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Τήν Κυριακήν τών Μυροφόρων (10  
’Απριλίου) κατά τήν 10  ώραν 11. Μ. πάν
τα τά μέλη τοΰ εν Ζαγαζικίω ίδρυθέν- 
τος Παραρτήματος τοΰ Συλλόγου, πλεΐ- 
σται φιλόμουσοι Κυρίαι και πάμπολλοι  
τών εν Ζαγαζικίω ομογενών τε και φι
λελλήνων ξένων κατεπλήρωσαν τήν ύ
πό τοΰ διακεκριμένου έπί φιλοπατρία 
και εύγενέσιν αίσΟήμασιν εταίρου, κ. Δ. 
Τριαντάφυλλου, δοιρηθεΐσαν τώ Παραρ- 
τήματι μεγαλοπρεπή καί εύρύχωρον αί
θουσαν, προσκληΟέντες αυτόθι, ΐνα πα-  
ραστώσιν εις τήν δημοτελή έγκαινίασιν 
τοΰ καταστήματος καί τών έ'ργων τοΰ

έν Ζαγαζικίω Παραρτήματος τοΰ Συλ
λόγου « ή  Έ  ν ό τ η ς ».

Μετά τόν ύπό τοΰ εφημερίου τής 
Εκκλησίας τελεσΟέντα αγιασμόν καί 
τάς κατανυκτικάς ύπέρ εΰοδώσεως τοΰ 
έ'ργου δεήσεις πρός τόν "Γψιστον, ό 
Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου, ον μετεκαλέ- 
σαντο έκ Κάιρου έπίτηδες οί έν Ζαγαζι
κίω εταίροι, ΐνα προεδρεύση τήν φαί
δραν ταύτην τελετήν, προσεκάλεσε τόν 
Γραμματέα τοΰ Παραρτήματος νά κα- 
ταβιβάση τό έν πλαισίω άνηρτημένον 
έν τή αιθούση δίπλωμα τής έγκάδιδρύ- 
σεως τοΰ Παραρτήματος καί άναγνώση 
αυτό είς έπήκοον πάντων.

Μετά τοΰτο ό Πρόεδρος τοΰ Παραρ
τήματος, ό εύπαίδευτος καί χρηστός ια
τρός, κ. Γ. Φ. Φιλιππίδης, έξεφώνησεν 
έμβριΟή καί κατάλληλον περί παιδείας, 
καί περί τοΰ σκοποΰ τοΰ Παραρτήματος 
λόγον, διά παταγωδών χειροκροτη'μά^ν  
έπισφραγισθέντα.



Κατόπιν ό Γραμματεύς τοΰ Παραρ
τήματος, Κ. Ι.Πέμμας, έξεφώνησε γ α λ 
λιστί, χάριν τών παρόντων ξένων, ώ- 
ραιον και προσφυα λόγον περί τοΰ σκο
πού καί τών έργων τοΰ Παραρτήματος, 
έπισφραγισθέντα όμοιους διά ζωηρών 
χειροκροτήσεων.

Τέλος ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου, ά- 
<ροΰ έπήνεσε δεόντως τόν ζήλον καί τήν 
φιλοπατρίαν τής έν Ζαγαζικίω Ε λ λ η 
νικής παροικίας, καί προσηγόρευσε περι- 
παθώς έκ μέρους τοΰ Συλλόγου τούς έν 
Ζαγαζικίω εταίρους, τούς συγκροτοΰν- 
τας τό αυτόθι Παράρτημα, προσέθηκεν

« Ή  αίθουσα αυτη, Κύριοι, ήν ουτω 
οημοτελώς σήμερον έγκαινιάζομεν, εινε 
τέμενος ίερόν τών Μουσών, είνε ξενών 
τής Πατρίδος, ήτις, εϊ καί άποΰσα, πε-  
ριίπταται όμως αόρατος έν αυτή· οσά
κις δέ είσέρχεσθε ένταΰθα, θέλετε ακούει 
μυστηριώδη τινά καί αρμονικόν βόμβον, 
όστις θά είνε τό σημεΐον τής άοράτως 
έν τή αιθούση ταύτη πτερυγιζούσης  
Πατρίδος, καί πάραυτα είς τά ώτα τής 
διανοίας σας θ’ άντηχή μελιχρός καί 
μυστηριώδης ψίθυρος, λέγων ύμΐν. «"Ο
που δύο ή τρεις είσιν συνηγμένοι έν τώ 
όνόματί μου, κάγώ ειμι έν τώ μέσω αύ- 
τ2>ν ». Ταΰτα τά ιερά λόγια θά ψιθυρί
ζει είς τήν συνείδησιν υμών, Κύριοι, άμα 
ώς είσέρχεσθε ένταΰθα ή Πατρίς.»

« Επειδή δέ ό λόγος  περί Π α τ ρ ί - 
δ ο ς, έπιτρεψατέ μοι νά άναγνώσω καί 
πρός ύμας τόν κατά παραγγελίαν τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου έκφωνηθεντα 
ύπ’ έμοΰ λόγον ,  « Π ε ρ Ι Ι Ι α τ ρ ι ο ο ς  
κ α ί  Φ ι λ ο π α τ ρ ί α ς  », τήν παρελ-

θοΰσαν Κυριακήν'" έν τή αιθούση τοϋ
Συλλόγου έπί τή έπετείω εορτή τής έγ-  
καθιδρύσεως αύτοΰ ».

Ήκροάσθη δέ ή συνέλευσις τόν λόγον  
τοϋτον έν άκρα σιωπή καί κατανύ- 
ξει, καί έπεσφράγισεν αύτόν διά ζωηρών 
ζητωκραυγών καί παρατεταμένων χει
ροκροτήσεων.

Ό  Πρόεδρος τότε, εΰχαριστήσας τούς 
είς τήν τελετήν ταύτην παρευρεθέντας, 
έκήρυξε περακομένην τήν τελετήν.

ΑΟΓΟΣ Π 4 Ν Π Γ Τ Ρ Ι Κ 0 Σ
' Ε χ γ ω ν η Ο ί ' ι ς

Π Ι Ο  ΤΟ Γ Π ΡΟ ΕΛ Γ Ο Γ ΤΟ Γ ΕΝ Κ Α ΙΡ Ω  Ε Α Λ Η Μ Κ Ο Γ  

Ψ ΙΛ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Γ Π Κ Ο Γ  Σ ΓΛ Λ Ο ΓΟ Γ

m  ι  κ ϊ  ©  τ  ξ  s

κατά

τίμ· επέτειον εορτήν τής έγχαθ ιδ  ρύσεως αύτον*

« Μητρός τί  χαι τζατρος χαί τών ίΧΐ.ων 
π ρ ο γ ο ν ώ ν  α π ά ντω ν  τκ ^ιώ τερο 'ν  εςι Π α τ ρ ίς ,  

κ α ι σερινο'τκρον κ α ι ά γ ιώ τ« ο ο ν .»

Τί λοιπόν είνε το θεσπέσιον αύτό 3ν, ο- 
περ καλείται μέν Π α τρίς , ούδέν δ ’ εχει τ ι -  
μαλφέστερον εαυτού, ουδέ σεβας-ότερον, ούδε 
άγιώτερον έν τω  κόσμω τούτω ; Τί είνε το 

πο ά γμ ’ αύτό το υττερφυές, ού το ονομα εμ

πνέει, είς ημάς ιδίως τούς Έ λλ ηνας ,  γλυκύ- 
θυαόν τι καί μυστηριώδες αίσθημα άπεριο- 
ρίστου σεβασμού καί άνεκφράςΌυ αγάπης καί 
άφοσιώσεως ; Τί είνε το αόρατον, τό μ α γ ι 
κόν αύτό ίνδαλμα, πρός 8 άκαθέκτως φέρον
τα ι πάσαι ημών αι σκέψεις, πάσαι αι ιόεαι, 
πάσαι αί πράξεις ημών, πρός S πανταχόθεν, 
παντού καί πάντοτε  νοερώς άτενίζομεν, ως 

πρός άστέρα πολικόν, όδηγούντα τά  διαβή

μα τα  ήμών έν τή  τρικυμιώδει τοϋ έΟνικοϋ η
μών βίου πελαγοδρομία ;

Elvat τ ά χ α ,  καθ’ Si οί φυσιολόγοι δογμα- 
τίζουσιν, ό τόπος τής γεννήσεως καί ανατρο

φής ημών, τό έδαφος, έφ’ ού τοός πρώτους 
ήσθάνθημεν παλμούς τής καρδίας, τάς πρώ- 
τας έψελλίσαμεν λέξεις, είς τούς πρώτους έ- 
βυθίσθημεν ρεμβασμούς, τάς πρώτας συνελά- 
βομεν φαιδράς περί τοϋ μέλλοντος ημών έλ- 
πίδας ; Τοιοϋτος δέ στυγνός καί άμουσος ο
ρισμός ικανοποιεί τ ά χ α  τήν συνείδησιν ήμών 
τών Ε λλήνω ν,  καί παρέ/ε ι  ήμΐν ιδέαν τινά» 

Ιστοί και ατελή, περί τής Πατρίδος Ε λ λ ά 
δος ; Διότι περί ταύτης,  βεβαίως, τής Πατρί
δος δ λόγος ήμΐν δ παρών. Ταύτην, τήν Ε λ 
λάδα Πατρίδα, προτιθέμεθα νά σκιαγραφή- 

σωμεν ένταΰθα, άδιαφοροϋντες περι τής ιδέας, 
ήν έθνη άλλα, στερούμενα παρελθόντος, μη- 

δένα έχοντα ώρισμένον μέλλοντα πόθον, και 
ζώντα μόνον έν τή  ραστώνη τοϋ παρόντος^ 

δύνανται νά έχωσι περί πατρίδος. "Οθεν καί 
τά  στοιχεία τοϋ ορισμού τής καθ’ ημάς Πα- 
τοίδος θά ζητήσωμεν ούχί έν τώ  αύχμηρώ 
τών βιολογικών έπιστημών πεδίω, άλλ’ έν τώ  
εύθαλεΐ λειμώνι τής ιστορίας τού ήμετέρου 
Έθνους,  καί έν τ ^  συνειδήσει ήμών αύτών.

"Οτε μετά  τήν ύπό τοϋ Ξέρξου πυρπόλη- 
σιν καί καταστροφήν τών ’Αθηνών, συσκε* 
πτομένων έν Σαλαμΐνι τών στρατηγών κα^ 
ναυάρχων τών Έλλήνοιν περί τού πρακτέου? 
έτόλμησέ τις νά είπη πρός τόν Θεμιστοκλή, 
ότι άνηο άπολις ούδέν εχει δικαίωμα νά συμ
βουλεύει τούς άλλους νά έγκαταλείψωσιν είς 
τήν διάθεσιν τοϋ εχθρού τάς πατρίδας των, 
ό Θεμιστοκλής άπήντησεν ύπερηφάνως καί ά- 
ξίως τής πολεως τών ’Αθηνών" «Ή μεϊς ,  είπε, 
τ ά ;  μέν οικίας καί τά  τε ίχη  έγκατελείψαμεν} 
διότι δέν καταδε /όμεθα  νά γείνωμεν δούλοι 
ενεκα πραγμάτω ν άψυχων- έχομεν δέ πόλιν 

ήμεϊς μεγίστην πασών τών Ε λληνικώ ν τάς

διακοσίας τριήοεις μας, αίτινες τώρα μέν ΐ-  
στανται έτοιμοι νά σάς βοηθήσωσιν, ίνα σω- 
θήτε δι’ αύτών, αν θέλετε' έάν δέ καί δευτέ- 
ραν φοράν μάς προδώσητε καί άπέλθητε, π ά 
ραυτα θέλουσι μάθει οί "Ελληνες, ότι οί ’Α
θηναίοι απέκτησαν καί πόλιν έλευθέραν, καί 
χώραν οχι χειροτέοαν εκείνης, ήν άπώλεσαν». 
Μετά τήν άπελευθέρωσιν τής μικράξ εκείνης 
γωνίας, ήν εύφήμως άπεκάλεσαν οί δυνατοί 

τής γής 'Ε .Ι.Ιά δα , παμπληθείς οίκογένειαι, 
καί κοινότητες όλαι, έποχρεληθεΐσαι τού περί 
μετοικεσίας άρθρου τής συνθήκης, έγκατέλε ι-  
ψαν μετά  προθυμίας τάς  ύπό τήν δουλείαν 
έκ νέου άφεθείσας πατρίδας των, καί έσπευ- 
σαν άθρόαι καί φαιδραί είς τήν έλευθερωθεΐ- 

σαν μακράν Ε λ λ ά δ α ,  καί έγκατέστησαν έν 
διαφόροις αύτής μέρεσιν, οικίας τε ,  καί α
γρούς, καί παντοειδή αγαθά προλιποϋσαι, 
καί τήν έν έλευθερία στέρησιν καί σκληρα
γω γίαν  προελόμεναι άντί τής ύπό τήν δου
λείαν άνέσεως καί εύπορίας.

Πατρίς λοιπόν δέν είνε τό άψυχον έδαφος, 
έν ω γεννώμεθα καί έκτρεφόμεθα, άλλ’ άλλο 

τ ι  πνευματικώτερον καί σεμνότερον αύτοϋ. 

Ά ν  ήτο άληθώς τό έδαφος καθ’ εαυτό ή Πα
τρίς ήμών, δ ιατ ί  λοιπόν τά  τέκνα ήμών τών 
έν Αιγύπτιο παροικούντων Ε λλ ήνω ν ,  καίτοι 
γεννώμενα, καί έκτρεφόμενα, καί έκπαιδευό- 
μενα μέχρι βαθμού τίνος ένταΰθα, ούδεμίαν 
αισθάνονται συμπάθεικν καί προσήλωσιν πρός 

τόν τόπον τοϋτον, άλλά πατρίδα των θεω- 
ροϋσι τήν Ε λ λ ά δ α  μας, ήν ούτε είδον, ούτ’ 
έγνώρισαν ετι,  άλλ,’ ήν και ποθοϋσι καί στέρ- 
γουσιν όσον καί ήμεϊς οί πατέρες των ; "Αν 
τά  άψυχα κτίρια καί οί άγροί ήσαν ή Πατρίς, 
δ ιατ ί  οί πατέρες ήμών έπί πάστι εχθρών εισ
βολή έκαιον καί κατέστρεφον αύται οί ίδ ιο ι 
καί τάς οικίας τω ν , καί τάς άμπέλους των, 
καί τούς έλαιώνάς των, καί τούς κήπους των, 
tv’ άπαλ.λαγέντες παντός δ ,τ ι  ήδύνατο νά



τούς κ α τ α σ τ ή σ η  εΰ α λώ το υ ς  ύ π ό  τής δουλείας ,  

εύζω νοι δ^εκφύγωσι προ τοϋ  άπειροπληθοΟς  

τώ ν έπιδρομέω ν στίφους, καί γοργο ί  άνβρρι-  

χηθώ σ ι έπ ί  τ ά ς  άποκρήμνους τώ ν ορέων κ ο -  

ρυφάς, κ α ί  δ ιασώσωσιν έπ’ αυτώ ν τη ν  έλευ-  

θερίαν τ ω ν ,  ήτοι  την  κινδυνεύουσαν ά λ η θ ι -  
νην Π ατρίδα  τω ν ;

Ά λ λ 5 άς άνακρίνωμεν ήμάς αυτούς" άς έ- 
ρωτήσωμεν αυτήν ημών την συνείδησιν περι 
τούτου. Τίς έξ ήμών Πατρίδα θεωρεί το πε- 
ειωρισμένον μέρος, έν ω έγεννήθη καί άνετρά- 
φη ; τίς δεν αισθάνεται έν έαυτώ, ο τι  άλλο τ ι  
παρά τά  άψυχα κτίρια καί κ τήματα  είνε ή 
Πατρίς ; Πάντες έν τ·?, διανοία φέοομεν διηνε- 

κώς, πάντες ψιθυρίζομεν συχνότατα τό έθνι- 
κόν εκείνο δόγμα , « οΰκ ένι Πελοποννήσιας, 
ουύ’ Ίόνιος, ουδέ Κρής, ούδ’ Ί Ιπεφ ώ τη ς ,  ούδέ 

Θεσσαλός, άλλά πάντες έν έσμέν έν τώ  ονό- 
μα τ ι  τής Πατρίδος, πάντες "Ελληνες.»

Τί λοιπόν είνε τό θεσπέσιον, το ιδανικόν 
αύτό Sv, οπερ καλείται Πατρίς Ε λ λ ά ς  ; Είνε 
ή κοιτίς τοϋ ανθρωπίνου πολιτισμού, είνε τό 
φυτώριον τοϋ άγλαοϋ τής έλευθερίας δένδρου, 
είνε τό έργαστήριον, έν φ ή άνθρωπίνη διά
νοια, υπό φυλής εύφυοϋς καί προνομιούχου υ- 
πουργουμένη, έξεπόνησεν ο,τι μέγα, ό,τι υ
ψηλόν, δ ,τ ι  Οαυμάσιον κέκτητα ι σήμερον ή 
άνθρωπότης' είνε ο βράχος, έφ’ ού ή Ε λ λ η 
νική μεγαλαφυΐα έπηξε τόν ουρανομήκη φά- 
ρον, δστις ά π ’ αιώνων διαχέει κύκλω τάς ζω 
ογόνους τής γνώσεως μαρμαρυγάς, καί σύμπαν 

καταφωτίζει  τό ανθρώπινον γένος' είνε ή 'Α
γ ία  τοϋ πολιτισμού καί τής έλευθερίας Σιών, 
πρός ήν μετά  σεβασμού καί συγκινήσεως ά τε -  
νίζουσι πάντες οί άπανταχοϋ τής οικουμένης 
γνήσιοι τών μουσών τρόφιμοι. "Ωστε Πατρίς 
ήμών τών 'Ελλήνο>ν δέν είνε άπλώς καί καθ’ 

εαυτά τά  άψυχα μέρη, τά  έντεϋθεν τοϋ Αίμου 
εκτεινόμενα, δέν είνε τά  ορη καί οί λόφοι, αί 

κοιλάδες κα ί αί νάπαι, τά ρείθρα καί οί ά^

γρ ο ί ,  αί π όλεις  καί αί ο ίχ ία ι ’ ο χ ι  ! Πατρίς  

ήμώ ν είνε τό  ιδανικόν,  τ ό  τ έλε ιον  έκεΐνο όν, 
οπερ έδημιούβγησε σύσσωμος ή 'Ε λληνικ ή  φυ
λή, ά π ’ αιώνων υπέρ τής δλης άνθρωπότητος 
έργαζομένη' είνε ή προσοιποποίησις τών ένδο
ξων ήμών παραδόσεων καί άναμνήσεων, τών 
εθνικών ήμών ήθών χ.αί νομίμων, τών δ ια 

καών ήμών πόθων καί έλπίδων περί τοϋ μέλ 
λοντος.

Τοιαύτην, άϋλον καί πνευματικήν, έχοαεν 
ή μ  εις οί "Ελληνες Πατρίδα, Κύριοι! 'Η Πατρίς 
ήμών δέν είνε, δυνάμεθα εϊπεΐν, έκ τοϋ κόσμου 
τούτου’ δέν είνε Πατρίς τής χθές, διότι αριθ
μεί χιλιετηρίδων βίον' δέν είνε Πατρίς τής 
σήμερον, διότι δέν άποζή έκ τοϋ ελέους διε
θνών νομίμων, ούτε έκ τών ψυχίων τής εγω ι
στικής τών δυνατών συγκαταβάσεως, άλλ’ έκ 
τών ένδοξων παραδόσεων καί τών άρετών τών 
τέκνων της ' δέν είνε Πατρίς τής αύριον, διότι 

λαμπρόν καί άπέραντον έχει πρό εαυτής ετι 
τό στάδιον τοΰ φωτισμού καί τής έκπολιτί-  

σεως λαών δλων, έν τώ σκότει τής άμαθίας 
καί τοΐς βασάνοις τής δουλείας δίατελούντων 
ετι. Ο^δέ δρια έχει φυσικά ή ΙΙατρίς ήμών 
αυτή, ουδέ χειροποίητα ' διότι εΐνε πνεϋαα 

ζωοποιόν,συναφομοιούν καί είσποιούμενον πάν 
δ ,τ ι  άν προσέγγιση' καί άρα είνε άφθαρτο; ή 
ΙΙατρίς ήμών καί αιώνιος, καί πύλαι αδου οΰ 
κατισχύσουσιν αύτής είς τόν αιώνα.

Πνεϋμα λοιπόν ή Πατρίς ήμών, Κύριοι! κα\ 
άρα έν πνεύματι καί άληθεία οφείλομεν νά 
λατρεύωμεν αΰτήν. Καί όντως ! ίσα τώ  θείω 
έλάτρευσε, καί λατρεύει, καί Ις άεί λατρεύσει 
τήν Πατρίδα τό 'Ελληνικόν ’'Εθνος' ή δέ ίς-ο- 
ρία ήμών, άρχαία τε καί νεωτέρα, άνάπλεως 
υπάρχει παραδειγμάτων αΰταπαρνήσεως, ή -  
ρωϊομοϋ καί έθελοθυσίας τών άπανταχοϋ 'Ε λ 
λήνων υπέρ τής Πατρίδος. Τί δέ σηααίνουσιν 
άλλο τά  άπειροπληθή ταϋ τα  παραδείγματα , 
είμή τήν έν πνεύματι καί άληθεία λατρείαν

τής Πατρίδος υπό τών 'Ελλήνων, τήν ά γνήν ,  

τήν άκρατον αΰτών φιλοπατρίαν ;
Πηγή δέ καί παρόρμημα, καί τέλος τής ά -  

κρα< ταύτης τών 'Ελλήνων φιλοπατρίας υπήρ- 
ξεν άείποτ$ τό απεριόριστον σέβας καί ή τυ 
φλή ύπακοή πρός τούς νόμους. Διόπερ, έφ’ 
δσον μέν οί "Ελληνες έσέβοντο τούς πατρίους 
νόμους, καί θρησκευτικώς έτήρουν αυτούς, τ ε 
ράστια παρεΐχον δε ίγμα τα  φιλοπατρίας" οσά
κις δέ ποτε  έπ’εκράτει παρ’ αΰτοΐς άσέβεια καί 
παρακοή πρός τούς νόμους, καί τών ήθών δια 
φθορά, κατασκόπων, καί συκοφαντών, καί 

προδοτών μόνον έργα σκότια καί ταπεινά, 
καί έριδες εμφύλιοι, καί καταστροφαί, καί υ

ποδουλώσεις, καί α ιχμαλωσία! προήγοντο εϊς 
φώς. Έ π ί  τοΰ τάφου τοΰ Λεωνίδου, δστις έ- 
πεσεν, ήρωίκώς μαχόμενος έν Θερμοπύλαις, 
μ ε τά  τών τριακοσίων, κατά  τών εισβαλόντων 
Περσών, ή Πατρίς έχάραξεν οΰχί έγκώμιον 
τοϋ ήρωΐσμοϋ τών πεσόντων, άλλά τό γ ν ω 
στόν έκεΐνο έπιτύμβιον «ώ ξεΐν’ άγγειλον Λα- 

κεδαιμονίοις, οτι τήδε κείμεθα, τοΐς ’κείνων 
ρήμασι πειθόμενοι», διά τόν άπλούστατβν 
λόγον, δτι έν τώ  πείθεσθαι τοΐς νόμοις τής 
Πατρίδος. περιέχεται συλλήβδην παν είδος, 
καί πας βαθμός τής φιλαπατρίας.

’Αλλά σαφέστερον παντός άλλου, καί συγ- 
κινητικώτερον, καί κατα7,ηπτότερον έδίδαξε 
τήν ιδέαν ταύτην έν τή  άρχαιότητι,  έπισφρα- 
γίσας αύτήν καί δ ι ’ αύτής τής ζωής του, 5 
μέγα ; διδάσκαλος τής άνθρωπότητος Σωκρά
της. "Οτε οΰτο;, καταδεδικασμένος υπό τών 
’Αθηναίων νά πίη τό κώνειον, άνέμενεν ήσύ- 
χ ω ;  καί άπαθώ; εν τη ειρκτή τήν ήμέραν 
τή ;  έκτελέσεω; τή ;  καταδίκης, οί μαθηταί 
αΰτού έξωθεν, διαφθείραντες διά χρημάτων 
τού; φ ύλαΜ ^ι^αρεσκεύασαν  έ π ιτυ χ ώ ; τά  

πάντα  π$.ς φυγάδευ.^ιν τοϋ πεφιλημένου άν- 
δρό;' άπέ ίτε ιλ α ν  δ ί  προ; αΰτόν, όρθρου βα- 
θίως,τόν μάλιστα πάντων π ε ^ /τ β , .ν ο ν  αΰτοϋ

μαθητήν Κρίτωνα, δπω ; τώ  άναγγείλη τήν 
προετοιμασίαν, καί τόν πείσνι πρός τήν φυ
γήν. Ά λ λ ’ ό Σωκράτης, αφού δ ι’ άκαταμα-  
χήτου διαλεκτικής δεινότητος ήνάγκασε τόν 
Κρίτωνα νά ομολογήσν;, δτι δέν ήτο δίκαιον 
ν’ άποδράση τής φυλακής, άνευ τής συγκα- 
τχθέσεως τών κ α τ  α ί  ι κ α σ ά ν τ  to ν αΰτόν Α θ η 
ναίων, προσέθηκε τά  χρυσά ταΰτα  καί έ; άεί 
άξιομν η μ ό ν ε υ τ  α λόγ ι α ’

« Έ άν ,  ώ Κρίτων, καθ’ ήν στιγμήν η 

μείς θά άποδιδράσκωμεν έντεϋθεν, έλθόντε; 
οί νόμοι καί τό κοινόν τή ;  πόλεως, καί στα- 
θέντες ενώπιον μας, είπωσιν' εϊπέ μας, ώ 
Σώκρατες, τί διανοείσαι νά πράξης; δέν κα 
ταλαμβάνεις,  δτι αύτό, οπερ έπιχειρεΐς νά 
πράξης, καταστρέφει ημάς τούς νόμους καί 
ολόκληρον τήν πόλιν, καθόσον έξαρτάται άπό 
σ έ ; ή νομίζεις, δτι είνε πλέον δυνατόν νά ΰ- 
φ ίσταται καί νά μή άνατραπή ή πόλ'·ς εκείνης 
έν ή μηδεμίαν έχουσιν ίσχύν αί υπό τών δι
καστηρίων της έκδιδόμεναι άποφάσεις,. άλλ’ 
άκυροΰνται καί καταπατοϋντα ι  υπό τών ι 
δ ιωτών; Τί θά άπαντήσωμεν πρός ταϋτα  καί 
άλλα τοιαϋτα λόγ ια ,  ώ Κρίτων ; διότι πολλά 
τοιαϋτα δύναταί τ ι ς ,  καί μάλιστα  άν ήνε 
δικηγόρος, νά είπη πρός ύπεράσπισιν τοϋ κα- 
τασ.τοεφομένου νόμου, τοϋ δι^τάσσοντος νά 
έχωσι τέλειον κϋρος αί έκδιδόμεναι υπό τών 
δικαστηρίων άποφάσεις· ”Η θά είπωμεν πρός 
αύτούς ίσως, δτι ήδίκησεν ημάς ή πόλις, καί 
δέν έκρινε τήν δίκην ορθώς ; ταϋτα  Οά ε ί~ω - 
μεν, ή τί ; Ό  δυστυχής ό Κρίτων, συλλαβών 
πρός στιγμήν ελπίδα τινά, άπεκρίθη μετά 
ζωηρότητος' ναι, μά τον Θεόν, .αύτά θά εί
πωμεν, ώ Σώκρατες. Ά λ λ ’ ό Σωκράτης π ά -  
ραυτα πάσας αΰτοϋ τάς έλπίδας έκοψε, προσ- 
σθείς' άλλ’ άν οί νόμοι μάς έρωτήσωσι τότε, 
τ ί  παράπονον έχεις καθ’ ήμών καί τής πό" 
λείος, καί θέλεις νά μάς καστρέψης ; άπο/.ρί- 
νου’ πρώτον, δέν σέ έγεννήσαμεν ημείς, καί



δέν ένυμφεύθη δι’ ήμών ί  πατήρ σου xvjv μη
τέρα σου, και σέ παρήγαγεν ; είπέ μας, έχεις 
νά μεμφθης τ ι  κατά  τούτων τών περί τούς 
γάμους νόμων, δ τι δεν έχουσιν δρθώς ;—  θά 
άποκριθώ βεβαίως, δ τι ούδέν έχω νά μεμφθώ 
κ α τ ’ αύτών. Ά λ λ ά  μήπως έχεις νά μεμφθής 
τ ί  κατά  τών περί άνατοοφής καί έκπαιδεύ- 
σεως τοΰ γεννωμένου τέκνου νόμων, ύφ’ ους 
και σύ έξεπαιδεύθης ; !ή ϊσως οί ταΰ τα  έφο- 
ρεύοντες έξ ήμών νόμοι δέν διέτασσον κα 

λώς, παραγγέλλοντες τον πατέρα σου νά σέ 
εκπαίδευση εις την μουσικήν καί γυμναστι
κόν ;— καλώς, θά είπω βέβαια έγώ.— Λοιπόν, 

άφοΰ έγεννήθης, καί άνετράφης, καί έξεπαι- 
δεύθης, δύνασαι νά ίσχυρισθής πρώτον μέν, 
δτι δέν είσαι έδικός μας καί υίός καί δοΰλος, 
καί συ αύτός, καί οί πρόγονοί σου ; καί αν 
ήσαι υίός καί δοΰλος ήμών, νομίζεις, οτι δύ- 
νασαι νά εχ>5ς ϊσα δικα ιώματα μέ ημάς, καί 
οτι δικαιοΰσαι ν’ άνταποδίδη; πρός ημάς δ,τι 
δήποτε αν ήμεϊς έπιχειροΰμεν νά πράξωμεν 
πρός σέ ; έάν δέ πρός τόν πατέρα σου καί τόν 
κύριόν σου δέν δικαιοΰσαι ν’ άνταποδίδης τά 
ϊσα τών παρ’ αύτών πρός σέ πραττομένων, 
ούτε έπιπληττόμενος ύπ’ αύτών ν’ άντιλέγης, 
ούτε δερόμενο; ν’ άντιδέρη;, ούτε άλλα τοι-  
αΰτα  πολλνά, σοί είνε τ ά χ α  συγχωρημένον νά 
φέοησαι άλλως πρός τήν πατρίδα  καί τούς νό
μους, ώστε, αν ήμεϊς έπιχειρώμεν νά σέ κα- 
ταστρέψωμεν, νομίζοντες τοΰτο δίκαιον, θά 
επιχείρησης καί σύ νά μάς άντικαταστρέψης, 
ήμάς τούς νόμους καί τήν πατρίδα , καί θά 
είπης, δτι  ταΰτα  ποιών, πράττεις δίκαια, σύ, 
δ καλλιεργών τήν αρετήν διά της άλη,θείας ; 
ή τοιοΰτος είσαι σοφός, ώστε έλησμόνησες, 
δτι  μητρός τε καί πατρός καί τών άλλων 
προγόνων απαντούν τιμιώτερον είνε ή ϋατρίς, 
καί σεμνότερον, καί άγιώτερον, καί δτι  πρέ
πει νά σέβηταί τ ις ,  καί νά ύπακούη, καί νά 
θωπεύη μάλλον τήν θυμωμένην πατρίδα  η

τόν πατέρα , καί ή νά πείθη αύτήν, ή νά έκ- 

τελη δσα άν τόν διατάσση' καί νά υποφέρη 

μεθ’ ήσυχίας δ ,τ ι  άν αύτη τόν προστάξη νά 
πάθη, καί νά δαρή. καί νά δεθη, καί εις τόν 

πόλεμον νά δδηγηθή, δπως πληγωθη !ή καί 
άποθάνη, πάντα  τα ΰ τα  πρέπει άγογγύστως 
νά κάμη, διότι ούτως ά π α ιτε ΐ ’τό δίκαιον'καί 
δέν πρέπει ούτε νά υποχώρηση, ούτε ν’ ά -  
ναχωρήση, ούτε νά έγκαταλείψη τήν τάξιν 
του' άλλά καί έν πολέμω, καί έν δικαστηρίω, 
καί άπανταχοΰ,πρέπει νά έκτελή δσα άν δ ια -  

τάσση ή πόλις καί ή πατρίς,  ?) νά πείθη αύ
τήν περί τοΰ δικαίου' δέν είνε δέ δσιον νά 

στενόχωρη τ ις  ούτε τήν μητέρα του, ούτε τον 
πατέρα του, πολύ δέ όλιγώτερον έτι τούτων 

τήν πατρίδα. Τί θά είπωμεν πρός τα ΰ τα ,  ώ 
Κρίτων ; δτι οί νόμοι λέγουσιν άλήθειαν, η 
δχ ι  ; — Ό  δυστυχής δ Κρίτων μένει άναπο^ 
λόγητος πλέον, καί μόλις κατορθοϊ νά συνάρ
θρωση §ν ξηρόν «νομίζω».

Καί δ δρκος δέ, 6ν έν Άθήνατς έδιδον οί 
νέοι, δτε εισήρχοντο εις τήν έφηβον ήλικίαν, 
καί κατετάσσοντο εις τούς στρατευσίμους, 
αύτήν ταύτην τήν ιδέαν εύγλώττως έπικυροΐ.

« 'Ορκίζομαι, έλεγον, ύψοΰντες τήν δε
ξιάν ένώπιον τών έπί τούτω τεταγμένων αρ
χόντων, νά μή έντροπιάσω τά  δπλα τά  ίερά, 
ούτε νά έγκαταλείψω τόν συμπολεμιστήν, 
εις ου τό πλευρόν ήθελε τύχει νά τα χ θώ ,  νά 
ύπερασπισθώ καί τά  ίερά καί τά  όσια,καί μ ί -  
νος καί μετά  πολλιών' νά παραδώσω τήν π α 
τρίδα ούχί μικροτέραν, άλλά μεγαλητέραν 
άφ’ δ ,τ ι  θά τήν παραλάβω' νά υπακούω πρός 
τούς πάντοτε  κρίνοντας έμφρόνως, καί νά 
πείθωμαι ε’ίς τε τούς κειμένους νόμους καί 
είς δσους άλλους ήθελε ψηφίσει τό κοινόν έν 
ομοφροσύνη' νά μή επιτρέψω < είς . κανένα νά 
καταπατήση τού$ νόμους, 9) νά μή πείθηται 
είς αύτούς, άλλά καί μόνος κάί μετά  τάντων 
τών ά λ λ » ν \ ά  δπερκσπίσθω αϊτούς '  καί νά

τιμήσω τά  τή ;  πατρίδος ίερά' έστωσαν δέ μοι 

μάρτυρες τούτων οί θεοί».

Τό πείθεσθαι λοιπόν εί; τού; νόμου;, καί 
τυφλώ; έκτελεϊν τό ύπ’ αύτών προσταττομε- 

νον, είνε ή βάσις καί ή πηγή  τής αγνής, τή ;  
άληθοΰ; φιλοπατρίας, εγκλείει πά ντα ;  
τού; τρόπου; καί πάντα ; τους βαθμού; τή ;  

έκδηλώσεω; αύτή;.
Τίνα; δε νόμου; ήννόει δ θεϊο; Σωκράτη;, 

διδάσκων τήν πρό; αυτού; τυφλήν καί άνεξέ- 
λεγκτον τοΰ πολίτου υποταγήν ; τ ίνα ;  rl έν 
Ά θήναι; έφηβοι ώρκίζοντο ού μόνον αύτοί νά 
τηρήσωσιν, άλλά καί κατά  παντό ; παραβά
του νά τού; ύπερασπισθώσιν ; Ούχί βεβαίω; 
τού; έξωθεν έπιβαλλομένου; εί; τά  έθνη διά 
κτηνώδους βίας καί κατακτήσεως' ούχί τούς 
ύπό μοναρχικών καί δυναστικών συμφερόν
των y αλκευομένους' ούχί τούς έν μέσω εμφυ

λίων έρίδων καί σπαραγμών ύπό τής έπικρα- 
τούσης φατρίας Ικάστοτε πρός ίδιον οφελος 
,έπινοουαένου;' ο ύ / ί ! τού; τοιούτου; έκτρω- 
ματικού; καί νόθου; νόμου; άπέκρουσεν άεί- 

ποτε  τό ήμέτερον έθνος, καί ού μόνον δέν ύ- 
π ετάγη  ποτέ είς αύτούς δριστικώς, άλλά καί 
ούδέποτε έπαύσατο διά παντοίων έκδηλοΰν 
τρόπων τήν πρός αύτούς άπέχθειάν του, καί 
διά εξεγέρσεων καί άγώνων πειρώμενον ν’ ά- 
ποκοούση μέν .αύτούς, ν’ άνοοθώση δέ τούς 
πατρίους. Τούτους δή,τούς γνησίους, τούς πα- 
τίίους νόμους ήννόει δ μέγας τής άρχαιότη- 
τος διδάσκαλος' είς τούτους ώρκίζοντο τυ -  
φλήν υποταγήν οί Πανέλληνε;' είς τούτους, ου; 
τό ελληνικόν έθνος, ελεύθερον καί πεοω τι-  
σμένον, έξεπόνησεν έν δμοφροσύνη πρός κοι
νήν έαυτοΰ εύνομίαν. Τοιοΰτοι δέ νόμοι γνή
σιοι είνε τό άπαύγασμα τής έθνικής έλευθε
ρίας' διότι μόνον ύπό τήν σκιάν έθνικής έλευ- 
6ερία; δύνανται νά βλαστήσωσι καί άναπτυ-  
χθώσι νόμοι άληθώς πάτριοι καί τήν εύνομίαν 
τ»ΰ έθνους άποτελοϋντες. Διόπερ οί Έ λληνες

αείποτε έλάτρευσαν τήν θεάν ’Ελευθερίαν  
θερμώς, καί πολλούς καί μεγάλους υπέρ αύ
τής ύπέστησαν αγώνας, καί λαμπρά διά τΑν 
υπέρ αύτής ηρωισμών των έστησαν τρόπαια. 
’Επειδή δέ, ώς εΐπομεν, οί νόμοι οί πάτριοι 
είνε προϊόν τής έλευθερίας, το πείθεσθαι άρα 
είς αύτούς, δηλ. ή καθ’ αύτό τών Ε λλήνω ν 
φιλοπατρία, άείποτε έχειραγωγήθη ύπό τοΰ 
διάπυρου ερωτο; αύτών προ; τήν έλευθερίαν, 
εί; βαθμόν τοιοΰτον, ώστε φιλοπατρία καί 
φιλελεύθερον κατέστησαν λέξει; σχεδόν τα υ 
τόσημοι διά τόν Έ λ λ η ν α .

’Εν το ι;  νΰν καιροί; μ ε τ ’ ανησυχία; τινό; 
ένδομύχου πά ντε ;  παρατηροΰμεν ψυχραινό- 
μενόν πω ; παρ’ ήμΐν τό αίσθημα τής φιλο

πατρίας ' βλέπομεν κατακλύζουσαν, τάς εύ

πορους μάλ ιστα  τάξε ι;  τ ή ;  ήμετέρα; φυλής, 
νωθρότητά τινα καί αδιαφορίαν περί τήν έκ- 
πλήρωσιν τών πρό; τήν Πατρίδα ιερών καθη
κόντων τοΰ πολίτου. Έξέλ ιπον  σχεδόν σή
μερον τά  μεγαλοπρεπή έκεΐνα παραδείγματα  
τ ή ;  πατρ ιω τική ; αύταπαρνήσεω;, δι’ ών κα- 
τακοσμεΐται ή ίστορία τοΰ ήμετέρου Έ θνου;.  

Δέν βλέπομεν πλέον ενα Θεμιστοκλή καί ένα 
Άριστείδην, άποτιθεμένου; τά  πολιτ ικά  έχθη 
των καί συνεργαζομένου; άδελφικώ; πρό; 
σωτηρίαν τ ή ;  ΙΊατρίδο;' δέν βλέπομεν ένα 
Κανακάρην έναγκαλιζόμενον τόν άσπονδον, 
τόν θανάσιμον αύτοΰ έχθρόν Καραΐσκάκην.

Τινές τών παρ’ ήμΐν κοινωνιολόγων ένό- 
μισαν, δτι άνεϋρον τό αίτιον καί τήν κυρίαν 
πηγήν τοΰ κακοΰ τούτου έν τη  διαδόσει καί 
παρ’ ήμΐν τών κ α τ ’ αύτούς δλεθρίων κοσμο
πολίτικων ιδεών. Κ ατ’ ούδένα δμως λόγον ή -  
με ΐ;  δυνάμεθα ν’ άποδεχθώμεν τήν κρίσιν 
ταύτην ' δ ιότι αί περί κοσμοπολιτισμού ύψη- 
λαί ίδέαι δέν είνε πρωτοφανείς ούδέ παρείσα- 
κτοι είς τόν 'Ελληνισμόν' δ Σωκράτης έδίδα- 
ξεν αύτάς έν τοΐς έργαστηρίοις τών ’Αθηνών' 
δ Πλάτο>ν καί δ ’Αριστοτέλης τάς περιέλαβον



εν τοΐς άθανάτοις αυτών σύγγραμμασιν’ ο 
Μέγας Αλέξανδρος τάς διέδοσεν έπί πάντα  
τον γνωστόν τό τε  κόσμον, καί οί διάδοχοι 
αΰτοϋ επ ί  τών ιδεών τούτων έ σ τ ια ζ α ν  τούς 

επί τών ερειπίων τής μεγάλν,ς αυτοκρατορίας 
άναδύσαντα; θρόνους των' τά  δέ «άνδρός σο
φού πασα γή  πατρίς» καί «άνδρών επιφανών 
πασα γη  τάφος» είνε ρητά ακραιφνώς Ε λ λ η 

νικά, προφερθέντα εκ τών χειλέων επιφανέ
στατων προγόνων μας και έν περιστάσεσι 
λίαν έπισήμοις. Είνε δε καί φυσικώς αδύνατον 
ή εύαίσθητο; καί εΰγενής καρδία τοϋ θεωροΰν- 
τος καί αγαπώντας πάντα  άνθρωπον ώς αδελ
φόν του, νά μη ά γαπα  έξόχως τούς ομοεθνείς, 

καί νά μη πάλλη σφοδρώς υπέρ τής ιδίας Γία- 
τρίδος.

Καθ’ ήμας .άλλου εγκεινται τά  α ίτ ια  τής 
παρ’ ήμΐν, παροδικής βεβαίως, μειώσεως ταύ 
της τής φιλοπατρίας' δέν διστάζομεν δέ καί 
ν’ άποφανθώμεν ρητώς, οτι ή προς τούς νό

μους ασέβεια καί ή διά τοϋ παοεισφρύσαντος 
φραγκισμοϋ διαστροφή τών ήμετέβων ηθών 
είνε α: κυριώόεις καί αληθείς α ίτ ία ι  τής παρ’ 
ήμΐν παρατηρούμενης νϋν χαλαρώσεως τοϋ 
προς την πατρίδα ίεροϋ Ιρωτος. Καί όντως ! 
ή προς τούς νόμους ασέβεια αύτη καί μόνη 
εινε άρνησις τελεία τής φιλοπατρίας, ήτις, 
ώ; είπομεν ανωτέρω, συνίσταται ιδίως είς το 
προς τού; πατρίους νόμους σέβας' "Αμα παρ’ 
ήμΐν ψηφ-.σΟή νόμος τις ,  δέν φροντίζομεν, άρ
χοντες καί άρχόμενοι, πώς άκριβέστερον νά 
συμμορφοθώμεν προς αύτόν, άλλά πώς έπι-  
τυχέστερον νά τον διαστρέψωμεν έπ ’ ώφελεία 
ιδία καί πώς άσφαλέστερον νά τον ύπεκφύ- 
γωμεν. ΓΗ τοιαύτη δέ προς τούς νόμους άσέ- 
οίια καί ή δια7 ροφή καί κατασοφί^ευσις α»τών 
πηγάζει έκ τής πολίτικης άνωμαλίας καί συγ· 

χύσεως, ητις επικρατεί ί τ ι  έν τή  ελεύθερα 
τής Πατρίδος μοίρα, ένεκα τοΰ μηκέτι άρτιου 
καί τοϋ άσυντάκτου τής όλομελείας τοΰ ή 

μετέρου ’'Εθνους. Καί αί άρχαΐαι -.ής Ε λ λ ά 

δος πολιτε ΐα ι,  καί τά  νεώτερα εθνη π άντα ,  
τρικυμιώδη καί πλήρη περιπετειών καί αγώ 
νων Ισχον τήν μακράν συντακτικήν περίοδον 
τοΰ έθνικοϋ βίου των. 'Οποίας δέν υπέστησαν 
αί ΆΟήναι καί η Σπάρτη πολιτικά; θυέλλαςΤ 
οποίας συμφοράς, οποίους κλονισμούς, πριν η 
παγιώσωσιν εντελώς την πολιτικήν ελευθε
ρίαν των, καί καταρτί-σωσιν ύπό τήν ζωογόνον 
αΰτής σκιάν τοϋ Σόλιυνος καί τοΰ Λυκούργου 
τοϋ; θείους νόμους, αιτινες έξέθρεψαν καί 
άνέδειςαν τούς Μιλτιάδας, τούς Θεμιστοκλεΐς,' 
τούς Ά ρ ισ ΐε ίδας ,  τούς Σο>κράτας, τούς Πλά
τωνας, τούς Παυσανίας, τούς Λεωνίδας, τού; 
’Αγησιλάου; καί τούς άλλους δαιμονίου; έκεί- 
νου; άνδρας, οίτινε; μεγίστην άνέδειξαν τήν 
Πατρίδα διά τών αθανάτων πράςεών των ; 
Ά λ λ ά  δέν είνε μακράν ή έποχή, καθ’ ην τό 
yE0vo; ήμών, άρτιον γενόμενον, καί συμπλη- 
ρώσαν τήν συντακτικήν τοϋ νέου έθνικοϋ βίου 
του περίοδον, θέλει καί αύθις αληθινήν π30σ- 
φέρει καί πνευματικήν λατρείαν προς τήν 
πατρ ίδα , καί θέλει εκδηλώσει τήν λατρείαν 
του ταύτην διά θρησκευτικής προς τούς νό
μους εΰλαβείας καί τυφλής υπακοής.

Ώ ς  νά μή ήρκει δέ ή πρδς τούς νόμους ά -  
σέβέια νά έπιφέρη μόνη τήν χαλάρωσιν τοϋ 
τής φιλοπατρίας αισθήματος, προσήλθεν έπί-  
κουρο; αΰτη φοβερό; καί το δηλητήριον τοΰ 
φραγκισμοϋ, οπερ άμερίμνως καί άφθόνως ερ- 
ρόφησε καί ροφα ή άκριτος ήμών νεότης. Ού

τω  δέ, το μέν ό συρμός καί ή αχώριστος αΰ
τού πολυτέλεια, δημιουργοΰντα άνάγκας πολ- 

λώ ύπερτέρας τών οικονομικών δυνάμεων, καί 
έξογκοΰντα υπέρ μετρ ον τάς δαπάνας τοΰ έν 
εΰζω'ί'α κάί ρχς-ώνγ βιοΰντο; καί φραγκίζοντο; 
"Βλληνος, ύποχρεοΰσιν αΰτόν, καί άκοντα, ν’ 
άφοσιωθή έξ ολοκλήρου εϊ; τον χρηματισμόν, 
νά καταναλίσκη π£σαν τήν διανοητικήν αΰ
τοϋ δύναμιν καί ενέργειαν εΐ; το βιοποριστι

κόν Εργον του, καί νά μή δύναται,  μηδέ νά 
εύκαιρη, νά στρέψη τον νοΰν του πρό; άλλα 
υψηλότερα καί Εερώτερα καθήκοντα' το δέ ή 
δι’ ακρίτων μεταφράσεων καταπλημμύρησις 
τής Α νατολής ύπδ τών φραγκικών μυθιστο
ρημάτων καί ή άκάθεκτο; καί μανιώδης ροπή 
τή ;  νεολαίας προ; τήν άνάγνωσιν αύτών, α 
νέπτυξε τοσοΰτον παρ’ ήμΐν τον ρωμαντισμόν, 
διήγειρε τοσοΰτον ολεθρίω; τήν φαντασίαν τή ; 

νεολαίας, έκαυτηρίασεν ούτω βαθέως τήν καρ- 
δίαν αΰτής διά τής όλεθρίου διδασκαλίας τών 
ποικίλων ερωτικών παθών καί περιπετειών, 
ώστε ή δυστυχής πατρίς δέν εύρίσκη πλέον 
ούδέ άπόκεντρόν τινα τής διανοίας γο^νίαν, 
ΐνα προσφύγη έν αΰτη, ούτε μίαν άλύμαντον 

τής καρδίας ίνα, δυναμένην νά δονισθή έμ -  
μούσως υπέρ αΰτής.

Ά λ λ ’ άγαθή τύχη !τόκακ όν  ύπερεπλεόνασεν 
ούτως, ώστε κατέστη πασίδηλον' ά π α ντα χ ό -  
θεν δέ οί εύ φρονοΰντε; τών πολιτών καί ο'· 
πονοΰντε; τήν πατρ ίδα  κραυγάζουσι νΰν, καί 
συμβουλεύουσι καί ένεργοΰσιν ο ,τ ι  έ'καστο; 
δύναται προ; αποτροπήν τού κακού.

Εινε δέ καιρό; πλέον νά κατανοήσωμεν 
πάντες τον δλεθρον, προ; 8ν ή Πατρί; άγετα ι  

άκαθέκτω;, καί νά συνενώσωμεν τ ά ;  σκέψει; 
καί τ ά ;  ένεργεία; ήμών πάσα; προ; σωτηρίαν 
αΰτη ; ,  κινδυνευούση; σήμερον είπέρ ποτε  καί 
άλλοτε νά καταποντισθή υπό τή ;  φοβέρα; 
τρ ικυμία;,  $ν φυλετικά καί δυναστικά συμ

φέροντα παντοΐα  έγείρουσι περί αύτήν. Και
ρός ν’ άνορθώσωμεν τό προς τούς πατρίους 
νόμους σέβας, καιρό; νά έπανέλθωμεν εί; τών 

πατέρων ήμών τά  απλοϊκά καί γνήσια έλλη- 
νικά ήθη' καιρός νά περιστοιχίσωμεν ά π α ξά -  
παντες τήν κινδυνεύουσαν Πατρίδα, καί λόγω, 

καί εργω, καί χρήμασι, καί τώ  α ΐματι  αΰτώ 
ήμών ετι νά ύπερασπίσωμεν αΰτήν, έμβατή- 
ρ ιονεχοντες παιανα τό « είς οιωνό; άριστος 
άμύνεσθαι περί Πάτρης » έκεΐνο.

Ζήτω λοιπόν ή Πατρίς !
Ζήτω ό έν Αιγύπτω ελληνισμός ! 
Ζήτω ό ήμέτερος Σύλλογος !

ΛΟΓΟΣ
εκφωνηθείς εις τά  ε γ χ α ΐη α  τοϋ i r  Ζ α γα ζ ιχ ίω 

Π αραρτήματος τοϋ  «V Κα'ίρω ' Ε.Ι.Ιηνι/.οΰ 

Φ ιΛεχπαιδευτιχοϋ ΣυΛ.1ύ)θυ

Η  E N 0 T H S .

Φ ΙΑ Ο Μ Ο Γ Σ Ο Σ  ΟΜΠΓΙ’Ρ Ι Σ !

Σεπτήν καί φαιδράν εορτήν συνήλθομεν, 
ΐνα έορτάσωμεν, έγκαινίζοντες τό Παράρτημα 

τοΰτο τοΰ έν Καίρω 'Ελληνικού Φιλεκπαιδευ- 
τικοΰ Συλλόγου «Η ΕΝΟΧΗΣ»’ εορτήν καθι-  

δρύματος, έν ώ τό πνεύμα, τιθέμενον έν δευ- 
τέρα μοίρα τήν ύλην, άνευρίσκει τήν έμπρέ- 
πουσαν αΰτώ κυριαρχίαν έπ ’ έκείνη;, εορτήν 
καθιδρύματος, έν φ  ό ιδανικός καί άύλος τοϋ 

νοός κόσμος διακεχυμένος έπί τάς καρδίας ή 
μών κατακυριεύσει αύτών, καί είς ύψηλάς καί 
υπερφυσικά; έκστάσεις πρός καιρόν αΰτάς θά 
φέρη' εορτήν καθιδρύματος, έν ώ τό πνεϋμα 
έν βραχεί θά έκτυλίξη ύπό τ ά  δμ μ ατα  ήμών 
τοσούτων αιώνων τόν σάλον, τοσαύτης ά χ α -  
νοΰ; δημιουργία; τήν δπαρξιν καί τοσαύτη; 
έν τώ  μορίω τώ  μόλις όρατώ άναριθμήτου καί 
άμυδράς ζωής τήν κίνησιν, καί τέλος εορτήν 
καθιδρύματος, έν ώ ή τροφή τού πνεύματος, ή 
μάθησις θά άμιλλατα ι  πρός τήν τής ζωής. Τί 
δέ άλλο τής μαθήσεως άπαυγάζον τάς άρετάς 
τού νοός, εκαμε τόν άνθρωπον ν’ άφικνήται 
είς σφαίρας άνωτέρας καί μέχρις εβδόρ,ου οΰ- 
ρανού; τ ί  δέ άλλο τής σπουδής φέρει τόν άν
θρωπον μέχρι τής έρεύνης καί αύτοΰ τού άπει
ρου, μέχρι τής έξιχνιάσεω; καί αύτη; τή ;  δη
μιουργία; ; τ ί  δέ άλλο τής παιδείας διανοΐ- 
γον τού; όφθαλμούς τοϋ άνθρώπου έπί τήν 
παρατήρησήν τοϋ κανονικού, τοϋ καλού καί



τοϋ ωραίου, στρέφε: την προσοχήν αύτοϋ είς 
τήν ποίησιν καί τήν καλλ ιτεχν ίαν ,  εργα της 
φανταστική; έπινοίας του, ζηλευτά ρ,έν τοΐς 
π*30ΰσι, θαυμαστά δε καί έπ ιζήτητα  είς τού; 
αιώνας ; τ ί  δε άλλο τοϋ συνόλου της μαθήσε- 
ως, τής δή επιστήμης καλουμένης, κατά τ ά 
ξιν μέν και αρμονίαν τάς γνώσεις διδασκούσης, 
σκοπούσης δέ τήν οσω έπί πλεΐστον μάΟησιν,

\ / \ \ it τ ι t ϊκα ι  τεινουβης προ: το άπειρον,  είναι  α ντα ζιον  

νά εξαλλοίωση τάς εξεις, τάς έκ τοϋ φθαρτοΰ 
και γήινου σώματος τον ανθρώπου κ α τ ’ άνάγ
κην φυσικήν προερχομένας, και νά φέρη τόν 
άνθρωπον εί; τάξιν άνωτέραν τείνουσαν είς 
έξάγνισιν μέν της ψυχής, τελειοποίησιν δέ 
ταύτης μέχρι και αύτοϋ τοϋ άπειρου, τοϋ 
θ ε ο ϋ ;  Μόνη λοιπόν ή τροφή τοϋ πνεύματος, 
ή μάθησις, ή σπουδή, ή παιδεία και ή επ ι
στήμη δίδουσιν είς τόν άνθρωπον τήν δευτέ
ρων εκείνην φύσιν τ  ό λ ο γ  ι κ ό ν, και τεί- 
νουσι νά φέρωσιν αύτόν εί; σφαίρας μέν άνω-· 
τέρας *αί κατάληψιν τη ;  δημιουργίας, εί; έρ
γα  δέ διανοίας ζηλευτά και τάσιν άφομοιώ- 
σε(ος πρός αύτό τό τέλειον, τόν θ ε ό ν .  Τοιαύ 

την λοιπόν εορτήν συνήλθομεν νά έορτάσωμεν 
σήμερον ενταύθα μετά σπουδής και εοωτος 
πρό; τήν παιδείαν και τήν επιστήμην, ώ; 
τοϋτο έκδηλοϋται εί; τά  φαιδρά υμών πρό
σωπα και τά  τών φίλων ξένων, οΐτινες, λά -  
τοεις της επιστήμης οντες, έσπευσαν διά της 
παρουσίας των νά συμβάλωσιν είς τό μ ε γ α 

λοπρεπές της εορτής ταύτης, έφ’ ώ έκφράζο- 
μεν αύτοις μυρίας ευχαριστήσεις. Έ γ κ α ιν ί -  
ζοντες δέ τό εργον ήμών, ώ φίλοι εταίροι, ά; 
επικαλεσθώμεν καί τήν τοϋ 'Αγίου Πνεύματος 
έπιφοίτησιν και παρουσίαν.

Σχολεία , Λύκεια, Γυμνάσια, Πανεπιστήμια 

καί Σχολαί ήσαν, εΐναι καί θά ή ναι τά  μέσα 
δι’ ών επ ιτυγχάνετα ι  δ σκοπός της παιδείας 
καί της επιστήμης. Έ ν  αύτοις φοιτώντες οί 
κνθρο>ποι,λαμβάνοτσιν τήν μόρφωσιν καί άνά-

πλασιν τοΰ λογικού είς βαθμόν μάλλον ή ή τ 
τον τελεΐότερον κατά  ώρισμένας έν γένει επο- 
χάς τοΰ βίου αύτών καί κατά  τρόπον άλλοΐον 
είς ταύτας. Έ ν  τοΐς Σχολείοις καί Λυκείοι; 
γιγνομένη ή μάθησις δογματικώς καί ώς άπό 
τρίποδος, σκοπεί τήν άνάπλασιν της πρώτης 
ηλικίας τοϋ άνθρώπου, ήν ποδηγετεί  μέν έν- 
αρμονίως είς τήν ρύθμισιν τοΰ ενδιαθέτου 
καί προφορικού λόγου, εφοδιάζει δέ αύτήν καί 
μέ τήν άπόκτησιν τοϋ γραπτού, δι’ οΰ καί 
μόνου δ άνθρωπος συσχετίζετα ι καί . κοινωνεΐ 
αετά  τών παρελθουσών καί μελλουσών γενεών 
καί μετά  τών άπο/.εχωρισμένοίν μακράν αδελ

φών αυτοϋ καί φίλων. Έ ν  τοΐς Σχολείοις καί 
Αυκείοις συνειΟίζει ό άνθρωπος εύθυς είς τά  
ποώτα βήματα της £ωής αύτοΰ νά ρνομάζη 
καταλλήλως τήν πεοικυκλοΰσαν αύτόν κ τη -  
σιν καί έξοικειούμενος πρός αύτήν νά τήν με- 

ταχειρ ίζητα ι  σκοπίμως καί έπ’ άγαθώ τοΰ 
βίου αύτοΰ. Έ ν  αύτοις τέλος ένσπείρεται και 
ποοσωποποιεΐται είς τήν καρδίαν τοΰ άνθοώ-

» ’  Γ  *

που τό άπειρον πρός 8 τείνει τό πνεΰμα καί 
ή διάνοια του, τό τέλος καί ή άρχή της πε -  
οικειμένης παντοειδούς δημιουργίας, τό Α καί 
τό Ω, δ θ  ε ό ς.

Έ  δέ έν τοΐς Γυμνασίοις, τοΐς φυτωρίοις 
τούτοις της καλουμένης μ έ σ η ς  π  α ι δ ε ί 
α ς, δ άνθρωπο; έν τή  έποχή τή  ήδη μάλλον 
έσχηματισμένη της διανοίας αύτοΰ, άπο/.τα. 
καί μανθάνει τ  ά ε γ κ ύ κ λ ι α  λεγάμενα 
μαθήματα ,  τά  στοιχεία καί τάς άπαρχάς τής 
φιλολογία; καί τών επιστημών, τών άνεςαν- 
τλήτω ν ταμιευτηρίων άπειρων προβλημάτων 
της κτήσεως, τά ;  κλεΐ; δ ι ’ ών έν τώ  βίω αύ- 
τοΰ καί τ $  έπιδόσει εί; τ ά ;  έπ ιστήμα; δ 
άνθρωπο; ποδηγετούμενος, θά άγωνίζηται 
τόν μέγαν άγώνα της ύπάρξεω; αύτοϋ, τήν 
ύπεροχήν τοϋ πνεύματος έν τή ύλη. Έ ν  
αύτοις στοέφεται ή προσοχή τοΰ άνθρώτ 
που είς τό ν  προορισμόν, καί τήν σχέσιν αύ“

τοϋ πρό; τήν λοιπήν κτήσιν καί, ρυθμίζουσα 
τήν έπίλοιπον ύπαρξιν αύτοϋ, εγκαταλείπει  

■καί άφίησι τό σώμα αύτοϋ κυβερνώμενον 
υπό τοΰ πνεύματο; καί μόνου, έφ’ όρου ζωής, 
ειτε πρό; τό αγαθόν, ειτε πρός το κακόν, είτε 
πρός τήν αρετήν είτε πρός τήν κακίαν, καί 
καί έποφθαλμια είτε τόν Παράδεισον είτε τήν 
κόλασιν. Έ ν  αύτοις δ άνθρο^πος είς τήν άρ- 
χα ιό τ η τ ά  εγύμναζε καί παρεσκεύαζε τό σώ
μα αύτοϋ καλόν πλοΐον καλοϋ κυβερνήτου της 

ψυχής, καί σήμερον δέ δίδει τήν ευκινησίαν 
καί τήν τέχνην, δ ι’ής καί μόνης έφ’ όρου ζωής 
Οάήναι είς θέσιν νά ύπερμαχή καί ύπερασπί- 
ζητα ι τήν ελευθερίαν αύτοΰ. Ό  Σωκοάτης έ

σω σε πολεμών τόν πληγωθέντα μαθητήν αύ
τοΰ Αλκιβιάδην, καί οί Γερμανοί σπουδασταί 
■srob έλίγων ετών τό μεγαλεΐον της πατρίδος 
των, ή δέ φάλαγξ τοϋ Έθνικοϋ ήμών Πανε

πιστημίου εκγυμνάζεται άποβλέπουσα πρός 
τούς δούλους άδελφούς ήμών. Τέλος έν αύτοις 
δ άνθρωπος γίνετα ι  άνήρ καί τό σώμα καί 
τήν ψυχήν.

Ή  έν τοΐς Πανεπιστημίοις καί Σχολαΐς 
δ ιδαχή  καί μάθησις γ ίνετα ι κατά τρόπον δλο^ς 
ίδιον, σκοποΰντα μέν τήν κραταίωσιν τών 
γνώσεων τοϋ άνθρώπου ώ; πρό τά  στοιχεία 
τών επιστημών όλων καί τήν φιλολογίαν, έν 
γένει ομως έφιστώντα τήν ίδιάζουσαν προσο
χήν αύτοΰ είς ώρισμένον είδος έ/. της αχανούς 
καί δλονεν αύξομένης πληθύος γνώσεων, έφ’ ω 
ούτος στρέφει τήν προσοχήν αύτοΰ καί παρα- 
τήρησιν λεπτομερέστερο·,» είς ιδίαν σπουδήν, 

πεοιλαμβάνουσαν τμηματικώ ς έκ της πεοικει- 
μένης πέριξ τοΰ άνθρώπου κτίσεως ώρισμέ
νον ταύτης τμ ή μ α .  Είναι λοιπόν ή μάθησις 
καί σπουδή εντούτω ιδία, καί κυριαρχικώ δι- 
καιώματι έπιτάσσει τώ  άνθρώπω πρός τοΰτο 
καί μόνον νά εχη έστραμμένην τήν προσοχήν 

αύτοΰ, καί ταύτν) καί μόνγι γενόαενος άπαξ 
στρατιώτης, καί τήν πανοπλίαν αύτης ένδυ-

σάμενος, νά στρατεύηται τόν αγώνα τής επ ι
στήμης καί ένανδρειώται πρός τά  άθλα αύ
τής. Διότι καθώς τά  εθνη στόλ.ου; καί στρα

τούς καί όπλα διά τ ά ;  άνάγκας τάς τε  πρός 
άμυναν καί κατάκτησιν  ήτοίμασαν, ούτοι καί 
αί έπιστήμαι, εχουσαι τού; άθλητά ; καί τού; 
σ τρατιώ τα ; αύτών, άγωνίζονται μέν στερώ 
τώ  βήμ ατι  έναντίον τή ;  έκ τή ;  άμαθείας ά- 
χλύος, χωροΰσι δέ έρρωμένως πρός νέας κα-. 
τακτήσεις, άνιχνεύουσαι τά  μυστήρια τής δη 
μιουργίας καί λύουσαι αενάως τά  άπειρα ταύ- 
τ η ;  προβλήματα, μή καμπτόμενα  ι ούτε έκ 
τή ;  πληθύο; ούτε έκ τοΰ μεγέθου; αύτών, 
ά λ λ ’ αεί τείνουσαι πρό; τό τέλειον καί πρό; 
πάν τό ύπάοχον εί; τό άπειρον. Έ ν  το ι;  Πα
νεπιστήμιο»,; καί Σ χολ α ΐ;  δ άνθρωπο;, π ο τ ι -  

ζόμενο; τό νέκταρ τή ;  επιστήμης, στρέφει τό 
πνεΰμα πρός τήν έξέτασιν τής σχέσεως αυτοϋ 
πρός τήν ολην δημιουργίαν, τό δημιουργικόν 
αύτοϋ πρός τό άρχέγονον τής όλης κτίσεως 
καί κατανοεί τήν μηδαμινότητα  αύτοΰ καί 
τόν υφιστάμενον άμυδρόν μέν άλλ’ άείποτε υ
πάρχοντα σύνδεσμον τούτου μ ε τ ’ έκείνου. Έ ν 
τοΐς Πανεπιστημίοις τό .πνεΰμα καί ή ύληεύ-  
ρίσκουσιν έκάστη τήν έμπρέπουσαν θέσιν καί 
εοευναν, τήν έμπρέπουσαν παρατήρησιν καί 
σμίλην καί θεωοούμεναι καί άνατεμνόμεναι, 
εισέρχονται είς τό άχανές τής διανοίας τοΰ 
άνθρώπου, καί έκεΐ λαμβάνουσαι θέσιν, γίνον
τα ι πλέον κτή μ α  αύτοΰ. Έ ν  τοΐς Πανεπιστη- 
μίοις τέλος ή μάθησις εχει τό άπειρον καί τό 
τέλειον καί εικότως χορηγεί είς τούς έρα- 
στάς αύτής τόν τ ίτλον  έ π  ι σ τ  ή μ ω ν. 
Τοιαύτη, σεβαστή δμήγυρις, είναι ή έν τοΐς 
Σχολείοις καί Λυκείοις καί Γυμνασίοις καί 
Πανεπιστημίοις καί Σχολαΐς παίδευσις καί 
μάθησις, ήν συντομώτατα καί πάνυ άπέίρως 
ενεκα τοϋ περιωρισμένου τών γνώσεών μου 
άνέλιξα ύπό τά  δμματα  υμών σήμερον έν τή 

ένκαινιάσει τοϋ Παραρτήματος τούτου καί ήν



τ ά  έθνη άμιλλώνται νά καλλιεργήσωσι καί λα- 

•■ίρεύσωσι εί; βαθρ.δν μάλλον ή ήττον τέλειον 
άναλόγω; τοϋ έρωτο; αΰτών προ; τα ΰ τα ; ,  
προσποριζόμενα οΰτω τήν μόνην αληθή ϊ ιχ ύ ν ,  
τον πολιτισμόν. 'Υπήρξαν έθνη εϊ; τήν άρχαι* 

ότητα  ρεγάλα  καί ισχυρά, περιποιηθέντα μέν 
τήν τοϋ σώρ.ατος ρώμην καί τήν πολεμικήν 
τέχνην καλιεργήσαντα, μηδαμώ ; δέ ζητήσαν- 
τα  τήν τοϋ πνεύματα; παίδευσιν καί ϊσχυρο- 
ποίησιν, οΰδέ ζηλώσαντα τήν σοφίαν καί τήν 
μάθησιν, έπεσαν μετά  πατάγου  καί ΰπεδου- 
λώθησαν, δοϋλα προΰπάρχοντα τώ  βαρβαρι- 

σμώ. Διά τα ϋ τα  τά  έθνη τή ;  Ευρώπη; σήμε- 
ρον, προσπορισθέντα εκ. τ ή ;  επ ιστήμη; καί τή ;  
ιστορίας τά  χρήσιμα τα ϋ τα  πορίσματα καί 
κατανοήσαντα, δτι  ή μάθησι; και ή παιδεία 
καί ή κ αλλ ιτεχν ία  καί αί επ ιστήμαι,  συνδυα- 

ενα μ ετά  τ ή ;  τοΰ σώματο; ένασκήσεω;, 

είναι τά  μόνα μέσα, άτινα ίσ/υροποιοϋσι τά  
εθνη, άμ ιλλώ ντα ι εϊ; τήν τ ή ;  επ ιστήμη; 
εναργεστέραν καί διακαεστέραν λατρείαν, ρ.ή 
παραμελοϋντα καί τήν στρατιωτικήν καί σω
ματ ικήν  ένάσκησιν.

Ά λ λ ’ οί Σύλλογοι τ ί  σκοποΰσι καί προ; τ ί  
ίδρύθησαν; Ιδ ο ύ  τδ κύριον ζ ή τη μ α ,  εί; 8 πρέ
πε ι  νά στρέψωμεν τήν προσοχήν ήμών σήμε
ρον ημείς, οΐτινε; συνήλθομεν μετά  προθυρ.ία? 
καί σπουδής "να έγκαινίσωμεν τδ  Παβάρτνιμα 
τοϋτο τοΰ έν Καίρο) Φ ιλεκπαιδευτικού Συλ
λόγου. Οι Σύλλογοι είναι καί ούτοι ιδρύματα 

τ ή ;  ρ,αθήσεω; καί τής πα ιδεία ; ,  είναι τροφεία, 
όπου τδ πνεϋμα γεύεται τού; καλού; τ ή ;  ε
π ισ τή μ η ;  καρπούς, άλλ’ έν αΰτοΐς, ούτε δι
δάσκαλοι ΰπάρχαυσιν, ούτε μαθητα ί ,  ούτε ή 
ρ.ία ήλικία άποκλείεται υπδ τ ή ;  άλλη ;,  ούτε 
δογματ ικώ  οίονεί τρόπω καί άπδ τρίποδο; 
διδάσκεται ή μάθησι;, ούτε περί ώρισμένου 
είδου; γνώσεων στρέφεται- διδάσκαλοι καί μα 
δηταί έν αϋτοΐς έναλλάξ ΰπάρχουσιν οί ετα ί
ροι τών Συλλόγων, οΐτινες σπεύδουσιν αΰτοϋ,

ΐνα διδάξωσι καί διδαχθώσι. 0{ εταίροι, ά λ -  
λαι μέλισσαι κατά  τάς δυνάμεις αΰτών κ α τ ’ 
ιδίαν ένασχολούμεναι εϊς τήν συλλογήν ήδυ- 
πνόων άραιμάτων καί χυμών έκ τοϋ άπεράν- 
του κήπου τή ;  επ ιστήμη;,  τρέχουσι πάντες εϊ; 
τδ  ίδρυμά των, ώς είς κυψέλην καί έκεΐ απερ

γάζονται διά τής άλληλοδίδαχή; τδ μέλι καί 
νέκταρ τ ή ;  επ ισ τήμ η ; ,  έξ οΰ μεθυσκόμενοι 
γίνονται λάτρει; τ ή ;  μαθήσεω; καί άνεπαι-  
σθήτω; καί ή ρέμα καθηδύνουσι τήν ψυχήν αυ
τών. Έ ν  άλλοι; λόγοι; τείνουσιν εϊ; τδ  «Νά 
δ ιδαχθώ σι πολλοί καί πληθυνθή ή γνώσι;» .  
Πρδ; τοιοϋτόν τινα λοιπδν σκοπδν καί το ιαύ
την μέριμναν, φιλόμουσο; όμήγυρι;, κεκλή- 
μεθα σήμερον νά συνδεθώμεν διά τ ή ;  ά γά π η ;  
άναλαμβάνοντε; τήν ύποχρέωσιν ό εί; πρδ; 
τδν άλλον νά συλλέγη καί χρησιμοποιή γνώ- 
σει; καί μάθησιν καί επιστήμην. Τότε δέ οί 

πά ντε ;  έξερχόμενοι έκ τή ;  αιθούση;' τα ύ τη ;  
δέν θά άπορώμεν παρατηροΰντε; τήν περικει- 
μένην κτήσιν ώ; ξένην, ά λλ ’ έννοούνιε; κατά  
τδ μάλλον καί ήττον τδν σκοπδν καί τήν  κα

τασκευήν αΰτη; θά ήμεθα υπέρτεροι καί κρείτ- 
τονε; εαυτών, ρ.ή προσκόπτοντε; πρδ τοΰ έμπο» 

δ!ου τοϋ έκ τοϋ άγνώς-ου. Οΰδέ θά περιχέεται 
πλέον πρδ τών οφθαλμών ήμών ή ά χ λ ύ ;  τή ;  ά- 

μαθείας, άλλ’έκας-ο; φωτιζόμενο; έκ τή ;  λάμ- 
ψεω; τή ;  έκ τ ή ;  μαθήσεω;, Θά βαδίζη στερώ 
ποδί καί Θά έξιχνιάζη τά  άνεξιχνίαστα καί 
άνεξερεύνητα τής δημιουργία;, δοξάζων τδν 
δημιουργδν τοϋ παντό;.  Ά ;  όπλισθώμεν λοι-  
πδν, φιλόμουσοι έταϊροι, ρ.ε τήν επιμονήν καί 
άπεριόριστον άγάπην πρδ; τήν μελέτην τή ;  

έπιστήρ.η; καί οΰτω παρασκευασμένοι, άς χω -  
ρήσωμεν εϊς τδ συνεντευκτήριον ήμών τοΰτο 
διδάξοντες καί διδαξόμενοι. Ά ;  θέσωμεν δέ 
πρδ όφθαλρ.ών, οτι δέν είναι ή σοφία καί ή 
ευρεια τών γνώσεων 6 απαραίτητο ; καί μόνο; 
όρος τή ;  άλληλοδίδαχή; ούδέ ή έπιστήμη καί 
ή έμπερ'.στατωμένη παιδεία έκ τών ών ούκ &-

ν?υ εί; τ ά ;  δρ.ιλία; καί συζητήσει; ήμών, άλλ’ 
ή θέλησι; καί έφεσι; εϊ; τδ  μανθάνειν καί ή 
πρδ; τήν μελέτην συνεχή; ήμών μέριμνα. 
Διότι λέγει ό 'Ησίοδο;

« Ε ί  γ ά ρ  κεν  ζ α ι  σ μ ι κ ρ ο ν  ίττ'ι σ μ ι χ ρ ώ  χ χ τ χ Ο ε ϊ ο ,

Κ α ι  Ο χ μ χ  τ ο ν δ ’ Ι ρ ί ο ι ς ,  f t s y a  τ ^ Χ χ  x s v  τ ® γ έ ν ο ι τ ο . »

Ά ;  εχομεν λοιπδν, φίλοι, τοϋτο κατά  νοϋν 
και ρ.έ τήν σπουδήν καί τδν έροιτα πρδ; 
τήν επιστήμην θά δυνηθώμεν, ώ; προεΐπον, νά 
©θάσωμεν τδν σκοπδν ήρ.ών.

ΕΝΟΤΙΙΣ δε έκλήθη τδ  κέντρον ήμών έν 
Κα'ίρω,ούτινος άποτελοϋμεν μέρο;,κα ί Ε ν ό τ η 
τ α  καλοΰρ,εν καί τδ Παράρτηρ.α τούτο. Είνα'- 
πάντη  περιττδν νά έρευνήσωμεν τήν σημασίαν 
τ ή ;  λέξεω; τα ύ τη ; .  Ή  ένότη; έν τή εΰρεία 
σημασία τή ;  λέξεω; είναι τδ  άπολύτω ; ά -  
ναγκαϊον εί; τά  σωματεία  τά  πρδ; μ έγα  σκο
πδν ιδρυόμενα' ί'ν δέ τή  έπιστήμη ή ένότη; 
αναπόσπαστο;,  διότι ή πληθύ; τών γνώσεων 
και ή εμπεριστατωμένη παρατήρησι; καί έξέ- 
τασ ι;  αΰτών ε’ιναι έργον άνώτερον τών δυνά- 
μ.εο)ν ένδ; καί μόνου στρατιώτου τή ;  επ ισ τή-  

. μ η ;.  Έ ά ν  ρίψωμεν βλέμμα εϊ; τ ά ;  γ ιγ α ν τ ι -  

. « ία; προόδου; τ ή ;  έπιστήρ.η; θά ϊδωρ,εν, ότι 
πολλοί συνεταιρίζονται καί διά τήν έξερεύνη- 
«ιν καί διασκόπησιν πολλών προβλημάτων, 
άτινα παρουσιάζονται εί; τήνέπιστήμην. Ά λ λ ’ 
όσω ή έπιστήρ.η εΰρύνει τδν κύκλον καί δσω 

.χωρεν πρδ; τήν πρόοδον, τοσούτω καί τά  έκ 
τα ύ τη ;  προβλήρ.ατα υπεράριθμα καί τοσούτω 
6 συνεταιρισρ.δ; καί τά  συλλαλητήρια καί α[ 
διάφοροι έπι^ημονικαί Έ τα ιρ ία ι  καί Σύλλογοι 
πολυάριθρ.α καθί^ανται άπαιτοϋντα τήν ενό
τητα . ’'Ες-ω λοιπδν, φίλτατοι εταίροι, τδ σύρ.- 
βολον ήμών ένότη;, καί βάσι; ή άγάπη, καί ά; 
χωρήσωμεν μετά  πόθου εϊς τήν ζήτησιν τή ;  
έπ ιστήμη; καί τήν έξερεύνησιν τοΰ άγνώστου 
καί τήν μελέτην τή ;  κτίσεω;, επικαλούμενοι 
•ρήν έκ τού α π ε ί ρ ο υ  θ ε ο ύ  άντίληψιν,

ΐνα ώμεν μία γνώμη καί θέλησι;, μία προαί

ρεσή καί άγάπη. Γένοιτο ! Γένοιτο ! Γένοιτο ! 

Έ ν  Ζαγαζικίω τή  1 2 Απριλίου 1877 .

Γ. Φ. ΦΙΛ1Π1ΠΔΗΣ.

ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙ1ΕΪΣΕ2Σ.
Ή  έκπαίδευσις, σκοπδν έχουσα νά κατα- 

στήση τδν παιδευόμενον ίκανδν νά έκπληροΤ 
τά  καθήκοντα αΰτοϋ πάντα ,  είναι τδ  πρώτον 
καί μέγιστον τών καθηκόντων άνθρώπου πρδς 
άνθρωπον, καί δ ικαίω; περί αΰτή; έγραψαν 

καί έ7»άλησαν οί μέγιστοι τών σοφών. Καί 
παρ’ ήμΐν δ’ έπ ’ έσχατων σπουδαίοι άνδρες 
έπεβάλοντο νά εύρωσι σύστημα έκπαιδεύσεως 

συναδον πρδ; τά  πορίσρ-ατα τών ερευνών α ΐ-  
τινε; έγένοντα έν τή  εσπερία Ευρώπη, Ή  μέ
θοδο;, ώ ; γνωστόν, ΰφίσταται καί λειτουργεί 
παρ’ άλλοι; λαοί; '  επειδή δρ.ω; οί τοιούτοι 
θεσρ,οΐ έχουσι στενωτάτην σχέσιν πρό; τε 
τήν άνάπτυξιν τοϋ δλου έθνους καί πρδ; τήν 
διανοητικήν κατά^ασιν  τών μαθητών καί τών 
διδασκάλ.ων, έπετα ι δτι  δέν είναι εύκολον νά 
μεταφυτεύωνται.  Πρέπει δέ ή μέθοδο; νά 
ΰποστή τά ;  τροποποιήσει;, ά; ή πείρα θά υ 
πόδειξη, καί έπειτα νά έφαρμοσθή εί; επ ίλυ- 
σιν τοΰ δυσχερέστατου προβλήματος τή ;  έκ- 
παιδεύσεω; τοϋ Ελληνισμού συμφώνως πρδ; 
τά ;  άνά^κα; τοΰ νέου βίου. Αί πρώται δοκι- 
μαι είσέτι δεν έπερατώθησαν' άν δέ τδ σύ
στημα εΰρεθή, θά έργασθώσιν εϊ; εφαρμογήν 
αΰτοϋ αί έπερχόμεναι γενεά!,

Οΰδέν ήττον  τ ά  ελ α ττώ μ α τα  τή ;  κ α τω -  
τέρα; καί τή ;  μέση; έκπαιδεύσεω; έχουσιν ή 
δη παρατηρηθή καί μελετηθή' οί δέ κηδόμενοι 

τ ή ;  μορφώσεω; τοϋ έθνου; δύνανται νά ώφε- 

ληθώσιν έκ τών γενομένων ερευνών καί τή ;  
γενομένη; πείρα;, ΐνα έπενέγκωσιν άπδ τούδε 
τ ά ;  βελτιώσει; οσαι είναι δυναταί άνευ ϊδ ι-



αιτέρα; τών διδασκόντων παρασκευή; καί 
άνευ ιδιαιτέρα; δαπάνη;.

Τί;  είναι 5 προορισμός πάσης σ χολή; ; fQ; 

ϊχουσι νυν τά  π ράγμ ατα ,  πάντες οί θεσμοί 
δσοι περιέστειλαν την άτομικήν έκαστου ε
λευθερίαν έπεσον ή πίπτουσιν καθ’ εκάστην. 
Παντός επαγγέλμα τος ,  παντός έργου αί θύραι 
είναι εί; πάντα  παιδευόμενον άνοικταί" έν δε 
τή  άπείρω ποικιλία, ύφ’ ·?ίν παρίσταται έν τώ 
νέω βίω η εργασία τοΰ άνθρώπου, η προαίρε- 
σι; θά δείξη, εί; έκαστον μίαν τινά οδόν έκ 
τών πολλών.

Οί γονείς και οί διδάσκαλοι μετεωρίζουσι 
τόν παιδευόμενον διεξερχόμενοι τά  καλά ατι-  
να θ’ άποκτήσν; διά τής παιδείας. Αυτό; δέ 
βλέπων μετά  πόση; προθυμία; τό κοινόν πα- 
ρίσταται είς τάς έξετάσεις αύτοϋ, ή επευφημεί 
καί χειροκροτεί, δταν προέρχηται νά λάβη τό 

βραβεΐον αύτοϋ, πιστεύει δτι π ρ ά γμ α τ ι  μετά 
τό πέρας τών μαθημάτων πάντες θά υποδε- 
χθώσιν αύτόν άνοικταΐς άγκάλαις.

«'Ως αετός σκεπάσαι νεοσσιάν αύτοϋ καί 
« έπί το ι;  νεοσσοί; αύτοϋ έπεπόθησε" διείς 
« τάς πτέρυγα; αύτοϋ έδέξατο αύτούς καί ά- 
« νέλαβεν αύτούς έπί τών μεταφρένων αύτοϋ.»

Δυστυχώς δεν δυνάμεθα νά ε’ίπωμεν δτι ή 

κοινωνία παραλαβοΰσα τον νέον έκ τοϋ εκ
παιδευτηρίου θά προττατεύση αύτών. Έ  κοι
νωνία παρέχουσα είς τούς νεωτέρους πάντας 
όμοϋ την έκπαίδευσιν δωρεάν, ό'έν δύναται, 
τό γε  νϋν, υπέρ ενός έκάσ-ου αύτοϋ ιδία νά 
προβή πέραν έπευφημιών καί χειροκρουσίας. 
Δεν θά προστατεύση αύτόν κατά  τής κ α τ α 
δρομής τής τύ χ η ; ,  ούδέ κατά τοϋ άνθρώπου 
αύτοϋ, δστι; έν τή  άμίλλη τούλάχιστον βοη
θό; βέβαια δέν είναι. Είς δέ τά  πρόθυρα εκά- 
στης έργασίας συνωθοϋνται άπειρα πλήθη, έκεΐ 
δέ άναμένει έκαστον νέον άγων πολύ τών τής 
σχολής δυσ/ερέστερος. ΓΙρονόμιον άληθώς δέν 

υπάρχει" άλλ’ ως έπί τό πολυ είναι άπείρως

δυσχερεστέρα τής έργασίας η ζητησις τοΰ 
έργου.

Αύτοί δέ οί έργαζόμενοι έν πάση κοινωνία; 

δύνανται νά διαιρεθώσιν είς δύο τάξεις" &U 
ολίγους ούφελουμένους εκ τής έργασία; τώ·/ 
άλλων πλείονα δσων ώφελοΟσιν αύτού;, καί 
εί; πολλούς ώφελουμένους όλιγώτερα. Τά α ί 
τ ια  τής κ ατα ίτάσ εω ς ταύτης,  ώς αί ρίζαί 
τών μεγάλων καί παλαιών δένδρων, είναι τε- 
θαμμένα είς βάθος μέγα" ολίγοι δέ δύνανται 
νά άνεύρωσιν αύτά καί νά έξετάσωσΐ πρός 
φως τής δικαιοσύνη; καί τή ;  ελευθερία;. Πάν- 
τες δέ οί άλλοι, ύπολαμβάνοντες την κατά-' 
στασιν ταύτην ώς απόρροιαν τοϋ όρθώς ζήν 
έν τή  κοινωνία, δέν ζητοϋσι την κατάλυσιν 
τοϋ πλεονεκτήματος, άλλ’ έ'καστος, άγωνιζό- 
μενος πρός τούς όμοιους του άποκλήρους,ζ ητε ΐ  
νά προτιμηθή είς την κτήσιν τοϋ άγαθοϋ.

Ταύτης τής πάλης βεβαίως δέν έξέρχεται 
νικητής 6 διατρίψας τόν πολύν χρόνον έν τη 
παλαίστρα. Ά λ λ ά  βλέπομεν πολλάκις δτι καί 
τελευταίος τ ις  έπελθών υπερέβαλε π ά ντα ;  
καί κατηυτύχησε. ’Άλλος δε παλα ίμαχος  α 
γωνιστής, επίδοξος δτι θά νικήσ·/·,, έκκρούεται 
καί πρώτην καί δευτέραν καί τετάρτην, καί 
Συμβαίνει πολλάκις νά διέλθν] τόν βίον χ ω 
ρίς νά καταστήση τά  Ιαυτοϋ πρά γμ α τα  είς 
οδόν, νά βάλη, ώ; λέγομεν, την σειράν.

Ποϋ μέν ή έργασία τυγχάνε ι  άνίσου άντα -  
μοιβή; η είναι κακώς διανεμημένη" ποϋ δέ ε ί 
ναι ολίγη" άλλαχοϋ πάλιν τό  εργον υπάρχε ι,  
άλλ’ ο έργάτης ελλείπει. Ά λ λ ο τ ε  πρέπει καί 
έπανειλημμένο>ς άποτυχών τις νά έ—ιμείνγι" 
άλλοτε δέ καί έκουσίω; νά άποστή" πασών δέ 
τούτων τών περιστάσεων έ'καστος είναι άνε- 
ξάρτητος κριτής.

Ή  δέ πρόοδο; τής άπελευθερώσεως τών 
λαών, η έκπολίτισις βαρβάρων καί άξένων χ ω 
ρών, διά τής ολονέν προαγομένης επικοινωνία; 
παρέχουσι καθ’ εκάστην εις τόν νέον πολλά

μέσα προαγωγής άγνωστα την προτεραίαν" 
καί περί τούτων δέ πάντων δέον έκαστος έκ 
τών ένόντων νά δύνηται νά κρίνει ταχέως καί 

έρθώς.
Δέν πρέπει νά υπερτίμηση τάς δυνάμει; κύ- 

τοϋ διότι πλησίον είναι ή αποτυχία" δέν πρέ

πει νά υποτίμηση αύτά; καί νά τάξη εαυτόν 
ε ί;  έργον κατώτερον τών δυνάμεων του διά 
■δειλίαν. Κατ’ άμφοτέρας τάς  περί'τάσίΐς είναι 
ώς άν μη έζησεν ετη τινά τής ζωής αύτοϋ.

Έ ν  φ  δέ έν τώ  προκειμένω άγώνι θά ποιή- 

τ α ι  χρήσιν τών ποικίλων καί άναρίθμήτων 
Λ/.έσων είς ύπερνίκησιν αναρίθμητων δυσχερει- 
ών, ού μόνον πρέπει νά μη πλανηθή, νά μη 
δειλιάση, νά μη θρασυνθνι, άλλ’άπαντες θρασέ- 
ως παρ’ αύτοϋ μια. φωνή άπαιτοΰμεν μηδ’ έπ’ 
έλάχιστον ν’άποκλίνη τής εναντίας όδοϋ, ήτις 
θά φέρη, αύτόν διά τής άληθείας, διά τοϋ κ α 
λού, διά τοϋ άγαθοϋ. Αίσθανόμεθα πάντες δτι 
ύπεράνω τής ανάγκης τοϋ φαγεΐν καί τοϋ 
πιεϊν καί τοϋ ταμιεύεσθαι, υπάρχει ανώτερος 
τ ις σκοπός, αύτός δ προορισμός τοϋ άνθρώπου 
καί τά  καθήκοντα ών η ίκ  πληρώ τις άγει είς 
αύτόν. Θέλομεν ό πα·. ο ευθείς νά ταχθή, έν ταΐς 
τάξεσι τών ολίγων εκλεκτών, οΐτινες επόμε
νοι τώ Σιοτήρι έπεδίωξαν τήν άναγέννησιν 
τοϋ άνθρώπου έν τώ φωτισμω καί τ?) έλευ- 
θερία. Διότι τό ανθρώπινον πνεΰμα δέν άπέ- 
κτησεν είσέτι τόσα άγαθά, ώστε νά άρκεσθή 
είς αύτά καί νά ήσυχάση. Ά ν  τ ι ;  άναλογισθή 
πόσον ολίγον έπιδρώσιν αί άρχαί τοϋ π ο λ ιτ ι 

σμού έπί την διαγωγήν τών άνθρώπων καί 
τών λαών έν τώ  μικρώ μέρει τής γης ένθα 
λέγετα ι δτι  έπ.κρατοϋσιν" άν άναλογισθή, π ό 
σον εύθύ; έξ άρχή; ένοθεύθησαν, έπολεμήθη- 
σαν, η καταβληθεΐσαι περιεκόπησαν έν τή νο
τιοδυτική -.ή; Ευρώπη; γωνία , πόσον έ'ω; 
y Οές καί σήμερον έκινδύνευσαν έν αύτ·?} τή  έν- 
δόξω Γαλλία ητ ι ;  έγένετο ή τροφός αύτών, θά 
κίσθανθή έν τή  ψυχή αύτοϋ ίδυνηροτάτην

αμφιβολίαν, θ ά  ύποπτεύση δτι έκ τύχης τινός 
έπεπόλασαν αί άρχαί αΰται" καί δτι κίνδυνος 
είναι νά καταποντωθώσι καί πάλιν έν τί) ά 
πείρω συγχύσει καί ταραχή τοϋ νέου πνεύμα
τος, άπολείπουσαι τού; λαού;, άνευ άστέρος 
πολικού, άνευ έλπίδο; πλέον, παίγχιον τής 
τυφλής βίας.

Η παρ’ Ό μήρω  Άθηνα, πέμπουσα τόν Αιο 
μ ή ίη  νάγω·. ισθ·^ πρός άνδρας καί δαίμονα;, 
πολεμίους, άφαιρεΐ μέν άπό τών όφθαλμών αύ
τοΰ την άχλύν, ΐνα βλέπη καθαρώς, ένίησι δέ 

εί; τά  στήθη αύτοϋ ατρομον μένος, ΐνα μή GO- 
βήται,  καί παραγγέλλει σαφώς τίνας έκ τών 
θεοτήτων θά σεβασθ^ καί πρός τίνας θά πο -  
λεμήση. Ούτως ή σχολή πρέπει νά έξύνη τήν 
διάνοιαν τοϋ παιδευομένου ΐνα βλέπη, νά 
κρατύνη τήν θέλησιν αύτοϋ ΐνα άνθίστηται 
καί προχωρή, καί έπειτα άσφαλώς νά ίδρύσν) 
τό ήθος έν άρετή.

Ταύτας τάς άρχάς δέχονται πάντες σ χε
δόν δσοι έν νεωτέροις χρόνοις έγραψαν περί 
έκπαιδεύσειος έξ ών άναφέρω δσων εί δον τά 
βιβλία" μέγις-οι μέν ί  M onta igne καί ό Hous- 
se au  οΐτινες έκ τών πρώτων άνεκίνησαν τό 
περί έκπαιόεύσεως ζήτημα  μετά  τήν Α να γέν 
νησιν έν τη Δύσει, έπ’ εσχάτων δέ ό νϋν πρω 
Ουπουργός τής Γαλλίας ’Ιούλιος Σίμων έκ τών 
κορυφαίων ρητόρων καί φιλοσόφων τοΰ δημο
κρατικού κόμματος. Παρετήρησα δέ δτι καί 
αύτός ό Αύρηλίας D ljpailloup, καί περ εί: αν
τ ίθετα  πρός τόν φιλελεύθερον ρήτορα κ αταν-  
τών συμπεράσματα πανταχοϋ , δμως .έκ τών 
αύτών άρχών όρμαται, καί χαριέντως μάλιστα 
έκτίθησιν αύτάς διά τών τριών λέςεων,

d d v e lo p p e r ,  fo rt i f ier ,  polir .

τούτέστιν c ird jtrv fa , t r i e χ υ σ ις , ίζ ιν ν ίη σ ις .  
’ιδίας δέ μνείας άξιον είναι τό βιβλίον δπερ 
έδημοσίευσε πρό τεσσάρων ετών ί  ήμέτερος 
Ξανθόπουλος περί τής κατωτέρας καί- μέσης 
έκπαιδεύσεως, βιβλίον θεωρητικώτζτον καί



μεστδν ποικίλων καί γενναίων ιδεών άπδ παν- 
τοίας μελέτη ς. Ό  συγγραφεύς γινώσκει τά  
περί πα ιδαγω γίας  συγγράμματα τών Γερμα
νών, και τδ βιβλίον αΰτοϋ είναι άξιον ν’ άνα- 

γινώσκηται ύπδ τών γονέων καί τών δ ιδα
σκάλων,·καί τοι πολλά εν όλίγοις περιλαμβά- 
νον είναι δύσκολον, πολυ δύσκολον, τουλ ά χ ι
στον ώς πρδ; την ήμετεραν διανοητικήν π α 

ρακμήν, Λ. Κ.
(ακολουθεί.)

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ.
Τή 2 4  ’Απριλίου, ή^έρα Κυριακή, καί 

περι τήν 10  1)2 ώραν II. Μ. πλεΐστοι 

τών εταίρων καί άλλοι ομογενείς συν- 
ήλθον έν τή αιθούση του Συλλόγου δ
πως τιμήσωσι τήν μνήμην τοΰ μετα-  
στάντός είς Κύριον εταίρου, Ν. Σακο
πούλου, και άκούσωσι τό έγκώμιον τώ<ν 
άρετών αύτοΰ. ’Αφικομένων δέ, καί το- 
ποθετηθέντων έπί τής προεδρικής εξέ
δρας, τοΰ θεοφιλέστατου 'Αγίου Εαν-  
Οουπόλεο>ς, Γενικοΰ Επιτρόπου τής Α. 
11. τοΰ ΙΙατριάρχου, τοΰ Γενικοΰ Προξέ
νου τής Ε λ λ ά δ ο ς ,  Κ. I. ΙΙέρβελη, καί 
τοΰ ύποπροξένου, Κ. Γ ’ Φιλήμονος, ό 
ΙΙρόεδρος έκήρυξεν έναρχομένας τάς ερ
γασίας τής Συνελεύσεως.

'Ο Κ. Γενικός Πρόξενος άνήγγειλεν,  
ότι χθές, εορτήν τοΰ Μεγαλομάρτυρος 
Γεωργίου, έτηλεγράφησε πρός τήν Α. 
Μ. τόν βασιλέα Γεώργιον, τά συγχαρη
τήρια τής έν Ιίαΐρω Ε λληνικής παροι
κίας έπι τή ονομαστική Αύτοΰ εορτή, καί 
εις άπάντησιν ελαβε τηλεγράφημα έκ 
τοΰ ανακτορικού γραφείου, εύχαριστοΰν

τήν Ελληνικήν παροικίαν Καίρου έπίι 
τοΐς συγχαρητηοίοις αύτής.

Ό  ΙΙρόεδρος εύχαριστήσας θερμώς 
τόν Κ. Γεν. Πρόξενον έκ μέρόυς τοΰ 
Συλλόγου έπί τή ένεργεία ταύτη, προ σε- 
θηκεν, ότι έν ταΐς κρισίμοις ταύταις τής 
Πατρίδος περιστάσεσιν άναγκαϊον εινε 
πάντες οί πολΐται νά έκδηλώσωσι τήν 
συμπάθειαν καί έμπιστοσύνην των πρός 
τον άνώτατον τής Πολιτείας Π ολί
την, ΐνα τόν ένθαρρύνωσι καί ένίσχύσω- 
σιν εις τήν μετ’ άδιστάκτου πεποιθή- 
σεο^ς έκπλήρωσιν τών πρός τήν Πατρίδα 
ίερών καθηκόντων του, καί διατρανώ
σ ο υ ν  αύτώ τήν προθυμίαν, μεθ’ ής εινε 
έτοιμόι νά ύποστηρίξωσι πάσας τάς δ- 
πέρ τής πατρίδος ένεργείας του διά παν
τός τρόπου καί πάσης θυσίας καί δι’ αύ- 
τόΰ τοΰ αίματός των.

Κατόπιν ό Πρόεδρος, άναμνήσας οτι 
ή πένθιμος αυτη συναθροισις προεκλήθη 
κατ’ άπόφασιν τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου, οπερ έπί τή αλγεινή άπωλεία τοΰ 
διακεκριμένου εταίρου, Ν. Σακοπούλου, 
έψήφισε ν’ άναρτηθή μέν τό όνομ’ αύτοΰ 
διαρκώς έν τή αιθούση τοΰ Συλλόγου, νά 
τελεσθή δέ μνημόσυνον αύτοΰ, κατά τά  
είθισμένα έν τοις έπιστημονικοΐς σωμα- 
τείόις, όπως έκφωνηθή έγκώμιον τών ά
ρετών τοΰ άποβιώσαντος, άνήγγειλεν  
ότι άνέθηκε τήν έκφώνησιν τοΰ έγκωμί- 
ου είς τόν διακεκριμένόν έπί παιδεία καί 
φιλοπατρία Πανοσιώτατον ’Αρχιμανδρί
την, Κ. Γώγον, δν και παρεκάλεσε νά 
άνέλθη έπί τούτω είς τό βήμα, έφ’ού, κε- 
καλυμμένου υπό μελανών παραπετασμά
των, καί φέροντος έν πενθίμω στεφάνω

τό όνομα τοΰ Ν. Σακοπούλου, υπήρχε 
τοποθετημένον, έκφραστικώτατόν σύμ- 
βολον τής ανθρώπινης ματαιότητος, 
κρανίον άνθρώπινΰν.

Ήκροάσατο δέ ή Συνέλευσις έν άκρα 
σιωπή καί συγκινήσει τόν σοφώτατον 
όντως, καί καλλιεπέστατον, καί ύπό πά
σας τάς έπόψεις σπουδαιότατον, λόγον  
τοΰ διακεκριμένου ρήτορος, καί σύσσω
μος άνηγέρθη, δπως μετ’ αύτοΰ συνανα- 
κ.ράξη είς τό τέλος τό· « Α ί ω ν ί α ή 
μ ν ή μ η  τ ο ΰ  Ν.  Σ α κ ο π ο ύ λ ο υ » .

Ό  δέ Πρόεδρος προσέθηκεν Εί καί τό 
πένθιμόν τής παρούσης τελετής απαγο
ρεύει ήμΐν, κατ’ αύστηρόν λόγον, τήν διά 
φαιδράς έπιδείξεως έκδήλωσιν τής εύ- 
αρεσκείας ήμών προς τόν Πανοσιώτατον 
’Αρχιμανδρίτην έπί τήάκρα έπιτυχία τοΰ 
σοφωτάτου καί λίαν σπουδαίου λόγου  
του, ούχ ήττον ή άκρα συγκίνησις καί 
ή άρρητος εύφροσύνη, ήν ήγειρεν είς 
τάς ψυχάς πάντων ήμών ό λ ό γ ο ς  ουτος, 
μέ ύπεχρεοΰσι νά σας παρακαλέσω νά 
έξέλθωμεν πρός στιγμήν τοΰ κανόνος, 
καί διά χειροκροτήσεως νά έκφράσωμεν 
τήν εύαρέσκειάν μας πρός τόν Κ. Γώ
γον έπί τώ λίαν επιτύχει λόγω  του, νά 
άνακηρύξωμεν δ’ άμα αύτόν έ π ί τ ι μ ο ν  
τοΰ ήμετέρου Συλλόγου μέλος. Ή  Συ- 
νεύλευσις άπεδέξατο τήν πρότασιν ταύ
την διά παταγωδών χειροκροτήσεων.

Ό  Πρόεδρος έκήρυξεν περαιωμένην 
τήν έργασίαν τής Συνελεύσεως.

Ό  Πρόεδρος.

Δ. ΟΙΚΟΛΌΜΟΠΟΓΑΟΣ.
Ό  Γρα ι/ματευς  

ΣΤ. Κ ΑΨΑΜΙΙΕΑΗΣ.

ΛΟΓΟΣ
E I S  ΤΟ  Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο Ν

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
'Ε κφ ω νη θε ίς  τ ί  2 7  ’Α π ρ ιλ ίο υ  1 8 7 7  

' Υ π ο  Γ Ρ .  Γ Ω Γ Ο Τ , Α ρ χ ιμ α ν δ ρ ίτο υ

Έν τή oclOoiiati τ ο ΰ  iv Κ α ίρ ω  'Ε λλ« ν ικ ο ΰ  Φ ίλ εκ π α ι- 

S c j τ ΐ Υ . α ΰ  Συλλο'γου

τχ χ

ο K al ηχούσα φ ω νή ; Ικ  τοΰ οϋρανοΰ λεγού»η; 
μοι, Γράψον, Μακάριοι οί νεκροί οί έν Κυρίφ ά -  

■ποθνήτκοντε; ά π ά ρτι. Να! λ έ γε ι τό Π νεϋμα, ίν α  
ά να π ϊύ σ ω ντα ι έκ τώ ν κόπω ν αύτών* τά  δέ έργα 
αύτών ακολουθεί μ ετ’ αύτώ ν.»  (’Αποκ. ιδ’,  13).

Ό  έν τη  μεγάλη καί λαμπροί ταύτη  Μη- 

τροπόλει τής Αίγύπτου Έ λληνικδς Φ ιλεκπαι-  
δευτικδς Σύλλογος «Η ΕΝΟΤΗΣ» τδ σέμνοι- 
μα τοϋτο καί τδ  αγλάισμα τοϋ άνά την Αί
γυπτον  καί την ’Αφρικήν 'Ελληνισμού, τελεί  
σήμερον ένταΰθα μεγαλοπρεπώς μνημόσυνον 
τών άρετών τοϋ πρδ τεσσαράκοντα ημερών 
πρδς Κύριον έκδημήσαντος Νικολάου τοϋ Σ α 
κοπούλου, άφοϋ πρδ μικροϋ έν τή  άγία  τοϋ 
Θεοϋ 'Εκκλησία ό γεραρδς ήμών Πατριάρχης 
Σωφρόνιος, έτέλεσε τδ  ίερδν καί οίκογενειακδν 
μνημόσυνον, καί έλειτούργησε θεοπρεπώς τήν 
θείαν καί ίλαστήριον λειτουργίαν υπέρ μ α -  
καρίας μνήμης καί αιωνίου άναπαύσεως τής 
ψυχής τοϋ μεταστάντος άδελφοϋ, άποδείξας 
οΰτω καί παρασχών ο σεπτδς καί κοινδς ή 
μών πατήρ άγάπην μεν καί τ ιμήν πρδς τδν 
άποιχόμενον άνδρα, παρηγορίαν δέ καί συμ
πάθειαν πρδς τήν βαουπενθή καί τεθλιμμένην 

οικογένειαν καί τήν πατρ ίδα , έξ ών ή μέν ά -  
πώλεσεν άριστον καί πολυτ ιμώ τατον  οικο
γενειάρχην, ή δε πατρίς, πολίτην χρηστδν ,κα ί  
ύπδ τ ιμαλφεστάτων καί χριστιανικών άρε
τών κεκοσμημένον τής Θέμιδος λειτουργόν.

Τδ άξιότιμον Συμβούλιον τοϋ ήμετέρου 'Ελ-



ληνικοΰ Συλλόγου, έξ αισθήματος εύσεβοΰς 
καί φιλογενοϋς άμα πρός τελευτήσ«ντα δια- 
κεκριμένον αδελφόν καί μέλος ταχτικόν τοΰ 
Συλλόγου περισπούδαστον, έψήφισεν όπως α
παγγελθώ λόγος κατάλληλος έν τ?, αιθούση 
ταύτνι, μετά  τό έν τη  ’Εκκλησία ίερόν αύτοΰ 

μνημόσυνον' ό κλήρος τοΰ λόγου τούτου έπε- 
σεν έπ’ εμέ, ώς είπε μοι προτρεπόμενος πρός 
τό καλόν καί όσιον τοΰτο έργον, ό έξοχώτα- 
τος τοΰ Συλλόγου Πρόεδρος, κύριος Οίκονο- 
μόπουλος, ιατρός. Καί άπεδεξάμην μέν μετά  
μεγίστης προθυμίας την έντιμον προτροπήν 
τοΰ σοφοϋ καί φίλογενεστάτου Προέδρου, ά λλ ’ 
έπειτα έδίστασα κ α τ ’ έμαυτόν καί άμφέβαλ- 
λνον έπί πολύ, έάν θά δυνηθώ νά πλέξω τόν 
άπαιτούμενον λαμπρόν καί ώραϊον έπιτάφιον 

στέφανον, διά τοΰ οποίου σήμερον καί ό Σύλ
λογος καί ή ’Εκκλησία καί η Πατρίς, διά τοΰ 
άξιοτίμου Γενικοϋ Προξένου καί αντιπροσώ
που τής Ε λλ ά δο ς  Ίω .  Πέρβελη, καί πάσα ή 
'Ελληνική καί ορθόδοξος ημών Κοινότης, στέ- 
φουσιν όμοθυμαδόν καί εύλογοΰσι τήν εύσεβή 
καί προσφιλή μνήμην τοΰ Νικολάου· Σακο- 
πούλου. Καί έξεπλήοωσα μεν, όση μοι δύνα- 
μις, τοΰ Συλλόγου τήν έντολήν, ώς καί τό 
εμόν καθήκον πρός τόν αείμνηστον φίλον, 8ν 
αείποτε έθαύμαζον καί έξόχως έσεβόμην, ά λλ ’ 
υμείς, Κύριοι, έπικοσμήσατε τόν επιτάφιον 
τοΰ Σακοπούλου στέφανον, διά μυροβόλων 
καί άμαράντων άνθέων καί ρόδων τής χρ ι
στιανικής τελειότητος καί τής ανθρώπινης σο
φίας καί αρετής, άτινα έγώ δεν ήδυνήθην νά 
δρίψω είς τόν εύθαλή καί άγλαόκαρπον βίον 
τοΰ θρηνουμένου άνδρός.

a Μ ακάριο ι οί νεκρο ί οί έν Κ υρίω  ά ιη θ ν ή τ κ ο ν τ ε ς  

α π ' a o c i .  Ν α Ι, λ έ γ ε ι τδ  Π ν εν μ α , ιν α  ά ν α π α ύ σ ω ν - 

τ α ι  έκ  τώ ν  κ ρ π ω ν  α ύ τώ ν . Τ ά  δέ ερ γα  άκολου·» 

6εΤ μ ε τ ’ α ύ τώ ν .»

Α '.

Βανταχοϋ καί έν πάσι βλέπομεν διηνεκή

τών πραγμάτων μεταλλαγήν- καί δμως τά  

πάντα  μένουσι τά  αύτά. Πρό πολλών χ ιλ ιά 

δων έτών τά  πάντα  ήσαν, όποια τήν σήμερον 
ύπάρχουσι" διότι πάντα  τά  έν τή  δημιουργία 
άποτελοϋσιν έν καί μόνον δλον, ούτινος είς 
μόνος είναι ό δημιουργός" δ ,τ ι  ήμεϊς οί άν- 
θροιποι άποκαλοΰμεν ώρας τοϋ έτους, ούδέν 
άλλο είναι, παρά ή μεταβαλλ.ομένη σχέσις έν 
τή  άπό τοϋ ήλίου άποστάσει τής παρ’ ήμών 
κατοικουμένης σφαίρας, ό δέ χρόνος διατελεΐ 
άμετάβλητος" δσον δέ ποικίλα καί πολυειδή 

καί άν φαίνο)νται τά  εις τόν παρόντα κόσμον 
γεγονότα, είναι δμως άπλα ΐ συνέπειαι άλλων 
γεγονότων, ς·-ζνώτχ-<χ πρός άλλη λα συνδεομέ- 
νων καί άποτελούντων £ν καί μόνον άξιοθαύ- 
μαστον δλον" δταν είς τήν φθινοπωρινήν ώραν 
τά  μαραινόμενα φυτά καταπ ίπτω σι καί με -  
ταβάλλωνται εις γήν καί κόνιν, είς δέ τό προ-· 
σεχές εαρ νέα φυτά άναφύωνται, δύναταί τις 
ευ φρονών νά ύποθέσν), δτι δύο έπεφάνησαν 

κόσμοι, έξ ών ό μέν έξηφανίσθη, 5 δέ ήδη έρ
χε τα ι ,  δπως έκ νέου καταστραφή ; ούδέν υ.ε- 
ταςύ τών δύο τούτων ώρων τοΰ έτους υπάρχει 
διάφοοον ή καινόν" ό αύτός κύκλος πάντοτε  
επανέρχεται" τά  πάντα  εΐναι αρχαία, αιώνια" 
« ούδέν καινόν υπό τόν ήλιον », είπεν ό σο
φός Σολομών, άλλ’ ούδέν καινόν καί υπέρ τόν 
ήλιον ή περί τόν ήλιον, δύναται νά προσθέσν) 
ή ανθρώπινος επιστήμη.

"Οταν τό φυτόν ξηρανθή καί ώς κόνις ύπό 
τοϋ ανέμου διασκορπισθή, νομίζεις, δτ ι  τά  

συστατικά μόρια τοϋ πάλαι φυτεύματος άπε* 
βλήθησαν άπό τοΰ σύμπαντος τής κτίσεως, 
και εντελώς έξηφανίσθησαν; ούχί βεβαίως" 
μετά  φυτείας ήνωμένα, ή π/>έοντα ώς κονιορ- 
τός είς τόν αιθέρα, έντός ηλιακής άκτΐνος, τά  
στοιχεία ταΰτα  ύφίστανται καί διατελοΰσιν 
ανεξίτηλα έν τή  όλη τοϋ Θεοϋ δημιουργία. 
Ή  απόρρητος ζωτική  δύναμις, ήτις συνήνωσε 
τήν κόνιν, καί έξ αύτής έμόρφωσε μέγαν

χλοερόν καί άνθοΰντα θάμνον, εξακολουθεί 
ζώσα καί χωρίς τής είς τάς αισθήσεις ύποκει- 
μένης κόνεως, ένεργεϊ δέ έν χειμώνι καί έν 
καιρώ θέρους έντός τών σπόρων, έντός τοΰ 
συνόλου τής κτίσεως" δταν δέ ό εαρινός ή 
λιος έπαναφέργι τους ύπό τοϋ πανσόφου Δη- 
μιουργοϋ ώρισμένους δρους, ύπό τούς όποιους 
ή ζωτική δύναμής επηρεάζει τά  περικυκλοϋν- 
τα  αύτήν μόρια τής ύλης, τότε ή περί ής ό 
λόγος δύναμις έπενεργεϊ, νέος δέ θάμνος φύε
τα ι ,  χλοηφορεϊ καί άνθίζει" ουτω τά  πάντα  
είναι άείτϊοτε άρχαΐα, καίτοι πάντοτε  φαινό
μενα νέα είς τά  ό'μματα τών άνθρώπων" ού
δέν, άληθώς, δημιουργεΐται καινόν, καί ούδέν 
άρχαΐον άπόλλυται" δ ,τ ι  δέ ήμεϊς νέα καί 
παλαιά όνομάζομεν, ταϋ τα  είναι άπλώς δ ια 
κρίσεις τοΰ νοός ημών, καί βοηθήματα τής 
άσθενοΰς ήμών διανοίας, πρός εύκολωτέραν 
κατάληψιν τής θαυμαστής ποικιλίας τών έρ- 
γο)ν τοϋ Θεοϋ. Μόνον αί σχέσεις καί αί άνα- 
λογίαι τών πραγμάτω ν μεταβάλλονται" άνθος 
τ ι  έάν μαρανθή καί είς κόνιν καταπέσγι, ή είς 
λεπτότατον  αέριον έξατμισθή, ή έάν έκ τοϋ 
απείρου σύμπαντος τών δλων όντων, ούράνιόν 
τι σώμα υπό άναριθμήτων πλασμάτων κατοι- 
κούμενον, ώς ή ήμετέρα Γή, διαλυθή είς τά 
έξ ών συνετέθη καί καταστραφή, τό πράγμα 
είναι εντελώς τό αύτό" ούτε τά  συστατικά 
μέρη τοΰ άνθους, ούτε τά  στοιχεία, τά  άπαρ- 
τ ίσαντα  τό ουράνιον σώμα δύνανται νά έξα- 
φανισθώσιν άπό τής θείας δημιουργίας. Ή μεϊς 
μεγίστην νομίζομεν τήν διαφοράν τήν μ ε τα 
ξύ τοϋ άνθους καί τοΰ ουρανίου σώματος" 
διότι σχετικώς πρός τό ήμέτερον σώμα καί 
βλέμμα, τό μέν άνθος φαίνεται μικρόν, τό δέ 
ουράνιον σώμα μέγιστον. Ά  λ λ ’ εις τά  θ[Α{/,ατα 
τοΰ άπειρου, τοΰ παντοδυνάμου καί παντα- 
χοϋ παρόντος Θεοΰ, δέν υπάρχει μέγα καί 
μικρόν" τόν έλάχιστον τής γης σκώληκα καί 
τόν ίσχυοώτατον τών άνθρώπων, ώς ίδ ια  αύ

τοϋ πλάσ ματα  άδιακρίτως περιβάλλει κα ’· 

υπερασπίζει διά τής πανσόφου προνοίας καί 
τής άπειρου αύτοϋ άγάπης ό Πανάγαθος Κύ

ριος.
Έ ν  τώ  Θεώ καί εις τά  έργα τοϋ Θεοΰ δέν 

υπάρχει χθές καί σήμερον" αί τοιαΰται δια
κρίσεις είναι χρήσιμοι μόνον είς ημάς τούς 
άνθρώπους, ενόσω κατοικοϋμεν επί τοΰ μικροϋ 
άστέρος, δστις καλείται μέν Γή, κινείται δέ 
περι τόν ίδιον αύξονα καί πεοί τόν ήλιον, κα\ 
διά τών δύο τούτων κινήσεων παράγει προσ- 
καίρους μεταλλαγάς φωτός καί σκότους, 
ψύχους καί θερμότητος, τάς όποιας πρός δ ιά-  
κρισιν όνομάζομεν ώρας τής ημέρας καί ώρας 
τοΰ ένιαυτοϋ. Ά λ λ ’ είς τήν καθολικήν τών 
πραγμάτων υπαρξιν, ούδέν τελ.ευτα, άλλά τά  
πάντα  είναι άπλώς συνεχής κίνησις συνθέσε- 
&)ς καί άποσυνθέσεως, τήν οποίαν όνομάζομεν 
ζ ω ή ν. Καί καθώς αύτά τά  π ράγμ ατα ,  τοι
ουτοτρόπως καί ή συνεχής αύτη σύνθεσις καί 
άποσύνθεσις, καθό έ'ργον τοϋ Θεοΰ, είναι αίοι- 
νία καί αδιάλειπτος. Τό είδος τοϋ συνδυασμοϋ 

μερών τινων δύναται νά παύση, άλλ’ δ ,τι είς 

αύτά υπάρχει ούδέποτε παύει, καθώς ούδέπο
τε  παύει καί ή μ εταλλ αγή  τών σχέσεων, ή 
συνεχής σύνθεσις καί άποσύνθεσις, τούτέστιν 
ή ζ ω ή’ τά  πάντα  μένουσιν αιωνίως" δ ,τ ι  
ήμεϊς όνομάζομεν άνθησιν καί μάρανσιν, πρω ί
αν καί εσπέραν, γέννησιν καί θάνατον, νέον 
καί παλαιόν, είναι άπλή μετα λλ α γή  τών συν
δυασμών τών πραγμάτων είς τό σύμπαν, είναι 
ζωή τής δημιουργίας" δ ,τ ι  δέ θάνατον όνομά
ζομεν, αύτό εΐναι άπόδειξις τής ζωής, πράξις 
τής ζωής, αύτή ή ζωή.

Χρόνος και αίωνιότης είναι είς τά ό'μματα 
τοϋ Θεοϋ έν καί τό αύτό. Ά λ λ ά  καί διά τόν 
άνθρωπον πρέπει νά ήναι-έν καί τό αύτό" ό 
άνθρωπος εισέρχεται είς τήν αιωνιότητα μετά. 
θάνατον, άλλά καί άπό τής γεννήσεώς του 
εύρίσκεται ήδη έντό: αυτής" πορεύεται μ ε τά



θάνατον πρδς τδν Θεόν, άλλά καί τώρα ζών 
έπί τής γής ,  δ ιατελεΐ παρά τώ  Θεώ καί μετά 
τοΰ Θεού.

Δ'.ά τοϋ Θανάτου πραγματοποιε ίτα ι σπου
δαία και μυστηριώδης μ εταλλαγή  είς την 
σύνθεσιν τών στοιχείων της ανθρώπινης (ρύ

σεως. Και καθώς εϊς την φθινοπωρινήν ώραν 
ή ζωτική δύναμις αποχωρίζεται άπδ τοϋ μ α 
ραινόμενου φυτού, τοιουτοτρόπως άποχωρίζε- 
τα ι  έν τώ  άνθρώπφ ή πνευματική του φύσις 
άπδ της μη πνευματικής, δηλαδη της γηΐνης· 

'Η ψυχή τοϋ άνθρώπου, τδ έγώ, τδ διανοού
μενον τδν Θεδν και τδν κόσμον, τδ άθάνατον 

πνεϋμα εισέρχεται εϊς νέας σχέσεις, έντδς τής 
μεγάλης και διηνεκούς ζωής και κινήσεως. 

Τδ καταπεσδν και κόνις γενόμενον σώμά του, 
ΰφίσταται πάντοτε  εϊς τά  στοιχε ία  του, 
άτινα χρησιμεύουσιν είς νέους συνδυασμούς, 
άλλ* ουδόλως πλέον άνήκει είς αύτδν, μέχρι 
τής κοινής άναστάσεως. Ή  δέ ψυχή τοϋ άν

θρώπου, ό άϋλος και θαυμάσιος νοϋς, ό δια- 
τρέχων καί γινώσκων τδ σύμπαν τής κτίσεως, 
και θαυμάζων τήν άπειοίαν, ύφίσταται έπ ί-  
σης καί διαρκεΐ αιωνίως έν τη  αϊωνιότητι.

Είσαι τ ά χ α  διάφορον c!v, έάν σήμερον ένδυ- 
θής άλλο ένδυμα, διάφορον εκείνου, τδ  όποιον 
έφόρεις χθές ; άναντιρρήτως όχι. Καί έάν χθές 
έφόρεις ποταπδν, σήμερον δέ λαμπρόν ίμάτιον 
είσαι, βεβαίως, δ αύτός, καί υπ’ άμφότερα 
τ ά  ένδύματα τα ϋ τα '  έφ’ όσον δέ σοί ανήκεt 
τδ ένδυμα, τδ οποίον άπεκδύεσαι ένώπιον τής 
κλίνης του ΰπνου, έπί τοσοϋτο μόνον σοί α
νήκει καί τδ  σώμά ίο υ ,  τδ όποιον απεκδύεσαι 
ένώπιον τοΰ τάφου καί τοϋ θανάτου, ώς έν
δυμα ήδη άχρηστον είς τδ  άθάνατον πνεϋμα 
σου' δθεν δ ,τ ι  ήμην έντδς τοϋ χοϊκοϋ ανθρω
πίνου σώματος, αύτδ τοϋτο θά είμαι καί έκ
τος τοϋ σώματος, πέραν τοϋ. τάφου, είς άλλας 
σχέσεις, έντδς άλλης τάξεως πραγμάτων. Δ ι
ότι εγώ εϊμι τδ έγώ, καί δ ιατελώ αϊωνίω

τδ αύτδ πνεϋμα, διατηρώ δέ καί σώζω τήν 
προσωπικότητά μου, καθώς τδ σώμά μου μετά  
θάνατον μένει ή αύτή κόνις ή ποτέ  άπολέσα- 
σα αύτό. “ Μακάριοι, λοιπδν, οί νεκροί οί έν 

Ιίυρίω άποθνήσκοντες άπάρτΓ τά  δέ έργα αυ
τών άκολουθεΐ μ ε τ ’ αύτών.»

Τά έργα ήμών άκολουθοϋσιν ήμας καί μετά  
θάνατον' διότι υπάρχει άναγκαία συνάφεια 

μεταξύ τών ένθάδε καί τών έκεΐ, μεταξύ γής 
καί ούρανοϋ, μεταξύ ζώντων καί τεθνεώτων’ 

καθότι ε·ς μόνος είναι ό Θεδς, ό τ ά  πάντα  
δ ιατάξας, ό τά  πάντα  συγκρατών, ό τά  π ά ν '  

τ α  πλάσας έν τελε ιότητ ι ,  ό κτίσας ούχί ερεί

π ια ,  άλλ’ έν δλον πάγκαλον καί πανθαύμαςΌν 
καί άρμονικώς συμπεπλεγμένον. Αύτδν δέ τδν 
Θεδν τής κτίσεως εχομεν ήδη έπί τής γής ή- 
μεΐς οί θνητοί, άλλά καί αύτδν θά έχωμεν καί 
πέραν τοϋ τάφου ζώντες καί οντες αθάνατοι,

Ύπάρχουσι δυστυχώς άνθρωποί, οίτινες 

οϊκτρώς διεφθάρησαν τήν ψυχήν και τήν 
καρδίαν' διότι τδ  πνεϋμα των κατεπνίγη  ύπδ 
τής υλης ! ούδόλως ο( τοιοϋτοι καταλαμβά-  
νουσιν, δτι δφείλουσι νά θυσιάζωσι τά  γή'ίνα 

εϊς τήν άληθή ευγένειαν τοϋ πνεύματος, είς τδ  
αληθές ήθικδν μεγαλεΐον, εϊς τήν άγάπην τοϋ 
θεοϋ, τοϋ πλησίον καί τής Πατρίδος. Οί τοιοϋ- 
τοι τών άνθρώπων, συνήθως έλεεινοί καί δυ^υ" 
χεΐς εϊς τά  άπόκρυφα τής καρδίας των, προ- 
σπαθοϋσι νά πείσωσιν εαυτούς δτι 5 Θεδς ού
δόλως προσέχει εϊς τάς πράξεις ήμών, δτι ή 
εύσέβεια καί ή άρετή είναι σχολαστικαί ε
φευρέσεις, προλήψεις τών παιδικών χρόνων, 
χαλινδς καί δελέασμα εις χεΐρας τών κρα- 
τούντων κ α τ ά  τών υπηκόων λαών ! Φά- 
axorrec, eU at σοφοί, ίμω ράνθησαν άληθώς, 
τα ϋ τα  φρονοϋντες καί λέγοντες. Έ ν  τού- 
το ις,  έν μόνον ανησυχεί καί τρομάζει αύ- 
τούς? βλέπουσιν, δτι  εϊς τδν κόσμον πολλαί 
μέν παρά τοΐς διαφόροις έθνεσιν ύπάρχουσι 
θρησκευτικά· όοξασίαι, έν δμως κοινώς παρ’

άπασι τ ιμ α τα ι  καί δοξάζεται,  ή ά ρ ε τ ή .  
Ά ρ α  υπάρχει τ ί  μόνιμον διά τδ άνθρώπινον 
πνεϋμα, καθ’ οσον τοϋτο άνάγεται εις τδν 
προορισμόν τοϋ άνθρώπου, είς τάς πράξεις, 

είς τά  φρονήματα καί εϊς τά  αϊσθήματά του, 
υπάρχει είς νόμος άμετάπτω τος  καί π α γ 

κόσμιος, καθ’ ον έκαστος έαυτδν κρίνει καί 
ύπδ τών άλλων κρίνεται. Έ  άρετή, ή ή κ α 
θολική δικαιοσύνη, δέν είναι λοιπδν μεταβλη
τόν τ ι  ή τυχαΐον '  δ τίμιος καί ενάρετος άν

θρωπος τ ιμ α τ α ι  εϊς πασαν τήν Γήν παρά τε 
τών εύπαιδεύτων καί τών βαρβάρων Ί α ώ ν ,  

καί ελκύει πρδς έαυτδν τάς καρδίας τών άλλων 
πλειότερον τοϋ άπλώ ς φρονίμου, ή του έν π α 

νουργία πολυπείρου.
Τούναντίον δέ ό πονηρός καί μοχθηοδς άν

θρωπος, δ χωρίς πίστεως και ηθικής, δ φί- 
λαυτος καί πονηοδς καί άλαζών, δ πάντα  
τ ά  πρδς έπίτευξιν τών σκοπών του τείνοντα 
μέσα θεμιτά λογιζόμενος, δ τοιοϋτος άνθρω
πος πανταχοϋ  τήν κοινήν έπισύρει άποστρο- 
φήν. Τοϋτο δέ ούχί μόνον σήμερον παρ’ ήμΐν 
συμβαίνει, άλλά καί πρδ πολλών χιλιάδιον 
ενιαυτών άπαραλλάκτως συνέβαινε, καί θά 
συμβαίνη μέχρι συντελείας τοϋ κόσμου.

Πολιτικά συντάγματα ,  έθιμα θρησκευτικά, 

γλώσσα ι, ήθη, έπ ιστήμαι καί τέχνα ι ,  γνώ
σεις περί τοϋ ωφελίμου καί βλαβερού, πολ
λάκις μετεβλήθησαν. Ά λ λ ’ οί νόμοι τοϋ Θεοϋ 
είς τήν βασιλείαν τών πνευμάτων, αί περί 
εύσεβείας καί αρετής νόμοι καί ιδέαι, είναι 
τόσον αρχαίοι, δσον καί αυτό τδ  άνθρώπινον 
γένος. Ή  άρετή είναι άναγκαία εϊς τήν άθά
νατον ψυχήν, καθώς καί ή τροφή εϊς τδ φθαρ
τόν σώμα" άφαίρεσον άπδ τοϋ σώματος τήν 
τροφήν, καί θέλει φθαρή' άφαίρεσον άπδ τής 
ψυχής τήν αρετήν, καί όλεθρία φθίσις θά κα- 
ταλάβη αύτήν ! Ή  άρετή είναι τδ  φως, ή ζωή 
καί ή τελειότης τοϋ πνεύματος, είναι ή ώρι- 
μότης καί εντέλεια τής ψυχής, πρδς τδν έν

τη  δημιουργία προορισμόν της ' ό αμαρτωλός 
άποθνήσκων αποτελεί,  ούτως εϊπεΐν, άωρον, 

καί δμως σεσηπότα καρπόν, π ίπ το ντα  άπδ 
τοϋ μεγάλου δένδρου τής ζωής.

Ά λ λ ’ ή τελειότης τής ψυχής συνίσταται, 
κυρίως, είς τήν άπελευθέρωοίν της άπδ τοϋ 
ζυγού τής ύλης' στηρίζεται είς τήν έφ ήμας 
αυτούς έξάσκησιν τοϋ πνευματικού κράτους' 
πρός ρύθμισιν τών φρονημάτων καί τών έρ· 
γων ήμών, συμφώνως πρός τούς αιωνίους καί 
άναλλοιώτους νόμους τής δικαιοσύνης καί τής 
δσιότητος, καί άποβλέπει εϊς τήν άνύψωσιν 

ήμών άπδ τής ζωώδου: ζωής είς τήν ζωήν 
τών Α γγέλω ν .  Ή  άρετή είναι ή θεία μ ε τ α -  
μυρφωσις τής ψυχής' ούτε ή έπιδεξιότης είς 
τάς  βιομηχανίας καί είς τάς  τέχνας,  ούτε ή 
φρόνησις είς τούς υπολογισμούς, ούτε ή έ π ι 
στήμη καί αί πολλαί γνώσεις, άποτελούσι 
τδν άνθρωπον καί τό άληθές τής ψυχής μ ε 
γαλεΐον καί άξίωμα, αλλά μόνον ή ε υ σ έ 
β ε ι α  κ α ι  ή ά ρ ε τ ή .

"Ο ,τι  πράττομεν υπέρ τοϋ κόσμου, ένθα 
νυν ζώμεν, μένε*, είς τδν κόσμον τούτον’ έκ 
τής γής προερχόμενον, είς τήν γήν προωρι- 
σμένον, μένει έντδς τών δρίων τής γής. Ά λ λ ’ 
ή άρετή, ή θυσιάζουσα τά  γήινα αγαθά καί 
αύτήν τήν έπίγειον ζωήν είς τήν θέλησιν τοϋ 
Θεοϋ, είς τήν ελευθερίαν τής δούλης π α τρ ί 
δος, και είς τήν ευημερίαν τής ανθρωπότητας' 
ή άρετή, ή τάς ήδονάς καί άπολαύσεις τοϋ 
κόσμου άπαρνησαμένη, χάριν υψηλών καί κοι
νωφελών σκοπών, δέν είναι εκ τοϋ κόσμου 
τούτου, άναμφιβόλως, ούδέ ανήκει εϊς τόν κό
σμον τούτον, πρδς 8ν μάλ ιστα , πολλάκις, εύ- 
ρίσκεται εϊς άντίφασιν. 'II άρετή άνήκει έίς 
μόνον τό πνεϋμα, εϊς τήν άθανασίαν, είς τήν 
αιωνιότητα. Ά π δ  τής άρετής πηγάζουσι τά  
άγια  εκείνα έργα, άτινα άκολουθοΰσι τούς δ ι 
καίους καί έναρέτους επέκεινα τού τά^ου είς 
τήν έπουράνιον Βασιλείαν.



Ή  τάς γη'ένους ήδονάς άπαρνησαμένη ά- 
ρ:τή οΰδόλως εχει ύπ’ οψιν το παρόν, άλλά 
τδ  μέλλον* αΰτη δεν προέρχεται εκ τ ή ;  γης, 
ά λ λ ’ άπδ τοΰ θεοΰ άπορρέει' δθεν καί τά  α
ποτελέσματα αΰτη ; δεν μένουσιν ένταΰθα, 

άλλ’ άναπτύσονται και έπεκτείνονται εις την 
αιωνιότητα* δ παρών κόσμος δύναται ν’ άν- 
ταμείψη τάς γήινου; μόνον πράξει ς, η δ ’ α 
ρετή, ές αΰτής τής φύσεώ; της, είναι άνωτέ- 
ρχ πάσης γήινου άμοιβή;. ο ,τ ι  δε έπί άντ ι -  

μισθία γ ίνετα ι,  οΰδαμώς είναι άρετή, άλλ’ ά 
πλώς γηίνου υπολογισμού χρήσιμος πραςις* ό 

δίκαιος ουτε ζή ουτε πράττε ι  άποβλέπων 

πρδς τά  γνιί'να πλεονεκτήματα, άτινα δύναν- 
τα ι  νά προκύψωσιν υπερ αΰτοϋ έκ τών πρά- 
ςεών του. Τά βλέμματά  του είναι έστραμμέ- 
να πρδς τά  άπειρα καί αιώνια* επ ιζητεί  την 
ηθικήν τελε ιότητα , επιθυμεί πρδ παντδς ά λ 
λου νά ζήση έν τώ  Θεώ καί μ ετά  τοΰ Θεοΰ* 
ούτως αναπνέει, οΰτως έργαζεται καί άποθνή- 
σκει έν Ινυρίω, αδιαφορών περί τοΰ πόνου 
καί τής ήδονής, περί τοΰ επαίνου καί τοΰ λό
γου τοΰ κόσμου τούτου. « 'Μακάριοι οΕ νεκροί, 
οί έν Ινυρίω άποθνήσκοντες, o"t τά έργα αύ
τών άκολουθεΐ μ ε τ ’ αύτών ».

Έ  τοΰ αιωνίου Θεοΰ παντοδύναμο; χειρ 
συνέδεσεν άλύτως τήν παρούσαν ζωήν μετά  
τή ;  μελλούσης καί αιωνίου ζωής* ποιος τολ
μητίας δύναται ν’ άρνηθή τήν ορατήν καί 
άναντίόρητον ταύτην συναφήν ; ή ποια δύ- 
v a iu ;  δύναται νά καταστρέψη αυτήν. Χρό
νος καί αϊωνιώτη; είναι έν" δ παρών βίος 
σου καί ή μέλλουσα ζωή σου άποτελοΰ- 
σιν Ιν καί μόνον άδιάσπαστον δλον καθώς 
μία μόνη, υπάρχει κτίσις, καί εί; μόνος 
τρισυπόστατος Θεδς* τά δέ έργα σου άκο- 
λουθοΰσι κατόπιν  σου* μακάριος λοιπδν, έάν 
δυνηθή; νά ζήσης καί ν’ άποθάνης έν Ινυρίω* 
διότι ούδείς ισχύει νά σε χωρίση άπδ τής ά -  

γάπτ<; τοΰ Χριστού.

Β'.

fO βίος καί τά  εργα, ή άρετή καί ή εΰσέ- 
βεια τοΰ μεταστάντος άδελφού, οΰτινος σή
μερον τελοΰμεν ένταΰθα τδ  μνημόσυνον, καί 
άποδεικνύομεν οΰτω καί δμολογοΰμεν τήν ά~ 
θανασίαν τού πνεύματός του, υπέμνησαν καί 

ΰπηγόρευσαν τάς προρρηθείσα; άληθεία;, ά ; 
καί προσφέρω ε:; ΰμα ; ,  άδελφοί, άπδ τ ή ;  
άθανάτου ψυχή; του, ώ ; άνταπόδομα φιλί- 
κδν τή ;  ά γά π η ;  καί τή ;  τ ιμ ή ; ,  δ ι  ών κ α τ α 
στέφετε τήν ώραν ταύτην τήν μακάριον αΰτοϋ 

μνή;#Γ,ν.
Γονεΐ; έντιμοι καί εΰσεβεΐ; έγέννησαν τδν 

Νικόλαον Σακόπουλον εϊ; τήν εΰανδρον νήσον 

τή ;  Μήλου* ό θαλασσομάχο; αΰτού πατήρ 
καί άτρόμητος πηδαλιούχος έπί τών νικηφό
ρων πυρπολικών, άτινα έδόξασαν καί άπεθα- 
νάτησαν τδν Κανάρη, τδν Τομπάζη , τδν Σ αχ-  
τούοη καί το υ ;  άλλους έλληνας ναυάρχους, 
καθ’ άπαντα  τδν θαυμαστδν εκείνον καί έν

δοξον τής ελληνικής ανεξαρτησίας άγώνα, 
έξ απαλών ονύχων ένέπνευσεν είς τήν καρ- 
δίαν τοΰ υίοΰ του εύσεβειανκαί άρετήν, ά γ ά 
πην πρδς τον Θεδν πρδς τδν πλησίον καί τήν 

πατρ ίδα , καί ά λλ α ; χρ ιστιανικά; καί έλλη- 
νικάς άρετάς, ΰφ’ ών ένεπνέοντο οι περικλε
είς εκείνοι ήρωε; τή ;  ξηρα; καί τή ;  θαλάσ
σης, οι προκινδυνεύσαντε; καί θυσιασθέντες 
δπέρ τής πίστεως τοΰ Χριστού καί ΰπερ τή ;  
ελευθερίας τοϋ έλληνικοΰ ήμών Γένους. Ό  μ ι-  
κρδς έλληνόπαι; Νικόλαο; 6πδ τοιοϋτον π α 
τέρα καί έφάμιλλον καί δμόζηλον μητέρα άνα- 
τραφεί; καί παιδευθεί;, ήτον Ιπόμενον ν’ ά -  
ποβή είς^τδν ιδιωτικόν καί δημόσιον αΰτού 
βίον, καύχημα τής πατρίδος καί παράδειγ
μα λαμπρόν άρετής χριστιανικής* έφηβο; δε 
γενόμενος μετέβη είς τήν κλεινήν μητρόπο- 
λιν τοΰ Ελληνισμού, είς τάς χρυσά; ’Αθήνας 
ενθα έπί δεκαετίαν ολόκληρον εσπουδασεν 
εΰδοκίμως, εί; μεν τά  Γυμνάσια, τά έγκύ-

κλια μαθήματα , είς δέ τδ εθνικόν Πανεπιστή- 
μιον, τήν νομικήν επιστήμην, η ; καί έγένετο 
άριστος καί επιφανής λειτουργδς, εις τε  τδν 
δικαστικόν καί τδν προξενικδν κλάδον, ειπεο 
τις καί άλλος, έξόχως διαπρέψας καί τά  
μ άλ ιστα  τιμηθείς καί επαινεθείς, υπό τε  τής 
ελληνικής Κυβερνήσεω;, υπό τε τών συναδέλ
φων καί τών ομογενών* ώς πάρεδοος δικαστής 
είς τήν Κωνσταντινούπολιν, καί ώς Πρόξενος 
τής Ε λλ ά δος  εϊς τήν Κρήτην, είς τήν Σμύρ
νην, εϊς τδ Ρουστζούκιον καί είς τδ Κά'ίρον, 
ί  Νικόλαος Σακόπουλος άπέδειξεν εϊς τους 
ξένους καί είς τους ομογενείς, δτι  ή τιμιότης, 
ή δικαιοσύνη, ή σωφροσύνη καί δ φόβος τοϋ 
θεοϋ, εϊς ελληνικήν ψυχήν καί καρδίαν εγκαί

ρως έμφυτευθέντα, άναθάλλουσιν άγλαούς καί 
άφθονους καρπούς άνΟρωπίνης άξια; καί χρ ι
στιανικής υπεροχής.

Ή μ η ν  ιερατεύουν είς Ίβρα'ί'λαν τής Ρουμα
νία;,  πρδ πέντε περίπου ετών, οταν δ Σακό
πουλος κ α τ ’ εντολήν τής Ελληνικής  Κυβερ- 
νήσεως, περιήρχετο τάς ρουμουνικάς μεγα -  
λουπόλει; ώς έκτακτος εξεταστής καί επιθε
ωρητής τών έν αύταΐς ελληνικών Προξενείων. 
Τότε κατά πρώτον ηΰτύχησα νά γνωρίσω προ
σωπικοί; τδν σπάνιον καί πολύτιαον τούτον 
άνδρα, άλλά καί ώς "Ελλην νά υπερηφανευ- 

6ώ, δικαίω;, ένώπιον τών ξένων, διά τάς π ε 
ριφανείς άρετάς τοϋ Σακοπούλου, άφ’ ού καί 
Ή γεμ ώ ν  καί υπουργοί καί πάντες οί διακε
κριμένοι άνδρες τής Ρουμανίας διαπρεπώς έτί- 
μησαν, καί έθαύμασαν τήν άρετήν τοϋ επ ι
σήμου τούτου "Ελληνος, άλλά καί ηύχοντο, 
ώς φιλέλληνες, δπως ή Ε λ λ ά ς ,  κηδομένΛ τής 
άςιοπρεπεία; της καί τών άληθών αύτής συμ
φερόντων, τοιούτους άπος-έλλη πάντοτε εϊς τδ 
έξωτερικδν, άνδρας τίμιους, άγαθούς, π ε π α ι 
δευμένους καί εΰσεβεΐς.

"Οταν δε είς τήν σύστασιν τών «,ικτών 
δικαστηρίων, έμελλε καί ή Ε λ λ ά ς  νά διωοίση

εις τδ ένταΰθα ΓΙρωτοδικεϊον "Ελληνα δ ικα
στήν, ή ψήφος τής τιμής καί τής εκ λ ο γ ή ;έ -  

πεσεν, έπαξίω ;, έπί τδν Νικόλαον Σακόπου
λον, τδν διακεκριμένο·; νομομαθή τής πατο ί-  

δος, τον άδέκαστον τής Θεμιδος λειτουργόν.
Ύ μεΐς ,  κύριοι, γινώσκετε, ο'ίας τ ιμής,  καί 

ΰπολήψεως άκραιφνοΰς, έκρίθη άξιος δ Σακό
πουλος υπό τε  τοΰ Ά ντιβασιλέως, τών εν 
τέλει,  τών συναδέλφων του δικαστών, καί ΰ- 
πδ πάντων, έν γένει, τών ομογενών καί τών 
ξένων* ώς λαμπρδς άδάμας έλαμπεν ή άρετή 
καί ή άξία τοΰ Σακοπούλου εϊς τήν μ ε γ α -  
λούπολιν ταύτην, καί άνά πασαν τήν Αίγυ 
πτον* δ ενταύθα έλληνισμδς, έχαιρε καί έκαυ- 
χα το  αντιπροσωπευόμενος είς τά  δικαστήρια 
καί άλλαχοϋ, ΰπδ τοιούτου δικαίου καί ενα- 
ρέτου άνδρδς, ούτινος ή άγαθότης, ή τ ιμ ιό -  
της, ή χάρις, ή ταπεινοφροσύνη καί ή τής 
ψυχής άφελής εύγένεια, ώς έναρμόνιόν τ ι  καί 
γλυκύτατον μέλος κατέθελγε τούς περί αΰ- 
τδν, καί καθίστα τούς πάντας φίλους καί 
θαυμαστάς. Οί άνθρωποι συνήθως εχομεν φί
λους καί εχθρούς, άλλ’ δ Σακόπουλος, ειχε, 
πρδς τοΐς άλλοις, καί τδ σπανιώτατον τοϋτο 
προτέρημα νά μή έχη οΰδένα εχθρόν* ή μο- 
χθηρία καί ή κακοβουλία έξηυμενίζετο τ ά χ ι 
στα ένώπιον τής ώραίας καί άδολου ψυχής 
τοΰ Σακκοπούλου* δ δέ φθόνος, ή ζηλοτυπία ,  
καί ή κακεντρέχεια άφωπλίζετο καί άπετίθε- 
το τήν φαρέτραν τών φαρμακερών του βελών, 
ένώπιον τής ηθικής καί αδαμαντίνης άσπίδος 
τοΰ Σακοπούλου* οί λόγοι του πάντοτε  σε
μνοί, εμβριθείς καί συνετοί, ώς φαεινδν άπαύ- 
γασμα πεφωτισμένης διανοίας, τ ά  δε έργα 
του άγαθά καί λελογισμένα, έμαρτύρουν άν- 
δρα σοφδν καί εΰλαβή, έπιστημόνως σπουδά- 

σαντα καί ακριβώς γινώσκοντα τδν Θεδν, τδν 
κόσμον καί τδν άνθοωπον.I I

Τδ θρησκευτικόν χριστιανικόν αίσθημα, ή 
ασφαλής αΰτη καί μόνη βέβαια άγκυρα τού.



νοός καί τής καρδίας είς τάς τρικυμίας καί 
εις τ ά  ναυάγια τής ζωής, ώς φως ιλαρόν έ- 
ξήστραπτεν άπό τε τών λόγων και τών πρά
ξεων τοϋ Σακοπούλου. Ό λ ίγ α ς  ημέρας πρό 
τής άσθενείας και τοϋ θανάτου αυτοϋ, έλεγέ 
μοι κ α τ ’ οίκον τα ϋ τα  περίπου τά  λόγια ο 
εύσεβής και φιλόπατρις άνήρ, περί θρησκευ

τικών τοΰ λόγου συμπεσόντος. «Ά νευ θρη
σκείας, φίλε μου, δεν υπάρχει αλήθεια, δέν 
υπάρχει αρετή καί δικαιοσύνη, άλλά μόνον 
προσποίησις άχαρις καί ολέθριος λάμψις, κ α τ ’ 
επιφάνειαν, καί ύποκρυπτόμενα άνόσια καί 
μοχθηρά πάθη ' χωρίς θρησκείας καί πίστεως 
ούδέν ψυχικόν κάλλος, ούδεμία πραξ ις  άλη- 
θώς ωραία καί εύγενής, ουδεμία ειρήνη καί 
ευτυχία  είς τόν οίκον καί εις τόν κόσμον, ού- 
δεμία είς τάς θλίψεις παρηγορία, άλλά μό
νον παρά φύσιν συνθήματα, ίσχυρογνωμοσύ- 
ναι, φιλαρχίαι, κουφόνοιαι, φιλαρέσκειαι, σο
φ ίσματα , αποπλανήσεις καί ολεθροι άνδρών 
τε  καί γυναικών, καί τελευταΐον βίος πικρός 
καί απεγνωσμένος' ιδού οί φαρμακεροί καρ
ποί τοϋ σαπροϋ δένδρου τής άπιστίας καί τής 
άσεβείας ! Είς την αγίαν καί μόνην αλη
θινήν θρησκείαν τοϋ Ίησοϋ Χριστοϋ οφείλεται 
καί η τοϋ έλληνικοϋ ημών Γένους σωτηρία 
καί άναγέννησις, προσέθηκεν ένθουσιών ό φι- 
λο/αιστος άνήρ. Ναι, δ σταυρός τοϋ Χριστοϋ 
εσωσε καί έδόξασε τόν ελληνισμόν, παλαίον- 
τ α  πρός τους Λατίνους καί τους Άγαρινοός, 
καί διά τοϋτο λάμ πε ι  καί θαυματουργεί έπί 
τής ελληνικής σημαίας τροπαιοφόρος. Ά λ λ ’ 
έν τούτοι; ,  λυποϋμαι σφόδρα καί άδημονώ' 
διότι ή νεωτέρα γενεά τών Ε λλήνω ν φαίνε
τα ι  ότι  έλησμόνησε την μεγαλουργόν πίστιν 
τών πατέρων της, άπεμακρύνθη άπό τόν Χρι
στόν καί άπό τήν εκκλησίαν του καί τρέχει 
η δυστυχής λειποθυμοϋσα πρός τόν όλεθρον 
τής ψυχής καί τοϋ σώματος' έν τούτοις υ
πάρχει έτι ελπίς σωτηρίας, έάν οί πάντες,

μικροί καί μεγάλοι,  "Ελληνες καί Έλληνίδες 
άνανήψωμεν, καί έπιστρέψωμεν είς τά  πάτοια 

α ισθήματα καί φρονήματα.»
Μετά προσοχής καί σεβασμοϋ ήκουσα τους 

σοφούς τούτους λόγους τοΰ άειμνηστου φίλου, 
τους οποίους καί υπομνημονεύω είς τήν ύμε- 
τέραν άγάπην, Κύριοι καί Κυρίαι, καί εύλα- 
βώς παρακατατίθεμαι,  ώς κειμήλιο ν ίερόν.

Ά λ λ ’ ο ίμ ο ι ! θάνατος άωρος καί απροσδό
κητος άφηρπασεν άπό τής οίκογενείας, άπό 
τής πατρίδος καί άφ’ ήμών τόν βαρύτιμον 
τοϋτον θησαυρόν, τήν Χέ σκληράν καί έπ ι-  
ζήμιον στέρησίν του πενθεί καί θρηνεί ού μ ό 

νον σύζυγος δυστυχής, τέσσαρα μικρά ορφανά τ 
συγγενείς καί φίλοι άλλά καί σύμπασα ή π α 
τρίς ! Αί πρωτοφανείς καί μεγαλοπρεπείς ε
πικήδειοι τ ιμ α ί ,  αί άποδοθεΐσαι υπό τ ε  τής 
εκκλησίας καί τής πολιτείας είς τόν αοίδιμον 
καί εξοχον τοϋτον άνδρα, ώς διά στεφάνου 
αειθαλούς ’έστεψαν τήν σεπτήν αύτοΰ κεφα
λήν καί κατέδειξαν τήν πολλήν αρετήν καί 
άξίαν του’ οί δε εύγλωττοι καί ρητορικοί ε
πιτάφιοι λόγοι δμογενών καί αλλογενών, πρε- 
πόντιος εξύμνησαν τάς σπανίας τοΰ άνδρός ά- 
ρετάς. Αυτό δε τό  σημερινόν λαμπροτελέστα- 
τον μνημόσυνον είς τε  τήν έκκλησίαν, διά τής 
Πατριαρχικής λειτουργίας, καί εις τόν έλλη- 
νικόν τοϋτον Σύλλογον, διά τής πολυπληθοϋς 
παρουσίαςκαί συμπαθείας διακεκριμένων δμο
γενών, τ ί  άλλο άποδεικνύει, είμή τήν βαθυ- 
τά τη ν  εϋλάβειαν καί τόν ειλικρινή σεβασμόν 
πρός τήν άρετήν καί τήν ευσέβειαν τοϋ θρη- 
νουμένου άδελφοΰ ;

Εύχηθώμεν, άδελφοί, όπως ή πολυπαθής 
καί κοινή ήμών πατρίς είς τάς κρίσιμους μ ά 
λιστα περιστάσεις άναδείξη τοιούτους άπο- 
στόλους καί λειτουργούς, οίος ύπήοξεν καθ’ 

'α π α ντα  τόν πεντηκονταετή αύτοΰ βίον δ δ ί 
καιος, δ ενάρετος, δ εύσεβής καί φιλόπατρις 
Σακόπουλος, όστις ού μόνον έζησε καί έποι

λιτεύθη δικαίοις, σωφρόνως καί εύσεβώς, άλλά 

καί άπέθανε έν Κυρίω άταράχως καί χριστια- 
νικώς, ίνα άναπαυθή έκ τών ύπερ τής π α τρ ί
δος καί τής ανθρωπότητας κόπων του. Τα όε 
καλά του εργα άκολουθοϋσι μ ε τ ’ αύτοϋ είς 
τήν αιώνιον ζωήν καί βασιλείαν.

Ά π λ ώ ς ,  Κύριοι, καί ώς ετυχεν, ώς βλέπε
τε ,  έσκιαγράφησα τήν μεγαλαπρεπή καί ώ- 
ραίαν εικόνα τοΰ Σακοπούλου' τάς δε πολ- 
λάς καί έπιζήλους αύτής καλλονάς άφήκα 
είς τόν έπιδέξιον χρωστήρα τής πρός τόν έπαι- 
νούμενον άγάπης καί τής βαθυτέρας γνωσεως 
τών άκροατών μου. ’Ά λλω ς δε, τό ηθικόν με
γαλείο ν τοιούτου λαμπροϋ καί άμεμπτου χ α 
ρακτήρας δεν ύποτυποϋται τόσον διά τοϋ λό

γου καί τής γοαφίδος, όσον τ ιμ α τ α ι  καί θαυ
μάζετα ι υπό τών αγαθών καί εύγενών καρ
διών.

"Οθεν υμείς, Κύριοι, αναπληρώσατε τήν έλ- 
λειψίν μου ταύτην διά τής τιμής και τής α 
γάπης,  τήν δποίαν καί σήμερον μάλα φιλο- 
τίαως καί έλληνοπρεπώς αποδεικνυετε προς 
τόν καλόν καί άγαθόν έκεΐνον Σακόπουλον.

Ά λ λ ά  καί άναστάντες είπωμεν έκ ψυχής 
- 3ός τόν Κύριον, Νικολάου τοΰ Σακοπούλου 

αίωνία ή μνήμη ! αίωνία ή μνήμη !
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« ν Ω π α ΐδ ε ;  Ε λ λ ή ν ω ν  ”τ ε  έλευδερ οϋ τε  

π α τ ρ ίδ ’ έλευΟ εροϋτε δέ π α ΐδ α ς  γ υ ν α ίκ α ς , 

θεώ ν τ ε  π α τ ρ ψ ω ν  εδ η  θ ή χ α ς  τ ε  πρνγόνω ν* 

νΰν ύ ~ έρ  π ά ν τ ω ν  ά γ ώ ν .

[Αίσχύλ. Πέριας 9: 402.]

Τοιαύτη υπήρξε, φιλόμουσοι Kupiat καί Κύ

ριοι, ή φωνή τώ 4-80 π. X. οποτε τριακοσιαι

ογδοήκοντα τριήρεις ώρμώντο ν’ άγωνισθώσιν 
έν Σαλαμΐνι πρός χ ιλ ίας έχθρικάς υπέρ τής 
έλευθερίας καί τών φώτων, κατά  τής βίας δε 
καί τής βαρβαρότητος καί τοϋ σκότους.

Τό θέμα λοιπόν ήμών άποβλέπει σήμερον 

είς τήν έξέτασιν τής έλευθερίας κ α τ ’ άντ ιπα- 
ράθεσιν πρός τήν δουλείαν. Ά λ λ ’ οπως τις 
άνέλθη έπί τήν έλευθερίαν τών έθνών οφείλει 

βεβαίως ΐνα δρμήση πρώτον άπό τής έλευθε
ρίας τοΰ άτόμου καί τής οίκογενείας, άφ’ ών 

συνισταται ή κοινωνία' άπό δε ταύτης άρχε- 
τα ι  ή πολιτική  καί ή έθνική εξωτερική έλευ- 

θερία.
Τό άτομον όθεν είναι μέν ή βάσις τής 

κοινωνίας, ά λλ ’ έπειδή αύτη προηγείται εν 
τή  πνευματική άναπτύξει,  δέον νά έςετασθή 
τοΰτο έν τώ  ποιώ αύτής' τό ποιόν δ ’ αύτής 

είναι ή κατάστασις  καί ή υφή άφ’ ής δ ια τ ί 
θεται ή πορεία τοϋ πνεύματος, άναγεννάται 
δέ δ άνθρωπος έν αύτώ καί έπιρρώννυται έπί 

τά  έογα αύτοϋ έν ελευθερία.
Ά λ λ ά  τίς ή πρός τοϋτο άφορμή ; Αύτά δή 

τά  γινόμενα καί νϋν έτι έν τα ΐς  πολιτε ία ις .Ή  
άνθρωπότης δ ιατρέχει τό τελευταΐον τέ τα ρ 
τον τοϋ δεκάτου έννάτου άπό Χριστοϋ αίώνος 
καί καυχατα ι  έπί τώ  πολιτισμώ αύτής, ά λλ ’ 
είσέτι δεν συνετίσθη. Δέν συνετίσθη δέ, διότι 
ούδέποτε προσέσχεν είλικρινώς τόν νΟϋν αύ
τής είς τό παρωχηκός, άρα καί δεν ήθικο- 
ποιήθη είσέτι κ α τ ’ άρετήν. 'Η πείρα δ άψευ- 
δής ουτος διδάσκαλος δέν έπήρκεσε νά με-  
τατρέψτι τό ήθος αύτής. Ά λ λ ά  μ ή π ά χ α  έγώ 
έπήρθην έπί τοσοΰτον ώστε καί ν’ άξιώ ν’ άν- 
τ ικαταστήσω τό έλλεΐπον α ύ τ ή ς ; Ούχί βε
βαίως' διότι θά ώφλίσκανον έκ τούτου γέλω 
τα .  Ά λ λ ’ άνήλθον όπως άναμνήσω π αθήμ ατα  
συγγενή πρός τ ά  νϋν, π αθήμ ατα  τής άρχαιό- 
τητος ούχί ώς ιατρός τής ήμέρας' δ ιότι τοϋτο 
άπόκειται άλλοις τε  πολλοΐς κρείττοσιν έμοϋ 
ετ ι  δε καί τώ  χρόνω αύτώ, ί ς  έξευρίσκει τά



π ά ν τα '  ά λ λ ’ ώ; ψυχρός θεατής εις τά  ίμ μ α -  

τ α  φιλοσοφοϋντος παρατηρητο0. Διά τοϋτο 
παρακαλώ υμας καί πάλιν δπως μοί παρά- 

εύνουν τήν άκρόασιν" μάλιστα  δέ διότι 
έξέκλινα τής άπό τών άλλων δδοϋ και πολυ 
φοβοΰμαι μη τινες άδίκως έπίδειξίν τινα ποι~ 
ούμενον μέ ύπολάβωσιν.

'II ελευθερία, Κυρίαι και Κύριοι, είναι τό 
υψτ,λοτερον τών δσα δ Θεός έδωρήσατο τώ 
άνθρώπω άγαθών, τό δέ πρός ταύτην αίσθη

μα είναι τό εύγενέστερον τών κτημάτω ν και 
το πολυτιμότερον κεφάλαιον τοϋ πρακτικοϋ 

αύτώ βίου. Μετ’ αύτης τά  πάντα  περί αύτόν 
ε:σι πλήρη ζωής, πλήρη ηδονής και άπολαυ- 

σείυς χωρίς δέ ταύτης τά  πάντα  είσι νεκρά, 
ζοφώδη, ψυχρά και έστερημένα χάριτος. 'H  

ελευθερία είναι ή οδός τής κατά  βίύλησιν έ

νεργείας τώ  άνθρώπω, κρατεί αύτόν εις 
τό διακριτικόν έ·/*£νο ο-ν;μεΈον τοϋ ΰψους τής 

ζωικής φν?£ως, δπερ αύτός οΰτος παριστα 
δια -*-γ)ς θελήσεως. Τό «Ιγώ θέλω» τοΰ άν
θρώπου, φέο’ είπεΐν, παριστα τό άκατανόητον 
τοϋτο αίσθημα έν τή  δυνάμει αύτοϋ" έν δέ τή 

επιρροή, ήν κέκτηται έν τή  άναπτύξει αύτοϋ 
τοϋτο τό αίσθημα, δ ια πρά ττετα ι  αύτώ τόν 
θαυμάσιον έκεΐνο έργον, δπερ παριστα  τόν 
άνθοωπον κατά  τόν Σωκοάτην θεόν μεταξύ

ι I I ^

τών ζώων. «Παρά γάρ τά  άλλα ζώα ώσπερ 
θεοί οί άνθρωποι βιοτεύουσι φύσει καί τώ  
σώματι και τη  ψυχή κρατιστεύοντες.» (Ξε- 
νοφ. Ά πομ .  Σωκρ.)

Τοιαύτης λοιπόν ούσης, ούδόλως έκ π λ η τ -  
τόμεθα, άν ή φιλοσοφία εν τε  τη  άρχαιότητι 
καί έν τοΐς νεωτέροις χρόνοις διεπραγματεύθη 
περί αύτής κατά  τάς εαυτής διαφόρους άπο- 
χρώσεις, ών αί μέν ωφέλιμοι αί δέ καί φροΰ- 
δαι άπέβησαν" ή δέ ποίησις κατά  τάς ποι
κίλας αύτής εκστάσεις έλάτρευσεν αύτήν καί 
υμνησεν.

Ή  ελευθερία, ήν ψυχρώς σήμερον οφείλω

νά έξετάσω, διαιρείται είς άπόλυτον καί σχε
τικήν" καί περί μέν τής άπολύτου ούδείς δ 
λόγος ένταΰθα, διότι πάντη άκατάληπτος αυ
τή έν τώ σχετ ικώ άνθρώπω, άλλά περί τής 
σχετικής, ήτις καί κ α τ ’ άνθρωπον. Ή  σ χετ ι 

κή λοιπόν ελευθερία διαιρείται είς άτομΐκήν 
καί είς πολιτικήν μεταξύ τών οποίων μεσάζει 
ήκοινωνική ύπό τήν έποψιν τής έξωτερικής 
ένεργείας. Έ τ ι  δέ είς θρησκευτικήν ήτοι πνευ
ματικήν. Οΐα δέ ή σχέσις μεταξύ άληθείας 
καί ψεύδους, ύπάρξεως καί θανάτου, ημέρας 

καί νυκτός, φωτός καί σκότους τοιαύτη καί 
ή μεταξύ  έλευθερίας καί δουλείας.

Ά λ λ ’ δμως εί καί έπί τήν έξέτασιν τής ά- 
τ ο μ ικ ΐ ;  ;πεινόυ.ενοι έλευθί^ν.ς, άρχόμεθα άπό 

τής οικογενειακής, ήτις είναι ή βάσις τής κοι
νωνίας, καί ήτις είναι σχετική" ούχί δέ άπό 
τής τοϋ άτόμου παρ’φ έμφαίνεται, έν τή  πλή -  
ρει αύτής έξασκήσει, έγωϊσμός καί δ ιάστασι; 
πρός τήν άπόλυτον άποκλίνουσα" άλλ’ έπί 

τοσοΰτον βραχυχρόνιος δσον δ στόμαχος δια
μένει πεπληρωμένος, δ δέ βαθμός τής α τμ ο 
σφαιρικής θερμοκρασίας τηρείται έν μεσότητι. 
Ή  έλευθερία καί δ έγωϊσμός τοΰ άτόμου, 
δ φαινόμενος έν τή  απομονώσει πληρέστερος, 
προσβάλλεται ύπό τοΰ ψύχους, ύπό τοΰ θάλ
πους, ύπό τής δίψης, ύπό τής πείνης, ύπό τ ί ς  
νόσου, ύπό τοϋ γήρως, καί ύπό τής άνίας έτι 
αύτής.

'II σχετική έλευθερία είναι ή κατά φύσιν 
έλευθεοία τώ  άνθρώπω. ’Ονομάζεται δέ σ χε
τική ,  διότι κανονίζεται ύπό τής φυσικής συν
θήκης. 'Γπάοχουσιν άρα διά τόν άνθρωπον 
καί φυσικαί συνθήκαι, αΐτινες δρμώνται άπ’ 
αύτής αύτοΰ τής αδυναμίας έν ■}, έπλάσθη" είς 
τάς φυσικάς δέ ταύτας συνθήκας ύπ ά γετα ι  
άπασα ή ζώσα φύσις, ήτε λογική καί ή άλο
γος. Κατά τό πλάτος άρα τής λογικής έννοιας 
ή έλευθερία είναι γενική καί κοινή πρός ά
παντα  τά  ζώ α ’ άρα είναι καί έμφυτος, ιδία

δέ τώ  άνθρώπω.
Έ  ελευθερία, Κύριοι, είναι συνέπεια τής 

άνθρωπίνης φύσεως, καθ’ ά λέγει δ 'Ι’ουσσώ
(Contrat Social,  Li ν. 1, Chop. 2 ) .  ’Επειδή

δέ ή άνθρωπίνη φύσις είναι μία καί απλή , άρα 
αύτη είναι κοινή καί πρός άπαντα αύτής τά  

άτομα" τοϋτο δέ αποτελεί τό βάθος αύτής έν 
τώ  άνθρώπω, δπερ άναλοίωτον. ’Εντεύθεν 
λοιπόν θά δοκιμάσωμεν νά έκφράσωμεν τάς 
ιδέας ήμών άπό τής οίκογενείας άρχόμενοι.

’Εν άρχή τοϋ λόγου είπομεν δτι ή έλευθε
ρία είναι τό πολυτιμότερον κεφάλαιον τοΰ άν

θρώπου έν τή  κοινωνία, ώς τοιοΰτον λοιπόν 
δέον δπως δ ιατ ίθητα ι  πρός ωφέλειαν άτομ ι-  
κήν, είτε άμεσον, ειτε έμμεσον" άμεσον μέν 
δπόταν δ ιατ ίθητα ι  έν τή  ατομική έργασία 
αύτοΰ τοϋ άτόμου, έμμεσον δέ δπόταν δια- 
τίθηταί καί πρός ούφέλειαν τής κοινωνίας, άφ’ 
ή ; τό άτομον άρύεται δύναμιν ένεογόν άμα 
καί παραγωγόν. ’Επειδή δμως δ λόγος ήμών 

στρέφεται πρός τό πάλαι άτομον καί πρός τήν 
πάλα ι  κοινωνίαν, άς έξετάσωμεν, έτηρεΐτο 

δ νό'χος οΰτος δ φυσικός, ή παρεβιάζετο, 
τό δέ δίκαιον τοϋ άνθρώπου παρηρμηνεύετο 

καί κ ατεπατε ΐτο  έπί πολλούς αιώνας ; διότι 
πάντες ήμεϊς ή μεταγενέστεροι πρέπει καί 
τάς  άρετάς καί τάς  κακίας νά άνάγωμεν είς 
έκείνους άφ’ ών ημείς προήλθομεν" άπό δέ τής 
πολιτε ίας έκείνων νά δρμώμεθα πρός πασαν 

βελτίο}σιν. Ά λ λ ’ εκείνοι πεοιέστειλαν τά  δ ί-  
/.αια έντός τών νομίμων καί έσφετερίσθησαν 
ήν έλευθερίαν άπό τινων ατόμων, άφ’ ών 

οήλθεν ή δουλεία καί τά  έπ’ αύτής έλ ατ-  
χα τα .  Ποία ή α ιτ ία  ; Έ νταΰθα  κεΐται τό 
ημα. 'Ο Βολταΐρο;, Κύριοι, περί δουλείας 
.ών ούτωσίν άποφαίνεται: «Οίκογένειά τις 
ολυπληθής, λέγει,έκαλλιέργησεν αγρόν τι- 

να εύφορον. Δύο δ’ ετέρων οί άγροι έγένοντο 
» στείροι. Πρέπει άρα αί δύο οίκογένειαι νά 
» ύπηοετήσωσι τήν πλουσίαν, ή νά τήν σφά-

» ξωσι. Τοΰτο είναι εϋκολον, άλλ’ ή μία τού- 

» Tcov παρέχει τούς βραχίονας είς τήν πλου- 
» σίαν δπως άποκτήση τήν τροφήν’ ένώ ή £- 

» τέρα πορεύεται μέν ΐνα τήν προσβάλη ά λ λ ’ 
» ητταΤαι. 'Η υπηρετούσα οικογένεια είναι ή 
» άρχή τών υπηρετών καί τών εργατών, ή δέ 
» ήττηθεΐσα ή άρχή τών δούλων.» (Βολ. π ε 
ρί ίσότητος σελ. 340) .  Ά ρ ισ τα .  Ά λ λ ’ δμως ή 
ιδέα αύτη είναι μέν άληθής καί δικαία, άλλά 
δέν δρμαται άπό τής οίκογενείας άλλ’άπό τή ;  
κοινωνίας. "Οπω; δέ ή οικογένεια εχει ιδίας 

τινάς νόσους ηθικά;,  ουτω καί ή κοινωνία 
εχει τάς εαυτής, αΐτινές είσι καί δεινότεραι 
διότι καί πολυπλοκώτεραι. 'Ημείς ένταΰθα 
λέγομεν δτι δύο άτομα εχοντα ιδίας εκάτε- 

ρον δυνάμεις καί οικείας άδυναμίας, άλλ’ ών 
αΐ τε  ήθικαί καί σωματικαί έλλί ίψεις έξαλε>  
φονται, καί διά τής κοινωνίας αύτών συμ- 
πληροΰνται είς δύναμιν καί παραγωγήν, δύο 
λοιπόν το ιαϋτα  άτομα άνήρ καί γυνή, έχοντα 
εκάτερα τήν εαυτοϋ έλευθερίαν, έρχονται είς 
κοινωνίαν πρός ήν δ άκατάληπτος νόμο; τής 
φύσεως συνωθεΐ αύτά. Τίνες αί συνθήκαι τή ;  
κοινωνίας ταύτης ; Βεβαίως ή έντελής δύνα- 
μις, τό πλήρες σώμα κ α τά  τε τους φυσικού; 
καί ηθικούς νόμους δύνανταί τινες εύλό- 
γως καί δικαίως νά είπωσιν. Ά λ λ ά  οίον τ ί  τό 
κεφάλαιον τής τοιαύτης κοινωνίας, ή τ ι ;  ύπό 
έξωτεοικήν έποψιν παρίσταταί τ ις  συνεταιρι

σμός πρός τό καρποΰσθαι άμοιβαίως τάς ωφε- 
λ ε ία ς ; Ή  έλευθερία.

'Η κατά βάθος λοιπόν έννοουμένη έλευθερία 
τίθησι τό άτομον έν σχέσει πρός τό γένος" ή 
δέ σχέσις αύτη παράγει τήν συγκέντρωσιν" ή 
δέ συγκέντρωσις άποτελεΐ τήν τε  άμυντικήν 
καί τήν έπιθετικήν δύναμιν. Ά λ λ ’ έν τή  συγ
κεντρώσει ταύτη  ή τή  κοινοίνία τό άτομον κ α 
ταθέτει  μέρος τ ι  τής Ιαυτοϋ έλευθερίας εν τε 
τή  έργασία καί τή  άμύνη, καί τοϋτο είναι 
τό κεφάλαιον, δπερ κατατίθησι πρός τήν έπ ’



άμφοΐν ωφέλειαν. Οΰτω βλέπομεν οτι καί ό 
άννιρ καθώς καί ή γυνή έπλάσθησαν ελεύθε
ροι εν τη  άνεξαρτήτω αύτών θελήσει’ άλλ’ 
αΰτη ή έλευθερία τοΰ μεν άνδρός περιωρίσθη 
ευθύς, καί. υπό της άνάγκης, καί υπό τής γυ- 

ναικός του, $ν αυτό; έν τη  θελήσει αύτοϋ 
προσέλαβε κατά τους φυσικούς νόμους καί 

πρός ^ν ήλθεν εις σύμβασιν πρός ειρηνικήν 

συμβίωσιν’ της δέ γυναικός ύπό του άνδρός. 
'Η δε σύμβασις αΰτη ήν παραχώρησις βεβαί- 
ως άμοιβαίας έλευθερίας πρός έκκάρπωσιν τών 
άπό ταύτης (οφελειών. 'Η έκ τοϋ κεφαλαίου 
τούτου άμεσος &!>φέλεια είναι ή δύναμις, ητις 
έν μέν τώ  άτόμω άντικαθιστα  τό έλλεΐπον 
τής έλευθερίας, έν δέ τφ  ζεύγει παρέχει τήν 
ειρήνην καί τήν εύδαιμονίαν. Έ ξετάζομεν ,  ώς 
βλέπετε, Κύριοι, τον άνθρωπον ούχί οίος ύ- 
πήρξεν, ά λλ ’ οίος ώφειλε νά ύπαρξη έν τή  άρ- 
χ α ιό τη τ ι ,  δπως συσχετήσωμεν τήν κατάς-ασιν 
ταύτην έν έτέρα πραγματε ία  πρός τόν άπό 
Χριστοϋ χρόνον καί ίδωμεν τό μέγεθος οιον 
•τής έπισφαλοϋς αύτοϋ πολιτείας καί έν τώ  
νϋν χρόνω ..

’ Ας ίδωμεν ήδη τούς καρπούς τής τοιαύτης 
κοινωνίας. Καρποί τής τοιαύτης κοινωνίας εί* 
σί καί γλυκείς καί πικροί, καί ηθικοί καί σω
ματικοί.  Έ ν  τή  τοιαύτη συμβάσει έπέρχονται 
αμέσως οί καρποί τών θλίψεων, άλλά καί οί 
καρποί τής ηθικής άπολαύσεως, Τούς καρπούς 
τών θλίψεων έν μέρει αύτός εϊς εαυτόν παρα
σκευάζει δ άνθρωπος, πλήν τών κ α τά  φύσιν. 
Παρασκευάζει δέ τούτους έκ τοΰ πλημμελούς 
βίου του, άφ’ ού πάσα νόσος καί ό άωρος 
έτι αύτός θάνατος. Οί καρποί δέ τών ά πο-  
λαύσεων εΐναι ό θείος έρως, τό ηθικόν φ ίλ-  
τρον, ή στοργή, τά  τέκνα καί ή δι’ αύτών 
διαιώνισις τοϋ ατόμου έν τή  φύσει κατά  τούς 
νόμους αύτής. Κατά φύσιν δέ καρποί τών θλί
ψεων είναι τό γήρας καί δ θάνατος, άλλά 
τα ΰ τα  είναι κοινά είς τήν φύσιν, είναι δ νό

μος αύτής. Εύρίσκουσι δέ επίσης τό άτομβν 

καί έν τή  άπομονώσει καί έν τή  κοινωνία’ μέ 
μόνην ομως τήν διαφοράν οτι έν τή κοινωνία 
ευρίσκεται καί ή παρηγορία, καί ή περίθαλψις 

καί ή άνακούφισις’ ενώ έν τή  άπομονώσει μό

νη ή άθυμία, ή βαρυθυμία, καί ή άπελπισία. 

Καί ταϋτα  μέν τά  καλά τής οϊκογενείας, καί 

τής ώς κεφάλαιον καταθέσεως τής έλευθερίας 
τοϋ άτόμου έν αύτή. Μέμφονται ομως π ο λ 

λοί κατά  ταύτης τή ;  συνθήκης, άλλ’ έσκέ- 
φθησαν κατά  βάθο; ; Αέγουσιν είναι ζυγό ; 
βαρύτατο; ή οικογένεια, άλλά δέν λαμβάνου- 

σιν ύπ’ δψιν δτι  είναι καί άπόλαυσι; ήθική αυ
τή ,  -̂ ν ούδεμία έλευθερία δύναται νά άντικα* 
ταστήση. Ή  οϊκογένίΐα δέν είναι ζυγός, άπο* 
βαίνει δμως τοιοΰτος δπόταν ήτε κατάθεσις 
τών κεφαλαίων τής έλευθερίας καί ή διανομή 
τών ωφελειών δέν γ ίνετα ι πρός αρμονίαν. Έ κ  
τούτου προκύπτει σφετερισμός τών ατομικών 
δικαιωμάτων, δστις άν μέν προέρχηται ύπό 
τής γυναικός, τείνει πρός τήν πολυτέλειαν 
καί τήν διαφθοράν, αν δέ άπό τού άνδρός, 
τείνει εϊ; τήν ραθυμίαν καί εϊ; τήν έξαχρείω- 

σιν, ής συνέπεια άποβαίνει, ή ή διάλυσις, ή 
ύποδούλωσις τοΰ Ιτέρου. Έντεϋθεν λοιπόν 
άρχεται καί ή ιδέα τής δουλείας. "Ωστε βλέ- 
πομεν δτι  ενώ ή έλευθερία είναι άμεσος κτή-  
σι; τοΰ άνθρώπου, ή δουλεία είναι έμμεσο; 
π τώ σ ι;  έκ τών έλαττώ μ άτω ν τή ; άτομική; 
ϊδιοτελεία; καί τοΰ άτομικού εγωισμού έ'λ- 
κουσα.

Ά λ λ ά  χωρήσωμεν έπί τά  πρόσω. Έ κ  τή ;  
πρώτης οϊκογενείας έρχεται ή δευτέρα ή τού 
άδελφοϋ, καί έκ τής μιας καλύβης εγείρεται 
έκ τούτου καί ή τοϋ γείτονος άδελοοϋ’ άμφό- 
τεραι φίλεργοι, εί καί ή μέν πλεϊον, ή δέ 
ήττον. Άμφοτέρου; συνδέει άμοιβαία άγάπη, 

επομένως καί άμοιβαία παραχώρησις έλευθε
ρίας, καί αμοιβαία έκ τα ύ τη ;  έκκάρπωσις, έ- 
πιτηρουμένη ύπό τής φροντίδο; γέροντο; π α -

τρό;,  ή γραία; μητρός. Αί οίκογένειαι πολλα- 
πλασιάζονται,  άλλ’ ή έλευθερία μένει αναλ
λοίωτος, έν τή  σχέσει αύτής. Ή  σχέσις έπε- 
κτε ίνετα ι,  ή δέ συνεννόησις φέρει τήν συναλ
λαγήν μεταξύ τών άτόμων πρός έπέκτασιν 
τής  εύδαιμονίας, ή πρός άνακούφισιν. 'II κα-  

λύβη τοϋ ενός βρίθει πυρών καί παντός δ ,τ ι  
παρέχει ώς άμοιβήν τών κόπων ή γεναιόδω- 
ρο; γ ή ’ τοΰ δέ ετέρου βρίθει γάλακτος καί 
τυρού καί ερίων, άτινα ή πολυμήχανος τοΰ 
άνθρώπου ενέργεια έξεκαρπώθη πρός έαυτήν. 
'Ο άνθρωπος, Κύριοι, έγεννήθη έλεύθερος, άλ
λά κατεδικάσθη εϊς τό νά τηρή τήν έλευθερίαν 
του ταύτην διά τής έργασίας καί τού πόνου’ 
δ ιότι  μόνη ή έργασία είναι δ άγρυπνος φύλαξ 
τής ατομικής έλευθερίας’ μόνη δέ αΰτη παρέ
χε ι  τώ  άνθρώπω ώς άμοιβήν τήν άπόλαυσίν 
καί τήν εύδαιμονίαν. Έ ν  τή  κοινωνία λοιπόν 

ταύτη ,  Κύριοι, άποτελεΐτα». ή ζύμωσις τών 
ιδεών, α ΐτινε;,  έπαυξάνουσαί διά τοΰ φυράμα- 
τ ο ;  τ ή ;  πείρα;,  τελειοποιοΰσι καί άνυψοΰσι 
τόν άνθρωπον εί; τό διακριτικόν έκεΐνο ση- 
μεΐον τ ή ;  θέσεω; αυτού άπέναντι τών άλο
γων. Καί δμως, έν τώ  μέσω τής ειρηνικής 
ταύτης αρμονίας, αίφνης δ πατήρ άποθνήσκει, 
ή αρμονία καταστρέφεται, δ δέ σφετερισμός 
τών δικαιωμάτων αύτοΰ παρίστατα ι ώς λά -  
φυρον διαπληκτισμοϋ μεταξύ τών ζώντων, 
οπερ, διερεθίζον τήν καρδίαν, παράγει εί; μ έ 
σον τήν ε/θραν, ή τήν διασποράν. 'II πρώτη 
λοιπόν κοινωνία διηρέθη ή διελύθη, έκ δέ τοΰ 
ένό; κέντρου παρήχθησαν δύο’ άλλά δεινώς 
άλληλομαχοΰνται πρός άλληλα έκ τή ;  πλεο
νεξίας, ήτις παρέσχε τήν διάστασιν, καί ήτις 
έθετο ήδη άκράδαντα τά  θεμέλια έν τή  καρ
δία τοΰ άνθρώπου. 'Η πλεονεξία παρέσχε τήν 
φιλοκτημοσύνην, ή δέ φιλοκτημοσύνη ετρεψε 
τόν άνθρωπον πρός τήν βίαν καί τόν πόλε
μον’ δ δέ πόλεμος πρός τήν δουλείαν’ ώστε 
κ α τ ά  τούτο συμφωνούμε·/ τώ  Βολταίρω λέ-

γοντι  δτι “ δ πόλεμο; υπήρξε σύγχρονο; μέ 
τήν φύσιν τού άνθρώπου » (441).

Έ ν  τούτω δμω; τώ  σημείω δ άνθοωπο; έ- 

γενετο π ίπ τ ω κ ώ ; .  Καί διά τ ί ; διότι έβαινε 
κατά  φύσιν, δπερ έστι καθ’ δλην, καί ούχί 
κατά  λόγον. Αί πρώται λοιπόν κοινωνίαι έθεν- 
το βάσιν τ ή ;  ύπάρξεώ; των τόν σφετερισμόν 
άντί τοΰ δικαίου, έξ ού άνεφύη ή ΦίλοκτηίΛΟ- 
σύνη είς τόν ύπατον βαθμόν.

Έ ν  δσο) λοιπόν δ άνθρωπος συνεαεοίζετο 
δικαίως τάς έκ τών κεφαλαίων τής έλευθε
ρίας ώφελείας, καθίστα υποχείρια καί ημέρου 
τά  κτήνη, άπερ άπό τού κτάομαι προσηγό- 
ρευσεν’ έβελτίου δέ καί τήν θέσιν αύτοϋ καί 
ένίσχυε καί τήν εστίαν αύτοΰ. "Αμα δμως ή·* 
γέρθη έν έαυτώ τό αίσθημα τής φιλοκτημο- 
σύνης, συνέπεια ήτο ,  καθάπερ ύπηγόρευεν αύ
τώ  δ σφετερισμός, καί νά διαρπάζη τά  ύπάρ- 
χοντα  τού πλησίον δπως έπαυξάνη τόν δλ- 
βον αύτοΰ καί κορεννύη τήν έγερθεΐσαν αύ
τώ  άπληστίαν. ’Ιδού ποια διάθεσις παρήγαγε 
τόν πόλεμον καί τήν δουλείαν ! Έ ά ν  μέν ή 

πρώτη κοινωνία έβαινεν άμέμπτω ς  έπί τό δί
καιον τ ή ;  έλευθερίας τού άνθρώπου, δ άνθρω
πος θά άνωρθούτο άμέσως, καί θά εβαινεν 
τά χ ισ τα  εϊς τήν αύτοϋ άνάπτυξιν άπό τή ;  
πρώτη; αύτή; συστάσεοις, άλλ’ άφοϋ τόν άν
θρωπον έμόλυνεν δ φόνο; άμέσως, καί τήν 
κοινωνίαν εϊκότω; έμόλυνεν δ πόλεμος καί ή 
δουλεία, καί επομένω; κοινωνία δέν υπήρξε 
κατά  τήν άκριβή σημασίαν, ούτε έν τή παν- 
αρ /α ία ,  ούτε έν τή  μυθική άλλ’ ούδέ έν τή 
ίστορική τή; άρχαιότητο; εποχή ’ άλ.λά στρα- 
τόπεδον, δπερ έτήρησε τόν άνθρωπον εί; τήν 
ζωώδη καί θηριώδη αύτοΰ κατάστασιν έπί 
πολλά; χιλιοετηρίδας. Διά τοΰτο δχ ι  μόνον 
έβράδυνε τό πνεϋμα αύτοΰ έπί τήν άνάπτυ-  
ξιν, άλλά καί συνεφυσιώθη τή  έ'ξει μάλλον, 
η τώ  λόγω. 'Η έξις έγένετο έν τώ  άνθρώπω 
φύσις δευτέρα, διευθύνουσα τοϋ λοιπού πά-
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σχ; αύτοϋ τ ά ;  πράξει;. "Οτε δέ ηρξατο φιλο
σοφούν τό πνεύμα αύτοϋ, ηρξατο, φυσικφ τω  
λόγω , καθ’ ύλην φιλοσοφούν καί ούχί κατά  
λόγον’ διότι ή έξι; έπέβαλεν αύτώ νόμον πρό; 
τε  τό φιλοσοφεΐν καί πολιτεύεσθαι' τό δέ δ ί 
καιον παρακολούθησε την εξιν και τόν νόμον 
Δέν έκανόνισεν επομένως τό δίκαιον τόν καθ’ 
εξιν νόμον, άλλ’ δ καθ’ εξιν νόμος έχρησατο 
τω  δικαίω θεράποντι, μαρτυρεί δε που και δ 

Ευριπίδης λέγων,
« Τό έν χρόνω μακρω νόμιμον αεί, φύσει 

τε  πεφυκός». (Βακχ. 8 0 3 ) .
’Εν τοιαύτη λοιπόν καταστάσει ούση; της 

κοινωνίας, άνεφάνησαν οί νομοΟέταΓ και ταύ 
την τήν κατάστασιν Ακολούθησαν καί αύτοί 

μερίδα τινα περισώσαντες της άνθρωπότητος, 
άλλά και ταύτην κατά  τάς τότε  έπικρατού- 
σας άρχάς πρός τήν έλευθερίαν. ’Ενώ, έάν τό 
δίκαιον έτρεπεν τάς ένεργείας τοϋ άνθρώπου 
ποό; τήν όρθώ; έννοουμένην έλευθερίαν, ήτις 
παρέχει τό εύ πράττε ιν  τω  άνθρώπω, έν τη 
τοιαύτη σ/έσει θά άπετέλει τό βάθος και θά 
έξεύρισκεν αύτω τό « β συ μισείς έτέρω μή 

πο ιήσεις» .Ό  άνθρωπος τότε  ήθελε τραπή πρός 
τήν τέχνην και τήν έπιςτίμην, δπως διά το ύ -  
των κορέση τήν φιλοκτήμονα αύτοϋ διάθεσιν" 
ήθελε τρέψει αύτόν είς άσφαλεστέραν και ούχ· 
επικίνδυνον δδόν’ διότι έν αύτω ήθελεν επι
κρατήσει τό  πνεΰμα τής ίσότητο;,  οπερ ούδό
λως παραβλάπτει τό ποσόν τής έλευθερίας, 
παρέχον τό ϊσον μέτρον εκάστω, και τάς ίσα; 
έκ τών κεφαλαίων τή ;  έλευθερίας ώφελείας. 
Ά λ λ ’όμως ή έξις έπί τοσοΰτον έδεσμευσε τοϋ 
άνθρώπου τό πνεΰμα, ωςζ και έν τη  Χρις-ια- 
νική έποχή νά εύρίσκωνται άνθρωποι υπερα
σπιζόμενοι τό έπισφαλές τής τοιαύτης πο
ρείας μετά  ζήλου παντάπασιν  άνοικείου.

Γ0  Γρότιος, Κύριοι, έξαρτών άπό τοϋ δι
καίου τοϋ πολέμου τήν δουλείαν, μ ά χ ετα ι  τήν 
ελευθερίαν καί καθ’ εξιν φιλοσοφεί. «'Ο νικη

τής, λέγει, εχει τό δικαίωμα νά φονεύση τόν 
ήττημένον, άντί όμως νά τόν φονεύση άφαι- 
ρεΐ αύτόν τήν έλευθερίαν», οπερ έστι τό π ο 
λιτικόν δ ικα ίω μα, τήν συμμετοχήν εις τήν 
διανομήν τών άπό τής έλευθερίας ωφελειών" 

άποκτα  επομένως αύτήν ώς κτή μ α  πρός ωφέ
λειαν ιδίαν, καί μεταχειρ ίζεται αύτόν ύ ς  
κτήνος εί; τάς  άνάγκας αύτοϋ. 'Ωραία λ ο γ ι 
κή, ην καί αύτός δ Λώκιος ήσπάζετο ! Ά λ λ /  
έρωτώμεν ποιον τό δικαίωμα νά πολεμήση 
τον όμοιόν του ; ϊσοις θά μας εΐπη τό  δ ικα ίω
μα τοϋ ίσχυροτέρου, άλλά τότε  δ άνθρωπος 
είναι θηρίον, καί τών θηρίων ε τ ι  αύτών θη 
ριωδέστερος’ άλλ’ ϊσως θά μας ε’ίπη οτι α ιτ ία  
πρός τοϋτο είναι αύτή ή άδικία  τοϋ άντ ιπά -  
λου του, αύτός ούτος δ ήττηθείς ,  όστις κ α -  

τήρξατο χειρών άδικων. Ά λ λ ’ αύτός οΰτος 
νικώμενος αποκρούεται, άφαιρεΐται αύτω ή 
πρός τήν άδικίαν έλευθερία, άλλά τω  άφίνε- 
ται ή άτομική έλευθερία. Ά λ λ ω ς  δέ, έάν συμ
βαίνει δ άρχόμενος χειρών άδικων νά ήναι καί 
δ νικών, ποιον τό δικαίωμα νά ύποδουλώση 
τόν όμοιόν του ; ή νά άποστερήση αύτόν τήν 
έλευθερίαν, τά  κ τή μ α τά  του ; καί ποια ή γεν- 
ναιότης έάν χαρίσηται άύτώ τήν ζωήν, άφοϋ 
καταδικάζω αύτόν εί; ζώντα θάνατον ; Ά λ λ '  
έπανερ^όμεθα είς τό θέμα ήμών.

Ά π ό  τής φιλοκτημοσύνη; λοιπόν άρχετα ι  
ή Ιρις καί άπό τής πλεονεξίας δ πόλεμος καί 
ή άδικία, ήτις έπολέμησε τό πάλαι τήν έλευ
θερίαν καί τόν άνθρωπον άπό τής συστάσεως 
αύτής έτι τής πρώτης οίκογενείας. "Ενεκα 
τούτου καί ή έλευθερία έλαβε πλείστας άλ -  
λοιώσεις έν τ ή  διανομή, τών ωφελειών, καί 
άλλοιώσεις, αΐτινες έτεινον πάντοτε  πρός τήν 

μετατροπήν αύτής είς δουλείαν.
Είς τάς κοινωνικά; άλλοιώσεις πασα παρα- 

χώρησι; γ ίνετα ι έκ κοινή; ομολογία; ,  όσω δέ 
γενικεύεται ή σχέσι; αύτη , άληθώ; ότι κατά  
τοσοΰτον καί ή άπόλυτο; έλευθερία περι

στέλλεται,  άλλά κατά  τοσοΰτον καί δ άνθρω
πο; άποβαίνει έν τ·?ί το ιαύτη καταστάσει καί 
εύδαιμονέστερο;’ διότι όσον πλείονα κεφάλαια 
πρό; έκκάρπωσιν καταθέτει,  τοσοΰτον καί 
πλείονα; τά ;  ώφελεία; απολαμβάνει, αύτό; 
υπέρ τών άλλων καί οί άλλοι υπέρ αύτοϋ προ- 
νοοϋντε;, ώστε καθίσταται τό  αύτόϋ μέρο; 
ποσοστόν τ ι  τή ;  τών άλλων πρό; αύτόν ώφε
λεία;.

Πρό; τοϋτο άπέβλεψαν οί πάλα ι νομοθέται 
καί έζήτησαν νά περιστείλωσι τήν τή ;  διαο- 
π α γή ;  τάσιν διά τών ηθικών αύτών νόμων, 
καί περιεγένοντο, ουτω ; είπεΐν, όπω; έπιβάλ- 
λωσι σέβα; καί μετατρέψωσιν εί; άσφάλειαν 
τά  γενόμενα. Εΐδον ότι δ άνθρωπο; περιέπε- 
σεν εί; παραλογισμόν καί έπειράθησαν νά θε- 
ραπεύσωσι τά  έκ τούτου κακά. Καί ήρξαντο 
μέν έκ τών υστέρων άλλ’ ούτως ώφειλον 'ίνα 
μή πεοιπέσωσιν είς ανατροπήν, ήτις θά έπέ- 
φερε πλείονα τά  έπακόλουθα τής κ α τ α 
στροφής.

Διήρησαν λοιπόν τούς πο λ ίτα ;  συνωδά πρό; 
τό τότε κτηματικόν  δίκαιον εί; έλευθέρου; 
καί εί; δούλου;, όπερ έστι,  εί; κ α τα κ τη τά ;  
καί εί; κατακτηθέντα ;.  Ε ιτα  εί; άρχοντα; καί 
άρχομένους" καί άρχοντα; μέν ώνόμασαν τούί 

πλείονα τά  κτηματικά  δικαιώματα έχοντας, 
άρ^ομένου; δέ τού; τά  έλάττονα" τήν δέ τ ά -  
ξιν τών δούλων έγκατέλειπον εί; τήν κ τη μ α 
τικήν θέσιν, ώ; μεσάζουσαν τινα τάξιν μ ε τα 
ξύ τών αλόγων καί τών λογικών δντων’ ώστε 
παρέλαβον τό δίκαιον θεράποντα τοϋ νόμου 
καί ούχί βάσιν αύτοϋ. Δεν έκπληττόμεθα άρα 
αν καί αύτό; δ Πλάτων παρεξήγει τό δίκαιον, 
άτε θεωρών αύτό άνήκον τϊ) πολιτεία καί tco 
πολιτευομένω, ούχί δέ καί τώ  θεράποντι, καί 
έπομένω; άποκλείων ά π ’ αύτοϋ καί πάντα  μή 
"Ελληνα λέγων, «Μηδέ "Ελληνα άρα δοϋλον 
έκτήσθαι μήτε  αύτού;,  το ι;  τε άλλοι; Έ λ -  
λησ:ν ουτω συμβουλεύειν (ΓΙλ. τ. 5, Ί 9 1)" καί

άλλοθι που, « Ούκ ’επί δουλεία ούδ’ έπ ’ ολέ- 
θρω σωφρονισταί ο ντε;.» (Πλ. 5 , 193 ) .  Έ -  
συμβούλευεν άρα, έκτήσθαι μέν δούλου;, άλ
λά μή "Ελληνα;’ δι’ ού π λ α γ ίω ;  συνηγορεί 
υπέρ τοϋ τότε  κτηματικοϋ  δικαίου. Καί αύ
τό ;  δέ δ Α ριστοτέλη; άποφαίνεται ότι δ δοϋ- 
λο; γενναται διά νά ήναι δοΰλος, έκλαμβά- 
νων τήν άνθοωπίνην φύσιν διπλήν, δούλην 

καί έλευθέραν’ «Οίονγάρ έκαστον έστι τό  γε- 
νέσεω; τελεσθείση; ταύτην φαμέν τήν φύσιν 
είναι εκάστου, ώσπερ ανθρώπου, ίππου  οι

κ ία;» . (Άριοτοτ. περί Πο; ιτε.ών, (:ι?λ. I ,  
κεφ. ά.).

Ε π ε ιδ ή  λοιπόν τό πάλα ι ή εξις παρήγαγε 
τήν πολιτε ίαν, διά τοΰτο καί τό δίκαιον κ α 
τέστη πολιτικόν κ α τά  τόν Άριστοτέλην λέ-  
γοντα ,  «Ή  δικαιοσύνη πολιτικόν’ ή γάρ δίκη 
π ολ ιτ ικ ή ; κοινωνία; τά ξ ι ;  έστί, ή δέ δίκη τοϋ 
δικαίου κρίσις». (Άριστ. βιβλ. ά. κεφ. β'.) 'II 
κοινή έλευθερία άρα έτέθη έν δευτέρα μοίρα 
έν τή  συστάσει τ ή ;  π ολ ιτε ία ; ,  δ δέ σφετερι- 
σμό; τών δικαίων τοϋ άτόμου έτέθη ώ; βά- 
σι; τοϋ νόμου, ώστε ειχε δίκαιον δ Α ριστο

τέλη ; νά φρονη ότι ή κτήσι; είναι μέρο; τή ;  
οικία;,  καί ή κτητική  μέρο; τή ;  οικονομία;’ 
διότι άλλω; αδύνατον νά εύδαιμονώμεν.

"Οπω; πασα τέχνη , λέγει δ Α ρ ιστοτέλη;,  
έχει καί τά  άναγκαΐα αύτή; όργανα" εί; τόν 
τεχν ίτην  δέ ταϋ τα  είναι καί κτή μ α  καί δρ- 
γανον, ουτω καί εί; τόν έλεύθερον δ δοϋλο; 
είναι κ τήμά  τ ι  έμψυχον, καί π α ;  υπηρέτη; 
είναι δργανον πρό ετέρου οργάνου. Ι δ ο ύ ,  Κύ

ριοι, τό σημεΐον εί; 8 έμελλε νά φθάση ή φ ι 
λοσοφία καί ή νομολογία έν τή άρ /α ιό τη τ ι  ! 
Καί δ ιατ ί  δχ ι  ; άφοϋ πρό; τό βίαιον έτέθη ή 
κοινωνία ! Έ  ψυχή ελεγεν είναι τό φύσει άρ- 
χον, τό  δέ σώμα τό φύσει άρχόμενον" καί 
κ α τά  κατιόντα λόγον, δ άνήρ δ φύσει αοχων, 
καί ή γυνή τό φύσει άρχόμενον’ καί δ οικο
δεσπότη; δ φύσει άρχων, ή δέ γυνή καί



τά  τέκνα καί πάν δ ,τ ι  «ν ό άνήρ κέκτηται τό 
φύσει άρχόμενον. "Οτι δε συμβαίνει εν τή  οί- 
κογενεία αυτό τοϋτο συμβαίνει καί έν τή  π ο 

λιτεία καί πρό; π ά ντα ;  δηλαδή του; ανθρώ
που;. «"Οσοι μέν ούν τοσοΰτον διεστάσιν δ

σον ψυχή σώματο; καί άνθρωπο; θηρίου, δ ιά-  
κεινται τούτον τόν τρόπον" δσον έστιν εργον 

ή τού σώματο; χρήσις και τ ο ϋ τ ’ έστ’ έπ’ αύ
τών βέλτιστον, ο ί,τ ίΐ  μέν εϊσι φύσει δούλοι»· 
Λέγει δέ που καί καθαρώτερον, « ’'Εστι γάρ 
φύσει δούλο; ό δυνάμενο; άλλου είναι». ( Ά -  
ριστ. βιβλ. 1. κεφ. 11 ΙΙολιτεϊαι). Ά λ λ ά  τό 
είδος τοϋτο τοϋ φιλοσοφεΐν εϊλκεν άπό τή ;  Α 
σία; καί Αφρική;,  ένθα καί νϋν ετι δίκην άν- 

δραπόδων οί βάρβαροι γονει; πωλοϋσι τά  τ έ 
κνα αΰτών πρό; ο'φελο; τή ;  άκοοέστου αύτών 
οιλοκτημοσύνη;' καί τό σύς-ημα τοΰτο έπεκρά- 
τζ ι εν άπάση τή  άρχαιότητι καί εν αύτή έτι 
τή  πεπολιτισμένν) Έ λ λ ά δ ι ,  καί Ιν αύτή τ ή  
Ί ’ώμη. Μόνον δ ’ ίσω; οί άπό τή ;  Στοά; έπρέ- 

σβευσαν τό , «Νόμω γάρ τόν μέν δούλον είναι 
τον δ ’ ελεύθερον, φύσει δέ ούδέν διαφέρειν διό- 
περ ούδέ δίκαιον βίαιον γάρ ». (Άριστ).

Οι νομοθέται λοιπόν, οΰ; άνωτέρω είδομεν, 
παρηκολούθησαν τόν άνθρωπον, τά  ίχνη αΰ
τοϋ, καί συνεσχέτισαν τήν πατρικήν μέρι
μναν, ή τήν δ ια ιτητικήν έκείνην έπέμβασιν, 

ή τ ι ;  επιβάλλει τό δίκαιον τή ;  κοινή; συνήθει
α ; ,  οΰχί δέ τό  δίκαιον τό λόγου. Δέν λέγομεν 
δέ τοϋτο δπω; μεμφθώμεν αΰτού;, οΐτινε; 
έποίησαν δ ,τ ι  έδύνζντο πρός ένίσχυσιν τή ;  
κοινωνία; κα ί τής ή θική; μορφώσεω;’ άλλως 
τε  καί διότι καί αύτη έτι ή εξι; έχει στενήν 
συνάφειαν πρός τό ήθος τοϋ άνθρώπου άφ’ οΰ 
ούδέποτε καθ’ ολοκληρίαν άπεμακρύνθη’ άλ
λά φέρομεν τό γινόμενον τοϋτο ώς μαρτυρί
αν τών κοπούν εκείνων τών άνδρών, οΐτινε; 
καί πείραν καί γνώσεις έκέκτηντο, καί μετά 
ζήλου πρός τό καλόν πής άνθρωπότητος 

έπεδόθησαν μή φεισθέντε; θυσιών, άλλ’ δμω;

ούδέποτε περιεγένοντο τοΰ άποτελέσματο;,  

δπερ αύτοί προσεδόκων" διότι ή τε πείρα έν 
αυτοί; καί αί γνώσει; έπνίγοντο υπό τών π α 
ραδόσεων καί τή ;  ε'ξεω;, α ΐτινε; ούδέποτε 
έπί τοΰ δικαίου τοϋ λόγου έθεμελιώΟησαν. 
Ε ίτα  δέ καί αύτή ή φιλοσοφία εΰθύ; ά π ’ άρ- 
χής έξέκλινεν τής δδοΰ, ήν μετά  κόπου ειχεν 
έξεύρει καί πεοιέπεσεν εις άδιέξοδον λαβύριν- 

θον, αφ’ ούτινο; μόνον 'Ηρακλής τ ι ;  πνευμα
τικό ; θά ήδύνατο νά έλευθερώση αύτήν.

Ά λ λ ’ αί παραβιάσει; τοϋ ήθικοΰ λόγου καί 
ό σφετερισμό; τοΰ δικαίου προήλθε καί έξ 
Ιτέρα; τινο; άνωμαλίας κοινωνικής, ήτις δέον 
ΐνα  όνομασθή π λη γή  κοινωνική πρός θερα
πείαν τής όποιας οί έκ τών ύστερων νόμοι 
δέν έπήρκεσαν. ΓΗ άνωμαλία αύτη είναι ή έκ 

τ ή ;  άργία; καί νωθρότητος προερχομένη. Έ νώ  
π .  χ .  ό ήθικός νόμο; έπιβάλλει τήν διανομήν 

τοϋ δικαίου τή ;  έλευθερία;. τήν δικαίαν έκ -  
κάρπωσιν αύτοϋ έν τή  συγκεντρώσει τή ;  έ
νεργεία;* καί τοιοΰτο; ό νόμο; ό πηγάσ α ; ά 
πό τοΰ όοθοΰ λόγου μικρόν έκ τοϋ φυσικού 
δικαίου παρεκκλίνας" κρίμασιν οις οιδε Κύ
ριος, ό άνθροιπος δέν έτήρησεν τήν τοιαύτην 
συνθήκην, ές ής πάσα ^προαγωγή τοϋ άνθρώ
που πρός τε τό ήθος καί τήν άπόλαυσιν, 
πρό; τε τ ά ;  γνώσεις καί τήν εύδαιμονίαν. 
Έ κ  τούτου προήλθεν ή άντικατάστασις τοΰ 
ποσοΰ τής έργασία;,  ή μάλλον τοϋ έλλείπον- 

το ;  αύτή; υπό τή ;  φιλεργοΰ μερίδος, καί ή 
συγκέντρωσις επομένω; είς χεϊρας αύτής 

πλειόνων υλικών καί ηθικών κεφαλαίων, ά 
τινα έπηύξησαν τήν φιλοκτήμονα διάθεσ ιν 
τοΰ άνθρώπου, καί έτρεψαν αύτόν εις τήν βίαν, 
εις τήν έπαρσιν καί εϊς τήν τοϋ πλησίον π ε -  
ριφρόνησιν. Ιδ ο ύ  λοιπόν καί έτέρα τής κ α τά -  
χρήσεως τή ;  έλευθερία; άφορμή. Ά λ λ ά  τοϋτο 
άφ’ ενός, άφ’ ετέρου δέ έπειδή ό άνθρωπος έκ 
τής άνικανότητος αύτοϋ, ήν παρασκευάζει 
αύτώ ή άργία καί ή νωθρότης, άρχεται νά

Λεινά, αρπάζει τόν άρτον τοϋ πλησίον, καί 

δ ίδεται είς τήν βίαν' δέν εξετάζει άν έχη δ ί
καιον ή οχι,  ούδ’ έςετάζει δτι πειν^, διότι 
δέν είργάσθη' αρπάζει τά  τοΰ άλλου, διότι 
ευβίσκει τοΰτο εΰκολώτερον μέσον, δπως κο- 
ρέση τήν πεινάν του. Ιδ ο ύ  ή άρχή τής άόι- 
κίας, άλλ’ ιδού καί ή άρχή τής υποχρεωτικής 
εργασίας είς τό μέσον, ΐνα μή εΐπωμεν κ α τα -  
ναγκαστικής. Γ0  φιλήσυχο; εργάτη;,  δπω ; ή- 
σύ/ως άπολαμβάνη τόν άρτον του δ ι’ έαυτόν 

καί τά  τέκνα του, άποφασίζει νά τρέφη τόν 
παρενο/λοϋντα αύτόν κηφήνα. Ό  κηφήν α 
ποβαίνει εύγενής ιππότης τύραννος, ό δέ έρ- 
γάτης  άποκαθίσταπαι δουλοπάροικος, πενέ- 
στη;,  εΐλω; κτλ .  Ό  κηφήν άσχολεΐται περί 
τήν τοξικήν, ιππασίαν καί τήν Θήραν, ό έρ- 
γ ά τ η ;  περί τήν γεωργίαν κτηνοτροφίαν καί 
τάς ειρηνικά; τέ-^νας, υπέρ έαυτοϋ καί υπέρ 
τού κηφήνος. ’Έ χομ εν  λοιπόν ούτω δύο τινα 
ίιδη  συγκεντρώσεω; τή ;  δυνάμεω;, τό μέν 8- 
•Λεο προήλθεν έκ τή ;  συγκεντρώσεω; τών ηθ ι
κών καί υλικών κεφαλαίων, έκ τή ;  έγκαιρου 
συγκεντρώσεω; τών άπό τή ;  έλλΐιπούσης έρ- 
γασια; ωφελειών" τό  δέ δπερ προήλθεν έκ 
τ ή ;  παντελοϋ; «τερήσεω; τών άναγκαίων, καί 

κατά  συνέπειαν άπό τής βίας, τής διαρπαγής 
καί τή ;  ά π α τη ; .  Αί δύο αύται τάξε ι; ,  τοτέ 
μέν υποβλεπόμενα', τό πάλαι,  τοτέ δέ καί συμ- 
μαχοϋσαι, έλυμαίνοντο τήν εργατικήν, ή μέν 
διά τ ή ;  β ία; ,  ή δέ διά τών κεφαλαίων, Καί ή 
μέν έποίει δορυαλώτου; τού; έργατικού;, ή εί
λωτας, ή πενές·α;,ή δουλοπαροίκου;, οίοι ησαν 
οί έν Σπάρτη είλωτες, οί έν Θεσσαλία πενέ- 
σται,  οί έν Βυζαντίω Βυθινοί, οί έν Συρακού- 
σαις Καλλικύριοι, οί έν 'Ηράκλειά τοϋ Πόν
του  Μαρυανδινοί καί οί έν Κρήτη Ά φαμιώ ταΓ  
ή δέ τίρ'οήγϊν είς τό μέσον τούς χρυσωνήτους 
ή αργυρωνήτους οίκέτας, τίε^ί ών ιδίως πο ι
είται μνείαν ό Αριστοτέλης, ώς δυναμένους 
άλλου είναι, οΐτινες ύποδιηροΰντο καί εί; τ ά 

ξεις, ονομαζόμενοι οίκότριβες, οίκέται, άμφί-  
δουλοι, καί οίκοτρίβαιοι. Έ π ί  τής τοιαύτης 
καταστάσεως τών πραγμάτων οί νομοθέται 
νομοθετοΰσι. Καί πώς ην δυνατόν ό Λυκούρ
γος νά συντάξη δικαιότερον σύστημα νόμου 
έπί τής κοινής έλευθερίας έρειδόμενον, άφοϋ 

ύπ’ οψιν αύτοΰ ζ ϊγε  τήν πολιτικήν θέσιν τών 
Δωριέων, ώς κατακτητώ ν  καί δεσποτών έν 
Πελοποννήσω ; Πώς δέ θά ήόύνατο άλλως ή 

Πυ^ία νά μαντεύση αΰτώ ή δτι οί νόμοι αυ
τού ήσαν θείοι ; Άφοΰ οί Δωριείς έν Πελοπον
νήσω περιεκυκλοϋντο ύπό δουλοπαροίκων, ή 

ύπό τών άρχαίων αύτής κατοίκων διηνεκώς 
έπιβουλευομένων αύτούς, ώς σφετεριστάς τοϋ 

κτηαατικοϋ αύτών δικαιώματος ; Ή  βία λοι- 
πόν καί δ στρατιωτικός βίος αΰτών ήν άμε
σος συνέπεια τής άποστερήσεως τής έλευθε

ρίας τών άλλων.
Έ ν  τώ  τοιούτω λοιπόν, Κύριοι, πνεύματι 

τών νόμων καί τής ένεργείας κατεδίκασεν ε
αυτόν ό άνθρωπος ! Έ κ  δέ τοϋ τοιούτου εί
δους τών νόμων έπαθεν ιδίως έκείνη ή μερίς 
πρός ήν δ άρπαξ ώφειλε τήν τροφήν καί τήν 
δύναμιν καί δι’ ής αύτός προήγαγεν έαυτώ 
τάς ώφελείας τών κεφαλαίων τής έλευθερία; 
εί; έθνικόν διαθέσιμον κεφάλαιον χρησιμεΰον 
εί; τόν πόλεμον καί εί; τήν καταστροφήν. 
Αύτή δέ μετά  τή ;  προαγαγουση; εί; βαθμόν 
θαυμασμοΰ τήν τέχνην τό πάλαι παρέσχον 
τά  πρό; εύδαιμονίαν μέσα εί; τά ;  δύο τάξεις,  
αΐτινε; ούχ ήττον περιεφρόνησαν αύτά; ή τά 

ζώα.
Ά λ λ ’ δμω; καί οί μέν, καί οί δέ ησαν άνά- 

ξιοι έλευθερίας κατά  τόν Άριστοτέλην, διότι 
έξ απαλών δνύχων έδιδάσκοντο λέγε ιν,

«Θεούς γάρ δεσπότα; καλεΐν χρεών»' (Εύρ. 
Ί π π ο λ .  στ. 8 6) ή άλλως,

«'Ημείς δέ....
φρονοϋντες ούτως ώς πρέπει δούλοις λέγειν 
^ροσευχόμεθα τοϊσι σοΐς άγάλμασι



Δέσποινα Κύπρι.» (Εύρ. 1 13). Καί πώς άλ
λως θά ήδύναντο νά πράςωσιν οί το σ τ ίγμα  
τής δουλείας φέροντες ενώπιον τοΰ φάσματος 
τοΰ νόαου, δστις ώς Εύμενίς τις  κ ατε ίχε  την 
συνείδησιν αυτών άρρηκτους δεσμοΐς κεκρα- 
τημένην ; 'Ως δ’ οί ποιμένες έπισημαίνουσι τά  
εαυτών πρόβατα πρός διάκρισιν άπο τών ά λ 
λων, ουτω καί οί δέσποτα'. έσημείουν διά δη
μοσίων σήμαντρων τά  δυστυχή τα ΰ τα  £ντα" 
μαρτυρεί δε καί ό Ξενοφών λέγων’ «’Ανδρά
ποδα δε σεσημασμένα τώ δημοσίω σημάν* 
τρω, καί προκειμένης ζημίας τώ  τε πωλοΰντι 
καί τώ  έξάγοντι, πώς άν τις τα ΰ τα  κλέψειεν;» 
(Περί Προσόδων 21 .  3.)

(Τό τέλος εις τό προσε/ές Φυλλάδιον.)

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΑΝΕΚΑΘΤΑ.
Ε '.

Ο ΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ.

(Τέλος.)

Έ νταΰθα  τοϋ χειρογράφου ε.ΙΛεΐπει, ώς 
προείπομεν, ό.ΙόχΛηρον φύ.Ι.Ιον, περιέχον ά.Ι- 
Λοτε το τέ.Ιος τής μα ' περι Λύχου χαι τήν αρ
χή ν  και με'γα μέρος τής μ β ' περί Λαγωοϋ π α 
ραγράφου.

μβ '.  ΠΕΡΙ ΑΑΓΩΟΥ.

πίνει τά  παιδ ία  του μικρά ό'ντα, καί πάλιν 
εξερνα αύτά ζωντανά. Διά τοΰτο ευρίσκονται 
πολλοί αρσενικοί λαγωοί καί έχουσι λαγόπου- 
λα μέσα τους, καί θαροΰσιν δτι είναι έγκα- 

στρωμένοι.
μ γ ' .  ΠΕΡΙ ΛΑΒΡΑΚΟΧ.

'Ο λάβρα!; είναι ψάρι όποΰ γνωρίζουν οί 
πάντες" είναι δε κατά  πολλά πολυφάγον, δτι 
τρώγει αχόρταστα" καί έάν εΰρη καραβίδες 
πολλαΐς , τρώγει περισσαΐς έως ού πρίσκεται

ό λαιμός αύτοΰ, καί ούτως αποθνήσκει" δπου 
δέ είναι πετρωτή θάλασσα καί αμμουδερή νά 
μην fc/ η  υλην κακήν, εκεί έάν εύρεθή λάβρα ξ, 
είναι κατά  πολλά υγιές τό κρέας του.

μ δ \  ΠΕΡΙ ΜΕΛΛΙΣΣΔΝ.

Έ  μ.έλισσα είναι κατά  πολλά δουλευτικόν 
ζώον, καί ά γα π α  νά εργάζεται'  πλήν είναι 
τινές σφΐκες όποΰ ομοιάζουν ώσάν μέλισσας, 
αύταΐς ύπάγουσι κρυφά δταν λείπουσιν αί μέ- 

λισσαι εις τά  άνθη, καί σεβαίνουσι μέσα εις 
τό σίμβλον εκείνο ποΰ είναι κατοικημέναι αί 
μέλισσαι, καί τρώγουσι :τό μέλι άκοπίαστα" 
καί στέκουν εις έ'να μέρος εως ού νά νυκτώση, 
καί τήν νύκτα δταν κοιμώνται αί μέλισσαι 
εύγένουσιν έκεΐναι αί σφίκες αί δποΐαι Ονομά
ζονται κηφήνες, καί παραμεροΰσιν έκεΐθεν" δ* 
ταν δέ τούς άπεικάσουν αί μέλισσαι τούς 
κηφήνας, μαζώνονται δλαις εις έκείναις καί 
κοούουντες αύτούς διώκουσίν τους ώς κλέ·* 
πτας .  εί δέ καί τούς ευρουν πάλιν μέσα δεύ
τερον καί τρίτην φοράν, τούς κατακόπτου-  
σι καί ρίχνουσί τους εςω. Διά τοΰτο εύρί- 
σκονται πολλοί σκοτωμένοι άπάνου είς τάς 
πλάκας όποΰ στέκουνται τά  σίμβλα. Είναι 

δέ ανάμεσα ταΐς δουλευτάδισες καί άλλα: 
μέλισσαι όποΰ λέγονται άργαί, διότι δέν 
δουλεύουσι τ ίπ ο τα ,  μόνον τρώγουσιν άπό τό 
έ'τοιμον μέλι τών άλλων. Αί δέ άλλαι μέλισ- 
σαι εχει πασα μια τήν υπηρεσίαν της" διότι 

άλλη μέν φέρνει νερόν είς τό στόμα της καί 
πίνει ό βασιλεύς τών μελισσών" άλλη δέ ε ΐ
ναι ώσπερ τρουμπετάρης, καί στέκεται πρός 
τήν αύγήν τό τα χ ύ  καί λαλεΐ καί βοίζει νά 
συκωθοΰν αί άλλαι νά υπάγουσιν είς τά  άνθη" 

άλλη εύγάζει τάς άποθαμένας μέλισσας, διά 
νά μήν βρομίσει τό μέλι" άλλη στέκεται δλην 
τήν νύκτα άγρυπνη άπό μέσα μεραίαν τής 
τρύπας τοΰ σίμβλου καί φυλάγει νά μήν έμ -  
βν) ό κηφήν μέσα" εχει καί σοφίαν εκείνη,

καί ήξεύρει πότε θέλει νά βρέςγι' διότι τότε  
τήν αύγήν εκείνης τής ημέρας δέν εύγαίνει έ
ξω νά βοσκήσΥ)' εί δέ καί τύχη  έςο> έρχεται 
παρευθύς μέσα δ ίχως νάβασ τα  τίποτας  άνθος 
είς τούς πόδας της" διότι φοβείται νά μήν 
βρα/οΰν τά  πτερά της καί δέν δύναται νά 

πετάση" διά τοΰτο δταν ίδοΰν αύτό τό σημεΐ- 
ον οί μελισσουργοί, έγνωρίζουσιν δτι γ ίνεται 
βρο^ή εκείνην τήν ήρ.έραν. Καί άλλην σοφίαν 
εχει δτι άν τύ/νι εςω καί σύρη άνεμος, πέρ- 
νει λεπτήν πέτραν είς τά  ποδάρια της καί πέ-  

τ α τ α ι  διά νά μήν τήν άρπάση ό άνεμος' ε ΐ
ναι δέ καί καθαρή δτι  ψόφιον κρέας δέν τρώ
γει, ούτε έπάνω καθίζει. Τοσοΰτο δέ είναι 
άνδρεία, δτι ούτε τόν άνθροιπον φοβαται ούτε 
άλλον ζώον μεγαλήτερον" διότι θαρρεί είς τό 
κεντρί αύτής καί διά τοΰτο άνδρειοΰται.Ό δέ 
βασιλεύς αύτών εΐναι μεγαλήτερος παρά τάς 
άλλας μέλισσας καί κόκκινος είς τήν ιδέαν 
καί δίχως κεντρί" καμπόσαις φοραΐς βαρύνε- 
τα ι  τήν σύγχυσιν καί φεύγει είς έρημον το -  
πον" άλλά αί άλλαι μέλισσαι παρευθύς σκορ
πίζονται έδώθεν εκεΐθεν εως ού νά τόν εύροΰσι 
καί δταν τόν ευρουν, μαζώνονται δλαις καί 

πά λα ι  πέρνουν τον καί γυρίζουν όπίσω είς τό 
σίαβλον. Τό' δε παλάτιον  δπου κάθεται ό βα
σιλεύς αύτών, είναι είς τόν υψηλότερον τόπον 
τοΰ σίμβλου, καί έχουν το κτισμένον μέ αύ- 
λαΐς καί μέ τέ /ν α ις  ώσάν τοΰ βασιλέως τα 
παλάτια" ολόγυρα δέ τοΰ βασιλικού π α λ α 
τιού, εΐναι τά  όσπήτια τών γερόντων μελισ
σών, καί κάτω  είς τό τέλος είναι τών νέων 
πουλιών. ’'E y ει δέ συνήθειαν ό βασιλίύς καί 
κατεβαίνει άπό τό παλάτιον αύτοΰ καί περι
έρχεται ολόγυρα τό σίμβλον άπό μέσα, καί 
βλέπει τάς μέλισσας πάσας. Τότε δέ πάλιν 
αύταΐς έχουσι συνήθειαν καί κρύβουν τό κεν
τρί τους μέσα είς τό κορμί τους. "Οταν δέ 
γεοάση ό βασιλεύς τών μελισσών καί άποθά- 
νη, πέρνουσι τό κορμί του αί άλλαι γεροντό-

τεραι μέλισσαι καί εύγάνουν το έςω καί ρί
πτουν το είς τά  άνθη μέσα. ’Έ π ε ιτα  αύταΐς 
ώς άβασίλευταις ούσαι, σκορπίζονται καί ύ- 
πάγουσιν είς άλλα σίμβλα όποΰ έχουσι βασι
λείς. Έ χ ο υ ν  δέ άντίδικον τήν άρκούδα, καί 
τον οφιν, καί τήν σφίκα, καί τήν χελιδόνα, 
καί τόν κόσσυφον, καί τήν κουστερίτζαν. 
διότι αύται επιβουλεύονται καί τρώγουν τάς 
μέλισσας" μάλιστα  δέ ή άρκοΰδα πολλήν φθο
ράν ποιεί είς αύτάς.

μέ. ΠΕΡΙ ΜΓΓΑΛΙΙΣ.

Ί Ι  μυγαλή, είναι ζώον τετράποδον, τό ό
ποιον τό ονομάζουν οί άνθρωποι άγριόκατον" 
έχει δέ τοιαύτην συνήθειαν, δτι φοβαται νά 
ιτεράση άπό στράταν όποΰ εΐναι σημαδεμένη 
άπρ τροχόν άμαςίου, καί άν τύχη  νά περάση 
καμίαν φοράν έξ άνάγκης άπό τοιαύτην «τρά
ταν ,  αίμοδιάζει τό κορμί της" καί άν τήν 
κράτηση τινάς πολλήν ώραν έπάνω τής τοι-· 
αύτης στράτας, άπθνήσκει" εί δέ τύχη  καί 
δακάση κανένα άνθρωπον, αύτή εΐναι ή ια 
τρεία του’ νά πάργι χ ώ μ α  άπό στράταν ση
μαδεμένη άπό άμάς ι,  καί νά τό πασίση ά 
πάνου είς τήν πληγήν, καί ιατρεύεται" διότι 
έάν δέν βάλη είς τήν πληγήν άπό τοιοΰτον 
χώ μα ,  άποθνήσκει ό άνθρωπος δτι είναι φαρ
μακερά τά  δόντια της.

μς·'. ΠΕΡΙ MVOS IXAIKOV.

Είς τήν ’Ινδίαν ευρίσκονται μεγάλοι π οντ ι
κοί ώσπερ ή κάτες είς ή μας" καί άν πιάση κα
νείς κανένα θηλυκόν καί τόν σχίση, ευρίσκει 
πα ιδ ί  μικρόν μέσα" καί πάλιν έάν σχίσης καί 
έκεΐνο τό πα ιδ ί ,  ευρίσκεις μέσα είς αύτό άλλο 
μικρότερον, καί πάλιν  είς έκεΐνο άλλο τρίτον.

μ ζ ' .  ΠΕΡΙ MVPAIXUS.

Έ  μύραινα, εΐναι ψάρι θαλάσσιον, καί ό
μοιοι ώσπερ ό'φις, πλήν εΐναι παχύτερον" είς 
δέ τό αίγαΐον πέλαγος ήγουν είς τήν θάλασ
σαν όποΰ εΐναι άπό τήν Καλίπολιν καί κάτω



έως τήν Εΰριπον, εύρίσκονται πολλαί μύραι- 
ναι" οί δέ άνθρωποι τοΰ τόπου εκείνου την 

ονομάζουν Σμύρναν. Αΰτη γοΰν ή Σμύρνα δέν 
συνουσιάζεται μέ άλλην Σμύρναν, άλλά μέ 
τ ά  όφίδια, διότι οταν είναι καιρό; τή ;  συνου
σία; αύτή; ,  τό μέν όφίδι υπάγει εί; την άκραν 
τ ή ;  θαλάσσης και συρίζει μεγαλοφώνως’ ή δέ 
Σμύρνα άκούει τόν συριγμόν, καί εΰγαίνει εί; 
τόν εραστήν τη ; ,  τότε τό όφίδι ώσάν την ί
δή, έξερνα τό φαρμάκι του εί; μίαν πέτραν, 

και συνουσιάζεται μέ την Σμύρναν' μετά  δέ 
ταΰ τα  υπάγει πάλιν και πέρνει τό φαρμάκι 

του εί; τά  δόντια του, και ούτω; υπάγει εί; 
την νομήν του.

μή. ΠΕΡΙ ΜΕΛΑΝΟΪΡΟν

Ό  μελάνουρος, είναι ψάρι τή ;  θαλάσση; 
τό όποιον οί άνθρωποι τό όνομά£ουν μελανοϋ- 
ριν' έχει δέ και αΰτό τοιαύτην συνήθειαν, οτι 

όταν είναι γαλήνη εί; τήν θάλασσαν καί εί
ναι καιρό; ·,όποϋ ψαρεύουν οί άνθρωποι, τότε  

αΰτός υπάγει εί; τό βάθος τής θαλάσσης' ο
ταν δέ είναι φουρτοϋνα είς τήν θάλασσαν και 
είναι καιρός όποϋ δέν κυνηγοΰσι, αΰτός τότε  
εΰγένει έξοι είς τήν οψιν τής θαλάσσης, μ ά 
λιστα δέ και εί; τόν α ίγιαλόν περιπατεΐ,  και 
κοιμάται εί; τήν άκραν τή ;  θαλάσσης, 

μθ '.  ΠΕΡΙ Μ ΙΌΣ XEPSAIOV.

Μϋς χερσαίος ονομάζεται ό ποντικός' εχου- 
σι δέ τοιαύτην συνήθειαν, οτι όταν μέλη νά 
πέση τό σπήτι όποϋ εύρίσκονται μέσα, ή μ έ 
λει νά ερημωθή τό όσπήτιον εκείνο, τότε  αυ
τοί προγινώσκουσι προημερόθεν και φεύγουσιν 

α π ’ έκεϊ θεληματικώς" και όταν είναι τό φεγ
γάρι λειψόν, είναι καί αΰτονών τά  έντερα λ ε 
π τά  κατά  πολλά ' οταν δέ γεμίση τό φ ε γγά 
ρι, παχύνουν και τά  έντερά τους.

ν '.  1ΙΕΡΙ MVPMHKflX.

Οι μύρμηκες έχουν τοιαύτην συνήθειαν, ότι 
όταν μέλη τόν χρόνον «κείνον νά γένη πείνα

αύτοί προγινώσκουσι τόν καιρόν και άγω νί-  
ζονται νά συνάξουν πολύν καρπόν, καί ά π ’ 
αΰτοϋ λέγουσιν ότι δύνεται ό άνθρωπο; νά 
προϊδή τόν χρόνον πω ; μέλει γενέσθαι' διότι 
όταν ίδή του; μύρμηκα; καί αγωνίζονται 
βιαστικώς, έγνωρίζει ότι μέλει νά γίνη π ε ί 

να' προγινώσκουσι δέ καί όταν μέλη νά γ έ 

νη βροχή' διότι τότε εΰγάνουσι όσον σιτάρι ή 
κριθάρι έχουσιν άκοπον εί; τήν τρύπα τους' 
καί τό μέν κομμένον άπό καιρόν βαστοΰσι το 
μέσα ίίς τήν φολέαν'όσον δέ δέν έπρόφθασαν 
νά κόψουσιν άπό τήν βίαν τους εΰγάζουν το 

όταν έγνωρίσουν ότι μέλει νά βρέξη, καί ά- 
φήνουν το έξω καί βρέχεται διά νά μήν φυ- 
τρώση μέσα είς τήν φολέαν καί χάσουν καί 
τό κομμένον' όταν δέ βραχή καί άπεράση a 
καιρός τής βροχής, άφίνουν το πάλιν είς τόν 
ήλιον καί ξηραίνεται, καί τότε  κόπτουσι καί 
έκεΐνο καί πέρνουν το μέσα είς τήν φολέαν 
αΰτών. Είς δέ τήν ’Ινδίαν, εύρίσκονται μύρ

μηκες μεγάλοι ώσπερ τά  ζαγάρια τοϋ τόπου 
τούτου' έκεΐνοι γοΰν οί μύρμηκες τής ’Ινδία; 
όταν σκάπτουσι την γήν νά κάμουσι φολέαν, 
εΰγάζουσι χώ μ α  τό όποιον είναι ώσάν τό ά -  
σημόχωμα τοϋ τόπου τούτου, πλήν έκεΐνο 
άσήμι δέν εΰγάν^ι μόνον μάλαμα. Καί οί άν
θρωποι όποϋ μαζόνουσι τό χώ μ α  έκεΐνο, έ-  
χουσι μέγαν φόβον καί κόπον' διότι κ αβαλ ι-  
κεύουσι τά  γοργοκάμηλα τά  θηλυκά καί υ
πάγουν μέ δισάκια έ'ω; έκεΐ κατά  τήν ώραν 
τοϋ μεσημεριού όταν ησυχάζουν οί μύρμηκες 
καί εί μέν προφθάσουν νά πάρουσι τό χώ μ α ,  
πάλιν φεύγουσι καί γυρίζουν όπίσο/ εί δέ καί 
τού; άπεικάσουν οί μύρμηκε; έκεΐνοι, παρευ
θύ; εΰγένουσιν έξω καί κατακόπτουσι καί αΰ- 
τού; καί τ ά ;  καμήλου; αΰτών.

νά. ΠΕΡΙ MISSUS.

Ή  νήσσα, είναι αύτό όποϋ λέγομεν ήμεΐ; 
πά π ια ν ’ έχει δέ τοιαύτην σοφίαν ότι όταν 
έμβη εί; λίμνην ή εί; ποταμόν, πλέει ώσάν

καλόν καράβι, καί τό μέν έ'να ποδάρι τό 
κρατεί ώς τιμόνι, τό δέ άλλο ώσάν κουπί, καί 
πάλαι ώσάν άγανακτήση τό ένα όποϋ ταράσ
σει, τό άλάζει καί κάμνει έκεΐνο τιμόνι καί 
μέ τό άλλο πλέει" πλήν τό γεράκι πολεμεΐ 
αύτήν κατά πολλά ' καί όταν τήν ίδή όποΰ 
κολυμβά είς τό νερόν, κατεβαίνει μετά όρμής 
μεγάλης νά τήν πιάση, καί αυτή βουτά μέσα 
είς τό νερόν, καί τότε  τό γεράκι πάλιν πετόί 

υψηλά' τότε αυτή επειδή δέν δύνεται νά άνα- 

σάνη μέσα εί; τό νερόν, πάλα ι  εΰγαίνει πα- 
ρέκει άπό τόν πρώτον τόπον, και πάλαι τό 

γεράκι θέλει νά τήν άρπάση, καί αΰτη όμοί
ω ;  βουτά I o j ;  οΰ νά παραμερίση τό γεράκι’ 
είναι δέ καμπόσα γεράκια όποΰ άπό τήν ορ
μήν τήν πολλήν, βουτοϋσι καί μέσα είς τό 
νερόν νά τήν άρπάξουσιν, άλλά εί; κακόν ά -  
πευγένει τό βούτημα έκεΐνο, διότι παρευθύ; 
άποθνήσκουσι τά  γεράκια έκιΐνα, έπείδή δέν 
έχουν φύσιν νά ζοϋσιν εί; τό νερόν.

νβ'. π ε ρ ι  MANTixapor

Ό  μαντιχώρος, ευρίσκεται είς τήν ’Ινδίαν’ 
είναι δέ κατά τό κορμί- ώσάν τόν λέοντα, 
πλήν έχει άλλα σημεία' δ ιότι είναι ή τρίχες 

του κόκκινες καί μακρήτερες άπό τοϋ λέον- 
τος' τό δε πρόσωπον του ομοιάζει περισσότε
ρα ώσάν άνθρωπο;, καί μερικόν ώς λέων' διό
τ ι  έχει καί οφρύδια μαϋρα καί δασέα, καί έ
χε ι  κ α ίόμ μάτ ια  λάμποντα  ώ ; τό πϋρ, έχει καί 
ώ τία ,  καί είς μέν τήν £!ζαν δεν έχουν μαλ ία ,  
ε ί ;  δέ τά ;  άκρα; εχουσι' τά  δέ δόντια του 
είναι ώσπερ λέοντος μεγάλα ,  καί τό στόι/.α 
του π λα τύ '  έ / ε ι  δε θαυμαστήν καί παοάδο- 
ξον ουράν' διότι όταν θελήσουν οί άνθίωποι 
νά τόν πιάσουν, αΰτός εΰγάνει άπό τήν οΰ- 
ράν του τρ ίχας μεγάλας ώσάν σαγίτας,  καί 
φεύγει μέν εί; τά  έμπροσθεν, τα ΐ ;  δέ σαγί 
τα ι ;  έκείναι; τα ΐ ;  ρίχνει ό'πισθεν' καί έτζη 
φοβούμενοι οί άνθρωποι, δέν τολμοΰσι νά τόν

προσεγγίσουν' διύτι όποιον κτυπήση ή σαγί-  
τα  εκείνη, λαμβάνει θάνατον' οταν δέ τελεί
ωση ρίπτοντα; τά ;  σ αγ ίτα ;  έκείνας, έως τήν 
αΰριονπάλιν γέννα άλλας' καί ού μόνον αί τρί~ 
χες αΰταΐς είναι βλαβεραΐ; άλλά καί ή κόπρο; 
αυτοϋ διότι τήν ώραν έκείνην όποΰ τόν κυνη- 

γοϋσι, κοπρίζει μετά μεγάλη ; όρμή; καί πε- 
ταζετα ι  ή κόπρο; έω; δεκαπέντε όργείαι; τό
πον, καί όποιον προσεγγίσει η κόπρο; έκείνη, 
αποθνήσκει. ’Από όλα δέ τά  θηρία όποΰ εΰ- 
ρίσκονται εί; τήν ’Ινδίαν, μόνον αΰτός ό μαν- 
τ ιχώ ρα ; ά γα π ά  νά φάγη κρέα; άνθρώπινον. 

*Οταν δε πιάσουν οί ’Ινδοί κανένα μικρόν κου- 
ταβοπουλον τοϋ μαντιχώρου, τζακίκουν μέ 
πέτραν τήν άκραν τή ;  ουρά; αΰτοϋ, καί όταν 
άνατραφή όέν έχει έκείναι; τ α ΐ ;  σαγίτα ι;, 
μόνον άλλέω; είναι άγριον, άμή σαγ ίτα ι;  δέν 
εχει νά ρ ίπτει '  μάλ ισ τα  δέ ήξεύροντα; ότι 
δεν έχει άρματα νά πολεμή ημερώνεται.

ν γ \  ΠΕΡΙ MOXOKEPOV.

Ό  μονόκερο;, ευρίσκεται καί αυτό; εί; τήν 
Ίνόίαν, είναι δέ εί; τό μήκος, ώσπερ & νος 
μ έγα ; ,  καί έχει δύναμιν πολλήν' καί όταν 

πολεμή μέ τόν άνθρωπον, λακτίζε ι  μέ τά  πο
δάρια καί κρούει τον ίσχυρώ;, εί δέ καί τύχη 
νά τόν δακάση, παρευθύ; θάνατο; άκολουθεΐ 
τώ  άνθρώπω' γυρίζει δέ συχνάκι; καί τήν κε
φαλήν αΰτοϋ, καί κάμνει φόβον μέ τό χέρας 
του τό μέγα , τό όποιον τό έχει έπάνω τών 
οφρυδιων, καί δέν είναι κούφιον ώσπερ τών 
άλλων ζωων, λέγω δέ τών προβάτων, ή τή; 
αιγνς, ή τοϋ βοός, πλήν είναι γεμάτον καί ς ζ -  
ρεόν καί δυνατόν ώσπερ σίδηρο;, καί ισιον ώσπερ 
σαγ ίταν ,  καί μαϋρον' έχει δέ τρ ίχα ;  ξανθά; 
είς τό κορμί του καί δασεία;'  ή δέ οΰρά του 
όμοιεΐ ώσπερ τοϋ άγριοχοίρου' τό στόμα του 
είναι ώσπερ τοϋ λέοντος π λ α τύ '  δταν δέ θέ
ληση νά δράμη, τρέχει τ α χ έ ω ; '  καί αγαπά: 
τήν έοημίαν νά μήν βλέπη άνθοώπους, μόνον



μοναχός του θέλει νά ευρίσκεται" (άλλά μέ) 
τά  άλλα θηρία τά  άλλόφυλα, είναι ήμερος

Έ ν τα ΰ θ α  rtd .h r  τοΰ χειρογράφου ε.Ι.Ιεί- 
πουσι δύο ο.ΐα φύ.Ι.Ια, rrfpie γ ό π α  α.Ι.Ιοτε το 
τέ.Ιος τής περι pioroxe'pou ταύτης π α ρ α 
γράφου, τάς περι ΐ,ώω>· άόή.ΐωκ n V  και re' 
παραγράφους ό.Ιοχ.Ιήρους, χαι τίρ· ά ρ χ ή τ  τής  
περι οιρεως, ής το μ έγ ισ το ν  χαι τε.Ιέυταϊον  
μέρος διεσώθη.

νς· ' .  Π Ε Ρ Ι  ΟΦΕ1ί£.

είναι πολλο ί;  γενεαΐς κατά τους τόπους και 
του; χρόνου;- διότι εί μέν ζήση χρόνου; πολ- 
λοΰ;, γ ίνετα ι μέγας και ονομάζεται δράκων" 
ε! δε τύχη  πάλιν εϊς τόπους ζεστούς, όμοίω;, 
ζ?, χρόνου; πολλούς και θηριώνεται" είναι δέ 
εί; τήν Αιθιοπίαν ήγουν τήν Χαμπεσίαν, δρά- 
κοντε; μεγάλοι,  οί όποιοι, αν πεινοϋσι, χά -  
σ/.ουσι προ; τόν άέρα καί έογάζουσιν άνασα- 
σμόν άπό τήν καοδίαν τους, καί ό άνασασμό; 
έκεΐνο; κάμνει τά  πουλία όποΰ πέτουνται 
καί πίπτουσιν  είς τό στόμα του;" τήν δέ νύ
κτα  κυν/ιγβΰσι καί βόδια καί α ίγα ; ,  καί πρό
βατα  καί άλλα τοιαϋτα ζώα" διότι έχουσι 
δύναμιν περισσήν" είναι δέ καί τοΰτο δεδομέ
νο ν έκ Θεοΰ, οτι πασα όφίδι νά τό κτυπήση; 
μόνον μίαν φοράν μέ καλάμι εί; τό κεφάλι, 
αίμουδιάζει περισσά καί μένει άνενέργητον 
πολλήν ώραν" εί δέ τό δευτερώση; καί τό τρι- 
τώσ/,ς, άγριώνβται περισσά καί θέλει νά σέ 
φάγη ' καί δταν τύχη  νά δακάση κανένα άν
θρωπον πάσα όφίδι, πλέον μέσα εί; τήν γην 
δέν έμβαίνει, ούδέ δύναται νά κρυφθή εί; 
τρύπαν- όιότι ή γη  πλέον δέν τόν δέχετα ι τόν 
τοιοΰτον δφιν φονέα τοΰ άνθρώπου.

νζ '.  Π Ε Ρ Ι  Ε Τ Ε Ρ Ο Υ  Ο Φ Ε β ϊ .

Εί; τήν ’Ινδίαν ευρίσκεται δφι; καί είναι 
άσπρο; ώσάν γά λ α ,  καί έχει εί; τήν κεφα
λήν κέρατον" ό όποιο; έάν δακάση άνθρωπον, 
παρευθύ; άποθνήσκει" διότι κανένα βότανον 
δέν είναι εί; τήν γην νά τόν ίατρεύση" ούδέ 
οι παλαιοί ιατροί έγραψαν τ ίπ ο τε  βοήθειαν 
π ϊρί αύτοΰ, πλήν άκουσον μυστήριον άπόκρυ- 
φ^ν, έάν πάρη ό άνθρωπο; έκεΐνο; έ'να ψύλ
λον, αύτό τό μικρόν ζωύφιον όποΰ τρώγει τόν 
άνθρωπον, καί τόν βάλη είς τήν πληγήν, δέν

Φοβάται νά άποθάνη καθώ; τό λέγει ό Φιλής. 

νή. Π Ε Ρ Ι  ΛΑΛΟΥ Ο Ψ Ε 2 Σ .

Είναι καί άλλο; δφι;,  ό όποιο; είναι μόνον 
μίαν σπιθαμήν τό μήκος, καί τό μέν κεφάλι 
του είναι δλον άσπρον ώσάν γά λ α ,  τό όέ κορ
μί του είναι βαθύ κόκκινον, ήγουν ώσάν τό 
χρώμα τή ;  λάκας" καί δσω μέν ζή αύτός δέν 
δύνοίται νά φάγη άνθρωπον, διότι δόντια δέν 
έχει ποσώς, μόνον γλύφοντα; τό χ ώ μ α  τής 
γ ή ;  ζή" αύτόν τον δφιν πιάνουσι τήν νύκτα 
οί άνθροιποι, έπειδή δέν τού; τρώγει,  .καί κρε- 
μοΰσι τον άπό τήν ούράν, καί στέκοντα; κρε
μασμένο;, στάζει άπό τό στόμα του έω; οΰ 
είναι ζωντανό; φαρμάκι, τό όποιον δταν πήςη 
γ ίνετα ι μαΰρον, καί άφόντη; άποθάνει, καί τό 
τε  ς·άζει ά π ’ αύτό φαρμάκι, τό όποιον γ ίνετα ι  
ξανθοκόκκινον- είναι δέ καί τά  δύο φαρμάκια, 
τα ΰ τα ,  κατά  πολλά θανάσιμα, καί μ ε τ ’ αύτά 
θα/ατώνουσι τού; βασιλεΐ; καί τού; μ ε γ ά 
λου; άνθρώπου; οί ’Ινδοί- διότι άπό τό μ α ΰ 
ρον φαρμάκι νά δώσουν άνθρώπου μόνον ώσάν 
σπιρί κεχρί, παρευθύ; θάνατο; τόν άκολου
θεΐ- είδέ καί τόν δώσουν άπό τό ςανθοκόκκι- 
νον, είναι ό θάνατό; του τοιοΰτο;- ρέει δλο; 
ό μυελό; τοΰ άνθρώπου άπό τήν μ ίτην του, 
καί ούτω; άποθνήσκει ό ταλαίπω ρο;.

νθ'. Π Ε Ρ Ι  ΑΛΛΟΥ Ο Φ Ε Ω 2.

Είναι και άλλο; δφι; μικρό; καί αύτό; καί 
πλουμιστό; ώσάν έχιδνα" τοΰτον γοΰν δποιος 
άνθρωπος τόν φονεύση παρευθύ; άποθνήσκει 
μέ τοιοΰτον θάνατον" πέφτει τό φόρεμά του 
πρώτον καί σεπεται άπάνου εί; τόν άνθρωπον, 
έπειτα άρχεται τό κορμί του άπό ολίγον ολί
γον καί σταλάζει ώσάν τό κερί άπό τήν στί-  
αν, καί οΰτω ; φθείρεται παντελώς.

ξ '.  Π Ε Ρ Ι  ZKQAHKOS.

Εί; τήν ’Ινδίαν είναι π οτα μ ό ;  μ έγα ;  καί 
ονομάζεται ’Ινδό;" εί; αύτόν γοΰν τόν π ο τ α 
μόν γίνεται σκώληξ μέγα ; έ'ω; έπ τά  πήχες 
τό πάχο ; ,  καί εί; τό μήκο; εω; είκοσι- εχει 
δέ μόνον δύο όδόν τ ια  κακά, καί δύναται μ ε τ ’ 
αύτά νά συντρίψη καί ζώον καί ζύλον καί π έ 
τραν" δταν δέ ίδεΐ εί; τόν ποταμόν δτι  πίνει 
κανένα ζώον νερόν, ή καμήλι ή βόδι ή άλογον 
άοπάζει καί τρώγει το. Αύτόν τόν σκώληκα 
τόν πιάνουσιν οί άνθρωποι μέ αγκ ίστρι,-ε ϊς

τό όποιον δολώνουσι πρόβατον" καί δταν τόν 
πιάσουν, τόν κρεμοΰσι κατακέφαλα καί σ τά 
ζει άπό τό στόμα του κίτρινον φαρμάκι, τό 
όποιον έχει τοιαύτην ένέργειαν, δτι εί; εϊτι 
πράγμα  έγγίσει, παρευθύ; στία εύγένει ά π ’ 
έκεΐνο τό πράγμα  καί κατα κ α ίετα ι- καί ού 
μόνον εί; ξύλα έχει ταύτην τήν ενέργειαν, 
άλλά καί πέτραι;  κατακαίονται" μ ε τ ’ αύτό 
κατέκαιον οί παλαιοί βασιλεΐ; τά  κάστρα 
όποΰ ήθελαν νά κουρσεύσουν.

ξά. Π Ε Α Ι ΠΕΛΑΡΓΟΥ.

fO πελαργό;,  έχει τό εναντίον τοΰ κόρα- 
κο;- διότι αύτό; τρέφει τά  πουλία του μετά 
πάση; έπ ιμελεία;,  καί υπάγει καί βόσκει 
δλην τήν ημέραν, καί εί'τι φάγει, έρχεται καί 
έξερνά το εί; τά  πουλία του καί τρέφει τα" 
τόσον δέ έξερνά, δσον νά χορτάσουν" τό  δέ 
περισσότερον τό φυλάττει  πάλιν εί; τόν στό
μαχόν του, καί έάν τό τα χ ύ  δέν εύρη κυνήγι, 
έςερνά τό έχθεσινόν φαγί" άλλά καί τά  που
λία πάλιν δταν άνατραφώσι, μεγάλω ; γηρο- 
τροφοΰσι τού; γ-ονεΐ; αύτών" δ ιότι  δταν γ η -  
ράσουν οί γονεΐ; τους καί είναι ό καιρός όποΰ 
-θέλουσι νά πετάσουν τήν θάλασσαν, ή νά έλ- 
θοΰσι άπό τήν Αιθιοπίαν είς τά  μέρη ταϋτα ,

νά ύπάγουσιν έκεΐ άπεδόθεν, τότε  τά  π α ι 
δία μαζόνουνται άπό δύο δύο καί έχουσι τόν 
πατέρα τους τόν γέροντα άνάμεσά τουςή τήν 
μητέρα τους, πέτονται καί βοηθοϋσιν αύτούς 
μέ τα ;  πτέρυγας, έως ού νά πετάσουν τήν 
θάλασσαν ταύτην.

ξβ'. Π Ε Ρ Ι  Π Ε Ρ Λ Ι Κ 0 2 .

Ό  πέρδιξ είναι κατά  πολλά  πόρνικον π ε 
τεινόν" διά τοϋτο δταν τό θηλυκόν γέννηση 
τ ά  αύγά καί τά  πυρώνει, δεν στέργει νά 
συνουσιασθη μετά τού άρσενικού πλέον" αύ
τό ;  δέ ό άρσενικό; διά νά βλέπη έτζη , υπάγει 
καί τσακίζει τά  αύγά του, καί τό θηλυκόν 
άγαπώ ντα ;  πάλιν νά γέννηση άλλα αύγά νά 
κάμη πουλία πρό; αύ;ησιν τοΰ γένου;, στέρ- 
γει καί συνουσιάζεται- καί πάλιν ό άρσενικό; 
συντρίβει καί εκείνα. 'Ο δε Θεό; διά νά μήν 
χαθή  τό γένο; τών περδίκων, έοωκεν άλλην 
σοφίαν τοΰ θηλυκού, δτι  υπάγει κα ί γενν5ί μέ
σα εί; τά  χορτάρια καί βότανα περισσά καί 
δεν τά  ευρίσκει νά τά  συντρίψη- καί δταν τά 
νενήσ/j, τά  μα  νθάνει τό θηλυκόν πώ ; νά πε-

ριπατοϋσιν άπό μικρά εί; τό σχήμα αύτό 
δπου περιπατούσα αί πέρδικες, ώσάν πώς 
μανθάνουσι καί συνηθίζουσιν α! γυναίκες τά  
π α ιδ ία - δταν δέ ίδούσιν αί μητέρες δτι κα 
νείς κυνηγός κυνηγά τά  πουλία, τότε  αύτή 
τά  μέν πουλία τά διώκει μέ τήν πτέρυγά της 
νά φεύγουσι μικρά δντα, δταν δέν δύνονται 
να πέτονται,  αύτή δέ κυλιέται έμπροσθεν 
τών ποδών τοϋ κυνηγού, καί έκεΐνος θέλον
τας νά πιάση τήν μητέρα ώ; μεγάλην, φεύ- 
γουσι τά  πουλία καί μακρύνουσι σκορπιζόμε- 
να. "Ύστερον δέ οταν παραμερίση ό κυνηγό;, 
κράζει καί μαζώνουνται πάλιν τά  πουλία. Λε- 
γουσι δέ δτι μερικαΐ; φοραΐ; άσθενοϋσι τά  
πουλία, καί δέν έχουσιν δρεξιν νά φάγουσι 
τροφήν" διά τοϋτο ή μήτηρ αύτών υπάγει καί 
φέρνει κόκκινον χώ μ α  καί ταγύζει  τα ,  καί 
ούτω; κάμνουσιν δρεξιν" ού μόνον δέ αί μ η -  
τέρε; άγαποϋσι τά  πουλία οταν φθάσουν καί 
γεννηθώσιν, άλλά καί οί πατέρε; αύτών πολ
λήν επιμέλειαν δείχνουσιν εί; α ύ τ ά - λέγου
σι δέ καί τοϋτο δτι έπτά  τζμέρα; κάμνουσιν 
έγκαστρωμέναι τά  αύγά, καί πάλιν έπτά η 
μέρα; τά  πυρώνουν, καί πάλιν έπτά  ημέρας 
τά  άνατρέφουσι, καί ούτω πέτουνται είς τήν 
εξουσίαν τους- οταν δέ πιάσουν καμίαν καί 
τήν βάλουσιν είς κλουβίον, συνηθίζει καί κοι-  
λαδεΐ εύμορφα, καί μάλιστα  έάν είχε πουλία 
μικοά δτα.ν τήν έπίασαν, τότε  λαλεΐ εμνθ'-α. 
*Εχει δέ θάνατον τό σκόροδον, διότι άν φά
γη  ολίγον τούτου άσθενεΐ μέχρι θανάτου- έ
χουσι δέ ίατρίαν έ’να βότανον τό όποιον ονο
μάζετα ι περδικιάς- πολεμοϋσι δέ οί άρσενικοί 
πέοδικες ενας τον άλλον, ώσπερ καί οί άλέκ- 
τορες διά τό θηλυκόν.

ξν ' .  Π Ε Ρ Ι  ΠΟΛΥΠΟΑΟΣ

' 0  πολύπους, είναι τό όκταπόδιον" έχει δέ 
το ιαύτην συνήθειαν, οτι τον χε ιμώνα δταν 
είναι ή ψύχρα ή πολλή καί δέν εΰγαίνει νά 
βόσκηση, τρώγει μοναχό; του τά  ποδάρια 
του, καί πάλιν είς ολίγα; ημέρα; άνατρέφεται 
τό φαγωμένον έκεΐνο μέρο;" διά τούτο άν τύ 
χη  καί πιασθή τότε  σύντομα, εύρίσκονται κο- 
μένοι οί πλοκαμοί αύτοΰ’ καί οταν είναι τό 
πος δπου έχει παγούρια ή άστακούς, έχουσι 
πολύν πειρασμόν, διότι αύτά κόπτουσι τά  
π^δάριά τών όκταποδίων" δταν δε ίδή άν-



θρωπον όποΰ τόν κυνήγα, γ ίνεται δμοιον είς 
τό  ^ρώμα ώσάν τό πράγμα όποΰ νά τύχη  υ
ποκάτω  του' διότι εί μεν είναι πέτρα υποκα- 
τω ,  γ ίνετα ι καί αύτό άσπρον ώσάν τήν π έ 
τραν καί δεν φαίνεται' εί δέ εΐναι χορτάρια, 
γ ίνετα ι πράσινον’ εάν γερανίζει ή θάλασσα, 
καί αυτό γερανίζει" έχει δέ ούλόν μαΰρον 
ξανθότε;ον άπό τ7,ς σιπίας, καί σκορπίζει 
τον εί; τό  νερόν διά μήν φαίνεται, καί οΰτως 
λανθάνει τ ά  μ ά τ ια  τοΰ κυνηγοΰ καί φεύγει 
τρώγει δε καί τά  μικρά οψάρια δταν πείνα, 
είναι δε κατά  πολλά πολέμιος τής πίνας.

ξδ '.  ΠΕΡΙ Π1ΝΊΙΣ.

Ή  πίνα , εΐναι τυφλή καί δέν βλέπει, μόνον 
έχει έναν τζαγανόν μικρόν και εκείνος τήν 
φυλάττει" διότι δταν ίδή τ ίποτα ς  φόβον υπά
γει καί τήν έγγίζει  καί εκείνη σφαλίζει ' οΰ 
μόνον δε έναν τζαγανόν έχει, άλλά π ο λλ ά 
κις καί δύο' δ ιότι ό μέν είς στέκεται μέσα 
είς τήν πίναν, ό δέ άλλος υπάγει καί ββσκει, 
καί πάλιν ερχομένου εκείνου, υπάγει ό άλλος’ 
διά τοΰτο δταν είναι καιρός όποΰ δεν βόσκει 
κανείς, ευρίσκονται και οί δύο εις τήν π ίναν’ 
πολεμεΐ δε αύτήν κατά  πολλά τό οκταπόδιον 
καί τρώγει την’ διά τοΰτο δταν ίδή ό μικρός 
έκίϊνος τζαγανός  τό όκταπόδιον δτι Ιρχετα  
άπό μακρόθεν, έγγ ίζει  τήν πίναν καί σφαλί
ζει ' Τί ούν τεχν^ύεται τό όκταπόδι \ πέρνει 
μίαν πέτραν είς τόν πλόκαμόν του καί υπά
γει και ρίχνει την εις τό άνοιγμα τής πίνας, 
καί πλέον δέν δύναται νά σφαλίση’ τότε  αυ
τό  βάνει τόν πλόκαμόν του μέσα καί σέρνει 
τό κρέας τής πίνας καί ούτως τρώγει αύτήν. 
"Οταν δέ τύχη  άστραπή μεγάλη καί λάμψις 
είς τήν θάλασσαν, τότε  ό τζαγανός άπό τόν 
φόβον του υπάγει σύντομα καί τήν έγγ ίζει ,  
καί εκείνη σφαλίζει’ καί δσον νερόν τύχη  μέ
σα της παρευθύς σκορπίζει, καί δσαις ρανίδες 
τύχουν ύδατος, τόσα σπιρία γίνονται μαογαρι 
τάρι '  πλήν είς τήν έδικήν μας θάλασσαν δέν 
γίνονται καλά, είς δέ τήν Έρυθράν θάλασσαν 
καί εις τήν Περσικήν θάλασσαν ήγουν τής Περ
σίας, ευρίσκονται πίνες μεγάλαις τρία μερτικά 
μεγαλήτερες άπό είτι εΐναι εις ημάς" διά τοΰ
το έκεΐ γίνονται τά  μεγάλα  μαργαριτάρια, 
αύτά όποΰ φέρνουσιν οί πραγματευτάδες έόώ.

ίλ&

ξέ. ΠΕΡΙ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΥ.

Ό  στρουθός, είναι όρνεον πτερωτόν καί μέ" 
γ α ,  λέγουν το δε οί άνθρωποι ς-ρουθοκάμηλον' 
όιότι είς μέν τό κεφάλι,  όμοιεΐ ώσάν στρου
θός, ήγουν πουλί, είς δέ τά  ποδάρια όμοιάζει 
ώσάν τόν λέοντα, είς δέ τόν λαιμόν ομοιάζει 
ώσάν τό καμήλι’ περισσότερον δέ φεύγει δ 
ταν  περπατή , παρά δταν π έτ ετα ι ’ διότι νά 
πετάστ) εύκολα δέν δύναται δτι  είναι πολύ 
τό  κρέας τοΰ κορμιού του καί τ ά  πτερά του 
ολίγα’ μόνον δέ έάν θέληση νά φύγη σύντομα, 
πηλαλεΐ μέ τά  ποδάρια καί ό άνεμος φουσκώ
νει τά  πτερά του καί έτζη μέ αυτόν τόν τρό
πον φεύγει περισσότερον παρά νά έπέταν. Τήν 
δέ φωλέαν του κάμνει άπάνου είς τήν άμμον  
καί ούχί είς δένδρον’ καί δταν τινες άνθρω- 
ποι ύπάγωσι νά τό πιάσουν, τότε  αύτό μέ τά  
ποδάρια του σκορπίζει τήν άμμον πρός τούς;' 
άνθρώπους καί τυφλώνουνται καί δέν τό βλέ
πουν, καί αύτό φεύγει μέ τόν τρόπον δποι> 
προεΐπα’ ποιεί δε αύτά τά  αύγά τά  μεγάλα  
όποΰ κρεμώσι είς τάς εκκλησίας’ καί δταν τά  
γέννηση, δέν τ ά  πυρώνει ώσπερ τά  άλλα όρ
νεα μέ τό κορμί του, άλλά μόνον στέκετα ι 
κατέναντι αύτών, καί τά  βλέπει τεσσαρά
κοντα ημέρας’ καί δταν θέληση τό θηλυκόν 
νά υπάγη  νά βόσκηση έρχεται προτίτερα τό  
αρσενικόν καί στέκεται καί τά  βλέπει,  καί 
έάν γυρίση τόν δφθαλμόν του μόνον μίαν ^ ιγ -  
μήν,παρευθύς κλουβιάζουν’ διά  τοΰτο δσοι θέ- 
λουσι νά πάρουν τά  αύγά του,υπάγουν άπό μ α '  
κρόθεν καί κάμνουσι βοήν καί σύγχυσιν, καί 
έκεΐνο γυρίζει νά ίδή τίς είναι ή σύγχυσις κα ί 
ούτως κλουβιάζουσι τά  αύγά εκείνα, καί π Β-  
ρευθύς άφίνει τα  καί φεύγει, καί οί κυνηγοί 
υπάγουσι καί πέρνουσί τ α ’ εχει δέ καί το ιαύ
την τήν ενέργειαν, δτι  τά  νεΰρα του καί τό 
δςίγγιον αύτοΰ είναι ιαματικά  εις τούς πόνου} 
τών νεύρων. Λέγουσι δε δτι άν τά  σχίση 
τινάς, εύρίσκει πέτρας μικράς είς τόν ς·όμαχόν 
του καί έκεΐνες αί πέτραις, είναι πολλά ΐαμα- 
τικαΐς είς τούς πόνους τών οφθαλμών’ τόσον 
δε έχει θερμόν στόμαχον, δτι  τοΰ δίδουν οί 
άνθρωποι κομάτια  σιδήρου, καί αΰτό τά κατα 
πίνει καί άπό τήν βρώσιν οποΰ ευγει άποκάτο 
του, λαγαρίζουν καί κάμνουν τόν πολύτιμο* 
σίδηρον. — ________

ΒΙΒΛΙΑ ΝΕΟΦΑΝΗ
Είς τό παρόν έξώφυλλόν του ό Κ ΕΚΡΟ Ψ  Οέ/.ει άν άγγελλε', ιήν  εκ ο ο σι ν  

παντός οίουδήποτε νεοφανούς βιβλίου, ού άντίτυπον ήθελε σταλή παρά τοΰ 
Εκδότου πρός τόν Ε λληνικόν Φιλεκπαιδευτικόν Σύλλογον Π  ΕΛΌΤΗΣ.»

 ΚΕΚΡΟΨ......
Σύγγραμμα περιοδικόν του έν Καίρω Ελληνικού Σύλλογοι».

Ό  Α \  αύτοΰ τόμος, έκ 2 8 4  σελίδων συνιστάμενος και εις βιβλίον συνερραμ
μένος, τιμαται φράγκα 1 0  προπληρωτέα. Εύρίσκετ 

Συλλόγου και παρά τοις κατά τόπους έπιμεληταις.
ο έν τώ γραφείω τοΰ

ΟΜΗΡΟΣ
Περιοδικόν τού εν Σμύρνη ομωνύμου Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου

Οί 4  αύτοΰ προεκδεδομένοι τόμοι πωλοΰνται άντι ορ. 15  έκαστος έν Αίγύπτω. 
Ή  έτησία συνδρομή αύτοΰ φρ. 15  έν Αίγύπτω, προπληρωτέα.

Ε πιστατεί δ’ έν Καίρω καί τη Ά ν ω  Αίγύπτω ό Ε λλη νικ ός  Σύλλογος  
«ΕΛΟΤΙϊΣ.»

ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΡΑΝΚΤΗΣ
Ιΐυγγραμμα περιοδικόν» εκδιδόμενον area; τοΰ μηνός έν Άθηναις

ΙΙεριλαμβάνει ύλην άποκλειστικώς ελληνικού ένδιααέροντος.

Συνδρομή έτησία φρ. 1 0  προπληρωτέα.

Έπιστατατεΐ ό έν Καίρω Σύλλογος ΕΝΟΧΗΣ κα'ι οί έν ταΐς πόλεσι τ * -  Αί
γυπτου έπιρ,εληται τοΰ «Κέκροπος».



ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
τών συμφερόντων τοϋ τε Συλλόγου και του Κέκροπος

ΑΝΑ. ΤΗ Ν ΑΙΓΥΠΤΟΝ.

Εν Άλεςανδρεία ί Κ. Στ. Ν. Χωρέμης. » Μανσούρα ό Κ. Α. Κροκίδας.

» Βένχα » Ά λες .  Καμ-άνης. » Μέλεβι » I. ΚαλΟυτας.

» Βίρκετ-έλ-Σάβ » II. Έσαϊας. » Μ'.νούφ » Μ. Σίντσάκ.

» Γκίρκια » Ά γ .  Κόνδης. » Πόρτ-Σαΐδ »

Ζαγϊζικίω » Γ. Φ. Φ ιλι~~ίδηςΐατρ . » Σααανούτι »

» Ζίςιτα » Θ. Άσημακίδης. » ΣιμπΙν-έλ-Κ,όμ » .

» Ίσμαϊλ ία » » Σιούτ » I. Άντωνόττουλος.

» ’’Ισνα » Γ. Μανιατόπουλος. » Σουέζ » Δ. Μητσάκης.

» Καφρ-έλ Δαβάρ » Ά λκ .  Ίερωνυμίδης. » Τ άντα » ΆΟ. Ταμπακόπουλο

» Κάφρ-έλ-Ζαγιάι » Ν. Καζούλης. » Τ ά χ τ α » Σάβ. Τιβέρ'.ος.

» Κέννα » Δ. Σαββίδης. » Φαγιούμ » Ά ν τ .  Ζ. Καμ—άνης.

ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ.

Έ ν  Κύπρω το  έν Λεμτ,σσώ Ά να γν ω σ τή ρ ιο ν  

» Σμύρνη 5 Σύλλογος 'Ομτ,ρος. [σοτης. 

» Λήμνω » 'Ομόνοια.

» ΆΟήναις έ Κ. Σ τ .  Δεγλερης, ιατρός.

» ΙΙειραίεΐ 

» Σύρω 

» Τ εργέστη  

» Μασσαλία

ό Κ. 1Ί. Β ράτιμος, φαρμακοπ. 

» Ν. Χαρτουλάρης.

» Ά ρ .  Καρακάλης.

» Ά ν τ .  Γ. Βασιλειάδης.

Σ Η Μ .—  ΙΙάντες οί άνά τήν Αίγυπτον επιμεληταί τών συμφερόντων του Συλ

λόγου είσίν έπιπεφορτισμένοι μέ τήν επιμέλειαν και τών τοΰ έν ΙΙαρισίοις πρός 

ένθάρρυνσιν τών έν Γαλλία Ε λληνικών σπουδών Συλλόγου.


