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ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ.

Γ0  Ιν Καίρω Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος 
«II ΕΝΟΤΗ Σ», έπιθυμών την οσον ένεστι εύ- 
ρυτέραν διάδοσιν γνώσεων τερπνών, ωφελίμων, 

ιδία S’ έλληνοπρεπών, έψηφισεν έν γενική αύ- 
τοϋ Συνελεύσει την έξακολούδησιν μέν τοϋ 
Ιαυτοϋ περιοδικού « ύ Κ έχροψ » , την δωρεάν 
δέ διανομήν αύτοϋ προς άπαντας τούς Ιαυτοϋ 
εταίρους, προς τ ά  φιλολογικά σωματεία , μεθ’ 
ών δ ιατελεΐ εις σχέσεις, καί προς τάς εφημε
ρίδας και περιοδικά συγγράμματα ,  δσα έπ ι-  
θυμοϋσιν Ανταλλαγήν, όρίσας το τ ίμ η μ α  της 
έτησίας συνδρομής εις μόνα 1 2 φράγκα  διά 
πάντας τούς άλλους.

Το δέ Διοικητικον Συμβούλιον, εκτελοϋν 
τάς αποφάσεις του Συλλόγου, κατηρτισε τήν 
συντακτικήν ’Επιτροπήν τού περιοδικού διά 
το  ϊτος τοϋτο έκ τοϋ Προέδρου τοΰ Συλλόγου 
και των έν ’Αλεξάνδρειά άντεπιστελλόντων 
Ιταίρων ΚΚ. Βασ. Άργυροπούλου καί Ά χ .  Κυ- 
ριακοπούλου, άνδρών εϊδικώς περί τ ά  Ε λ λ η 
νικά γ ρ ά μ μ α τ α  καί την άλλην φιλολογικήν 
παιδείαν εύδοκίμως άσχολουμένων.

Ήναγκασμένον δέ το Συμβούλιον εξ Ανυ

πέρβλητων λογιστικών λόγων ν’ άρχίστι τη ν 
δευτέραν ενιαύσιον περίοδον τοϋ περιοδικοί 

άπο της 1ης Ίανουαρίου, άποκόπτει τούς δύο 
τελευταίους μήνας τής πρώτης ενιαυσίου π ε 
ριόδου (ητις Ιδει νά κλείσνι διά τοϋ φυλλαδίου 
τοϋ Φεβρουάριου). Ή  αναγκαστική αυτη Απο
κοπή διά μέν τούς εταίρους έκ τών πάλα* 
συνδρομητών είνε πλέον αδιάφορος, καθ’ δ 
λαμβάνοντας τοΰ λοιποϋ δωρεάν το περιοδι
κόν, διά δέ τούς μη εταίρους, τούς έξοιτερι- 
κούς συνδρομητάς,. καθίστατα ι άζημιος διά 
τής εϊς 1 2  μόνα φράγκα καταβιβάσεως τής 

ετησίου συνδρομής έπί τύ μέλλον.
'Ο Κ έχροψ  θέλει έκδίδοσθαι κατά  μήνα εις 

φυλλάδιον εκ τριών τυπογραφικών φύλλων έ
καστον, μ ε τ ’ έξωφύλλου. Θέλει δέ περ ιλαμ
βάνει, πλην τής υπο τών τακτικώ ν  συντα
κτών γραφομένης, καί υλην παντοδαπην , π α 

ρά λογίων άνδρών υποσχεθεΐσαν ημΐν.

Έ ν  Καΐρω τή 1 Ίανουαρίου 1 8 7 7 .

fO Πρόεδρος τον Σν.Ι.Ιόγου  

Δ. I. ΟΙΚΟΝΟΜΟίΙΟϊΛΟΣ.



%

2SG Κ Ε Κ Ρ Ο Ψ

ΠΡΑΚΤΙΚΆ
τ ή ί

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τ Η Σ  3  ΛΕΚΕΜΒΡ101' .

Παρόντων Ικανών τακτικών μελών, ό 
Πρόεδρος έκήρυξεν έναρχομένας τάς έρ· 
γασίας τής γενικής Συνελεύσεως, καί 
ειπεν : •

ΓΩς άνηγγέλθη ύμϊν κατά  την παρελθοΰσαν 
Συνέλευσιν, 5 Κ. I. Κόκκαλης άνήλθεν έξ ’Α
λεξάνδρειάς, ΐνα λαμπρύνη την σημερινήν Συ- 
νέλευσιν, άπαγγέλλω ν ήμϊν το νέον ποίημά 
του «Γ0  'Ε σπ ερ ινό ς  ». Ό  Κ. Κόκκαλης, γ ό 
νος τη ;  έν ΙΙελοποννησω Δημητσάνης και υιός 
άγωνιστοϋ, έφ’ δλον τον βίον έντίμως καί 

πολλαχώς υπηρετήσαντος την Πατρίδα, καί 

καταλιπόντος εις τά  τέκνα του υλικήν μέν 
περιουσίαν μετρ ιωτάτην, πλούτον δέ ηθικόν 
άφθονον και ίνομα έντιμον, είνε μέν όπαδος 
του έμπολαίου Έρμου, άλλα συνάμα καί λά- 
τρις ένθους των Πιερίδων, έν δε τ?ί καρδία 

του κοχλάζει άεννάως το εύγενές καί υψηλόν 
της φιλοπατρίας αίσθημα, δπερ συχνά έκχει-  
λνζων, οιστρηλατεΐ αύτδν, έξάπτε ι την γόνι
μον φαντασίαν του καί τον φέρει ύπόπτερον 
εις ύψη αιθέρια, εις χρόνους άλλους. Καθ’ έ
καστον δε τοιοϋτον ποιητικδν ένθουσιασμδν, 
πυκνά κα2 πτερόεντα έκφεύγουσι το»ϋ στόμα
τός του έπη, άτινα συλλαμβάνων διά της 
γραφίδος, καί δεσμεύων επί τοϋ χάρτου, δω -  
ροφορεΐ τώ  Έλληνισμω. Τοιαύτην ζγζ ι  την 

αρχήν καί το νΰν άπαγγελθησόμενον ενταύθα 
πο ίημά του « Ό  'Ε σπερ ινός  ».

Ά νελθώ ν δέ κατά πρόσκλησιν τοΰ 
Προέδου επί τήν εξέδραν ό Κ. Κόκκαλης 
ήρξατο, μετά βραχεΐαν προεισαγωγήν, 
τής απαγγελίας τοΰ ποιήματος, δπερ ή 
Συνέλευσις ήκροάσατο μετά μεγίστης

προσοχής καί συγκινήσεως, έπισφραγή- 
σασ’ αυτό διά ραγδαίων καί λίαν παρα-  
τεταμένων χειροκροτημάτων.

Ό  Πρόεδρος, εύχαριστήσας τον Κ. 
Κόκκαλην, καί συγχαρείς αύτώ επί τή 
επιτυχία τοΰ έργου του, είπε :

Μετά βαθείας συγκινήσεως πάντες ήκούσα- 
μεν τά  χρυσά όντως καί ένθουσιώθη τοΰ Κ. 

Κόκκαλη έπη, πολλών δε τούς Οφθαλμούς δά 
κρυα πατριωτικής κατανύξεως καθ’ άπασαν 
την απαγγελ ίαν  καθύγραναν. Διόπερ πλην τής 
αυθορμήτου επιδοκιμασίας τής Σενελεύσεως, 
τής έκδηλωθείσης διά ραγδαίων χειροκροτή
σεων, προτείνω προς τ ιμήν  τοΰ Κ. Κόκκαλη 

καί δευτέραν λελογισμένην επιδοκιμασίαν διά 
δευτέρας χειροκροτησεως, ώς καί την δημο- 

σίευσιν τοΰ ποιήματος του διά τοΰ Κέχροπος·

Ή  Σ υνέλευσις καί έκ δευτέρου πατα
γωδώς καί έφ’ ίκανάς στιγμάς έχειρο- 
κρότησε.

’Ακολούθως ό Πρόεδρος, άναμνήσας  
τή Συνελεύσει, δτι κατά τήν παρελθοΰ- 
σαν συνεδρίασιν ύπέσχετο νά ύποβάλη  
αύτή προς έπιψήφισιν πρότασιν σκοπού
σαν εϊς θεραπείαν του ατοπήματος τής 
δυσχεροΰς άπαρτήσεως τών Συνεδριά
σεων τοΰ Συμβουλίου, υπέβαλε τήν έξής 
πρότασιν :

« Οί εννέα πρώτοι έπ ιλαχόντες Σύαβουλοι 
θέλουσιν άναπληροϊ τούς παραιτουμένους, ά -  
ποδημοΰντας, η κωλυομένους Συμβούλους, κα
λούμενοι προς τοΰτο κατά  σειράν δι’ εγγρά
φου άνακοινώσεως ύπδ τοΰ ΙΤροέδρου.»

11 ν ή Συνέλευσις άπεδέςατο παμψηφεί.

Κατόπιν ό ΙΙρόεδρος, ύποδείξας διά 
μακρών ^εΐς τήν Συνέλευσιν τήν ωφέ
λειαν, ήτις δύναται νά προκύψη έκ τής  
συλλογής, συντηρήσεως καί αποστολής
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εις Α θήνας αρχαιοτήτων οίωνδήποτε ώς 
καί αντικειμένων τής φυσικής ιστορίας 
καί εθνολογίας, υπέβαλε τή Συνελεύσε1 
προς έπιψήφισιν τήν έξής πρότασιν :

« Συνισταται έν τώ  κ α τα σ τή μ α τ ι  τοΰ 
Συλλόγου συλλογή άρχαιοτητοιν οίωνδήποτε 
καί αντικειμένων Φυσικής 'Ιστορίας καί ’Ε 
θνολογίας, δωρουμένων υπό τε  τών άνά τη ν  

Αίγυπτον εταίρων καί ύπδ παντος άλλου φι- 
λομούσου καί φιλαρχαίου. "Αμα δε ώς ικανόν 
αυτών συλλέγηταί ποσον, θέλει άποστέλλε- 
σθαι ύπδ τοΰ Συμβουλίου προς τά  έν Άθηναις 

σ χετ ικά  Μουσεία,»

'Ί ΐν  η Συνέλευσις άπεδέςατο παμψηφεί.
Ε φ εξή ς  ό. Πρόεδρος, άνακοινώσας διά 

βραχέων τό μέγα καί άνέλπιστον αποτέ
λεσμα τών έν Μυκήναις ύπό τοΰ Κ. 
Σχλίεμαν  γενομένων άρτι άνασκαφών, 
καί έγκωμιάσας τον φιλελληνισμόν καί 
τον προς τήν επιστήμην έ'ρωτα τοΰ άν-  
δρός, προέτεινεν αυτόν ώς μέλος επίτι
μον τοΰ Συλλόγου, ή δέ Συνέλευσις 
παμψηφεί άνηγόρευσεν αυτόν.

Προσέτι επί τή προτάσει τοΰ Προέδρου 
ή Συνέλευσις άνηγόρευσεν επίτιμον μέ
λος τον διακεκριμένον λόγιον καί φιλέλ.  
ληνα ιατρόν, Κ. Όνούφριον Ά βάτην .

Ζητήσας τότε καί λαβών τον λόγον ό 
έταΐρος Κ. Γ. Μαζαράκης, ώμίλησε περί 
τών υπέρ τοΰ Ε λληνισμού μεγίστων ερ
γασιών τοΰ μεγάλου τής Α γ γ λ ί α ς  πο- 
λιτικοΰ άνδρός Κ. Γλάδστωνος καί υπέ
βαλε τή Συνελεύσει τά έξής προς έπι- 
ψήφισιν :

1) Ν’ άναγοοευθή ό Κ. Γλάδστων επίτιμος 
Αντιπρόεδρος τοΰ Συλλόγου.

2) Ν’ άναρτηθή ή εΐκών αύτοΰ έν ττ, α ι 
θούση τών Συνελεύσεων τοϋ Συλλόγου' καί

3) ’Επιμελεία  τοΰ Συλλόγου νά συνταχθή, 
υπογραφή καί άποσταλή προς αύτδν ευχαρι

στήριος αναφορά τών έν Καίρω παροικούντων 

Ελλήνων.

Θέσαντος δέ εϊς ψηφοφορίαν τοΰΠροέ- 
δρου τήν πρότασιν ταύτην, ή Συνέλευσις 
άπεδέξατο αυτήν όμοθύμως καί άσυζη- 
τητεί.

Κατόπιν ό Πρόεδρος ειπεν. δτι δέον ή 
Συνέλευσις νά προβή εις τάς αρχαιρε
σίας προς εκλογήν τοΰ νέου Συμβουλίου· 
διώρισε δέ ψηφολέκτας μέν τούς έταί- 
ρους ΚΚ. Νικ. Σακκόπουλον καί Δημ. 
Διακομιδήν, γραμματείς  δέ τούς έταί- 
ρους ΚΚ. Γερ. Μαζαράκην καί Θ. IIα- 
παλιάν.

Ά ρξαμένη ς δέ τής ψηφοφορίας περί 
τήν ήμίσειαν ώραν μ. μ. καί ψηφοφορη- 
σάντων 38  έταίρων (πολλών άπελθόν- 
των διά τό προκεχωρηκώς τήςώρας), έ-
ξ ε λ έ χ θ η σαν Σ ύ μ β ο υ λ ο ι μ έ ν οί Κ ύ ρ ιο ι

1) Δ. I. Οίκονομόπουλο ς διΐι: ψήφων 36

2) Δ. Γεωργιάδνις » 33

3) Θ. Καλουτας » 31
4) Γερ. Μαζαράκης » 2 5

5) Εύ,. Πανάς » 2 2

6) Δ. Διακομιδής η 20

7) Σωτ. Βιολαρας » 2 0

8) Ί ά κ .  Βαρούτης » 20

9) V- . Καψαμπέλης » 18

Ά ν α π λ η ρ ω τ α ί  δέ α υ τ ώ ν οί Κ ύ ρ ιο ι  :

Ο Ν. Τσιγαδάς διά ψη φων 1 5

2) Δη;u. Φ ιλ ίππου » 1ί·

3) θ . Παπαλιας » 14

4) Ν. Σακκόπουλος » 13

5) Σω τ. Μαρκόπουλος » 7

6) Εύ., Ά χελλόπουλος » 7

7) Γερ. Βολτέρας » C
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8) Ή λ .  Ίατροϋ  διά ψήφων 5
9) Ν'./.. Μαράτος » 5

Ά ναχηρυχθέντος δέ τοΰ αποτελέσμα
τος τούτου, ό Πρόεδρος έχήρυξε περαιω- 
μένας τάς εργασίας της Συνελεύσεως  
καί διέλυσεν αύτήν τήν 1 1)2 ώραν μ. μ̂

Έ ν  Καίρω τή  5 Δεκεμβρίου 1 8 7 6 .

Ό  Πρόεδρος

Δ. I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΑΟΣ.

Ό  Γ ρα μ μ α τενς  

Γ. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ.

Π Ρ Α 2 Ι Σ  Γ.

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Συνελθόντων έν τ?ι αιθούσν] τοϋ Κ αταστή
ματος τών κάτωθι υπογεγραμμένων Συμβού
λων, περί τήν 11 ώραν π .  μ . ,  ο Πρόεδρος ά -  
νήγγειλεν, ότι,  παραιτηθέντων τών ΚΚ. Γερ. 
Μαζαράκη καί Σωτ. Βιολαρά, προσεκάλεσεν 
έγγράφως, κ α τά  τ ά  νενομισμένα, προς άντ ι-  

κατάστασιν  αυτών τούς ΚΚ. Νικ. Τσιγαδάν 
καί Δημ. Φιλίππου" προσεκάλεσε δε τούς πα-  
ρόντας Συμβούλους νά προβώσίν εις τάς κατά  
το  άρθρον 1 6 τοϋ Καταστατικοϋ αρχαιρεσίας, 
καί, τούτων γενομένων, έξελέχθησαν παψηφεί 
Πρόεδρος μέν ό Κ. Δ. I. Οικονομόπουλος, Α ν 
τιπρόεδροι δέ οί ΚΚ. Θεόδ. Καλουτας καί 
Δημ. Φ ιλ ίππου, Ταμίας δέ ό Κ. Δημ. Γεωρ- 
γιάδης, καί Γραμματεύς ό Κ. Στυλ . Καψαμ- 
πέλης, μενόντων οΰτω Συμβούλων τών ΚΚ, 
Δημ. Διακομίδου, Ί α  κ. Βαρούτη, Νικ. Τσιγα- 
δά καί Εύαγ. Πανά.

Έ π ί  τή  προτάσει τοϋ Προέδρου ώνομάσθη δ 
εταίρος Κ. I. Κόκκαλης ’Έ φορος  τοϋ Συλλό
γου, άναλαμβάνων καί πάσαν την  γραφικήν 
αύτοϋ έργασίαν.

Έ π ί  τη  προτάσει ομοίως τοϋ Ποοέδρου ά- 
νέγραψεν εις τ ά  άντεπιστέλλοντα μέλη τούς

έν ’Αλεξανδρεία ΚΚ. Βασ. Άργυρόπουλον, ’Αχ. 
Κυριακόπουλον καί Νικ. Καρυδιάν.

Συνεκρότησε δε τήν Συτακτικήν Ε π ιτροπή ν  
τοϋ περιοδικοϋ τοΰ Συλλόγου διά τδ  έπιδν 
έτος έκ τοΰ Προέδρου τοϋ Συλλόγου καί τών 
άντεπιστελλόντων εταίρων Βασ. ’Αργυροπού- 
λου καί Ά χ .  Κυριακοπούλου.

Άνέθηκε δέ τήν φροντίδα τής εύπρεπίσεοίς 
καί διακοσμήσεως τοϋ νέου καταστήαατο,. 

τοΰ Συλλόγου προς τον Σύμβουλον Κ. Ί ά κ .  
Βαρούτην.

Έ ν  Καίρω ττί 15 Δεκεμβρίου 1 8 7 6 .

Δ . I .  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ.

Δ Η Μ . Γ Ε ίϊΡ Γ ΙΑ Δ Η Σ .

ΙΑ Κ . Β Α ΡΟ Υ ΤΗ Σ.

Δ . Δ ΙΑ Κ Ο Μ ΙΔ Η Σ.

Σ Τ . Κ Α Ψ Α Μ Π ΕΛ Η Σ.

Ε Υ . Π Α Ν Α Σ.

ΠΕΡΙ ΑΠΟΙΚΙΩΝ.

Φι.Ιόμουσοι Κυρϊαι χαΐ Κύριοι,

’Ακολουθών το πρόγραμμα καί τον σκοπδν 
τοΰ ημετερου Συλλόγου παρουσιάζομαι κάγώ 
σήμερον, εΐ καί άδυνάτως εχων προς το θέα* 
τοϋ λόγου, ΐν ’ άναμνήσω ύμϊν τάς τε  άρε— 
τάς  καί τά  ελ α ττώ μ α τα  τών ήμετέρων προ
γόνων, άφ’ ών βρμώμενοι δφείλομεν άπαν-  
τες ΐνα ,  άπδ κοινοϋ έργαζόμενοι, διορθώσωμεν 
τά  κακώς τών ήμετέρων εχοντα, καί συνετι- 
σθώμεν έν τώ  μέλλοντι ήμών σταδίω μίαν Οέ- 
λησιν, μίαν φωνήν, μίαν άφοσίωσιν καί ενα 
σκοπόν υπέρ τής δόξης τής πατρίδος ημών 
εχοντες.

Το θέμα όπερ έξελεξάμην, είναι αί πάλα ι 
άποικίαι,  όπερ έστιν, ή πάλα ι έξωτερική καί 
διεθνής τής Ε λ λ ά δ ο ς  θέσις, έν ή καταφαίνε

τ α ι ,  ή τε λαμπρά τοϋ "Ελληνος ατομική άρε-
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τή ,  καί τά  κηλιδοΰντα αύτήν πολιτικά αύτοϋ 

ε λ α ττώ μ α τα .
Έ ν  αύτώ διετύπωσα καί άρχάς τινας κοι- 

νάς’ κοινάς δε λέγω , διότι είναι ήδη άρχαί 
παντός Έλληνος.  Αϋται δέ εΐσ:ν έκ τούτου 
ϊσως ασθενείς προς τήν υφήν τοϋ λόγου, καί 
διά τοϋτο έξαιτοϋμαι ευμενή τήν άκρόασιν 

φΛομούσου καί ανεκτικού, ώς είκδς, ακροατή" 

ρίου. ’Αλλά συμβαίνει έκαστος κατά  τάς οι
κείας αύτοϋ δυνάμεις νά κρίνη, ν’ άποβαίννι 
δέ καί αγαθός πολίτης κ α τά  τδ  ένδν αύτώ 
καθ’ δσον καί έν ειλικρίνεια πολιτεύετα ι.  Θά 
έδίσταζον S’ άλλως, ή θά άπέφευγον νά δμι— 
λήσω άπδ τοϋ βήματος τούτου άφ’ ού τοσαϋ- 
τ α ι  έν δλ ίγφ  χρόνω σοφαί διδασκαλίαι εξη- 

νέχθησαν.
Τδ θέμα ίσως φανή εις τινας, μάλιστα  κατά  

τάς  σημερινάς περιστάσεις, καί πάντη  ξένον, 
ή άλλως έλάχιστον προς τάς απαιτήσεις α 
κροατηρίου άπαιτοϋντος έπιστημονικήν δι
δασκαλίαν' καί όμως έπί τοσοϋτον είνε συνδε- 
δεμένον πρδς τήν σημερινήν εποχήν, ώστε νά 
δύναται νά καταστή  καί διδασκαλία πρδς τήν 
μέλλουσαν ενός έκάστου ημών πολιτικήν πο
ρείαν, ή έπίδρασιν άλλους, έπί τής πολιτικής 
ένεργείας τών διεπόντων τάς τύ χ ά ς  τοϋ έ
θνους ημών. Ούτως εάν μή άλλο κατορθώσω, 
παρέχω όμως νύξιν εις τούς δυναμένους ΐνα 

ώριμώτερον σκέπτωνται καί βαθύτερον κρί- 
νωσι περί μέλλοντος, πεποιθώς οτι δ νοϋς αυ
τών πλείονα μέν τά  καλά θά 'πα ραγάγη ,  
κρείττονα δέ περί τοϋ μέλλοντος κρίσιν θά 

έπενέγκη.
Καί δή,’Αποικία, Κύριοι, ονομάζεται ή άπδ 

τής πατρίδος εις έτέραν χώραν οριστική έγ -  
κατάστασις οικογενειών τινών τδ εύ ζήν αυ
τών έφιεμένων' είναι δέ αδτη ,  ή τοϋ αύτοϋ 
έθνους καί τής αυτής φυλής,καί λέγετα ι «κα
θαρά άποικία», ή περιλαμβάνει διάφορα έθνο- 
λογικά μοιχεία καί καλείται «μικτή άποικία».

Ή μ εΐς  όμως ενταύθα περί τοΰ πρώτου είδους 
τών άποικιών θέλομεν πραγματευθή, οποις 

μή τον ήμέτερον λόγον άκαίρως παρατείνω- 
μεν, Ό  έν άποικία τι.νι έγκαθιστάμενος κα 
λείται άποικος μέν άναφορικώς πρδς τήν γ ε 
νέτειραν πατρίδα  ήτοι τήν μητρόπολιν, πρδς 
δέ τήν νέαν ονομάζεται εποικος.

Παρά τοΐς άρχαίοις ημών προγόνοις, άκό(/η 
δε έάν άνατρέξωμεν καί εις αυτούς τούς προϊ
στορικούς χρόνους, έπεκράτει ή συνήθεια τοϋ 
πέμπειν , ήτοι καθιδρύειν αποικίας μακράν 
που τής μητροπόλεοις, καί αυτής ετι πολλά- 
κις τής Ε λλ ά δος .  Ό πο ιον  τ ά χ α  τδ  αίτιον ; ή 
πολυανθρωπία, ή τδ  συμφέρον ;

rO Στράβων έν μέρει καλώς άποφαίνεται 
λέγων. « Τής δέ τών Ε λλ ήνω ν  πλάνης τής 
« εις τά  βάρβαρα έθνη νομίζοι τις άν αίτιον 
« τδ  διασπάσθαι κατά  μέρη μικρά καί δυ -  

.« νας-είας έπιπλοκήν ούκ έχούσας πρδς άλλή- 
λας κ α τ ’ αυθάδειαν.» (βιβλ. γ ' .  5). Αέγομεν 
δ ’ έν μέρει’ δ ιότι αι άποικίαι δεν έγίνοντο 
πολλάκις άσκόπως καί τοΰτο μαρτυρεί τδ  
επίκαιρον τής θέσεως μάλ ιστα  δέ τινων έξ 

αύτών.
Αι άποικίαι ίδρύοντο πρδς ωφέλειαν, καί 

κ α τ ’ άμφότερα, είτε ενεκα πιέσεως, ειτε Ινε- 
κα ανάγκης τοϋ βίου. ’Αλλ’ εάν έπισταμένως 
έξετάσωμεν θέλομεν ίδεΤ, οτι ήσαν καί 
κληρουχικαί άποικίαι κα ί  εμπορεία. "Ωστε 
εχομεν τέσσαρα είδη άποικιών πρδς ωφέλειαν, 
είτε κοινήν, ειτε ιδϊοτελή. Πρδς ά, ώς έν πα -  
ρόδω, θέλομεν, προσθέσει καί τινα περί γεωρ
γικών αποικιών έν τώ  τέλει τοΰ λόγου ημών 

έκ τών νεωτέρων άποικιών, αϊτινες κ α τέλ α -  

βον τάς ’Ηπείρους άπάσας.
Είναι δμολογούμενον ότι ό άνθρωπος άπδ 

τής πρώτης αύτοϋ εστίας δρμώμενος, καί κα 
τά  τήν άρχέγονον έτι εποχήν, δ ι’ αποικιών 

έξηπλοϋτο εις τά  πέρατα τής οικουμένης. At 
παραδόσεις τουλάχιστον διεφύλαξαν ήμΐ έν



τή Ιστορία τών έθνών την άνάμνησιν της δ ιχ-  

σ;;ορα; τών άνθρώπων, και την ώς έκ  της ά -  

ποκεντοώσεο); ι/,όοοωσιν τών γλω σσώ ν. At» · ’ ι * k 1
γλώσσαι ήσαν το πά λα ι  διάλεκτοί τινε; βε~ 
βαίως μικραί, άπόρροιαι διανοητικής και έπί 
μέρους άναπτύςεως οικογενειών τινων συγγε
νών, αιτινες παρήγαγον τήν φυλήν, η τάς  φυ" 

λάς, συν τώ  χρόνοι δέ αί [/.έν φυλαί τά  εθνη’ 
αί δέ διάλεκτοι τάς γλώσσας έμόρφωσαν.Άλ 
λά τίς ή α ιτ ία  της διασπορας ; ΓΗ διά-στασις.

'Η  διάστασις όρμάται βεβαίως εκ τίνος 
πάντοτε  αφετηρίας, αλλά καί έκ ψυχολογ ι

κών φαινομένων, άτινα παράγουσι τήν ζηλο
τυπ ίαν .  'Η δέ ζηλοτυπ ία  είναι γέννημα ψ υχι

κής ϊδ ιοτελείας, καί διά τοϋτο έμφυτος τώ  
άνθρώπω. ΓΗ δύναμις ομως αυτής είνε μ ε γ ά 
λη και διά τοΰτο εύκολώτατα άποκαθίσταται 
καί ελαττωματική" διότι ύπό τα ύ τη ;  κεντού- 
μενος ό άνθροιπος μ ά χ ετα ι  αδελφές προς α 
δελφόν, συγγενής προς συγγενή, γε ίτων προς 
γε ίτονα, και κ α τ ’ ανιόντα λόγον φυλή προς 
φυλήν, και έθνος προς έθνος.

Άντικείμενον τής ζηλοτυπίας είναι το 
πλέον, ήτοι το περίσευμα τοϋ πλησίον, ό ολ- 

βος, ή ευτυχία ,  τά  υπάρχοντα. Ή  ζηλοτυπία  
και ό φθόνος γεννώσι τήν πλεονεξίαν και τήν 
έχθραν- ή δ ’ έχθρα τήν αρπαγήν, τήν λεηλα
σίαν, τήν βίαν και τον φόνον. Ά λ λ ’ ομως ώς 

ψυχολογικόν φαινόμενον και αΰτη διά τή ;  
αγωγής μετρ ιάζετα ι και χρησιμοποιείται.

Ό  νόμος το π άλα ι ,  Κύριοι, βάσιν ειχε τήν 
πλεονεξίαν έν τώ  δικαίω τοϋ ϊσχυροτέρου· 
Επόμενον  άρα ήτο ΐνα, καθ’ ήν έτι έποψήν 
ήρξαντο μορφούμεναι αί φυλαί, άρξωνται και 
αί μεταναστεύσεις, αιτινες ούδέν άλλο ήσαν, 
ή άποικίαι, άτε φέρουσαι πάντοτε  τήν άνά- 
μνησιν έκαστη μεθ’ εαυτής διάτινος ύλικοϋ 
αντικειμένου παριστώντος το άφ’ οΰ ώρμήθη 
και διαιωνίζοντος τον έκ τής άναμνήσεως σύν
δεσμον. Ή  άνάμνησις ανακουφίζει πασαν έν

τή βία ύπείκουσαν ψυχήν. Αί τότε  ομως ά -  

ποικίαι ήσαν και ανάλογοι τής άναπτύξεως 
τών διανοητικών δυνάμεων τοϋ τότε ανθρώ
που. Ό  άνθρωπος έν έκείνγ) τή έπο^ή εζη φυ- 
σικώς αί δέ ένέργειαι αΰτοϋ συνεταυτίζοντο 
και προς αυτά τά  φυσικά φαινόμενα. Δίκην 
κυμάτων έφέροντο ή έτέρα τήν ετέραν εις 
έαυτήν άπορροφώσα φυλήν. Πασα δ ’ έπερχο- 
μένη γαλήνη μείζονα τήν κατα ιγ ίδα  προεμή- 

νυεν. ’Αφορμή όμως προς τοϋτο ήν πάντοτε  ή 

πλεονεξία. Περί τούτου και έν τοΐς ίστορικοϊς 
έτι χρόνοις άποφαίνεται καί ό κορυφαίος τών 
ιστορικών Θουκυδίδης λέγων: « Διά γάρ άρε— 
» τήν γης αΐτε δυνάμεις τισί μείζους έ γ γ ι -  
» γνόμεναι στάσεις ένεποίουν έξ ών έφθεί- 
» ροντο καί άμα ύπό αλλοφύλων έπεβουλεύ- 
» οντο.» [θουκ. βιβλ. β \  ά.]

Ύπήοςεν άρα έποχή, καθ’ ήν τά  φυλετικά 

έχθη έκορυφώθησαν ούτως, ώστε προΰκάλε- 
σαν καί μάχας αίματηράς καί άδυσωπήτους. 
Τά φυλετικά ταϋ τα  έχθη έξήντλουν τάς έθνι- 
κάς δυνάμεις, έπεσκότιζον δέ καί τάς πνευ- 

ματικάς,  ώστε καί εϊ τ ις ένήν άρετή έπεσκο- 
τ ίζετο  καί ήμβλύνετο καί αύτη. Καί όμως έν 
τή  άπέλπιδ ι  ταύτη  καταστάσει ουδέποτε έ- 
λειψε καί τις σωτήρ. Έ ν  τή  αρχαία έποχή 
τούς σωτήρας τούτους έκάλουν ήρωας’ καί δ ι 
καίως. Έ ν  τγ) έκνόμω έκείνη καταστάσει μό
νοι ούτοι ωφέλησαν, μόνοι οΰτοι έσωσαν τον 
άνθρωπον. Ά λ λ ’ έπανέλθωσεν εϊς τό  θέμα 
ημών.

Αί μεταναστεύσεις, Κύριοι, ήσαν απόρροια 
πιέσεως, εί'τε έσωτερικής, ε’ίτε  εξωτερικής, ήν 
προύκάλεσε τό εύ ζήν, 5 πρώτος δηλ. κατά 
τον ΓΡουσσώ φραγμός, ή πρώτη ιδιοκτησία, 
βεβαίως δέν άσπαζόμεθα τήν γνώμην τοϋ 
ΓΡουσσώ, άλλά φέρομεν αυτήν ώς αϊτίαν τών 
γενομένων. Διότι ό πρώτος φραγμός ήτο τό 
■πρώτον βήμα τοϋ άνθρώπου πρός τον πολ ι
τισμόν' ήτο ή πρώτη αμοιβή τής έργασίας

του έν τώ  κόσμω, άλλά καί ή πρώτη οδός 

προς τήν πλεονεξίαν καί ή πρώτη άφετηρία 
πρός τάς δεσποτείας, α'ίτινες ένομιμοποίησαν 
έαυτάς διά τίνος συστήματος νόμων συνάδον- 
τος πρός τό συμφέρον αυτών, άγοντος όμως 
τον άνθρωπον πρός τάς κ α τ ’ άτομον καί κ α τ ’ 
έθνος πλεονεξίας. Ε π ε ιδ ή  όμως τό σύστημα 

τοϋτο ήτο αρνητικόν, πρός έξουδετέρωσιν αύ- 
τοϋ άντέταξαν τήν ποινήν μέν εϊς τάς κ α τ ’ ά

τομον, τον πόλεμον δέ καί τήν άμυναν εϊς 
τάς κ α τ ’ έθνη πλεονεξίας.

Έ κ  τούτου ήδη κατανοεΐται ότι τά  έθνη 
έκπροσωποϋσι τούς άτομικούς χαρακτήρας. Ό  
άνθρωπος γενναται καί φύσει πλεονέκτης. 'Η 

πλεονεξία δ’αΰτοϋ συμβιβάζεται καί πρός τ ή ν 
έλευθερίαν του, άλλ’ ομως αΰτη, καί τοι είναι 
ελ ά ττω μ α ,  μετατοέπεται εϊς άρετήν, όπόταν 
διά τοϋ λόγου κανονισθή, πασα δ ’ αυτής έπι- 
θυμία τραπή ετέραν οδόν, τήν οδόν τής ή- 
μίλλης. ΓΩς ψυχολογικόν φαινόμενον όμοις ή 
πλεονεξία δέν εξαλείφεται, άλλά μετριάζεται 
καί κανονίζεται κατά  τό δίκαιον.

Έ ν  ή λοιπόν έποχή τό δίκαιον έθεμελιοϋ- 
το έπί επισφαλών βάσεων, 6 δέ άνθρο>πος 
έστερεΐτο καί πείρας καί γνώσεων, φυσικώ 
τώ  λόγω αύτη κατεΐχεν υπό τό κράτος αυ

τής άπάσας τάς ένεργείας αΰτοϋ, καί όμως 

δέν παρέσυρεν αυτόν έπί τοσοϋτον’ διότι συμ
βαίνει πάντοτε  ό ,τ ι  καί εϊς τάς φυσικάς ένερ
γείας, « ή έπίδρασις νά παρακολουθήται ύπό 
τής άντιδράσεως » καθώς λέγει καί δ Mon
tesquieu  (Esprit des  Lois,  Iivre 5, p. 40 ) ,  

επομένως ό άνθρωπος εϊς τάς ένεργείας αΰτοϋ 
νά προσεγγίζη καί νά καθοδηγήται πρός τον 
ορθόν λόγον ύπό τής άνάγκης.

Ή  πρώτη άρα άφορμή τών επιδρομών ύ- 
πήρξεν ή πλεονεξία’ αί έπιδρομαι έπήνεγκον 

τάς μεταναστεύσεις, αί δέ μεταναστεύσεις 
τάς άποικίας. Ούτως έξηγεΐται ή ύπό τών 
Θεσσαλών κατάληψις τής Θεσσαλίας καί ή

μετανάστευσις τών Λοκρών' ή ύπό τών Δω
ριέων κατάληψις τής Πελοποννήσου καί ή με -  
τανάστευσις τών ’Αχαιών καί Ίώνων, δ ι’ ής 
κατελήφθη άπασα ή άπό τοϋ Πόντου παρά
λιος χώρα τής μικράς ’Ασίας μέχρι τής κάτω 
Κιλικίας, ήτοι τής Παμφιλίας, έν ή ήκμασαν 

τοσαϋται πόλεις καί ώς πρός τάς τέχνας,  και 
ώς πρός τάς έπ ιστήμας, καί ώς πρός τό εμ
πόρων καί τον πλούτον.

Ό  άνθρωπος, άπαλλαττόμενος πάσης έξω- 
τερικής πιέσεως, ήτις έξουδετεροΐ τήν πρός 
τήν πατρ ίδα  αΰτοϋ αγάπην, γινώσκει νά κα -  
νονίζη τάς ένεργείας αύτοϋ καί νά θέτϊ] θε
μέλια κοινωνικού βίου ύγια καί ύπό παντοίας 
έπόψεις συνετά, διδασκόμενος ύπό τής πείρας 
καί τής άνάγκης καί καθοδηγούμενος ύπό 
τοϋ κ α τά  βαθμόν, διά τής δυνάμεως τής συγ- 
κρίσεως καί συζεύξεως, άναπτυσσομένου αύ
τοϋ λόγου.

Αί μεταναστεύσεις αύται εφερον παρά τοΐς 
Έ λ λ η σ ι  πάντοτε  τον άποικιακόν χαρακτήρα, 
ώς θέλομεν ϊδεΐ' διότι και άκουσίως μετανα- 
στεύοντες οί "Ελληνες ώρμώντο πάντοτε  άπό 
φιλίας τίνος πόλεως' διότι τοϋτο ήν παρ’ αΰ- 
τοΐς νόμιμον.

'Η φιλία πόλις έκείνη παρείχε τοΐς μ ετα -  
ναστεύουσιν άπό τοϋ Πρυτανείου αύτής τό 
εφέστιον πϋρ, όπερ έκαλεΐτο ά φ i δ ρ υ μ  α. 
’'Ε τ ι  δέ τον ιερέα, καί τον ιδρυτήν, όστις μετά  
θάνατον έτ ιμ ατο  ώς ήρως έν τή  άποικία 
(Θουκ. βιβλ. 2). Οΰτοι δέ άπέκτα  δ ικα ιώ ματα  
μητροπόλεως, μάλ ιστα  έάν καί τινες τών 
εαυτής πολιτών συμμετεΐχον τής άποικίας.

Τά δ ικα ιώ ματα  δέ τα ϋ τα  ήσαν βεβαίως 
ούχί π Ο Λ ίτικά  άλλά κοινωνικά καί μάλλον 
ηθικά. Έπεφυλάσσετο φέρ’ εϊπεΐν ή προεδρεία 
£ν έπισήμοις Ιορταΐς τοΐς άπό τής μητροπό
λεως καλουμένοις θεωροΐς, καί έτηρείτο ξενία 
τ ις ,  ήτοι στενή σχέσις μεταξύ  άποικίας xa't 
μητροπόλεως, ήτις έπηύξανε τάς εϊς τήν μ η -



τρόπολιν ώφελεία; διά τίνος συναλλαγή; ώς 
έχ ί  το πλεΐστον εμπορικής.Ουτω δε παρεϊχεν 

έκάστη άποικία σέβας θυγατρδς προς μητέρα? 
διευκολύνουσα το έμπόριον καί μεταβιβάζου- 
παν  ειτε ταλάσιον, η μηχανής,  η τέχνης έρ- 
γον εις τούς γείτονας αύτής λαούς και τά ν ά -  

παλιν.
Τό δε εφέστιον πϋρ παρά τοΐς άρχαίοις, 

Κύριοι, ητο ή μυστηριώδης εκείνη δύναμις ή 

συνδέουσα τον εις τά  πέρατα τής οικουμένης 
διεσπαρμένον Ε λληνισ μόν '  ήτο το ζώπυρον 
τοΰ έθνικοΰ πνεύματος' ητο ή άνάμνησις τής 
κοινής κ α τα γω γή ς '  ήτο ή πρώτη θρησκεία ή 
άναμιμνήσκουσα εις τον άνθρωπον οτι έπλά- 
σθη διά τήν τέχνην. Τοσοΰτον δε έκράτε; τον 

"Ελληνα προσκεκολλημένον εις τ ά  πάτρ ια  
ώστε νά θεωρή και υβριν άνήκεστον, έάν άπέ- 
διδον αύτώ έτέραν καταγω γήν ,  έτέραν γ λ ώ σ 
σαν, έτέραν θρησκείαν, ετερα ήθη (Θουκ. βιβ. 
β '. σ. 112) .

ΓΗ Ε σ τ ί α  ην παρά τοΐς άρχαίοις, Κύριοι, 
ένωτική τις άλυσις συνδέουσα τούς εις τά  π έ 
ρατα  τής οικουμένης διεσπαρμένους "Ελληνας, 
Εις τ ά  πέρατα  τής  οικουμένης ! καί διά τ ί  
ο χ ι ; Λέγει δέ που καί Στράβων : « Τήν δε 
» Μαλάκην τή  Μαινάκνι τινες τήν αύτήν νο- 
» μίζουσιν, *̂ ν ύστάτην τών Φωκα'ίκών π ό -  
» λεο»ν προς δύσει κειμένην παρειλήφαμεν· 
» ούκ έστι δ ’ ά λ λ ’ έκείνη μέν άπωτέρω τής 
» Κάλπης έστι κατεσκαμμένη, τ ά  δ ’ ίχνη 
» σώζουσα Ιλληνικής πόλεως.»

Ποΰ δε ην αύτη ή Μ αλάκη ; πέραν τής τών 
Ίβήρων χώρας προς τόν ’Ωκεανόν ! Καί πάλιν 
άλλαχοΰ ' « ’Εκπλέουσιν ούν εκ τής ήμετέρας 
» θαλάττης  εις τήν έξω δεξιάν έστι τοΰτο 
» καί προς αύτό Καρτη'ία πόλις άξιόλογος 
» καί παλα ιά .  . . . ένιοι δέ καί 'Ηρακλέους 
» κ τ ίσ μ α  λέγουσι,ν αύτήν, ην Ιστ ι  καί Τιμό- 
» θεος, δς φησι καί Ήράκλειαν όνομάζεσθαι 
» τό παλαιόν, δείκνυσθαί τε  μέγαν περίβολον

» καί νεώσοικους.» (βιβλ γ .  σελ. 1 1 8 , 1 5 ) .
Φύσει ναυτίλοι οί "Ελληνες, καί διαπλέον- 

τες τάς θαλάσσας χάριν εμπορίας, κατενόουν 

εκ τοΰ σύνεγγυς, ώς έκ τής τότε  κ α τ ’ άνά- 
γκην άκτοπλοΐας, τάς επικαίρους θέσεις πρός 
τε  τήν έμπορείαν καί τήν κατάκτησιν ' προς 
τοΰτο δέ ούδεμίαν περίστασιν άφινον νά τούς 
διαφεύγη. ’ ΐΐσαν άξιοι μαθηταί τών δ ιδα
σκάλων αυτών Φοινίκων προς οδς καί εις δ ια -  

πληκτισμούς πολλούς πολλάκις προς δυσμάς 
έρρωμένως κατήρχοντο. Καί τοιοΰτο μέν το 

πρώτον είδος τών άποικιών. Πρίν δ ’ ·?) προβώ- 
μεν εις τό δεύτερον είδος, προσθέτομέν τινα 

περί άοομοιώσεως, ήτις έπεκράτει έν εποχή 

βεβυθισμένη ώς έπί το πλεΐστον εις το σκό
τος τών ά π ω τά τω  αιώνων.

Είναι άναντίρρητον οτι  πασα έθνική άφο- 

μοίωσις τότε  μόνον αποβαίνει κατορθωτή, ό
ταν  κατορθωθ/i καί ή συγχώνευσις τών δ ια 
λέκτων τών διαφόρων φυλών' καί ότι έθνη ά- 
πολέσαντα τήν γλώσσαν, ?ι μή έχοντα φιλο

λογίαν άφωμοιώθησαν ευχερέστατα προς έτερα 
ών τάς γλώσσας ήσπάσαντο. Ταύτό δέ συμ
βαίνει καί εις τ ά  άτομα , άμα άποβαλόντα 
τήν γλώσσαν των, άπέβαλον καί τήν έθνικό- 
τ η τ ά  των" διότι ή άποβολή τής γλώσσης εί
ναι το  πρώτον βήμα προς τήν άποβολήν τών 
παραδόσεων καί τής θρησκείας. 'Η γλώσσα 
λοιπόν εκπροσωπεί τ ά  ήθη καί έθιμα, αυτη 
δέ καί μόνη είναι ό πυρήν τής εθνικής ένώ- 
σεως.’Αλλά δύνανταί τινες ν’ άντιτάξωσιν : Οί 
Εβραίοι άπέβαλον τήν εαυτών γλώσσαν, άρα 
δέν είναι Ε β ρ α ίο ι ; Ναι, επαναλαμβάνομεν 

αύτοις, οί Εβραίο ι είναι καί θά ήναι Εβραίοι 
εις αιώνα τον άπαντα ' διότι έσχήκασι καί 
φιλολογίαν καί γλώσσαν καί ιστορίαν πρός 
ήν εισί προσκεκολλημένοι ώς εκλεκτός τοΰ 
θεοΰ λαός. Οί θεόσδοτοι παρ’ αύτοις νόμοι 
είναι ό ,τ ι  τό ιερόν πΰρ τής 'Εστίας παρά τοϊς 

"Ελλησιν. Ά λ λ ’ οί Εβραίοι είναι ό πρωτότυ

πος λαός τής υφηλίου. Είνε δέ κατάδηλον 
άλλως ότι έν τή  πάλα ι Έ λ λ ά δ ι  διάφορα Πε
λασγικά φΰλα, Κάρες, φέρ’ είπεΐν, Λέλεγες, 
Κούρητες, Μολοσσοί, Δόλοπες, ’Αρκάδες, Αο- 
κροί, κ τλ .  συνεχωνεύθησαν πρός τάς τέσσαρας 

φυλάς καί άφωμοιώθησαν αύταΐς ' a t  δέ φυ- 
λα ί αύται έξεπροσώπησαν κατά  διαφόρους 
έποχάς καί άλλεπαλλήλως τήν χώραν έν τή 
διεθνεΐ αύτής σχέσει, μέχρις οΰ έπεκράτησε 
τό ελληνικόν όνομα, φυλής σχετικώς ούχί πο 
λυπληθοΰς αλλά κραταιας καί συνετής, ήτις 
συγχωνεύσασα εις έαυτήν και έξουδετερώσ»σα 

τάς κ α τ ’ ιδίαν τών άλλων φυλών ενεργείας, 
π αρήγαγε τήν π ά λ α ι 'Ε λ λ ά δ α ,  (βουκ. βιβλ. 1 
§ 3) έτοίμην ΐνα ύττοδεχΟή τάς πολυπληθείς 
τοΰ Μήδου φάλαγγας έν Θερμοπύλαις, έν 
ΙΙλαταιαΐς καί έν Σαλαμϊνι. Οία δέ κατοοθώ- 
μ α τ α  έν ttj βραχυχρονίω ταύττ) ενώσει αυτής 
ή Ε λ λ ά ς  έπετέλεσε δια τοΰ ήρωϊσμοΰ καί 
τ ή ;  αύταπαρνήσεως, διά τής φιλίας καί τής 
συγκεντρώσεω; ! Ά λ λ ’ άμα παύσασα ή άνα- 
στείλασα τήν συγκέντρωσίν της διά τής ερι- 

δος, ήτις προύκάλεσε τον χωρισμόν καί τήν 
άντιζηλίαν  τών δύω φυλών, εΐδομεν αύτήν 
περιελθοΰσαν εις τοσοΰτον έξευτελισαόν, ως-ε 
καί νά κολακεύη τον μέγαν βασιλέα, όστις 

τ ά χ ισ τ α  κατενόησεν οτι ή διαίρεσις μόνη κρα
τε ί  τούς "Ελληνας εις αδυναμίαν, καί έπερόώ-
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σθη εις τήν άνάκτησιν τών άπολεσθέντων. Ί ί  
πολιτική αύτη διαίρεσις κατέστη ή αρχή καί 
δόξα τών δημαγω γώ ν τοΰ έθνους, καί έφηρ- 
μόσθη τό από τούτου κατά  γράμμα εις τήν 
πολιτικήν αύτών πορείαν μέχρι τής εντελούς 
τ ή ;  Ε λ λ ά δ ο ς  παρακμής. Ά λ λ ’ έπανέλθωμνν 
ΐ ’.; το θεμα τοΰ λόγου ήν.ών.

At ποώται άποικίαι,  Κύριοι, εις πλοΰτον 
καί όλβον περιγενόμεναι, ετι δέ καί δύναμιν, 

•ήρξαντό ίδρύουσαι εμπορεία εν τε τώ  Εύξείνω 
πρός Ά νατολάς καί έν ταΐς λοιπαΐς Οαλάσ- 
σχις πρός δυσμάς. Τά-δ’ έμποβεΐα ταΰτα  ησαν

οί πρόσκοποι τών μετά  τα ΰ τα  έπερχομένων 

έποικιών, αΐτινες έγίνοντο καί έν πλείονι έπι- 
σημότητι.

Έ ν  αύταΐς ψηφιζομένης τίνος αποικίας ή- 
ρωτατο τό πρώτον τό μαντεΐον. Άποφαινομέ- 
νου δέ τούτου ό'λβον καί δύναμή ,  έξελέγετο 

ό άρχων η οίκίτωρ καί 5 ίερεύς. 'Ο οίκίτωρ, 
ώς εικός, ήν τις τών διαπρεπόντων έπί συνέσε'· 
πολιτών, εις 8ν άνετίθετο ή άποκατάστασις 
έν τϊ) νέα χώρα τοσούτων άποίκων' μαρτυρεί 

δέ τοΰτο ότι άπενέμοντο αύτώ καί τ ιμ α ί  έξαι- 
ρετικαί, καί ήρχε μέν έν όσω έζη έν τή  νέα 

πατρ ίδ ι ,  έτ ιματο  δέ μετά  θάνατον ώς ηρως 

πολιοΰχος προσφερομένων αύτώ έτ ι  καί θυ

σιών καί έναγισμών ένιαυσίων. Τό άφίδρυμα 
έχορηγεϊτο αύτώ από τοΰ βωμοΰ τοΰ Πρυτα
νείου τής πόλεως μετά  τά  όρκια. Ά πέπλεον δέ 
οί μέν δαπάνη τής πόλεως, οί δέ τοΰ οΐκίτο- 
ρος, οί δε καί ιδίαις δαπάναις. Έ ά ν  δέ τις 
έπεθύμει μέν νά συμμεθέξη τ·^ άποικία, δέν 
ήθελεν όμως νά έγκαταλείψη καί τήν παλαιάν 
πατρ ίδα ,  ώφειλε νά πληρώσγι ώρισμένον τι 
ποσόν χρημάτων τή μητροπόλει όπως μείνη 
έν αύτη ώς πολίτης (Θουκ. βιβλ. 1. 27).

Οί άποικοι λοιπόν άπέπλεον φέροντες μεθ’ 
εαυτών τον οίκίτορα καί τον ίερέα' άπέπλεον 
δέ πλήρεις χρηστών έλπίδων πρός τήν νέαν 
αυτών πατρ ίδα , ής είχον τήν γνώσιν, συνο- 
δευόμενοι υπό τών εύχών τών ύπολειπομένων. 
Ένεκαθίσταντο δέ εις αύτήν, ήτις εως τότε 
ή καλύβας τινάς άλιέων περιείχε, ή έμπορεΐόν 

τ ι  άσημον ήτο. Έδεσμεύοντο όμοις ούτοι 
κατά  τά  όρκια υπό υποχρεώσεων πρός τήν 
μητρόπολιν πλειόνων μέν ηθικών, άλλ’ at υ
ποχρεώσεις αύται δέν ίσχυον νά δεσμεύσωσι 
τήν έλευθερίαν αύτών, ούδέ τήν άνάπτυξιν 
ν’ άποκωλύσωσι, διότι σύν τώ  χρόνω προϊόντι 
καθίσταντο πασαι τ ιμ ητ ικ α ί  μόνον.

Αί υποχρεώσεις δέ αύται ήσαν αί εξής' Δεν 
ήδύνατο π. χ .  ή άποικία νά κηρύξνι πόλεμον



άνευ τή ;  άδειας τής μητροπόλεως, ουδέ νά 
συνάψν) συμμαχίαν μ ε τ ’ άλλης πόλεω;. Έ ά ν  
δε έτέρα τις πόλις έκήρυττεν αύτη πόλεμον, 
•ή μητρόπολης ήν υπόχρεους νά σπεύση ώς σύμ
μ α χ ο ;  καί μήτηρ εις βοήθειαν τή ;  θυγατρό; 
αυτής αποικίας (Διόδ. Σικελ. βιβλ. Ις-' 229)  
(Θουκ. βιβλ. 1, 24).  Δεν ήδύνατο έτι νά πέμ- 
ψ·(1 αποικίαν καί αύτη άνευ τής άδεία; τή ;  
μητροπόλεως' εάν δε έψηφίζετο τοιαύτη υπό 

τή ;  άνάγκης, ώοειλε νά λάβη το ’Εφέστιον 

πυρ από τής μητροπόλεως αυτής, έτ ι  δέ τον 
οικίτορα καί τον Εερέα. 'II δε παράβασι; τών 
τοιούτων καθηκόντων έξάπτουσα τά  πάθη ε
πέφερε πολλάκι;  πόλεμον μεταξύ άποικία; 
καί μητροπόλεως, οστι; συνετάραττε καί άλ
λα ; καί πολλάκις έγίνετο άφορμή καί εμφυ
λίου πολέμου, ώς διδασκόαεθα τοΰτο εκ τοΰ 
προς Κερκυραίους τών Κόρινθίων πολέμου.. 
’Εάν δε τις άποικία έγγονος έτέοας πολε- 

μουμένη καί δεινώ; πάσχουσα έπεκαλεΐτο 
τήν προστασίαν τή ;  έαυτή; μητρόπολεως κα!· 
άπετύγχανεν ,  έδικαιοΰτο νά έπεκαλεσθ·^ τήν 
προστασίαν τ ή ;  προμήτορος αυτής μητροπό- 
λεοις.

Ά λ λ ά  παρά τοΐς άρχαίοι;, Κύριοί, έπεκρά- 
τει καί έτερό; τ ι ;  πολίτικο ;,  μεταξύ τών 
πολιτειών μέν δεσμό; τών συμμάχων, άλλά 
καί μεταξύ  άποίκου καί μητροπόλεω;. " 0 -  
π ω ;  ή μητρόπολι; η ή άρχουσα πόλι; ήναι 
έν γνώσει τή ;  τε  δυνάμεω; καί τών διαθέ
σεων τ ή ;  θυγατρος αύτη; άποικίας, ?ι τής 

συμμάχου αύτής πόλεως, έτήρει έν αύτ?) καί 
οικείου; προξένους ώ; τοΰτο καταφαίνεται έν 
τώ  έ ;ή ;  : « Πρόξενοι Αθηναίων μηνυταί γ ί -  
« γνο^νται το ΐ;  Α θηναίοι;  ότι Μιτηλήναΐοι 
« ξυνοικίζουσι τήν Λέσβον εί; τήν Μιτηλήνην 
« βία. » (Θουκ. βιβλ. γ \  § β). Πιστεύομεν έν- 

ταΰθα ότι επειδή αί άποικίαι πολλάκι;  έλάμ- 
βανον άνάπτυξιν ταχε ΐαν  ώστε καί τά χ ισ τα  
άπέβχινον πάντ?] ελεύθερα;, ώς προς τάς ε-

ξωτερικάς αυτών σχέσεις, αί μητροπόλει; 
προνοοΰσαι έτήρουν σχέσει; στενωτέρα; προς 
αύτά ; διά τής άρχούσης μερίδος η τής έπ ι-  
κρατεσιέρας τών άποίκων. Καί τοΰτο όπως 
διατηρώσι διαρκή τήν εαυτών επιρροήν επί 

τής άποικίας. Ά λ λ ’ αί προξενεία! δεν άπέ-  
βλεπον βεβαίως εϊ; τοΰτο καί μόνον' οί κ α 
τά  πόλεις πρόξενοι ε ΐ /ον το καθήκον νά 
διευκολύνωσι τάς υποθέσεις τών συμπολιτών 
των προς τάς καθεστώσας άρχά; τής άποι
κίας, ή τής συμμάχου πόλεως, ώς προς-άται 
καί νά ύποδέχωνται αύτού; ώ; εί; ξενίαν 

προνοοΰντε; περί παντός ό ,τ ι  άπέβλεπε τήν 
άσφάλειαν τών ξένοιν των. Ή  προξενιά διέ
φερε τή ;  ξενία; καθ’ όσον ή μέν είχε καί πο- 
λιτικόν χαρακτήρα, ή δε ίδιωτικόν μόνον.

Τήν ενότητα λοιπόν τοΰ Ελληνικού  έθνους 
άπετέλει το πάλαι ή γλώσσα καί τά  ήθη, αί 

σχέσεις καί το πρός τά  πάτρια σέβας. (Θουκ. 
βιβλ. 1. 85) .  Ά λ λ ά  τα ΰ τα  πάντα  δέν ήρκε- 
σαν νά παραστήσωσι τήν Ε λ λ ά δ α  υπό τήν 
πολιτικήν έποψιν κράτος ισχυρόν καί ά κ α τα -  
μάχητον,  διότι ή πολιτική ένότη; έλειπεν έν 
αύτ·?ι. "Οπου ή πολιτική ένότη; λείπει, λεί
πει καί ή δύναμις, διακινδυνεύει δέ καί ή ε
λευθερία. Ό ρθοτάτην δέ παρατήρησιν ποιεί 

καί ο Ηρόδοτος περί τών Θρακών όμιλών, 
ότι ήθελον είσθαι έθνος μέγα καί κρατα ιότα-  
τον εάν έκέκτηντο καί πολιτικήν τινα ενότη
τα. ('Ηροδ. βιβλ. 3 ).

Αί άποικίαι, εί καί έπέμποντο πρός αύξη- 
σιν τής δυνάμεως τή ;  μητροπόλεω;, ούχ ή τ -  
τον τ ά χ ισ τ α  έχειραφετοΰντο, οί δέ π ο λ ιτ ι 
κοί δεσμοί έχαλαροΰντο, και μόνον ή ηθική 
συνάφεια παοέμενεν άπό σέβας καθέπερ προ- 
έφημεν προ; τά  πάτρια . Ο ίαδήποτε δέ καί 
αν ητο ή σχέσις μεταξύ μητροπόλεω; καί ά 
ποικία;,  ή άποικία έθεώρει καθήκον αυτή; ίε- 
ρόν, εάν έτέλει εορτήν τ ινα  πάνδημον, νά κα -  
λέση θεωρού; άπό τή ;  μητροπόλεως αύτής-,

οΐτινες καί κατήρχοντο τών ιερών νενομισμέ- 
να γέρα λαμβάνοντες (Έρόδ. βιβλ. 1, 2ο).  
"Οπως όμως έννοήστί τις εις οίον σημεΐον ε- 

φθασαν αί άποικίαι, είς οίον άριθμόν, είς οιαν 
εκτασιν, ας μοί έπιτρέψη τό φιλόμουσον ά- 
κοοατήοιον ΐνα ποιήσω κατάλογον τών κυ- 
ριωτέρων άποικιών, αιτινες συνήψαν τήν Ε λ 
λάδα μετά  τών άλλων εθνών, καί έξήραν τό 
Ελληνικόν  δνομα είς δόξαν άναφαίρετον καί 

είς άνεξίτηλον κλέος.
’Εάν άπό τής άνατολικής πλευράς τοΰ 

Πόντου άξιο μεν εύθεΐαν μέχρι τοΰ Ίωνικοΰ 
κόλπου έξωθέν τής έπικρατείας τοΰ Εύφρά- 
του, θέλομεν σχηματίσει τραπέζιον εχον πεν 
ταπλάσιον περίπου εμβαδόν, ή ή Ε λ λ ά ς  ά -  

πασα. Έ ν  αύτώ άρχόμενοι άπό τής ΒΑ πλευ

ράς τοΰ Πόντου καί βαίνοντες πρός Δυσμάς 
άπαντώμεν τά  έξής παράλια έθνη, τούς Φρύ— 
γας, τούς Παφλαγόνας, τού; Βιθυνού;, τούς 

Μυσούς, τούς Λυδούς, τούς Καρας, τούς Λυ- 

κίους, τούς Κίλικας. Έ ν  δέ τώ  μέσω τούς 
Φρύγας, τούς ΙΙισίδας, τού; Λυκαονίους, καί 
πρός άνατολά; τούτων τού; Καππαδόκας.Τού- 
τίον τά  παράλια υπέστησαν τό κ α τ ’ άρχάς, 

οίον εϊπεΐν, τήν επιδρομήν τών Ε λ λ ή νω ν ,  εί 
καί τ ά  μέν αυτών παρέσχον ξενίαν, τά  δε 

καί άντίστασιν.
Μετά τήν μετανάστευσιν λοιπόν τών Αίο- 

λέων, Ίώνων καί Δωριέων τήν γενομένην ό- 

λίγον μετά τά  Τρωϊκά κατελήφθησαν τό 
πρώτον ή Μυσία, ή Λυδία καί ή Καρία μετά  
τών παρακειμένων αύτα ι;  νήσων, έν αίς καί 
ή Ρόδος καί ή Κώς, εί καί αύται είχον καί 
προ τών Τρωικών άποίκους. Αί άποικίαι δέ 
αύται άπετέλεσαν τάς συμπολιτείας τής Αίο- 
λίδος, τ ή ς ’Ιωνίας καί τής Δωρίδος. Α κολού
θως δέ διά νέων άποικιών κατελήφθη καί ή 
Βιθυνία καί ή Παφλαγονία καί 5 Πόντος έν
θα, καί άπό τών προϊστορικών έτ ι  χρόνων, υ

πήρχαν εμπορεία τινα άσθενή καί υποκείμενα

είς τούς βαρβάρους, ώσπερ εικάζεται έκ τοΰ 
περί Αργοναυτών μύθου.

Διέπρεψαν δι’ έν αύταΐς ή Χαλκιδών άποι
κία τών Μεγαρέων, είτα ή Κήζικο; άποικία 
τών Μιλησίων, αί Κολωσσαί, ή Φώκαια, ή 
Κύμη, ή Σμύρνα, αί Κλαζομεναί, αί Έρυθραί, 
ή ’'Εφεσο;, ή Μίλητος ή Κέως, ή Κολοφών, ή 

Πριήνη, ή Μυοΰς, ή Λέβεδος, ή Αλικαρνασσός 
ή πατρ ί;  τοΰ 'Προδότου καί τά  Πάταρα. Έ κ  

δε τών νήσcov ή Χίος, ή Λέσβος., ή Σάμος, ή 

Ρόδος, καί ή Κώς.
Βραδύτερον κατελήφθη δ’ ετέρων άποικιών 

άπας ό Πόντο; καί ή Βιθυνία έν οίς διέπρε
ψαν ή 'Ηράκλεια, ή ’Ά μαστρος, ή Σήσαμος, 
τό Κότυρον, ή Κρώμη καί ή Τϊος. Ε ίτα  δέ ή 
Σ ινώπη, έν ή, έγεννήθη ο Διογένης ί  Σινω- 
πεύς, Τιμόθεος 6 πατρίων, Δίφιλος ό κω μ ι

κός καί Βάτων ο τά  Περσικά γράψας. Ε ίτα  
Ά μισός καί Σιδήνη έν ή έγεννήθη δ Διονυσό- 
δωρο;. 'II Νικομήδεια καί ή ’Α στακός ,  άποι- 
κίαι ούσαι τών Μεγαρέων. 'Π  Λίβυσσα, αί 
Πρασιαί καί ή Ά π ά μ ε ια .  Ε ίτα  ή Μίρλεια ά 
ποικία Κολοφωνίων έγγύ ; τ ή ;  Προύσης κει- 
μένη. Ε ίτα  Εύμένεια, ή Σύναδα, ή Λάμψα- 

κος, ή Ά βυδος ,  ή Αφροδίσιας, αί Κολοσσαί, 
τό Θεμισώνιον, ό Σαναός καί ή Μητρόπολις. 
Κάτωθεν δε τούτων ή Α πολλω ν ία ,  τό Ά δρα-  
μύτιον καί ή Λυδιάς. Ε ίτα  Η ράκλεια  (αί Κυ- 
δωνίαΟ ή Μαγνησία, ή Κυσσό;,' ή Α ττά λ ε ια  
καί ή Πέργαμος, ήτις βραδύτερον κατέστη ή 
έ'δοα τών βασιλέων Εύμένους καί Ά τ τ ά λ ο υ '  
ετι δέ βραδύτερον έκλε'ί'σθη διά τήν πλουσίαν 
βιβλιοθήκην της καί διά τήν κατασκευήν τής 

Περγαμηνή; κληθείση; διφθέρα.;, ή χάρτου ά -  
μιλλωμένου προ; τον α ιγυπτιακόν Πάπυρον. 
Έ ν  αύτη έγεννήθη ό Γαληνό; καί ό ρήτωρ 
Απολλόδωρο;. Έ ν  δε τώ  Πόντω ηκμασαν ή 
Πολεμονία, ή Τρίπολι; ,  ή Κεράσου;, ή Τρα- 
πεζοΰ; κτλ. Διά δέ τών άνωτέρω άποικιών 
άπασα ή Μικρά Ά σία  έξελληνίσδη, η συνεδέθη



τοσοΰτον στενώ; μετά  τής μητρός Ε λλ άδος  
ώστε έπί τών Μακεδονικών χρόνων, δτε ό ’Α
λέξανδρο; διέβη τον Ε λλ ήσποντον ,  οΰ μικρόν 
συνετέλεσεν εις το νά διευκολύνη την πορείαν 

αύτοΰ προς την Περσίαν. Διότι αληθώς, πλήν 
τής εν Γρανικώ πεισματώδους μάχης ,  ούδέν 
έτερον πρόσκομμα άπήντησεν 6 μέγας εκείνος 
ανηρ, η το  εν Ίσσοΐς της Κιλικίας.

Αί δέ εν τώ  κέντρω της χώρα; ταύτης κεί- 
μεναι πόλεις, οίον Λαοδίκεια ή κατασ καμ μέ
νη' Καισαρεία έν ή έγεννήθη δ μέγας Βασί

λειος' Ναζιανζός καί Μεγαλούπολις η μετονο- 
μασθεϊσα Σεβαστία ' Τοκάτα καί ’Αμάσεια έν 
ή έγεννήθη ό Στράβων καί Μιθριδάτης, ήσαν 
πόλεις έςελληνισμέναι, μ εγάλα ι  καί πολυάν
θρωποι.

Έ ν  άπάσαις ταΐς άποικίαις ταύτα ις  τό ε
θνικόν φρόνημα, Κύριοι, ήνθει καί η εθνική 
υπερηφάνεια ή κ μ α ζε /Η  ήθική αυτών έπί τοΐς 

γε ίτοσιν  έπενέργεια, ή καθ’ όλην καί κ α τ ’ ή 
θος φορά της διανοίας ή την άνύψωσιν τοΰ 

ανθρώπου προτιθεμένη διά της άναπτύξεως 

καί καλλιεργείας τοΰ πνεύματος, καθίστων 
αυτά ; υπόδειγμα π ολ ιτε ία ;  καί έπέσυρον έν 
αύτα ι;  τό σέβας καί τήν ύπόληψιν τών βαρ
βάρων, διευκολυνόντων έτι αύτάς καί εις νέας 

πέραν τοΰ σημείου τούτου αποικίας. Ούτο> 
π .  χ .  ή Βορυσθένη παρά τάς έκβολάς τοΰ 
Βορυσθένους ην κτίσμα Μιλησίων. Ή  Χερσό
νησος, ήτις ην αυτόνομος πόλις,  ην κτ ίσμα  
τών έν Πόντω Η ρακλειω τώ ν έν τή  Ταυρικνί 
Χερσονήσω. Έ ν  δε τώ  Τανάΐδι πο τα μ ώ  έκει- 
το  πόλις Τάναϊς κτ ίσμ α  τών περί τόν Κιμέ- 
ριον Βόσπορον οίκούντων Ε λ λ ή νω ν  (Στρ.β ιβλ. 
ιά σελ. 6 9 2 ) .  Εις δε τήν Άζοφικήν θάλασ

σαν τό  έμπόριον τών Κλαζομενών υπερεΐχεν 
ιδίως' ή δε έπιρροή αύτών κατεχόντω ν  τήν 
Κιμμερικήν Κώμην ώς όρμητήριον εις τήν Ά 
ζοφικήν, τοσοΰτον ισχυεν ώς-ε καί σκοπιάς τ ι -  

νας ίδρυσαν έν τώ  παράπλω της Άζοφική;,

ενθα έκειντο αί πόλε ις ’Αχαιοί, Ζυγοί καί Η ν ί 
οχοι. Παρά τό ίερόν δέ καλούμενον στόμα τοΰ 
ίστρου εκειτο πολύχνιον τών Μιλησίων yi -  

στρος όνομαζόμενον. Ά λ λ α ι  δέ πόλεις ήσαν ή 

Κάλατος κτίσμα τών 'Ηρακλειωτών. Ή  ’Α
πολλωνία κτ ίσμα  τών Μιλησίων. Οί Κρουνοί ( 

ή Όδυσσός, ή Ναύλοχος ή μετονομασθεισα 
Σιλυμβρία κ τ ίσ μ α  Μεγαρέων, καί ή ’Αγχίος- 
λος κτ ίσμα  τών ’Απολλωνιατών.

Ά π α σ α ι  αύται αί άποικίαι άπώλοντο καί 
άπώλοντο άδίκως. ’Αλλά τίς ή α ι τ ί α ; Ά ς  
δμολογήσωμεν πάλιν τώ  Στράβωνι λέγοντι* 

«Αιτία ήν, τό  διασπάσθαι κατά πόλεις». Ή  
αντιζηλία  καί ή άμιλλα νά διαπρέψωσι κατά  
πόλεις, 5 πλοΰτος καί ή ’Ασιατική μαλθακό- 
της καί πολυτέλεια είς ήν άκατάσχετοι έρρί- 
φθησαν, ή διαφθορά τών ηθών καί ή ιδ ιοτέ
λεια, άφηρεσαν ά π ’αύτών τό άρειμάνιον ήθος, 
ώστε νά άρκεσθώσιν είς ημιτελή τινα αυτο
νομίαν, ήτις άπό φοοολογουμένην κατήντησεν 
υποτελής. Άφηρεσαν λέγομεν τό άρειμάνιον 
ήθος καί μ ε τ ’ αύτοΰ τόν πρός τ ά  καλά ζήλον, 
8ν εμπνέει ή καί τον νΑρην έκπροσωποΰσα Θεά 
της σοφίας. Καί τήν κατάστασιν ταύτην 3- 
φείλει ή Ε λ λ ά ς  είς τήν σοφιστικήν πολιτι^  
κήν, είς τούς δημαγωγούς, είς τούς άρχοντας 

αύτής. Οί γεννάδαι ούτοι, ατομ ικά πάντοτε  
συμφέροντα έπιδιώκοντες καί ύπό τόν μ α ν 
δύαν τής υποκρισίας κρυπτόμενοι, διΐστων καί 
συνετάραττον τάς πόλεις, διηρέθιζον αύτάς 
κ α τ ’ άλλήλιον χάριν της κακώς έννοουμένης 

αυτονομίας, καί άπέσπων αύτάς άπό της έ- 
θνικής ένότητος ώς λάφυρα τών άγώνων των. 
Ούδέν δε έμελλεν αΰτοΐς αν έφόρουν καί τ ή -  
βεναν πολλάκις ή ήσπάζοντο τούς πόδας 
κραταιοΰ τίνος μονάρχου, ήρκει μόνον αυτοί 
νά ήσαν δυνατοί πρός τό ομόφυλον.

Ά λ λ ’ όπως συμπληρώσωμεν, Κύριοι, τό μέ
ρος τοΰτο τών αποικιών οφείλομεν νά άνά- 
φέρωμεν καί τάς πρός Δύσιν αποικίας, αιτ',-

νες άπετέλουν τήν μεγάλην έπονομασθεΐσαν 
Ε λ λ ά δ α .

Αί πρός δύσιν άποικίαι έδόξασαν ωσαύ
τως καί έκλέϊσαν τό ελληνικόν όνομα, ύ- 
πεκυψαν όμως καί αΰταί είς τήν αύτήν Μοί
ραν, ήτις έπεβλήθη είς τήν άτυ χή  Ε λ λ ά δ α  

υπό τής έριδος.

Μεταξύ Σούκρωνος καί νέας Καρχηδόνος έν 
τή Ίβηρική έκειντο τρία πολίχν ια  τών Μασ- 

σαλιωτών ού πολύ άπωθεν τοΰ ποταμοΰ κα

τ ά  τήν μαρτυρίαν τοΰ Στράβωνος. Πρός με
σημβρίαν δέ τής Γαλλίας σώζεται καί νΰν έ- 
τ ι  άκμαία ή Μασσαλία κτίσμα τών Φωκαέ 
ων άλλοφωνοΰσα. Ί Ι  πόλις αυτη τοσαύτην ί- 
σχύν είς τά  γε ιτνιάζοντα εθνη τό πάλα ι  ε- 
σ / ε  καί τοσαύτην έπιρροήν έξήσκησεν, ώστε 
οί Γαλάται καί αυτά αύτών τά  συμβόλαια ελ
ληνιστί νά γράφω σι. Έ ν  αυτή αύξηθείσης 
τής Ρώμης έποτίσθησαν τό πρώτον πολλοί 
τών Ρωμαίων τά  νάματα  τής ελληνικής πα ι-  
δίας καί τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμοΰ. Μετ’ αυ
τής συνεμάχησεν ή Ρώμη κ α τά  τών Ριγίων, 
άδιαλλάκτων όντων γειτόνων,καί άπήλλαξεν 
αύτήν άπό τάς είσβολάς καί λεηλασίας τών 
βαρβάρων εκείνων. Ά λ λ ’ ή Μασσαλία, Κύριοι, 
άπέβαλε τήν αυτονομίαν καί τήν δύναμιν 

αύτής, διότι συνεμάχησε τώ  Πομπηίω κατά  
τοΰ Ιίαίσαρος. Έ κ τ ο τ ε  δέ υπέκυψεν είς τήν 
Ρωμαϊκήν κυριαρχίαν καί είς τήν μοίραν τών 
μ ετά  τα ΰ τα  αίοινων.

’Ά ς έλθωμεν ήδη άνατολικώτερον. Μετα
ξύ Βουτοίου τής Ραουέννας πόλισμα καί ή 
Σπίνα , λέγει ό Στράβίον, τό πάλα ι έλληνίς 
πόλις ένδοξος. 'Η δέ Ραουέννα ήν κ τ ίσ μ α  θεσ- 
σαλών (Στρ. βιβλ. 3. σελ. 2 9 2 ) .  'Η Κεραία 
ήν κτ ίσμα  Πελασγών έκ Θετταλίας. Ή  δέ 
Πίσα κτίσμα τών έν Πελοπονήσω Πισατών, οΐ- 
τινες έπιστρέφοντες έκ τοΰ Ίλ ίου  καί άπο-  
πλανηθέντες μετά  τοΰ Νέστορος κατήχθησαν 
θί μέν είς τό Μεταπόντιον, οί δέ είς τήν Πι-

σατιν όνομασθεΐσα πόλιν.
Ή  Ά γκ ώ ν  ήν κτίσμα τών φυγόντων τήν 

τυραννίανΔιονυσίου τοΰ τυράννου Συρακουσών. 

'Η δέ Κύμη, ητις ήν καί ή ά ρ /α ιο τά τη  ό
λων τών έν Ι τ α λ ί α  άποικιών, ήν κτίσμα 
Χαλκιδέων καί Κυμαίων. Αυτη εύδαιμονήσα- 
σα είς πλοΰτον καί δύναμιν έκτισε βραδύ- 
τερον τήν Δεκαιάρχειαν καί τήν Νεάπολιν, 
πρός ας προσετέθησαν καί τινες άποικοι Α 

θηναίοι καί Χαλκιδεΐς. Έ π ί  Στράβωνος έδεί- 
κνυτο καί μνήμα μιας τών Σειρήνων δηλ. τής 
Παρθενόπης,

Είς τόν Ποσειδωνιάτην κόλπον εγγύς, εκει- 
το ή Ε λ α ία  έν ή έγεννήθησαν Παρμενίδης 
καί Ζήνων οί Πυθαγορικοί. ^Ητο δέ αύτη ά
ποικία  τών Φωκαέων. Έ νταΰθα  ωσαύτως ε^ 
κειτο καί ή Πυξοΰς καί ή Λζος. Κατά μέν 
λοιπόν τήν Τυρρηνικήν θάλασσαν οί "Ελληνες 
ίσχυον ού μικρόν, εί καί έ'τερα έθνη ήμιλλών- 

το πρός αυτούς καί ιδία οί Αευκανοί καί Τυρ- 
ρηνοί’ άλλά κατά  τόν Ταραντϊνον κόλπον ο[ 
"Ελληνες έθαλασσοκράτουν.

Έ ν  τή  χώρα τών Βρετών εκειτο ή Τεμεση 
κ τίσμα Αίτωλών, καί τό Ίππόνιον  κ τ ίσ μ α  
τών Αοκρών. Τό δέ 'Ρήγιον έν ώ έτυράννησεν 

ό Άναξίλαος ήν κτίσμα τών Χαλκιδέων' 5 

τύραννος ούτος όπως άπαλλ.άξη τόν διάπλουν 
άπό τών λυμαινομένων αυτόν Τυρρηνών π ε ι
ρατών κατεσκεύασε καί ναύσταθμον μέ συ- 
χνάς περιοικίδας πόλεις. Έ νταΰθα  εκειτο ή 
Καΐνυς, τό 'Ηράκλειον, τό Ζεφύριον, ή Ζέγρα 
κ τ ίσ μ α τα  Αοκρών τών Έπιζεφυρείων. Τό 
Σκυλλήτιον κτίσμα ’Αθηναίων μεθ’β ήρχετο ή 
χώρα τών Κροτωνιατών, έν γ  ώκοΰντο ό Κρό
των, ή Σύβαρις, οί Θούριοι, τό Μεταπόντιον, 
6 Τάρας καί ή Ί α π υ γ ία ,  απασαι πόλεις μεγά- 
λαι καί πολυάνθρωποι, κτίσασαι έκάστη έ'τε
ρα μικρά πολύμνια περί αύτάς καί κρατήσα- 
σαι άπάσης τής Μεσημβρινής ’Ιταλίας. Ά ν α -  
τολικώς δέ τής Χερσονήσου ένθα ή χώρα τών



ΙΙευκεταίων ώκοϋντο ετεραι δύο πόλεις το 
Κάνωπον καί ή Ά ργυρ ίππα  κτ ίσ μ α τα  Διο-
μήδους.

Κατέλθωμεν ηδη έπί την Σικελίαν, όπως 
έπισκεφθώμεν την Μεσσήνην, το Ταυρομένιον, 

τήν Κατάνην, και τ ά ;  ένδοξους Συρακούσας. 

’Αρχαιότατα δε πολυσμάτ'ια έν Σικελία ήσαν 
τά  υπό Θεοκλέους τοϋ ’Αθηναίου κτισθέντα 
Μέναοα και Νάξος.i t  5 ~

Έ ς  δλων, Κύριοι, τών έν Σικελία πόλεων 

διέπρεψαν αί Συρακοΰσαι κατά  ·τε τον πλοϋ- 
τον και τήν δύναμιν’ διά τοϋτο και παράδοσίς 
τ ι ;  λέγει δ τ ι ,ό τ ε  ο ’Αρχίας δ θεμελιωτής τών 
Συρακουσών έχρατο έν Δελφοί;,  ταύτόν έποίει 
καί Μύσκελο; δ θεμελιωτή; τών Κροτώνων· 

Έρωτησάσης δ’ αυτούς τής Πυθίας δ ,τ ι  έπ ι-  
θυμοϋσιν εκάτεροι πλοϋτον η υγείαν ; άπεκρί- 
νατο, δ ρ.εν ’Αρχίας πλοϋτον, δ δέ Μύσκελος 
υγε.αν. Οΰτο) δ ’ άνεΐλεν αυτούς αίρεΐσθαι τον 

f/.έν τάς Συρακούσας έπικληθείσας, τον δέ 
τον Κρότωνα, και δ χρησμός ακριβέστατα έ- 
πληρώθη.

Ά λ λ ’ έν Σικελία ώκοϋντο έτι δ Ά κράγας,  
η Έ ν ν α ,  ή 'Ιμέρα, ή Γέλα, η Ιναλλίπολι;, ή 
Σεληνοϋς, ή Εύβοια, καί ή Αεοντίνη έν ω έ
γεννήθη Γοργίας δ Λεοντΐνος" έν δέ τοΐς νή
σοι; ή Αιπάρα, ήτις επ τά  ηρχε νήσων. Οΐαν 
έκτασιν το πά λα ι  έσχεν δ 'Ελληνισμός ! Έ άν  
δ ’ ως έπίμετρον προσθέσωμεν και τήν Κυρη
ναϊκήν περιλαμβάνουσαν τήν Βάοκαν, τήν 
Κυρήνην, τήν Παλίουρον, τήν Α πολλωνίαν, 

τήν Πτολεμαίδα, τήν Βερενίκην, άλλά προς 

τ ί  νά μακρηγορώμεν; Ά π α σ α ι  αύται αί ά -  

ποικίαι ήσαν τ ά χ α  άποτέλεσμα τή ;  έν Έ λ -  
λαδι πολυανθρωπία; μόνον; ουχί βεβαίως. 
Γινώσκομεν μεν δτι δι’ αυτών άπηλλάσσετο 
έκαστη μητρόπολις άπό τάς συνεπείας πλεο- 
ναζόντων άτόμων, aTtva αΰτη ώς μήτηρ δέν 
ήδύνατο νά διαθρέψη χωρίς νά υποστή τάς 

θλίψει; δεινών περισπασμών και στερήσεων,

ά λλ’ ούχ ηττον  γινώσκομεν και 8τι αΰται η- 
σαν καί άποτέλεσμα διχονοίας, στάσεων καί 
κατά  πόλεις πολέμοίν.

Μεθ’ άπαντα  τον διαπρεπή αυτών π ο λ ιτ ι 
σμόν δ χαρακτήρ δέν μετεβλήθη, ώς ουδ’ δ 
ατομικός. 'Η φιλαρχία διέσπα παρ’ αύτοΐς 
πά ντα  δεσμόν συγκεντρώσεως, άνέπτυσσε τά  
πάθη καί έπεσκότιζε τον ορθόν λόγον. Κατε- 
νόουν βεβαίους δτι  είχον ανάγκην ειρήνης πρός 

άλλήλας, ά λλ ’ ουδέποτε άπέφυγον τον πόλε
μον. Μαρτυρεί δέ που καί Ι ΐλάτων λέγων’ 

«'Ήν γάρ καλοϋσιν ο ί  πλεϊστοι τών άνθρώ- 
πων ειρήνην τούτο μόνον ό'νομά έστι.» (Πλάτ. 

περί Νομ. βιβλ. 1).

'II σύστασις τών μισθοφόρων, Κύριοι, τό 
σύστημα δπερ μετά  τά  Περσικά προήχθη εις 
τό μέσον έν Έ λ λ ά δ ι ,  τό μάχεσθαι διά μισθο
φόρων έξηρέθιζεν ετι μάλλον καί διέτρεφε τό 
φιλέκδικον τών κρατούντων, οΐτινες καί ά -  
κοντες προετοίμαζον τήν τών πόλεων παρακ
μήν, καί τήν υπαγω γήν  αυτών είς τήν Μα
κεδονικήν άρχήν. Δεδόσθω δέ καί δτι ή Μα
κεδονική άρχή διαδεξαμένη τήν πολιτικήν 
ενέργειαν έσωσε τήν 'Ελλάδα  άπό δεινοτέρου* 
τίνος ολέθρου, καί έπί μάλλον αύτήν προήγα- 
γε ,  διά τινο; βραχυχρονίου ένώσεως τών δυ
νάμεων, ή σύστασις όμως τών μισθοφόροιν 

υπήγαγεν αυτήν τη  Μακεδονική άρχή, άφ’ ής 
ουδέποτε ήδυνήθη νά άνακύψγι εις κλέος.

Έ τερον  είδος άποικιών, Κύριοι, ήσαν ας 

κληρουχικαί. 'Οπόταν αί ϊσχυραί πολιτείας 
κατενόουν τό επίκαιρόν τίνος πόλεως έζήτουν 
τό κ α τ ’ άρχά; τήν συμμαχίαν της. Αΰτη δέ, 
έάν μέν έγένετο σύμμαχος περ ιέπ ιπτε  κατά  
μικρόν εις υποταγήν κ α τ ’ όνομα μόνον τη- 
ρουμένης της συμμαχίας , αν δέ άπέρριπτεν 
αυτήν τότε  διά τοΰ δικαίου τοϋ πολέμου έ
πρεπε νά άναμένη τον όλεθρόν τη ς’ διότι δ·.» 
ελάχιστης άφορμής κρατούμενη έξηνδραποδί- 
ζετο, έφονεύοντο οί κάτοικοι αυτής, καί δ ιε-

νέμετο ή χώρα διά κληρώσεως’ οΰτως οί 
Σπαοτ ιατα ι  διενεμήθησαν τήν Μεσσηνίαν, οΰ

τως οι Αθηναίοι τήν Αίγιναν. Ά λ λ ά  καί ού- 
τος δ τρόπος ήν πάντ·/) διάφορος τής κατά  
κληρουχίας διανομής τής γης. Έ ν  τη  πρώτη 

περιστάσει δ αποικο;,  έπανερχόμενος είς την 
γενέτειραν αύτοϋ, ώφειλε νά έγγραφή έκ νέου 
καί νά υποστή καί τά  έξοδα τής το ιαύτη; έ γ 

γραφή;,  ενώ δ έν τή  καθ’ αυτό κληρουχική 
άποικία ζών, ήν αυτόχρημα πο λ ίτη ;  τ ή ;  μη
τροπόλεως,'  υπαγόμενος είς τον αυτόν τ ή ς 
στρατολογίας νόμον, έχων τήν αυτήν ψήφον 
καί τάς αύτάς υποχρεώσεις. Διά τοϋτο καί 
πολλοί έχοντες κληρουχικάς κτήσεις, υπενοι- 
κιάζοντες αύτάς είς τούς πρώην κατοίκους, 
αυτοί έμενον είς τήν γενέτειραν αυτών π α 

τρίδα. Τοιαϋται κληρουχικαί άποικίαι ήσαν 
αί τής Σάμου, at  τής Σαλαμΐνος τής Κύ
πρου καί πολλαί τών έν Θράκη.

Οί κληρούχοι υπεχρεοϋντο είς τήν υπερά- 
σπισιν τής κληρουχική; γης καί δ ι’ ιδίας 
σ τρατιωτική; δυνάμεω;’ καί οΰτως άπηλάσ- 
σετο ή μητοόπολι; έξόδων υπερόγκων. Τήν 
δ ;  άπό τούτων ωφέλειαν κατανόησα; δ Πε
ρικλή; έπηύξησεν έτ ι  μάλλον αύτάς άρξά- 
μενος άπό τής Εύβοιας, ένθα χΛίους οί- 

κίτορας έξεπέμψατο είς τήν Έ σ τια ία ν  καί 
κατεκληρούχησε τήν γην. (Διόδ. Σικελ. βιβλ. 
7. 24) Ά λ λ ά  καί πριν τούτου άναφέρονται 
τοιαϋται έν Εύβοια άποικίαι, ώ ; η κατάλη- 
ψις τής χώρας τών 'Ιπποβωτών ύπό τών 
’Αθηναίων κατα»τησάντων κληρουχικήν ά- 
ποικίαν έκ 4 ,0 0 0  πολιτών. ('ΙΙροδ. βιβλ. έ. 
77) .

Είχον άρα αί κληρουχικαί άποικίαι δλως 
διάφορον τήν άποστολήν αύτών, δ ιότι αί 
μέν άπλα ΐ άποικίαι, ώς άνωτέρω είδομεν, 
χειραφετούμεναι υπ’ άνάγκης ήσαν, ή άπέ-  
βαινον δικαίως, πολλάκις πάντη  έλεύθεραι 
καί άνεξάρτητοι. Διότι ήσαν απλώς ίδιω

τικα ί τινες επιχειρήσεις συνήθως, ά; ή πό- 
λ ι;  διευκόλυνε πρό; έπ ιτυ χ ή  έκβασιν. Ά λ λ ’ 
αί κληρουχικαί άποικίαι εφερον χαρακτήρα 
δημοσίου έπιχειρήσεως προτιθέμεναι τήν ς-ρα- 
τ ιωτικήν κατάληψιν τ ή ;  ξένη; χώρας, η 
τήν άμεσον αύτής υποταγήν είςτήν μητρόπο- 
λιν. Ή σ α ν  άρα αί κληρουχικαί άποικίαι προ- 
φυλακαί πρός ύπεράσπισιν καί έξασφάλισιν 

τοϋ εμπορίου, σκοπιαί εί; τήν τήρησιν τών 

κτηθέντων καί σύμμαχοι έν ώρα πολέμου. 
Κατανοεΐται έντεϋθεν δτι ή δ ιαγω γή τών 
πρώτων άποικιών έπέφερε τον σχηματισμόν 
τών κληρουχικών.

Αί κληρουχικαί άποικίαι έτήοουν άμεσον 
καί στενήν σχέσιν πρό; τήν μητρόπολιν αυ

τών έν ίσοπολιτεία οίκούμεναι καί άπολαύου- 
σαι τών αύτών δικαίων. Διά τοϋτο καί πολ
λοί τών κληρούχων καί αύτάς τ ά ;  δ ίκα; των 
έν Ά θήναι; διεξεπεραίουν.

Συνεπεία δμως πολιτικών περιστάσεων 
πολλάκις διελύοντο, συνήθως δμως άφοϋ έξω- 

κείουν τούς πρώην κατοίκους είς τό νά ηναι 
υπήκοοι. Τόσον δέ οί κληρούχοι ησαν προ- 

σκεκολλημένοι είς τό συμφέρον τής μητροπό
λεως, ώστε έάν ποτε έβλεπον δτι άποικίας 
τίνος δ πληθυσμός έπηύξανε διά προσελεύ- 
σεως μετοίκων τινών ή ξένων στοιχείων, ά τ ι -  
να ήπείλουν τήν άπαλλοτρίωσιν, συνήπταν 
στενωτέρας σχέσεις πρός τήν μητρόπολιν. 

Σ πα ν ιώ τα τα  κληρουχική τις άποικία άπέ- 
βαινεν άνεςάρτητος, καί πάλιν συνεπεία πολι
τικών περιστάσεων.

Αί κληρουχικαί λοιπόν άποικίαι άπέβλε- 
πον είς τήν ένοποίησιν τοϋ έθνους, καί είς τήν 

κ α τά  μικρόν έξαφάνισιν ιώ ν  ιδία πολιτικών 
αυτονομιών, άλλ’ έβαινον βραδέως.Άπέβλεπον 
έτι είς τήν βελτίωσιν τής θέσεως τών άπορων 
πολιτών, οΐτινες συνήθους έλάμβανον μέρος είς 
τήν  κλήρωσή."Οσον δ ’ άφορδί τήν έκπλήρωσιν 
τών τής πόλεως λειτουργιών ουδόλως έλαμβά-



νετο υ·,-’ οψιν έν τή -πολιτε ί*  &ν δ κληρούχος 
έκέκτ/ιτο περιουσίαν μακράν που τής πόλεως 
όπως μή έπιβαρύνηται έπί πλέον διπλάς τ ε 
λών λειτουργίας.

Έ π ί  Κερσοβλέπτου βασιλέως τών Θρακών 
κατέλαβον διά κληρουχιών άπασαν την Θρα- 
κικήν χερσόνησον οι ’Αθηναίοι πλήν τής πό

λεως Καρδίας, αύτοϋ τούτου παραχωροϋντος 
ταύτην άπό άλλοτριότητα προς τούς Μ χ κ ε -  

δόνχς,ώς λέγει και Διονύσιος δ Άλικαρνασεύς.
Έ π ί  τών Μακεδονικών δε χρόνων αί άποι- 

κίαι άπέβχλον, βεβαίως, πολύ τής μεγάλο -  
πρεπείας αύτών, καί κατέληξαν άπασαι είς 
το είναι στρατιωτικοί υπήκοοι τή  κρατούση 

αρχή, άλλ’ ένίσχυον οΰ μικρόν τον έν τή  κεν
τρική ’Ασία διεσπαρμένον ελληνισμόν καί συ- 

νεδεον έπί μάλλον τά  ηθικά καί υλικά αύτοϋ 
συμφέροντα.

Ά πο ικ ία ι  δε, ας ό ,τε Αλέξανδρος καί οί 
δ ιάδο /ο ι  αύτοϋ 'ίδρυσαν, ώς προμά/ους καί 
προσκόπους τής άπεράντου έκείνης αύτοκρατο- 

ρίζς, ήσαν' η έν Άρεία Αλεξάνδρεια, ή έν 
Δραγγιανή Άλεξανδρόπολις, ή έν Βακτριανή 

Αλεξάνδρεια , τά  Δράψακα, ή έν Σκυθεία Α 
λεξάνδρεια, δ Άορνος, η Βουκεφάλη, η Ν ί
καια έν τή  Μικρά Ά σ ία  καί ή Νίκαια ή έν 
ΙΙενταποταμ ία  τής ’Ινδικής. Έ ν  δε τή  Μηδία ή 
Αχοδίκεια, ή Ά π ά μ ε ια ,  ή 'Ηράκλεια ή προς 
τάς Ράγας καί αύτη ή Ράγα .

Έ ν  δε τή  Αιγύπτιο ή Αλεξάνδρεια, η Α ρ 
σινόη, η Ά ντινόη , ή Ά βυδ ος '  ή ΠτολεμαΙς, η 
Έρμούπολις,  ή 'Ηρακλεόπολις κ τλ .  'Επόμενον 
άρα ήτο το ελληνικόν έθνος νά έξασκήση, ην 

έξήσκησεν έπιρροήν έπί τών διαφόρων τούτων 
εθνών" ά λ λ ’ άσφαλέστερον θά έξήσκει αύτήν 

έάν ώρμάτο καί άπο ενός κέντρου καί άπό 
τής αύτής άρχής τής μετριότητας πρός τό 
δ ιαπαιδαγω γεΐν .  Έ ά ν  έπέζη δ Μέγας Α λ έ 
ξανδρος, μέχρι τής παγιώσεως τοϋ κράτους, 
θά άπήντα βεβαίως προσκόμματα ού τά  τυ*

χόντα ,  άλλα διά τίνος συντάγματος νόμων 
θά έπηρκει είς τάς άξιώσεις απάντων καί θά 
παρεσκεύαζε κατά  μικρόν τήν άφομοίωσιν. 

Κατά κακήν όμως τής 'Ελλάδος μοίραν κα- 
τέλιπεν  εργον ημιτελές, όπερ άντί τοϋ συμ- 
πληρώσαι διέρρηξαν διά τής άλληλομαχίας 
καί τών μιαιφονιών οί στρατηγοί αύτοϋ.

Έ κ  τής έμφύτου πρός τήν έλευθερίαν κλ ί-  
σεως δ Έ λ λ η ν  δρμώμενος έτεινε πρός τήν αυ
τονομίαν, αύτήν καί μόνην όνειροπωλών έν 
έαυτώ" παρεξηγών όμως τήν τε  έλευθερίαν 
καί τήν αυτονομίαν, περιέπιπτε πολλάκις είς 
δ ιπλάς τυραννίας, ώς τοϋτο συνέβαινεν είς 
τάς πόλεις τής Μικρας Άσίας καί είς αύτάς  
έτι τάς τής μητρός 'Ελλάδος. Ποσάκις π. χ .  
αί Άθήναι,  η ή Σπάρτη, δεν έκολάκευσαν τόν 
μέγαν βασιλέα ένώ συγχρόνως έτυραννοϋντο 
καί υπό τών δμοφύλων τυράννων των; έλευθε

ρίαν έκεϊνοι ένόουν τήν άπόλυτον,ήτις ουδόλως 
είς κραταίωσιν τών πολιτειών συμβάλλει, αύ- 
τονομίαν δε ούχί τήν έθνικήν άλλα τήν κ α τ ’ 
άφαίρεσιν παραγομένην, ήτις έπήγαζε  έκ τής 
σοφιστικής πολιτικής,  ήτις έτεινε π ά ντοτε  είς 
τήν διαίρεσιν τών πολιτειών καί είς τήν χ α -  
λάρωσιν τών δεσμών τής έθνικής ενότητος. 
Έ ν  τοιούτω πνεύματι έπεμπον αί μητροπό- 
λεις τάς άποικίας αύτών, ουδόλως προνοοϋσαι 
περί στενοτέρου τινός δεσμοϋ διοικητικοϋ, ή 
συγκεντρώσεως ένεργειών, ουδόλως μεριμνώ- 

σαι περί ισχύος η δυνάμεως. Ευτυχείς οί Ρω
μαίοι, οΐτινες μόνοι έκ τοϋ έπισφαλοϋς τής 

τοιαύτης πολιτικής ώφελήθησαν τά  μέγιστα .
ϊ ό  πνεϋμα τής τοιαύτης πολιτικής έπί το- 

σοϋτον κατεχράσθη ή δημοκοπία τό πάλα ι ,  
Κύριοι, ώστε ουδέποτε πόλις ελληνική έμεινεν 
ήσυχος, άλλ’ ή έξωθεν έπολεμεΐτο, ή αυτή ε- 
κάστη έπολέμει καί εαυτήν καί άλλας. (Πλατ. 
περί Νόμ. βιβλ. 1). Άπώλεσεν ,  ώς είκός ουτω 
τόν πολίτιμον χρόνον τής έθνικής Ινώσεως’ 
διότι ούδ’ Ιφαντάσθη αύτήν έν ώ χρόνω έτι

τά  τε  πρός Ά νατολάς καί τ ά  πρός Δυσμάς έ 
θνη Ιστεροϋντο ισχύος καί κέντρου ίκανοϋ κα
τ ά  τε  τήν πείραν καί κ α τά  τήν ένέργειαν.

'Η τάσις πρός τήν άλληλοσφαγίαν τότε 
μόνον επαυσεν ότε έξέλιπον καί αί κ α τ ’ ιδίαν 
δυνάμεις αύτών. 'Ηλίκα όμως θά κατώρθουν, 
έάν ώμονόουν, καί ώς πρός τήν ηθικήν, καί 
ώς πρός τήν υλικήν αύτών δύναμιν ; Καί ό
μως ούτε έπί τών Μακεδονικών χρόνων συ- 
νίεσαν τό εαυτών συμφέρον, άλλ’ έν τή  ψευ- 
δοφιλοτιμία των έπεδίωκον ΐνα τήν ρωμαϊκήν 
αύτοκρατορίαν έπιθέσωσιν έπί τοϋ τραχήλου 

αύτών καί τό  έπέτυχον. Ό  χρόνος παρεσκεύ- 

ασε καί τοϋτο ! Δύστηνος Ε λ λ ά ς  !
Οί Ρωμαίοι, Κύριοι, οΐτινες ούδέν ήσαν τό 

κ α τ ’ άρ /άς ,  ούδ’ έθνος ίδιον άνάγον είς φυ
λήν τινα τήν καταγω γήν  αύτοϋ, άφοϋ έ.ναλ- 
λάξ  κατεπολέμησαν καί καθυπέταξαν « π ά 
σας τάς φυλάς τής ’Ιταλ ίας ,  έτράποντο καί 
έπί τής μεγάλης 'Ελλάδος '  καί, ώς ήν επόμε
νον, ευχερέστατα διά τής  έπικρατούσης διαι- 
ρέσεως, ήν ώς δ ια ιτη τα ί  πολλάκις ένέσπει- 
ραν έν αύτή, κατώρθωσαν νά ύποτάξωσι διά 
τ ε  τών όπλων καί τής πειθοϋς τήν μίαν μετά  

τήν άλλην πόλιν καί νά γείνωσιν ούτω κύ
ριοι άπάσης τής ’Ιταλίας καί Σικελίας. Α λ η 
θές ότι καί οί Ροψ,αΐοι ούδέποτε ήσύχασαν' δ 
πόλεμος ήν δ συνήθης αύτών βίος, ή ειρήνη ήν 
παρ’ αύτοις έξαίρεσις' ώστε δικαίως δ ’Οβί
διος μέμφεται τήν τοιαύτην τροπήν λέγων, 
« Ό  Ά ρης κ ατε ίχε  τήν πρώτην θέσιν μ ετα -  
» ξύ τών θεών τοϋ Λατίου" τοιαύτη λατρεία 
» ήρεσκεν είς τούς άρειμανίους τούτους λα- 
» ούς.'Η Παλλάς έλατρεύετο υπό τών τέκνων 
» τοϋ Κέκροπος, ή Δημήτηρ υπό τών Κρη- 
» τών τοΰ Μίνωος, δ "Ηφαιστος ένθα έβασί- 
» λευεν ή 'Γψιπύλη. 'Η "ΙΙρα είς τό βασίλει°ν 
» τών Πελοπιδών, είς τήν Σπάρτην δηλ. καί 
» είς τάς Μυκήνας* δ δέ έστεμμένος υπό τής 
» Πεύκης θεός έλατρεύετο έπί τής κορυφής τοϋ

» Μαινάλου. Ό  Ά ρης όμως έλατρεύετο έν τώ  

» Αατίιρ, διότι προΐσταται τοϋ πολέμου. Τοΰ 
» άγρίου τούτου έθνους έν τώ  πολέμω μόνω 

» εκειτο ή δόξα καί ή δύναμις.» (Όβιδ .  έορτ. 
σ τ ίχ .  γ "  \ 8) Καί βεβαίως μή δέν έκτίσθη ή 

Ρώμη καί συνωκίσθη τό πλεΐστον ύπ’ άνδρών 
προγεγραμμένων έκ τών πέριξ χωρών; μή δέν 
ένεκαινίασε τήν θεμελίωσίν της διά τοΰ άδελ- 
φικοϋ αίματος; μή δεν έστήριξε τά  θεμέλια 
αύτής δ ι ’άρπαγής τών παρθένων κα ίκ α τα κ τή -  
σεως τής χώρας τών Σαβίνων ; ά λλ ’ όμως έ- 

πέπρωτο νά γείνη αυτη ή διάδοχος τής με

γάλης τοϋ Αλεξάνδρου αύτοκρατορίας, καί 
νά συνδέση υπό τό σκήπτρον αυτής άπαντ*. 
τά  πρός Βορραν αύτής καί Δύσιν έθ· *> * ά

« r .. \ ~ > / ■ * '  Ι)'1του ηρωισαου και τνις α υ τ α π α ρ ν η σ ι^  .^ν  
κατοίκων της, διά τής φιλοπατρίας καί τή? 
περί τό άρχειν έπιτηδειότητος τών άρ^όντων 
της. Ώφελήθησαν οί "Ελληνες έν τώ  δ ιαστή- 
μα τ ι  τούτω ; διεχάραξάν τινα άμυντικήν έξω- 
τερικήν πορείαν ; ούχί βεβαίως. Ά λ λ ’ ένώ έ- 
κεΐνοι ηύξανον καί έκραταιοϋντο, αί μικροφι
λοτιμίαν έν Έ λ λ ά δ ι  ήκμαζον έν τή  ένεργεία. 
Οί φρόνιμοι πολι.ται κατεδιώκοντο, έξωστοα- 

στοακίζοντο, έφυλακίζοντο, έθανατοΰντο, οί 
δέ δημαγω γο ί  έπλούτουν, έδοξάζοντο έπϊ)- 
νοϋντο καί ήρχον άρχόμενοι.

Οί Ρωμαίοι, εί καί δεν ησαν λαός, ηύξή- 
θησαν όμως διά τών άποικιών καί έκραται-  
ώθησαν έν συνέσει. νΑλλως όμως οί "Ελληνες 
έπεμπον τάς άποικίας καί άλλως οί Ρωμαίοι. 
Πρός άλλον σκοπόν οί "Ελληνες καί πρός ά λ 
λον σκοπόν οί Ρωμαίος οΐτινες καί τοσοΰτον 

έπείγοντο ώστε εύθύς ά π ’ άρχής ένώ αύτή ή 
Ρώμη επασχεν ετι λειψανδρίαν κατελάμβανεν 
όμως διά κληρούχων τήν Σαβινίαν. Θεωροΰ- 
μεν πάντη περιττόν ένταΰθα ν’ άναφέρωμεν ά 
ποικίας Ρωμαϊκάς' διά τοΰτο περιοριζόμεθα 
μόνον νά άναμνήσωμεν ότι αί Ρωμαϊκαί άποι-  
κίαι ήσαν στρατιοιτικαί. Ε π ε ιδ ή  όμως δ π λ η 



θυσμός τών κτήσεων ήν δυσανάλογος τοϋ 
πληθυσμού τής άρχούσης πόλεως έχρήσαντο

'  ~  5 4 «, f/5* \  \  »και τη  Ασιατική εςει προς τας μετοικίσεις.
Γινώσκομεν, Κύριοι, ότι τά  ’Ασιανά έθνη, 

ώς έπί τής έποχής τοϋ Σαλμανάσαρος καί 
Ναβουχοδονόσορος καί αυτής ετι τής τών 

Περσών αρχής (Ήρόδ. βιβλ. έ.) έχρώντο ταΐς 
μετοικήσεσιν. Οί κρατοΰντες, φέρ’ εϊπεΐν, με- 
τώκιζον τούς ήττηθέντας εις άλλην γην, ά λ 

λους άντ’ αύτών εϊς τήν κατακτηθεΐσαν π έ μ -  
ποντες, καί τοϋτο όπως ματαιώσοισι βεβαίως 
τήν ί’σχύν αύτών χωρίς νά έξασθενήσωσι το 

κεντρον τής ένεργείας αύτών, ήτοι τδ  εθνικόν· 
Ουτω λοιπδν καί οί Ρωμαίοι έποίουν' μαρτυ
ρεί-  αυτός  ό Στράβιον λέγων. «!,Ε τι  γάρ 
έφ' ημών Αίλιος Κάτος μετώκισεν έκ περαίας 
τοϋ ’'ίστρου πέντε μυριάδας σωμάτων παρά 
τών Γετών δμογλώττου τοΐς Θριαξίν έθνους 

εϊς τήν Θράκην, (βιβλ. Ζ'. σελ. 4 1 6 .  10).
’Εν τοιαύτη λοιπδν ένεργεία ο π ά λ α ι  πα -  

ρήλθεν κόσμος εν το ιαύτη δηλ. ένεργεία κα- 
τέδειξε τήν τε  ηθικήν καί πολιτικήν  αύτοϋ 

μόρφωσιν. Ά λ λ ’ ή μόρφωσις αύτη ην κ α τ ’ άν

θρωπον καί διά τοϋτο πλήρης παθών καί δ ι 
εκδικήσεων, δτε δ χριστιανισμός, ή θεία αύ
τη  διδασκαλία, άνέτρεψεν άρδην άπαν τδ 

άρχαΐον τοϋ,το οικοδόμημα. Γ0  άνθρωπος με- 
τεβλήθη, ή κοινωνία ήλλοιώθη, αί ΐδέαι 
παρήλλαςαν, ή δε Ρώμη άμα τη  εμφανίσει 

αύτοϋ ήρΕατο ύποπίπτουσα εϊς τδ αύτδ πε- 
πρωμένον, δπερ κατέλαβε τήν Βαβυλώνα, τήν 
Νινευή, τήν Περσέπολιν, τά  Σοϋσα, τάς Α 
θήνας, τήν Σπάρτην, τήν Καρχηδόνα. τήν 
Πέλαν. Οΐα ανατροπή ! Ά λ λ ά  δ ιατ ί  καί ή 
Ρώμη νά μή ύποπέση εϊς τδ αύτδ πεπρωμένον 
άφοΰ δ μεν Καλιγούλας άπεθέου έαυτδν καί 
ήπείλει τάς θεότητας, άς έξ απαλών ονύχων 
έδιδάχθη νά σέβητας; Διά τ ί  νά μή ταπεινωθη, 
άφοϋ δ μητροκτόνος Νέρων, τδ ειδεχθές τ έ 
ρας τών αιώνιον έπυοπόλει αύτήν πρδς τέρψιν

καί ψυχαγωγίαν ;
ΓΗ άνθρωπότης, Κύριοι, διά τών διαφόριον 

φιλοσοφικών δογμάτων καί τής διαμάχης αύ

τών έδίψη ηθικήν τούλά^ις·ον άνάπαυσιν ώρι— 
μάσασα ήδη διά τών γνώσεων καί τής πείρας. 
Αί φιλοσοφικαί ΐδέαι δεν έπήρκουν δπως τήν 
μεταπείσωσι, καί άπεδέχθη τδν χριστιανι
σμόν ώς τήν άγκυραν τής σωτηρίας ά κ α τ α -  
σχέτως αύτώ προσερχομένη. Τδ εφέστιον πϋρ 
άπώλεσε πάραυτα τήν ϊσχύν αύτοϋ, δ βωμδς 

τής Ε σ τ ία ς  άνετράπη καί τδ '  «Μία ποίμνη 
είς ποιμήν» είς τά  πέρατα τής οικουμένης 
αντήχησε. Τήν θέσιν τής Ε σ τ ία ς  κατέλαβε 

τδ  σύμβουλον τής Σωτηρίας δ Σταυρός, ή δε 

πίστις άπείκασε τό έως τότε  ίερδν πϋρ ά -  
ποκαλούμενον τής Ε σ τ ία ς .  Τά ’έθνη συνε- 
σπειροϋντο περί αύτδ τδ  σύμβολον έπιλαν- 

θανόμενα καί αύτής έτι τ ή ;  εθνικότητάς των, 
τής άλλως μή άντιβαινούσης εϊς τδ πνεϋμα 
τοΰ Ευαγγελίου,ούδε εί; τήν δ ιδασκαλίαν τοΰ 

Σωτήρος εϊπόντος, «Καλέσω μου τά  εθνη κά- 
Χ.εινά με δοξάσουσιν.»

Ας μοι έπιτρέψη δμως ένταΰθα τό σεβα
στόν μοι άκροατήριον ΐνα ποιήσω μικράν τινα 
παρέκβασιν.»

Τό πνεϋμα τοΰ Εύαγγελίου έπεσεν εϊς χ ε ΐ -  

ρας ανθρώπων, οΐτινες έπί τοΰ θέματος τούτου 
τοΰ έθνολογικοΰ, τοσοΰτον διέτριψαν ώστε ά- 
πεφάσισαν ΐνα έξαλείψωσι τήν λέξιν «έθνος» 
μ ετά  τών ιστορικών παραδόσεων, άκρατήτω 
τιν ί ζήλω φερόμενοι καί παρεξηγοϋντες καί 
αύτό τό τοϋ άποστόλου Παύλου, « Ούκ ένι 
"Ελλην ούκ ενι ’Ιουδαίος, άλλά πάντες είς ές-έ 
έν Κυρίω.» ’Ετράποντο δε ούτω τήν άνθρωπί- 
νην όδόν τήν ουράνιον πολιτείαν επίγειον κα- 
ταστήσαντες. ’Εκ δέ τής δδοϋ ταύτης έπήλθε 
σύγχυσις καί ταραχή, ή δε θρησκεία δέν έτέ- 
θη έπί εδραίων διοικητικών βάσειον. ’Εν ώ δέ 
χρόνω μάλ ιστα  ηρξατο άπειλουμένη άπδ Με
σημβρίας ή ’Εκκλησία, κατέστρεφον ούτοι παν 
ίχνος φιλοπατρίας.

Κ Ε Κ Ρ Ο Ψ 3 03

’Επί τοϋ θέματος τούτου δ Σατωβριάνδος 

υπερασπιζόμενος αύτήν λέγει,  « Ά λ ’ ή χρ ι-  
« στιανική θρησκεία έπέπρωτο έτι νά κ α τα -  
« στήση τήν φιλοπατρίαν εϊς τό δίκαιον μέ -  
« τρον. Τό αίσθημα τοϋτο παρέσχεν έγκλή- 
« μ α τα  εϊς τούς άρχαίους’ διότι είχε προα- 

« χθή  εί; υπερβολήν. Ό  χριστιανισμό; π α -  
« ρήγαγεν έρωτα γενικόν καί ούχί άποκλει-  

« στςκόν, πρό πάντω ν μ α ;  διδάσκει νά ήμε- 

« θα δίκαιοι, επιθυμεί νά άγαπώμεν τήν οϊκο- 
« γένειαν τοΰ Ά δ ά μ  διότι είναι ήμετέρα, εί 

« καί οί συμπολ ΐτα ι  ημών κατέχουσι τό 
« πρώτον δίκαιον τ ή ;  ήμετέρα; προσηλώ- 
« σεως». Έ  θεωρία αύτη βεβαίως είναι υψηλή 
καί ημείς δμολογοΰμεν α ύ τη ’ άλλ’ οί τότε 
λειτουργοί δέν ήκολούθησαν τήν τοιαύτην δ- 
δόν' ο ί τ ό τ ε  λειτουργοί έπεσαν εί; τήν  υπερ
βολήν πν ίςαντε ;  παν εθνικόν φρόνημα μεθ’ 
ουτινος συνδέεται τό αίσθημα τής ελευθερίας 
καί αύθυπερασπίσεως,έςήραν δε μόνον τδ  θρη

σκευτικόν. Οί τότε  λειτουργοί ώφειλον νά π ε -  
ριθάλψωσι ‘τήν εθνικήν ιδέαν έν τη  ’Εκκλησία 

μεθ’ή; είναι συνδεδεμένη ή έλευθέρα έξάσκησίς 
τών δικαιωμάτων τοΰ άνθρώπου ώς λογικοϋ 
δντος,άφοϋ τοσοΰτον ήγωνίσθησαν πρό; κατάρ- 

γησιν τη ;  δουλεία;' ώφειλον νά έμπνεύσωσιν 
εί; τον άνθρωπον τον ηρωισμόν καί τήν περι- 

φρόνησιν τοΰ θανάτου ούχί μόνον διά τήν μέλ- 
λουσαν ζωήν,άλλά καί υπέρ τών ζωτικών δυ
νάμεων έκάςΌυ έθνους, δπως δύνωνται νά με- 
ταχειρ ίζω ντα ι  μέν τήν πειθώ πρδς τήν ούράνιον 
πολιτε ίαν, άλλά καί τήν άμυναν υπέρ πίστεως 

καί πατρίδος κατά  τών άπολλωλότιον ούχ'( 
βεβαίως προβάτων, άλλά θηρίων έπαπειλούν- 
των καταστροφήν καί έρήμωσιν. Ά λ λ ’ δμως 
κρατήσαντες τον άνθριυπον έπί πολλούς α ιώ
να; εί; τό σκότος τή ;  άμαθείας, διευκόλυναν 
τήν δδόν πρό; τήν δεισιδαιμονίαν καί άδρά- 
νειαν, πρό; τήν δειλίαν καί δουλοφροσύνην. 
Διά τοΰτο άμα έφάνη έτέρα πρδς μεσημβρίαν

θρησκεία ύποθάλπουσα τάς άνθροίπίνους άδυ- 

ναμίας, χρωμένη τη  βία άντί τής πεςθοΰς, 
έμπνέουσα μίσος καί φόνον, δ ιαρπαγήν καί 
καταστροφήν κατά  τή ;  άλλοδο.ξίας, ηρωι

σμόν δμω; έν ταΐς μ ά χα ις ,  καί έπαγγελλομέ- 
νη αγ ιότητα  καί παράδεισον μεθ’ όλα; τάς έν 
τώ  κόσμω τούτω άθεμιτουργίας, τότε  είδο- 
μεν αύτούς άδυνατοϋντας, κινδυνεύοντας νά 
άπολέσωσι τήν ίεράν παρακαταθήκην, ύποχω- 

ροϋντας, νικωμένους, υποδουλωμένους καί μ ε τ ’ 
αύτών τά  άφανή καί δειλά καί πεφωτισμένα 
δυστυχή  έθνη !... ' Ω, πώς έμαράνθη τό αίσθη
μα τής ελευθερίας καί ύπερασπίσεως τής π α 
τρίδος ! Πώς κατεβλήθη αύτό τό άλλοτε ύπε- 
ρήφανον εθνικόν φρόνημα ! Τί ήθέλατε, Κύ- 

1 ρ;οι, άπό λαόν δστι; άντί νά μ ά χ η τα ι  καί πί-  
π τη  υπέρ πίστεως καί πατρίδος ήρωϊκώς έν 
τώ  πεδίίρ, κατέφευγεν έν τώ  ναώ επικαλού
μενος τήν θείαν προστασίαν, έν αύτώ δε εύ- 
ρισκε τδ  πϋρ καί τήν μάχαςραν τοΰ δημίου 

ώς αύτόχειρ;
Ά λ λ ’ δμως, Κύριοι, τοϋτο ήν ή τελευταία  

δοκιμασία διά τό ήμέτερον έθνος. ’'Επρεπε νά 
φθάση είς τδ άκρότατον σημείο ν τοϋ έςευτε- 
λισμοϋ, όπως άρξηται αίσθανόμενον τήν άνα- 
γέννησιν αύτοϋ έν τε τη  θλίψει καί τη  δυ
στυχ ία ,  καί έν τή  στερήσει καί τη  δουλεία. 
Ούτως έπρεπε νά γε ίνη’ δ ιότι ,  έάν τά  έθνη 

ύπδ τής θείας άναγεννώνται Προνοίας, οφεί- 
λουσι νά διέλθωσι διά δοκιμασιών, καί δοκι
μασιών τοσούτω σκληρών οσω καί δ προορι

σμό; αύτών προώρισται μέγα;.
Τό έθνος ημών, Κύριοι, εί καί έφάνη άνα- 

βιοϋν έν τη  βυζαντινή Αύτοκρατορία ποάγμα- 

τς τότε μόνον άνέκυψεν έκ τοϋ ληθάργου αυ- 
τοϋ, π ρ ά γμ α τ ι  τότε  συνησθάνθη τήν ύπαρςίν 
του, δπόταν ή μεν Κωνσταντινούπολις εκειτο 
άγωνιώσα έν τώ  δλέθρω αύτής" ή δέ φιονή 
τοϋ Κωνσταντίνου «Τδ παραδιδόναι τήν πό~ 

λιν ούκ έστι έμόν » άντήχησεν είς τάς καρ-



δίας απάντων τών Ελλήνων. Ο'ίας κληρονο
μιάς έστερήθησαν ! Είσήρχετο δμως τότε  εις 
τήν τελευταίαν άλλα πίκραν δοκιμασίαν.

Τδ άπδ τούτου οί λειτουργοί τίσθοντο κα- 
κατέλαβον την προσήκουσαν θέσιν απέναντι 
τοΰ έθνους. Συνεδέθησαν μετά  τών εθνικών 
παραδόσεων καί διετήρησαν καί έθνος καί 
γλώσσαν καί γνώσεις καί μ ετά  τούτοιν τήν 
ίεοάν παρακαταθηκών, ήν παρ’ ολίγον άπώλε- 
σαν. Μέχοις οΰ ήχησε τδ ,  «Μάχεσθε υπέρ π ί-  
στεως καί πατρίδος », δπερ ην ή φωνή τοΰ 
έθνους καί τδ  κΰρος της ενότητος αύτοΰ. Τοΰ* 
το διδάσκει οτι άπαντα  τά  έθνη είναι τέκνα 

μιας καί τής αυτής οίκογενείας, άλλ’ δτι έκα
στον αυτών έχει κοινά μέν καθήκοντα κα'( 

κοινά δίκαια πρδς τήν όλην οικογένειαν έν τώ 
διεθνεΐ δικαίω έπί τή  βάσει τής πρδς άλλή-  
λους α γά π η ς’ ά λλ ’ εχει καί ίδια δ ικαιώματα 
καί ίδιαν έ'καστον ένέργειαν πρδς δόξαν τοΰ 
κοινοΰ ημών Πατρός.

Ά ζιεπα ινον  έπεδείξατο διαγωγήν έν τη  
ιστορία μόνον κατά  τήν έποχήν ταύτην δ 
κλήρος, άτε  καταστάς παρήγορος έν ταΐς θλί- 
ψεσι, φρουρδς έν τοΐς δ ιωγμοΐς, καί ένθερμος 
τής έθνικής έλευθερίας παραστάτης.

Καί τα ΰ τα  μέν περί τών αρχαίων αποικιών 
θέλομεν δέ ήδη εΐπει βραχέα τ ινά  περί τών 
γεωργικών άποικιών τής νεωτέρας έποχής, 

αίτινες δεν συνδέονται μέν πρδς τδ  θέμα τοΰ 
λόγου ημών παρέχουσιν δμως ώφέλειάν τινα 
έκ τής γνώσεως καί τούτο»ν.

’Επειδή ώς έκ της ευπορίας καί έκδιαιτή- 
σεως τών ηθών εν τη  Ευρώπη ύπερεπλεόνασαν 
άφ’ ένδς μέν δ άριθμδς τών έκθέτων, άφ’ ετέ
ρου δέ δ άριθμδς τών ορφανών, έσκέφθησαν 
πολλοί,  δπως καταστήσωσι γεωργικάς τινας 
άποικίας έκ τοΰ άριθμοΰ αυτών, άτινα τά  μέν 
ή τύχη  κατέλ ιπε ,  τά  δε ή ιδιοτροπία καί 
διαφθορά έφερεν είς τδν κόσμον.

Τά ορφανοτροφεία, Κύριοι, παρά τοΐς άρ

χαίοις ησαν άγνωστα. Περί τών χηρών καί 
ορφανών έπρονόουν οί κηδεστα! καί σπανίως 
ή πολιτε ία . Έ ά ν  δέ που τοιαΰτα έξετίθεντο 
έπρονόουν οί λαμβάνοντες αυτά, αλλά τά  κα- 
τέ τα ττο ν  πάντοτε  είς τήν τάξιν τών δούλων 
των καί διά τοΰτο ’ίσως αί πολιτε ΐα ι ούδε- 
μίαν ανάγκην ειχον περί αυτών νά σκεφθώσιν. 
Ό π ό τα ν  ομ,ως ή χριστιανική θρησκεία άπη- 
λευθέρωσε τδν άνθρωπον, καταργήσασα τήν 

δουλείαν, τότε  ήρξαντο σκεπτόμενοι καί περί 
αύτών.

Έ π ί  Κωνσταντίνου λοιπδν τοΰ Μεγάλου 
ήρςαντο ιδρυόμενα βρεφοτροφεΐα, ά λλ ’ άνευ 
τίνος τακτ.κοΰ οργανισμοΰ άποβλέποντος καί 
τδ μέλλον τών έκτρεφομένων. Έ ν  έτει δμως 
7 8 7  άπδ Χριστοΰ ίδρύθη τδ  πρώτον έν Με- 
διολάνω ορφανοτροφεΐον υπδ τοΰ αρχιεπισκό
που Δαλθέου. Έ ν  δε τη  Γαλλία τώ  11 80  έπί 
τδ  συστηματικώτερον. Ά λ λ ’ ώς πάντοτε  συμ

βαίνει, είς πάσαν άγαθήν πράξιν νά παρεισέρ- 
χη τ α ι  καί ή ά π ά τη ,  ουτω καί έν τοΐς ορφα- 
νοτροφείοις. Εί καί διέκρινον τα ΰ τα  άπδ 
τών έκθέτων βρεφών, παρεισήγοντο δμως καί 
είς τά  μεν, καί είς τά  δέ, τέκνα γονέων φυ
γοπόνων έπί προφάσει άκροτάτης ένδειας. 
Κατά συνέπειαν τδ δημόσιον ταμεΐον έπεβα- 
ρύνετο αδίκως δ ι ’ υπέρογκων συντάξεων. Ή -  
ναγκάσθησαν λοιπδν νά περιστείλωσι τήν κα- 
τάχρησιν άφ’ ένδς, προνοήσωσι δέ άφ’ ετέ
ρου καί περί τής παραιτέρω άσφαλείας τών 
διατραφέντων.

νΗρξαντο λοιπδν τοΐς μέν νεάνισι δ ιδά 
σκοντες τά  ταλάσια  έργα, τοΐς δέ παισί τάς 
βαναύσους τέχνας. Έ ν  τώ  1 9 αίώνι διενοή- 
θησαν διά τών έκθέτων νά συστήσωσι γεωρ
γικάς άποικίας καί δή τώ  1 8 3 4  συνέστη εύ- 
εργετική τις εταιρία υπδ τοΰ στρατηγοΰ Ban-  
dan-Bosch, υπδ τήν προστασίαν τοΰ π ρ ίγ -  
κιπος Φριδερίκου της Ό λλ α δ ία ς  καί ίδρυσε 
τρεις άποικίας ών τήν πρώτην έπί τοΰ μερί-

«ματος τοΰ O v er -y s se l .  Ά λ λ ’ εί καί κ α τ ’ 
άρχάς έπέτυχον κατενόησαν δμως βραδύτε- 

ρον δτ ι  άποικίαι έκθέτων έν Είιρώπγ) καί υπδ 
κηδεμονίαν μάλ ιστα  τιθέμεναι δέν δύνανται 
νά εύδοκιμήσωσι προσηκόντως. Τδ αύτδ δέ 
άποτέλεσμα εΰρον καί έν Βελγίω. Ά λ λ ’ έν 
Γαλλία κατενόησαν έγκαίρως καί άπέστειλαν 

δπως καί άποστέλλουσι μέγαν άριθμδν τοιού- 
των είς ’Αλγερίαν καί είς τάς  λοιπάς κ τή 
σεις αύτής.

Ά π εδ ε ίχ θ η  δμως, Κύριοι, δτι  τ ά  έκθετα 
ούδέποτε δύνανται νά φθάσωσι διά τής α γω 
γής είς βαθμδν άρετής ίσον πρδς τά  νόμιμα 
τέκνα. Εύχής λοιπδν έργον θά ήτο, αν οί νο- 
μοθέταί έσκέπτοντο περί τοΰ πώς νά περιορί- 
σωσι τήν αυξησιν αύτών καί ούχί πώς νά 

βελτιώσωσι τήν θέσιν των. Διότι ο αυξων ά
ριθμδς αύτών άποβαίνει ολέθριος καί είς αύτά 
καί είς τάς κοινωνίας. Έ ά ν  δέ συμβουλευθώ- 
μεν τάς σ τατιστικάς,  θέλομεν ίδεΐ δτι άπο-  
θνήσκουσι μεθ’ δλην τήν περιποίησιν, ην έν 
τοΐς καταστήμασι λαμβάνουσι 52  0)0  περί
που τδ  πρώτον έτος καί 7 2  0)0  μέχρι τοΰ 

δωδεκάτου. Έ κ  τών εκατδν δηλ. τών γεννη- 
θέντων τήν αύτήν ημέραν άποθνήσκουσιν 48  
τδ  πρώτον έτος καί 2 2  έκ τών ύπολειφθέντων 
μέ^ρι τοΰ είκοστοΰ' ολίγα δέ φθάνουσι τδ  
τριακοστόν. Ά λ λ ά  πόθεν προέρχεται τοΰτο ·; 
Βεβαίως ή πηγή  τοΰ κακοΰ έγκε ιτα ι ούχί είς 
τήν περιποίησιν, άλλ’ είς τήν κατάχρησιν τών 
μητέρων, αίτινες μυρία έπινοοΰσι μέσα δποις 
καλύψωσι τήν αισχύνην αύτών.

Τοιοϋτον, Κύριοι, τδ  θέμα ημών’ έάν που 
έσφαλμένως έκρινα ζητώ  συγγνώμην παρά 

τοΰ φιλομούσου ακροατηρίου. Έ ά ν  δε δικαίως 
μηδείς υμών άποκάμη, έάν ένδιατρίψω είς τδ  
συμπέρασμα τοΰ λόγου μου, δπερ καί τδ  μ ά λ 
λον ένδιαφέρον είς τήν παροϋσαν έποχήν.

Είδομεν, Κύριοι, τίνα τά  παρακωλύσαντα 
τήν έθνικήν ημών ένωσιν α ίτ ια  έν τή  άρχαιό-

τη τ ι .  Είδομεν δέ άφ’ ετέρου καί δτι δ Έ λ λ η ν  
έφθασεν είς τδν κολοφώνα τής δόξης διά τής 
φιλοπατρίας καί τοΰ ήρωϊσμοΰ, διά τής πρδς 
τήν πρόοδον κλίσεως καί τής πρδς τήν π α ι 
δείαν αύτοΰ ροπής. Ά λ λ ’ είδομεν άφ’ ετέρου 
καί οτι περιέπεσε καί είς τδν έσχατον έξευ- 
τελισμδν διά τών παθών του. Γ0  έθνικδς έξευ- 
τελισμδς ήρξατο άπδ τοΰ Λυσάνδρου καί έλη

ξε μέχρι τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπό
λεως δτε τδ  έθνος υπέκυψε είς τήν τελευταί-  
αν αύτοΰ δοκιμασίαν. "Οπως δέ κανανοήση 
τις  καί τδ  έσχατον τοΰ έξευτελισμοΰ αύτοϋ 
αρκεί νά άναγνώση τδν Πλούταρχον έν βίω 
Φλαμινίου. ΓΗ Ε λ λ ά ς  είσήλθεν είς τδ στά
διο ν τοϋ έξευτελισμοΰ της διά τοΰ ψηφίσμα
τος τών Ρωμαίων τοϋ κηρύττοντος αύτήν π ά 
σαν αύτόνομον. Έ θνος ,  Κύριοι, δπερ περιμέ
νει έξωθεν τήν έλευθερίαν αύτοϋ δεν είναι ά- 
ξιον έλευθερίας. Όμολογοϋμεν δτι δ Έ λ λ η ν  

ώς άτομον έχει άρετάς πλείονας ή τά  άλλα 

έθνη, ώς έθνος δμως έχει έλ α ττ ώ μ α τα  π λ ε ί-  
ονα ή τά  άλλα έθνη. Τά έ λ α ττώ μ α τα  τα ΰ 

τα  ήδη έφείλομεν νά άπορρίψωμεν άφ’ ήμών 
διά τής άληθοΰς φιλοπατρίας καί διά τίνος 

πολιτικής α γω γής κα ί  μορφώσεως. Πολιτι
κής δέ λέγοντες έννοοϋμεν δτι έ'καστος π ο 
λίτης οφείλει νά γινώσκη τήν άξίαν αύτοΰ έν 
τή  πολιτε ία ,  νά χρήται δέ τή  ψήφω του έπα- 
ξίως τοϋ άνεξαοτήτου αύτοΰ δικαιώματος καί 
νά μή μολύνη αύτήν έντδς τοϋ βορβόρου τών 

παθών. ΓΗ ψήφος είναι ή δύναμις καί τδ κΰ
ρος τοΰ νόμου, δ νόμος τδ  κράτος καί ή ισχύς 
τής πατρίδος. Ή  δικαία δέ χρήσις αύτής είναι 
δ ίκαια  υπηρεσία τή  πατρ ίδ ι ,  ήτις είναι άνω- 
τέρα πάσης προσοιπικής ύποχρεώσεως.

Κύριοι, έπέστη δ καιρδς έργων μεγάλων έν 
τη  Ανατολή. Τδ μέμφεσθαι ημάς αύτους έπί 
άδυναμία έλέγχει ού μόνον άνοιαν, άλλά καί 
άβελτηρίαν. "Οπως τήν άδυναμίαν είς ρώμην 
καί εύεξίαν μετατρέψωμεν δεόμεθα αύταπαρ-



νήσεως καί φιλοπατρίας άληθοΰς. Πρέπει τ έ 
λος νά έννοήσωμεν δτι ζώντες διά τήν πατρ ί
δα, ζώμεν δι’ εαυτούς. Ή  πατρίς είναι ή ίδα- 
νικότης ή ελκουσα είς Ιαυτήν τάς εύαισθήτους 
ψυχάς. ’'Ας εΐναι λοιπδν καί τδ ’ίνδαλμα τής ά- 
φοσιώσεως ένδς έκάςο > ή μ ώ ν/Ι Ι  πατρίς δεΐται 
τής αγάπης ημών, ημείς δε τής περιθάλψεως αύ
τ ή ς .Ά ς  άποδείξωμεν διά τών έργων τήν πρδς 
αύτήν αγάπην ημών, άς δείξωμεν εις τά  άλλα 
έθνη ούχί δτι ζώμεν, άλλ’ δτι άνεγεννήΟημεν 
έν τη  ένότητι πλήρεις δυνάμεως καί ένεργείας, 
καί ότι έσμέν έτοιμοι δπως διά τών έργων 
διεκδικήσωμεν τά  δ ικαιώματα ημών ένώπιον 
του πεπολιτισμένου κόσμου. *Ας δείξωαεν δτι 
είσήλθομεν είς νέον πολιτικδν στάδιον δι’ έλ- 
πίόος έχοντες δπως άναφανώμεν έφάμιλλοι 
τών ήμετέρων προγόνων είς έργα ηρωικά.Έπί 
δ ισχ ίλ ια  καί έπέκεινα έτη έκυοφορεΐτο ή ένό- 
της της Ε λλ ά δο ς .  fH άναγέννησις αύτής ές-ω 
καί ή άνανέωσις της ένεργείας αύτης έν τώ 
σταδίω  της πνευματικής άμίλλης, ήτις μέλ 
λει οσονούπω νά μετατρέψη τάς έν τή  ’Ανα
τολή έπικρατούσας άρχάς. Πρδς τοϋτο ’ Ζήτω 
τδ  έθνος ! Ζήτω ό Βασιλεύς ημών !

Ή ανωτέρω π ρ αγμα τε ία  άνεγνώ σ θ»  h  τώ Σ Ε Ρ Α - 

ΠΕΓΩ Σ υ λ λ ο γω  ’Α λ εξα νο ρ ε ια ς . m . . ,

ΠΡΟΣΦΩΛΉΣΙΣ

Tor r iP O E A P O v  τον ς γ λ λ ο γ ο γ

Π Ρ Ο Σ  ΤΟΝ Λ ΓΤΟΚ ΡΑΤΟΡΑ  Τ Ι Ι Σ  Β Ρ Α Σ ΙΛ ΙΑ Σ

ΔΟΝ ΠΕΤΡΟΝ.

Τήν 29  Δεκεμβρίου, ημέραν Δευτέραν, 
και κατά τήν 7ην ώραν μ. μ. ή Α. Μ. ό 
Αυτοκρατωρ Δον Πέτρος έδέξατο εις 
άκρόασιν τον Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου,  
συνοδευόμενον υπό τοΰ Γραμματέως, Κ. 
Στ. Καψαμπέλη.

Ο Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου έγχειρί-  
ζων τώ Αύτοκράτορι τό δίπλωμα επιτί
μου Προεόρου τοΰ Συλλόγου, γεγραμ-  
μενον έπί περγαμηνής καί δι’ αρχαϊκών

χαρακτήρων, καί τόν Α' τόμον τοΰ Κ έ - 
κ ρ ο π ο ς, προσεφώνησεν Αύτώ γ α λ λ ι 
στί τά έξης, έπαφήσας και έγγραφον  
τήν προσφώνησιν ταυτην τω Αύτοκρά- 
τορι :

Μ  £} 'α .Ιειότατε  !

Είς τών σοφών προγόνων μας έξήνεγκεν έν 

τή άρχαιότητι τδ αξίωμα, δτι  οί λαοί τότε  
μόνον ήδύναντο νά εύδαιμονήσωσιν, δταν ή 

έκλέγωσιν ώς βασιλείς των φιλοσόφους, ή εύ- 
τυχώσι να βασιλευωνται υπδ ήγεμόνων φι
λοσόφων. Έ  μεγάλη δ ’ δμως αυτη, καί κατά  

θεωρίαν ακαταμάχητος ,  αλήθεια σπανιώ τατα  
έπεσφραγίσθη έμποάκτως’ διότι, δυς-υχώς διά 
τους λαούς, αείποτε , καί σήμερον ετ ι,  οί σο
φοί καί δντως φιλόσοφοι βασιλείς είναι το- 
σοϋτο σπάνιοι, ώστε τυγχάνουσι σπάνιοι τοΰ 
κανόνος έξαιρέσεις.

'Ενδοξον έν τούτοις καί λαμπρόν παρά
δειγμα , τελείως έπικυροϋν τδ λόγιον τοϋ αρ

χαίου Έ λληνος  φιλοσόφου, ανευρίσκεται έν 

Ύ μΐν.  Ό  πεπολιτισμένος κόσμος θαυμάζει όν
τως εν τώ  σεπτώ προσώπω ΓΓμών τδν αληθή 
φιλόσοφον βασιλέα, δστις ούτως εύτυχώς συμ
βιβάζει τά  υψηλά καί αυστηρά της ήγεμο- 
νειας καθήκοντα μετά  τών εύμενών καί φι
λάνθρωπων της φιλοσοφίας άρχών. Μακάριοι 
δντως οι λαοί, ών αί τύ χ α ι  υπάρχουσιν έν 
ταΐς χερσί φιλοσόφου καί φιλοστόργου πατρδς 
ώς Υ μ ά ς !

Ό  πεπολιτισμένος κόσμος δλος ευγνωμο
νεί πρδς Υμάς διά τοϋτο, Μεγαλειότατε, έξ 
'-σου μετά  τοϋ Βρασιλιανοϋ έθνους, δπερ καθι
σ τά τε  ευτυχές* διότι έν Ύ μΐν  ένορ£ αληθή 
τοϋ ευρωπαΐκοϋ πολιτισμοϋ άπόστολον, σοφδν 
τών ευεργετημάτων αύτοϋ εισαγωγέα παρά 
έθνει μεμακρυσμένω καί έν τή  τρυφερά έ τ ! 
τοϋ. βίου του ήλικία εύρισκομένω.

fΗμείς ιδίως, οί νεώτεροι "Ελληνες, οί π ά 

σαν τήν ζωτικήν ημών δύναμιν άντλοϋντες 
έκ τών αναμνήσεων τών ενδόξων προγόνων 
μας, καί φρονοϋντες, οτι ό νεώτερος π ολ ιτ ι -  
σμδς απορρέει τελείως έκ τοϋ αρχαίου Ε λ λ η 
νισμού, καί δέν είνε ή συνέχεια καί μ ε τ α -  
μόρφωσις αύτοϋ, ημείς, λέγω, θεωροϋμεν πάν. 
τ α  σοφδν καί είς τδ καλδν τής άνθρωπότητος 
άφωσιωμένον άνθρωπον, ώς όπαδον πράγματ ι  
τοϋ Έλληνισμοϋ, καί ώς τοιοϋτον σεβόμεθα 

καί στέργομεν αύτδν έξαιοετικώς.
Ι δ ο ύ ,  Μεγαλειότατε, ή πηγή  καί ή αρχή 

τοΰ βαθέος σεβασμοΰ καί της είλικρινοϋς γορ
γής ,  ήν τδ Έ λληνικδν  έθνος τρέφει πρδς Ύ -  

μάς. Έ  δε παρά τοΰ ήμετέρου Συλλόγου άνα- 
γόρευσις Υ μ ώ ν  ώς έπιτίμου Προέδρου δέν 
εινε ή π ιστή  άντανάκλασις τών πανεθνών 

τούτων πρδς 'Γ μ άς  αισθημάτων.
Ευδοκήσατε λοιπδν ν’ άποδεχθήτε  τδ δ ί

πλ ω μ α  της άναγορεύσεως ταύτης ώς άσθε- 
νές τεκμήριον τοΰ πρδς 'Γ μ ά ς  είλικρινοϋς σε- 
βασμοΰ καί θαυμασμοΰ τοΰ ήμετέρου Συλλό
γου, καί νά έμψυχώσητε ουτω τά  έργα της 
καθαρώς φιλολογικής ταύτης έπιχειρήσεως η 
μών, έπιδαψιλεύοντες αύτή τήν 'Γμετέραν υ
ψηλήν εύνοιαν καί προστασίαν.

Δέξασθε δ ’ άμα εύμενώς καί τήν προσφο

ράν τοϋ Α' τόμου τοϋ ήμετέρου περιοδικοϋ ό 
Κ έ κ ρ ο ψ καί εύδοκήσατε νά επιτρέψητε ή -  

μΐν, δπως τακτικώς έπί τδ μέλλον άποστέλ- 
λωμεν 'Γ μ ΐν  τά  μηνιαία φυλλάδια.

Πρός ταΰτα ό Αύτοκράτωρ άπήντησε 
λίαν φιλοφρόνως, άποδεξάμενος εύμε
νώς τό δίπλωμα και τό βιβλίο ν και έκ- 
φράσας ζωηρώς τήν επιθυμίαν τοΰ νά 
λαμβάνη τακτικώς τά μηνιαία αύτοΰ 
φυλλάδια.

Μετά ταΰτα ή Α. Μ. προσκαλέσασα 
τόν τε Πρόεδρον και τόν Γραμματέα 
νά καθίσωσι, συνδιελέχθη μετ’ αύτών

έφ’ ήμίσειαν περίπου ώραν περι τών έν 
Αϊγύπτω Ε λλή νω ν  και Ελληνικών σχο
λείων μετά λεπτομερούς περιεργείας, 
τρανώς έκφραζουσης τό ενδιαφέρον Αύ
τής, περι τών έν Τροία, Μυκήναις και 
’Ολυμπία άνασκαφών και περι τών έξ 
αύτών γενομένων σπουδαίων ανακα
λύψεων, έκφράσας λίαν έμβριΟεΐς περί 
αύτών σκέψεις, και τέλος έγερθεις άπε- 
χαιρέτησεν αυτούς φιλοφρονέστατα.

Α Υ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ  Ε Π ΙΣ Τ Ο Α ΙΪ

Ά λ ευθυνθεΐσα προς zbr ΣύΧΛογον ΰ.τό τοΰ
Αύτοχράτορος τής ΒρασιΧΐας γαΛ .Ιιστί.

’Αποδέχομαι μετά ζωηρας εύχαριστή- 
σεως τόν τίτλον έπιτίμου Προέδρου τοΰ 
έν Καίρω Συλλόγου* διότι και άλλαχοΰ,  
ώς και ένταΰΟα, έξετίμησα ήδη τάς προ- 
σπαθείας, ας τά τοιαΰτα σωματεία κα- 
ταβάλλουσι πρός διάδοσιν τής παιδείας 
μεταξύ τών Ε λλή νω ν ,  και πρός διατή- 
ρησιν τών ένδοξων αύτών φιλολογικών 
και καλλιτεχνικών παραδόσεων.

ΔΟΝ ΠΕΤΡΟΣ Δ’ΑΑΚ ΑΝΤΑΡΑ.

Έ ν Καίρω τή 14  Ίανουαρίου 1 8 7 7 .

’Εν Σμύρνη τή  13 Νοεμβρίου 1 8 7 6 .

’Ελλόγιμοι Κύριοι.

Μετ’ άνεκφράστου χαράς είδον έν τοΐς δύο 
τελευταίοις φυλλαδίοις τοΰ πολιτίμου «Κέ- 
κροπος» σελίδας ,τινάς αύτοϋ άφιερωνομένας 
είς τήν έκδοσιν καί περιγραφήν της κατά  τούς 
μέσους χρόνους φιλολολογίας ήμών’ πολλοϋ 
έπαίνου δντως καί τ ιμής είσθε άξιοι, διότι 
υμείς πρώτοι μ ε τά  τήν παΰσιν τών καλλίς-ων 
περιοδικών «Πανδώρας» καί «Φιλίστορος», 
τών ώς εδει συνεισενεγκόντων τδν όβολδν αύ-



τών εις το  ταμείο ν τής π τω χή ς  νϋν μεν, άλλά 
πλουσίαν οϊωνιζομένης τήν συγκομιδήν μεσαι 
ωνίου καί νεοελληνικής ήμών φιλολογίας, δ- 
μεΐς πρώτοι μ ε τ ’ εκείνους κατιδόντες τήν 
έλλειψιν ταύτην άνελάβετε τήν έκδοσιν χ ε ι 
ρογράφων, δι’ ών πο7Λ φώς δύναται νά έπε- 
χυθή έπί τε  τής ιστορίας καί γλώσστ,ς τοϋ 
κ α τά  τούς μέσους αιώνας Ελληνισμού. Εύ- 
χόριενος δ ’ δμΐν, όπο>ς αί βλίγαι αύται σελί
δες του'βΚεκροπος» φανώσιν ώφέλιμοι τή  φι
λολογία ημών καί δπως μή άπαυδήσητε ερ
γαζόμενοι περί το άχαρι τοϋτο εργον της έκ- 
δόσεως σητοβρώτων καί κεκονιαμένων χ ε ι 
ρογράφων, σας παρακαλώ νά μοί έπιτρέψητε 
νά υποβάλω υμΐν ένίας παρατηρήσεις έπί τ ί 
νος ποιήματος τοϋ πρώτου χειρογράφου.

Είναι δε τό ποίημα τοϋτο τό τοϋ Γεωρ
γίου Ζυγαβινοϋ περί τών έπ τά  φωνηέντων. 
Τό ποίημα τοϋτο σώζεται χειρόγραφον καί έν 
τ ιν ι  χειρογράφω της βιβλιοθήκης της ένταΰθα 
Ευαγγελικής Σχολής,  οϋ περιγραφήν έποιη- 
σάμην έν τώ  49  φύλλω τής έν ’Αθήναίς έκ- 
διδομένης άλλοτε «Νέας 'Ελλάδος» , αυτόθι 
έξέδωκα συνάμα καί τά  τεμ ά χ ια  δι’ ών υμείς 
έσυμπληρώσατε τήν έκδοσιν τοϋ Κ. Μίλλερ. 
’’Ηδη δε δ Κ. Μίλλερ έκδίδει έν τή  έφετεινή 
έπετηρίδι τοϋ Συλλόγου τοϋ πρός ένίσχυσιν 
τών Ε λληνικώ ν σπουδών κτλ .  τά  έλλείποντα 
έκ τής έκδόσεώς του μέρη, όπερ έπεμψα αύ- 
τώ  έκ τοΰ ένταΰθα άντιγράφου.

Τό ποίημα δέ τούτο σώζεται επίσης χργρ. 
έν τή  βιβλιοθήκη τής Βιέννης (ώς μαρτυροΰ- 
σιν 5 Ά λλ ά τ ιος  (de Georgiis 6. 3 50 )  δ Φα- 
βρίκιος (Bibltolli.  Graec. t. VII. G. 45) 5 
I len r ich sen  (Ucbcr die p o lit ischen  verse  
0. 1 24) δ Κοδρικίίς (Μελέτ. τής 'Ελλην. κοι
νής διαλέκτ. τ .  Α \  6. 1 50) καί ώς κάγώ έν 
τε  τή  «Νέα Έ λ λ ά δ ι»  καί έν τή  ένταΰθα έκ- 
διδομένη έφημερίδι ’Ι ω ν ί α  έγραψα,) άπο- 
διδόμενον, ώς καί τό υμέτερον άπόγοαφον τώ  
Γεωργίω Ζυγαβινώ. Τό ήμέτεοον όμως άντ ί-  
γραφον ού προσδιορίζει άκριβώς ώς συγγρα
φέα τον Ζυγαβινόν, άλλά τοιάνδε φέρει έπ ι-  
γραφήν : « Κυροϋ Γεωργίου τοΰ Ζυγαβηνοϋ 
περί τών επτά  φωνηέντων ποΰ δασύνονται καί 
ποΰ ψιλοΰνται καί περί άντιστο ίχων’ τινες 
δε λέγουσιν ότι τοϋ ΙΙτωχοπροδρόμου κυρ Θε

οδώρου ύπάρχουσιν, οΐ καί μάλλον, ώς οίμαι, 
άληθεύουσιν.» Διό καί δ Κ. Μίλλεο δέν π ι 
στεύει τό ποίημα τοΰτο ώς έργον τοϋ Ζηγα- 
βινοΰ' ού μην άλλά ουδέ τοΰ, Πτωχοπροδρό- 
μου, γράφων μοι οΰτο» « ώς πρός τά  δνόματα 
τά  δποΐα είναι εις τήν αρχήν, θά πιστεύσω 
δυσκόλως οτι Θεόδωρος ό ΙΙρόδρομος ή Ευθύ
μιος δ Ζυγαβηνός είναι οί συγγραφείς τών λε
ξικών τούτων εϊς τά  δποΐα φαίνονται σφάλ
μ α τα  άνθρώπων οότω σοφών άνάξια,» πρός α 
όμως άπήντησα ότι δεν είναι δύσκολον νά π ι-  
στεύσωμεν τοΰτο, καθ’ ότι δέν είναι πρώτη 
φορά καθ’ ·$ν πεπαιδευμένοι άνδρες τοΰ με-  
σαίωνος φαίνονται ήμΐν ώς συγγραφείς τοιού- 
των άδοκίμων λεξικών ή μάλλον γλωσσάριων 
γραμματ ικώ ν ' διότι καί αύτός δ Ψελλός έχει 
«στίχους πολιτικούς πρός τον βασιλέα Κύριον 
Κωνσταντίνον τον Μονομάχον περί τής γραμ
μ ατ ικ ής» ,  δ Μάξιμος Πλανούδης κ. ά. ’Αλλ’ 
άφ’έτέρου συγγραφεύς 'ροϋ ποιήματος δέν εί
ναι δ Ευθύμιος Ζυγαβινός, δ όντως άληθής π ε 
παιδευμένος τοΰ καιροΰ του, άλλ’ δ Γεώργιος 
Ζυγαβινός, υφ’ ού τό ονομα έχομεν τό λεξι
κόν τοϋτο καί τινα άλλα ύπό ’Αλλατίου άνα- 
φερόμενα' ώστε νομίζω ότι δέν είναι δύσκο
λον νά πιστύσωμεν ότι δ Γ. Ζυγαβινός τ υ γ 
χάνει συγγραφεύς τών λεξικών τούτων. νΗδη 
όμως τό υμέτερον άπόγραφον δίδει ψήφον 
υπέρ έμοΰ, φέρον καί τοϋτο ώς συγγραφέα τον 
Γεώργιον Ζυγαβινόν. Ποιήσητε δ ’ άριστον ερ
γον, έάν πέμψητε τά  δύο τα ϋ τα  φυλλάδια τοΰ  
«Κέκροπος» τώ  Κ. Μίλλερ πριν ή έκδοθή ή 
’Επετηρίς, όπως ποιήσν) ύστερογραφικήν τινα 
σημείωσιν εϊς τό συμπλήρωμα τών λεξικών, 
όπερ ποιεί, ώς είπον, έν τή  έφετεινή έπετηρίδι.

’Επιλαμβάνομαι δέ τής περιστάσεως νά 
πέμψω ύμίν έν άντίτυπον τής έσχάτως έκδο- 
θείσης διατριβής μου περί τοΰ Βυζαντίνου λο- 
γίου Μιχαήλου ’Αποστόλη, ήν ελπίζω ότι θέ
λετε δεχθή διά τήν βιβλιοθήκην τοΰ έπί τοι- 
ούτοις αίσίοις οϊωνοΐς άρςαμένου Συλλόγου.

Δέχθητε έπί τούτοις, ελλόγιμοι Κύριοι, τήν 
διαβεβαίωσιν τής πρός ύμας έξαιρέτου υπο- 
λήψεώς μου, μεθ’ ής διατελώ

"Ολως ύμέτερος 
Γ. Κ. ΥΠΕΡΙΔΗΣ.


