά τό λέγειν τοϋ ασθενούς, ού 
μόνον τάς κινήσεις έμπόδιζεν, άλλ ’ έδιδεν αίσθημα 
έξοιδήσεως οιαπερούσης καί Ισωτερικώς τόν λα ι
μόν. ΐ ί  θερμοκρασία είναι τά μέγιστα  ηύξημένη—  
τό δέρμα ξηρόν —  ό σφυγμός δυνατός, πλατύς, καί 
δυσπίεστος, δίδει 1 2 0  έπ ίέκάστης πρώτης σ τιγ 
μής. Δέν ύπάρχει έξάνθημα είς κάνέν μέρος τοΰ 
σώματος' ή δέ τραχηλική χώρα ούδεμίαν παρου
σιάζει έξοίδησιν" είναι μόνον έπώδυνο; είς τάς κ ι
νήσεις, ούχί ομως καί ύπό τήν πίεσιν. Τά χείλη 
είναι έρυθρά καί ξηρά—  ή γλώσσα όλίγον έρυθρά 
είς τήν αιχμήν καί τά  πλάγ ια , καλύπτεται κατα
μεσής ύπό βλεννώδους λευκωποΰ στρώματος. Υ
πάρχει δίψα —— ναυτία καί πρό δύο ώρών συνέβη 
εμετός, ή ύλη τοϋ δποίου δέν ύπήρχεν* άλλ’ ήτο, 
κατά τό λέγειν τοϋ άσθενοϋς κιτρινωπή, καί πικρά. 
0  ισθμός τοΰ άσπαράγγου, είς τόν δποΐον ύπάρχει 
σφικτικός πόνος, δέν παρουσιάζει έξοίδησιν τό δέ 
χρώμ.ά του μόλις είναι έρυθρότερον τοϋ φυσιολο
γικού.

Βορβορυγμοί συχνοί άκούονται είς τόν έντερικόν 
σωλήνα (ό ασθενής, πρίν τής ιατρικής έπισκέψεως, 
ελαβε καθάρσιον)—  ύπάρχει ανησυχία μεγίστη— · 
αϋπνία —  κεφαλαλγία  —  βόμβοι τών ώτων —  
αδυναμία.

Η έπίκρουσις καί άκρόασιςτοΰ ς-ήδους δεικνύουν 
ότι τά  αναπνευστικά δργανα εύρίσκονται είς φυσιο
λογικήν κατάστασίν.

Τά φαινόμενα ταϋτα  μ’ έκαμαν μάλλον νά ύπο- 
0έσω πρόδρομα έξανθήματος νι άλλην τινά  ασθέ
νειαν" οθεν δ ιέταξα πρός τόν άσθενή τήν ήσυχίαν 
είς τήν κλίνην, ίδ ρ ω τα ά  ποτά, καί φιάλας πλήρεις 
θερμοϋ υδατος είς τούς πόδας.

Επανελθών μετά τρεις ώρας, εΰρον τόν άσθενή 
είς τήν αύτήν κατάστασίν, καί νέα λεπτομερής πα- 
ρατήρησις δέν άνίχνευσε κάνέν έξάνθημα.

Εξακολούθησι; τών ιδίων θεραπευτικών μέσων. 
Πρός τό έσπέρας νέα έγινεν έπίσκεψις καί εξάν

θημα δέν υπήρχε" μόνον ανησυχία περισσότερα —  
κεφαλαλγία μεγάλη —  σφυγμός δυνατός καί δυνη- 
σπκός, έσφυζεν 1 2 4  έπί έκάστης πρώτης στιγμής
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βαθμηδόν, ηγουν κατά λόγον τής νοητική; καί ήθι- 
κή; άναπτύςεως" άφ έτέρου δέ, ή παντοτεινή καί 
αδιακοπος έκτέλεσίς του υποθέτει ύπερτάτην ήθι- 
κ’/|ν τελειότητα, είς τήν δποίαν ούτε εφθασεν ούτε 
ποτε θελει φθάσει ακόμη τό άνθρώπινον γένος, επε- 
ται οτι ούδεποτε θέλομεν σύλλάβει ορθήν ιδέαν τοΰ 
Ιστορικού νόμου, οσάκις θελήσωμεν νά τήν μ.ορφώ- 
οωμεν διά τής παρατηρήσεως τών ιστορικών γινο- 
μένων.

Εξ έναντίας οίονδήποτε μέρος καί οίανδήποτε έ- 
ποχήν τοΰ ύλικοΰ κόσμου έξετάσωμεν, θέλομεν εύ- 
ρεΐ πάντοτε έγγεγραμμένην εις τάς σελίδας τή; 
αιωνίου ταύτης βίβλου τήν έντολήν τοΰ φυσικοϋ 
νομού. Κ αί δυνάμεθα άδιστάκτως νά προφητεύσω- 
μεν, δτι δσάκις έπαναληφθώσιν αί παρατηρήσεις 
καί τά  πειράματα, πάντοτε καί άπανταχοΰ θέλει 
αληθεύσει τό άρθρον τοΰ νόμου τό όποιον άνεκαλύ- 
ψαμεν. Α λλ’ έπί ίστορικών γεγονότων τό πραγμ,α 
δεν έχει ουτω. Δέν εχουσι ταΰτα  ούτε τό σταθερόν, 
ούτε τό δμοιόμορφον τών φ υσ ικ ώ ν τό άνθρώπινον 
γένος καθημερινώς άλλοιοϋται" διαφέρει ή κοινωνι
κή άνάπτυξις καί δ πολιτικός βίος τών έθνών κατά  
τήν χώραν, τήν δποίαν κατοικοϋσι, κατά τήν έπο- 
χήν είς τήν δποίαν ζώ σι, κατά τήν διάφορον κοι
νωνικήν καί πολιτικήν τω ν κατάστασίν. Εχουσι μέν 
κοινόν τόν τελικόν προορισμόν, τόν νόμον είς Sv 
ύπόκεινται καί τά  μέσα, διά τών δποίων δύνανται 
νά φθάσωσιν είς τό τέλος των. Αλλ’ δ τρόπος καθ’ 
8ν έκτελοΰσι τόν νόμον ποικίλλει καί διαφέρει τά 
μέγιστα. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν νά έξαγάγω- 
μεν τόν ιστορικόν νόμον άπό τά Ιστορικά γεγονότα;

Είς ταύτην τήν ποώτην κλάσιν τών ίστορικών 
συστημάτων ανήκει τό τοϋ πατρός καί θεμελιωτοΰ 
τής επιστήμης I. Β. Βίκου, δστις παρατηοών φύσιν  
τινά xo iri/r, ώς λέγει, είς δλα τά έ θ ν η ,  πρώτος έ- 
τόλμησεν άπό τούς κοινούς τούτους χαρακτήρας νά 
σχεδιάση τόν κώδηκα τών ίστορικών νόμων. Αλλά 
περί τούτου άρκούμεθα είς δσα έσημειώσαμεν έν 
τ?ί προλαβούσιτ, διατριβή.

Είς τήν δευτέραν κλάσιν τών ίστορικών συστη
μάτων ανάγονται δσα έγεννήθησαν, δχι άπό τήν 
παρατήρησιν τών ίστορικών γινομένων , άλλ ’ άπό 
τήν άνάπτυξιν καί εφαρμογήν ύψηλοτέρων καί κα- 
θολικοιτέρων άρχών.

Από τό σύστημα τό δποΐον παραδέχεται τ ις  ώς 
πρός τήν ούσίαν καί τάς σχέσεις τών δντων, ώς πρός 
τήν νοητικήν καί φυσικήν φύσιν τοΰ άνθρώπου, ώς 
πρός τήν φύσιν καί ένέργειαν τοΰ Θεοΰ, είναι φανε
ρόν δτι έξαρταται καί ή ηθική καί ή πολιτική καί 
ή ιστορική θεωρία, ίίσ τε  γνωρίζοντες τ ί ποεσβεύει 
δ δείνα φιλοσοφος περι Θεοΰ, περί ψυχής, περί η
θικής ελευθερίας, δυνάμεθα νά προμαντεύσωμεν 
ποιον θέλει είναι τό ήθικόν, τό πολιτικόν καί τό 
ίστορικόν του σύστημα. Είναι ίδιον τών μεγάλων 
νόων νά έναγκαλίζωνται είς τάς θεωρίας τό σύνο

λον τών δντων, τόν φυσικόν καί τόν Ολικόν κόσμον, 
τόν Θεόν καί τόν άνθρωπον. Οσα είναι λοιπόν τά  
Φιλοσοφικά συστήματα,τόσα είναι η δύνανται νά η 
ναι τά  ήθικά, τά πολιτικά  καί τά ιστορικά.

Δύσκολον καί επισφαλές έργον είναι ή κ α τά τα -  
ξις τών φιλοσοφικών συστημάτων. Ούτε δφείλομΐν 
ούτε δυνάμεθα νά έκθέσωμεν ένταϋθα πλήρη τήν iro -  
ρίαν τών φιλοσοφικών σχολών. Αλλά προσδιορίζον- 
τες τά αντικείμενα τής φιλοσοφικής μελέτης καί 
παρατηροΰντες δτι ή διαφορά τών άποκλειστικών 
συστημάτοιν προήλθεν άπό τήν ύπερβολικήν έπέ- 
κτασιν, τήν όποιαν εδωκαν οί φιλόσοφοι ποτέ μ.έν 
είς §ν, ποτέ δέ είς άλλο έξ αύτών, ίσως δυνηθώμεν 
νά δώσωμεν άαυδράν τινα ιδέαν τών μ,εγάλων δ ια ι
ρέσεων, καθ’ άς δύνανται νά καταταχθώσι τά φιλο
σοφικά τών άρχαίων καί νεωτέρων συστήματα.

Τρία είναι τά  αντικείμενα τή ; φιλοσοφικής καί 
έν γένει πάσης ανθρώπινης μελέτης" δ Θεός, δ άν
θρωπος καί δ ύλικός κόσμος. Τρεις είναι έπομέν^ος 
οί κλάδοι τής άνθρωπίνης μαθήσεως, ή Θεολογία, 
ή Ανθρωπολογία καί ή Κοσμολογία, καί ύπό τρεις 
μεγάλα; διαιρέσεις δυνατόν νά καταταχθώσι καί αί 
φιλοσοφικαί θεωρίαι, αΐτινες στηρίζονται έπί απο
κλειστικής τίνος άρχής(α). Οί κατά προτίμησιν με- 
λετώντες τήν υλικήν κτίσ ιν καί συνταυτίζοντας μέ 
αύτήν καί τόν Θεόν καί τόν άνθρωπον, πρέπει ές 
άνάγκης νά φθάσωσιν είς τόν ύ.Ησμόν, ώς πρός 
τήν λογικήν τοΰ άνθρώπου ούσίαν, είς τό σύστημα  
τής ώφε.ΐεΐας, η τού συμφέροντος, ώς πρός τήν  
ήθικήν καί τήν πολιτικήν, καί είς τό σύστημα τοϋ 
είμ α ρμ εησμοϋ  ?, τής μοιροιίοζίας  (f a ta lism e ) 
ώ ; πρός τήν ίστορικήν φιλοσοφίαν. Δι αύτούς ούτε 
ήθική έλευθερία ύπάρχει, ούτε ήθικός νόμος, ούτε 
άθανασία ψυχής, ούτε ΰπέρτατον καί τελειότατον  
ον δημιούργησαν καί διατηρούν τήν δρατήν καί άό- 
ρατον κτίσ ιν, άλλά τυφλή άνάγκη, φύσις ύλική, δ ια 
δοχή φαινομένων, σειρά α ιτ ίω ν καί αποτελεσμάτων, 
άκαμπτο; καί αδυσώπητο; ειμαρμένη. Α·. αύτού; 
τ ί είναι δ λόγος", εκκρισις τοΰ έγκεφάλου. Τί ε ί
ναι δ άνθρωπος; δργανισμ.ός τελειότερος τοΰ οργα
νισμού τών φυτών καί τών ζώων. Ποία ή πηγή  
τών ιδεώ ν; ή αίσθησις. Ποία ή ήθική καί δ ήθικός 
νόμος; ή ώφέλεια τοΰ άτόμου καί τών κοινωνιών. 
Ποία ή αρετή; δ όρθώς έννοούμενος έγωϊσμός. Δι’ 
αύτούς λοιπόν, έάν μείνωσι πις·οί είς τάς άρχάς των, 
ό ιστορικός νόμος δέν δύναται νά ήναι είμή £ν κε- 
φάλαιον τοϋ φυσικοϋ, καί ή Ιστορική άνάπτυξις τή ; 
άνθρωπότητος φάσις τής άναπτύςε&ις τοϋ παγκο
σμίου συστήματος, σειρά άλληλοδιαδόχων πράξεων 
καί συμβάντων άναφαινομένων κατά σιδηράν καί 
άναλλοίωτον τάξ ιν , καθώς άναφαίνονται έν τώ  ού- 
ρανώ αί πέριφόραί τών αστέρων.

(α) Την κατάταςιν τών φιλοσοφικών σχολών εσχείίασι μ.s 
πολλην Επιτυχίαν ο Κ. Αγκιλλών εις το ττερι το3 πρώτου προ- 
βλτ^ατο ; ττ,ς φιλοσοφίας Δοκίωιο'ν του.
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Είναι δέ περίεργον οτι καί αύτοί οί αντίπαλοι τοϋ 
Ολισμού, οί Θερμοί τής πνευματικής φιλοσοφίας καί 
τής ήθικής ελευθερίας ύπέρμαχοι, έςώκειλαν, δταν 
ήθέλησαν νά έρευνήσωσι τούς Ιστορικούς νόμους, είς 
την πλέον καθαράν μοιροδοξίαν. Τοιοϋτοι είναι τινες 
τών έν Γαλλλίοε Εκλεκτικών Φιλοσόφων. Κ ατ αυ
τού;, μόνη άρχή τών Ιστορικών γινομένων εΐναι ή 
σειρά τών ιδεών, αΐτινες άναγκαίως αναπτύσσονται 
κατά τινα  άπαραβίας-ον τάξ ιν , καί άναγκαίως έν- 
τυπόνονται είς τούς διαφόρους πολιτισμούς τών  
έθνών (α). Αν δχι λοιπδν ύ.Ιικήν, πρεσβεύουσιν οΰ- 
TOt λογικήν τ ινα  μοιροδοξίαν, κατά την δποίαν αί 
ίδέαι έξ άνάγκης άποκαλυπτόμεναι κα ί ές άνάγκης 
διαδεχόμεναι άλλήλα:, ένσαρκοΰνται έξ άνάγκης είς 
τάς διαφόρους κοινωνικάς καταβάσεις τών έθνών 
καί πραγματοποιούνται έν τή ίς-ορία. Αλλ’ είναι 
φανερήν οτι καί ούτοι παραγνωρίζουσι τήν ηθικήν 
φύσιν τοϋ άνθρώπου, θεωροϋντε; τοΰτον ώς καθαρόν 
νοΰν, ος·ις άναπτύσσεται κατ ανάγκην εν τόπω καί 
χοόνφ, καθώς οί πρώτοι τον θεωροΰσιν ώς άπλοΰν 
μόριον τής άλογου καί Ολική; κτίσεως.

Προς άμφοτέρους τούτους άπαντώμεν δτι δ  άν
θρωπος δεν είναι ούτε καθαρά υλη, ούτε καθαρός 
λόγος. Ον συγκείμενον έξ Ολικής μορφή; καί άόλου 
ούσίας, προικισμένος με λόγον καί ηθικήν έλευθε- 
ρίαν, πρόσωπον ατομον καί αδιαίρετον αναγνωρί
ζει μεν έαυτον Οποκείμενον εί; νόμον καί κατά  
τοΰτο δοϋλον τής άνάγκης, άλλ’ ένταυτώ άρχήν 
κινήσεως καί ένεργείας, α ίτιον τών πράξεών του, 
αύτεξούσιον καί κατά μέγα μέρος δημιουργόν ελεύ
θερον τής εύτυχ ία ; του ή τής δυς-υχίας του. Ναί 
μέν είναι ένίοτε, κατά τ ινα  άναγκαϊον καί άδ ιάλυ- 
τον σύνδεσμον,συνδεδεμέναιαΐάφτιρημέναι άλήθειαι, 
τάς όποιας βαθμηδόν Ανακαλύπτει καί πραγματο
ποιεί έν τή Ιστορία, είναι άναγκαΐος καί άφευκτο; δ 

προορισμός, άφευκτο; καί αναγκαίο; ό νόμος. Αλλ 
ούχ ήττον πραγματικός καί άπαραίτητος είναι δ 
ορος τής ήθικής έλευθερίας, έφ ώ άνηγορεύθη ήγε- 
μών δλων τών πλασμάτων ό άνθρωπο;, καί έφ’ φ  
τώ  ήνοίχθη το βασίλειον τής οικουμένης, το ςάδιον 
τής προόδου, δ άγών τής αρετής καί ή διά τής 
αρετής εύκλεια καί εύδαιμονία

Προς τούτοις παρατηρητέον, οτι ό φυσικός νόμος

(a )  L es  evenem ens  son t  si a bso lum en t  d e te rm ines  p a r  les 
idees ,  e t les  idees se succeden t  e t s '  encha inen t  d ’une  ma 
n ie re  s i f a ta le ,  que  la seule  chose  don t  le philosophe  p u i s -  
se  6 tre  t e n t e  e ’e s t  de so c ro iser  les  b ra s  e t  de  rega rde r  s ’ac-  
com pl i r  des  invo lu t ions  auxquel les  les hom m es  peuven t  si 
peu .  C’ est  p a r  u n e  loi n ece s sa i re  qu ’une  doc tr ine  se p ro -  
dn i t ,  e’e s t  p a r  u n e  loi necessa ire  qu 'e lle  regne ,  e 'e s t  pa r  
une  loi ndcessa ire  q u ’elle  passo  q u an d  sa  mission  est 
te rm in e e .

Jouffroy .  M ela n g e s  pb ilosophiques.
Εκδοσις Παρισ. 1833  σελ. 490 .  Οοα και Reflexion 

su r  la philosophic  de l ’his to iro σ;λ. 52.

αποβλέπει το είναι η τήν υπαρξιν τώ ν οντων, έν φ 
ό ήθικής νόμος άποβλέπει τήν π ρ ά ζιν  καί τήν έ- 
νέργειαν αύτών" τδν φυσικόν νόμον λοιπον δυνά
μεθα νά έξαγάγωμεν άπο τά  φαινόμενα, δσα πα
ρέχει ή δπαρξις τώ ν οντων, σκοποϋντες τήν κατ 
άνάγκην άλληλουχίαν τών φαινομένων τούτων. Αλ
λ’ ώς ήδη παρετηρήσαμεν, δεν δυνάμεθα ωσαύτως 
νά έξαγάγωμεν τον ήθικδν άπο τ ά ; πράξεις τών 
οντων, διότι ό νόμο; ούτος έμφαίνεται δχι είς τά 
χρ α χθ έν τα ,  άλλ’ είς τά  πραχτ&α. έπομένως, ώ; 
προ; τήν ίς-ορίαν, ουδέποτε δύναται νά προκόψω ό 
ίστορικδ; νόμος άπο τά  Ιστορικά γεγονότα, διότι, 
τδ έπαναλααβάνομεν, ταΰτα  δέν είναι ολα κατ ά
νάγκην. Αλλά δεδόσθο> δτι καί τά  Ιστορικά γινό
μενα άναφαίνονται κατ’ άναγκαίαν τινά  καί άναλ- 
λοίωτον ταξιν" είναι άναντίρρητον δτι δέν παρά- 
γοντα ι δλα άπο τήν σειράν τών ιδεών, άπδ τδ λο -  
γικον στοιχεϊον τή ; άνθρωπότητο;. Καί πρώτον, 
ώ ; παρετηρήσαμεν ανωτέρω, Οπάρχουσι καί τινα  γ ι
νόμενα δλω; άνεξάρτητα τή ; άνθρωπίνη; θελήσεω; 
καί ένεογείας, τά  δποία δεν πρέπει ν’ άποδώσωμεν 
είς τήν λογικήν άνάπτυξιν τής άνθρωπότητος, άλλ 
εϊς άλλην τινά άνωτέραν α ιτίαν. Προσέτι δέ καί αύτά  
τά ανθρώπινα δεν είναι δλα αποτελέσματα τή ; νοη- 
τικής άναπτύξεως. Το Ολικόν στοιχεΐον τοΰ άνθρώ
που, αί ιδιότητες τών φυλών, έξ ών σύγκειτα ι τδ 
άνθρώπινον γένος, δ χρόνος, ό τόπος εχουσι μεγ ι-  
στην έπιρροήν έπί τής κοινωνικής τών έθνών κα- 
ταστάσεως. Η άλήθεια αυτη είναι τόσον έναργής 
ώστε κρίνομεν περιττόν νά έκτανθώμεν ετι μάλλον 
προς άπόδειξιν αύτής.

Κ αί ή Ολική λοιπδν καί ή λογική μοιροδοζία ε ί
ναι συστήματα άντιβαίνοντα καί εϊς τήν άνθρωπί- 
νην φύσιν καί είς τήν Ιστορικήν αλήθειαν.— Είς τήν  
Ολικήν μοιροδοξίαν τείνει τδ τόστημα τοϋ Ερδέρου, 
άλλά καί περί τούτου παραπέμπομεν είς τήν πρώ
την μας διατριβήν.

Καί αυτη μέν είναι ή πρώτη ύποδιαίρεσις τών 
ιστορικών συστημάτων δσα παρήχθησαν άπο φ ι
λοσοφικές άρχάς.

Η δέ δευτέρα κλάσις τώ ν φιλοσοφικών σχολών 
περιλαμβάνει δλα τά  άποκλειστικώς ύποκειμενικά 
(subjectifs) συστήματα, τά όποια ώς τελειότατον 
τύπον καί τελευταίον προϊον παράγουσι το ν ιδα ν ι
σμόν  (idealism e). Καί καθώς τά Ολικά συστήμα
τα  έγεννήθησαν άπο τήν ύπερβολικήν έπέκτασιν  
τήν δποίαν εδωκαν οί φιλόσοφοι είς τήν Ολικήν φ ύ
σιν, ουτω τά  ιδανικά προήλθον άπδ τήν Οπερβολι- 
κήν έπέκτασιν τής άτομικής τοΰ άνθρώπου ένεργεία;.

0  άνθρωπος συναισθανόμενος δτι είναι άρχή τής 
ένεργείας του, δτι α ί ίδέαι του είναι τρόποι τής λο
γ ική ; του ούσίας, δτι τά  α ίσθήματά του είναι τρό
ποι τή ; αισθητικής του δυνάμεως, δτι, ένί λόγω, 
δλα τά  εσωτερικά φαινόμενα είναι αποτελέσματα  
μάλλον τής ιδίας του ένεργείας ή τής έξωτερικής

Ο ΦΟΙΝΙΞ

*— αίσθημα πνιγμού είς τδν λαιμόν, τοΰ δποίου ή 
εσωτερική έξέτασις δέν εδειξε τοπικήν έξοίδησιν.

Τδ καθάρσιον ένήργησε τρις, καί ούδεμία προέ- 
κυψεν άνακούφησις έκ τών υποχωρήσεων τούτων, 
κατά τό λέγειν τοΰ πάσχοντος.

Διετάχθπ iv  ερεθιστικόν ποδόλουτρον καί ίδρω- 
τικά ποτά.

Νέα έπίσκεψις περί τδ μεσονύκτιον ενινεν’ άλλ’ 
ούδεν έξάνθημα έπαρουσιάσθη —  ίδρώς ύπάρχει 
έφ δλου τοΰ σώματος, άρχίσας πρδ μ ια ; ώρας καί 
οστις έπεφερεν έλάφρυνσίν τ ινα  εϊ; τδν άρρωστον 
—  διαμένει είσέτι ό πόνος τοΰ λαιμοϋ, μή άνάλο- 
γο; ών μέ τά τοπικά φαινόμενα, ατινα  δεικνύουν 
αύτον μόλι; έρυθρότερον τοΰ συνήθους καί μηδαμώς 
έξογκωμένον —— θερμοκρασία μετρία —  σφυγμός 
96 κατά λεπτόν.

1 1  Ιανουαρίου. 0  ασθενή; α ισθάνεται έαυτον τά  
μέγιστα ήλαφρυμένον καί δέν παραπονεΐται άπδ 
αλλο, είμή άπό έμπόδιόν τ ι ε ί; τήν κατάποσιν καί 
άπο έλαφρδν είσέτι διαμένοντα τραχηλικδν πόνον· 
προσέτι Οπάρχει όλίγη καρηβαρία καί μεγάλη άδυ- 
ναμία καί άΰπνία· (ζητεί νά φάγτι καί νά σηκωθή 
τή ; κλίνη;).

Κατά τά  άλλα εχει ώς επετα ι- θερμοκρασία μέ
τρια δέρμα έφιδρ&^μένον —  σφυγμό; πλατύς, 
άπαλος ( 88— 92 κατά λεπτδν) — γλώσσα πλα-  
γιως ερυθρά, καλύπτεται ύπό βλεννώδους στρώμα
τος. Ο φάουγξ, αί άμ υγδαλα ί, τδ ύπερώϊον ίς-ίον 
καί τά  ύπερώϊα τόςα, παρουσιάζουν μικράν τ ινα  
έρυθρότητα άνευ έπαισθητής έξογκώσεως* τοπικά  
φαινόμενα, τά  όποια δέν έξηγοΰν τήν δυσκολίαν 
τής καταπόσεως καί τό αίσθημα τοΰ πόνου, τά  
δποία είσέτι ύποφέρει δ ασθενής. Ούδέν δεομικδν 
έξάνθημα έπαρουσιάσθη. Ο έντερικδς σωλήν δέν 
δίδει τίποτε σημαντικόν.

Εντέλλονται γαργαρισμοί —  διατήρησις τής κλί
νη ς—  καί νηστεία.

Εϊς τδ δ ιάστημα τής ήμέρας δ ασθενής ητο πάν
τοτε έφιδρωμένος καί ούδέν παρετ/ιρήθϊ] έξάνθημα 
εϊς έπανειλημμένας δύο παρατηρήσεις.

1 2 ίχνουαρίου. Ο άρρωστος καθ’ δλα εχει κα- 
λώ ;, ζητεί τροφήν καί νά σηκωθή τής κλίνης. Μό
λις δ ιατηρείται μικρά τις  έπώδυνος αίσθησις εϊς 
τον λαιμόν, τό δέ δύσκολον τής καταπόσεως σχε
δόν επαυσεν. Η Θερμοκρασία είναι φυσιολογική —  
δ σφυγμός πλατύς, απαλός, καί εύπίεστο; (72  κα* 
τα λεπτόν) —  Η Γλώσσα μαλακή· καί μόλις περι
βάλλεται ύπό λεπτοτάτου, λευκωποΰ, βλεννώδους 
έπιχρίσματος —  αό χρώμα τοΰ λαιμού έπανήλθεν 
εις την φυσιολογικήν κατάς-ασιν —  ή δίψα με- 
τρία — ή δρεςνς άρκετή. Ο έντερικδς σωλήν βομβο- 
ρυζει (δ άσθενής δέν έλαβεν έκκενώσεις)

Το αίσθημα τή ; άδυναμίας εΤναι όλιγώτερον, 
άφοΰ ό πασχών έκοιμήθ») διά πέντε ώρα;, ύπνον 
μή διακεκομμένον.

(Τόμ. Λ. Φυλλ. Ζ .)

Τώ έπιτρέπεται φαγητδν, καί νά σηκωθή τής  
κλίνης, χωρίς νά έξέλθτ) τοΰ κοιτώνος.

Τήν 14  Ιανουαρίου έκ νέου προσεκλήθην Οπό 
τοϋ άσθενοϋς,, δστις, μή Οπακούσας τάς ιατρικάς 
συμβουλάς, έξήλθε τοϋ κοιτώ νος—  ήνοιξε τά  π α 
ράθυρα, ένώ ή ατμόσφαιρα ήτο Ογρά κα ί ψυχρά* 
παρέβη προσέτι καί τήν διορισθεϊσαν δ ία ιτα ν .

Ο άσθενής ούτος, τήν ακόλουθον τής καταχρή- 
σεως ήμέραν, ήσθάνθη βάρος είς δλον τδ σώμα’ τδ  
βάρος τοΰτο, διαρκούσης τής ήμέρας, κατέστη  
έπαισθητότερον, α ί δέ κινήσεις τών άρθρώσεών 
του δυσκολώτεραι καί άνευ έπαισθητοϋ πόνου.

Τήν 1 5ην παρετήρησα τόν άσθενή, δστις παρε- 
πονεϊτο ενεκα μεγάλου βάρους, τδ δποΐον ήσθάνετο 
καθ δλον τό σώμα, άνευ πόνου ε’ί; τ ι  μέρο;. Τήν 
νύκτα έστάθη ανήσυχος, καί ό ύπνος του ήτο δ ια
κεκομμένος. Μ’ εκαμε νά παρατηρήσω τάς χεΐράς 
του, αΐτινες τώ  έφαίνοντο έξοιδημέναι καί πραγμα- 
πκώς ούτως είχον.

Τό φαινόμενον τοϋτο, κατά τδ λέγειν του, δεν 
υπήρχε τήν προλαβοΰσαν ήμέραν.

1Ϊ Θερμοκρασία τοΰ δέρματος είναι ηύξημένη —  
δ σφυγμός, δστις δυσκόλως δύναται νά έξετασθή, 
ενεκα τοϋ οιδήματος, δίδει 8 8 - 9 2  σφύξεις κατά  
λεπτόν —  άχρωματισία τοΰ δέρματος—  τδ πρό
σωπον οΐδηματώδες καί πιεζόμενον διά τοΰ δακτύ
λου διαμένει έπαισθητή κοιλότης —  δ τράχηλος 
έξοιδημένος—  Αί χεΐοες οϊδηματώδεις καί τδ ο ί
δημα τοϋτο, έμποδίζει τάς εύκόλους κινήσεις τώ ν  
δακτύλων. Εϊς ούδέν άλλο μέρος τοϋ σώματος π α 
ρετήρησα οίδημα ή διίδρωσιν —  ή όσφυακή χώρα 
δέν είναι έπώδυνος, ούδέ ύπδ τήν πίεσιν —— τά  ου- 
)α δλίγα δέν τά  διετήρησαν ούτε τήν χθές, ούτε 
τήν σήμερον. Αλλ’ έφοδιασΟείς δλίγα , τής σ τ ιγ -  
Λής, ήσαν αφρώδη καί έξετασθέντα, μετ’ δλίγον, 
δέν είχον κατακρήμνισμα. Ταΰτα διά τοΰ νιτρικοΰ 
οξέος έθολώθησαν γαλακτο^δώς, ολίγον δίδοντα  
κατακρήμνισμα, άδιάλυτον εϊς τδ νιτρικόν όξύ. 
Διά τής βράσεως τέλος Ιδοσαν κατακρήμνισμα, 
λευκόν.

Εντέλλονται: μ ία  άφαίμαξις 2 5 0  γραμμαρίων 
—  ποτά δροσιστικά —  καί νηστεία.

Επίσκεψις εσπερινή: Ο άσθενής ούδεμίαν βελτίω - 
σιν αισθάνεται —  τά ουρα τής ήμέρας όλίγα καί 
αφρώδη, κατακρημνίζονται διά τοΰ νιτρικού οξέος 
καί τής βράσεως. 0  υδρωψ άνά-σάρκα δέν Ικαμε 
καμμίαν πρόοδον—  τδ έξαχθέν, διά τής άφα ιμά-  
ξεως α ίμ α , έσχημάτισε θρόμβον μικρόν, ολίγον 
ελαστικόν, άνευ έπ ιπάγου— δ θρόμβος, ολόγυρα 
τοϋ δποίου εύρίσκεται έρρδς άρκετδς καί καθαρός, 
δύναται νά διατηρήσή τό βάρος του χωρίς νά ρη-

1 ^ ·
Ποτά δροσιστικά.
1 G ίαννουαρίου. Ούδεμ% πρόοδο; είς τδν 1"δρω-
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π α —- ό  σφυγμός, 7 2  κατά λεπτόν*— Ουρα ολί
γα  καί λευκωματώδη.

Ποτά διουρητικά καί όλίγον φαγητόν.
4 7 — 1 8  Ιανουάριου. II ιδ ία  κατάς-ασις ύπάρ- 

χει —  τά οΰρα δμοίως λευκωματώδη.
1 9 — 20 ίανουρίου. Τά ουρα άφΟονέστερα, Εμ

περιέχουν δλιγωτάτην ποσότητα λευκώματος— 0 
Ί'δρωψ άνά-σάρκα ώλιγόστευσε σημαντικά τόσον 
εις τό πρόσωπον, οσον καί είς τάς χεϊρας.

26  ίανουαρίου. Τό πρόσωπον καί α ί χείρες 
έπανήλθον εις την φυσιολογικήν κατάστασιν τω ν —  
τά  ούρα άφθονα, δέν εμπεριέχουν ποσώς λεόκωμα.

2 7  ίανουαρίου. 0  ασθενής είναι καλά καί έκτο- 
τε χαίρει άκραν ύγε ία ν .—

0  πυρετός μη έχων τόν λόγον του είς ούδεμίαν 
οργανικήν άλλοίωσιν, άνάλογον της έντάσεώς του 
—  0  πόνος τοϋ λαιμοϋ ύπερτερών τά  τοπικά φ α ι
νόμενα* καί ταϋτα  μη έξηγοΰντα την εντασιν του 
πυρετοΰ— ή μετά τοΰτο λευκωματουρία καί δ 
ΰδρωψ άνά-σάρκα. Ολα τα ΰ τα , έπιπολαζούσης της 
Οστρακιάς, δίδουν τήν θετικότητα ότι ή περ ίπτω - 
σις αυτη, τήν δποίαν έξεθέσαμεν, ανήκει είς τάς 
σπανίας έκείνας περιστάσεις καθ άς, αί έξανθημα- 
τ ικ α ί άσθένειαι,παρουσιάζονται άνευ δερμικοΰ εξαν
θήματος.

Περίπτωσή δεύτερα
Γυνή τις Κερκυραία, πλύντρια, έτών 4 5 , κρά- 

σεως λυμφονευρικής, της δποίας τά  έμμηνα έπαυ
σαν πρό τεσσάρων έτών, έχαιοεν άκραν υγείαν μέ
χρι τοΰ μηνός Φεβρουάριου, καθ’ ήν έποχήν έλαβε 
Βρογχίτιδα.

Περί τήν 1 1ην Μαρτίου, διαρκοΰντος είσέτι τοϋ 
βηχός καί μικράς δύσπνοιας με σφυρίσματα είς τό 
στήθος, κατά τό λέγειντης, ήσθάνθη κακουχίαν με- 
γίς-ην μετ αδυναμίας, καί έλαφρά ρίγη παρακολου- 
θηθέντα ύπό σφοδροΰ πυρετοΰ —  κεφαλαλγίας —  
ναυτιών άνευ έμέσεων — καί πόνου δυνατοΰ εις τόν 
λαιμόν μέ δυσκολίαν καταπόσεως. Τά φαινόμενα 
ταϋτα  ύπεχρέωσαν τήν πάσχουσαν νά κάμη άφ α ί-  
μαξίν τινα.

Τήν 1 2ην Μαρτίου προσκληθείς,εύρον αύτήν π α-  
ραπονουμένην ενεκα σφοδροΰ πόνου έδρεύοντος εις 
τόν λαιμόν —  ανησυχίας —  μεγάλης καύσεως καί 
αϋπνίας, ή  Θερμοκρασία τοΰ δέρματος ήτο ηύξη- 
μ έ ν η  —— δ σφυγμός πλατύς καί εΰπίεστος ( 8 0 —  
8 4 κατά λεπτόν) —  τό δέρμα ξηρόν— ύπήρχε
βήξ·

II έπίκρουσις έδοσεν ηχον φυσιολογικόν καθ’ ό- 
λον τό στήθος, ή  άκρόασις ευρεν ήχον ρογχώδη με- 
μ-.γμένον μέ φλύκταινας μεσαίου μεγέθους εις τήν 
εισπνοήν τε καί έκπνοήν τοΰ άριτεροϋ πνεύμονος 
πρός τό κατώτερον καί έξωτερικόν αύτοΰ μέρος' 
ύπήρχεν ήχος συρίζων είς τάς δυνατάς είσπνοάς τοΰ 
ανώτερου μέρους τοϋ δεξιού πνεύμονος — φ λυκτα ι
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νώδης ήχος είς τό κάτω ήμισυ τοϋ ίδίου πνεύμο- 
νος, μέ φλύκταινας μεσαίου μεγέθους, άνθισταμένας 
είς τήν ρήξιν καί άφθονεστέρας είς τήν εισπνοήν η 
τήν έκπνοήν. Α ί άποχρέμψεις ήσαν όρροβλεννώδεις.

Η καρδία, έντός τών φυσιολογικών δρίίον εύρι- 
σκομένη, δίδει τόν πρώτον αύτής ήχον φυσιολογι
κόν, παρακολουθούμενον ύπό φυσήματος μαλακού, 
γλυκέος έχοντος τήν μεγαλητέραν αύτοϋ έντασιν 
είς τό αορτικόν στόμιον" τόν δέ δεύτερον αύτής 
ήχον δίδει καθαρόν, ΐπ ά ρ χ ε ι φύσημα ^διαλέϊπον 
καί κάποτε συνεχές, είς τά  χονδρά αγγεία  τοϋ 
λαιμοϋ.

Χείλη έρυθρά —  γλώσσα ερυθρά είς*τά]πλάγια  
καί κεκαλυμμένη ύπό βλεννώδους στρώματος —  
δίψα —— ανορεξία —  τά ύπερώία τόξα καί τό υπε
ρώιον ίστίον έρυθρά —  αί άμυγδαλαί καί δ φάρυγξ 
έρυθροί —  αί άμυγδαλαί όλίγον έξογκωμέναι —  
βρα/νότης τής φωνής ανεπαίσθητος —  κατάποσις 
δύσκολος —  ναυτία ι καί μ ία  έμεσις χολώδης —  
τίποτε είς τόν έντερικόν σοίλήνα —  ούόεμία ύπο- 
χώρησις πρό δυο ήμερών —  κεφαλαλγία —  βόμ— 
βοι τών ώτων —  καί μεγίστη ανησυχία καί αϋ
πνία.

0  πυρετός καί ή κακουχία μή έξηγούμενα διά  
τών τοπικών φαινομένων —  ή μεγίστη ανησυχία 
μή ανάλογος με τον πυρετόν, μέ έκαμαν νά δπο- 
θέσω προσεχή άναφάνησιν έξανθήματός τίνος" καί 
μάλλον της όστρακιας, διά τόν πόνον τοΰ λαιμοϋ 
καί τήν έρυθρότητα της γλώσσης.

Εγινεν αυστηρά έξέτασις" άλλ’ εξάνθημα δέν 
ύπηρχεν.

ίδρω τικά ποτά —  φ ιάλαι πλήρεις θερμοΰ δδα- 
τος είς τους πόδας —  καί νηστεία.

Περί τήν 3ην ώραν μετά μεσημβρίας, ή άρρω
στος εύρίσκεται είς τήν αυτήν κατάστασιν" εξάν
θημα δέν έπαρουσιάσθη.

Περί τό μεσονύκτιον ή άνησυχία μεγαλητέρα καί 
ούδέν εξάνθημα.

Τήν 1 3 η ν —  Η άσθενής αισθάνεται έαυτήν καλ
λίτερα καί έκοιμήθη περίπου μ ίαν ώραν. Ανησυχία 
όλιγοηέρα —  ό πόνος τοΰ λαιμοϋ διαρκεΐ —  τό 
δέρμα έφιδρωμένον —  σφυγμός μαλακός (8 0 —  
8 4  κατά  λεπτόν) —  τά ύπερώϊα τόξα, τό ύπερώ'ίον 
ίστίον, α ί άμυγδαλαί καί δ φάρυγξ, παρουσιάζουν 
μικράν τινα έρυθρότητα, άνευ έπαισθητής έξογκώ- 
σεως —  γλώσσα έρυθρά είς τά πλάγ ια , καλύπτε
τα ι ύπό βλεννώδους στρώματος —  άνορεξία —  
έλαφραί ναυτία ι άνευ έμέσεων—  ούδεμία ύποχώ- 
ρησις.

Βήξ συχνός, μαλακός — 1 αποχρέμψεις δρ^οβλεν- 
νώδεις —  ρογχώδης ήχος είς τό άνω μέρος τοϋ 
άριστεροΰ πνεύμονος, καί φλυκταινώδης μεσαίος, 
είς τήν εισπνοήν καί έκπνοήν, έδρεύων εις τό κάτω  
ήμισυ τοΰ ίδίου.

Αναπνοή σκληρά είς τόν δεξιόν πνεύμονα, είς τ&
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ΐξωτερικόν κατώτερον ήμισυ τοΰ δποίου, ακούονται 
φλύκταιναι διακεχυμέναι, μεσαίου μεγέθους και 
εύκόλίος ρηγνυόμεναι. Κάνέν εξάνθημα.

Ποτά μαλακτικά  —  ίδρωτικά —  καί σεραπιον 
αποχρεμπτικόν.

Τό έσπέρας. Ούδέν εξάνθημα —  βήξ σπανιώτε- 
ρος—  σφυγμός, 8 0  —

Τήν 1 4ην. —  0  σφικτικός πόνος τοΰ λαιμοϋ 
ακολουθεί π λτν ελαφρότερος* τό έσωτερικόν τοΰ 
λαιμοϋ παρουσιάζει ροδανώδη έρυθρότητα, άνευ 
έπαισθητης έξογκώσεως —  δέρμα μ.αλακόν έφ ι
δρωμένον —  σφυγμός, 7 2  κατά λ επ τό ν—  θερ
μοκρασία φυσιολογική —  δ βήξ καί τά  βρογχικά 
φαινόμενα ώλιγόστευσαν —  ούδέν έξάνθημα —  
Η. άρρωστος έκοιμήθη τέσσαρας ώρας καί ζητεί νά

? «γ η ·
Εξακολούθησις τών ιδίων μέσων —  παραχωρη- 

σις φαγητοϋ.
Τήν 1 5ην. —- Π άσθενής δέν παραπονεΐται είμή 

άπό αικρόν τινα  βήχα καί έκοιμήθη καλά.
Εξακολούθησις τοΰ άποχοεμπτικοΰ σεραπίου.
Τήν 1 9ην. —  Εκ νέου προσεκλήθην καί εύρον 

τήν άσθενή παραπονουμένην ενεκα βηχός καί με
γάλης άδυναμίας, έτ ι δέ έξοιδήσεως τοϋ προσώπου.

Μέ είπεν οτι τήν 1 6 ην, αίσθανομένη έαυτήν κα
λά, έξήλθε τ?ίς οικίας καί έβράχη είς τόν δρόμον. 
Ίήν νύκτα έπέρασεν άνήσυχος μέ βάρος δυνατόν 
είς όλον τό σώμα καί βαρυντικούς πόνους είς τά  
άκρα, έτι δέ καί μέ βήχα" τά  φαινόμενα ταΰτα  
ηυξησαν, καί τήν 18ην ήσθάνθη δυσκολίαν είς τάς 
κινήσεις τών δακτύλων.

Καθ’ ήν στιγμ ήν τήν παρετήρησα έπαρουσίαζεν. 
οίδημα, ού σμικρόν, είς τά  κάτω  άκρα, μέχρι τών 
άστραγάλων —  έξοιδημένας —  πρόσωπον
αρκετά έξοιδημένον καί διατηροΰν κοίλωμα ύπό 
τήν πίεσιν —  βλέφαρα ο ίδηματώ δη—  άχρωματι- 
σίαν γενικήν τοΰ σώματος, πρό πάντοιν τοΰ προ
σώπου —  σφυγμόν 7 6  κατά λεπτόν —  τίποτε ά - 
ζιοσημείωτον είς τόν πεπτικόν σιολήνα, Τά ουρα 
δλίγα, βαθύχροα, καί άφρώδη, κατακρημνίζοντα  
λεύκωμα διά τοΰ νιτρικοϋ όξέος καί τής βράσεως 
■—  έπαρουσίαζε τήν άναπνοήν ρογχώδη μέ φλυκτα ι
νώδη ήχον, άφθονον είς τό κάτω  ήμισυ δεξιόν, 
σπάνιον καί διακεχυμένον είς τό κάτω  ήμισυ άρι- 
ς-ερόν —  αποχρέμψεις όρροβλεννώδεις.

Ποτά κομμιώδη —  διουρητικά —  διατήρησις 
τής κλίνης.

Τήν 20ην. —  Η αύτή κατάστασις ώς πρός τόν 
δδρωπα άνά-σάρκα —  τά ουρα λευκωματώδίί], βα- 
Ούχροα.

Εξακολούθησις τώ ν διουρητικών —  θείί'ας μα- 
γνησίας ώς καθάρσιον.

Τήν 24ην.—  Τά οιδήματα ώλιγόστευσαν τά μέ
γ ισ τα , ουτω καί ό βήξ καί τά  τοπιπά φαινόμενα 
τής βρογχίτιδος. Τά ουρα καθαρώτερα καί άφθο-

νέστερα, δίδουν όλιγώτατον κατακρήμνισμα διά 
τοΰ νιτρικοϋ δξέος.

Εν έκδόριον είς τό στήθος —  διουρητικά.
Τήν 2 8 η ν .—  Τά οιδήματα μόλις έπαισθητά —  

τά ουρα καθαρά μόλις θολόνονται διά τοϋ νιτρικοϋ 
όξέος —  βήξ μαλακός, άλλ’ όλίγον συχνός —  σφυγ
μός, 7 2  κατά λεπτόν.

Αποχρεμπτικά.
Τήν 30ην. —  Τά οιδήματα έζελιπον—  τά  ου

ρα άφθονα μή λευκωματώδη —  φλυκταινώδης ήχος 
μεσαίος είς τό κάτω ήμισυ δεξιόν καί ολίγος είς τό 
άριστερόν.

Αποχρεμπτικά.
Τήν 4ην Απριλίου μικρός τις βήξ διαρκεΐ είσέτι, 

άλλ’ ή άσθενής ούδεμίαν δ ία ιταν διατηρεί.
Η περίπτωσις αΰτη συμπεπλεγμένη μετά Βρογ

χίτιδος, καί παρουσιασθεΐσα διά σφοδροΰ πυρετοΰ 
1—  πόνου τοϋ λαιμοϋ —  έρυθρότητος τούτου καί 
τής γλώσσης— λευκοψατουρίας τέλος,μετά ταϋτα , 
καί υδρωπος άνά-σάρκα, ανήκει βεβαίους είς τήν 
όστρακιάν άνευ τοϋ δερμικοΰ έξανθήματος.

Τ. Π.
■ ~wgX5XS»~ 11 — ----

ΣΥΛΛΟΓΗ Λευκαοιων ’Επιγραφών κτλ.
(Συνεχεία, ΐδε έ .  φυλλάδιον)

5 .
§. ά. Εξεδόθη, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Πετρι- 

τσοπούλου (α), ύπό τοΰ Σουϊδοΰ περιηγητοΰ N or- 
den, τό 1 7 5 2 ,  έν τω  αύτοϋ L eltrcs et observa
tions, Lett. XVII. pag. 199 , ύφ’ ούτινος καί 
διακατείχετο. Εξεδόθη δέ καί ύπό τοΰ αύτοϋ Πε- 
τριτσοπούλου τω  1 8 2 4 ,  έν τώ  αύτοϋ Saggio  
sto iico su ll’ eta di L eucad ia  sotto il dominio 
de’ Rom ani e succcssiv i conquistatori, pag. 
2 7 , έξ ούθεν καί ήμεΐς τό άντίγραφον έλάβομεν.

A VT. KAIC. ΑΝΑΡΙΑΝ.
II ΠΟΑΙΟ ΛΕΥΚΑ Α 
APETHC ΕΝΕΚΕΝ ETAAIMONIAC 
ΚΑΙ ETEPFECIAC THC EIC 
THN ΠΑΤΡΙΑΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΚΑΤΑ  
ΠΑΝΤΑ ΤΡΟΠΟΝ ΠΕΠΟΛΙΤΕΪΘΑΙ

Τό σχήμα τοΰ C άντί τοΰ 2 , μάλιστα  κατά τους 
χρόνους τοϋ λδριανοϋ ( 1 1 7  μ. X.) μας άναγκάζει 
νά ύποπτευθώμεν, ότι ή έκδοσις τοΰ Κυρ. Πετρι- 
τσοπούλου δέν είναι κατά πάντα άκριβής ώς πρός 
τήν παλαιογραφίαν" μ άλιστα  τό Ε πιθανώτατα ειχε 
τό σχήμα τοΰ C μετά τής κεραίας ένδον. II π α -  
λαιογραφική αΰτη παρατήρησις, αν καί άδιαφορος 
είς προσδιορισμόν τής έποχής, καθά όμολογοϋ^έ- 
νης, είναι όμως πολυ άναγκαία είς την ακριβή

(α) Sagg. S lor. sull’ e ti di Leucadia sotlo II dum. de, 
Uom. cc pag. 27.
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γνώ σιν τής Λευκαδίας Παλαιογραφίας, ητις τά μέ
γ ισ τα  συντείνει είς δ ιαφώ τισή  τών εγχωρίων Ε
πιγραφών.

§. β\ 0  ά. στίχος συμ.πληρωτέος Α ίτιατικγ), ώς 
απ α ιτε ί τδ άπαρέμφατον πεπολιτεΰθα, (γρ. πεπο- 
λιτεϋσθαι).

0  έ. καί ς . ήδικήθησαν πολύ ίιπδ τοϋ τύπου 
(είμή τδ λάθος είναι τοΰ γλύπτου), καί ούδέ σύν
ταξιν, ούδέ νόημ.α Ιχουσιν. Η επομένη Πάριος Επι
γραφή, ή καθ' δλα σχεδόν δμοία τής ήμετέρας, 
δύναται νά μας όδηγήση πρδς την διόρθωσίν των. 
»Η Βουλή καί ό δήμος ΠραξικλήνΝεομήδους έτίμ,ησεν 
»τό έβδομον χρυσώ στεφάνφ . . . .  αρετής ένεκεν 
»καί εύνοιας καί εύεργεσίας τής είς τήν πατρ ίδα,κα ί 
»έπί τή πρδς τούς θεούς εύσεβείοί καί έπί τω  κατά  
«π άντα  τρόπον άριστα πεπολιτεϋσθαι» (α).
Ι ία τά  ταύτνιν οί ήδικημένοι τής ήμετέρας στίχοι 
διορθωτέοι ουτω" «Κ αί έπί [τω] κατά πάντα  τρό
πον [άριστα] πεπολιτεϋ[σ]θαι.»

II τοΰ λόγου τέλος άπόδοσις είναι τό έξωθεν 
νοούμενον «Εστησεν» ή «Ανές-ησεν» ή «Ανέθηκεν» 
ή «Ανδριάντι έτίμησεν» κτλ. ώς τοΰτο πλεΐσται 
Επιγραφαί και Ε πιγράμματα βεβαιοϋσιν, ών τινές 
μέν ρητώς περιέχουσιν, τινές δέ παραλλείπουσι την 
άπόδοσιν ταύτην, καθά ευκόλως ΰπακουομένην (β).

§. γ 7. 0  μόνος σχεδόν τών Ελλήνων Ιστοριο
γράφων, δστις περί Αδριανοϋ έκτενέστερον έπραγ- 
ματεύθη, είναι Δίων όΚάσσιος (γ). Παρ’ αύτοΰ μαν- 
Οάνομεν, δτι δ Αύτοκράτο)ρ ούτος «τάς πόλεις τάς 
»τε συμμαχίδας καί τάς ύπηκόους μεγαλοπρεπέ- 
»στατα  ώφέλησε. Πολλάς μέν γάρ καί είδεν αύτών, 
»δσας ούδείς άλλος Αύτοκράτωρ, πάσαις δέ είπεΐν 
«έπεκούρησε, τα ΐς μέν υδοιρ ταΐς δέ λιμένας, σίτον 
»τε, καί έργα, καί χρήματα, καί τ ιμ άς  άλλαις 
» άλλας διδούς.» (δ). Εκ τής Ιστορικής ταύτης πα-  
ραδόσεως, ήτις άρκεΐ νά έγκωμ,ιάστι τόν άνδρα, δυ- 
νάμεΟα, δχι πάντνι άπιθάν&ις, νά είκάσωμεν δτι 
καί έν ττί ΰπηκόοι Αευκάδι ήλθεν ό Αδριανδς· γίνε
ται δέ ισχυρότερα ή εικασία μας, διά τής ίδέας τής 
Επιγραφής· «ενεκεν εύδαιμονίας καί εύεργεσίας τής 
την πατρίδα ήτις έστι παράλληλος τί) ρηθείση τοΰ 
Δίωνος' «πάσαις δέ ώς είπεΐν έπεκούρησε, ταΐς 
»μέν υδωρ ταΐς δε λιμένας, σίτον τε, καί εργα, καί 
«χρήματα καί τιμάς άλλαις άλλας διδούς.» Ωσαύ
τω ς ό αύτός Ιστορικός λέγει έμμ-έσως πώς, δτι 
έπλευσε περί τήν Λευκάδα ό Αύτοκράτωρ* «χρή
μ α τα  πολλά καί σίτον έτήσιον, τήν τε Κ εφαλλη
νίαν ολην τής Αθηναίοις έχαρίσατο.» (ε) δπως δη
λαδή καρποΰνται αύτήν, εύφορον ούσαν. Πώς δέ 
ήδύνατο έν τή  άπεράντω Αύτοκρατορία του νά έν- 
Ουμ,ηθή τήν δλίγην γην τής Κεφαλληνίας, η γνοι- 
pioij τήν εύφορίαν αύτής, άν δέν ύποθέσωμεν, δτι

(α) Roeckhius Corp. Incrips. Gr. Ν. 2376 . (β) loan.
Franzius Elem. Epigraph. Grec. pag. 3 30  κ α ιέ ί ΐς .  (γ) Βιβ. 
S 0 '. (S )  Αύτο'Ο. 8. (ε) Α,ύτοθ. §. 10 ,

τήν έπεσκέφθη καί ελαβεν αύτοϋ πλησίον τάς αναγ
καίας ειδήσεις; Καί ιδού έ'τερος λόγος, δστις έπί 
μάλλον ισχυροποιεί τήν εικασίαν μας.

Διά την εύεργετικήν λοιπόν καί γενναίαν διάθε- 
σιν, ήν δ Αύτοκράτωρ ούτος έδειξεν, δτε μετέβη 
είς τήν υπήκοον Λευκάδα (1 1 8 — 1 3 6  μ. X .), οί 
κάτοικοι τής πόλεο^ς ταύτης, εύγνωμονοΰντες, άνή- 
γειραν αύτώ Ανδριάντα έπιγράψαντες τήν προκει- 
μ,ένην Επιγραφήν.

-------------- ·=5^©®©5ΞΞ3ΐ—.-------------

II ΣΓΝΤΕΤΡΙΜΜΕΝΙΙ ΚΛΡΑΙΑ.
Ποτέ 5 b  ήκουσα νά όμιλώσι χερί αλη

θούς ερωτος, οστις νά ρ.η ηναι κατα- 
τεδλιμ^ε’νος άπο τά δεινά τοΰ βίου, 
άτινα, ώς σκώληξ, κατατρώ-|·ουσι τά 
φύλλα τοΰ ρο;δου, αύτοΰ τοΰ γλυκύ
τερου προϊοντος τοΰ έαοος.

(M iddleton.)
Εκείνοι οίτινες παρήλθον τό στάδιον τό έπιδεκ- 

τικόν νεαρών αίσθημ,άτων, η άνετράφησαν είς τήν 
αδιαφορίαν βίου εύθύμου καί ασώτου, συνηθίζου- 
σιν, ώς έπί τό πλεΐστον, νά γελώσιν είς τάς περί 
έρωτος διηγήσεις, θειοροϋντες τάς περιγραφάς π ά 
θους ρωμ.αντικοΰ ώς εικόνας φανταστικάς τών διη- 
γηματολόγων καί τών ποιητών. Ομως αί περί τής  
ανθρωπίνου φύσεως παρατηρήσεις μου, μέ παρεκί- 
νησαν νά συλλάβω άλλην ιδέαν, μέ κατέπεισαν, δ τ ι, 
άν καί κατ έπιφάνειαν τό πάθος δυνατόν νά ηναι 
ψυχρόν καί άδιάφορον, έ’νεκα τών φροντίδων τοΰ 
κόσμου τούτου, ή άνεπτυγμένον μέ τά μειδ ιάματα  
τής νεωτέρας συναναστροφής, έχει μολοντούτο φλό
γας κεκρυμμένας είς τά βάθη τής ψυχροτέρας καρ- 
δίας, α ίτινες, δταν άπαξ άνάψ&^σιν, καθίστανται 
όρμνίτικαί καί ένίοτε καταστρεπτικαί είς τά  απο
τελέσματα των. Trj άληθεία, π ιστεύω τήν τυφλ.ήν 
θεότητα καί ολας τάς διδασκαλίας της. Πρέπει νά 
τό μαρτυρήσω. —  Παραδέχομαι, δτι είναι δυνατόν 
νά κατασυντριφθώσι καρδίαι, καί ή αποτυχία τοΰ 
έρωτος νά έπιφέρ·/} θάνατον, τοϋτο δεν τό νομίζω  
ασθένειαν πολύ εξολοθρευτικήν είς τόν άνδρα, πλήν 
είμα ι σταθερώτατα πεπεισμένος, δτι πολλάς ερα
σμίους γυναίκας καταβιβάζει άώρως είς τόν τάφον.

Ο άνθρωπος είναι τό πλάσμα τοΰ συμ.φέροντος 
καί τής αλαζονείας, ή φύσις του τόν ωθεί είς τήν 
πάλην καί τόν θόρυβον τοΰ κόσμου, ό έρως δέν 
είναι είμή ό στολισμ.ός τής νεαράς του ήλικίας, η 
άσμα άδόμενον είς τά  μεταξύ τών πράξεων κενά. 
Ζητεί φήμην, εύτυχίαν, κατοχήν έπί τών ανθρω
πίνων πνευμάτων καί δεσποτείαν έπί τών συνα- 
δελφών του. Α λλ’ άπας δ βίος τής γυναικός εΐναι 
ιστορία παθών, ή καρδιά της είναι τό παν, ή αλα
ζονεία της αγω νίζετα ι είς τό ν’ άποκτήση άρχήν, 
ή φιλαργυρία της ζητεί κεκρυμμένους θυσαυρούς.

Είς τόν άνδρα ή  άποτυχία τοΰ έρωτος δύνατα ι 
ν« έπιφέρ^ πικροτέρας τινάς όδύνας, καταπληγώ 
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νει ναί μέν α ισθήματα τινα  τρυφερότητος, κατα 
κερματίζει ευτυχείς τινας προσδοκίας, πλήν είναι 
όν ένεργητικόν, δύναται νά διασκεδάσ?) τούς λ υ 
πηρούς στοχασμούς του είς τόν κύκλον διαφόρων 
ένχσχολήσεων, ή νά καταβυθισθίί είς τήν πλημμ,ύ- 
ραν τής ηδονής, ’ή , έάν ή σκηνή τής αποτυχίας 
καθίσταται πολύ δεινή, νά μεταλλάξϊ} κατ’ αρέ
σκειαν τήν κατοικίαν του, καί λαμβάνων, ούτως 
είπεΐν, τάς πτέρυγας τής πρωίας, δύναται «νά φύγη 
είς τά  πλέον άπότομα μέρη τής γής και νά μείντι 
είς άνάπαυσιν.»

Αλλ ό βίος τής γυναικός είναι σταθερός, περιοι- 
ρισμένος καί σκεπτικός" αυτη είναι μαλ^λον ό σύν
τροφος τών ίδιων της διαλογισμών καί αισθημά
των- άν δε ταΰτα  μ,εταβληθώσιν είς λύπας, ποΰ θά 
προστρέςει πρός παραμ.υθίαν ; 0  άγών της συνίστα- 
ται εις τό νά ερωτευθ-ij καί νικηθγί, και έάν άπο- 
τύχη ή δυστυχής είς τόν έρωτά της, τότε ή καρ
δία της ομοιάζει τό φρούριον έκεΐνο, τό όποιον 
κατακυριεύεται, έκπορθεΐται, έγκαταλείπεται καί 
μένει έρημον.

Πόσοι λαμπροί όφθαλφοί άμαυροΰνται, πόσαι 
μαλακαί παρειαί ώχριώσι, πόσα προσφιλή πλάσ-  
μ.ατα φθίνουσι καί κατακρημνίζονται εις τόν τάφον, 
χωρίς νά δυνηθ'Τί ούδείς νά έκφραση τό αίτιον τό 
όποιον κατέστρεψε τήν έρασμιότητά τω ν ! Ώς ή 
περιστερά περιβάλλει μέ τάς πτέρυγας τά πλευρά 
της, ινα σκεπάσν) τό βέλος τό δποΐον κατατήκει 
τά ζω τικά  της μέλη, ουτω κάμνει καί ή γυνή 
διά νά κρύψη άπό τά  ό'μματα τώ ν άνθρώπων 
τας βασάνους καί τάς ταλαιπωρίας τοΰ κατα- 
σπαρακτικοΰ πάθους της. 0  ερως τρυφερας τίνος 
παρθένου είναι πάντοτε προφυλακτικός καί ήρεμος, 
καί δταν ήναι εύτυχής, μόλις έκφράζει μίαν εύχά- 
ριστον πνοήν' δταν δέ τούναντίον, τόν θάπτη είς τά 
ένδόμυχα τής καρδίας της, τον άφίνει νά λάβιο 
ρίζας βαθύτερα, καί νά περιθάλπ/ι τούς μελαγχο- 
λικούς στοχασμούς της μεταξύ τών έρειπίων τή ; 
ήσυχίας της. Μετ’ αύτής ή έπιθυμία τής καρδίας 
έκλείπει, τό μέγα θέλγητρον τής ύπάρξεώς είναι 
πρός τό τέρμα του. Αύτη παραμελεί δλας τάς εύ- 
χαρίστους έζασκήσεις, αΐτινες φαιδρύνουσι τδ πνεΰ
μα, έπιταχύνουσι τούς παλμούς, καί διατηροΰσι τήν 
τακτικήν κυκλοφορίαν τοΰ α'ίματος. II άνάπαυσίς 
της είναι διακεκομμένη, ή γλυκεία άνάπαυσίς τοϋ 
ύπνου ποτισμένη μ.έ τό φάρμακον τών μελαγχολι
κών ένυπνίων «ξηρά λύπη άπορροφα τό α ίμα της,»  
έ'ως ού τό άσθενές της σχήμα π ίπτε ι ύπδ τής έλα- 
φροτέρας ές&ιτερικής προσβολής. Παρατήρησον δέ 
αύτην μετ όλίγον, καί θέλεις εΰρεΐ τήν φ ιλίαν δα- 
κρύουσαν έπί τοΰ άωρου τάφου της καί έκπληττο- 
μένην, πώς έκεινη, ήτις όλίγον πρότερον έλαμπε 
με ολους τούς άκτινοβολισμούς τής ύγείας καί τής 
καλλονής, κατεβιβάσθη τόσον ταχέως, γινομένη τοΰ 
σκότους ό κάτοικος καί τών σκωλήκων τό βρώμια.

©έλουσιν είπεΐ, δτι προσβολή ψύχους, η τυχα ία  τις 
άσθένεια τήν κατ^ντησεν είς τόν τάφον* καθότι 
ούδείς γνωρίζει τήν ψυχικήν άσθένειαν, ήτις  κατέ
βαλλε προηγουμένου τάς σω ματικάς της δυνάμεις 
καί τήν κατέστησε τοσοΰτον εύκολον θΰμα είς τό 
δρέπανον τοΰ θανάτου.

Αυτη ομοιάζει τό τρυφερόν έκεΐνο δένδρον, τό 
δποΐον είναι δ στολισμός καί ή καλλονή τοΰ ά λ 
σους, χάριεν είς τό σχήμα του, ζωηρόν είς τόν χρω
ματισμόν τών φύλλων του, άλλά μέ τόν φθοροποιόν 
σκώληκα είς τάς ρίζας του. Τό εύρίσκομεν αίφνης 
μαραινόμενον, δτε ώφειλε νά ήναι καί πλέον χλωρόν 
καί πλέον άνεπτυγμένον. Τό βλέπομεν νά ξηραί
νεται είς τούς κλαδίσκους του καί νά άπεκδύεται 
βαθμηδόν τά φύλλα του, έως ού, φθαρέν καί γυ -  
μνωθέν έξ όλοκλήρου, π ίπ τε ι καί είς αύτήν τήν 
νηνεμίαν τοΰ δάσους, καί καθώς παρατηροϋμεν τό 
ώραΐον του πτώ μ α , είς μάτην προσπαθοΰμεν νά 
άναπολήσωμεν είς τήν μνήμην μας τό αίτιον τό 
δποΐον ήδύνατο νά έπιφέρη τοιοΰτον δλέθριον απο
τέλεσμα.

Είδον πολλάκις γυναίκας κατατηκομένας, παρη- 
μελημένας, καί έξαφανιζομένας βαθμ,ηδόν άπό τό 
πρόσωπον τής γής ώς άν άνυψοΰντο σχεδόν είς 
τούς Ούρανούς, καί έπανειλημμένως έφαντάσθην δτι 
ήδυνάμην ν’ άνιχνεύσω τόν θάνατόν των είς τά διά
φορα α ίτ ια  μαρασμοΰ, ψύχους, άσθενείας, άδυνα- 
μ.ίας, μελαγχολίας, εως ού έφθασα είς τό πρώτον 
σύμπτωμα, τοΰ άποτυχόντος έρωτος. Μοί έδιηγή- 
θησαν έσχάτως £ν παράδειγμα τοιούτου είόους, καί 
έπειδή είναι καλώς εγνωσμένα τά  περιστατικά είς 
τόν τόπον είς τόν δποΐον έλαβον χώραν, θέλω τα  
έκθέσει λεπτομερώς ώς μοί τά έπερίγραψαν.

Εκαστος οφείλει νά ένθυμήται τήν τραγικήν 
σκηνήν τοΰ νέου Ε ——1 τοΰ ΐρλανδοΰ φ ιλοπατρι- 
δος, καθότι ήθελεν είσθαι πολύ λυπηρόν νά λησμ.ο- 
νηθτί τόσον ταχέοις. Διαρκουσών τών ταραχών έν 
ίρλανδία, έδικάσθη, κατεδικάσθη καί έθανατώθη 
έπί συνωμοσία. Η οίκτρά τύχη του έπροξένησε |3α- 
θυτάτην έντύπωσιν είς τήν κοινήν συμπάθειαν. ΙΙτο 
νέος είς άκρον έπιμελής, γενναίος, ίκανώς προι
κισμένος έν τέλει μέ δλα εκείνα τά προτερημ.ατα 
τά  όποια έπιθυμεϊ τ ις  νά βλέπη είς ένα νέον. Η 
μεγαλόψυχος και άτάραχος διαγωγή του καθό υπο
δίκου, ή εύγενής άγανάκτησις μέ τήν όποιαν άπεύ- 
θυνε τήν κατηγορίαν κατά τής πατρίδος του, ή 
εύγλωττος έκδίκησις τοϋ όνόματόςτου, καί ή πα-  
θητικω τάτη έπίκλισις πρός τούς άπογόνους του κατα  
τήν άπαίσιον στιγμήν τής καταδίκης του, δλα ταΰτα  
κατεσπάραξαν τά  ένδόμυχα τής γενναιοτέρας ψυχής 
καί ήνάγκασαν ώς κα'</αύτούς τούς έχθρούς του να 
άγανακτήσωσι κατά τής άδικου πολιτείας,ήτις έθέ- 
σπισε τήν καταδίκην του.

ΙΙτο δμως μία ψυχή τήν άδημονίαν τής όποιας 
ήθελεν είσθαι άδύνατον νά τήν περιγράψνι τις.
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Είς εϋτυχεστέρας ήμέρας καί αίσιωτέρας τύχας, 
ελαβε τήν συμπάθειαν και κατεκυρίευσε το α ίσθη
μα ωραιότατη; καί άξιοτίμου νέας, της θυγα- 
τρός περίφημου Ιρλανδού δικηγόρου. Τον ήγάπα  
μέ τον θερμότατον ζήλον άγνοΰ παρθενικοΰ έρω
τος, καί δτε παν αξίω μα τοϋ κοινωνικοϋ βίου 
έπέπεσεν εναντίον του, ότε ή ευτυχία του έςέλιπε 
καί ή δυστυχία όμοΰ μέ τους κινδύνους περιεκύκλω- 
σαν τό δνομά του, αΰτη έτι θερμότερον τδν ήγάπα  
δι’ αύτά τά παθήματά του. Εάν λοιπήν ή οίκτρά τ ύ 
χη του διήγειρε τήν συμπάθειαν καί αύτών τών εχ 
θρών του, όποια ώφε'.λε νά ηναι ή άδημονία καί ή 
λύπη εκείνης, τής όποιας τήν ψυχήν κατεκυρίευεν ή 
είκών του ! Ας δμιλήσωσιν έκεϊνοι, οιτινες ελαβον 
τήν πικρίαν τοϋ νά ίδωσιν άπροσδοκήτως κεκλει- 
σμένας τάς θύρας τοϋ τάφου, μεταξύ αύτών καί τών 
προσφιλέστερων των έπί τής γής αντικειμένων’ ας 
όμιλήσωσιν εκείνοι, οιτινες έκλείσθησαν εξωθεν τών 
θυρών, καί έμειναν είς ψυχρόν καί έρημον κόσι/.ον, 
άπό τόν όποιον έξέλιπε παν ο ,τι ήγαπατό καίήγάπα.

Αλλ δποία ή φρίκη τοιούτου τάφ ο υ ! τοσοΰτον 
στυγεροϋ καί άτιμου! δέν ητο τίποτε είς τήν ένθύμη- 
σιν τό όποιον ήδύνατο νά καταπραόν^ τήν λύπην 
τοϋ αποχωρισμού, ούδεμία έξ εκείνων τών γλυκυ-  
τάτω ν αν καί μελαγχολικο^τάτων περιστάσεων, α ΐ
τινες καθιστώσι τήν έκλείπουσαν σκηνήν προσφι- 
λεστέραν, ούτε άλλο τ ι ινα συγχώνευσή τήν λύπην 
είς εκείνα τά  ιερά υάκρυα, τά π ίπτοντα  ώς ή δρό
σος τοΰ ούρανοϋ, όπως άναζωπυρωθή ή καρδία της 
είς τήν τελευταίαν στιγμήν τής αγωνίας.

ίνα  κατασταθή ή θέσις της πλέον έρημος, προσε- 
τέθη καί ή δυσαρέσκεια τοΰ Πατρός της, ενεκα 
τής άτυχοΰς κλίσεώς της, ήτις έπέφερε τήν έξο- 
ρίαν έκ τής πατρικής στέγης. Ητο αδύνατον ομως, 
ή συμπάθεια καί αί άγαθαί προαιρέσεις τών φίλων 
νά τήν άποδιώξωσιν έτ ι μάλλον, τούναντίον μ άλ ι
στα δέν έστερήθη ούδέ τής ελάχιστης παραμυθίας, 
καθότι ό Ιρλανδικός λαός είναι είς άκρον γενναίος 
καί εύαίσθητος καί έπετηρεΐτο μέ τόν πλέον εύπρο- 
σηγορον καί περιθαλπτικόν τρόπον ύπό τών πλου- 
σιωτέρων καί έγκριτωτέρο^ν οικογενειών. Την ώ δή- 
γουν εις τάς συναναστροφάς προσπαθοΰντες μέ 
παντός είδους ενασχολήσεις καί διασκεδάσεις νά 
καταστείλω σι τήν λύπην της καί νά τήν άποσπά- 
σωσιν άπό τήν τραγικήν σειράν τώ ν έρώτων της, 
άλλά τά πάντα είς μάτην. Είναι πληγαί τινες συμ
φοράς, α ΐτινες κατασπαοάττουσι καί κατακαίουσι 
τήν ψυχήν, προχωροϋσιν είς τήν ζωτικήν έδραν 
τής εύτυχίας καί τήν καταστρέφουσιν είς τρόπον 
ώστε δέν δύναται ούδέ ν’ άναβλαστήσνι ούδέ ν’ άν- 
θήσ/ι πλέον, Μέ έπιθυμίαν μάλλον έσύχναζεν είς 
τάς διασκεδάσεις, άλλ ’ εμενεν άπομεμονωμένη ώς 
είς τά βάθη τής έρημίας, περιπατούσα μέ σχήμα 
κατηφές και δεικνύουσα άδιαφορίαν πρός τούς πέριξ 
ευρισκομένους. Είχεν όμως μίαν εσωτερικήν λύπην,

ήτις περιέπαιζεν όλα τά  θωπεύματα τής φιλίας.
Εκείνος οστις μοι έδιηγήθη τήν ιστορίαν της,τήν 

εΤχεν είδεΐ είς έ'να χορόν, καί δέν δύναται νά πα- 
ρουσιασθή τ ι πλέον εκπληκτικόν καί οδυνηρόν είμή 
ή συναπάντησις περιελθούσης δυστυχίας εις τοιαύ- 
την σκηνήν. Νά την βλέπη τις περιπλανωμένην ώς 
φάντασμα, άπομεμονωμένην καί σκυθρωπήν, εκεί 
όπου τό παν είναι χαρμόσυνον, περιβεβλημένην μέ 
περιχαρή καί κομψά ένδύματα καί μέ πρόσωπον τό
σον ώχρόν καί άπελπισμένον ώς αν ήγωνίζετο ν ά
πο σπάση τήν τρισάθλιον καρδίαν της έπί τ ινα  σ τ ιγ 
μήν άπό τήν λύπην. Αφοΰ περιεφέρθη μέ βήμα ριγα· 
λόν καί άφηρημένην διάνοιαν είς τά  λαμπρά δωμά
τια  καί άναμέσον τοΰ χαρμοσύνου πλήθους, έκά- 
θησεν είς τά  βήματα τής ορχήστρας καί ρίψασα 
τριγύρω Sv σκεπτικόν καί τρέμον βλέμμα, τόόποΐβν 
έδείκνυε τήν άδιαφορίαν της εις τόν παρατηροΰντα 
αύτήν, άρχισε μέ τόν ίδιότροπον χαρακτήρα μιά; 
πληγωμένης καρδίας λυπηράν τινα  μελωδίαν. Είχε 
λαμπρότάτην φωνήν, άλλ’είς τήν παρούσαν περίς-ασιν 
ητο τόσον άπλή, τόσον συγκινητική, έξήρχετο άΐι,ό 
μίαν τοσοΰτον ταλαιπωρουμένην ψυχήν, ώς-ε έφείλ- 
κυσε την προσοχήν καί σιγήν τών παρευρισκομένων 
καί τούς κατεβύθισεν είς άκατάπαυστα δάκρυα.

Τό άληθέστατον τοΰτο καί συγκινητικώτατον γε
γονός δέν ήδύνατο είμή νά διεγείρω την συμπάθειαν 
ένός τόπου τόσον αξιοπαρατήρητου διά τόν ένθου- 
σιασμόν.Κατενίκησε τήν καρδίαν άρίς-ουτινός αξιω 
ματικού, οστις έξέφρασε πρός αύτήν τάς αφοσιώσεις 
του,σκεφθείς ότι, μ ία  ήτις άγαπ$ τόσον έ'να θανόντα, 
άναμφιβόλως οφείλει νά αίσθάνηται περισσοτέραν 
αγάπην δι’ ενα ζώ ντα. Αύτή άπέκρουσεν όμως τάς 
περιποιήσεις του, καθότι οί διαλογισμοί της άδια- 
λείπτως κατεβαρύνοντο, άναπολούσης εϊς τήν φαν
τασίαν της τόν πρώτον εραστήν της. Α λλ αύτός 
έξηκολούθησε τήν άφοσιωμένην πορείαν του, δέν 
έπές-ησε πολλήν προσοχήν εϊς τάς τρυφερότητάςτης, 
άλλ’ είς τόν έντιμον χαρακτήρα της έβεβαιώθη 
παρ’ αύτής δΓ αύτήν τήν ύπεροχήν του, τέλος κα- 
τώρθωσε νά λάβν? τήν χεΐοά της, πλήν μέ τήν σε- 
μνοτάτην έκφρασιν, ότι ή καρδία της σταθερώς καί 
άμετατρέπτως άνήκεν είς άλλον.

Ανεχώρησε μετ’ αύτής καί ύπήγεν είς Σικελίαν 
έλπ ίζω ν, ότι ή μεταλλαγή τοϋ τόπου ήθελε διασκε
δάσει τήν ένθύμησιν τών πρώτων της στεναγμών. 
Ητο μ ία  προσφιλής καί πρωτότυπος γυνή καί κα
τέβαλλε πασαν προσπάθειαν διά νά γίν^ εύτυχής, 
τίποτε ομως δέν ήδύνατο νά θεραπεύσω τήν σιω
πηλήν καί κατασπαρακτικήν μελαγχολίαν, ήτι; 
είχεν εισχωρήσει είς τά  ένδόμυχα τής ψυχής. Βαθ
μηδόν Ιπεσεν είς άνέλπιστον μαρασμόν καί έπ! 
τέλους κατεβιβάσθη είς τόν τάφον θύμα μιας συν
τετριμμένης καρδίας. Α. Π.
W ashington Irving. (Μετάφρ. εκ τοΰ Αγγλικοί!)
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ΙΣΤΟΡΙΑ τών γεωγραφικών ανακαλύψεων κλ.
(Συνέχεια, ι<5ι ΊτροΎίγούρ.βνον φυλλάδιον)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ γ '.
Π ερι Ε .Ι.Ιήνω ν, ( συνέχεια )  ιστορικός αιών.
Συστημαι* τών νεωτέρων έλλήνων φιλοσοφων.—  Ηρο'δοτος.— 

6  φιλολογικοί του άγων καί αποτέλεσμα.—  Οί διάπλοι του και 
άποδημίαι.—  Περιγραφή τών ΣκυΟών.—  Γνώσεις περι τών Αρι- 
μάσπων και Τριφρονων.— Ματαία αύτοΰ ερευνά περί τών υπίρβο- 
ρείων.—Αποτέλεσμ-α τοϋ κλιμ.ατος έπί τ ις  αύξήσεως τών κεράτων.
— Εκτασις τ ϊ ς  γνώσεως περί τών Σκυθών.—  Οί Κιμμέριοι τοϋ 
Βοσπο'ρου.—  Η φαινομένη άρχή των. —  Η Κασπία θάλασσα.—  
ΙΙροίο'του γνώσεις περί τών Βακτριανών καί της ίνδ ία ς .— Οί Ανα
τολικοί Αίθίοπες. —  Οί Γιγαντιαίοι Μυρμηκες τ ι ς  Ινδίας οί φυ- 
λάττοντες τον χρυσο'ν. —  Η  Α ίγυπτος. —  Οί δεισιδαίμονες. —  
όδοιπορία προς τον ΝεΓλον £αί Βουρνοϋ. —  όδοιπορία τών Νισ- 
atjiο'νων προς τον Νίγρον.—  6  γνωστός περίπλους τ?ς Α φρικ ίς  

ύπό τοϋ Βασιλέως Ν ιχώ . —  Πλοϋς τοϋ Σατάσπου. —  Ηροίότου 
άγνοια τ ι ς  δΰσεως. — ό  Ηριδανός ποταμός καί τά  ί>ιφαία δρη.
— Εμπορικόν επιχείρημα τών Ελλήνων. —  Σύνοψις.

Ενφ ο! ποιητά! Ελληνες διαιώνιζον τήν μνήμην 
τών εύδαιμόνων έκείνων μερών τής Δύσεως, έν οίς 
άθωότης καί άνάπαυσις ύπετίθεντο ότι ύπήρχον, 
ατάραχοι οί φιλόσοφοι ένησχολοΰντο εις τό νά συ- 
στησωσι κοσμολογικά συστήματα τόσον μεμακρυ- 
σμένα άληθείας όσον καί πιθανότητος, καί συνεχώς 
έοανίζοντο υλην έκ τών εύρυτάτων άποθηκών τής 
Ινδικής μυθολογίας. Λαμπρός μϋθος καί τολμηραί 
είκασίαι είναι φυσικοί πρόδρομοι έπιτυχοΰς έρεύνης, 
διεγείρουσαι τήν περιέργειαν καί διερεθίζουσαι τήν 
άνθρώπινον κρίσιν άναιδώς είς φιλοκέρδειαν, δι’ ής 
καί ή φαντασιωδεστέρα καί παραδοξοτέρα άγχίνοια  
ύποκινεΐται είς άνακάλυψιν τής άληθείας.

0  Θαλής (G00 π. X.) έδίδαξε τδ σφαιροειδές 
τής γης· Α λλ’ Αναξίμανδρος ό μαθητής του ε’ίκα· 
ζεν αύτήν κυλίνδρφ. ό  Λεύκιππος τή έδωκε σχήμα 
τυμπάνου, άλλοι έπροτίμησαν τό κυβικόν σχήμα, 
καί άλλοι άκολουθοΰντες τόν Ξενοφάνην καί Ανα- 
ξιμένην ένόμισαν αύτήν μέγα δρος εχον τήν βά- 
σιν κατά τήν άπειρον έκτασιν, καί τούς άστέρας 
πλέοντας έπι τής κορυφής του. 0  ΙΙρακλείδης π ά 
λιν, διάφορος τών άλλων κατά  τήν δοξασίαν, άπε- 
φαίνετο τήν γήν έχουσαν σχήμα πλοίου. Τάς αύτάς 
δοξασίας βλέπομεν καί παρ’ ίνδοίς, διδοΰσι είς 
τήν γήν τό σχήμα τοϋ Μ εροΰ  δρους, ή τοϋ μυστη
ριώδους πλοίου Αργό). Δυνάμεθα νά συγχωρήσω- 
μεν τούς Ελληνας έάν έπίστευσαν τοιαύτας άτοπους 
δοξασίας, θεωροΰντες ταύτας διδασκομένας σοβα- 
ροτάτως καί ύπό τών τότε πεπαιδευμένων. Ανθρω
ποι φύσει νοήμονες προθυμοποιούνται αεί έκ φιλο- 
μαθείας όρμώμενοι νά πιστεύωσιν, αμα δέ θησαυρί- 
σωσιν ιδέας, έπιφέρουσιν έλευθέραν κρίσιν. Λέγεται 
ότι πρώτος ό Αναξίμανδρος έσχημάτισε πίνακα τοϋ 
κόσμου. Οί δέΰποτιθέμενοι πίνακες τοΰ Σεσώστριδος 
καί τών παρ αύτοϋ τοϋ Κ ατακτητοΰ διδαχθέντων 
Κόλχων,καί έγχαραγμένοι έν είναι μυθώδεις.

Ενώ έπιστημονικώς έξηκριβοΰτο ούτως ή γή , καί 
αί γνώσεις αύτής έπεκτείνοντο δ ι’ εμπορικών δ ιά
πλων καί άποδημιών, άνεφάνη εϊς τήν Ελλάδα είς 
τών παραδόξων άνδρών, οιτινες έγερθέντες άπό τό 
πνεύμα τοΰ αίώνος, καθίς-αντο αυτουργοί νέας τ ά 
ξεως πραγμάτων. Ηρόδοτος είναι δ άνήρ ούτινος αί 
βίβλοι φέρουσαι τό δνομα μιας Μούσης, άνεγνώ- 
σθησαν ύπ’ αύτοϋ ένώπιον τής Βουλής τών Αθηνών 
έν έτει 4 5 5  π. X. Οί δέ τό μοι τοϋ Π ατρός τής  
Ιστορίας , καί έ'ως τοΰ νΰν δύνανται νά άναγινώ - 
σκωνται εύχαρίς·ως καί ώφελίμοις. Θαυμάζεται δέ 
ό ζήλος τής φιλομαθείας αύτοϋ, ή χρήσιμος έκπαι-  
ρέίοσις τών επιχειρήσεων του, καί ή εύγλ&)ττία δι’ 
ής διηγείτο τάς επιτυχ ίας του.

Καθόσον δέ αί γνώσεις τής σφαίρας ήμών έπηύ- 
ξανον, τοϋ Ηροδότου αίθεωρίαι κατά μάλλον έβε- 
βαιοΰντο. Τά παρ αύτού θαυμασίως ιστορούμενα 
έπιδείκνυνται εναργείς άλήθειαι, καί άν ποτε πίπτ^  
εϊς αδικαιολόγητον εύπ ιστίαν, συγχ&ιρητός δ άνήρ 
ενεκα τών σεβομένων τότε τούς μύθους, έν τή  νηπιό- 
τη τ ι αξιοπίστου ιστορίας. 0  Ηρόδοτος έγεννήθη έν 
τή  Αλικαρνασσω τής Καρίας. Κατήγετο, ώς δοκεϊ, 
έξ έπισήμου οίκογενείας, καί πιθανόν οτι άπέκτησε 
τον έρωτα τής μαθήσεως άπό τόν θεΐόν του Παί- 
νάσην περίφημον έπικ,όν ποιητήν καταταχθέντα  
ύπό τών άρχαίων κριτικών μετά τοϋ όμηρου. Διά 
τής αύτοϋ ίκανότητος καί τών έμπορικών έπι^ει- 
ρημάτων συνεκοινώνησε τοϊς έπισκεφθεισιν ύπ’ αύτοΰ 
εθνεσιν, ά έκτείνοντο πανταχοϋ τής γής. Ο Ηρόδο
τος έπροχώοησε πρός δυσμάς μέχρι Π αιον ία ς , νΰν 
δέ Σερβίας, έπεσκέφθη τάς περί τόν Ευξεινον Πόν
τον Ελληνικά; άποικίας, καί ώδοιπόρησε πρός το ύ-  
τοις κατά μέγα μέρος τής Μεσημβρινής Ρωσσίας, 
πρός δέ άνατολάς εφθασε μέχρι τής Βαβυλώνος κα! 
Σούσαν. Η Τύρος έφείλκυσε μέχρι τινός τήν προσο
χήν του. Αλλ’ή Αίγυπτος ή τότε καθέδρα τών τεχνών 
καί έπις-ημών έγενετο τό κύριον άντικείμενον τής 
προσοχής του,καί ή καταλειφθεΐσα ύπ αύτοϋ θαυμα- 
σία περιγραφή τής χώρας ταύτης, δεικνύει ό τ ι κα -  
τώκησεν έκει πολύν καιρόν. Επεσκέφθη προσέτι τάς 
Ελληνικάς τής Κυρίνης άποικίας, καί αί ζωηρά! 
είκονογραφίαι τών πεδίων τής Θεσσαλίας και τοΰ 
στενοϋ τών Θερμοπυλών άποδεικνύουν ότι έξέτασε 
λεπτομερώς τήν Ελληνικήν χεοσόννησον. 0  ΐΐρόδο- 
τος άνέγνωσεν έμπρώτοις τά  συγγράμματά του εϊς 
τούς Ολυμπιακούς άγώνας έν οίς έγκωμιάσθη κα! 
έχειροκρδτήθη ύπό παντός τοΰ έθνους. Μετά δωδε
καετίαν έπανέλαβε τήν άνάγνωσιν, (ίσως έπηυξη- 
μένων καί έπιδιορθωμένων) ένώπιον τής Βουλής τών 
Αθηνών. Η εύγνωμοσύνη πρός τόν πατέρα τής Ιστο
ρίας δέν πεοιοιρίσθη εϊς έπαίνους, άλλ άμέσως έψη- 
φίσαντο καί δέκα τάλαντα  πρός αμοιβήν. Μόλον 
τοϋτο δέν έγκατεστάθη έν τή τώ ν Μουσών πόλει, 
άλλ’ έπρόκρινε νά άκολουθήσΐ} τήν αποικίαν τώ ν 
Αθηναίων τήν μέλλουσαν μ ετ’ δλίγον άποικήσαι
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είς τί) παρά τή Σιβάρει Θούριον τί) περί τά μεσημ
βρινά τή ; Ιταλία ;. Καί έκ,εϊ δοξάζουσιν δτι έτε-  
λεύτησε πολύ προβεβηκώς.

0  ΐϊρόδοτος προσέθηκε παμπολλα το ΐ; άνακα- 
λυφθεΐσιν έν τή Ανατολική Εύρώπϊ). Λέγει δτι ό 
"“Ιατρός (Δούναβις) πηγάζει είς την χώραν τών 
Ιίελτών παρά τοΐς Π υρψ 'ο ις’ ποταμοί βορρέως 
χύνονται προς αύτον, καί δέκα νοτίως. Μεταξύ 
τούτοιν τών δεκαέξ κλάδων δ επισημότερος είναι 
Θεΐασης ό διερχόμενος την εύρυχωρον πεδιάδα τής 
Ουγγαρίας· Φαίνεται δ τ ι οί παλαιοί εθεο^ροΰσαν 
έπί πολύν χρόνον τον Σάβαν ώς τον κυριωτερον 
κλάδον τοΰ Δουνάβεως, τά  δέ Πυρηνέα, παρ οις τ ί-  
Οησιν ό Ηρόδοτος την πηγήν, είναι γενικόν δνομα 
τώ ν δψηλών όρέοίν είς την Κελτικήν γλώσσαν, δ ια 
τηρούμενο» είσέτι όλίγον πως έφθαρμένον διά τής 
νΰν επωνυμίας Bpsryepac Αλπεις (B renner A lps), 
έξ ών βλύζει ό Σάβας. Οίπερ'ι τήν Τανάΐδα Σκύθαι 
δέν διέφυγον τήν περιέργειαν τοΰΕλληνος. Διακρί
νει τούς Σκύθας είς τρία μεγάλα τμή μ ατα , δηλ. 
τούς. Σαβριανούς, τούς οίκοΰντας τάς δχθας τής 
Τανάΐδος· τούς Νομάδας, οί μεταναστεύοντες έκα- 
κοποίουν περί τάς βορρείους χώρας τής Κριμέας* 
καί τους Γεωργούς, ών ή χώρα έκτείνετο είς τάς 
εύκάρπους δχθας τοΰ Βόγγα καί Νίπρου. Λέγει δτι 
οί Σ κύθα ι άρχαίως κατώκουν είς τάς ανατολικά; 
δχθας τής Κασπίας Θαλάσσης. Μετοικοΰντες πρό; 
βορράν διήλθον τον μέγαν ποταμόν ’Α ρα ζον , καί 
φΟάσαντες εγγύς τής Μ αιώτιδος έδίιοξαν τον ; Κ ψ -  
μερίους  έκ τών ίδιων κτημάτω ν. Τοΰτο, καί κατ  
αύτήν τήν Σκυθικήν παράδοσιν, ανάγεται περί χ ίλια  
ετη πριν τοΰ Ααρείου, 1 5 0 0  π . X . ΙΪ πέραν τοϋ 
ίστρου χώρα έκτενής καί αδέσποτος κατωκεΐτο, 
καθ’ δσον έξηκρίβωσεν, ύπό τών Σ ιγό γω ν  άλλα- 
χόθεν μέχρι Ενετίας καί Αδριατικοΰ άφιχθέντων. 
Οί 'ίπποι των ήσαν μικροί καί τριχώδεις. Δέν έδύ- 
ναντο νά βας-ώσιν ανθρώπους, άλλά διέτρεχον τα -  
χυπόρως ύποζευγνύμενοι άμάξαις. Τοΰτο συμφωνεί 
μέ τήν περιγραφήν τών Σουηδικών άγριων ίππων  
τώ ν είς τά  δάση τής Γοτθίνης ευρισκομένων. Τό 
αύτό γένος διεσώΟη καί έν ταΐς νήσοις τοΰ Αδρια- 
τικοΰ. Τό δνομα Σ ιγή να ι  έταυτίζετο  ύπό τών γ ε ι
τόνων τή  συνωνυμία έμπορων.

Οί Γέται περιγράφονται ύπό τοΰ όροδότου ώς 
οί άνδρειότατοι καί δ ικαιότατοι τών Θρακών" 
«Περιμένουσι, λέγει, αθανασίαν’ τόν άποθανόντα 
έκ τούτων δέχεται είς τούς κόλπους δ θεός αύτών 
Ζαμόλξης' έκαστος εχει πολλάς γαμετάς συνεριζο- 
μένας μετά τόν θάνατον τοΰ συζύγου τίς  αύτών 
θυσιασθή πρότερον έπί τοΰ τάφου αύτοΰ.» Πρός τό 
βορειοανατολικόν τώ ν Σκυθών ήσαν οί Α γρίππαι 
ξυριζόμενοι τάς κεφαλάς. Εβίων δέ αείποτε ύπό δέν- 
δροις, ούδέποτε δέ έλάμβανον δπλα, καί λογιζόμε- 
νοι ώς άφιερωμένοι δέν ύπέκειντο είς διωγμούς’ 
φυτά καί γάλα  μεθ’ ένός ποτοΰ καλουμένου ασχη

ή ράσχη ήτον ή τροφή των. Εδώ έ'χομεν τή ν  εικό
να ένός ίνδοΰ Φακήοου. Πρός άνατολάς τών Ά γρίχ- 
λ oir φκουν οί Ίσηδόγες  παρ οίς αί γυναίκες σφό- 
δρα ύπολήπτοντο. Εκ τούτων Ά ριστα ΐος  ό ποιητές 
εμαθε πολλά περί τών ’Ά ρψ άσσω ν  καί Tpccpporuv, 
οΰς δ Ηρόδοτος έπεθύμησε νά ίδ'/j. Εμαθεν δτι οί 
Τριφρόνες είχον άνεξαντλήτους θησαυρούς χρυσού 
ών ή κτήσις ήρέθιζε τήν άπληστείαν τώ ν Αριμάσ- 
σων. Οί ύπερβόριοι ώσαύτως ετυχον φιλικής συναν- 
τησεως παρά τοΰ περιηγητοΰ μας, δς τέλος πάντων 
έμαθεν δτι κατφκουν βορρέως τώ ν Α γρίππω ν, καί 
δτι ή αύτών έξετείνετο πέραν τής θαλάσσης. Με
ταξύ τών έθνών τών οικούντων τά  βόρεια τώ ν Σκυ
θών ήσαν οί ’Λθς(ύΚο6όρροΐ) οί Μ εΛεγχλόνοι, ή οί 
Μ ε.Ια,Υοσκεχεΐς ών οί τελευταίοι έσαρκοφάγουν. 
Λαός τ ις  καλούμενος ύπό τοΰ Ηροδότου ΐήρκαι πρός 
άνατολάς τοΰ Τανάΐδος μετέδωκε τήν έπωνυμίαν 
αύτοΰ τω  ποταμώ Τγρτ], (Ακολουθεί)

Γ. Δ. Κ .

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΦΙΛΟΙ 
Μή πις-εύτις φίλον,τόν όποιον δεν έδοκίμασες’ διότι 

πολλοί μέν παρακαθήσονται είς τήν τράπεζαν τοϋ 
συμποσίου ολίγοι δέ είς τήν θύραν τοϋ δεσμωτηρίου.

Ανθρωπός τις  είχε τρεις φίλους’ δύο μέν έξ αύ
τών ήγάπα πολύ, περί δέ τοΰ τρίτου ώλιγόρει, καί 
τ ι ειλικρινέστατα πρός αύτόν φερομένου. Κ ατηγο- 
ρηθείς δέ ποτε, άλλ’ άναιτίως, καί κληθείς είς τό 
δικαστήοιον, είπε πρός αύτούς. Τίς έξ ύμών θέλει 
νά ελθη μετ έμοΰ, καί νά μαρτυρήσει δπέρ έμοϋ ; 
διότι κατηγοροΰμαι, καί δ βασιλεύς οργίζεται. Καί 
ό μέν πρώτος τών φίλων αύτοΰ παρητήθη εύθυς, εί- 
πών, δτι δι’ άλλας υποθέσεις δέν δύναται ν’ άπέλθϊ] 
μετ’ αύτοΰ’ δ δέ δεύτερος τόν ήκολούθησε μέχρι τής 
θύρας τοΰ δικαστηρίου, καί επειτα στραφείς άνε- 
νώρησε φοβούμενος τόν παρωργισμένον δικαστήν’ δ 
όέ τρίτος, είς τόν δποϊον όλίγον ήλπιζεν, είσήλθε 
μετ αύτοΰ είς τό δικαστήριον, ώμίλησεν ύπέρ αύ
τοΰ, καί τοσοΰτον προθύμως ύπέρ τής άθωότητος 
αύτοΰ έμαρτύρησεν, ώστε δ δικαστής τόν απέλυσε.

Τρεις φίλους έχει ό άνθρωπος είς τοΰτον τόν κό
σμ ο ν πώς δέ προσφέρονται ούτοι κατά τήν ώραν 
τοΰ θανάτου, όταν δ Θεός ^ ν  καλή είς τό δικας·ή- 
ριον ; Τά μ ένχ  ρ ή μ α τ α ,  δ κάλλιστος αύτοΰ φί
λος, τόν έγκαταλιμπάνουσι τά  πρώτα, καί δέν 
άπέρχονται μετ’ αύτοϋ’ οί δέ σ υ γ γ ε ν ε ί ς  αύτοϋ 
καί φ ί λ ο ι  τόν άκολουθοΰσι μέχρι τής θύρας τοΰ 
τάφου, καί έπιστρέφουσι πάλιν είς τάς οικίας αύ
τ ώ ν  ό δέ τρίτος, τόν δποϊον κατά τόν βίον μ ά λ ι
στα έλησμόνει, είναι τ ά ά γ α θ ο π ο ι ά  αύτοΰ έρ
γα" αύτά μόνα τόν άκολουθοΰσι μέχρι τοΰ θρόνου 
τοΰ δικαστοϋ, αύτά προπορεύονται, συνηγοροϋσιν 
ύπέρ αύτοϋ, καί εύρίσκουσιν ελεον καί χάριν·

(Αποθ. τών όφελ. καίΤερπν. Γνώσ.)
—rggjg· -ς· ς -ϋίιι—
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Τά δυο μικρά παιδία, άφοΰ άπελπιστικώς ήρεύ- 
νησαν τάς ένδυματοθήκας των, πρός άνεύρεσιν τών 
ρινομάκτρων, τά όποϊά έγνώρίζε καλώς ή μήτηρ, 
οτι δέν ήσαν, έ^ριφθησαν άπαραμυθήτως είς τδ κρά- 
cttscov τοϋ μητρικού ίματίου, ό'που, κλαιοντα, ετριβον 1 
άϊιαλείπτως τους όφΟαλμούς καί έκαθάριζον τάς ρί
νας των προς εσωτερικήν ευχαρίστησιν τής καρδίας 
των. Έ  κυρία Βέρδ είχε τό πρόσωπον της εντελώς 
κεκαλυμμένον μέ τό ρινόμακτρον, καί ή γραία Δάϊ- 
να, μέ ρείθρα δακρύων έπί τών μελανών κα! ενάρε
των παρειών της, Ιφώναζεν, «ό Θεός νά μάς εύ- 
σπλαγχνισΟη!» μέ ολην τήν θερμότητα μιας ίερας 
συναθροίσεως· ό δέ γέρων Κόνδγιος τρίβων δυνατά 
τους οφθαλμούς του μέ τάς χειρίδας του, καί στρε- 
βλόνων πρωτοφανώς καί πολυτρόπως τό πρόσωπόν 
του, έπεφώναζεν έκ διαλειμμάτων κατά τόν αυτόν 
τρόπον, μέ μεγάλην θερμότητα. Ό γερουσιαστής μας 
ητο ενας πολιτικός ιδιοκτήτης (statesman), καί κατά 
συνέπειαν δέν ήτο δυατόν νά περιμένη τις νά τόν ά- 
κούση κλαι'οντα ώς τούς λοιπούς θνητούς· ου'τω λοι
πόν στρέψας τά νώτά του καί παρατηρών τήν άπό 
τοϋ παραθύρου θε'αν, έφαίνετο ιδιαιτέρως καταγινό- 
μενος ει’ς τό νά καθαρίζη τόν λάρυγγα του και τά 
όμματοϋάλια, άπομύσσων δμως ένιοτε είς τρόπον 
τοιοϋτον, ώστε Ιπροξένει ύπόνοιαν, έάν τις ή'θελε δυ- 
νηΟή νά τόν παρατηρήση προσεκτικώς.

—  Πώς μοί είπες λοιπόν οτι είχες ενα άγαθώ- 
τατον κύριον ; έξεφώνησε μέ μεγάλην ταχύτητα, έπι- 
μόνως καί βιαιως καταπίνων πρόσκομμά τι τό όποιον 
ήσθάνετο εις τόν λάρυγγα, καί στρεφόμενος πρός 
τήν γυναίκα.

—  Διότι ήτο ενας αγαθός κύριος,"καί θέλω είπεΐ 
τοϋτο δι’ αύτόν πάντοτε, καί ή κυρία μου ήτον ώσαύ 
τως αγαθή, άλλά δέν ήδύναντο νάκάμωσιν άλλως πως. 
Έχρεωστοϋσαν χρήματα, κα! ήτο τρόπον τινά, δέν 
ήμπορώ νά σοϋ ειπώ πώς, έ'νας άνθρωπος, ό'στις είχε 
τοιαύτην εξουσίαν επ’ αύτών, ώστε ήσαν ήναγκασμε*- 
νοι νά τοϋ δώσωσιν οτι ήθελεν. Έπαραμόνευσα καί 
ή'κουσα νά τής λέγη τά τοιαΰτα, καί αύτή έπαρακα- 
λοΰσε καί έσυνηγοροϋσε δι’ έμε· τής ελεγεν ό'τι δέν 
ήμποροϋσε νά βοηθηθή αλλέως, καί ό'τι τά έγγραφα 
^σαν ολα έ'τοιμα· τότε έγώ έπήρα τό βρέφος μου 
κα! έ'φυγα. Τό έγνώριζα οτι ήτον ανωφελής ή ζωή 
μου, άν άφινον νά γίνη τοϋτο, καθότι μοϋ φαίνεται 
οτι τοϋτο τό βρέφος είναι παν δ,τι έ'χω.

—  Δέν έχεις σύζυγον;
—  Ναι, άλλ’ ανήκει είς άλλον άνθρωπον. Ό  κύ

ριός τον είνα& πραγματικώς σκληρός πρός αύτον, καί 
δέν τόν άφινε νά έ'ρχηται νά μέ βλέπη, πολύ σκλη
ρός, καί ήμέραν παρ’ ήμέραν γίνεται σκληρότερος 
καί τόν φοβερίζει νάτόνπωλήση κάτω μακράν. ’Εν
δεχόμενον νά μή τόν ΐδώ πλέον !

Τό σιγαλόν υφος, μέ τό όποιον ή γυνή έπρόφερε ταύ
τας τάς λέξεις, ήδύνατο νά παρακινήση καί τόν έπι- 
πόλαιον παρατηρητήν νά νομίση, οτι όλίγον τήν έν- 
διέφερεν δ σύζυγός της, ύπήρχεν όμως γαληνιαία καί 
βαθύτατη αγωνία είς τούς μεγάλους κα! μέλαινας 
Οφθαλμούς της, ήτις έδείκνυε πάνυ διαφόρως.

(Τόμ. Α. Φυλλ. Ζ .)

—  Κα! ποΰ σκοπεύεις νά δπάγν;?, τρισαθλία γυνή 
μου; ειπεν ή κυρία Βέρδ.

—  Είς τόν Καναδά, άν μόνον έγνώριζον ποΰ εί
ναι. Είναι πολύ μακράν αύτός ό Καναδάς; είπεν 
αυτη, παρατηρούσα μέ άπλοϋν κα! εύ'πιστον τρόπον 
τό πρόσωπον τής κυρίας Βέρδ.

—  Ώ  τρισάθλιον ό'ν! ειπεν ή κυρία Βέρδ άκου- 
σίως.

—  Νά ήναι πολύ μακράν; είπεν ή γυνή προσε
κτικώς.

-— ΙΙολύ μακρύτερα παρ’ ο,τι νομίζεις, τέκνον! εί
πεν ή κυρία Βέρδ, άλλά θέλομεν ειδεϊ τ ί δύναται νά 

ί γίνη δι’ έσε'. ’Έλα, Δάίνα, ετοίμασε τη μίαν κλίνην 
' είς τό δωμάτιόν σου, πλησίον τοΰ μαγειρείου, καί 
θέλω σκεφθή τ ί θά γίνει δι’ αύτήν τό πρωί. Έντο- 
σούτω, μή φοβήσαι, δύστυχος γυνή. Εμπιστεύσου είς 
τόν Θεόν, έκεινος θε’λει σέ ύπερασπισθή.

Ή κυρία Βέρδ καί ό σύζυγός της έπανήλθον είς 
τό δωμάτιόν των. Αυτη έκάθησεν είς τήν μικράν έπα- 
ναπαυτικήν καθήκλάν της απέναντι τοϋ πυρός, σα- 
λευομένη άνω κάτω μέ σκεπτικόν υφος, ό δέ κύριος 
Βέρδ περιεπάτει είς τό δωμάτιόν μέ μακρύ βάδισμα, 
ψιθυρίζων καθ’ εαυτόν μέ δυσαρέσκειαν· «ΠίσςΙ πσούΐ 
είναι πράγμα πολύ άναρμόδιον καί συγκεχυμένον!» 
Τέλος απευθυνθείς πρός τήν σύζυγόν του, είπεν.

—  Νά σέ ειπώ, ή γυνή αύ'τη πρέπει νά φύγη απ’ έδώ 
απόψε. ’Εκείνος ό άνθρωπος, μέ τήν όσφρησιν θε'λει 
ελθει έδώ πολύ ένώρως αίριον τό πρωί. Έάν ήτο 
μόνη ή γυνή, ήδύνατο νά μείνη ήσυχος εως οτου νά 
φύγη· άλλ’ εκείνο τό μικρέ παιδί, ούτε έ'νας λόχος 
ιππέων καί πεζών δύναται νά τό κρατήση ήσυχον· σέ 
βεβαιώ, θά φανερώσει τό παν προβάλλων τήν κεφα
λήν του άπό κάνέν παράθυρον ή θύραν. Τ ί ώραία 
δουλ^ά θά είναι δι’ έμέ, νά μέ άνακαλύψουν μέ 
τούτους τούς δύο έδώ ! όχι, πρέπει νά φύγουν απόψε.

—  Α π όψ ε! πώς είναι δυνατόν τοϋτο; καί διά ποϋ;
—  ’Ώ, γνωρίζω πολύ καλά διά ποϋ, είπεν ό γε- 

ρουσιας-ής, άρχίζων νά θέτη τά ύποδήματά του μέ 
σκεπτικόν ύ'φος· καί ςαματήσας ό'ταν ό ποϋς του ήτον 
είς τό ήμισυ τοϋ ύποδήματος, ένηγκάλισε μέ άμφο- 
τέρας τάς χεϊρας τό γόνυ του καί έφαίνετο προχωρών 
είς βαθυτάτην μελέτην.

—  Είναι μια συγκεχυμένη καί δυσάρες-ος ΰπόθεσις, 
είπεν αύτός, τέλος πάντων, άρχίζων νά τραβα τάς 
τενιας τοϋ ύποδήματος, ναι τωόντι I Άφοϋ έθεσε τό 
εν ύπόδημα, έμεινε μέ τό άλλο εις τήν χείρα σπου · 
όάζων βαθέως τό σχήμα τοΰ τάπητος. «Πρέπει νά 
γίνη ό'μως, άπ’ ό'λο έκεϊνο όποϋ βλέπω, π’ ανάθεμα!» 
καί τραβήξας μέ δυσαρέσκειαν τό άλλον ύπόδημα, 
ύπήγεν είς τό παράθυρον ί'να ίδη τι.

Ή μικρόσωμος κυρία Βέρδ, ήτο συνετωτάτη 
γυνή, γυνή ήτις, διαρκοϋντος ολου τοϋ βίου της, δέν 
είπε ποτέ, «Σοί είπα ούτως ή άλλως!» καί είς τήν 
παροϋσαν περίστασιν, μολονότι προέβλεπεν αρκούν
τως τήν μορφήν τήν όποιαν έλάμβανον αί σκέψεις 
τοΰ συζύγου της, μολοντούτο φρονίμως άπέφυγ&,τοϋ 
νά έρευνήση·καί καθήσασα ήσύχως είς τήν καθήκλάν 
της, έφαίνετο έτοιμος ν' άκούση τάς διαθέσεις τοΰ 
άνωτάτου κυρίου της, οταν ήθελε τό κρίνει αρμόδιον 
νά τάς έκφράση.

£0
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—  ’Ακούσε, έ’/Ο) ενα παλαιόν πελάτην μου, Βάν 
Τρόμπ- ήλθεν άπό τήν Κεντούκην καί ήλευθέρωσεν 
δλους τους σκλάβους του· αυτός ήγόρασεν ενα 
μέρος επτά μίλλια μακράν έδώ δπίσω άπό τά δάση, 
δπου δεν συχνάζει ούδείς έκτδς έκείνων, οίτινες πη- 
γαίνουσιν έπίτηδες, και είναι έν μέρος τό δποΐον 
δέν εύρίσκεται μέ πολλήν ευκολίαν. Έ κεΐ θέλει ε ί
ναι αρκετά ασφαλής, άλλά τδ χειρότερον εΐναι, οτι 
κανείς απόψε δέν θά δύνηθή νά διευθύνη τήν άμαξαν 
έκεΐ, έκτος έμοϋ.

—  Καί πω ς; Ό  Κούδγιος είναι άριςος αμαξη
λάτης.

—  Ναί, ναι, άλλ’ έδύ είναι ή δυσκολία. 0 ά  διέλ- 
θωμεν άπδ δύο μέρη τήν γέφυραν, καί τδ δεύτερον μέ
ρος είναι πολΰ επικίνδυνον, έκτδς έάν τις τόγνωρίζη 
καλά, καθώς έγώ, δςίς  τδ διήλθον έφιππος έκατον- 
τάκις, και γνωρίζω ακριβώς τάς διευθύνσεις του. 
Ουτω λοιπδν βλέπεις, δέν δύναται νά γίνη άλλως 
πως. Ό  Κούγδιος πρέπει νά ζεύξη τούς ίππους ό'σον 
δύναται πλέον σιγαλώς, πρδς τάς δώδεκα ώρας καί 
έγώ τήν πέρνω· διά νά δώση κάνεις Ινα χρωματι
σμόν εις τήν ύπόθεσιν, πρέπει νά μέ φέρη έπειτα εις 
τδ ακόλουθον καπηλείαν ίνα περιμείνω τήν τακτι
κήν αμαξαν διά τήν Κολόμβον, ήτις φθάνει πρδς 
τάς τρεις ή τέσσαρας ώρας, καί ού'τω φαίνεται οτι 
είχα τήν άμαξάν μου επίτηδες διά τούτο. Θά φθάσω 
είς τήν έργασίαν μου πολύ ένώρως τό πρωί, καί 
ςοχάζομαι οτι θά φαίνομαι ώσάν τρελός εκεί, έπειτα 
άπδ τόσα όποϋ είπώθησαν καί έγ ινα ν  άλλ’ είς τδν 
διάβολο, δέν ήμπορώ νά κάμω αλλέως!

—  Ή καρδία σου, εις τήν περίς-ασιν ταύτην, είναι 
πολύ καλητέρα της κεφαλής σου, ’Ιωάννη, είπεν ή 
σύζυγός του, πλησιάσασα τήν λεπτήν καί λευκήν χεΐρά 
της είς τήν ϊδικήν του. Ήδυνάμην ποτέ νά σέ αγαπή
σω, έάν δέν σ’ έγνώριζον καλήτεραπαρ’ οτι σύ γνωρί
ζεις τδν έαυτόν σου; Καί ή μικρόσωμος γυνή έφαίνετο 
τόσον χαρίεσσα, με τά κρεμάμενα έπί τών δφθαλμών 
της καί στίλβοντα δάκρυα, ώς-ε ό γερουσιας-ής ένό- 
μισεν, οτι έπρεπε νά ήτο είς άκρον εξαίσιος άνήρ 
διά νά θαυμάζηται μ.έ τόσον πάθος καί αίσθημα 
ύφ’ ένδς τοσοΰτον ωραίου πλάσματος. Ού'τω λοι
πόν δέν εκαμνεν είμ.ή νά περιφέρηται σκεπτικώς διά 
νά βλέπη τήν ετοιμασίαν της άμάξης. Έμεινεν όλί- 
γας ςιγμάς είς τήν θύραν, καί μετά ταϋτα έπανελ- 
θών, είπε με απορίαν.

—  Μαρία, δέν ήξεύρω πώς θά σοϋ φανη τοϋτο, μοϋ 
φαίνεται οτι σώζεται έν κιβώτιον πλήρες πραγμάτων 
τοϋ . . . τοϋ . . . δυστύχου Ένρικέτου. Ού'τω λέγων, 
Ιστράφη ταχέως, καί κλείσας τήν θύραν όπισθεν του, 
άνεχώρησεν.

Έ  σύζυγός του ήνοιξε τήν θύραν τοϋ μικροΰ δω
ματίου τής κλίνης πλησίον τοΰ ίδικοϋ της, καί θέ- 
σασα τδν λύχνον έπί μιας ένδυματοθήκης, έλαβεν 
άπδ μέρος τι έν κλειδίον, καί πλησιάσασα αύτδ 
σκεπτικώς είς τδ κλείθρον ένός κιβωτίου, έκαμε 
παϋσιν διά μιας, ένώ δύο παιδία, τά δποΐα τήν 
ήκολούθησαν έκ τοϋ πλησίον, ίσταντο παρατηροϋντα 
μέ ήρεμα καί εκφραστικά βλέμματα τήν μητέρα 
των. Ά λ λ ’ ώ μήτερ! ήτις άναγινώσκεις ή'δη ταΰτα, 
έλαβες ποτέ εις τήν οικίαν σου έν κιβώτιον ή έ'να
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μικρόν θάλαμον, τδ άνοιγμα τοΰ όποιου νά ύπήρξε 
διά σέ, ώς νέα άνασκαφή μικροΰ τίνος τάφου; ’Αχ  
πόσον ευτυχής μήτηρ είσαι έάν δέν ύπέφερες ποτέ τό! 
τοιοΰτον!

Ή κυρία Βέρδ ή'νοιξε σιγαλώς κα! βραδέως τδ 
κιβώτιον· έν αύτώ ήσαν μικρά ένδύματα διαφόρου 
σχήματος καί συρμοϋ, πλήθος έπιγαστρίων, σωρός 
μικρών παρακνημίδων, καί έν ζεύγος προσέτι μικρών 
ύποδημάτων, μεταχειρισμένων κα! προστριμμένων,τά 
όποια μόλις έφαίνοντο έντδς χάρτινου τυλίγματος. Ή 
σαν διάφορα παιγνίδια, έν ξύλινο αλογάκι, έν αμαξάκι, 
έ'νας στρόβιλος,μία σφαίρα, ένθυμητικά συνηγμένα μέ 
πολλά δάκρυα καί σπαραγμούς καρδίας! Έκάθησε 
παρά τό κιβώτιον, καί πλησιάσασα τήν κεφαλήν της έπ! 
τών χειρών, έκλαιεν έως ού τά δάκρυα έρρεον άνα
μέσον τών δακτύλων είς τό κιβώτιον· καί τότε, ύψώ- 
σασα αίφνης τήν κεφαλήν της, ήρχισε μέ σπασμω
δικήν ταχύτητα νά έκλέγη τά πλέον εύχρηστα κα! 
ουσιώδη αντικείμενα καί νά συσσωρεύη αυτά είς μίαν 
δέσμην.

—  Μητέρα, είπεν έν τών παιδιών, ψαύον έλα- 
φρώς τόν βραχίονα της· θά τά δώσεις αύτά τά πράγ- 

ματΛ’—  ’Αγαπητά μου τέκνα, είπεν αύ'τη μέ ή'πιον καί 
πρόθυμον ύ'φος, άν ό προσφιλής καί ήγαπημένος 
μας μικρός Ερρίκος μάς έβλεπεν άπδ τούς ουρα
νούς, ή'θελεν εύχαριστηθή διά τήν πράξι'ν μας ταύ
την. Ή καρδία μου δέν ήθελε μοΰ τό συγχωρήσει νά 
τά δώσω είς τδν τυχόντα ή είς οίονδήποτε εύτυχή, 
άλλά τά δίδω είς μίαν μητέρα, τής δποίας ή καρδία 
είναι πλέον λυπημένη καί κατεσπαραγμένη άπό τήν 
ιδικήν μου, καί έλπίζω δ Θεός νά έπισυνοδεύστ; ταϋ
τα μέ τάς ευλογίας του [

Ύπάρχουσιν είς τοΰτον τόν κόσμον εύλογημέναι 
τινες ψυχαί, τών όποιων αί λύπαι μεταβάλλονται είς 
ήδονάς δι’ άλλους, καί αί έπίγειοι έλπίδες των, τε- 
θαμμεναι ύπό τό χώμα μέ ποταμούς δακρύων, καθί
στανται δ σπόρος έξ ου άναβλαστάνουσι θεραπευ
τικά καί παρηγορητικά άνθη, διά τόν έγκαταλελειμ- 
μένον καί τδν δυστυχή. Μεταξύ τούτων συγκαταριθ- 
μεΐται καί ή τρυφερωτάτη γυνή, ήτις, καθημένη παρά 
τήν λυχνίαν καί προετοιμάζουσα τά ένθυμητικά τοΰ 
θανόντος τέκνου της διά τήν περιπλανωμένην κα! 
καταδιωκομένην φυγάδα, έ'χυνε σιγαλά δάκρυα.

Μετ’ δλίγον ή κυρία Βέρδ άνοίξασα μίαν ένδυμα- 
τοθήκην, καί λαβοΰσα έν ή δύο άπλά καί εύχρηστα 
ένδύματα, έκάθησε σπουδαίως παρά τήν τράπεζαν τής 
έργασίας μέ βελόνην, ψαλίδιον καί δακτυλίθραν είς 
τήν χεΐρά καί ήρχισεν ήσύχως τήν πλάτυνσιν, τήν 
όποιαν τής είχε συστήσει δ σύζυγός της, καί έξηκο- 
λούθησεν ού'τως έργαζομένη, έ'ως ού τό παρά τήν γω 
νίαν παλαιόν ώρολόγιον είχε κτυπήσει τάς δώδεκα, 
δτε εύθυς ή'κουσε τδν σιγαλόν κρότον τών τροχών 
εις τήν θύραν.

—  Μαρία, είπεν δ σύζυγός της, είσελθών μέ τό 
έπανοφόρεμάτου εις τάς χεΐρας, είναι καιρός νά τήν 
έξυπνήσης τώρα, πρέπει νά φύγωμεν.

Ή κυρία Βέρδ έθεσε ταχέως τά διάφορα πράγ
ματα τά όποια είχε συλλέξει είς έν μικρόν καί ά- 
πλοΰν κιβώτιον, τό όποιον, άφοΰ έκλεισε, παρεκάλεσε
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τδν σύζυγόν της νά τό μεταφέρη εις τήν αμαξαν, κα! 
μετά ταΰτα διευθύνθη διά νά έξυπνήση τήν γυναίκα.

Έν τω άμα, ένδεδυμένη μέ έν έπανοφόρεμα, μέ 
έν κάλυμμα έπί τής κεφαλής καί έν μανδύλιον έπ! 
τών ώμων της, τά όποια άνήκον είς τήν εύεργέτιδά της, 
παρουσιάσθη είς τήν θύραν έχουσα είς τάς χεΐρας τδ 
τέκνον της. Ό  κύριος Βέρδ τήν έπετάχυνε νά πορευ- 
θή είς τήν αμαξαν, καί ή κυρία τήν ήκολούθησεν έκ 
τοϋ πλησίον. Ή Έ λίζα κύψασα άπδ τήν άμαξαν, έξέ- 
τεινε τήν χεΐρα· ήτο δέ μία χειρ τόσον τρυφερά 
καί εύσχημος ώς έκείνη, ήτις τη έδόθη πρός άμοι- 
βαΐον αποχαιρετισμόν, και προσηλώσασα τούς μα- 
κρούς δφθαλμούς της πλήρεις έκφράσεως, έπί τοΰ 
προσώπου τής κυρίας Βέρδ, έφαίνετο διατεθειμένη νά 
δμΛήση, τά. χείλη της έκινοΰντο, άπεπειράθη άπαξ 
κα! δίς, άλλά φωνή ποσώς δέν ήκούσθη· τότε δέ 
ύψώσασα τήν κεφαλήν πρός τά άνω μέ βλέμμα 
τδ δποΐον δέν δύναται τις νά παραδώση είς τήν λή
θην καί καλύψασα τό μέτωπόν της, έπανέκαμψεν είς 
τήν θέσιν της, Ή θύρα τής οικίας έκλείσθη κα! ή 
άμαξα άρχισε τόν δρόμον της. . .

Όποία ή θέσις ή'δη ένός γερουσιαστοΰ, οστις άπα- 
σαν τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα κατεγίνετο προτρέ- 
πων τήν νομοθεσίαν τής πατρίδος του νά. λάβη τά 
πλέον αυστηρά μέτρα κατά τών φυγάδων καί τών 
βοηθούντων καί ύπερασπιζομένων αύτούς!

Ούδείς τών συναδέλφων του είς Ούασιγκτώνα είχεν 
ύπερβή τόν γερουσιαστήν μας ώς πρός τήν ιδιαιτέραν 
εκείνην εύγλωττίαν,έ'νεκα τής όποιας απέκτησαν δό
ξαν αθάνατον. Μέ όποιαν άγερωχίαν ίστατο, έχων τάς 
χεΐρας είς τάς θήκας του, καί περιφρονών τήν ευαί- 
σθητον αδυναμίαν έκείνων, οίτινες ήθελον προκρίνει 
τήν ευημερίαν δλίγων δυστυχών φυγάδων, απέ
ναντι τών μ.εγάλων συμφερόντων τοΰ κράτους! *Ητο 
σταθερός είς τήν γνώμην του ώς λέων, καί κατέπεισεν 
ίσχυρότατατα ό'χι μόνον τδν έαυτόν του, άλλά καί 
οίονδήποτε άλλον δστις ήθελε τόν άκροασθή· ή ιδέα 
δμως ένός φυγάδος δέν ήτο άλλο τι είμή μία ιδέα 
τών στοιχείων άτινα άπαρτίζουσι τήν λέξιν, ή τό 
πολύ ή ένθύμ,ησις μικρας τίνος έφημεριδογραφικής 
εικονογραφίας παριστανουσης άνθρωπόν τινα φέροντα 
ράβδον καί ένδυματοδέσμην, καί έχούσης τήν έπι- 
γραφήν «Έ φυγεν άπό τόν ύπογεγραμμένον.» Δέν 
έδοκίμασε ποτέ τήν μαγικήν δύναμιν τής πραγμα
τικής έμφανίσεως τής δυστυχίας, τδ ικετευτικόν 
βλέμμα, τήν άσθενή καί τρέμουσαν χεΐρα, τήν άπελ- 
πιστικήν έπίκλησιν μιας ταλαιπωρουμένης αγωνίας, 
δέν συνέλαβε ποτέ είς τήν ιδέαν του, δτι δ φυγάς 
ένδέχεται νά ήναι μία άτυχής μήτηρ, έν ασθενές καί 
άβοήθητον τέκνον, ώς έκεΐνο τό δποΐον έφόρει ήδη 
έπ! τής κεφαλής τό γνωστόν μικρόν κάλυμμα τοΰ 
θανόντος τέκνου του· καί ού'τως,έπειδή ή καρδία τοΰ 
δυστυχοΰς γερουσιαστοΰ μας δέν ήτο συνθεμένη ούδέ 
άπδ λίθον ούό’ άπό σίδηρον, άλλ’ ήτο άνθρωπος 
ευθύτατης προαιρέσεως καί εύγενικωτάτου αισθήματος, 
ώς έκ τούτου, έκαστος δύναται νά παρατηρήση, δτι 
εύρίσκετο είς δυσάρεστον θέσιν ενεκα τοΰ πατριψ- 
τισμοΰ του. Σείς δέ, ί) άγαθοί συνάδελφοι τών Με
σημβρινών μερών, μή έγκαυχασθε, καθότι συμπεραί- 
νομεν δτι πολλοί έξ ύμών,είς παρομοίας περιστάσεις,

δέν ήθέλατε πράξει πολύ καλήτερα. Γνωρίζομεν δι
καίως, δτι είς τήν Κεντούκην καί τόν Μισσισσίπην 

! ύπάρχουσιν εύγενεΐς καί γενναία! καρδία!, είς τάς 
δποίας δέν έδιηγήθη τις ματαίως περιγραφήν τινα 
πάθους καί ταλαιπωρίας.’Α χ, άγαθέ συνάδελφε! εί
ναι δρθόν πράγμα νά περιμένης άπό ήμας εύεργε
σίας, τάς όποιας ή γενναία καρδία σου δέν ήθελε σοί 
επιτρέψει ν’ άποδώσης,έάν εύρίσκεσο είς τήν θέσιν μας.

Έστω δπως δήποτε· έάν ό άγαθός γερουσιαστής 
μας έχρημάτισε πολιτικός έγκληματίας, ήτο είς 
θέσιν νά άθωωθη διά τής νυκτερινής του ποινής. 
Ό καιρός ήτο άδιαλλείπτως έπί πολύ όμβρώδης, 
καί ή μαλακή καί παχεΐα γής τοΰ Όίου, ώς εκας-ος 

; γνωρίζει, είναι θαυμασίως άρμοδία είς τήν κατα
σκευήν πηλοΰ, ή δέ οδός ήτο παλαιότατος σιδηρό
δρομος τοϋ Όίου.

—  Καί παρακαλώ, ποΐον είδος όδοΰ είναι αυτη ; 
έρωτα ίσως τις τών ανατολικών οδοιπόρων, δστις 
έσυνήθησε νά μή έχη ιδέαν άλλης όδοΰ είμή τής 
όμαλωτάτης τήν όποιαν δύναται τις νά διέλθη κα! 
ταχέως και ασφαλώς.

Γνώρισε λοιπόν,αθώε φίλε τών ανατολικών μερών, 
δτι είς τάς άτυχεΐς χώρας τής δύσεως, δπου ή ιλύς 
είναι βάθους άκαταμετρήτου καί ύπερμεγέθους, 
οί δρόμοι κατασκευάζονται έκ στρογγυλών καί χον
δρών κορμών δένδρων, τιθεμένων άπό τήν μίαν ά
κρην είς τήν άλλην, καθ’ δλον τό πλάτος τής όδοΰ 
καί κεκαλυμμένων καθώς είς τήν προτέραν φυσικήν 
των κατάστασίν μέ χώμα, βώλους καί οίανδήποτε 
πρόχειρον ύλην- ταύτην δέ δ ευτυχής κάτοικος έκά- 
λει οδόν, καί άπεπειράτο μέ εύχαρίστησιν νά ίππεύν) 
έπ’ αύτής. Μετά παρέλευσιν καιροΰ, αί βροχαί άπο- 
πλύνουσιν δλους τούς βώλους καί τδ χώμα, μετα- 
φερουσι τούς κορμούς ένθεν κάκεΐθεν είς ζωγραφικω- 
τάτας στάσεις, άνω, κάτω, πλαγίως, είς τρόπον ώς-ε 
σχηματίζονται διάφορα χάσματα κα! λάκκοι πλήρεις 
ίλύδος.

Έπί μιας τοιαύτης όδοΰ δ γερουσιαστής μας δλι- 
σθαίνων έπροχώρησεν, ένασχολούμενος εις τούς ήθι- 
κούς διαλογισμούς του δσον αί περιστάσεις τής οδοι
πορίας τώ έσυγχώρουν, καθότι ό δρόμος τής άμάξης 
ήτο ώς άκολούθως. Μπουμ! μπόμ ! μπούμ 1 σλάσς! 
μέσα είς τήν λάσπην! και ό γερουσιαστής, ή γυνή, 
καί τδ παιδίον, έξετοπίζοντο άπό τάς θέσεις των 
μέ τόσην ταχύτητα, ώστε πρίν είσέτι καθήσωσι 
καλώς, έπιπτον πάλιν έκ νέου πρός τά παρά
θυρα τοΰ κλίνοντος μέρους τής άμάξης. Ή άμαξα 
σταματ$, ένώ άκούεται είς τό έξω μέρος νά γίνεται 
μεγάλη ταραχή άπό τόν Κούδγιον έξ αιτίας τών ίπ
πων. Έ πειτα άπό πολλάς ανωφελείς ώθήσεις καί 
προσπαθείας, είς τήν στιγμήν δτε έξηντλεΐτο άπα- 
σα ή ύπομονή τοΰ Γερουσιαστοΰ, δι’ ένός αίφνιδίου 
κρότου τακτοποιείται είς τήν θέσιν της ή άμαξα, μετά 
ταΰτα βυθίζονται πάλιν είς μίαν άβυσσον οί δύο έμ
προσθεν τροχοί καί δ γερουσιαστής, ή γυνή, καί τό 
παιδίον δλοι δμοΰ πίπτουσιν είς τό έμπροσθεν κάθι
σμα. Ό  πίλος τοΰ γερουσιαστοΰ, άνευ μεγάλης τελε
τής, κατεβιβάσθη μέτό κτύπημα μέχρι τών δφθαλμών 
καί τής ρινός του, καί ένόμισε τόν έαυτόν του τετε- 
λειωμένον· τό παιδίον φωνάζει, κα! ί  Κουδγιος έξω-
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θεν απευθύνει ζωηράς εκφωνήσεις πρδς τους ίππους, 
οιτινες έλάκτιζον, έπήδων καί άνθίσταντο ύπδ τά 
έπανηλειμμένα κτυπήματα της μάστιγος. Ή αμαξα 
έξέρχεται, καί καθώς έξέρχεταϊ, βυθίζονται οί όπι
σθεν τροχοί, καί 6 γερουσιαστής, ή γυνή καί τδ παι- 
δίον μεταπιπτουσιν εϊς τδ όπισθεν κάθισμα· μέ τους 
αγκώνας κατεχάλασε τδ κάλυμμά της, καίάμφότεροι 
ci πόδες της είσήλθον είς τδν πΐλόν του, οστις τοϋ 
έφυγεν άπδ τήν κεφαλήν, διαρκούσης τής ταραχής. 
Μετ’ δλι'γας στιγμάς, τδ πλάσς τής λάσπης έτελείω- 
σε, καί οί ίπποι κουρασμένοι έσταμάτισαν, καί άφοΰ 
δ γερουσιαστής ευρε τον πίλον του, ή δέ γυνή έδιόρ- 
Οωσε τδ κάλυμμά της καί καθησύχασε τδ τέκνον της, 
ένηγκαλίσθησαν άμφότεροι δυνατά διά παν ο,τι ή'Οελε 
συμ.6ή ακολούθως.

Έ π’ δλίγον δέν ήκούετοεϊμή δ συνεχής ήχοςπόμπ! 
μόμπ! εϊς τδν δποΐον διά τήν ποικιλίαν παρεμβάλλοντο 
διάφοροι πλάγιοι καταβυθισμοί τής άμάξης καί με
τριασμένοι τειναγμοί, καί ώς έκ τούτου ήρχισαν νά 
χαίρωσιν οτι ήλευθερώθησαν άπδ τοσαύτην κακο- 
πάθειαν. Τέλος, μέ εν αίφνίδιον καί βιαιον βύθισμα, 
τδ δποΐον τους έσήκωσεν ολους δρθίους καί μετά 
ταϋτα τους κατεβίβασεν εις τά καθίσματά των μέ ά- 
πίστευτον ταχύτητα, ή αμαξα σταματά, καί μετά 
πολύν θόρυβον έξωθεν προβαίνει ό Κούδγιος εις τήν 
θύραν τής άμάξης.

—  Μέ συγχωρεϊτε, κύριε, είναι ενα πολυ κακδν 
μέρος τοϋτο. Δέν ήξεύρω πώς θά τά περάσωμεν.

Ό  γερουσιαστής άπελπιστικώς εξέρχεται, παρα- 
τηρών προσεκτικώς, ί'ναευρη στερεόν τι μέρος διά νά 
πατήση. Καταβυθίζεται μέ τδν έ'να πόδα εϊς ύπερβο- 
λικδν βάθος, προσπαθεί νά τδν έκβάλη, χάνει τήν 
ισορροπίαν καί πίπτει χαμαί εϊς τήν λάσπην, καί δ 
Κούδγιος τδν σηκόνει εϊς άθλιωτάτην κατάς-ασιν.

*Ητο προχωρημ-ένη ή νύξ, δτε ή καταβεβρεγμένη 
άπδ τήν λάσπην, σταλάζουσα καί ρυπαρότατη άμα
ξα έσταμάτησεν εϊς τήν θύραν μεγάλης άγροτικής 
οϊκίας. Δέν ήτο άνάγκη μεγάλης επιμονής διά 
νά έγείρη τις τούς οϊκήΐορας, άλλ’ έπί τέλους ή'νοι- 
ξεν ή θύρα, καί ένεφανισθη έ άξιοσέβαστος οικοδε
σπότης. *Ητο άνθρωπος φρικωδεστάτου άναστήμα- 
τος, ύψηλδς περίπου εξ πόδας κα! δλίγας ούγγι'ας 
άνευ υποδημάτων καί έφόρει έρυθροϋν καί μάλλινον 
Οποκάμισον τοϋ κυνηγίοϋ. Όγκωδέστατον στρώμα 
άμμώδους κόμης δ'λως άπεριποιήτου, καί τδ άπδ ικα
νών ήμερών άξυράφις·ον πρόσωπόν του, εδιδον εϊς 
τδ άξιότιμον υποκείμενον χαρακτήρα δεικνυοντα 
οτι δέν είχεν ιδιαιτέραν τινά έξουσίαν νά εί'πη 
τδ παραμικρόν. "Ιστατο δλίγας στιγμάς κρατών 
τδν λύχνον ύψηλά, παρετήρει δέ άσκαρδαμυκτεί τους 
δδοιπόρους μας μέ δυσάρεστον καί μυς-ικήν εκφρα- 
σιν, ήτις καθίστατο τφόντι γελοιωδεστάτη. Κα
τέβαλε πολλάς προσπαθειας ό γερουσιαστής μας 
διά νά τδν καταπείση νά έννοήση εντελώς τδ πράγ
μα· άλλ’ένώ εξακολουθεί τάς προσπαθειας του, ήμεΐς 
θέλομεν δώσει προεισαγωγικάς τινας γνώσεις περί 
αύτοΰ εϊς τούς άναγνώστας μας.

Ό  έντιμος γέρων ’Ιωάννης Βάν Τρδμπ ήτο ποτέ 
ε!ς τών εύκαταςάτων ϊδιοκτητών καί κάτοχος σκλά
βων είς τδ μέρος τής Κεντούκης. Μή έχων είς τδ

σώμά του τίποτε τής άρκτου είμή τδ δέρμα, καί 
προικισμένος παρά τής φύσεως μέ γενναίαν, έντι
μον καί δικαιοτάτην καρδίαν, έντελώς ϊδιάζουσαν 
είς τδ γιγαντιαϊον σχήμά του, έχρημάτισεν έπί πολ
λά έτη μέ ύπερβολικήν δυσαρέσκειαν μάρτυς αυτό- 
πτης τών έργασιών συστήματος εξίσου δλεθρίου καί 
διά τδν καταπιέζοντα καί διά τδν καταπιεζόμενον. 
Τέλος, μιαν τών ήμερών ή γενναία καρδία τοΰ’Ιωάν- 
νου είχε μεγαλυνθή τοσοΰτον, ώστε δέν ήδύνατο νά 
άνεχθή έ'τι πλέον τά δεσμά της· οθεν, λαβών άπδ τδ 
τραπέζιον τδ σημειωτάριόν του, περιήλθε τδν ’Όιον, 
καί άγοράσας τδ τέταρτον μιας περιοχής τής δποίας 
ή γή ήτο είς άκρον εύφορος καί πλουσία, έδωκεν 
ελεύθερα διαβατήρια είς δλους τους δούλους του, 
άνδρας, γυναίκας καί παιδιά, τούς έπεβίβαοεν είς 
αμάξια καί τούς άπέστεΛε διά νά έγκατασταθώσιν 
έκεΤ· τότε δέ δ έντιμος ’Ιωάννης, ς-ραφείς είς τήν ά- 
ταραξίαν καί ήσυχίαν, έπανεπαύθη εις τι κρύφιον καί 
άπομεμονωμένον κτήμα,ινα δίασκεδάσητήν συνείδησιν 
καί τούς διαλογισμούς του.

—  Είσαι σύίκανδς νάδιαφυλάξης μίαν τρισαθλίαν 
γυναίκα καί έν βρέφος άπδ τους κυνηγούς τών μαύ
ρων; ειπεν δ γερουσιαστής μέ σαφέστατον τρόπον.

—  Νομίζω δτι είμαι, άπήντησεν δ έντιμος ’Ιωάν
νης μέ έμφασίν τινα.

—  Τδ ήξευρα, είπεν δ γερουσιαστής.
—  "Αν έλθη κάνεις, είπεν δ άγαθδς άνθρωπος, 

τανύων τδ δψηλδν καί πελώριον σώμ,άτου, εδώ είμαι 
έγώ έτοιμ.ος γ)’ αύτους, καί έχω καί επτά υίους,ολοι 
εξ ποδάρια υψηλοί, ώς καί αυτοί θά είναι έτοιμοι γ ι’ 
αυτούς. Πρόσφερε τά σεβάσματά μας σ’ αυτούς, καί 
είχέτους δτι δέν μας γνοιάζει πότε θά έλθουν, τοϋτο 
είναι δλως διόλου άδιάφορον δι’ ήμάς, ειπεν ό ’Ιωάν
νης, θέτων τους δακτύλους του άναμέσον τών τριχών 
αΐτινες έκάλυπτον τήν κεφαλήν του καί παραδιδόμε- 
νος είς σφοδρδν γέλωτα.

Κεκμηκυΐα, καταπεπονημένηκαί άθυμος ή Έ λίζα, 
έπροχώρησε μέχρι τής θύρας, έχουσα είς τους βρα
χίονας τδ βαθέως κοιμώμενον βρέφος της. Ό  τραχύς 
άνθρωπος, πλησιάσας τδν λύχνον πρδς τδ προσωπόν 
της καί άκούσας είδός τ ι καταθλιπτικωτάτου μυκηθ- 
μοΰ, ή'νοιξε τήν θύραν μ,ικροϋ τίνος δωματίου τής 
κλίνης πλησίον τοΰ εκτεταμένου μαγειρείου καί τής 
ένευσε νά προχωρήση· μετά ταϋτα λαβών μίαν λυ
χνίαν, τήν δποίαν άναψε και έθεσεν έπί τής τραπέ- 
ζης, άπευθύνθη πρδς τήν Έ λίζαν.

—  Νά σοϋ εϊπώ τώρα, κόρη μου, δέν πρέπει νά 
φοβήσαι τδ παραμικρόν, άς έλθη οποίος θέλη. Είμαι 
έτοιμος γι' αύτά τά πράγματα, ειπεν αύτδς, δεικνύων 
δύο ή τρία καλά δπλα, τά δποΤα έκειντο έπί τής 
θερμάστρας, καί οί περισσότεροι δποϋ μέ γνωρίζουν, 
γνωρίζουν καλά δτι είναι κίνδυνος νά δοκιμάσουν νά 
πάρωσι κάνένα άπδ τδ σπήτί μου, δταν ήμαι έγώ 
παρών. Τώρα λοιπδν πήγαινε κοιμήσου σάν νά σέ 
φύλαγεν ή μητέρα σου, ειπεν αύτδς, καθώς έκλεισε 
τήν θύραν.

—  ”Ω, τούτη είναι αρκετά εύμορφη, είπεν είς τδν 
γερουσιαστήν. ’Ά ! ναί, αδτα^ αί εΰμορφαι έχουσι 
τήν μεγαλητέραν ανάγκην νά φεύγωσιν, δταν έχωσι
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