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ιστορίμ οδχ ήττον ή έν τ φ  άτόμω καί τή  κοινωνία:, 
καί χί»ν νόμον τούτον θεωρούσιν ώς άντικείμενυν 
τής Επιστημονικής μ ελέτη ; τής Ιστορίας. Λιά τούτο 
ή Ιστορία δεν είναι άπλή άφήγη'σις καί καταγραφή 
γεγονότων, ούτε δράμα παριστών ζωηρώς τάς περι
πέτειας καί τους άγώνας τού ατομικού καί κοινω
νικού βίου, οΰτε σύνολον άσυναρτήτων καί διακε
κομμένων σκέψεων περί ήθική; καί πολιτείας, άλλ 
Επιστήμη στηριζομένη ώς πάσα άλλη έπί γεγονότων, 
μορφουμένη διά τ ι ς  ελλόγου παρατηρήσεως αυτών, 
καί έζάγουσα έζ αυτών γενικά; άρχάς διά τής ε 
φαρμογές τής αυτής μεθόδου, δι’ ής αϊ άλλαι έπ ι- 
στήμαι μορφώνουσι τάς ιδίας αυτών θεωρίας. Καί 
οΰ μόνον περί τής ίιπάρξεως τού ιστορικού νόμου 
συμφωνούσιν έν γένει οί έπιστημονικώ; πραγματευό

μενοι την ιστορίαν, αλλά καί περί τού κυριωτάτου 
εντάλματος αυτού, δηλαδή περί τής ιστορικής προό
δου, ήτις οΰδέν Ετερον είναι είμή διηνεκής μετάβασις 
άπό τίνος άτελοΰς καταστάσεως εις άλλην τελειο- 
τέραν, καθ' όσον τήν τελειοποιητικήν ταύτην πρό
οδον έναργώς καθορώσιν εις πάσας τάς χιόρας καί 
έποχάς τής πορείας τής ορατής κτίσεως, ήτις άπό 
νεφώδους καταστάσεως έν ·ρ διορώνται κατά πρώτον 
τά  ουράνια σώματα, διά τής βαθμιαίας τούτων συ- 
στάσεως καί διατυπώσεως, καί διά τής έμφανίσεω; 
έπί τέλους τής έν τώ  κόσμω τούτω τριπλής τών
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ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

Ολίγοι είναι τήν σήμερον οί μη άναγνωρίζοντες 
δτι ή ιστορική άνάπτυξις τής άνθρωπότητος υπό- 
κειται εί; τινα νόμον. Ε ίτε θεωρούντε; τό ανθρώπι
νον γένος ώς μόριον τού καθολικού μηχανισμού τής 
φύσεως, όστις δι’ αναγκαίων συνδυασμών παράγει 

πάντα τά φαινόμενα τού κόσμου, τού άτόμου, τής 
κοινωνίας, τ ή ; ιστορίας, καί προβαίνει εις τήν πραγ
ματοποίησή αγνώστου τέλους, είτε έκλαμβάνοντες 
πάντα τά πεπερασμένα όντα ώς δήλωσιν μιάς άπει
ρου ΰποστάσεως πραγματοποιούσης έαυτήν καί ά- 
ποκτωση; βαθμηδόν συνείδησιν Εαυτής διά τού αν
θρώπου καί έν τή  ιστορία: αότού, είτε παραδεχόμε 
¿01 έπί τέλους τήν πνευματικήν φύσιν καί Ελευθερίαν 

τού άνθρωπίνου δντος, συνεργούντος διά τής ίδιας 
τελειοποιήσεω; εις τήν έκπλήρωσιν τών νόμων τής 
θείας προνοίας, πάντε; δσοι σπουδαίως έπέστησαν 
τήν προσοχήν εις τάς ιστορικά; φάσεις τ ή ; άνθρω
πότητος, οί τε όλισταί καίοί πενθεϊσταί καί οίπνευ- 
ματισταί, συμφωνούσιν 2τι ί  νόμος υπάρχει έν τή



φυτών, τών πτηνών καί τών ανθρώπων ζωής, προ
βαίνει αείποτε άπό τού άορίστου εί; τό ώρισμένον, 
από τού άπλού εις τό σύνθετον, άπό του ήττον τε 

λείου εις τό τελειότερου, ω στε ή ιστορική πρόοδος 
τής άνθρωπότητος δεν είναι εΐμή συνέχεια καί συμ- 
πλήρωσις τής καθολικής προόδου του κόσμου.

δ τ ε  λοιπόν μελετοΟμεν τήν ιστορικήν άποστολήν 
έθνους τινός, ούδέν Ετερον ζητούμεν ή πώς καί μέχρι 
τίνος 5 ιδιαίτερος ιστορικός βίος του έθνους τούτου 
συνέτεινεν εις τήν πραγματοποίησιν τού καθολικού 
προορισμού τής άνθρωπότητος πρός έκπλήρωσιν τού 
ιστορικού νόμου. Προκειμένου δε περί τού ιστορικού 
βίου τής Ελλάδος, ήτοι περί τής ιστορικής αποστο
λής τού ελληνισμού, ανάγκη νά έξετάσωμεν πώς 
σχετίζεται ή Ελλάς πρός τόν προηγηθέντα αύτής 
ανατολικόν κόσμον, τ ί υπήρξεν αύτή καθ’ έαυτήν, 
ποιαν έξήσκησεν επιρροήν έπί τού Ρωμαϊκού κόσμου, 
εις ποίαν σχέσιν εύρίσκεται πρός τόν Χριστιανισμόν, 
τ ί άπέγινε κατά τόν μεσαιώνα, κατά τί συμμετέσχε 

τ ή ;  έν τώ  ΙΕ  αΐώνι άναγεννήσεως, πώς συνεργεί δ 
ελληνισμός είς τόν σύγχρονον πολιτισμόν, πώς καί 
διατί καί τοι όποδουλωθεϊσα διετηοήθη η Ελλάς 
μέχοι τών καθ ημάς χρόνων, πώς άνέζησε, και ποι
ον Εχει τήν σήμερον προορισμόν. Τό θέμα είναι εύρύ- 
•τατον, καί μόλις δι’ ολοκλήρου πονήματος ήδύνατο 
νά έξαντληθή’ είναι δέ περισπούδαστου, διότι συνά- 
π τετα ι μέ δλην τήν ιστορίαν τής άνθρωπότητος, καί 
διαφωτίζει αυτήν θαυμασίως. ίΐς έκ τούτου είς πάν 
σύστημα φιλοσοφίας τής ιστορίας πρωτίστην θέσιν 
κατέχει δ ελληνισμός, ιδιαιτέρως δέ τήν ιστορικήν 
άποστολήν τ ή ; Ελλάδος έπραγματεύθησαν διάση
μοι άνδρες έκ τών Ετερογενών καί τινες έκ τών ή- 
μετέοων. Τήν ιστορίαν τού Ελληνικού έθνους άριστα 
συνέγοαψεν δ Κ.. Κ . Παπαρρηγόπουλος, οΰτό πόνημα 
έκ τών μάλλον τιμώντων τήν άναγεννωμένην Ε λ 
ληνικήν διάνοιαν είναι μνημείου άξιου έθνική; ευ
γνωμοσύνης.

Τό πρόσωπον τής άρχαίας έλλάδος έν τφ  δρά- 
ματι τ ή ; ίς-ορία; διέγραψε μετά συντόμου σαφήνειας 
δ αοίδιμο; Ιουφροάς* ποίαν θέσιν κατέχει ή Ελλάς έν 
τή  κατά πρόνοιαν τάξει τού κόσμου άπέδειξεν δ πε
ρικλεής Γλάδστων' τήν έν Γαλλία; επιρροήν τού ελ
ληνισμού έξέθηκε μετά σπανίας πολυμαθεία; καί 
κομψότητος δ διάσημος φιλολόγος Εγγερος* τήν θείαν 
άποστολήν τού Ελληνισμού ένέδειξε διά συντόμ,ου 

διατριβή; αγγλιστί μεταφρασθείσης καί δ σοφό; 
Μητροπολίτης τής Χίου Γρηγόριος. Καί αναρίθμη
τοι μέν είναι οί απανταχού τής Ευρώπης πραγμα- 
τευθέντες καί πραγματευόμενοι τήν ιστορίαν τής 
φιλοσοφίας, τών τεχνών, τών γραμμάτων, τού θρη
σκεύματος, τής πολιτείας τών Ελλήνων, καί έξά- 

γοντες εξ αυτής μάλλον ή ήττον Επιστημονικά συμ-,
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περάσματα* έκ δέ τών εις τήν φιλοσοφίαν τής 
ιστορίας ίδίω; άσχολουμένων, πλήν τού Βίκου και 

τού Βοσουέτου, ούδείς παρεγνώρισε τήν σπουδαι- 
ότητα καί Επιρροήν τού Ελληνικού στοιχείου, ώστε 

τά  μεγάλα συστήματα τού Ερδέρου, τού Σχελλίγ- 
γου καί. τού Εγέλου παρέχουσιν ήδη τά ; βάσεις τής 

περί ελληνισμού φιλοσοφικής θεωρίας. Λαβόντε; δέ 
καί ήμεΐς άφορμήν νά διαλάβωμεν πολλαχού τών 
άσθενών ημών έργων, καί ιδίως κατά τήν παράδο- 
σιν τής. φιλοσοφίας τής ιστορίας, περί τού είς πάν
τ α ; τούς Ελληνας προσφιλούς τούτου θέματος, καί 
Εσχάτως λαλήσαντες περί αυτού έν τή Ενταύθα 
έλληνική 2 χολή, ένομίσαμεν ότι δεν 0 *  ήτο ίσως 

ανωφελές έάν έθέτομεν υπό τήν δψιν τού κοινού σύν
τομον περί αυτού διατριβήν, ούχί βεβαίως περιέχου- 

σαν τήν πλήρη αυτού άνάπτυζιν, άλλ’ ένδεικνύου- 
σαν τάς κυριωτέρας αύτοϋ διαιρέσεις, καί τά ιδιαί
τερα ζητήματα είς & αναλύεται, τήν άμυδράν υ
πογραφήν, Ενί λόγω, τή ; μεγάλης είκόνο; ήτις π » - 
ριστφ τόν ιστορικόν βίον τ ή ; φίλη; πατρίδος.

α '.

Καί πρώτον, ε ί ; ποίαν σχέσιν εύρίσκεται ή άρ- 
χαία Ελλάς πρός τόν ανατολικόν κόσμον \

Είς τό ζήτημα τούτο διαφόρως πως άπαντώσιν 
οί ιστορικοί φιλόσοφοι. Οί μέν θεωρούσι τήν Ελλά
δα ώς απλήν παράτασιν τής Ανατολής, έξ ής έ 
λαβε πάντα τού πολιτισμού τά  στοιχεία, τό θρή
σκευμα, τάς έπιστήμας, τάς τέχνας, τήν γλώ σ
σαν, τά  γράμματα, καί εί; δ,τι εύγενές καί υψηλόν 

υπάρχει έν Ελλάδι βλέπουσιν άντανάκλασιν τρό
πον τινά τού ανατολικού φωτός. Τήν γνώμην ταύ
την παρήγαγεν ιδίως ή από τών άρχών τού αίώνος 
τούτου βαθεία μελέτη τού άνατολικού κόσμου, 
καί αί έκ τα ύτη ; πολύτιμοι καί απροσδόκητοι άνα- 
καλύψεις, δι’ ών άνενεώθη σχεδόν έξ ολοκλήρου ή 
ανατολική ιστορία, καί άνευρέθησαν αί πηγαί πολ
λών Ελληνικών στοιχείων. Καί καθώς άλλοτε έφρό- 
νουν ότι πάντα ήλθον έξ Ελλάδος καί έκ ‘Ρώμης, 
καί ότι τά  πρό αυτών ήσαν σκότος καί βαρβαρότης, 
ουτω σήμερον ουκ ¿λίγοι είναι οί δοξάζοντες ότι 
πάντα σχεδόν παρέλαβον οί Ελληνες έκ τών άρχαιο- 
τέρων λαών τής ανατολής, καί ιδίως θρησκευτικά; 
τινας ιδέας καί παραδόσεις, ών άνευ ανεξήγητος 
είναι κατ’ αύτούς ή υψηλή ήθικότης καί ή Εντέλεια, 
τινών έκ τών ελληνικών έργων. Ετεροι δέ τήν Εν
τέλειαν ταύτην έχοντες πρό πάντων ΰπ’ δψιν, καί 
ούδέν άνώτερον αυτής ή ίσον πρό; αυτήν ούτε πρό 
τών Ελλήνων ούτε μ ετ’ αύτούς άπαντώντες έν τρ  
ιστορία, δμολογούσι τό αυτοφυές καί πρωτότυπον 
τ ή ; Ελληνικής διανοίας, έλαττούσιν ώς εκ τοότου 
τήν Επ’ αύτής έπιδόοήν τής Ανατολής, καί τόν Ελ
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ληνισμόν θεωρούσιν ούχί ώς παράτασιν τού ανατολι
κού κόσμου, άλλα μάλλον ώς στοιχεϊον άντίθετον 
πρός αύτόν. Μέχρι τίνος άληθεΰουσι, καί πώς δύναν- 
τα ι αί έναντίαι αυται γνώμαι νά συμβιβασθώσιν, 

•ίσως θέλομεν δυνηθ?, νά ίδωμεν δπωσούν σαφέστερον 
άφ’ ού έξετάσωμεν τ ί είναι κατά τό σύνολον αυτού

ΰ  άνατολικός κόσμο;.
ή  -ιστορία τού άνατολικού κόσμου περιλαμβάνει 

-πολλούς αιώνας, πολλούς λαούς, καί Εκτείνεται έ
π ί χώραν μεγίστην, όλην τήν Ασίαν καί μέρος τής 

Αφρικής. Εν τή Ανατολή αί δυνάμεις καί τά προϊ
όντα τής φύσεως ούχ ήττον ή τά έργα τού άνθρώ- 
ποΰ έχουσί τ ι κολοσσιαϊον καί καταπληκτικόν. Απέ
ραντοι έπικράτειαι, μεγάλα βασίλεια, αναρίθμητοι 

δυναστεϊαι, παντοία θρησκεύματα, κτίρια υπερμε
γέθη συνταυτιζόμενα Ενίοτε μετ’ αυτής τής φύσεως, 

συστήματα φιλοσοφικά ευρύτατα, ποιήματα ατε
λεύτητα, πάντα κατά πρώτον έκπλήττουσι καί διε- · 
γείρουσι θαυμασμόν, άπέναντι δέ τού μυστηριώδους 
•τούτου μεγαλείου τά έογα τών Ελλήνων φαίνονται 
τωόντι άθΰρματα τής νεότν.τος. Αλλ έάν έξετά 
σωμεν κατά μέρος καί παρά τοίς διαφόραις λαοί; 
τ ή ; άνατολής τό θρήσκευμα, τήν κοινωνίαν, τήν 
πολιτείαν, τήν φιλοσοφίαν, τήν ποίησιν, τάς εικα
σ τικ ά ; τέχνας, έάν παραβάλωμεν τά στοιχεία ταύ- 
τα  πρός τά  έν ίέλλάδι, έάν πρό πάντων ζητήσωμεν 
τίνα έκ τών στοιχείων τούτων έπέζησαν είς τού; 
λαού; παρ’ οίς άνεπτύχθησαν, καί μετεδόθησαν είς 
τούς νεωτέρους, καί διαμένουσιν ώς στοιχεία τού 
συγχρόνου πολιτισμού, θέλομεν άναγκασθή νά όμο- 
λογήσωμεν ότι πλήν Ενός καί μόνου περί ου θέλο
μεν λαλήσει κατωτέρω, πάντα τά άλλα έπενήργησαν 

,μέν Εμμέσως είς τόν ανθρώπινον πολιτισμόν διά τής 
μάλλον ή ήττον άποτελεσματικής αύτών επιρροή; 

έπί τού Ελληνισμού, ήν δεν δυνάμεθα ν άρνηθώμεν, 
άλλ’ όφείλομεν νά όρίσωμεν άκριβώς, δέν διεσώθη- 
σαν δέ ώς ζώντα ελατήρια τής άνθρωπίνης Ενέργει
ας καί τελειοποιήσει·»; έν τή  καθολική Ιστορία, καί 
ώς έκ τούτου δικαιούμεθα νά έλαττώσωμεν τήν 
συνήθως άποδιδομένην αύτοίς ιστορικήν άξίαν, έάν 
αύτη άναλογή πρός τήν μάλλον ή ηττον μεγάλην 
Επιρροήν τών λαών είς τάς τύχας τής άνθρωπότητος, 
καί εάν ίστορικώτεροι είναι Επομένως οί λαοί οί 
πλείονα Εκ τών ιδίων στοιχείων μεταδίδοντες είς 
•τού; μεταγενεστέρους.

ΐ π ό  τήν δψιν ταύτην θεωροϋντε; καί κατά τήν 
αρχήν ταύτην στάθμίζοντες τά  κοινωνικά στοιχεία 
τώ ν Ινδών, τών Μήδων, τών Φοινίκων, τών Ασσυ- 
.οίων, τών Βαβυλωνίων, τών Αιγυπτίων, τών Καρ- 
χηδονίων, τ ί  εύρισκομεν Εν α ύτοίς; Κατά μέν τόν 
κοινωνικόν οργανισμόν, τήν ώς Επί τό πλεΐστον δι- 

οβίρεσιν είς κά στει;, δεσμευούσας έν παραβάσει τής

έν τώ  δικαίώ ίσότητος τήν ατομικήν Ενέργειαν καί 
πρωτοβουλίαν, έν αΐς ούτε ϊχνος Ελευθερίας, κατά δέ 
τήν πολιτείαν, δεσποτισμόν καί τυραννίαν άπάνθρω- 
πον. Εάν δέ συνδυάσωμεν τόν κοινωνικόν καί πολι
τικόν έογανισμόν πρός τό θρήσκευμα, καταναούμεν 

ευκόλως ποία βιομηχανία, ποια έπιστήμη, ποί* 
τέχνη εμελλον νά προκύψωσιν έκ τού συνδυασμού 
τούτου. Τό θρήσκευμα ήτο ή λατρεία τής φύσεως·, 
τού ήλιου, τών άστέρων, τών ποταμών, τών ζώων, 
άτινα παραλόγως έθεοποιούντο καί δι’ ετι παραλο- 
γωτέρας λατρείας έθεραπεύοντο, ούδέν ούτε θειον 
ούτε άνθρόίπινον ιδανικόν προΐστατο πρός άνάτασιν 
τού πνεύματος, έξευγένισιν τού αισθήματος καί προ
οδευτικήν τελειοποίησιν* όθεν δ γενικώτερος χχτ 
ρακτήρ τών άνατολικών θρησκευμάτων είναι είδος 
τ ι πανθεϊσμού μάλλον ή ήττον προφανούς, καί 
καθ’ ήμάς πολύ άπατώνται οί φρονούντες ότι τά  
θρησκεύματα ταύτα περιέχουσι τάς θεμελιώδεις έν
νοιας τής άληθούς θρησκείας. Δυνατόν μέν νά ΰπο- 
φώσκωσιν Ενιαχού σπινθήρες άληθείας οίονεί πεπλα- 
νημέναι άκτΐνες τού ήλιου τής θείας άποκαλύψεως, 
διότι πρός τοίς άλλοις ή πλήρης καί πάσης άληθεί
ας άμιγής πλάνη ούδαμοΰ υπάρχει, καί ούδέποτε 
διαρκεΐ, άμα δέ έπιμελώς άναλύσωμεν τά  στοιχεία 
τών θρησκευμάτων τούτων, καί είς τήν ύπόστασιν 
αύτών έμβαθύνωμεν, καί πρό πάντων άμα παρα

βάλωμεν αύτά πρός τόν Μωσαϊσμόν καί τόν Χριστι
ανισμόν, πειθόμεθα ότι τό μέτρον τή ς θρησκευτι
κής διανοίας τών λαών έκε!νο»ν ήτο ή λατρεία τής 
φύσεως καί ούδέν περαιτέρω. Καί αύτή ή διά τού 
Βουδαΐσμού άναμόρφωσις τού Βραχμανισμού, ήν 
έθεώρησάν τινες ώς συγγενή πρός τήν χριστιανικήν 

ιδασκαλίαν, έάν έξετασθή ούχί κατά τήν Εξωτερι
κήν δμοιότητα άλλά κατά τήν ούσίαν καί τό πνεύ

μα καί τά  αποτελέσματα αύτής, άπέχει τ ή ;  θρη
σκείας τού Ιησού Χριστού, οσω τά  σκαιά ’έργα τών 
άνθρώπων διαφέρουσι τών θείων έργων. Ü δέ έκ 

τοιούτων θρησκευμάτων προκύψασα ιεροκρατία έπέ- 
Ιετεν ε ί; τόν κοινωνικόν καί πολιτικόν δεσποτισμόν 
)είαν έπικύρωσιν. É  βιομηχανία άναντιρρήτως ά- 
νεπτύχθη, διότι τούτο άπαιτεί ή άνάγκη τού βίου, 
έφθασε δέ κατά τινα τών έργων αύτής καί είς 
σχετικήν τινα τελειότητα* διά τής ναυτιλίας διε- 
κρίθησαν λαοί τινες, καί ιδίως οί Φοίνικες οί περι- 
πλεύσαντες πάσαν τήν τότε γνωστήν οικουμένην, 

καί πανταχοΟ διασπείροντες τάς άποικίας των* άλ
λά καθ’ όσον δυνάμεθα νά είκάσωμεν έκ τινων ά
νατολικών προϊόντων, εί καί διακρινομένων Ενίοτε 
διά τής λεπτότητος καί τής πολυτελείας, ή βιομη
χανία τών άνατολικών λαών διέμεινε καί παρά τισιν 

έξ αύτών διαμένει είσετι άτελής καί στάσιμος. Ού- 
δέ προώδευσαν παρ’ αύτοίς έπί πολύ αί έπέστήμαι
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καί αί τέχναι. Θεωρίας τινας έπιστημονικάς, γεω 

μετρικά; ιδίως καί αστρονομικά;, εύρίσκομεν εν τή  

μυστηριώδει σοφία: τών πρώτων έκείνων λαών καί 

πρό πάντων τ ώ ; Αιγυπτίων, ά λλ ’ αί έπιστήμαι δέν 

γεννώνται βιώσιμοι είμή έκ τής φιλοσοφίας, καί δέν 

ζύσιν είμή είς τόν αέρα τής ελευθερίας. Η δέ φι

λοσοφία τής Ανατολής, δσω καί άν θαυμάζηται υπό 

τινων, δέν δύναται νά θεωρτ,θή είμή ώ ; ή έμβρυώ- 
δης κατάστασις τής αληθούς επιστήμης, διότι ούτε 

άποσπάται έντελώς τής θρησκείας άφ’ ενος καί τής 

ποιήσεως άφ ετέρου, ούτε παρήγαγεν εναργείς καί 

θετικά; διδασκαλία; δυναμένας νά χρησιμεύσωσιν ώς 

θεμέλια περαιτέρων επιστημονικών κατασκευών. 

Πάντα σχεδόν τά  φιλοσοφικά δόγματα ένυπάρχου- 

σιν εν τή άνατολική φιλοσοφία, ά λλ’ αδιάκριτα καί 

συγκεχυμένα ενίοτε εν τινι συγκρητισμώ, ου δ έκφα 

νέστερος χαρακτήρ είναι ή αυτή έκείνη συνταύτισις 

τοΰ άνθρώπου καί τής φύσεως, ήτις διακρίνει τό 

θρήσκευμα, καί ί,ν έπιφέρει ή κοινωνία καί ή πολι

τεία . Ουδέ άλλον χαρακτήρα ήδύναντο νά εχωσιν 

ή ποίησις καί ή καλλιτεχνία. Η ποίησις έχει ένίοτε 

μ εγά λα ; καλλονάς, ώς έχει σπινθήρας άληθείας τό 

θρήσκευμα' άλλ’ εάν παραβάλωμεν τά  έργα αυτής 

πρός τους νόμους τού καλού τοός δποίου; ορίζει 

ακριβώς ή επιστήμη, καί πρός τά  παραδείγματα τού 

καλού, ατινα παρήγαγε βραδύτερον ή προνομιούχος 

διάνοια τών ήμετέρων προγόνων, είς μάτην θέλο- 

μεν ζητήσει είς αυτά τήν ύπέροχον αλήθειαν τής ύ- 

ποστάσεως, τήν καταλληλότητα τής μορφής, τό 

σύμμετρον, τό έρρυθμον, τό ιδανικόν, τοός δρους ένί 

λόγω  τής αληθώς μεγάλης ποιήσεως. Καί ή άπό- 

δειζις είναι δτι καί άφ’ ου άνεκαλύφθησαν καί έμε- 

λετήθησανκαί πολλάχώς έσχολιάσθησαν, δένϊσχυσαν 

νά μεταβάλωσιν ούτε τήν καλαισθησίαν τών νεω- 

τέρων, ουτε τήν θεωρίαν τού καλού, ούτε τήν τ έ 

χνην, καί ουδέ ΰπ’ αυτών τών θαυμαστών αύτών 
προτείνονται ώς αξιομίμητα παραδείγματα. Ε τι δέ 

κατώτερα άναφαίνονται τά  προϊόντα τής αρχιτε

κτονική; καί τά τής γλυπτικής καί ζωγραφίας. Μό

νον καταπληκτικά διά τό μέγεθος είναι τά  πρώτα 

δλως σκαιά καί άκαλλή, καί ένίοτε τερατώδη είναι τά  

άλλα (α),καί περί τούτου εύτυχώς ούδείς αμφιβάλλει.

É ;  δσων είδομεν μέχρι τούδε, τί παρήγαγε λο ι

πόν δ ανατολικός κόσμος, καί τί παοίδωκεν είς τόν 

ελληνισμόν; Παρήγαγεν δ,τι ήδύνατο νά παραγάγη  

δ άνθρωπος έν έκείνη τή  χοίρο: μέ τά ιδιαίτερα προ
σόντα εκείνων τών φυλών, ρ.ή ζοιογονούμενος υπό 

τής ελευθερία; καί μή φωτιζόμενο; υπό τής θείας 

άποκαλύψεως. Ó ανατολικός κόσμο; είναι ή μακρά 

καί έπίπονος προσπάθεια τών πρώτων φυλών τού 

ανθρωπίνου γένους, ΐνα άποσπασθώαι τών κόλπων 

' (α) 0¡. Ψιλ. Μιλ. σελ- 182 κλ. 218 κλ. κ«ί 2Ö3.

τής φύσεως, είναι ή παρασκευή τής πρώτης όλης ήν 

έμελλε νά διατυπώση άλλαχού άλλη φυλή, ά λλο ; 

καλλιτέχνης. Η πρώτη αυτη υλη είναι πλούσια, 

πολύτιμος καί ένίοτε μεγαλοπρεπής' ά λλ’ έχουσί τ ι  
μεγαλοπρεπές καί τά  άχανή έκεϊνα λατομεία, έν ο ί ;  

αναρίθμητοι βραχίονες έξορύττουσιν όγκου; μαρμά

ρων δπερμεγέθεις παντοίου χρώματος, παντοίου σχή

μα τος, καί διεγείρουσιν έπίση; τόν θαυμασμόν οί ρέ- 

οντες ποταμοί φλογωδών μετάλλω ν, ατινα προετοι

μάζονται είς μέλλουσαν εργασίαν' ά λλ’ δσω καί άν 

ηναι ή υλη αυτη σπουδαία καί χρήσιμος, δέν έφελ- 
κύει τόν διηνεκή θαυμασμόν, τήν μελέτην καί τήν 

αγάπην τής άνθρωπότητος. Πάντα τά  στοιχεία τής. 

μελλούσης άναπτύξεως προύπάρχουσιν έν τή Ανα

τολή, ές ης καί τ ά ;  ρίζα ; τ ή ; διαλέκτου, καί τ ί  
ψηφία, καί τού ; μύθους, καί τινας βαναύσους τ έ -  

χνας, καί τινας έπιστημονικάς άρχά; παρέλαβεν ά- 

ναντι^ρήτως ή Ελλάς* άλλά τά  στοιχεία ταότα εί

ναι συγκεχυμένα, αδιάκριτα άλλήλων, συνταυτιζό- 

μενα ένίοτε έν ένί δλω, καί έπιτραπήτω ήρ,ϊν νά έ- 

παναλάβωμεν ένταύθα δτι, «ούτε τόν τύπον τού κα- 

»λοΰ, ούτε τήν έπιστήμτ,ν, ούτε τήν τέχνην, ούτε 

»τήν ήθικήν, ουτε τήν πολιτείαν έλαβον παρά τού 

»ανατολικού κόσμου αί νεώτεραι κοινωνίαι, καί εάν 

»ή άποκάλυψις τού ενός καί μόνου θεού δέν κατήρ- 

»χετο  φωτίζουσα κατά πρώτον τά  ύψη έκεΐνα τής  

»ιστορίας καί δι αυτών πάσαν τήν οικουμένην, δλό- 

»  κλήρος ή  έποχή έκείνη, δσω μεγάλη καί άνφαίνηται, 

»ήθελεν είσθαι πρός ήμάς ώ ; μή υπάρχουσα» (α).

Τωόντι έκ τών άνατολικών λαών άποσπαται καί 

έν μέσιρ αυτών παρίσταται είς έχων ιδιαιτέραν καί 

μεγάλην καί διακεκριμένην άτομικότητα. Δεν δια· 

κρίνεται δέ ούτε διά τό άχανέ; τήςέπικρατείας, ούτε 
διά τήν πολιτικήν σοφίαν, ούτε διά τά  έργα τού π ο 

λέμου, ούτε διά τά  προϊόντα τής βιομηχανίας, ούτε 
διά τήν έπιστημονικήν μάθησιν, ούτε διά τήν κα λ

λιτεχνικήν δημιουργίαν' κατά ταύτα υπερτερούσιν 

οί άλλοι" άλλ είναι άνώτερος πάντων διά τήν έ μ -  

πνέουσαν αύτόν θρησκευτικήν ιδέαν εξ ής απορρέει 

ή κοινωνία, ή πολιτεία, ή επιστήμη, ή ποίησις 

καί δλη αύτοϋ ή ιστορία. Ε {; τόν λαόν τούτον, τόν 

άοχαιότατον πάντων, έδόθη νά γίνη δοχεϊον θείας 

έμπνεύσεως, τής άποκαλύψεως τής έννοια; τού ενός 
καί μόνου θεού τοΰ ποιήσαντος τόν ουρανόν καί τήν 

γήν. Καί διά τούτο είναι λαός έκλεκτός, ιερατικός, 

περιούσιος. Η ιστορία αύτοΰ είναι πλήρης θείων κοι- 

νωνήσεων, θαυμάτων, έπχγγελιών καί προφητειών, 

είναι τρόπον τινά διηνεκή; διάλογος μεταξύ αυτού 

καί τού θεού. Διά τούτο άπομονούται τών άλλων 

λαών, είναι πολέμιο; πρός αυτούς, καί άφ’ ου επί 

τόσου; αιώνας διίσπάρη είς δλα τά  έθνη επιμένει είς 
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τήν άπομόνωαίν του. Εγείρει ένα μόνον ναόν, έν φ 

καταθέτει τόν άποκχλυφθέντα αύτώ θεϊον νόμον, 
καί ό νόμος ούτο; είναι ό καθαρώτατος πάντων, διότι 

είναι άμεσος άποκάλυψις αυτού τού θεού. Ü;  έκ 

τούτου έχει ό λαός οότος αυνείδησιν μεγάλης ιστο

ρικής άποστολή; καί τήν προσδοκίαν παγκοσμίου 

βασιλείας. Εάν δέ κατά τήν παρούσαν έποχήν τ ή ;  

ανθρώπινης ιστορίας έξετάσωμεν τί άπέγινεν ή θρη

σκευτική αύτη παράδοσι; τού Εβραϊκού λαού, καί 

μέχρι τίνος έπληρώθησαν αί προφητεΐχι καί προσδο- 
χίαι αυτού, εύρίσκομεν δτι δέν έματαιώθησαν, εύρί- 

σχομεν ότι ή άλυσις τών γεγονότων ποσώς δέν διε- 

χόπη, δτι ό νόμος τού Μωϋσέως έπληρώθη διά τού 

ίησοΰ Χριστού, καί δτι ό Μωσαϊσμός αποτελεί μετά  

τού Χριστιανισμού τήν θρησκευτικήν πίστιν τής έκ- 

λεκτοτέρας μερίδο; τ ή ; άνθρωπότητος. Τό μέγι- 

στον τούτο γεγονός οπερ έφίσταται δλη ; τής ιστο

ρίας, δύναται νά θεοιρήσι; ώ ; άπλώς ανθρώπινον ή 
απιστία, άλλά δέν δύναται ν’ άρνηθή. Τίνι τρόπω δε 

συνδέεται ό έλληνισμός μέ τόν ιουδαϊσμόν, μέ τήν 

πρώτην ταύτην φάσιν τ ή ; θρησκευτικής παραδόσεω; 

τ ή ;  άνθρωπότητος;
Ó έλληνισμός, έν φ πολλά παρέλαβεν έκτώ ν άλλων 

άνατολικών λαών, ούδέν παρέλαβεν έκ τού Εβραϊκού. 

Τούτο φαίνεται παράδοξον καί σχεδόν άπίστευτον. 
Καί δμως δσφ βαθύτερον εισδύει τις είς τήν μελέτην  

τών μεταξύ έ λ λ ά δ ο ; καί Ανατολής σχέσεων, τόσω 

μάλλον πείθεται δτι ό ελληνισμός, λαβών τήν πρώτην 

ΰλην τών ιδίων έργων έκ τών άλλων λαών τ ή ; Ανατο

λής ούδέν έλαβε παρά τών Εβραίων, καί μάλις-α άντί- I 

θεσι; παρατηρείται μεταξύ τού πνεύματος τ ή ;  Ε λ 

λάδος καί τού Εβραϊκού. Επειδή δέ οί δύο ούτοι λαοί 

είναι, δ μέν έν λ σ ί?  ό δέ έν Ευρώπι; οί ίστορικώτεροι, 

ή άντίθεσις αυτη παρίσταται ώ ; πρόβλημα έγεΐρον 

τήν περιέργειαν καί προκαλούν τάς προσπάθειας τών 

ιστορικών φιλοσόφων. Μή δυνάμενοι δέ τινες έξ αύ

τών νά νοήσωσι πώς έν ΐϊλλάδι ή τέχνη, ή ποίησις 

ή φιλοσοφία έφθασαν είς τόσον ύψηλόν βαθμόν ά λη 

θείας καί καλλονή; άνευ τ ή ; βοήθεια; τ ή ; Μωσχϊ- 

κή; άποκαλύψεως, ήτις ούχ ήττον περιέχει τήν ύ- 

ψίστην άλήθειαν xa l τελειότητα, συνησθάνθησαν τήν 

άνάγκην νά ύποθέσωσιν ύποκεκρυμμένην καί έμμεσόν 

τινα συγγένειαν καί έπιρροήν, τήν δποίαν δμως τά 

θετικά γεγονότα καί αίβέβαιαι ίστορικαϊ παραδόσεις 

δέν μαρτυρούσιν. Εκ τ ή ; φαινομένης ταΰτης άντι- 

Οέσεως προήλθε καί ή ιδέα δτι ούδέν ή μικρόν συν

τείνει είς ήθικήν μόρφωσιν τών νεωτέρων ή κλασική 

παράδοσι; βλάπτουσα μάλλον ή  ωφελούσα, καί δτι 

μάλλον ή διά τοΰ όμηρου καί τού Πλάτωνος πρέ

πει νά έκπαιδεύηται ή νεότη; διά τών Γραφών καί 

τού Ευαγγελίου. Εάν δέ περί τού σπουδαιοτάτου 

τούτου ζητήματος έπιτρέπηται καί είς ήμάς νά έ-

πιφέρωμεν γνώμην, τολμώμεν νά διϊσχυριοθώμεν 

(καί ή συνέχεια τ ή ;  παρούσης μελέτης θέλει ίσως 

τό  αποδείξει,) ότι η φαινομένη αυτη έναντιότη; μ ε 

ταξύ τ ή ; Εβραϊκής καί τής έλληνιχής παραδόσεω; 

είναι μάλλον κατ επιφάνειαν ή κατ ουσίαν, δτι ή 

ενδόμυχο; καί άνθρώπινος ύπόστασις τ ή ; μιάς συνά- 

δει μέ τήν θείαν τ ή ;  άλλης ύπόστασιν, δτι άμφότε- 

ραι έπρεπε κατά θείαν τινά βουλήν, τήν δποίαν θέ-  

λομεν ϊδει βραδύτερον έν πλήρει ενεργείς, ν’ άνα- 

πτυχθώ σιν άνεξάρτητοι άλλήλων, άλλ’ δτισυναρμο- 

λογούνται ώ ; δύο συνακεραιωτικά στοιχεϊα ενός καί 

τού αύτοΰ δλου, καί ότι ή ανεξάρτητο; καί όλως α ν

θρώπινο; παραγωγή τοΰ έλληνισμοΰ οΰ μόνον δέν 

αναιρεί, άλλά καταφανεστέραν ποιεί έπί τέλους τήν 

μετά τού Μοισαΐσμοΰ δριστικήν ούτοΰ αρμονίαν. 

Ούδέ είναι αυτη ή μόνη περίπτωσις καθ’ ήν έκ τών 

φαινομένων διαφόρων καί εναντίων έξάγει ή θεία 

διαλεκτική τ ή ;  ιστορίας άνωτέραν x al εύρυτέραν ε 

νότητα. Τωόντι δύο στοιχεία συνιστώσι παντα^οΰ 

καί πάντοτε πάσαν νόησιν καί πάσαν ενέργειαν, έν 

τώ  ά τόμ ω , έν τ ή  κοινωνία, έν τ ή  ιστορία, ή έλευθε- 

ρία καί δ νόμος. Καί τόν μέν νόμον έθηκε διά παν

τός δ θεός έν τή  πρώτη άποκαλύψει, τήν δέ ελευθε

ρίαν πρώτη, δι’ ών έλαβεν έκ τ ή ; Ανατολής στοι
χείων, ή έ λ λ ά ; άνέπτυξεν έν τή  ιστορία.

β ' .

Τήν ιδιαιτέραν ταύτην άποστολήν τής Ελλάδος 

πάντες δμολογοΰσιν. Ó ελληνισμό; καθ δλα αύτοΰ 

τά  στοιχεία, τήν χώραν, τήν φυλήν, τό  θρήσκευμα, 

τήν κοινωνίαν, τήν πολιτείαν, τήν έπιστήμην, τήν τέ 

χνην, είναι έν τή  ιστορία ή πρώτη έμφάνισι; τής άν· 

θρωπίνης ελευθερίας.
Τήν έπιρροήν τ ή ; χώ ρα; μεγεθύνει τήν σήμερον 

υπέρ τό δέον ιδιαιτέρα σχολή φιλοσοφίας καί φιλο

λογίας στηριζομένη έπί μόνων τών αισθητών γ ε γ ο 

νότων καί τών αναγκαίων αύτών συνδυασμών, καί 

έκαστον πολιτισμόν Οεωροΰσα ώς τό σύνθετον έξα- 

γόμενον τ ή ; φυλή; καί τής χώρας. Η έπι^ροή αδτη 
έντός τών νομίμων α υτή ; δρίων, καί μετά  τής ενερ - 

γείας τ ή ; έλευθερία; καί τοΰ λόγου συνδυαζομένη, 

είναι αληθής καί άναντίρ^ητος. Η έξωτερική φύσις 
άμέσως καί πολλαχώς έπιδρώσα έπί τοΰ σώματος 

άντανακλάται διά τών αισθήσεων έντός τής ψυχής 

καί ένεργεί έπ’ αυτής, καί τ ά  προϊόντα α υτή ; έπι- 

χοω μχτίζει. Είναι δέ καί αυτη σχέσις διαφοράς 

έν ταΰτώ  καί αρμονίας μεταξύ πνεύματος καί 

υλης, μεταξύ τ ή ; έσωτερική; έννοία; καί τ ή ; εξω

τερικής αύτής παραστάσεως, σπουδαία ζητήματα  

ποοτείνουσα είς τ ά ; συγγενείς έπιστήμας τ ή ; ζωής 

καί τοΰ πνεύματος. Ούδαμοΰ δέ ίσως ή αρμονία αυτη 

προκύπτει κατχφχνεοτέρα ή έν Ελλάδι, ένθα ή χώρα
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παρίσταται ώς θέατρον καταλληλότατον είς τήν ά- 

νάπτυξιν του κοινωνικού καί πολιτικού βίου. Απεί
ρους περιγραφής έχομεν τής Ελληνικής χώρας, άλλ’ 

ούδεμία δύναται ν’ άναπληρώστι τήν άμεσον άντί- 
ληψ ιν. 0  ζών εν Ελλάδι συναισθάνεται ού μόνον τό 

σώμα δραστηριώτερον, αλλά καί τό πνεύμα, καί δρα- 
στηριωτέραν καθορά περί εαυτόν τήν κίνησιν και 
ζωήν τής φόσεως. ή  δέ ζωή αυτη ούδέν εχουσα 6- 
περβολικόν καί εκρυθμον, παριστ$ τήν αυτήν κράσιν 
καί αρμονίαν ήν Ιχουσι τά  έργα τής τέχνης. Τό ευ· 
κραές τού κλίματος τής Ελλάδος καί τήν έπί τού άν- 

θρώπου άγαθήν αυτού έπιρροήν παρετήρησε προ παν
τός άλλου ό Αριστοτέλης (Πολ. Ζ . ς·’), καί εις αύτό 
άπέδωκε τήν προνομιούχον φύσιν τού Ελληνος, 8ν 

έθεώρει, εάν τύχη πολιτικής ένότητος, δυνάμενον νά 
άρχη πάντων. Τά δέ βιομηχανικά καί καλλιτεχνικά 

τής φύσεως προτερήματα τίς δ μή άναγνωρίζων; 
Η Ελλάς πανταχού διακόπτεται υπό δρέων καί κοι

λάδων, ή θάλασσα πανταχού εισέρχεται καί συνενοί, 
άντί νά διαιρέση, καί έτι μάλλον ζωογονεί τήν γήν 
άντανακλώσα τό μοναδικόν μειδίαμα τού Ελληνικού 

■ουρανού. Πανταχού έμφαίνεται ενέργεια καί ποικιλία 

καί κίνησις άποδιώκουσαι τήν άδράνειαν, τήν μονο
τονίαν, τήν στασιμότητα καί προκαλούσαι παντοίαν 

βιομηχανικήν άνάπτυξιν. Πάμφορος είναι ή γή τής 
Ελλάδος καί είς τους κόλπους αυτής άποταμιεύει 
θησαυρούς άνεκτιμήτους' τό  δέ χρήσιμον αυτής συν
δυάζεται μετά τού καλού, ώς εις τά  έργα τής άρ- 
χαίας καλλιτεχνίας. Τό πρόσωπον τής χώρας περιο- 
ρίζουσι γραμμαί καθαρώταται άρμονικώς συναπτό- 
μεναι, καί είς τήν υπογραφήν τών δρέων καί των νή
σων δ ουρανός έπιχέει φωτεινότατα χρώματα παραλ- 
λάσσοντα κατά τάς ωρας τής ημέρας διά γλυκυτά- 
των αποχρώσεων, διά νυκτός δέ άκτινοβολεΐ κα τά 
στερος καί οίονεί εΰνοΐκώς προσεγγίζων είς τά  δμ- 
ματα τών θνητών, άνυψοϊ προς έαυτόν τήν διάνοιαν 
καί τήν καρδίαν.

Εάν δέ έπρόκειτο νά χαρακτηρίσωμεν δι’ δλίγων 
τήν φυλήν ήτις πρώτη έγκατέστη έν τή προνομιούχω 

ταύτη χώρα, ήθέλομεν ένδείξει ώ ςμέν πρός τά σω 
ματικά αότής γνωρίσματα τούς άνδριάντας, ών δ 
ιδανικός τύπος ήτο δ κανών τού Πολυκλείτου, ώς 
δέ πρός τά νοητικά καί ήθικά, ήθέλομεν άναγάγει 
ούτά είς τήν δύναμίν τού κατανοεΐν καί είκάζειν τήν 
αρμονίαν τού άληθούς καί τού καλού, ήτις συνεπι
φέρει καί τήν πράξιν τού άγαθού. Πρός τούτο άπαι- 
τεΐται άκριβής καί ζωηρά άντίληψις, δρθή κρίσις, λό
γος αυστηρός, φαντασία χρωματίζουσα τό ιδανικόν 
τού λόγου καί εύπρεπώς έκφράζουσα αυτό διά τής 
τέχνης, καί θέλησις σταθερά καί άνεξάρτητος. Τά 
προτερήματα ταύτα δέν δπήρχον έν πασι τοϊς Ε λ- 
λησιν έξ ίσου, άλλ’ υπήοχον καί εν τοίς έκλεκτοίς
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αυτών κα τ’ άνώτατατον βαθμόν, άλλως δέν θά εί- 
χομεν τόν Ομηρον, τόν Πλάτωνα, τόν Φειδίαν, τόν 
Σωκράτη, τόν Φωκίωνα, τόν Λριστείδην. Μακράν δέ 
άφ ημών ή ιδέα ότι αί άρεταί αύται ησαν άμιγεΐς 
ελαττωμάτων,καί έάν ταύτα, ότε δέν είναι έλλείψεις, 
είναι ώς έπί τό πλεϊστον καταχρήσεις φυσικών άρε- 
τών, εΰκολον νά ΐδη τις πώς ή δξύτη; τού νοός λ . χ . 
μεταβάλλεται είς σοφιστείαν κατά τήν νόησιν, καί 

ραδιουργίαν κατά τήν πράξιν, καί ή άνεξαρτησία τής 
θελήσεως μεταπίπτει είς άγέρωχον εγωισμόν καί είς 

πνεύμα στασιαστικόν καί έπίβουλον. Καί αί μέν ά - 
ρεταί παρήγαγον πάν τό άληθές καί καλόν καί άγα- 

θόν τού ελληνισμού, τά  δέ έλαττώ ματα, κρίμασιν 
οίς οίδε Κύριος, έπέφερον έπί τέλους τήν διαφθοράν 
αυτού καί τήν πτώσιν. Ούδέ λαλοΰντες περί Ελλη
νικής φυλής άγνοούμεν τάς ποικιλίας τών κατά τό 
πους Ελληνικών κοινωνιών ώς πρός τήν καταγωγήν, 
τήν τέχνην, τήν διάλεκτον, τήν πολιτείαν, δσας έ- 
πιμελώς έρευνά καί ακριβώς διακρίνει καί έπί μά λ

λον διαφωτίζει ή πολυμάθεια τών ιστορικών καί φι
λολόγων, άλλά φρονούμεν δτι καί αί ποικιλίαι αυται 
είς τήν ενότητα τού ελληνισμού υπαγόμεναι, συνιστώ 
σι μετ αίιτής τήν ολικήν τού Ιλληνισμού αρμονίαν.

Συνδυασμός τής χώρας καί τής φυλής ήτο τό 
θρήσκευμα. Η μακρά οίκειότης ήν έχομεν πρός τήν 
άρχαίαν μυθολογίαν καθιστ$ ίμ δ ς  άναισθήτους πρός 
τό μοναδικόν κάλλος τού Ελληνικού τούτου δημι
ουργήματος. όπω ς τό νοήσωμεν έντελώς, άνάγκη ν’ 
άνατρέξωμεν διά τής φαντασίας είς τήν έποχήν καθ’ 
ήν αί Ελληνικά! θεότητες άνεφάνησαν κατά πρώτον 
πλήρεις ζωής καί χάριτος καί εύρυθμίας. É  δξυ- 
δέρκεια τής νέας κριτικής δέν έξήντλησεν είσέτι τάς 
σοφάς προσπάθειας αυτής πρός διαφώτισιν τής υπο- 
κεκρυμμένης υπό τούς μύθους έννοίας. Λαβοΰσα ώς 
βοηθόν τήν συγκριτικήν γλωσσολογίαν, άναζητεΐ διά 
τής έτυμολογίας τήν πηγήν καί σημασίαν τών δια
φόρων θεοτήτων, καί πού μέν ανακαλύπτει κοσμο- 
γονικάς, πού δέ φυσικάς καί ήθικοπολιτικάς ιδέας, 
άλλά καί μετά τήν άνατομικήν ταύτην άνάλυσιν 
διαμένει καί ετι μάλλον διαλάμπει τό ευφυές τής έ· 
πινοίας, τό σοφόν τής διαπλάσεως, ή άλήθεια καί ή 
ζωή τής έξωτερικής καλλονής. Τοσαύτην δέ έξή- 
σκησεν ή άρχαία μυθολογία έπί τού πνεύματος τών 

νεωτέρων έπιρροήν, καί τοσοΰτον ζωηράν ένεποίησεν 
έντύπωσιν, ώ στε έχρειάσθη £ιζική κατά τών κλα
σικών έπανάστασις καί ή άπό θεμελίων άνακαίνισις 
τής επιστήμης τού καλού, Ινα κλονισθή τό κράτος 
αυτής, καί οΰχ ήττον δέν έθραύσαμεν είσέτι δλοτε- 
λώς τήν χρυσήν άλυσιν τών θεών τού όλύμπου, τά 
σκήπτρα τού Διός, τά βέλη τού Ερωτος, τήν λύραν 
τού Απόλλωνος, καί τής Αθηνάς τό δόρυ καί τήν 
άαπίδ*. Απορον δέ είναι, δ ,τι καί άν λέγουσιν, έάν

ποτε θέλει έκλείψει πάσα χρήσις τής μυθολογίας 
κατά τήν ποίησιν καί τάς εικαστικός τέχνας, διότι, 
άν καί ώς θρησκευτική άλήθεια κατεστράφη διά 
παντός, καί διεσκεδάσθη ώς σκιά πρός τό φώς τού 
Ευαγγελίου, ώς άνθρώπινον δμως έπινόημα, ώς είκό- 
νισις καί προσωποποίησις τών δυνάμεων τή ; φύσεως, 
τών παθών τ ή ; καρδίας καί υψηλών τινων άληθειών 
τής ήθικής καί τ ή ; έπιστήμης, ουδέποτε θέλ'ει παύ- 
σει ελκύουσα πρό; έαυτήν καί Οέλγουσα τά έκλε- 
κτότερα πνεύματα, καθ δσον πρός τοίς άλλοις συν
ταυτίζεται μέ τά πλεΐστα προϊόντα τής Ελληνική; 
καλλιτεχνίας, ής τό κράτος, ώς θέλομεν ιδει μετ 
όλίγον, είναι καθολικόν καί άθάνατον. Αλλ’ έν το- 
σούτιμ είς τ ί  άνάγεται τό πρώτον τούτο προϊόν τή ; 

Ελληνικής μεγαλονοίας, καί ποια τις είναι ή άληθής 
σημασία τού Ελληνικού θρησκεύματος.

Εστεοημένο; τού φωτός τής θείας άποκαλύψεως,· 

δ άνθρωπο; έλάτρευσε τά περί εαυτόν καί πρό πάν
των έαυτόν. Δέν άμφισβητούμεν τάς διαφόρους πηγά; 
καί σημασίας τών Ελληνικών θεοτήτων, ούδέ άρνού-· 

μιθα δτι υπεράνω τών θεών, διείδόν τινε; τών σοφών 
τόν ένα καί μόνον θεόν, άλλ’ οΰδείς δύναται έπί- 
σης ν άρνηθή ότι ή άρχαία λατρεία παρά τόν κτί
στην είχεν άντικείμενον τήν κτίσιν, καί έν μέσιρ 
αυτής έθεοποίησε τόν άνθρωπον, καί πρός τούτο ά- 
νεβίβασεν αύτόν είς πάσαν τήν έφικτήν είς αυτόν έν- 
τέλειαν, δ έστιν ίδανίκευσε τόν άνθρωπον, χωρίς 

δμως νά τόν άπογυμνώση τών παθών καί αδυνα
μιών τής ιδίας αυτού φύσεως, ατινα περιέβαλε καί 
ταύτα μέ ιδανικήν τινα καθαρότητα. Ω στε τό άν
θρώπινον ιδανικόν παρίσταται κατά πρώτον διά τού 
Ελληνικού θρησκεύματος έπί τής σκηνή; τής Ιστο
ρίας' τούτο είναι τό πρώτον προϊόν τής συνεργεία; 
τής φυλής καί τής χώρας, καί τούτο άς σημειώ- 
σωμεν ώς τό πρώτον έξαγύμενον τής προκειμένη; 
μελέτης.

Ερχονται άχολούθω; άπαιτούσαι τήν προσοχήν 
ήμών ή κοινωνία καί ή πολιτεία.

Εάν ή έλευθέρα ενέργεια τού άτόμου άποκαλύπτε- 
ται κατά πρώτον έν Ελλάδι διά τού θρησκεύματος, 
οΰχ ήττον σαφώς τήν αυτήν ενέργειαν μαρτυρούσιν 
ή κοινωνία καί ή πολιτεία. Αί δεσμεύουσαι αυτήν 
σιδηραϊ καί άδυσώπητοι κατατάξεις, καί δ τερατώ
δης δεσποτισμός τών άνατολικών κρατών δέν ήδύ- 
ναντο νά εύδοκιμήσωσιν έπί τού Ελληνικού έδάφους, 
ένθα πάνταπνέουσι ζωήν καί έλευθερίαν, ούδέ ήδύ- 
νατο νά τά άνεχθή τό πνεύμα τού Ελληνος. Εάν δέ ή 
ελευθερία συνεδυάζετο τότε μετά τής υπό μόνου τού 
χριστιανισμού έπιβαλλομένης αδελφότητος, ήτις 
μόνη συναρμολογεί ίσχυρώς τήν έλευθερίαν μετά 
τή ς τάξεως, καί ταύτην άσφαλίζει καί παγιόνει, 

’,θήλομεν εχει έν Ελλάδι τά  πρώτα παραδείγ
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ματα τελεία ; κοινωνίας καί ελλόγου πολιτείας. Αλλ’ 
ή έλευθερία άντιφάσκουσα πρός έαυτήν καί τους δ- 
ρους τ ή ; ιδία; υπάρξεως παραγνωρίζουσα, ένόμισεν 
δτι ήδύνατο νά στηριχθή άσφαλέστερον έπί τού κρη
πιδώματος τής δουλείας. Καί τούτο υπήρξε τό πρώ
τον αϊτών τής δλιγοβιότητος καί τ ή ; μετέπειτα  δια
φθοράς τών Ελληνικών πολιτευμάτων. Η άξιοπρέ- 
πεια τού άτόμου, ή πρός τό κράτος καί τήν πα τρί
δα άφοσίωσις, αί οικογενειακά! σχέσεις, ή υλική ευ
ημερία, ή πολεμική άνδρία, ή σοφία περί τήν έπι- 
στήμην καί τήν τέχνην, ή ευγλω ττία, ή ιδιωτική 
καί κοινωνική άρετή, πάντα ταύτα διέλαμψαν έν 
Ελλάδι μάλλον ή άλλαχού, άλλά πάντα ταύτα ή- 
σαν τά  προτερήματα τών ελευθέρων καί ούχί τών 
δούλων, καί τά  έμψυχα ταύτα κτήματα, κα τ’ Α- 
ριστοτέλην, έθεωρούντο άπαραιτήτως άναγκαία είς 
τήν ύπαρξιν καί ευημερίαν τής προνομιούχου καί ά- 
συγκρίτως μικρότερα; μερίδο; τών έλευθέρων. όσά - 
κις λαλούμεν περί άρχαίας έλευθερία; καί άρχαίων 
πολιτευμάτων, δέν πρέπει νά παραβλέψωμεν τό ου
σιώδες γεγονός, δτι βάσις πάντων τούτων ήτο ή δου
λεία, καί δ λεγόμενος λαός ήτο, ώς περί Εωμαίων έ -  
λεγεν δ Βίκος, Λαός xvp iu r  (un popolo di signori). 

Τούτο πολλά έξηγεϊ τών ήθών καί έθίμων τών νόμων 
καί τών θεσμών τών ήμετέρων προγόνων, άτινα 
είναι άλλως άνεξήγητα, καί δι’ αύτό τούτο δέν έ- 
φαρμόζονται είς τάς νέας κοινωνίας, ή  ίσότης, ή 

ισονομία, ή βουλή, δ δήμος, οί άρχοντες, οί δικασταί, 
οί στρατηγοί, αί αγορεύσεις, τά  νομοθετήματα, 
πάντα ταύτα ήσαν τά στοιχεία τού πολιτικού βίου 
τών έλευθέρων, καί πάντα ταύτα καθορώμεν εν τινι 
ιδανική τελειότητι ώς άπαυγάσματα τής άρχαίας 
δόξης· άλλ’ δπισθεν αυτών ϊσταται σκοτεινή καί 
άνίλεως ή σκιά τής δουλείας. Εκ δέ τής ποικιλίας 
τών Ελληνικών φυλών καί τής άκρας διαιρέσεως τής 
χώρας, προέκυψε καί είς τό πρώτον τούτο καί μέγι- 
στον κακόν προσετέθη καί έτερον, ή σμικρότη; τών 
κρατών καί ή διηνεκής σχεδόν άλληλομαχία. Η ε
σωτερική δουλεία καί δ έξωτερικός πόλεμος υπήρ
ξαν αί δύο μάστιγες τής Ελληνικής κοινωνίας. Το 
άτομον άνεπτόχθη δσον ούδέποτε, δσον οΰδαμού, 
άνεπτύχθη άρμονικώς καθ δλα αυτού τά  στοιχεία, 
καί τήν θαυμαστήν κράσιν καί αρμονίαν τών τε σω 
ματικών καί πνευματικών άρετών, οΐαν περιστώσιν· 
έξοχά τινα πρόσωπα τής άρχαίας Ελλάδος, είς μά
την θέλει ζητήσει άλλαχού δ ιστορικός τή ς άνθρω- 
πότητος’ άλλά τήν διάρκειαν καί μονιμότητα τού 
κράτους δέν θέλει εδρει έν Ελλάδι, διότι τό κράτος 
όπεβίβρωσκεν δ σκώληξ τή ; δουλείας, καί τήν μεγά- 
λην ένότητα τού έλληνισμού διετάραττεκαί διεκώλυεν 
ή έριννός τής διχονοίας. Δεν διέμεινεν ώς έκ τούτο» 
ή Ελληνική πολιτεία ώς στοιχεΐον ζών τού καθολι
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κού πολιτισμού τής άνθρωπότητος, ώ ; δεν διέμεινεν 
ουδέ τό θρήσκευμα, άλλα παρέσχεν, ώς αιώνιον δί
δαγμα, μακράν σειράν πειραμάτων παντός είδους καί 

πάσης ποικιλίας πολιτεύματος, καί δι αύτών Εχο- 
ρήγησεν ύλην καί σκέψεις είς τόν μοναδικόν εκείνον 

νούν, δστις καί τήν σήμερον θεωρείται ώς μέγιστος 
διδάσκαλος τή ; πολιτική; επιστήμης.

Διελύθη ώσαύτως καί κατηφανίσθπ δ αρχαίος 
πλούτος, ή υλική εύημερία τής έλλάδος καί τό ε 
ξωτερικόν κράτος αύτής, όπερ διέδωκε πανταχούδιά 
τών άποικιών τής καί έξετεινε μέχρι τών εσχάτων 
τή ς Ασίας δ μέγα; Αλέξανδρος, διότι ή μέν υλική 

εύημερία δέν είναι είμή προσωρινή βάσις Εφ ή ; Ε- 
ρείδεται τό πνευματικόν μεγαλείον, ή δέ έπέκτα- 
σις τού Ελληνισμού είς τάς εκτός τή ; κυρίως λεγο- 
μέντ,ς Ελλάδος επικράτειας, δέν ήτο είμή προπαρα- 
σκευή πρό; άποδοχήν καί διάδοσιν τής χριστιανικής 
διδασκαλίας. Τό υλικόν στοιχείον τού ελληνισμού 
δέν είναι όμως άνάξιον μελέτης, καί διότι καταδει
κνύει τό μεγαλεπήβολον καί άνεξάντλητον τής δρα- 
στηριότητος τού ήμετέοου γένους, καί διότι μαρτυ
ρεί καί τούτο διά τών ιδίων αυτού προϊόντων τήν 
επιτυχή συνένωσιν τού χρησίμου καί τού καλού, ώς 

τήν συνένωσιν τού αληθούς καί τού ιυχλού μαοτυρού- 
σιν ή τέχνη καί ή Επιστήμη. Μόνα δέ τά δύο ταΰτα 
στοιχεία διεσώθησαν, εί καί Ακρωτηριασμένα, Εκ τού 
ναυαγίου τών αιώνων, καί διέμειναν ώ ; ζώ ντκ στοι 
χεϊα τού πολιτισμού τών νεωτέρων. Τό άνθρώπινον 
ιδανικόν, όπερ Εντελώς Εξέφραζεν ή θρησκεία καί 
ή πολιτεία, άνεφάνη καθ δλον τό πλήρωμα αυτού 
διά τής Επιστήμης καί τής καλλιτεχνίας.

Οί Ελληνες δέν άπεχώριζον τάς έπιστήμας άπό 
τής φιλοσοφίας, τήν άντίληψιν τών φαινομένων άπό 
τ ή ; νοήσεως τών υποστάσεων, καί μ ε τ ά  τ ά  φ υσικά, 
επέκεινα τών αισθητών,' συνέλαβον τήν υπαρξιν τών 
νοουμένων, καί διά τούτων προσεπάθησαν νά Εξη- 
γήσωσιν εκείνα. Εντεύθεν ή εύρεια άνάπτυξι; τών φι
λοσοφικών δογμάτων καί ή πρώτη βάσις πάση; φυ
σικής Επιστήμης. Μετά τάς πρώτας κοσμογονικάς 
θεωρίας τών Ιωνικών καί Ιταλικών σχολών, ή Ελλη
νική φιλοσοφία έστήριξε διά παντός τό θεμέλιον τή ; 
Επιστήμης Εντός τής ανθρώπινης συνειδήσεως. ή  τής 
νοήσεως νόησις δέν είναι τωόντι τό πρώτον καί τό 
θετικώτερον τών γεγονότων ; αύτός ό Εξωτερικός κό

σμο; δέν υπάρχει πρός ήμδς είμή διά τών Εν ήμϊν 
Εντυπώσεων καί αντιλήψεων, καί αύτή ή υλη, μακράν 
τού νά ήναι αύθύπαρκτος, δέν είναι είμή τό μέσον 
δ·.’ ού πραγματοποιείται καί γίνεται Επαισθητή ή 
ιδέα. Ούδέ άλλην ροπήν ήίύνατο νά λάβγι ή Επι
στήμη εν τή πρώτη πατρίδι τού ιδανικού. Τήν Εν 
17) φύσει καί Εν τώ  άνθρώπω ιδέαν Εζήτουν καί ό
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Σωκράτης καί ό Πλάτων καί δ Αριστοτέλη; καί 

πάντες οί μεγάλοι σχολάρχαι τής έλληνικής φιλο
σοφίας. Καί ποικίλαι μέν άποχριόσεις διακρίνον- 
ται κατά τά δόγματα αύτών, μία δέ καί ή αύτή 
Εν πδσι καθορδται προσπάθεια. Τό ήθικόν ιδανι
κόν Εκπροσωπεί δ Σωκράτης, πιστός είς αύτό δι’ 
όλου τού βίου διατελέσας, αύτό άείποτε διδά- 
ξα ; καί υπέρ αυτού μαρτύρησα;, ώς ανθρώπινο; πρό
δρομο; άλλου θείου μαρτυρίου. Τό ιδανικόν ού μό
νον τή ; ήθικής, άλλά καί τής τέχνης καί τής Επι

στήμη; καί τής πολιτείας Εδίωκε καί είς τάς άνω- 

τά τα ; χώρα; τή ; θεωρία; πεοιϊπτάμενο; Εθήρευεν ό 
δαιμόνιος Πλάτων, καί αύτή ή μεγαλοπρεπή; θεω 
ρία τού θετικωτάτου τών φιλοσόφων δέν είναι είμή 

ή Εξήγησις τής διηνεκούς πορείας τ ή ; φύσεως πρός 
τά  άνω, πρός τήν κατοχήν τού τελικού αύτή; αι
τίου, όπερ είναι τό ιδανικόν τ ή ; νοήσεως καί τής 
μακαριότητος. Καί αύτοί δέ οί Επικούρειοι καί οί 
Στωϊκοί καί οί Ελεάται τήν Εν τή φύσει ιδέαν είχον 
πάντοτε πρό οφθαλμών, καί είς τινα ιδανικόν τύπον 
τής αρετής καί εύδαιμονία; Επανεπαύοντο. Τόσω δέ 
προσήγγισαν πάντες ουτοι, διά τής ιδία; έκαστο; 
περιοδείας, καί άπό αντιθέτων σημείων Ενίοτε όρ- 
μώμενοι, καί εί; Εναντίου; κατά τό φαινόμενον σκο
πούς άποβλέποντες, τόσω προσήγγισαν είς τήν κεν
τρικήν άλήθειαν, ώ στε Εκ τών πρώτων αύτών άρ- 
χών Επήγασαν, καί είς αύτάς σήμερον έτι άνάγονται 
πδσα λογική καί μαθηματική θεωρία, πδσα Επιστή
μη τής φύσεως, πδσα ήθική καί πολιτική διδασκα
λία. Αί Επιστήμαι διατηρούσι καί σήμερον τό όνομα, 
τάς άρχάς, τ ά ; μεθόδους άς εδωκαν είς αύτάς οί 
σοφοί τ ή ; έλλάδος’ καί τινες μέν διέμεινον σχεδόν 
οίαι ύπ' αύτών Εμορφώθησαν, άλλαι δέ συνεπληρώ- 
θησαν καί άνεπτύχθησαν καί ε ί; άλλας ύποδιηρέ- 
Οησαν, καί τινες νέα·, προσετέθησαν καί άδιακόπως 
προστίθενται’ άλλ’δ χείμαρρος ουτος τών Επιστημο
νικών γνώσεων δ κατακυλΐων πάντοτε νέους θησαυ
ρού; καί διαύτών γονιμοποιών καί καθωραΐζων τόν 

σύγχρονον πολιτισμόν, είς τού; κόλπους τής Ε λλά 
δος έχει τήν πηγήν του, καί Εκεϊ έρρευσε καθαρώτε- 
ρος· Εκεί περιεβλήθη ή επιστήμη τήν ακρίβειαν, 
τήν σαφήνειαν, τήν διαύγειαν τ ή ; Εκφράσεως, καί 
μετά τή ; ποιήσεω; διέπλασε τήν θεσπεσίαν Εκείνην 
διάλεκτον, ήτις έμελλε νά ήναι τό διαδοτικόν δρ- 
γανον τής θείας άποκαλύψεως, Εκεί κατά πρώτον 
δ ανθρώπινος λόγος έλαβε καθχράν συνείδησιν εαυ
τού, καί διηρεύνησε τόν λόγον τ ή ; φύσεως καί συν- 
ησθάνθη τήν ανάγκην καί επεκλήθη τήν Εμφάνισιν 
τού θείου λόγου, διότι, ά ; τό εΐπωμεν άπό τούδε, 

πδσα ή πνευματική Ενέργεια τού ελληνισμού, είτε 
διά τής ζητήσεως τού αληθούς, είτε διά τ ή ; ποιή- 
σεως, είτε διά τ ή ; πράξεως τού αγαθού, ούδέν ίτ ε -

f0 V  ήτο είμή ή διατύπωσις τού άνθριοπίνου ιδανικού 

ώς φαίνεται άλλου ιδανικού τελειοτέρου. Η κατ 
άνθρωπον τελειότη ; ζωηρότερον καταφαίνεται είς 
τά  προϊόντα τ ή ; τέχνης. Καί αύτοί Εκείνοι οίτι- 
νες δέν Εκτιμώσι καθ δλην τήν άξίαν αύτών τό 

θρήσκευμα, τήν κοινωνίαν, τήν πολιτείαν, τήν 
Επιστήμην τών έλλήνων, εκθειάζουσι τήν Ελ
ληνικήν τέχνην. Δύο δέ στοιχεία συνιστώσι πδν 
καλλιτεχνικόν έργον, ή πνευματική ύπόστασις καί 
ή υλική μορφή. Καί ή μέν ύπόστασις τ ή ; Ελληνικής 
καλλιτεχνία; ήτο οία προέκυπτεν Εκ πάντων τών 
κοινωνικών στοιχείων καί ιδίως Εκ τού θρησκεύμα
τος. Ó θεός, δ ημίθεος, δ ήρως, ή οικογένεια, ή 
φυλή,ή κοινωνία, τά πάθη, αί έννοιαι, τά  αισθήματα 

τών τότε άνθρώπων, ή δημοσία λατρεία, οί Εξωτε

ρικοί πόλεμοι, τά Εσωτερικά δράματα, πάντα Ενί 
λόγω τά στοιχεία τού ατομικού καί Εθνικού βίου, 
καί ταύτα πάντα έπρεπεν Εξ άνάγκη; νά έχωσιν 

Εν τή  τέχνη λαμπροτέραν τήν ιδανικήν χροιάν ήν 
περιεβάλλοντο Εν τή πραγματικότητι, Εάν ύπόστα- 
σις τ ή ; καλλιτεχνίας είναι Εκείνη ή ιδανική άλή- 
θεια, ήτις είναι τό κυριώτερον στοιχείον τού καλού 
ήτοι τού ύπερόχου δντος. Αλλά τό στοιχείον τούτο 
δέν γίνεται ήμίν δοατόν καί καταληπτόν, είμή 
διά τής Επίσης ύπερόχου αύτού μορφής ή Εξωτερι- 
κεύσεως, καί αότη είναι ή λεγομένη πλαστική τε - 
λειότης. Κατά τό στοιχείον τούτο διακρίνεται ιδίως 
καί είναι τωόντι απαράμιλλος ή Ελληνική τ έ 
χνη. Είς τ ί δέ ύφίσταται ή τελειότης αυτη ; είναι 
άρα άπλή τις ίδιότης ανεπίδεκτος άναλύσεως, ή ; 
άντιλαμβανόμεθα διά τίνος ίδιαιτέοας αΐσθήσεω; 
χωρίς νά δυνηθώμεν νά δώσωμεν λόγον αύτής διά 

τή ; θεωρίας; Τούτο φρονούσί τινε; μή Εμβαθύναν- 
τες αρκούντως είς τήν Ερευναν τών όρων τού κα
λού καί ε ί; τήν μελέτην τών αρχαίων καλλιτεχνη
μάτων" άλλά τούτο δεν δυνάαεθα νά παραδεχθώ- 
μεν, καί πρό πολλοΰ ήδη επειράθημεν .ν’ άποσυν- 
θέσωμεν τήν πλαστικήν τελειότητα είς τά συστα
τικά αύτής στοιχεία. Ταύτα καθ’ ήμδ$ (α) είναι 
ά) ή άπλότης, ή χαρακτηρίζουσα τά μεγάλα έργα 
τή ; φύσεως, πολλά δι ¿λίγων ΕκδηλοΟσα, άπλότης 
γραμμών, σχημάτων, λέξεων, ήχων’ β ') ή άφέλεια 
ή άποκλείουσα παν βεβιασμένον καί έπιτετηδευμέ- 
νον, καί κατά παντοία κινήματα, θέσεις, στάσεις, 
εννοίας, εικόνας, αισθήματα,τηρούσα τήν δυσέφικτον 
Εκείνην φυσικότητα δι’ ής ή τέχνη άμιλλωμένη πρός 
τήν φύσιν, ούχ ήττον αποκρύπτει Εαυτήν καί λαν
θάνει καί όπισθεν αύτή; Ενεργεί- γ ')  ή είτε Εν τή 
ύλη είτε εν τώ  λόγω σύμμετρος καί έρρυθμος Εκείνη 
διάταξις, Εν η ούδέν πλέον ή έλασσον τού δέοντος, 
χαί δι’ ή ; μία τ ι ;  Ενότη; γεννφ άφ’ Εαυτή ; καί δι’ 

(«) Ορ. Φιλίσοφ. Μίλέτ. σελ. 163.
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Εαυτής τήν ποικιλίαν’ δ') η διαφάνεια τής υλικής 
μορφής, δι ή; αότη Ενούται καί ταυτίζεται τή  

πνευματική ύποστάσει, καί ού μόνον δέν παρεμπο

δ ίζει τήν φανέρωσιν αύτής, άλλ’ άπ’ Εναντίας καθι
στά αύτήν λαμπροτέραν" καί έ) ή γαληνιαία χάρις ή 

πεοιβάλλουσα ώ ; ατμόσφαιρα τού ιδανικού τά αρ
χαία καλλιτεχνήματα, διότι ή γαλήνη αυτη Εν τώ 
ίδανικώ ύπάρχει, καί έκεΐθεν κατέρχεται καί είς αύ
τό αναβιβάζει τό πνεύμα. Τοιαύτα είναι τά στοι
χεία τής πλαστικής τελειότητος, άτινα καθοιραί- 
ζουσι τά έργα τών ήμετέρων προγόνων Εν παντί 
κλάόφ καλλιτεχνίας, Εν τή  άρχιτεκτονική, έν τή 
γλυπτική, έν τή ζωγραφίφ, Εν τή  μουσική καί Εν τή 

ποιήσει' τούτο ήδυνάμεθα διά μακρών ν’ άποδείξω- 
μεν άναλύοντε; είτε έν όμηρικόν έπος, είτε μίαν 
τραγωδίαν τού Σοφοκλέους, είτε ένα ναόν, είτε ένα 
άνδριάντα. Καί ή πλαστική αυτη τελειότη ; είναι τό 
μοναδικόν καί άπαράμιλλον πλεονέκτημα τής αρ
χαίας τέχνης. Δι’ αύτής ζή είσέτι ή τέχνη αδτη, 
καί διδάσκει, καί καθαρίζει τήν διάνοιαν, καί Εμ
ποιεί καί ρυθμίζει τήν φιλοκαλίαν, καί μορφώνει 
τήν κρίσιν, καί κανονίζει τά έργα τού"καλλιτέχνου, 
ζή ώς αιώνιος ύπογραμμός, ώς τύπος απανταχού 
καί πάντοτε άξιομελέτητος καί αξιομίμητος, καί 
δυνάμεθα μετά θά^ους νά προσθέσωμεν, ώ ; τύπος 
8ν ούδεμία τών νεωτέρων προσπάθεια κατώρθωσε νά 
ύπερβή ούδέ Εντελώς νά πραγματοποιήση.

Η ιστορία δέν Επαναλαμβάνεται. Η θαυμασία 
Εκείνη συνέργεια τοπικών, χρονικών, καί φυλετικών 
στοιχείων ήτις παρίσταται Εν τή άρχαία έλλάδι, 
μόνη ήδύνατο νά παραγάγη τήν πρώτην Εκείνην ά- 
νάπτυξιν τής ήμετέρας φύσεοις ύπό τόν ιδανικόν 
τύπον τής άνθρωπίνης τελειότητος. ό  Ελληνισμός 
είναι αύτός δ ανθρωπισμός κατά τήν πρώτην Εμφά- 
νισίν του καί κατά τήν άνωτέοαν αύτού τελειότητα ' 
διά τούτο τήχ σήμερον θεωρείται ώς στοιχείον α
παραίτητον πρός τήν ήθικήν καί νοητικήν μ,όρφωσιν 
τού ανθρώπου, καί bumanitas καί humaniores lit
ter®  ¿νομάζονται αί κλασικαί μελέται’ διά τούτο ή 
Εποχή Εκείνη, τό έαρ τής ιστορίας, ουδέποτε θέλει 
έπανέλθει, ούδέ τά προϊόντα αύτής δύναται νά Επα- 
ναλάβη ή ώριμάζουσα ήδη άνθρωπότης, ώς δέν Ε
παναλαμβάνεται ή χάρις καί ή άφέλεια τής πρώ
της ήλικίας. Αλλ' δ ιδανικός ούτος τόπος τής άν
θρωπίνης τελειότητος δέν ίσχυσε νά σώση τήν άν· 
θροιπότητα εκ τής Επελθούση; διαφθορδς καί Εξα- 
χρειώσεως. Ηρεύνησεν δ Ελληνικός νούς πάσας τάς 
χώρας τού πραγματικού καί νοερού κόσμου, έθηκε 
τάς βάσεις πάσης μαθηματικής καί φυσική; καί λο
γικής Επιστήμης, άνεγνώρισε νούν καί λόγον Εν τώ 

κόσμω καί διείδεν αύτόν τόν θεόν, ώμολόγηοεν άϋ- 
λον καί άθάνατον τήν άνθρωπίνην ψυχήν, Εμελέτησε

2 9

k ο  Ρ Α. 225



Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

το πρόβλημα του άνθρωπίνου προορισμού, καί πα- 
ρεδέχθη τόν νόμον τού καθήκοντος, καί υπεβλήθη 
είς τήν ανάγκην τής θυσίας εν προσδοκίοι· μελλοόσης 
κρίσεως καί δικαιώσεως, συνησθάνθη τόν θειον έρω
τα , τόν έρο>τχ τού άπειρου άγαθού καί αληθούς καί 
καλού, συνέστησε τάς έλευθέρας κοινωνίας, έπενόη- 
σε σοφά νομοθετήματα, τήν ευγλωττίαν άνύψωσε 
είς υπέρτατον βαθμόν, συνέγραψε διδακτικά; ιστο
ρίας τών τότε κοινωνιών καί παρέδωκε τά σοφώ·- 
τα τα  τής ήθικής καί πολιτική; παραγγέλματα, 
τήν ποίησιν καί τάς τέχνας διέπλασε κατά τόν κα 
θαρώτατον τού καλού τόπον, άνέδειξε πρόσωπα 
διαλάμποντα διά πάση; ήθικής καί νοερά; άρετής, 
καί όμως οΰτε τόν άληθή άνθρωπον άνεκάλυψεν, 
οΰτε τόν αληθή θεόν, ουτε τήν άληθή μεταξύ αυ

τών σχέσιν, οΰτε τούς άληθεϊς δρους τής ήθικής καί 
κοινωνική; ζωής καί τόν άληθή τού άνθρωπίνου γέ 
νους προορισμόν, διά δέ τή ; εύρέσεω; τού αληθούς, 
τής ποιήσεως τού καλού καί τή ; πράξεως τού άγχ- 
θού, καθ 8 μέτρον έπετρέπετο αύτφ, κχτέδειξεν ό 
ελληνισμό; καί τό δψιστον σημεϊον τ ή ; ανθρώπινης 

δυνάμει·); καί έν ταύτφ τό άνεπαρκέ; τών άνθρω 
πίνων μέσων εις σωτηρίαν τ ή ; άνθρωπότητος, ώστε 

τό έργον αυτού δέν είναι είμή προαίσθησι; καί έ- 
φεσις άλλου ιδανικού τελειοτέρου, άλλης ^ληθεία;, 

καί καλλονής, καί άρετής, άλλης τελειότητος, ήν ό 
θεός έμελλε ν’ άποκαλύψη βραδότερον διά τής έναν- 

θρωπίσεως τού θείου λόγου.

Γ '.

• ό  Ρωμαϊκό; κόσμος, καίτοι έχων ούκ ¿λίγα στοι
χεία ίδια κατά τήν χώραν, τήν φυλήν, τήν γλώσσαν, 

τήν κοινωνίαν, τήν πολιτείαν, είναι ούχ ήττον κατά 
τήν πνευματικήν αύτού υπόστασιν παράτασις τού 
Ελληνικού- διά τούτο εύκολώτερον νοούνται καί ε
ξηγούνται δι’ άλλήλων, καί κατά τοϋμο λίαν δρθώς 
ό Εγελο; τήν Ελλάδα καί τήν Εώμην έθεώρησεν 
ώς δύο συνακεραιωτικά στοιχεία ένό; καί τού αϋ* 
τού δλου, καί τόν Ελληνορωμαϊκόν κόσμον, ώς μίαν 

καί μόνην εποχήν τής ιστορίας.
Εάν στρέψωμεν τό βλέμμα πρό; τήν ώραίαν έ· 

κείνην χερσόνησον, ήν διαχωρίζουσιν αί Αλπεις άπό 

τής λοιπής Εύροδπης καί περιβρέχουσιν ένθεν καί έν 
θεν τά κύματα τής Αδριατικής καί Μεσογείου, καί 
προσέξωμεν είς τό σημεϊον ένθα ήγέρθη ή άρχαία 
Ρώμη, κατανοούμεν άμέσως δτι ή χώρα εκείνη είχε 

προορισθή είς κεφαλήν μεγάλου κράτους. Τό Ρωμαϊ
κόν μεγαλεϊον προήλθεν έκ τ ή ; κατακτήσεω; τής 
Ιταλίας καί βραδότερον πάσης σχεδόν τής τότε γνω 
στής οικουμένης, έκ τ ή ; θαυμασίας άναπτύξεω; τού

226
τής διοικητικής εμπειρίας, καί έκ τής μορφώσεως 
μεγαλοπρεπούς διαλέκτου, ήτις διεδωκε τόν ρωμαϊ- 
σμόν καθ δλην τήν Δόσιν, ώ ; ή ήμετέρα διέδωκε τόν 
έλληνισμόν καθ'δλην τήν Ανατολήν, καί έχρησίμευσε 
καί αδτη ώ ; όργανον τή ; χριστιανικής διδασκαλίας. 
Πρός πάντα ταύτα ήτο κατάλληλος ή χώρα καί ή 
φυλή. Εκείνη μέν διά τό εύκραές τού κλίματος καί 
τήν άσθενεστέραν οδτως είπεϊν άπόχρωσιν τής ζω η- 
ρότητος τής Ελληνικής φύσεοις, αδτη δέ διά τήν θε- 
τικότητα, τήν σταθερότητα, τήν έπιμονήν καί τό κυ- 
ριευτικόν πνεύμα άτινα τήν χαρακτηρίζουσιν. ίΐρ- 
μήθη ή Ρώμη έκ μικρών άρχών καί ήρξατο διά τή ς  
μακράς πάλης τών πατρικίων συγκεντροόντων έν 
έαυτοϊς πάσαν άστυκήν πολιτικήν καί θρησκευτικήν 
άρχήν, καί τού δήμου προσπαθοϋντος ν απόκτησή 
βαθμηδόν τά φυσικά καί κοινωνικά δικαιώματα. 
Η πάλη αυτη διήρκεσε τρεϊς αίώνας καί κατέληξεν 
έπί τέλους είς τήν δωδεκάδελτον. Τήν Ελληνικήν 
πηγήν τής δωδεκαδέλτου πρό τού Βίκου οΰδείς ήμ- 

φισβήτει, καί ρητώς άναφέρουσι πολλαί Ρωμαίων καί 
Ελλήνων μαρτυρίκι. Αλλ ή κριτική μελέτη τών μαρ
τυριών τούτων αίτινες έκ μιας πρώτης άπορρέουσι 
καί αυτήν έπαναλαμβάνουσι, τό δύσκολον τής τότε 
συγκοινωνίας, η φύσις τού Ρωμαϊκού πνεύματος, δπερ 
άποκλειστικώ; σχεδόν αντανακλάται έν τφ  πρώτω 
έκείνω μνημείψ τ ή ; νομοθεσία; του, η αντιπαραβολή 
τής Ρωμαϊκή; καί τών τότε Ελληνικών κοινωνικών 
διατάξ-ων τής δωδεκαδέλτου, καθκςώσι τουλάχιστον 
αμφίβολον τήν Ελληνικήν αύτής καταγωγήν, ώς άλ
λοτε άπεδείξαμεν (α) Τό Ρωμαϊκόν δίκαιον είναι 

προφανώς στοιχεΐον πρωτότυπον, ώ ; ή κοινωνία καί 
ή πολιτεία έξ ών προήλθεν, ΰπέμεινε δέ τήν έπιδροήν. 

τού Ελληνικού πνεύματος πολύ βραδέως διά τής ει
σαγωγή; τών στωίκών δογμάτων. Είσήλθεν η Ελλη
νική φιλοσοφία είς Ρώμην περί τά μέσα τής δευτέρας 
πρό Χριστού έκατονταετηρίδος, καί γνωστόν είναι 
πόσον ήγειραν τήν άγανάκτησιν τών αυστηρών Ρω
μαίων καί ιδίως τού Κάτωνος τά δόγματα όσα έ- 
δίδασκον οί Αθηναίοι φιλόσοφοι Διογένης, Αρχέλαος 
καί Καρνεάδης, καί μετ ένθουσιασμοΰ άπεδέχετο ή 
είς τάς παραδόσεις αυτών συρ^έουσα νεολαία. Εκ 
τών δογμάτων τούτων, δυο κυρίως έπ-κράτησαν, τό. 
έπικούρειον καί τό στωΐκύν. Τό μέν υπό χαριεστά- 
την μορφήν έξέφρασεν έν τισι τών ποιημάτων αυτού 
δ όράτιος, καί διετύπωσεν έν τφ  χερ ί φύσεως π ρ α γ -  
μ ά τω ν  ποιήματι μετά μοναδικής μεγαλοπρεπείας 
ό Αουκρήτιος" τό δέ ένέπνευσε τούς διασημοτέρους 
τών Ρωμαίων νομοδιδασκάλων, καί έμόρφωσε τρεϊς 
μεγάλους φιλοσόφους, τόν Σενέκαν, τόν Επίκτητον 

καί τόν Μ. Αόρήλιον Αντωνϊνον' δ δέ μεγαλορ^ήμων
ιδιωτικού καί τού δημοσίου δικαίου, έκ τής πολι
τικής συνέσεοις, έκ τής στρατηγικής τέχνης καί τώ, Φιλομαθών τώ 1847.

(α ) Ε ν  ϋ π ο μ ν ίμ α τ ι  άναγνω σΟ έντι ε ίς  τή ν  iv  Κ ορ κορ * Ιτ α ιρ ίχ ν
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νικής έπιστήμη; έγένετο δ πολυμαθέστατο; εισηγη
τής τής Ελληνική; φιλοσοφίας, καί έπρέσβευσεν εκλε 
κτικήν διδασκαλίαν, έν $  πρωτεύει τό στοιχεΐον τού 
πλατωνισμού. Δεν εί/εν άοα ή Ρώμη οΰτε φιλοσο
φίας πρωτότυπον, οΰτε έπις-ήμην,καί κατά ταύτα αυ
τοί οί Ρωμαίοι ώυολογοΰντο μαθηταί τών Ελλήνων.

Κ ατά δέ τήν ποίησιν ή Ρωμαϊκή πρωτοτυπία 
διακρίνεται είς τά δτυ.ώδη άσματα έξ ών έλήφθη- 
σαν αί μυθώδεις παραδόσεις τή ; Ρωμαϊκή; ιστορίας, 
καί άτινα ώς έκ παλίμψηστου έφερε πάλιν είς φώ; 
ή κριτική τών νεωτέρων' διεκοίνετο δέ έπίσης κατά 
τά  υπό τών οικιακών καί θρησκευτικών τελετών έμ· 
πνεόμενα ποιήμ.ατα, διότι ταύτα είναι πάντοτε ά 
μεσος άπόρ^οια καί άφελή; έκ/είλισις τού αισθήμα
το ς, ούδέ άνέχονται τήν άνάμιξιν άλλοτρίων στοι
χείων" διά τούς αυτού; δέ λόγου; διεκρίνετο καί είς 
τά  σατυρικά καί είς τινα κωμικά στιχουργήματα' 
άλλ’ δμολογητέον δτι έν Ρώμη ή χροιά τής ποιή
σεως δέν έπικαλλύνει πάσαν φανέοωσιν τού ιδιωτι
κού καί δημοσίου βίου, ώ ; έν Ελλάδι, ένθα πάς σχε
δόν πολίτης ήτο καί αυθόρμητος καλλιτέχνης. Αμα 
δέ η ποίησις άνυψώθη είς τινα ιδανικήν τελειότητα 

διά τής τέχνης, ώς υπό τού Ούΐργιλίου, ίδιον ιδα
νικόν δέν συνέλαβεν, άλλά τόν άθάνατον τόπον αότού 
ήρανίσθη παρά τών Ελλήνων, καί περί τούτου έπίσης 
αυτοί οί Ρωμαίοι συμφωνοΰσιν. Εάν τψόντι άφαιρέση- 
τ ε  άπό τών λατινικών ποιημάτων πάν δ,τι είναι 
Ελληνικόν, καί ώ ; πρός τήν υπόστασιν καί ώς πρός 
τήν μορφήν τής ποιήσεως, δέν απομένει είμή ή 
ατομική έκάστου παιητού ευφυΐα καί τά δλίγα 
ποιητικά στοιχεία άτινα παρεϊχεν δ χαρακτήρ καί 
ή κοινωνία τών Ρωμαίων, άλλ’ ή ζώσα τής τ έ 
χνης διατύπωσις εκλείπει. Καί αύτή δέ ή διάλε 
κτος, πιστώς είκονιζουσα τήν διάνοιαν, διότι είναι 
απαύγασμα αυτή; καθαρώτατον, έμφαίνει κατά τε 
τήν ΰλην καί τό είδος άδελφικήν πρός τήν ήμετέοαν 
συγγένειαν, καί τήν έν Ελλάδι καί Ρώμη ταυτότητα 
τ ή ; πνευματική; όποστάσεως έπιβεβαιοϊ' ταύτην δέ 
έτι σαφέστερον μαρτυρούσι τό θρήσκευμα καί ή καλ
λιτεχνία. Τό έν τή  Ορησκεί  ̂ ιδανικόν τών Ρωμαίων 
ήτο αυτό τό ιδανικόν τών Ελλήνων, ή άποθέωσι; 
τού ανθρώπου, ή υπό τόν τόπον τελειότερα; άνθρω- 
πότητος προσωποποίησις καί λατρεία τών δυνάμεων 
καί στοιχείων τή ; φύσεως, τών αισθημάτων καί πα
θών τ ή ; καρδίας, πλήν τών αυτών διαφορών, καθ’ 
άς διακρίνεται δ ρωμαΐσμός τού έλληνισμού καί 
κατά τά άλλα συστατικά τού άνθρωπίνου βίου. Η 
θρησκεία είχε σοβαρώτερον, πρακτικώτερον καί πολι- 
πικώτερον χαρακτήρα, καί συνεταυτίζετο μάλλον έν- 
δομύχω; ή έν Ελλάδι μετά τών πράξεων τού δικαίου 

καί τών τόπων τού νόμου, ούδέ διάφορον ήτο τό έν

τή τέχνη ιδανικόν. Οστις μελετήτη άμερολήπτως 
τ ά ; σχέσεις τών έν Ελλάδι τεχνών, τής άρχιτεκτο- 

νικής, τής γλυπτική; καί τής ζο)γραφίας, πρός τάς 
έν Ρώμη, ρσιδίως πείθεται ÓTt ή Ρωμαϊκή καλλιτε
χνία είναι ώς έπί τό πλεΐστον ωχρά άντανάκλασις 
τής Ελληνική;. Καί πρίν μέν είσαχθή δ Ελληνισμός 

καί άφομοιωθή πρός τήν Ρωμαϊκήν κοινωνίαν, τά 
κτίρια μάλλον άπέβλεπον είς τήν χρησιμότητα ή τήν 

καλλονήν, καί πάντα είχον σοβαρόν τινα χαρακτήρα 
στερεότητος καί δημοσία; ώφελείας. Είσαχθείσης δέ 

τ ή ; Ελληνικής τέχνης ή Ρωμαϊκή άρχιτεκτονική, ναί 
μέν περιβάλλεται, κατά τήν έποχήν μάλιστα τών 
αύτοκρατόρων, άγνωστον είς αύτήν μεγαλεϊον, καί 
νέα στοιχεία προστίθενται είς τά Ελληνικά, άλλ’ 
ούχί πάντοτε έναρμονίως συνδυάζονται μ ετ ’ αυτών, 

καί μετ ού πολύ δ Ελληνικός τόπος διαφθείρεται, 
καί τήν απλότητα, τήν σαφήνειαν, τήν χάριν τών 

Ελληνικών μνημείων διαδέχεται ή περιπλοκή καί 
ή σόγχυσις. Τό αυτό δέ ρητέον καί περί γλυπτικής, 

ήτις ούδέν έτερον ήτο ή μίμησις ώ ; έπί τό πολύ 
ανεπιτυχής τή ; Ελληνική; μιγαλουργίας, καί περί 
ζωγραφία;, ήτις έτι ΰποδεεστέρα έφάνη τών άλλων 
δύο (α). Δικαιούμεθα άρα νά συμπεοάνωμεν δτι, εί 
καί κατά τήν κοινωνίαν καί τήν πολιτείαν έχει ίδι
ον μεγαλεϊον ή Ρώμη, καί σπουδαίαν έξασκεϊ είσέτι 
έπιρ^οήν έπί τής άνθρωπότητος, οΰχ ήττον κατά 
τό στοιχεΐον τού άληθούς καί τού καλού, δ Ρωμαϊ
κός κόσμος δέν είναι είμή παράτασις καί έπέκτασις 
τού Ελληνικού, καί συναποτελεϊ μ ετ’ αότού μίαν 
μόνον έποχήν τή ; ιστορίας. Αυτοί δέ οί Ρωμαίοι 
εΐπον δτι καί δτε κατέκτησαν τήν Ελλάδα 6π’ αύ- 
τής ιίχμαλωτίαθησχν, καί αϋτοί πάλιν υπέρ έαυτών 
ούχί τάς τέχνα; ή τάς έπιστήμας, άλλά τό άρχειν 
τών λαών διεκδικούσιν ώς ίδιον πλεονέκτημα. Αλλ’ 
αί απέραντοι κατακτήσεις, ή πολυτέλεια, ή άπομά- 
θησις τών αρχαίων άρετών καί ή είς τόν αΐσχιστον 
δεσποτισμόν υποδούλωσις, έπέφεραν τήν διαφθοράν, 
τήν ιδιωτικήν καί τήν δημοσίαν, διαφθοράν βαθυτά- 
την καί άθεράπευτον, έξ ή ; μόνη ή άπειρος τού θε
ού εύσπλαγχνία ήδόνατο νά οώση τήν άνθρωπότητα 
(β). Η άρετή τού Σωκράτους, ή ιδανική τού Πλά
τωνος τελειότης, ή πραγματική σοφία τού Αριστο- 
τέλους, τά θεία έπη τού όμήρου καί τού Πινδάρου, 
ή άπαράμιλλος τέχνη τού Φειδίου, ί  ευγλωττία τού 
Κικέρωνος, ή αύστηρότης τών στωϊκών δογμάτων 
καί χαρακτήρων, ή πολιτική σύνεσις, ή πολεμική 
άνδρεία, ούδέν ϊσχυσε ν’ αναχαίτιση τόν χείμαρρον 
τής διαφθοράς, τόν χατακλύσαντα πάσαν τήν τότε 
γνωστήν οικουμένην. Ούχί δέ έκ τών σχολών τών Α

θηνών ή έκ τής Ρωμαϊκής Γερουσίας, άλλά έξ αύ-

(α) δρ. Φιλοσοο. Μ ελίτ. « λ .  194. 224. 286,
( ί )  Ö p. τ α ς  π ιρ ΐ  Χ ρ ισ τια ν ισ μ ο ύ  β ι λ .  Μ ιλ ίτ α ς . β ιβ λ  ί ' .
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Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .
τού ¿κείνου τοΰ μικρού λαοΰ, 8ν εϊδομεν έν τή  α
νατολή έχοντα εις τούς κόλπους αύτοΰ τήν παρα

καταθήκην τής πρώτης άποκαλύψεως, καί 8ν καθυ- 
πέβαλεν επίσης ή Ρωμαϊκή κυριαρχία,έμελλε νά προ- 
έλθη ή σωτηρία τής άνθρωπότητος. Τό ιδανικόν τής 

Ελλάδος είχεν άναβιβάσει τόν άνθρωπον είςυψιστον 
βαθμόν τελειότητος, καί ούχ ήττον κατέπεσεν ου- 
τος είς έσχατον βαθμόν διαφθοράς. Η άπόδειξις ητο 

πλήρης. Ô άνθρωπος δέν ήδυνήθη νά σωθή άφ’ £- 
αυτού. Η ελευθερία αύτοΰ άνεπτύχθη άφ' έαυτής 
θαυμασίως, άλλα μή ουσα σύμφωνος πρός τόν θεϊον 

νόμον, δι έαυτής διεφθάρη. Επρεπε ν’ άνέλθη δ άν
θρωπος πρός τόν θεόν, νά καταλλαγή πρός αυτόν, 

καί πρός τοΰτο έπρεπε νά κατέλθη αύτός δ Θεϊος 
Λόγος χ αρακτή ρ  τής ϋποστάσεω ς xa l μορφή τοΰ 
θεοϋ  (Χρυσόστ. περί δμοουσίου λόγου) I r a  τούς δύο 
κτίση  έν έαυτώ  είς ενα  κ α ιν όν  άνθρω πον ποιω ν ε ι 
ρήνην. ( έ φ . β', 1 5 )  .

Δ .

0  χριστιανισμός είναι ή θεία κορυφή τής ιστορίας, 
συνάπτεται πρός πάντα τά προηγούμενα, άτινα τόν 
προαγγέλλουσι καί προετοιμάζουσι, πρός πάντα τά 
έπόμενα, άτινα γεννά καί ρυθμίζει, ώστε ή ιστορία 
δέν είναι ετς καί σήμερον είμή έφαρμογή καί πραγ

ματοποίησή τών δογμάτων και έπαγγελιών αύτοΰ· 
Ούτε άπό τής ιστορίας δυνάμεθα νά τόν άπο- 
σπάσωμεν, ούτε άπό τής άνθρωπίνης καρδίας, καθ’ 

όσον έν μέν τή ιστορία, συναποτελεϊ μετά του Μω
σαϊσμού, έξ ου απορρέει, τό θεϊον αύτής στοιχεϊον 
συνδυαζόμενον μετά τού ανθρωπίνου, έν δέ τή  καρ- 
δία είναι ή συμφιλίωσις τού άπειρου καί τοΰ πεπ ε
ρασμένου, έν ή μόνη ή ήμετέρα συνείδησις έπανα- 
παύεται. Αντιστοιχεί δέ δ χριστιανισμός πρός τόν 
ελληνισμόν ώς τό φώς πρός τόν δφθαλμόν, ώς τό 
άντικείμενον τής έφέσεως πρός αύτήν τήν έφεσιν. 
Τό άπόλυτον άγαθόν δπερ έλάτρευεν δ Πλάτοιν καί 
εις 8 έτεινε πάσα ελληνική έπιστήμη καί τέχνη, ε 
πρεπε νά επιφανή καθ’ δλην τήν θείαν δύναμιν αύ

τοΰ καί καθαρότητα έν τώ  προσώπω τοΰ Ιησού 
Χριστοΰ ίνα τό λατρεύση ή άνθρωπότης. «Πάσαι αί 

μεγάλαι άρχαί τής πλατωνικής φιλοσοφίας, λέγει δ 
Κ . Fouillée (τόμ. β'. σελ. 4 1 9 )  εύρίσκονται έν τώ  
χριστιανισμό), άνυψούμεναι είς νέαν δύναμιν καί 

συμβιβαζόμεναι πρός τάς άλλα; Ελληνικά; ή άνα- 
τολικάς διδασκαλίας. Η θεωρία τών ιδεών, ή έπι- 
στέφουσα αύτήν ενότης τοΰ άγαθοΰ, ή πραγμα
τοποιούσα έν τώ  κόσμω τάς ιδέας καθολική ψυχή, 

καί ή τών ιδεών μέθεζις τών πραγμάτων, πάντα 
συγκεφαλαιοΰνται ύπό καθαρωτέρους καί άληθε- 
στέρους τύπους, είς τά  δόγματα τής Τριάδος καί 
τής δημιουργίας.» Αλλά δέν είναι παράδοξον έάν 

κα τ άρχάς δ χιστιανισμός έφάνη πολέμιος πρός τον
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νατροπή δλου τοΰ ηθικού κόσμου τ ή ; άρχαιότητος· 
0  υιός τοΰ Θεοΰ κατήρχετο έν δούλου μορφή, άνε- 
λάμβανε τάς αμαρτίας τοΰ άνθρώπου, καί πρός έξι- 

λέωσιν τής θείας δικαιοσύνης ύπεβάλλετο είς έπώ- 
δυνον καί άτιμον θάνατον, όποϊος περίγελως πρός 
τούς πιστεύσαντα; είς τους θεούς τοΰ Ολυμπου. Τό 
θαΰμα τ ή ; θείας άγάπης, ήτις μόνη έξηγεϊ τήν δη
μιουργίαν, καί μόνη ήδύνατο νά σώση τήν άνθρω- 
π ότη τα , έφάνη σκάνδαλον είς τού; Ιουδαίους καί 
μωρία είς τους Ελληνας, όποϊος δέ παραλογισμός 

έπρεπε νά φανή ή ήθική αύτοΰ διδασκαλία! Δέν υ
πάρχει πλέον δούλος καί ελεύθερος, Ελλην καί βάρ
βαρος, άπαντες είμεθα άδελφοί, τέκνα τοΰ αύτοΰ 
πατρός καί προωρισμένοι είς τήν αύτήν αθανασίαν. 
Μακάριοι δέν είναι πλέον οί σοφοί, ο! πλούσιοι, ο! 
ισχυροί,οί άνδρεϊοι, οί εύδαίμονες τοΰ κόσμου τούτου, 
άλλ οί πτωχοί τώ  πνεύματι, οί καθαροί τή  καρδία, 
οί πενθοΰντες, οί πραεϊς, οί έλεήμονες. Είς τάς άρε- 

τά ; &; έδίδασκεν ή αρχαία ήθική. τήν άνδρείαν, τήν 
φρόνησιν,τήν σωφροσύνην, τήν δικαιοσύνην, νέαι άν- 
τικαθίστανται, ή πίστις, η έλπίς, ή άγάπη, καί πρό 
πάντων ή άγάπη, ή άγάπη πρός φίλους καί έχθρούς, 
πρός άγαθούς καί πονηρούς, πρός πάντα άνθρωπον ά -  
διακρίτως, ή ελεημοσύνη έν τώ  κρυπτώ, ή προσευχή 
έν πνεύματι καίάληθεία, ή δέησις πρός τόν Θεόν,ούχί 
ϊνα δώση ήμίν πλούτον καί δόξαν καί έξουσίαν, άλλά 
τόν έπιούσιον άρτον, καί ?*α γίνη τό θέλημα τοΰ ού- 
ρανίου Πατρός ώς έν ούρανώ καί έπί τή ; γής. Καί 
έπέβαλλε νέαν άρετήν ού μόνον κατά τά έργα, άλλά 
καί κατά τήν διάνοιαν, άπηγόρευσε καί τήν ιδέαν 
καί τήν έπιθυμίαν τοΰ κακοΰ, άπήτει τήν θυσίαν, 
τήν αύταπάρνησιν καί τήν δλοτελή άφοσίωσιν είς 
μόνον τόν Θεόν. Δέν είναι άρα παράδοξον έάν έξε- 
πλήσσοντο ού μόνον οί όχλοι άλλά καί οί σοφοί έπί 
τή  νέρι ταύτη διδαχή, καί έάν κατά τοΰ καινού 
τούτου άνθρώπου δλος δ άρχαϊος κόσμος έξηγείρετο, 
δέν είναι παράδοξον έάν ή Αλεξανδρινή σχολή, ήτις 

είς μάτην είχε συγκεφαλαιώσει έν αύτή πάντα τά 

τε ελληνικά καί άνατολικά δόγματα, έπί τρεις σχε
δόν αιώνας έπολέμησε τόν χριστιανισμόν, καί έάν 
έπί στιγμήν έφάνη ήσφαλισμένος ό θρίαμβος τ ή ; άν- 
τενεργείας.

Καί δμως ή αρμονία τοΰ χριστιανισμού, καί τοΰ 
ελληνισμού έμελλε μετ’ ού πολύ νά διαλάμψη έν 
δλη αύτής τή έναργεί?. Εν αύτώ τώ κατά Ιωάννην 
Εύαγγελίφ, καθ’ ού ή νέα κριτική έξεκένωσεν ήδη 
τά βέλη της, άλλ’ έν ούχ ήττον διατυποΰται ή 
θεία ούσία τοΰ χριστιανισμοΰ, είχεν άναδεθή ή συγ
γένεια τοΰ θείου λόγου δστις ην έν αρχή  π ρός  τόν  
Θ εόν χ α ΐ δ ι ού τ ά  π ά ν τ α  έγένετο, καί τοΰ άνθρω- 
πίνου τοΰ φ ω τίζοντος π ά ν τα  άνθρω πον ερχόμενον
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είς τόν  κόσμον . Καί ποία άνάπτυξις τοΰ ανθρωπίνου 
λόγου λαμπροτέρα έκείντ.ς ήν βλέπομεν έν τώ  πνευ

ματικοί βίω τών Ελλήνων ;  Καί δμως δ ελληνισμός 
τόν θεϊον λόγον ούκ εγνω, εί καί έτεινε πρός αύτόν 
καί τόν έζήτησε, καί κατώρθωσε πάν δ,τι ανθρώπι
νος ήδύνατο νά γίνη πρός ευρεσιν αύτοΰ. όρθώς αρα 
δ Παύλος έλθών είς Αθήνας, καί ίδών τήν πόλιν 
χατείδωΛ ον, καί εύρών έν μέσψ τών σεβασμάτων 
β ω μ όν  έν  ω έπ εγέγραπ το ιΑ γ ν ώ ςψ  θ ε ώ e ειπεν, 8ν 
ούν Αγνοοϋντες εύσεθεΐτε, τούτον έγώκαταγγέΛΛω  
ύμΐν, καί έπαναλαμβάνων τάς πρώτας λέζεις τής 
Γενέσεως εϊπεν, δτι δ Θεός ούτο; είναι όπ ο ιή σας  τόν  
κόσμον κα ί π ά ν τα  τ ά  έν αύτφ , δτι έ ζ  ένός α ίμ ατος  
έποίησε π ά ν  έθνος Ανθρώπων, καί δτι έν αύτώ  
ζώ μεν κ α ί χινούμεθα xa l έσμέν· (Πράξ. Ι Ζ .) Διά 
τοΰ έν Ελλάδι κηρύγματος του θείου λόγου συνδέεται 

ό χριστιανισμός μετά τοΰ ελληνισμού καί έκτοτε 
έμειναν αχώριστοι. Καί τωόντι ή πρώτη άπό Χ ρι
στού έκατονταετηρίς, καθ’ ήν διεδόθη ή χριστιανική 
πίς-ις διά τοΰ άπος-ολικοΰ κηρύγματος, δέν είχε παρέλ- 
θει δτε έγεννήθη Ιουστίνο; δ φιλόσοφος γνήσιος, τής 
άΑηθοΰς φιΛοσοφίας έραστής, δστις πρό παντός ά λ
λου εκπροσωπεί τήν συνένωσιν τοΰ χριστιανισμού 
καί τής έλληνικής φιλοσοφίας. Διηγείται δέ αύτός 
μετά  πολλής άφελειας δτι μαθητέυσα; παρά στω ϊ- 
κοϊς, καί πυθαγόρειό·.;, καί πλατωνικοί;, καί π.-ριπα 
τητικοΐς δέν εύρήκεν είς τά δόγματα αύτών τήν περί 
Θεού άλήθειαν, ή ; είχεν άνάγκην ή ευσεβής καρδία 
του, καί ήν πλήρη άπεκάλυψαν είς αύτόν οί Από
στολοι καί οί Προφήται. Εν φ  δέ τήν ήσπάαθη έν 
πίστει καί αγάπη και υπέρ αύτή; ¿μαρτύρησε, φιλό
σοφος καί μάρτυς διά τοΰτο έπονομασθείς, δμολογεί 
δτι δ θείο; λόγο; άμυδρώ; πως άπεκαλΰφθη διά τοΰ 
άνθοωπίνου καί εϊς τινας τών έναρετωτέρων και σο- 
φωτέρων τών έθνικών φιλοσόφων (α), καί συναρμό
ζει πρώτος πάντων τήν Ελληνικήν σοφίαν μέ τόν θεϊον 
λόγον, έγκαινίζων ουτω τήν μεγάλην τή ; χριστιανι
κής φιλοσοφία; σχολήν, ήτις διέρχεται καί έν τή ά- 
νατολή καί έν τή δύσει τόν μεσαιώνα, άνανεοϋται 
μετά τήν άναγέννησιν τών γραμμάτων, καί εξακο
λουθεί μέχρι τών καθ’ ήμάς χρόνων. Τήν αύτήν δέ 
συμφωνίαν έπρέσβευον δλίγον μετά τόν Ιουστίνον 
δ Πάνταινος καί δ μαθητής αύτοΰ Κλήμης ό Λλε- 
ξανδρεύς, είπών δτι πρό τή ; τοΰ Κυρίου παρουσίας 
ητο ή φιλοσοφία αναγκαία ε ί; τούς Ελληνας είς 
διχαιοσύνην' v or i δ έχ ρ η σ ίμ η  πρός θεοσέβειαν γ ί 
ν ετα ι π ρ ο π α ιδ ε ία  τ ις  ουσα τοΐς  τήν π ίσ τ ιν  δ ι Α- 

π οδείζεω ς χαρπονμένοις. . . ’Ε π α ιδα γ ώ γ ει γ ά ρ  χαί 
αύτή τό  ΕΛΛηνιχόν, ώς ύ νόμος τούς 'Εβραίους

(« )  0 ο α  ουν π α ρ ά  π ί σ ι  ιϊρ η τα ι 4 ιμ «ν  x û y  χ ρ ισ τ ια 
νών ε ίσ ι .  Δ ι » λ β γ .  ί ·  !Π .

είς Χ ρ ισ τ ό ν  (Στρωμ. Α .  έ.) Χριστιανός φιλόσοφος, 

εί καί έν τισι κακοδοξών, θεωρείται καί δ Οριγέννης 
ιδίως ύπό τών διαμαρτυρομένων, πλατωνικοί φιλό

σοφοι ησαν καί Αθαναγόρας δ Αθηναίος καί Τατιανός 
δ Σύριος, τόν συμβιβασμόν τοΰ ελληνισμού καί τοΰ 
χριστιανισμοΰ καταδεικνύει καί δ Καισαρεία; Ευσέ

βιος, δστις καί έν τή  πρώτη Συνόδιμ παρέστη, διότι 
ίσχυριζόμενος είς τά τελευταία βιβλία τής Ε ύ αγ γ ε-  
Λιχής Α ποδείζεως προπαρααχευήο δτι πάν δ ,τι δρ- 
θόν καί καλόν ύπάρχει παρά τοΐς έθνικοΐς είναι χρι
στιανικόν, συνδέει καί ούτος τήν έλληνικήν σοφίαν 
πρό; τήν χριστιανικήν άλήθειαν, καί ώς έφεσιν καί 
προσδοκίαν αύτή; χαρακτηρίζει. Δέν ήσαν δέ Ελληνες 
τήν παιδείαν καί τόν λόγον ο! τρεϊς μεγάλοι διδά
σκαλοι τής δρθοδόξου ήμών πίστεω ς, καί δέν συνέ- 
γραψεν δ μέγας Βασίλειος έπίτηδες πραγματείαν 
π ρός  τού ; νέους όπως &ν έ ξ  έΛΛηνιχών ώφε.Ιοΐντο 
Λόγων ;  καί δ μέγιστος καθηγητής τής χριστιανικής 
θεολογία; Ιωάννη; δ Δαμασκηνός δέν διετύπωσεν αύ
τήν κατά τόν λογικόν τύπον τοΰ Αριστοτέλους, προ- 
σχεδιάζων ουτω δλην τήν έν τή δύσει σχολαστικήν 
τοΰ μεσαιώνος; Καί τωόντι παρά τή’ν διδασκαλίαν 
τής πίστεως, ήτις διεδίδετο διά τοΰ κηρύγματος είς 
τού; άπλου; τή  καρδία καί πρό πάντων διά τοΰ ύπέρ 
πάντα λόγον πειστικού παραδείγματος τών διωγμών 
καί τών μαρτυρίων, έχρειάζοντο καί τάδπλα τοΰ άν- 
θρωπίνου λόγου πρός φώτισιν τών σοφών, πρός δια- 
σκέδασιν τών καί εί; αύτού; τού; πιστούς άναφυομέ- 
νων ένίοτε δισταγμών, πρό; άναίρεσιν τής πλάνης, 
πρός άνασκευήν πάσης αίρέσεω; καί πρός έπιστημο- 
νικήν διατόπ&,σιν τοΰ δόγματος καί τής πίστεως. 
Τό έργον τοΰτο θαυμασίως καί θεοπνεύστως έξετέ- 
λεσαν αί οικουμενικά! Σύνοδοι, καί τό ¿ξεπλήρωσαν 
ύπό τήν σκεπήν τής Βυζαντινής έχείνης αύτο- 
κρατορίας, ήτις έν μέσω πολλών άνθρωπίνων Ελλεί
ψεων καί διαφθορών έχει έν τή  ιστορία τό μέγα 
τοΰτο πλεονέκτημα, δτι συνεταύτισε τόν ρωμαϊ- 
σμόν, τόν ελληνισμόν καί τόν χριστιανισμόν, καί 
τούτον ¿νομοθέτησε διά τών Συνόδων, αΐτινες καί 
τό δόγμα διετύπωσαν, καί τήν εκκλησίαν ώργά- 
νισαν καί τά τής λατρείας διέταξαν, καί έδωκαν 
είς τήν δρθόδοξον πίστιν τήν διηνεκή έκείνην σύστα- 
σιν, ήτις διήλθεν ήδη δεκαοκτώ αιώνας, διέσωσε τόν 
ελληνισμόν κατά τήν μακράν ύποδουλωσίν του, καί 

είναι είσέτι πλήρη; ζωής καί μέλλοντος. Πρός αύτήν 
σήμερον άτενίζουσιν άπειρον πλήθος ψυχών θεοσεβών, 
αϊτινες ούτε τόν κατακερματισμόν καί εί δυνατόν 
είπεΐν τήν άποκονίωσιν τοΰ προτεσταντισμού ανέ
χονται, ούτε τήν ρωμαϊκήν άνθρωπολατρειαν. Καί 
ή μέν απιστία τοΰ παρελθόντος αίώνος έχλεύαζε τά 
έργα έκεϊνα τοΰ βυζαντικοΰ έλληνισμοΰ, άλλ ή σο- 
φωτέρα κριτική τοΰ παρόντος άποφαίνεται περί αύτών
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Επιεικές-ερον.ήμείς δε οί Ελληνες είσεοχόαενοι ε ί; τόν 
ναόν τού Θεού συναισθανόμεθα ότι είσερχόμεθα είς 
τήν ιδίαν ημών πατρίδα, διότι δι’αύτή; τής γλώσσης 
ημών καί ή αρχαία Γραφή καί ή νέα πίστις διεδό 
θησαν, καί διά τής σοφίας τών προγόνων ημών ΰπό 
τήν ενέργειαν τής θείας Εμπνεύσεως έθεμελιώθη ή 
χριστιανική πίς-ις καί έφώτισεν δλην τήν οικουμένην.

Τό βυζαντινόν κράτος διελύθη καί κατεκτήθη, 

■ουδέ είναι τής πχρούση; πραγματείας νά Εκό'ηλώ- 
σωμεν τά αίτια τής οδυνηρά; ταύτης πτώσεως, άφ’ 
ής χρονολογείται ή δουλεία του ημετέρου έθνους. 
Κατελύθη τό κράτος καί υπεδουλώθη τό έθνος, άλλ 
ό ελληνισμός δέν άπέθανε, διεδόθη είς τήν δύσιν 

καί έπί τέλους ήγέρθη.

Ε\

Εν φ  εν τή  ανατολή οί πατέρες τής εκκλησίας 
συνεδύαζον μετά του χριστιανισμού τήν έλληνικήν 
επιστήμην, τό αύτό έργον έτελεϊτο έν τή  δύσει διά 
τού μεταξύ γ" καί δ' Εκατονταετηρίδος άκμάσαν- 
τος ίεροΰ Αύγουστίνου. Η αποστολή τού μεγάλο 
φυούς καί εύσεβεστάτου τούτου άνδρός ήτο, καθ’ ά 
λέγει ό σοφός αύτού μεταφραστής Σαίσσετος, «νά 
καταλάβ/ι τόν πλατωνισμόν, οστις είναι ό κατ Εξο
χήν πνευματισμός, διά τών προφανεστέρων αύτού 
χαρακτήρων, καί νά συσσωματώση αύτόν μετά τού 
χριστιανικού δόγματος· Τό έργον τούτο, δπερ ό 
Ιουστίνος καί Κλήμης δ Αλεξανδρεύς, Εσχεδίασαν, 
καί διά τών τολμηρών ιδεών του διεκινδύνευσεν ά- 
ποτυχών δ ίίριγένης, Επεφΰλαττεν ή θεία πρόνοια 
είς τόν ιερόν Αύγουστϊνον, καί τό έργον τούτο ήρ- 
μοζε θαυμασίως είς τό ύψος τού λόγου, είς τήν ά- 
δολον ψυχήν του, είς τήν έκτασιν καί τήν άνωτά- 
την εύθύτητα τής μεγαλονοία; του, τό εξετέλεσε 
δέ μέ άξιοθαύμαστον δύναμιν. Τόν χριστιανισμόν 
καί τόν πλατωνισμόν ήνωθέντας διά τών χειρών 
του ούδείς πλέον ήδυνήθη ν άποχωρίση άλλήλων. 

Καί εν αύτώ τώ  μεσαιώνι, δτε δ Αριστοτέλης εγέ- 
νετο δ χρησμό; τών θεολόγων, δ κατ Εξοχήν φιλό 

σοφος, ώς έλεγον, δτε θωμάς δ Ακινάτης έπεχεί- 
οισε νά Εντυπώση είς τήν χριστιανικήν θεολογίαν 
τήν σφραγίδα τού περιπατητισμού, ή πλατωνική 
καί αύγουστινιανή ύπόστασις δέν έξέλιπε. Τό 
πνεύμα τού πλατωνισμού, ώς φλόξ μή Εντελώς 
Εσβεσμένη, δέν έπαυσε ζών καί ακτινοβολούν δι δ- 
λου τού μεσαιώνος μέχρι τ ή ; ήμέρας καφ’ ήν δ Μα- 
λεβράγχης, δ Φενελών, δ Βοσουέτιος, δ Αεϊβνίτιος 
άνέλαβον έκ νέου τό έργον τής μεταξύ τής χριστια
νικής καί τής πλατωνικής ιδέα; ουμφιλιώσεως υπό 
τήν αναπεπταμένη·; σημαίαν τού ιερού Αυγουστί
νου.» (Saisset. Cité de Dieu, σελ. 5 0  τ ή ; Είσαγ ) 

Καί ταύτα μέν άριστα παρατηρεί δ ευφυέστατο;
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φιλόσοφος ού τόν άωρον θάνατον θρηνεί είσέτι ή 
Γαλλική σχολή. Εάν δέ διατρέ’ ωμεν τήν μακράν 
εποχήν ήτις προηγείται τής Εν τώ  ΙΕ ' αΐώνι άνα- 
γεννήσεως τών γραμμάτων, τί παρατηροΰμεν ;

Διά τή ; εισβολής τών γερμανικών φυλών νέα 

στοιχεία άναντι^ήτως είσήχθησαν, καί ούκ δλίγον 
Επενήργησαν εί; τήν μόρφωσιν τού νέου πολιτισμού, 
νέα αισθήματα, νέαι ίδέαι, νέα ήθη καί έθιμα καί 
θεσμοί. Η κατάκτησις Εγέννησε τόν τιμαριωτισμόν, 
τό ίπποτικόν πνεύμα, τήν ίδανίκευσιν τού ώραίου 

φύλου, αρχιτεκτονικήν φέρουσαν χριστιανικόν χαρα
κτήρα, ποίησιν καί γραμματολογίαν ών δέν αμφι

σβητούμε·; ποσώς τήν αφέλειαν, τήν χάριν, τήν πρω
τοτυπίαν καί τήν γονιμότητα, ούδέ εϊμεθα Εξ Εκεί- 
νοιν σϊτινε; θεωρούσι τόν μεσαιώνκ ώ ; Εποχήν καθ 
δλα βάρβαρον, Εν ώ ήτο ούσιωδώς Εποχή άναγεννή- 
σεως. Αλλ’ έάν κατά τού; κοινωνικού; καί π ο λ ιτι
κούς θεσμούς καί τήν τέχνην τού καλού έχη στοι
χεία ίδια δ μεσαίων, τ ί έχει κατά τήν Επιστήμην ; 
ούδέν στοιχείον προ»τότυπον, Εάν άληθεόη δτι πάσα 

ή τό τε  Επιστήμη ανάγεται είς τή·; σχολαστικήν φι
λοσοφίαν, καί Εάν αυτη δέν είναι είμή Εφαρμογή 
καί άνάπτυξις τ ή ; λογικής τού Αριστοτέλους. Ο τι 
δέ δλη ή ποίησις καί σοφία τής Εποχή; Εκείνης Ενε- 
σαρκώθη οδτως είπείν είς τήν μοναδικήν διά τό ΰ
ψος καί θείαν τιρόντι τριλογίαν τού Αλιγιέρη, β ε
βαίως δλίγα Ελληνικά στοιχεία είσήλθον είς αύτήν, 
καί ταύτα διά πού ¡ίωμαΐσμού 8ν Εγίνωσκε κάλλιον 
δ θεσπέσιος άοιδός τών τριών κόσμων, άφ’ Ετέρου 
δέ νέα γλώσσα, ή πρώτη τών νεολατινικών, διετυ- 
πούτο διά τού Δάντου, μέ νέους ρυθμούς καί τύ 
που; καί καλλιτεχνικούς νόμους" άλλ ούχ ήττον 
καί είς αύτό τό αθάνατον ποίημα αύτού δέν είναι 
δύακολον ν’ άνεύρωμεν οίονεί τήν έμμεσον άντανά- 

κλασιν τοΰ Ελληνισμού διά πολλών καί προσώπων 
καί φράσεων καί εικόνων καί μύθων καί παραδό
σεων, καί πρό πάντων διά τού διδασκάλου αύτού 
Ουϊργιλίου. Μεγάλοι δέ Ελληνισταί ήσαν δ Βοκάκ- 
κιος καί δ Πετράρχης, καί δλίγον πρό τού Δάντου 
Εγεννήθη δ μέγας φιλόσοφο; Θωμάς δ Ακινάτης, δ 
συσσωματώσας μετά τού χριστιανισμού τόν περι- 
πατητισμόν, ώ ; τόν πλατωνισμόν δ ιερός Αύγου- 
στΐνος. Εκ δέ τής σχολαστικής φιλοσοφίας έτράφη 
ή διάνοια τών ανθρώπων καθ’ δλον τόν μεσαιώνα, 
καί δι αύτής ώξόνθη καί έξησκήθη καί έστομώθη 
διά τού; μέλλοντας αγώνας τή ; Επιστήμης. Αλλ’ 
αυτη δέν ήδύνατο ν’ άναγεννηθή είμή μετά τήν ά- 
ναγέννησιν τών γραμμάτων, καί αυτη δέν είναι είμή 
τού Ελληνισμού ή άναγέννησις.

Εάν δέ Εν τοσούτω άκολουθήσωμεν τάς τύχας 
τής καλλιτεχνίας καί ιδίως τ ή ; ζωγραφίας Εν ϊτα - 
λ ί?  άπό τής ΙΓ ' μέχρι τής Ι'Τ' Εκατονταετηρίδος,
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τί ευρίσκομεν ;  τ ί μαρτυρεί ή αδέκαστο; ιστορία ; 

II Ιταλική ζωγραφία είναι ή πηγή, ή διδάσκαλο;, ή 
τροφός πάσης ζωγραφίας’ σχολαί διάφοροι άνεφάνη- 
σαν βραδύτερον άλλαχού τής Εύρώπης ίδια έχουσαι 
καί λαμπρά προτερήματα, άλλά πάσαι ύπέμειναν 
τήν σωτήριον Επιρροήν τής Ιταλική; τέχνης, καί τά 
αριστουργήματα αύτή; έμιμήθησαν καί δέν όπερέοη- 
σαν. Πόθεν δέ έλαβεν αΰτη τά πρώτα μαθήματα, 
τού ; πρώτους κανόνας, τά  πρώτα παραδείγματα ; 
ό  Κιμαβύη; ήτο μαθητής Ελλήνων, καί τούτου 
μαθητή; ύπήρξεν δ Γιόττος, έξ ού δ Φρά Αγγελος 
χαί δ όρκάνιας καί ολη ή περιφανής Εκείνη διαδοχή 
ήτις παρήγαγε Λεονάρδον τόν Βίγγιον, τόν Μιχαήλ 
Αγγελον, τόν Τιτιανόν καί τόν μέγιστον πάντων 
Ραφαήλ τόν Σάντιον. Εν τοΰτορ κορυφούται ή γρα
φική τέχνη, ούδέ άλλοτέ ποτε άνεβιβάσθη είς τοι- 
ούτον μεγαλείον. Καί είς τούτο έφθασε διά τή ; συν· 
ενώσεως τής χριστιανικής ιδέα; μετά τής πλαστι

κής τελειότητος τής έλληνική; καλλιτεχνίας. 0  
συνδυασμός ούτος καί καλολογικό»; καί ίστορικώ; 
άποδεικνόεται (α). Εν τή  βιογραφία αυτού άναφέ- 
ρεται δτι μετ επιστασία; καί άγάπη; Εμελέτα τά 
διασωθέντα μνημεία τ ή ; Ελληνική; γλυπτικής, καί 
Εν αύτοί; άνεκάλυψε τό ιδανικόν δπερ Επόθει ή παο 
θενική ψ·<χή του καί φυσικώ; έμελλε νά συνένωση 
μέ τό θεΙον ιδανικόν τού χριστιανισμού. Λέγομεν δέ 
φυσικώ;, διότι Εν είναι τό καλόν, ώ ; τό άληθέ; καί 
τό αγαθόν, καί Εάν δ χριστιανισμός είναι άποκάλυ- 
ψις τού θεού, Εν ώ τό τέλειον καλόν καί άληθέ; 
καί αγαθόν άΐδίως συναυγάζουσι, τό άνθρώπινον ιδα
νικόν τού Ελληνισμού ού μόνον δέν μάχεται πρός 
τό θεϊον, άλλά τουναντίον πρός αύτό τείνει καί δι’ 
αύτού συμπληρούται. Ούδεμίαν δέ καθαρωτέρχν ά- 
πόόειξιν τή ; άληθείας ταύτη; έχομεν τ ή ; υπό τών 
έργων τού Ραφαήλ χορηγούμενη;. Εκεί τά δύο ταύτα 
στοιχεία, τό άνθρώπινον καί τό θεϊον, τόσ ο άρμο- 

νικώς συνδυάζονται, ώ στε φαίνονται αδιάσπαστα 
αλλήλων, καί έν ώ ό Απελλής καί δ Φειδίας ήδύ 
ναντο νά άναγνοιρίσωσιν είς τάς εικόνας τού Ραφαήλ 
τήν χάριν και τήν καθαρότητα τών ιδίων γραμμών, 
τά  έργα ταύτα ώ ; όπ’ αύτή; Εμπνευσθέντα Επίσης 
εύλόγως διεκδικεί ή χριστιανική ιδέα. Ε υτυχή; δέ 
δ νεώτερο; πολιτισμός Εάν πάντοτε ή πίστις επέ 

στεφε τήν Επιστήμην, και ή λατρεία τού θεού ή- 
γίαζε τήν τέχνην.

0  μεσαίων τελευτά: κατά τόν ΙΕ ' αιώνα, καί Εν
τεύθεν άρχεται ή νέα ιστορία. Αρχεται δέ διά τής 
άναγεννήσεως τών γραμμάτων, καί αΰτη, ώς ήδη

(α) Ó Ραφαήλ μ s τ i  γ γ t ο ι ν, tiitiv ä Κ. Visclier, τ ·0 
χ ρ ο σ ο ύ ν π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο »  τ ου  χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ο ύ  
π ν ι ύ μ α τ ο ς ο ι ς  τ ί  α ρ γ υ ρ ο ύ »  σ χ ε ύ ο ς τ ΐ ς ά ρ -  
χα ι ό τ  η τ  ο ί.

εϊπομεν, δέν είναι είμή ή Εν τή  Εσπερία Εύρώπη ά - 
ναγέννησις αύτού τού Ελληνισμού. Δι’ αύτής ετερο; 
μ ετα 'ύ  Ελλάδος καί νέου πολιτισμού προστίθεται 
σύνδεσμος. Εγκαταλιπόν τό πτώμα τού Βυζαντινού 
κράτους τό ζωοφόρον πνεύμα τού Ελληνισμού, άλλα
χού διεύθυνε τήν πτήσίν του καί πρώτην τήν ίτα - 
λίαν Εθέρμανε διά τής πνοής του. Εκεί κατέφυγον 
οί τελευταίοι τών Ελλήνων, φέροντε; ώ ; Εφεστίους 
θεούς τάς δέλτους τής προγονικής αυτών εύκλειας. 
Ε κτοτε πάσα ή Εύρώπη Ελληνίζει, άκαδημίαι ιδρύ
ονται, Ελληνικά βιβλία μεταφράζονται, σχολιάζον
ται, παοαδίδονται καί Εκτυπούνται, άνανεόνονται 
αί συζητήσεις τής Ακαδημίας, τής Στοά; καί τού- 
Λυκείου, αί νέαι διάλεκτοι μορφούνται όριστικώς καί 
κανονίζονται καί πλουτίζονται διά τής Ελληνικής, 
καί κατ αύτήν Εκείνην τήν Εποχήν συμπίπτει ή 
εδρεσις τού τύπου, τού χάρτου, τής ναυτική; πυξί- 
δος, ή παγίωσις τών κρατών τής Εύρώπης, καί νέος 
κόσμος άνακαλύπτεται 8νέμελλονκαί αύτόν νά κα- 
τκυγάσωαιν αί ακτίνες τού άνχτείλαντος καί ανέσπε
ρου έκτοτε φωτός τής ελληνική; μεγχλονοίας. Γνή
σιος γόνος τού χριστιανισμού δ νέος πολιτισμός δέν 
αποχωρίζει πλέον άπ’ αύτού τόν Ελληνισμόν' καί 
κατά μέν τά πνευματικά αυτού στοιχεία, παράγει 
νέαν φιλολογίαν καί τέχνην καί Επιστήμην, κατά δέ 
τήν θρησκείαν, τήν διά τού προτεσταντισμού άνα- 

μόρφωσιν, κατά δέ τήν πολιτείαν, τήν άγγλικήν 
καί τήν γαλλικήν έπανάστασιν.

Είς τά μεγάλα ταύτα έργα, ών τού; καρπούς σή
μερον άπολαμβανομεν καί μεταδίδομεν τελειοτέρους 

είς τά ; Επερχομένας γενεάς, συνετέλεσεν αρα δ Ελ
ληνισμός, ή οπτική άπατη Εθνικού αισθήματος π χ - 
ριστά ήμΐν πανταχού τήν εικόνα τής φίλης πατρί- 
δος;  Αρα δέν άληθεύει δτι μέχρι τής Εσχάτως Εκρα- 
γείσης ρωμαντική; άντενεργείας,ή εύρωπαϊκή ποίησις 
καί τέχνη είχον ώς υπογραμμόν τήν ελληνικήν ίδανι- 
κό τη τα ; καί αύτή δέ ή αύστηροτέρα θεωρία τοΰ κα
λού δέν ευρίσκει έν αύτή τήν πλαστικήν Εντέλειαν 

τού τύπου, άρμόζουσαν είς τήν νέαν ώς ήρμοζεν είς 
τήν άρχαίαν ύπόστασιν; ή οί τύποι, οί αθάνατοι τύ 
ποι τού όμήρου, τού Σοφοκλέους καί τού Φειδίου,. 
κατατίθενται είς τά μουσεία ώς πεπαλαιωμένα πλέον 
καί άχρηστα Εργαλεία; Καυχάται, καί δικαίως, δ 
σύγχρονος πολιτισμός διά τάς θαυμασίας προόδους 
τών φυσικών Επιστημών καί τ ή ; βιομηχανίας" άλλά 

τάς βάσει; τής μαθηματική;, τής λογικής καί τ ή ; 
θεωρίας τών φυσικών φαινομένων πάντοτε αναζητεί 

καίεύγνωμόνως αναγνωρίζει είς τά  πρώτα διδάγ
ματα τών Ελλήνων. Εν δέ τή  πρώτ») τών Επιστημών 
ήγέρθη βεβαίως κατά τής σχολαστικής τού μεσαιώ- 
νοςδ Βάκκων ούχ ήττον ή ό Καρτέσιος,άλλ δ μέν διά 
τής Εσωτερικής παρκτηρήσεως άνενέωαε τό γγωθε



I l  A  N A Ω P A.

aavxbr  τού ϊωκράτους, καί έπανέφερε τήν έπί τή ; 
υλης κυριαρχίαν τής ιδέας, εί; ήν κυρίως υφίστατο 
η πλατωνική διδασκαλία" ό δε άνέπτυξε μεγαλοπρε
π έ ς  τήν περί επαγωγής θεωρίαν τού Λριστοτέλους. 
Καί παντοϊα μέν φιλοσοφικά συστήματα άνεφάνησαν 
καί αναφαίνονται καί άνακυκλούνται καθ έκαστον, 
άλλα πάσαι αί ανακυκλώσεις αϋται î i  μόνον έχουσι 
κέντρον, μίαν καί τήν αυτήν φωτοβόλον Ιστίαν. 0  
ελληνισμός ζή λοιπόν Ιν τώ  νέω π ολιτισμέ ώς στοι
χείου αυτού άδιάσπαστον, ζή ώς τύπος άνώτατοςβν 
άδιακόπως μελετώσι καί σχολιάζουσι καί άναπτύσ- 

σουσιν οί μεταγενέστεροι, άλλ ούτε έξήντλησαν εί- 
σέτι ουτε ΰπερέβησαν. Αί έρμηνεΐαι καί αί διαφω
τίσεις τών ήμετέρων κλασικών καθ Ικάστην επα
ναλαμβάνονται· χθες μόλις έτυχεν δ Πλάτων έρμη- 
νέως έμβαθύναντος εις ολα τα μυστήρια τού ιδανι
σμού του (α), καί τήν σοφήν έξήγησιν τού Αριστο- 
τέλους εισέτι δεν συνεπλήοωσεν έτερος διάσημος κα
θηγητής έν Γαλλία (β). Ημέρα σχεδόν δέν παρέρχε

ται χωρίς να προκόπτι; εις φώς νέα μελέτη τών 
ποιητών, τών ρητόρων, τών Ιστορικών, τών φιλοσό 

φων τής Ελλάδος, καί πάντα τα έθνη συμμετέχουσι 
τής διηνεκούς καί βαθεία; ταύτης άναδιφήσεως.

Καί έν αυτή δέ τή  χώρα τής πίστεως ή κατά 
τού παπισμού αντενέργεια, ήτις πρώτον έγένετο διά 

τής Αναμορφώσεως, καί σήμερον ευρύνεται καί εισ
δύει βαθύτερον είς τάς συνειδήσεις καί αυτών τών 

καθολικών ένεκεν τών νέοιν αξιώσεων τής παπωσύ- 
νης, εάν θεωρηθή κατά τήν αληθή αύτής ουσίαν καί 
σημασίαν, δέν είναι ει’μή επιστροφή καί προσέγγι- 
σις εις τήν Ελληνικήν εκκλησίαν. Δεν εϊμεθα έξ ε 
κείνων οίτινες χαίρουσιν έπιβαρύνοντες τά άδικα τών 

ετεροδόξων, τήν δε άνεξιθρησκίαν, περιλαμβανομέ 
νην έν τή άγάπ?, θεωρούμεν ώς πρώτιστον χριστια
νικόν καθήκον, καί είς τάς διαφόρους χριστιανικά; 
κοινωνίας ζητούμεν μάλλον τάς δμοιότητας ή τάς 
διαφοράς, δ ,τι ένοΐ μάλλον ή δ,τι διαιρεί, αλλά δέν 
δυνάμεθα νά διαστρέψωμεν τήν ιστορικήν άλήθειαν. 
ό τ ε  δ παναγιώτατος οικουμενικός πατριάρχης άπήν- 
τησεν είς τήν περί ένώσεως ποόσκλησιν τού έν Ρώμη 
άρχιερέως διά τής ιστορίας, δτε τώ  είπεν, ίδου οί 
αιώνες καθ οδς έτηρήθη ή Ινότης τών δύο έκκλη- 
σιών, â ;  έξετάσωμεν έν ειρήνη καί άγάπη τήν ση
μερινήν αυτών κατάστασιν, καί έάν ημείς ένεωτερί- 
σαμεν προθύμως άφαιρούμεν πάσαν άλλοίωσιν, πά
σαν προσθήκην, αλλά καί παρ’ υμών τό αύτό άπαι- 
τούμεν, οδδέν άπήντησεν ουτε ήδύνατο ν’ άπαντήση 
η Ροιμαϊκή Εκκλησία. Οτε δέ μή ανεχόμενοι τόν 

ζυγόν τής Ρώμης ήγέρθησαν κατά τόν ΙΤ ' αιώνα οί

(α) Ôça th κ*0' ϊλα Ιξοχον πόνηαα τού Κ. Alfred Fouillée 
j i  ίπιγραφίμενον «La philosophie de Pltlou.

(£) Û K. Barthélémy Si. Hilaire.
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διαμαρτυρόμενοι καί άπεσπάσθησαν απ’ αυτής, παρ- 
εκινήθησαν είς τούτο κατά μέγα μέρος υπό τών αυ
τών έκείνων λόγων δι’ οδς καί ημείς άπ’ αυτής άπε- 
χωρίσθημεν, διατηρούντες καθαράν καί άλοίβητον 
τήν ίεράν παρακαταθήκην τής άρχαίας έκκλησίας. 
É  άναμόρφωσις δέν θά έγένετο, εί μή προϋπήρχεν ή 
παοαμόρφωσις καί ή διαφθορά. Εάν δέ πάσα άντε- 

νέργεια ώς έκ τή ; αδυναμίας τή ; ανθρώπινη; φύσεως 
δεν προέβαινεν ώ ; έπί τό πλεΐστον πέραν τού σκο
πού αυτής, καί έάν άλλαι ήσαν αί τότε περιστάσεις 
τής ήμετέρας έκκλησίας, κατά πάσαν λογικήν π ι

θανότητα ή άναμόρφωσις θά ήτο έκτοτε άπλή επι
στροφή εί; τήν δρθοδοςίαν. Αλλ' είναι έπίσης ιστο

ρική αλήθεια δτι ή αντενέργεια προέβη πέραν τού 
δέοντος, οτι καί κατά τά δόγματα καί κατά τά 

μυστήρια καί κατά τά ; τελετάς δ προτεσταντισμός 
ένεωτέρισεν, δτι διηρέθη καί ύποδιηοέθη έπ άπει
ρον, δτι παρήγαγε τόν κατ άντονομ,ασίαν λεγόμε

νον ορθολογισμόν, τόν υποσκάπτοντα πάντα τά  θε
μέλια τ ή ; πίστεως, καί δτι καί αυτοί οί διαμαρτυ- 
ρόμενοι σήμερον ποθούσι τήν ενότητα τ ή ; πίστεως 
καί τής έκκλησίας. Πολλά πολλαχού τής αίσιας 
ταύτης διαθέσεω; συμπτώματα ήδυνάμεθα ν άνα- 
φέρωμεν, άλλ’ άρκούσι τά  γεγονότα ών ίδίοις δμ - 
μασιν άντελήφθημεν (α), άρκεΐ καί ή έν Γερμανία 
δσημέραι γινομένη τού παπισμού έξέλεγξις καί ή έν 
Γαλλία καί ίταλίοε κατ’ αυτού καταφορά. Εύχόμεθα 
δέ ΐνα ή απώλεια τής κοσμικής έξουσίας, ήν ώ ; μέ- 
γιστον δυστύχημα θρηνεί ή έν ΐ’ώμη έκκλησία, έν 
9» ώφειλε νά τήν θεωρή κατά πάντα χριστιανικόν 
λόγον ώ ; μέγ.στον ευεργέτημα, έμποιήση έν αύττί 
τήν συναίσθησιν τής αληθούς αυτής αποστολής καί 
τών αληθών αυτή; καθηκόντων, ένισχύση δέ είς τά 
πνεύματα τών καθολικών τήν πρός ήμ δ; εϋνοιαν, 
ήτις άναντιρρήτως υπάρχει εις πολλούς τών διαμαρ- 
τυρομένων- Εάν δέ καί ημείς έκ μέρους ημών έκ- 
πληρώσωμεν πάντα τά καθήκοντα τής Οέσεως έν ή 
διεφύλαξεν ημάς ή θεία πρόνοια, δύναται, ναί δύ- 

ναται νά έκλαμψη ή άγια ημέρα, καθ’ ήν ού μόνον 
δ εθνικός άλλά καί δ χριστιανικός ελληνισμός θ έ 
λει άναγνωρισθή ώς πρώτιστον στοιχεΐον τού ανθρω
πίνου πολιτισμού.

Τάς προόδους τού πολιτισμού έπέσπευσε θαυμα- 
σίως πρώτον ή αγγλική καί έπειτα ή γαλλική έπα- 
νάστασις· Τά δύο ταύτα γεγονότα δέν είναι απόρροια 
καί παράτασις τού μεσαιώνος, άλλ άντενέργεια κατ 

αυτού, είναι καθαρά προϊόντα τής άναγεννήσεως καί 
τή ; θρησκευτικής άναμορφώσεως. Η κατά τήν πνευ
ματικήν χώραν έλευθερία έπρεπε νά έπιφέρη τήν 
πολιτικήν έλευθερίαν. Καί δμως τά τελευταία ίχνη

(α) Óp* τήν ίχβιαιν τού πανιερωτάτου άρχιβπισχίπου Sjpoa 
χ*ί Τήνβν —sai τής ιΐς τήν ’ Α γ γ λ ία ν  ¡xiiaSiot·»; αότοϋ.
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κτήσεως τιμαριωτική τάξις ή παραγαγοΰσα τήν νέαν 
αριστοκρατίαν, διατηρεί είσέτι τά έξωτιρικά σημεία 
τής ιστορική; αυτή; υπεροχής καί ένιαχού τινά τών 
προνομίων της, άλλά συμμεταβάλλεται βαθμηδόν 
μέ τάς έπελθούσας καί καθημερινώς έπερχομένα; 
μεταβολάς τών ιδεών καί ήθών καί θεσμών, μέχρι; 
ού καταντήσρ άπλή υπεροχή πλούτου, παιδείας, 
εκδουλεύσεων, καί συναρμολογηθή ώ; συντηρητικόν 
στοιχεΐον μετά τής ένότητο; τής πολιτείας άφ’ ενός, 
ήν συγκρατεί καί σώζει ή μοναρχία, καί τή; δη
μοκρατική; ποικιλίας άφ ετέρου, ήν παράγει έξ ά- 
νάγκη; ή ισονομία. Τό κάλλιστον τούτο πολίτευμα 
προδιετύπωσεν άπ’ άρχή; ή Ελληνική σοφία, πρός 
τούτο δέ τείνουσιν άκατασχέτω; πάσαι αί νέαι κοι
νωνίας τούτο πραγματοποιεί καί προοδευτικώς τε
λειοποιεί ή Αγγλία άπό τής έν τέλει τού ΙΖ' αίώνο; 
μεταπολιτεύσεως, καί άγωνίζεται δι’ άλλεπαλλήλων 
περιπετειών νά οίκειοποιηθή ή Γαλλία άπό τής έν 
τέλει τού ΙΗ αίώνο; έπαναστάσεως. Τά δύο ταύτα 
κινήματα διεδόθησαν,είτε διά τού παραδείγματος είτε 
διά τής αμέσου ένεργείας, άπανταχού τής Ευρώπη;, 
ελαβον δέ έν τώ μεταξύ πλήρη καί δριστικήν καθιέ- 
ρωσιν έν Αμερική υπό τόν τύπον τής δημοκρατική; 
ομοσπονδίας. Ελεγε μεγαλοφυής γυνή δτι δ δεσπο- 
τισμό; είναι νέος έν Ευρώπη καί οΰχί ή έλευθερία. 
Τωόντι ή έλευθερία ΰπήοξεν έν Ευρώπη υπό μορφήν 
μάλλον δημοτικού ή πολιτικού δργανισμοΰ, πριν ή 
προκύψη πανίσχυρο; καί απροκάλυπτος ή άπόλυτο; 
μοναρχία. Αλλά πού είναι ή καθ’έαυτήν πατρί; τής 
ελευθερίας; γινώσκετε άλλην έλευθερίαν πρό τής Ελ
ληνικής ; Πού κατά πρώτον συνησθάνθη δ άνθρωπος 
τήν άτομικήν άνεξαρτησίαν τήν άτομικήν άξιοπρέ- 
πειαν, καί πού έκαμε πληρεστέραν καί λαμπροτέραν 
χοήσιν αυτών ", ΖητοΟσιν οί δημοσιολόγοι τάς πηγάς 
τού κοινοβουλευτικού πολιτεύματος είς τά δάση τή; 
Γερμανίας, καί τήν έλευθερίαν βλέπουσι κατά πρώτον 
εισερχομένην είς τήν Ευρώπην διά τής εισβολής τών 
γερμανικών φυλών" καί τούτο δύναται νά.έχτ) σχετι
κήν τινα αλήθειαν. Αλλ έρωτώμεν, πρό τού μεσαιώ- 
νος δέν άνεφάνη η έλευθερία έν Ελλάδι ; ποιον στοι- 
χειον τού κοινοβουλευτικού πολιτεύματος δέν υπάρχει 
εί; τά Ελληνικά κράτη, είς τήν Ελληνικήν έπιστήμην; 
Ιό  αιρετόν τών αρχών, ήδημοσιότης καί ή ευθύνη 
τή; ένεργείας των, η έλευθέρα συζήτησις τών κοινών 
υποθέσεων, ή πολιτική ευγλωττία, ή έξ ισου άπονε 
μομένη δικαιοσύνη, ή κυριαρχία τού κοινωνικού λό 
γου, η ισονομία, ή ίσοπολιτεία δέν είναι ταύτα πάντα 
όοοι καί θεσμοί Ελληνικοί; Εντός βραχύτατου χρό
νου, έν μικρώ σημείω τής υδρογείου σφαίρας καί υπό 
δμάδος ανθρώπων μή συναποτελούσης μήτε μία- 
συνοικίαν τού Λονδίνου έγένοντο πάντα τά πειράματα

πάντες οί συνδυασμοί τού πολιτικού οργανισμού, καί 
έκεΐ διά τής πείρας ούχ ήττον ή διά τής θεωρίας 
προεχαράχθη τό ιδανικόν τή; πολιτείας, ώ ; διετυ- 
πώθη τό ιδανικόν τή; τέχνης καί τής έπιστήμης. 
Διά τούτο ή πολιτική έλευθερία τών νέων χρόνων 
έρχεται ούχί σπανίως είς άμεσον έπαφήν πρό; τήν 
άρχαίαν, διότι μία είναι άμφοτέρων ή ουσία, καί οί 
πρό; έξασφάλισιν αυτής οροι είναι πάντοτε οί αυτοί, 
καί ώς έκ τούτου τό βήμα τών νεωτέρων φαίνεται 
ένίοτε άντήχησις τή; Πνυκός, καί έκ τής πολιτικής 
σοφίας τών Ελλήνων καί ιδίως έκ τού χ/ίγά.έοι» ό ι ό α ~  

οχ ίΑ ου χώχ σοφώ>·, καί λόγους καί παραδείγματα 
καί έπιχειρήματα άρύονται οί σύγχρονοι πολιτικοί 
καθ έκάστην. Δέν είναι άρα ξένος δ ελληνισμός πρός 
τήν έγκαθίδρυσιν τής πολιτικής έλευθερία; έν Ευρώπη. 
Καί έάν έπετρέπετο ήμΐν, ήθέλομεν μάλιστα παρα
τηρήσει δτι ή ταυτότης τή; άρχαίας καί τής νέας 
έλευθερία; δέν είναι τόσω ένδόμυχος δσω συνήθως 
έκλαμβάνεται, διότι μεταξύ αυτών έμεσολάβησεν 
ή διά τού χριστιανισμού άποκάλυψις, καί δτι διά τή; 
έφαρμογής τών χριστιανικών άρχών μάλλον ή διά τών 
συνδυασμών τής πολιτική; καί τής πλουτολογίας 
δύνανται νά λυθώσι τά τρομερά ζητήματα, άτινα 
έπίκεινται σήμερον κατά τό μάλλον καί ήττον είς 
δλας τάς ευρωπαϊκά; κοινωνίας, άνάγονται ούσιω- 
δώςείςτήν συμφιλίωσιν τών ¿λίγων καί τών πολλών, 
τών μεγάλων καί τών μικρών, τού κεφαλαιούχου 
καί τού έργάτου, τού πλουσίου καί τού άπορου, τού 
σοφού καί τού άπαιδεύτου, οΐτινες οΰχήττον έχουσι 
τά αύτά δικαιώματα καί ώς άνθρωποι καί ώς πο- 
λΐται, συμφιλίωσιν ήν μόνη δύναται νά έπιφέρη ή χρι
στιανική αγάπη, άνευ τής όποιας ή έπιστήμη είναι 
άγονος, ή έλευθερία έπικίνδυνος καί ί  δικαιοσύνη α
συμπλήρωτος. Καί τιρόντι πάσα ή ιστορία άποδει- 
κνύει δτι πρός σωτηρίαν τού άνθρώπου, 8ν άνέπτυξε 
μέχρι; άνωτάτου βαθμού δ ελληνορωμαϊκό; κόσμος, 
χωρίς δμως ν άναχαιτίσγι τήν πτώσιν αυτού, έπρεπε 
νά κατέλθΐ) δ θεάνθρωπος, δι’ ού δ νόμος τή; δι
καιοσύνης έπληρώθη διά τού νόμου τής άγάπης, καί 
τό ανθρώπινον ιδανικόν τού ελληνισμού ευρήκε το 
θεϊον αυτού άντικείμενον.

«Τ'.

ή θεοφιλής χώρα έν ·?ι έτελέσθη πρό πάντων τό 
μέγα τούτο μυστήριον τής θείας οικονομίας, δέν ή- 
δύνατο νά μείντ} αιωνίως υπό τόν ζυγόν τή; απιστίας 
καί τής βαρβαρότητος. Εΐδομεν πώς δ ελληνισμός 
διεδόθη καί ένήργησεν είς τήν δύσιν, άλλά καί έν 
τή ίδί̂ : αυτού πατρίδι δέν άπέθανε. Διεσώθη δέ διά 
τών αυτών ς-οιχείων ατινα παρήγαγεν ή οικοιοποιήθη 
διά τού πνευματικού μεγαλείου τών προγόνων του, 
καί διά τής χριστιανικής πίστεως. Τά δύο ταύτα
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νήματα συμπλέκονται άλλήλοις καί νοερώ; καί η
θικώς, δια τής ανθρώπινης ούχ ήττον ή διά τής 
θείας δυνάμεως, συμπλέκονται άδιασπάστως, καί 
συνιστώσι τήν άδιά^ρηκτον άλυσιν τής εθνικής ήμών 
τχυτότητο; καί τής ιστορικής ήμών παραδόσεω;. 
Δεν έχομεν, πολλοϋ γε καί δει, τήν πολυμάθειαν 
τφν άρνουμένων τήν ταύτότητα τών νέων καί αρ
χαίων Ελλήνων, άλλ ήθέλομεν τούς παρακαλέσει 
νά μάς εϊπωσι πότε καί πού διεκόπη ή άλυσις αυτη 
ήν συνύφανον πάντα τά Ιστορικά γεγονότα τά  τε 

άνθοώπινα καί τά  θεία ; Είσέβαλον ξέναι φυλαί εις 

τήν Ελλάδα, έπήλθεν ή Οθωμανική κατάκτησις, ή 
φραγκική κυριαρχία, άλλά δέ μετέβαλον ούτε τήν 
γήν, ούτε τόν ούρανόν, ούτε τήν φυλήν, δέν ήδυνή- 
θησαν νά έξαλείψωσι τό παρελθόν, δέν ΐσχυσαν νά 
έμποδίσωσι τό μέλλον. Εάν ΰπάρχη ταυτότης εθνική 
αναμφισβήτητος, τοιαύτη είναι ή ήμετέοα. Πολλά 
έδρέθησαν εσχάτως περί τ ή ; αρχή; τών εθνοτήτων, 
καί συμφωνουμεν ότι εις τινα μέρη του κόσμου ή 
άρχη αυτη, καίτοι καθ έαυτήν ίερά καί απαραβία
στος, δυσκόλως δύναται νά πραγματοποιηθή' άλλ’ 
έάν έρευνήσωμεν ποία είναι καθ εαυτά τά  αληθή γνω

ρίσματα, οί διακριτικοί τών εθνοτήτων χαρακτήρες, 
θέλομεν πεισθή οτι δέν ανάγονται πάντοτε εις τήν 
ενότητα τής χώρας, ή τ ή ; γλώ σσες, ή τής φυλής, ή 
του θρησκεύματος, διότι περί τούτων δύνανται νά 
έγερθώσιν ένίοτε εύλογοι άμφιβολίαι, άλλ’ ούδεμίζ 
αμφιβολία ότι άνάγονται είς τήν ενότητα τή ; ιστο
ρικής συνειδήσεως, διότι είς τήν ενότητα τή ; συνει- 
δήσεως άνάγεται καί ή ατομική τοΰ άνθρώπου τα υ
τότης, καί έξ αύτή; άπορρεει ή ενότης τοΰ προορι
σμού καί τής ιστορικής έκαστου έθνους άποστολής. 
Τήν δέ ενότητα τής εθνική; ήμών συνειδήσεως ένε- 
χάραξεν ό δάκτυλο; τή ; ιστορίας ού μόνον έπί τής 
ελληνική; χώρας, άλλά καί πανταχοΰ όπου είσήχθη 
δ ελληνισμός καί έξήσκησε τήν σωτήριον αύτοΰ έ 
πιρροήν, διότι πανταχοΰ διέλαμψε διά τών αύτών 
χαρακτήρων, διά τή ; αρχαίας σοφίας καί διά τής 
μετ’ αύτή; συνδυασθείση; χριστιανικής πίστεως. 0  

ελληνισμός τοΰ όμήρου καί τοΰ Πλάτωνος είναι 
πανταχοΰ αχώριστο; τοΰ ελληνισμού τ ή ;  εκκλησίας.

Διά τών αύτών τούτων στοιχείων διεσώθη δ ελ 
ληνισμός είς τά  άδυτα τής έθνική; συνειδήσεως κατά 
τήν πολυδάκρυτον έποχήν τ ή ; δουλείας, ουδέποτε 
έξηλείφθη άπό τή ; καρδία; τών Ελλήνων ή άγάπη 
καί μελέτη τής άρχαιότητος καί η λατρεία τοΰ Χρι
στού. Σήμερον είσέτι πολλαχου τής Ελλάδος ύπό 
τήν αύτήν στέγην συνέρχονται τό σχολεϊον καί ή 

εκκλησία, τά δύο ταΰτα ιδρύματα άτινα συγκεφα- 
λαιοΰσιν αιώνας δόξη; καί μεγαλείου, τήν ανθρώ
πινον σοφίαν καί τήν θείαν δύναμιν. Καί έάν μελε

τήσομε·/ τόν βίον καί τά έργα τής μακοάς σειράς

τών κατά τούς δουλικούς αιώνας λογίων, ήν φέρου- 

σιν είς φώ; οί νέοι παρ ήμίν μεσαιωνοδίφαι μετ’ ε
πιμονή; καί ζήλου άξιων παντός επαίνου καί πάση; 

έμψυχώσεως, εύρίσκομεν καί παρ αύτοίς ενίοτε μέν 
κεχωοισμένα, ώς έπί τό πλεϊστον δέ συμπεπλεγμέν* 

άλλά πάντοτε εύδιάγνωστχ τά δύο ταΰτα στοιχεία, 
τήν κλασικήν καί τήν χριστιανικήν παράδοσιν. Τ ί; 
λ. χ . δέν άναγνωρίζει έν τώ  Εύγενίω γνήσιον από

γονον τών τελευταίων φιλοσόφο/ν, καί έν τώ  Νικη
φόρο» τήν αφέλειαν καί τήν απλότητα τοΰ ευαγγε

λικού λόγου ; Καί έπί τών ημερών ήμών δέν έξε- 

προσώπει άκραιφνή τήν κλασικήν παράδοσιν ό Κ ο- 
ραής, καί τήν εκκλησιαστικήν ό Οικονόμο;; Εάν δέ 
παρά τήν τάξιν τών λογίων έξετάσωμεν καί αύτοΰ 
τοΰ άπαιδεύτου λαοΰ τόν βίον καί τά , έργα, τά 
ήθη καί τά έθιμα, καί τά έκ πάντων τούτων άπορ- 
ρεύσαντα εθνικά καί ιδιωτικά ασμ,ατα, άτινα ήσαν ή 
μόνη κατ έκείνην τήν έποχήν δυνατή τέχνη, ¿μ έσ ω ; 
διακρίνομεν καί ε ί; αύτά το ύ ; χαρακτήρα; τής αρ
χαίας καλλονής, τήν απλότητα, τήν αφέλειαν, τήν 
εύρυθμίαν, τήν διαύγειαν καί τήν χάριν, α'ίτινες συν- 
ιστώσι τήν πλαστικήν έντέλειαν τών αρχαίων καλ
λιτεχνημάτων. Ούδείς λαός έχει δημώδη ποίησιν 
τόσον εντελή, εύτυχεϊς δέ ημείς έάν δυν/,Οώμεν νά 
μεταφέρωμεν τά  μοναδικά ταΰτα προτερήματα είς 
τήν ποίησιν τής εποχής μας.

Διά τών αύτών δέ στοιχείων δι ών διεσώθη, δτε 
ήλθε τό πλήρωμα τοΰ χρόνου, ήγέρθη δ έλληνισμός, 
καί διήγειρε τόν ένθουσιασμόν τ ή ; Εύρώπης, καί ή - 
γωνίσθη καί έθριάμβευσεν. Οί γενόμενοι Οεαταί τής 
μεγάλη; ήμών έπαναστάσεω; έξεπλάγησαν κατ’ άρ- 
χάς, καί ήπόρησαν, καί δέν έπίστευσαν τό πρωτο
φανές τοΰτο θαύμα εθνική; νεκρχναστάσεω;' ή δέ 
μυωπάζουσχ ένίοτε διπλωματία έτχράχθη, καί π α - 
ρεγνώρισε τήν φύσιν καί τάσιν τοΰ κινήματος καί 
τ ά ; νομίμου; αύτοΰ αιτίας. Καί όμως έγίνωσκε τό 
έλληνικόν μεγαλείον, καί είχεν ήδη πρό οφθαλμών 
τ ά ; γιγαντιαίας προόδου; άλλου λαοΰ, 8ν είχε γεν
νήσει είς τόν πολιτισμόν ή αύτή χριστιανική πίστις. 
Αλλ' ή άθεος φιλοσοφία τοΰ παρελθόντος αιώνας, ή 
μολύνασα διά στυγερών έγκλημάτων καί αύτήν τήν 
άλλως σωτήριον και χριστιανικήν κα τ’ ουσίαν γαλ
λικήν έπανάστασιν, άντήχει είσέτι εί; τά  ώ τα  τή ; 
Εύρώπης, καί τό δόγμα ότι χριστιανισμό; καί π ο 
λιτισμός είναι άρχή καί συνέπεια, αίτιον καί αποτέ
λεσμα, δέν είχεν είσέτι καθιερωθή έν τή πολιτική 
έπιστήμη, καί ώς ε’κ τούτου πολλοί τών τό τε  πολι
τικών δέν ένόησαν, ότι καθώς ό καθολικισμός και ό 
προτεσταντισμό; είχον μορφώσει τόν νέον πολιτισμόν 
όστις δικαίως ¿νομάζεται χριστιανωσύνη, τόν αύτόν 
πολιτισμόν έμελλεν εξ ανάγκης νά παραγάγη καί ή 
ορθοδοξία' ότι χωρίς τοΰ στοιχείου τούτου ό νέο;
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πολιτισμός είναι ατελής’  ότι εις τήν πλήρη άνάπτυ- 
ξιν τοΰ στοιχείου τούτου έγκειται ούσιωδώ; ή λύσις 
τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος, καί δτι υπέρ πάντα άλ
λον λαόν, τόν Ελληνικόν είχε προορίσει ή θεία πρό

νοια είς τό μέγα τοΰτο έργον, διότι παρ’ αύτώ διε- 

τηρείτο ζώσα, καθαρά καί τοι άφχνής, ή διττή παρά- 
δοσι; τής άνθροιπίνη; σοφίας καί τή ; θείας άποκαλύ
ψεως, αυτών δηλ. τών συστατικών τοΰ νέου πολιτι
σμού. Αλλ άμα άνενέωσαν οί πατέρες ήμών τά θαύ
ματα τοΰ αρχαίου ήρωϊσμοΰ μαχόμενοι υπέρ π ίστεω ς  
χ α ϊ π α τρ ίδο ς ,  συνησθάνθη ή Εύρώπη δτι είς τόν Ιλ- 
ληνικόν αγώνα ένείχετο αύτή ή ψυχή τοΰ ίδιου αύτή; 
πολιτισμού, καί συνεκινήθη έκ βάθους, καί ποιηταί 
καί ρήτορες καί φιλόσοφοι καί καλλιτέχναι ύψωσαν 
τήν φωνήν, καί πάσα πεφωτισμένη διάνοια, πάσα εύ- 
γενής καρδία έδραμον είς βοήθειαν ήμών, καί διά τοΰ 

λόγου, διά τών συνεισφορών, διά τοΰ ίδιου αίματος 
έπλήρωσαν είς τήν Ελλάδα τόν φόρον τής εύγνωμοσύ - 
νης. Βραδέως άναγνωρίζει καί άτελώς ένίοτε έπικυροί 

ή διπλωματία τάς νομίμου; επαναστάσεις, ούδέ είναι 
τής παρούσης πραγματείας νά έκτιμήσωμεν τό ύπέρ 
ήμών έργον αύτής. Αλλως, έμμένοντε; ε ί ; τήν κα- 
θαράν χώραν τών ιδεών, δυνάμεθα άπό τοΰ δψους 
αύτών νά κατίδωμεν καί τήν παρούσαν θέσιν ήμών, 
καί τά  εξ αύτής έπιβαλλόμενα ήμίν καθήκοντα, καί 
περί τής ιστορική; άποστολής τοΰ ελληνισμού νά 
διατυπώσωμεν τέλος άκοιβή καί θετικά συμπερά
σματα.

Εάν άληθεύωσιν δσα εϊπομεν μέχρι τοΰδε, ή θέσις 

ήμών απέναντι τής Εύρώπη; είναι εύεξήγητος. Εϊ- 
μεθα τό υστερογενές καί 8ν τών μικροτέρων κρατών 
τής χριστιανωσΰνης. Πρό τ ή ; έγκαΟ.δρύοεω; ήμών 
είς τήν χορείαν τών άνεξαρτήτων εθνών υπήρξαν, καί 
όπάρχουσι μεγάλα κράτη, μεγάλα έχοντα καί εναν
τία πρός άλληλα συμφέροντα, πανταχοΰ συγκρουό- 
μενα καί έν τή  δύσει καί ιδίως έν τή  άνατολή, καί 
έν αύτή έπομένοι; τή  μεταιχμίω χώρα δθεν ώρμήθη 
ό ελληνισμός, Τνα έκπληρώση τήν αποστολήν αύτοΰ 
«ν τώ  παρελθόντι καί θέλει συνεχίσει αύτήν έν τώ  
μέλλοντι. Εκ τούτου πολλοί ένίοτε καί πρός βλάβην 
ήμών αντιπερισπασμοί καί συγκρούσεις, έκ τούτου αί 
αβεβαιότητες τή ; περί ήμών πολιτικής, έκ τούτου αί 
ίοιαίτεραι συμπάθειαι καί άντιπάθειαι πρός 8ν ή άλλο 
έθνος, καί έκ πάντων τούτων δ^αγμοί, άμφιβολίαι, φό 
βοι, έλπίδες, ποοσδοκίχικαί μεταμέλειαι. Παρά ταΰτα 
όε αύτο τό ενύοζον καί μοναδικόν παρελθόν ήμών, 

καί 5 ύπό τή ; έπαναστάσεω; διεγερθείς ένθουσιασμό; 
χιθιστώ σι φυσικώ τώ  λόγι,υ τήν μέν λοιπήν Εύρώπην 
αύστηροτέραν τοΰ δέοντος είς τάς περί ήμών κρίσεις 
αύτής, ήμάς δέ πρός αύτήν άπαιτητικωτέρους. Αλλά 
πρό; τούτοι; τά κακά τ ή ; δουλείας τεσσάρων αιώνων 
δέν εξαλείφονται έντός τεσσαράκοντα έτών, καί εί

καί έχομεν έν ήμίν αύτάς τάς πηγάς τοΰ νέου πο
λιτισμού, καί διά τοΰτο διά τής κοινωνικής προόδου 

άφομοιούμεθα αύτόν θαυμασίως,ούχ ήττον ή πολιτική 
πρόοδος επεται ε ί; τήν κοινωνικήν, καί δέν προηγεί
ται αύτής, ή πολιτική σοφία είναι τό τελευταΐον 
προϊόν τής κοινωνική; άναπτύξεως, καί έθνη πολλώ 
ήμών αρχαιότερα καί ισχυρότερα απέδειξαν διά τών 
έργων ότι είσέτι δέν έφθασαν είς αύτήν. Ταΰτα εί
ναι, εάν δέν ¿πατώ μεθα, τά  στοιχεία τής πρός τήν 
Εύρώπην θέσεως ήμών, καί ταΰτα είναι έπίση; τά 
στοιχεία τοΰ πολιτικού ήμών προβλήματος. Η κοι
νωνική θέσις είναι όμαλωτέρα καί δέν παρέχει έπί- 
φοβα ζητήματα. Π ίσότης τών κοινωνικών κατα

στάσεων είναι δ διαφανέστερος αύτής χαρακτήρ. Πάν
τ α ; ίσοπέδωσεν δ ζυγός, καί πάντας εξίσωσαν αί 

πρός τήν πατρίδα θυσίαι καί οί ύπέρ αύτή; άγώνες" 
μόνη διάκρισις είναι ή άτομική υπεροχή τοΰ πνεύ

ματος και τής ήθικότοτος· Η έκ τοΰ τιμαριωτισμού 
άριστοκρατία, ιστορικόν γεγονός κοινόν είς τήν λοι
πήν Εύρώπην, δέν είχε παρ' ήμίν λόγον υπάρξει.»; 

ούτε δύναται νά είσαχθή. ή  ίσοπολιτεία, καί άν δέν 
υπήοχεν άλλαχοΰ, καί άν δέν έτεινον πρός αύτήν 
πάσαι αί νεώτεραι κοινωνίαι, είναι παρ’ ήμίν ιστο

ρική άνάγκη κάί κοινωνικός νόμος. Είναι δέ τοΰτο 
έν τή παρούση έποχή ού μικρόν πλεονέκτημα. Διά τής 
ίσότητος άνεπτόχθη καί ό κοινωνικός πλούτος. Η 
γεωργία, ή χειροτεχνία, τό  έμπόριον, ή ναυτιλία, δι’ 
ών έκ του μηδενό; έδημιουργήθη ¿λίγη εύζωΐα, δέν έ- 
πέφερον τάς μεγάλα; έχείνας διαιρέσεις μεταξύ γαιο
κτημόνων καί γεωργών, κεφαλαιούχων καί έργατών, 
αιτινες άλλαχοΰ παρήγαγον τρομερά; αναστατώσει; 

καί στυγερά κακουργήματα' καί έν ώ ούδέν είδος βιο
μηχανίας ελλείπει, ούδέν πάλιν υπερτερεί έπί βλάβη 
τών άλλων, ώ στε καί κατά τάς σχέσεις ταύτας ε 

πικρατεί ή ίσότης ήτις καί κατά τάς δλλας. Αλλά 
τήν ισότητα, ήτις ένιαχοΰ είναι έν τή  δουλεία ίσότης, 
συνοδεύει ή έλευθερία ήτις παρ’ ήμίν τι,οόντι είναι 
άρχαία, διότι είναι έγκεχαραγμένη είς τό πνεύμα, 
είς τήν καρδίαν, ε ί ;  τήν ιστορίαν τ ή ;  ήμετέρα; 
φυλής. Τήν δέ ισότητα καί τήν έλευθερίαν συν
δέει πρό; άλλήλας καί ένοποιεϊ ή χριστιανική ά - 
δελφότης, καί κατά τοΰτο έχομεν μέγιστον πλεο
νέκτημα έν τή ήμετέρα έκκλησία. Είναι αυτη φύσει 
κοινωνική, φύσει έθνική, καί ού μόνον δέν άντιτείνει 
κατά τής κοινωνικής ίσότητο; καί τής πολιτική; 
ελευθερίας, άλλ’ έπικυροί αύτάς καί αγιάζει. Τό πο
λίτευμα τής ¿ρθοδόξου έκκλησία; είναι έν πλήρε1 
άρμονί^ καί πρός τό άρχαϊον καί πρός τό νέον Ε λ 
ληνικόν πολίτευμα, δέν είναι απόλυτον, ώ ; ό πα πι
σμός, δέν έχει άναρχικά; τά σεις, ώ ; δ προτεσταν

τισμός, άλλά συνενοΐ καί συναρμόζει έν τή  ενότητι 
τήν πίστεως τήν ποικιλίαν τών πνευμάτων, δέν ά-
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ποκλείεται τής κοινωνίας διά τής άγαμίχς τοΰ κλή- 
ρου, δέν σφετετερίζεται τήν κοσμικήν εξουσίαν, δέν 
Επιβάλλεται είς αύτήν, ούδέ επιβάλλεται διά τής 
βίας ε ί; τάς συνειδήσεις, είναι άνεξίΟρησκον, ειρηνι
κόν, εδωκεν εί; τό έθνος άναριθμήτου; διδασκάλους 
καί μάρτυρας, καί δέν άπαιτεί παρ’ αύτοϋ είμή τήν 
κοινήν πάντων προστασίαν. Η Εν Ελευθέρω κράτει 
ελευθέρα Εκκλησία δέν είναι ζήτημα, δέν είναι τό 
ιδανικόν πρός 8 τείνομεν, άλλ’ είναι πράγμα παρ’ 
ήμίν, ούδέν δέ τών ζητημάτων άτινα κατεξέσχισαν 
καί καθημάτισαν τήν Εύρώπην διά τής ίεράς Εξε- 
τάσεως, διά τών θρησκευτικών πολέμων, διά τής 
συγκρούσεως τής κοσμικής καί τής Εκκλησιαστικής 
εξουσίας, ούδέν τών ζητημάτων τούτων, ατινα άνε· 
φάνησαν Εκ τής παραγνωρίσεω; καί παραφθοράς τών 
δογμάτων καί τοΰ άληθους πνεύματος τοΰ χριστια
νισμού, ούδέν Εξ αύτών επαπειλίΐ, χάρις ε ί; τόν Θεόν, 
τήν ήμετέραν κοινωνίαν.

Και ταύτα μέν είναι τά άγαθά ατινα Εδωοήσατο 

ήμίν δ Θεός διά τ ή ; πσρελθούσης ημών ιστορίας, 
πολύτιμα σπέρματα πάσης άναπτύξεως καί παντός 
μεγαλείου' έάν δέ είς ταύτα προστεθή καί Εκ μέ

ρους ήμών Ενέργεια σύμφωνος πρός τά Εκ τούτων 
καθήκοντα, πρός τόν ιστορικόν προορισμόν τού ή- 
μετέρου γένους, δυνάμεθα νά ύπομένωμεν άγογγύ- 

στως τάς δυσκολίας τού παρόντος, νά πεοιφρονήσω- 
μεν τάς αδίκους αιτιάσεις, καί ν’ άτενίσωμεν πλή
ρεις θάρρους καί πεποιθήσεως είς τόν άνατείλαντα 
ήδη άστέρα τού μέλλοντος, διότι τό  παρελθόν δπερ 
άμυδρώς καί λίαν συντόμως έξιστορήσαμεν, δέν δύ- 
ναται νά μή έχη μέλλον.

Εάν τά γεγονότα δσα άνεφέρομεν είναι θετικά, 
ιστορικά, αποδεδειγμένα, καί περί τούτου Ελπίζο- 
μεν δτι ούδείς, είτε Ελλην είτε μή, είτε πιστός, 
είτε άπιστος, θέλει άμφιβάλει, καταδεικνύουσι τίνι 
τρόπω δ ιστορικός βίος τού ήμετέρου έθνους συνέ- 
τεινεν είς τήν πρόοδον τού ανθρωπίνου γένους, ήτις 
είναι τό ένταλμα τού ιστορικού νόμου. Δέν εϊμεθα 
Εξ Εκείνων οίτινες θεωρούσι τήν πρόοδον ταύτην ά- 
ναγκαΐον μηχανισμόν ώς τήν πρόοδον τής φύσεως. 
Αναγνωρίζομε» εν τώ  άνθρωπο) πνεύμα Ελεύθερον καί 
λογικόν, καί Εν τώ  0 ε ώ  πρόσωπον άπειρον καί τ έ 
λειον ποιητήν τού παντός καί συντηρούν τό πάν διά 
τής (δίας Αυτού πρόνοιας- διότι δέν ήδυνήθημεν νά 
πεισθώμεν δτι Εν ω υπάρχει τό ατελές, τό τέλειον 
δέν δύναται νά όπάρξη, δτι ή τελειότη; είναι πρόσ
κομμα είς τό είναι, εν ω άπ’ Εναντίας, ώς είπεν 
δ Βοσουέτος καί πρό αύτού δ Πλάτων, είναι δ λό
γος τού είναι. Τήν θείαν πρόνοιαν καθορώμεν Εναρ- 
γώς Εν τή συστάσει τού κόσμου, καί ιδίως Εν τή 
συστάσει τού άνθρώπου. Εργον αύτής είναι επίσης 
ή διά Μωυσέω; άποκάλυψις τού νόμου, καί ή διά τής
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Ενσαρκώσεως τού θείου λόγου σωτηρία τής άνθρω
πότητος, καί τούτο είναι, ώς είπομεν, τό θεΐον στοι- 
χεϊον τή ; ιστορίας. Εάν δέ πρόοδος τού πεπερασμέ
νου είναι ή διηνεκή; αύτού άνοδος πρός τό άπειρον, 
τό ίσχυρότερον Ελατήριον τής άνελεύσεως τα ότη ; 
είναι αύτή ή πρός τόν Θεόν καί τά έργα Αυτού πί- 
στις, ούδέν έχουσα Εναντίον πρός τόν λόγον, άλλ’ Εν 
αύτώ ούσα, καί Εν πλήρει μ ετ  αύτού αρμονία, διότι 

αύτός Επιβάλλει αύτήν καί άποδεικνύει. Η έν τή  ι 
στορία Ενέργεια τ ή ; θεία; προνοίας Εκδηλοΰται κατά 
πρώτον διά τού ιουδαϊσμού, καί διεδόθη διά τού ελ

ληνισμού. Διά τού ελληνισμού, επίσης άνεδείχθη δλη 

ή δύναμις καί γονιμότης τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος, 
Εγκαταλελειμμένου είς τάς ιδίας δυνάμεις καί φθά- 
σαντος δι αύτών είς τήν άνωτάτην κα τ’ άνθρωπον 

τελειότητα διά τού Ελληνισμού καί δ Ρωμαϊκός κό
σμος έζωογονήθη, καί τό πνεύμα αύτού διέδωκεν είς 
δλην τήν οικουμένην άλλά δέν άνεχαιτίσθη ή πρό; 
τήν διάφθοράν φυσική ροπή τή ; ανθρώπινη; αδυνα
μίας. Οθεν διά τού ελληνισμού πάλιν Εκηρύχθη δ 
θείος λόγος, τό Εύαγγέλιον τ ή ; χάριτος καί τής 
άπολυτρώσεως, καί δ χριστιανισμός συνδυασθείς μ ετ ’ 
αύτού, τό θειον στοιχείον μετά τού κατ ' Εξοχήν άν
θρωπίνου, παρήγαγε τόννέον πολιτισμόν διαρρύθμι
σα; κατά τόν θειον αυτού τύπον, πάντα τά άλλα 
στοιχεία τών ευρωπαϊκών κοινωνιών καί κατά τόν 
μεσαιώνα καί κατά τήν νέαν ιστορίαν. Διά τοΰ αύτού 
δέ τούτου συνδυασμού διεσώθη καί αύτός δ ελληνι
σμός, καί ε ί; νέαν ζωήν άνηγέρθη.

Τοιαύται είναι, εάν δέν άπατώμεθα, αί μεγάλαι 
πράξεις τού ιστορικού δράματος, τά προφανέστερα καί 
περιληπτικώτερχ γεγονότα τής ιστορική; Επιστήμης· 
Καί αύτή ή απιστία άναγκάζεται νά όμολογήση τήν 
εν μέσω τών ανατολικών λαών πνευματικήν υπ ε
ροχήν τού εβραϊκού, τήν μοναδικήν τελειότητα τού 
ελληνικού κόσμου, τήν Επιρροήν αύτού Επί τού ρω

μαϊκού, τήν πρός τόν χριστιανισμόν αρμονίαν αύτού, 
τόν μετ αύτού συνδυασμόν κατά τόν μεσαιώνα, 
καί τήν οο>τήριον ενέργειαν τού συνδυασμού τούτου 
Εν τή  νέα: ιστορία. Τώρα Ερωτώμεν, τίνος άλλου έ 
θνους δ βίο; συνδέεται τοσούτον Ενδομύχως μεθ 
όλου τού βίου τής άνθρωπότητος, ή συνετέλεσε το- 
σούτον είς τήν πρόοδον αύτής ; Ποια άλλη ιστορική 
αποστολή δύναται νά παραβληθή πρός τήν ιστορι
κήν άποστολήν τού ελληνισμ,ού ; καί τίς δύναται νά 
ίσχυρισθή δτι η αποστολή αυτη Εξηντλήθη, Εν ω έ 
χει πρό οφθαλμών τήν ώ ; Εκ θαύματος άναγέννησιν 
τού ελληνισμού καί τήν ούχ ήττον προφανή αύτού 
πρόοδον ;  Τίς δέν θέλει κατανοήσει δτι δσιρ δομητι- 

κώτερος είναι δ άπό τού υψους τού παρελθόντος κα- 
ταρρεων οϋτο; χείμαρρος, τόσω μακρότερον θέλει 

άρδεύσει τά ; πεδιάδα; τού μ,έλλοντος ; Λίαν πιθα
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νόν δτι περί τών αληθειών τούτων οί Ετερογενείς θέ- 

λουσι συμφωνήσει, καί συμφωνούσιν Εν γένει, διότι 
τάς ιδέας όσας ετολμήσαμεν νά συνδιατάξωμεν Εν 

τή προκειμένη μελέτη, ών Εκάστη Επιδέχεται εύρυτά- 
την άνάπτυξιν, δόναταί τις νά εδρη πολλαχού διε

σπαρμένα;. Μόνοι ημείς δφείλομεν ούχί νά Επαιρώ- 
μεθα Επ’ αύταΐς, άλλά νά μετριοφρονώμεν, διότι δσω 

μεγάλη καί ένδοξος είναι ή περιουσία ήν εκληροδό- 
τησαν ήμϊν οί αθάνατοι ήμών πατέρες, τόσω μεγάλη 
είναι ή εύθύνη καί πρέπει νά ηναι ή προσπάθεια, ϊνα 
μή φανώμεν ανάξιοι αύτών απόγονοι. Πολλά καί 
σοβαρά είναι τά πηγάζοντα εκ τούτου καθήκοντα, 
είς ταύτα. πάντες υποβαλλόμεθα καί μικροί καί με
γάλοι, καί Ελεύθεροι καί δούλοι, καί οί Εντός καί οί 
εκτός τής Ελλάδος, έκαστος δέ ήμών συγκεντροόμε- 
νος έν τή  ίδίφ συνειδήσει, Εάν δέν είναι έκφυλος, τά 
συναισθάνεται' άλλ’ Εάν έπετρέπετο ήμϊν νά τά  δια- 
τυπώσωμεν Εν δλίγοις, ώς λογικά πορίσματα τών 
προεκτεθέντων, ήθέλομεν εΐπει δτι ανάγονται είς τήν 
μελέτην καί άναγέννησιν,εί δυνατόν τ ή ; άρχαίας σο
φίας, συνδυαζομένη; μετά  τών υγειών στοιχείων τού 
νέου πολιτισμού καί μετά  τής χριστιανικής πίστεως. 
Εάν τούτο κατορθώσωμεν, ή Εν τώ  μέλλοντι ιστορική 
άποστολή ήμών θέλει είναι μεγάλη δσον ή Εν τώ  πα· 
ρελθόντι, καί δι’ ήμών δ πολιτισμός θέλει Επιστρέψει 
τελειότερος εί; τήν πρώτην αύτού πατρίδα *).

’E r  s io r d lr u  χ α τά  Α ύγουστον 1 8 7 ί .

Π . Β Ρ Α ΪΛ Α Σ  Α Ρ Μ Ε Ν 0 Σ .

Η ΕΠΙ ΤΟ Υ ΙΛΙΣΣΟΥ ΓΕΦΥΡΑ
ΤΟΥ

Π Α Ν Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Ο Υ  Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ .

Επί τών πρό τ ή ; εισόδου τού Σταδίου δχθών τού 
ίλισσού οίκοδομεϊται νύν υπό τής Επί τών Ολυμ
πίων Επιτροπής γέφυρα λίθινη- καί τά μέν άκρα 
τών αψίδων Ερεισθήσον-αι Επί τών σωζομένων σ τ ε 
ρεών λειψάνων τού εκατέρωθεν άντιτειχίσματος,

* )  Σ Π Μ . Π Α Ν Α . Τ ή ν  Α νω τέρω  μ ε λ έ τ η ν  ά π ή γ γ ε ιλ εν  6 Κ . 
Β ρ α ΐλ α ; ε ίς  έπ ήκοον τ η ς  εν  Δ ονδίνω  έ λ λ η ν ικ ή ; κ ο ιν ό τη το ς , «ν 
ΐ ω  ν ε ω σ τ ί  ίδρ υ θέντι έλ λ η ν ικ ω  ο χ ο λ ε ίω , έν ω  γ ίν ο ν τα ι κ α ί π α 
ραδόσεις ό 'π ω ; πρό τιν ω ν  ε τ ώ ν  έν τ φ  έν  ’Δ θ ή ν α ις  ’Δ  0 η  ν α  ί  ω . 
Δ ξ ια ι  δ έ  προ π ά ν τ ω ν  σ η μ ε ιώ σ ε ι» ; ή  ισ χ ύ ς  τ ώ ν  επ ιχ ε ιρ η μ ά τω ν  
δι’  ώ ν  ά π οδ εικνύ ει τ ό  θα υ μ α σ τόν  τ ή ς  π αρελθουα ης επιρροής τοΰ 
έ λ λ η ν ισ μ ο δ  ε ίς  π ά ν τ α  τ'ον κ ό σ μ ο ν , κ α ί  ή  ευ κρ ίνεια  δ ι ' ή ς  δ α - 
κ τ υ λ ο δ ε ικ τ ε ϊ  έν λ ό γ ω  έ ξ  α ν ά γ κ η ς  σ υ ν τό μ ω  τ ά  κ υ ρ ιώ τ α τα  αυτού 
ερ γ α . Ó  φ ιλ ό π α τρ ις  σ υ γ γ ρ α φ είς  δ ο ξά ζει έ π ί  τ έλ ο υ ς  δ τ ι  κ α ί  εν 
τίρ μ έ λ λ ο ν τ ι  ή  Ισ το ρ ικ ή  ά π ο σ το λ ή  το ΰ  ή μ ετέρ ο υ  Εθνους ίσ ετ α ι  
μ ε γ ά λ η ,  έάν δ ια τη ρ ή ο ω μ εν  ά λ ώ δ η το ν  τή ν  εθν ικ ή ν  συνείδησιν . 
Κ α τα δ εικ τέο ν  δ έ  κ α ί τ'ο χ α ρ ϊεν  κ α ί  άνθηρόν τού ύ φ ου ς, δι’  οΰ 
ή ρ μ ήνευ σ εν  4 εύ γ λ ω ττ ο ς  ^ήτω ρ τά ς  ιδέα ς α ύ το ύ .

ή δ’ άντηρίς θεμελιούται εν μέση τή κοίτη τού δνο- 
μαστού ποταμού, δς τις κατά μέν τόν Σενέκαν 

.  · .  p e r  g r a c i le s  le á is  l l i s s u i ,
U t  M a e a n d e r , s a p e r  æ q u a le s  
L a b i lu r  a g r o s  p ig e r ,  e l  s le r i le s  
A m a e  m a lig n o  r a d il  a re n a s  i ) '

κατά δέ τόν Σατωβριάνδον, στηριζόμενον είς άρ- 
χαιοτέρων περιγραφής, καί Εξ ιδίων καί τού φίλου 
Fauvel παρατηρήσεων συμπεραίνοντα, είχεν άλλοτε 
διαρκέστερον δδωρ ρέον νύν καί διαχεόμενον υπό τήν 
χαλκώδη κοίτην 2 ). Η γενομένη πρός θεμελίωσιν 
τού ερείσματος πρώτη καί σχεδόν Επιπόλαιος άνα- 
σκαφή άπέδειξεν εκατοστόν ήδη, τήν υπό τό ρεϊΟρον 
απώλειαν μονονουχί δλου τού ποταμίου υδατος.

Ταλαίπωρο; Ιλισσός ί Αφ’ ου Εδέχθης τάς κολα
κεία; καί του ; θαυμαστικούς Επαίνους Ελλήνων καί 
ξένων, καθ’ 8ν χρόνον ή εύτυχία καί ή λαμπρότης 
τής υπό σού βρεχομένης πόλεως έσυρεν, ώς πάσα 
εύτυχίά καί πάσα λαμπρότης, πολλούς τους φίλους 
καί τους θαυμαστά;, εύθυς δτε μετά τ ή ; πόλεω; 

έξέπεσες τού άρχαίου μεγαλείου, πάντε; σε Εγκατέ- 
λιπον, οί δέ πλεϊστοι καί άρνούνται ςςύτήν σου τήν 
προγενεοτέραν άξίαν.

Ó Καλλίμαχος πρώτος, δύο περίπου αιώνας πρό 
Χριστού άκμάσας, καταπεπληγμένος υπό τού μ ε
γέθους τού Νείλου, επιλανθάνεται δτι μικρόν κατω 
τέρω τής είς τόν ίλισσόν συμβολής τού Ηριδανού, 
καθ’ ^ν περίπου θέσιν κεΐνται σήμερον οί άνθηροί 
κήποι τών 'JA iaa id u r Μ ουσώ χ  καί τών Ν υμφωτ, 
ό πεζός Φαϊδρος πρό; τόν άπήγασον ωσαύτως Σω
κράτη διαλεγόμενος, λέγει περί τού κατ εκείνην 
τήν θέσιν ρεύματος τού Ιλισσού' «άρ’ ουν ένθένδε (ό 

Βορέας ήρπασε τήν ήρείθυιαν) ;  χαρίεντα γοΰν καί 
καθαρά καί διαφανή τά υδάτια φαίνεται καί Επιτή
δεια κόραις παίζειν παρ’ α ύ τά 3)'»  Επιλανθάνεται λ έ 
γω ό Καλλίμαχος τ ή ; άληθεστάτης ταύτης μαρτυ
ρίας, καί συκοφαντεί τό δδωρ τού Ηριδανού ώς καί 
υπό τών θρεμμάτων καταφρονούμενον * ) .

Ανωτέρω εϊδομεν τους άνευλαβείς ποιητικού; λό

γους τού φιλοσόφου Σένεκα.

* ) « . . ·  4  ή ρ εμ ο ς  ÎX to o ô ;, ώ ς  4 Μ αίανδρος, έ π ί  Ισ χ ν ώ ν  
κ α ί 4 μ α λ ώ ν  ά γ ρώ ν νω θρός ό λ ισ θ α ίν ε ι κ α ί ϋ δ α τίω  ε ύ τ ι λ ε ϊ  τά ς  
ξ η ρ ά ; γ α ία ς  π ερ ιβ ρ έχ ε ι. ·  Σ εν έκ α  Ιπ π ό λ υ το ς  V -  1 3 — 1 6 ·

* )  C h a lo a u b ria n d  I l i o é r a i r o .  Μ έρος Α , σ ε λ . 2 2 7 .  Ε κ δ ο σ ις  
1 8 4 4 .

3) Π λ ά τω ν ο ς, Φ α ϊδ ρ ο ς I I I . — Π ερί τ ή ς  το π ο θ εσ ία ς  τ α ύ τ η ς  δ ίς 
ή δ η  μ έ χ ρ ι  το ύ δ ε έγραψ α τό  π ρ ώ τον έν το ίς  Π ο ι κ ί λ ο ι ς λ α -
λ  ή  μ  α σ  ι τ ώ  18133 (Π α ν δ . τ ό μ . ΙΑ 1,  φ υ λ λ . 3 2 7 ,  σ ε λ . 4 1 1 ) ,
ε ί τ α  δ ' έν ίρ θ ρ ω  π ε ρ ί  κ ε σ τ ο φ ό ρ σ υ  Α φ ρ ο δ ί τ η ς .  
(Π ανδ. τ ό μ .  Ι Ε ’ ,  φ υ λ λ . 3 4 3 ,  σ ε λ . 2 2 8 . )  Σ η μ ε ιω τ έ ο ν  δό σ ή μ ε 
ρον ó 't i  4  C h a n d le r  σ υ γ χ έε ι  α ύ τή ν  π ρ ός τή ν  Κ α λ λ ιρ Jór.v ή  È v -  
νεάκρουνον, ώ ς  όρθώς παρατηρούσιν  οί σ χ ο λ ια σ τα ί αυτού S e r -  
v o is  κ α ί B a r b ie r  d u  B o c a g e , ύ π οδεικνύοντες σχεδόν τή ν ϋ π ’ έμού 
ά ν α γνω ρ ιζομ ένην θ έσ ιν  ώ ς  τόπ ον το ύ  διαλόγου (C h a n d le r τ ό μ . 
Β ’ κ εφ . X V I  έν τ έ λ ε ι ,  κ α ί σ η μ .  8 1  τ ή ς  γ α λ λ . μ ετα φ ρ ά σ ει» ; )  

* )  Σ τρ ά β ω νο ς Γ εω γ ρ α φ ικ ώ ν  Β ·  I X ,  κ εφ . Δ ’ .
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Μετά S’ αιώνας δλοκλήρου; σημείωσίς τ ι ;  βνιόνυ- 
μος. άνήκουσα εις τό  Οπό των γάλλων x ax o v x iru r  
ίχνογραφηθέν σχέδιον των Αθηνών ( 1 6 7 0  μ. X ,), 
λέγει δτι τον ίλισσόν coi Ελληνες άποκαλοΰσι ¡[η- 
poxdzau or , τουτέστι χείμαρρον, ήτοι τόπον δπου 

το ύδωρ ρέει κατά τήν άφθονίαν τής βροχής, τον 
δέ λοιπόν χρόνον είναι ξηρό; Β). »— Εκατόν δέ περί
που έτη μετά ταϋτα ό άγγλο; Chandler ( ( 7 6 i —  

1 7 0 6 ) ,  υπό τή ; δρμή; τ ι ;  καταφρονήσεο»; σκοτι- 
ζόμενος, συγχέει τά υδατα τού Ιλισσού προ; τά τού 
ΗριδανοΟ, έπαναλαμβάνων περί εκείνων δ,τι ό Καλ

λίμαχο; είπε περί τούτων, καί ασεβώς μετ ελα
φρά; πανοπλίας μακροφλυαρών, αντεπεξέρχεται 
κατά .τε. τών υδάτων του ενδόξου ποταμού καί 
κατά τών υπερβολών τών αρχαίων ποιητών. Κατ 
αυτόν, οϋδ’ όταν ραγδαίω; βρέχΐ), ούδ δταν η χιών 
έπί τών όρέων τήκεται, έχει ύδωρ εντελώς καλύ- 
πτον τήν κοίτην ό ίλισσός, έν ω  κα τ’ έτος ήμεϊς.οί 
παρ’ αυτόν κατοικοϋντες, τόν χειμώνα ίδίο);, βλέ- 
πομεν δτι επί ήμέρα; πολλά; πολλάκις καί μέχρι
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Λείψανα της γεφύρας απέναντι τοΰ Σταδίου.

χειλέων πληροϋται, καί τάς δχθας υπερπηδά, καί έ- 

χων αληθώς βτη,ν μεγαλοπρεπή τα χύτη τα  ·?,ν άπέ- 

δωκαν αυτώ οί αρχαίοι,» άφ ού σχεδόν εντελώς 
κατέφαγε τό άρχαϊον λίθινον πρόχωμα, ούχί σπα- 

νίως κατακρημνίζει γεφύρας καί οίκίας παρά τήν 

όχθην στερεώ; ωκοδομημένα; 6). Οι χαρίεντε; κ ή 

ποι ο'ί τινες πρός τώ τών τεττίγω ν «θερινόν τε  καί 
λίγυρόν υπηχούσι τώ τών Γαλλίδων καί τών Γερ- 

μ.ανίδων χορώ αί έπ αυτοΧς οΐκίαι, αί απέναντι 

τόν ποταμόν ζευγνύουσαι ξύλιναι γέφυραι, ή λίθινη 

τ π ; Καλλιρρόη; καί του Νεκροταφείου καί αυτά τά  
ενίοτε πνιγέντα βοσκήματα έστωσαν οί εύγλω ττοι, 

καί τοι άφωνοι, τών λόγων μου μάρτυρε;. Α λλ ό 
Chandler, μη άρκούμενο; ε ί; ττ,ν κατάκρισιν τών 

αρχαίων ποιητών, άναγνοιρίζει παρά « τώ έχ ινοη·  
τιχφ  (ingénieux) γάλλιο καλλιτέχνη, (L e ro y ), δ ;  τις 

έν είκόνι τιν! τ ή ; απέναντι τοΰ Σταδίου θέαεω; π α -

5) De Loborde, Athènes aos XV, XVI e l  XVII siècles I.
οιλ. T9 έν σηαΕ'.ώσε·.·

·) Περί τοιαύτης τίνος καταστροφής, ϊδε Πανδ. τόμ. ΙΕ', 
βυλλ. 381, σελ. 379 έν τοΐς Π ο ι κ ί λ ο ι ς λ α λ ή μ * ο ι ν.

’ ) Πλάτωνος, Φαιδρός IV.

ρίστη,σι την γέφυραν κάλύπτουσαν ποταμόν μέχρι 

χειλέων πλήρη,» τό αυτό προνόμιον τής ποιητικής 

υπερβολή; ®).
Μετά δε τόν άγγλον Chandler ό γάλλος P o u -  

queville, ϊνα παραλείπω π ά ντα ; τούς ά λλου ; τούς 

πρό καί μ ετ ’ αυτόν τόν ίλισσόν κακολογήσαντας, 

(έν οί; καί δ ‘B reton), άφ’ ου έπαναλάβη καί αυτός 

τό γνωστόν δτι δ ίλισσός μόνον κατά τη,ν ώραν τών 

βροχών έχει ύδωρ, θεωρεί μυθώδη τά φυλλούματα 

τ ά  σκιάσαντα πάλαι τάς ό χ θ α ; αυτού τε καί τοΰ 

Κτ,φισσοΰ « ποταμών άβρόχοις ποσί περωμένων, λ έ 

γει, κατά τά  δύο τρίτα τοΰ έτους **).» Α λλ ευτυ

χώς ή παρούσα τ ή ; υπό τού Κηφισσού διαρρεομέ- 

νη; πεδιάδος ανθηρά κατάστασις, αί πλάτανοι, αι 

λεύκαι καί αί σκιεραί φυλλάδες, ούχ ήττον ή αί θείας 

αυτού άηδόνες βεβαιούσι την ποιητικήν άκρίβειαν 

τών αρχαίων ποιητών τε καί πεζών συγγραφέων ε

πίκουρον νΰν έχόντων καί αυτόν τόν Chandler ’,0) .

Τό άληθε; είναι δτι ουδέποτε ό Ιλισσός έπλημ- 

μύρει διαρκώς υπό ύδ α το ;’ δτι δμως κατά τούς αρ

χαίου; χρόνους διαρκώς είχεν υδατα καί πολλώ  

πλείονα ή τη,ν σήμερον είναι κατ εμέ άναντίρρη-

Ω Ρ Α .

■) Chandler, τόμ. Β ', κεφ. XV σελ. 460 — 462 τής γαλλ. 
μεταφράσεως.

9, Pouqucville, Vejage dans la Grèce, IV. CVII σελ. 83
καί 96.

,0) Chandler, αυτόθι κεφ. X X II εν τελεί. Περί δέ των είς 
τήν Οέσιν τής παλαιάς τού Πλάτωνος ακαδημίας καί τον Κολω- 
νόν συγκαλουσών ήμάς κατ’ έτος άηδόνων ϊδε τά επόμενα, ών 
άκριέεστέρα ετι καί σήμερον καί ωραιότερα περιγραφή τής του 
Σοφοκλέου; είναι σχεδόν αδύνατος.

Χώρος δ’ οδ’ Ιρός, ώς άπεικάσαι, βρύων 
δάφνης, ελαίας, αμπέλου' πυκνόπτεροι δ 
εϊσω κατ' αυτόν εϋστομούσ άηδόνες. 

καί κατωτέρω'
τόν άργήτκ Κολωνόν, ενθ 
ά λίγεια μινύρεται 
θαμίζουοα μάλιστ' άηδών 
χλωραϊς υπό βάσσαις, 
τόν οίνώπα νέμουσα κισσόν 
καί τήν άδατον Οεοΰ 
φυλλάδα μυριόκαρπον άνήλιον 
άνήνεμον τε πάντων 
χειμώνων' ϊν 4 βακχιώτας 
άεί Διόνυσος έμδατεύει 
θεαϊς άμφιπολδν τιθή,ναις. 
θάλλει δ’ ουρανίας ϋπ’ άχνας 
4 καλλίίοτρυς κατ’ ήμαρ άεί 
νάρκισσος, μιγάλαιν ΟεαΤν, 
άρχαϊον στεφάνωμ ό'τε 
χρυσαυγής κρόκος· ουδ’ άϋπνοι 
κρήναι μινύβουσιν 
Κηφισού νομάδες ρεέΟρων 
άλλ* αίέν έπ" ήματι 
ώκυτόκος πεδίων έπινίοσεται 
άκηράτω σίιν ίμβρω 
στερνούχου χθονός ...................

έστιν δ’ οίον όγώ γά; Ασίας ού/. έπακούω, 
ούδ’ όν τα μεγάλα Αωρίδι νάσω Πέλοπος πώποτε βλαστόν 

φύτευμ’ άχείρητον αύτόποιον, 
έγχέων βόβημ* δα'ίων,
« τάδε θάλλει μέγιστα χώρα 
γλαυκά; παιδοτρόοου φύλλον ελάας.

[Σοφοκλέους Οίδίπους επί Κολωνώ·]

τον 'Ι<) . Διότι, άφαιρουμένου τού καθολον τό  μήκος, 

άπο τών πηγών μέχρι τ ή ;  πλατάνου όφ’ ήν ό Σ ω 

κράτη; καί ό Φαίδρο; έκάθησαν, άρδεύοντος τού; 

πολυαριθμοτέρους τό  πάλαι κήπου; δδατος, έμ«νεν 

αύτώ άρκούν δπως ί?  ώ ρα θ ίροος  καί οτα θ ερ ά  ¡ιε-  
σημβρίψ,χ.ατά τόν φίλον Π λάτωνα, βαδίζωσιν έν τώ 

ρείθρω αυτού ήόέως β ρ έχ ον ζες  τούς πό ιία ς  αύζων  
δύο ανυπόδητοι φιλόσοφοι, καί άνακαλύπτωσιν ότι 

ή έξ αυτού τού ποταμίου υδατος (ώ ; καί σήμερον 

έν τοϊς κήποις διά παρεκτροπής αΰτού) σχν,ματιζο- 

μένη πηγή ·χ αρ ιεσ ζάζη  ύχό τής χ .Ιατά?ου  ¡ίεΐ 
μ άΑ α ψυχρόν ΰύατος, ω σζε γε τφ  χούΙ τεχμήρα- 
σ θ α ζ 12) .»

Ο πω; ποτ άν ·ρ, ή ά λλοτε υπάρχουσα γέφυρα 

καί τότε  ήτο καί σήμερον είναι άπαραιτήτω ; αναγ

καία, διά τε τ ο ύ ; κατά τετραετίαν παναθηναϊκοί; 

έν τώ  Σταδίω τελουμένου; αγώ να;, καί διά την συ

χνήν τών τε έντόπων καί τών ξένων περιπατητικών 

καί αρχαιολόγων έπίσκεψιν τών άπέναντι άρχαίοιν 

θέσεων. Οθεν ορθώ; έψηφίσθη ή πρό; άνοικοδόμη- 
σιν α υτή ; έπί τών αρχαίων λειψάνων δαπάνη·

Εν ω δε τών νεωτέρων κτιστών καί τεκτόνων ή 

έργασία στήριγμα παρασκευάζεται τού αρχαίου έρ
γου τά  γεγηρακότα μέν άλλά σθεναρά βάθρα, καί 

τά  νεώτερα τού Υ μηττού καί τ ή ; Π εντέλη; λιθότε- 

κνα όιά σιδηρών μοχλώ ν καί πυρίτιδο; μαιευόμενα 

σφηκούνται μεταξύ τών αρχαίων ξανθών πρω τοτό

κων τών έκ τών στέρνων τής α υ τή ; μητρό; άνευ 

βια ; καί ώδίνων δι εντριβή; ρευστού τινο; άποσπα- 

σθέντων, εύκαιρο; βεβαίως θέλει Οεωρηθή μικρά τ ι;  

καί κατ ανάγκην ά τελή ; περιγραφή τού κχταστρα- 

φεντο; αρχαίου μνημείου, μέλλουσα εί; τό  £ ;ή ;  ν’ ά· 

ποτελέση, ώ ; καί οί παλαιοί καί σεβάσμιοι λίθοι, 

μέρο; άναπόσπαστον τ ή ;  ιστορίας τ ή ;  νέας γεφύρα;.

ΙΙρώδης ό Αττικού, δ Κηφισιεό; εκείνο; εύεργέ-

τ η ; καί υίός ευεργέτου τών Αθηνών, ό ανακαίνισα; 

ή μάλλον έκ βάθρων άνασκεύάσα; τό  υπό Λυκούρ

γου τού ρήτορο; ΟεμελιωΟέν ( 3 5 0  π . X .)  παναθη

ναϊκόν Στάδιον, φκοδόμησεν ίδι? δαπάν/) καί έκ 

τού αυτού πεντελησίου λίθου άπέναντι τ ή ; εισόδου 

τήν σήμερον άνοικοδομουμένην γέφυραν, διευκολυνο-
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μένη; ούτω τ ή ;  τε διαβάσεω; τού ποταμού εί; τούς 

θεατά; καί τ ή ;  εξόδου είς τήν παναθηναϊκήν πομ.- 
πή,ν ,|3) καί προλαμβανομένου, λέγει ό Chandler, 

έπιλήσμων δσων τού ίλισσοΰ κατηγόρησε, «παντός  

έκ τυχόν έπερχομένης πλημμύρας δυς·υχ·ήρΐατο;*^).Α 

0  περιηγητή; οϋτο; καί δ δεκατέσσαρα έτη  πρό αυ
τού είς Αθήνας έλθόιν S tu a rt *&), ετι δέ καί δ γ ά λ

λος καλλιτέχνης Αερουά ί6 ) είδον καί περιέγραψάν

" )  0  μεταξύ τών έτών 1672 καί 1674 γράψας τήν άφελή 
περί Αθηνών έχβεσιν αγαθό; Ιησουίτης πατήρ Βαόϊνος κάλλι- 
στα καταδεικνύει τούτο λέγων' ·έκ τή; καλλονής τού πλάτους 
και τού μήκους τή; γεφύρας (τού Σταδίου δηλ·) ευκόλως τις 
κρίνει ότι 4 ίλισσός είχεν άλλοτε άφίονώτερον ΰδωο ή σήμερον, 
διότι νυν μία εκ τών καμαρών τούτων καί είς τών οχετών ύ- 
περαρκει και έν αυτώ τφ χειμώνι εί; όλα τά υδατα τού μικρού 
τούτου ποταμού.· Do Laborde, I. 0. 206 έν or,μ.

1S) Πλάτωνος Φαιδρός αύτόβι. Ô Chandler παρενόηοεν ένμέ- 
ρει το χωρίον τούτο τού Φαιδρού, έκλαβών άντί κρήνης τε- 
λείις (foulaine) τό άπλώς $έον ύδωρ και παραστήαας ώς λ ο ύ- 
ο ντ α ς τούς πόδα; αυτών τους φιλοσόφους.— Π δί τών καθο
λικών ίεραπος-όλων εκθεσις (1673) ν' τις άχρτ,σίμευσιν ώς βάσις 
είς τό σύγγραμμα τού μή έλθόντος είς Αθήνας Guillel de Si. 
Georges, περιέχει τά έξή; παρατη¡ρήσεως άξια περί τών ύδατίων 
τού ίλισσού' «ή γέτυρα υποστηρίζεται υπό τριών αψίδων καί 
υπ' αύτάς ερρεεν 4 ίλισσός ϊτε ήτο ποταμός' διότι σήμερον τό 
JîïOpov είναι ξηρόν. Ο ί λ ι σ σ ό ς έ ξ ε τ ? ά π η π α ί δ ι νΓ  
ρ έ θ η  ε ί ς  ά π ε ι ρ ο υ ς  4 χ  έ τ ο υ ς  ή ά μ ά ρ α ς  (ri
goles) δ ι α χ ε ο μ έ ν ο υ ς  δ ε ξ ι φ  κ α ί  ά ρ ι σ τ ε ρ φ. »  
De Laborde I. σ. 224 έν σημειώσει.

Η γέφυρα τ-.ΰ Σταδίου ίξ άπόπτου έν ετει 1730.

τήν γέφυραν ταύτη,ν, οί δύο ούτοι μά λιστα καί έ- 

τύπωσαν έν τοϊς συγγράμμασιν αυτών ακριβή τής 

γεφύρα; άπεικονίσματα, ώ ; ε! προέβλεπον τήν έν 

βραχεί χρόνω πλήρη αυτής καταστροφήν.

13) Brelon, Athènes, κεφ. VII, σ. 303.
l i ) Δυτόθι κεφ. XVI ¿y άρχφ.
15) Anliqnilès d'Alhèncs.
,5) Raines des plus bcaus monumenls de la Grèce,
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ή  γέφυρα έστηρίζετο, ώ ; καί έν τδ» απέναντι 

αντιγράφω τοΰ στουαρτείου ιχνογραφήματος κατα

φαίνεται, έπί τριών αψίδων, ών ή μεσαία είχε πλά
τος είκοσι ποδών, κατά τήν επιστολήν τοΰ άτυ- 
χώς σφαγέντος περιηγητοΰ Φρ. Βερνών ( 1 6 7 6 )  *7). 
Οί δε λίθοι τών αψίδων ήσαν υπερμεγέθεις, ισοπα
χείς καί ίσομήκεις καί άλλεπαλλήλως τοποθετημέ
νοι άνευπηλοΰ, καί τί» πλάτος 2 2  —  2 3  μέτρων 1®). 
Επί τοΰ ευρέως χώματος ή καταστρώματος (plate
forme), τοΰ σχηματιζομένου είς τήν έπί τή ; αριστε
ρά; όχθης άκραν τής γεφύρας, μοναχαΐ γυναίκες οι
κοδόμησαν μονήν καί έκκλησίαν έγκαταλειφθείσας 

δτε αί Αθήναι υπό τών Τούρκων έκυριεύθησαν. Τά 
οικοδομήματα ταΰτα Ικλειον εντελώς τήν είς τό 
Στάδιον άπό τής γέφυρας έξοδον, μή ουσαν άλλως 
δυνατήν ή διά τοΰ πυλώνο; τής εκκλησίας, ώ ; δ 
πατήρ Βαβίνος μαρτυρεί* κατά πάσαν δέ πιθανό
τητα  έστηοίζοντο τά μεσαιο»νικά ταΰτα χτίσματα 

έπί πύλης θριαμβική; αρχαίας εί; ήν ή γέφυρα κα
τέληγε, διότι ού μόνον τοιαύτη έξήγησις άποδοτέα, 
κατά τήν ορθήν τοΰ De I ,aborde παρατήρησιν, είς 
τό σύνολον τών έπί τή ; γέφυρας οικοδομών, τό εί- 

κονιζόμενον έν τώ  σχεδίω τών καπουκίνων, άλλά 
καί αί εικόνες τοΰ Leroy καί τοΰ Stuart παραπλή· 

σιον τοιαύτη τινί πύλη σχήμα προσδιδοΰσι τ ώ  άπει- 
κονιζομένω έρειπίω τών είρημένων οικοδομών *®).

Κατεστράφη δέ ή γέφυρα αδτη έν έτει 1 7 7 4  
κατά τόν συνήθη τώ  καιρω έκείνςυ τρόπον, κρημνι- 
οθείσα δηλονότι ύπό τοΰ τότε ¿θωμανοΰ διοικητοΰ, 
ε ί; 8> τό υλικόν έχοησίμευσε πρό; διαφόρους οικο
δομάς, καί σήμερον ούδέν άλλο υπολείπεται ή μόνο» 
τά δυο εκατέρωθεν άντιτειχίσματα αρκούντως καί 
αύτά βεβλαμμένα 20).

Τά παρατιθέμενα τρία ζωγραφήματα άπεικονί- 
ζουσι τό μέν τήν παρούσαν κατάστασιν τών τής γε· 
φύρα; άντιτειχισμάτων, άπέναντι τοΰ Σταδίου, τό 
δέ τήν γέφυραν αύτήν ώς κυρίως έζωγραφήθη ύπό 
τοΰ άγγλου Στούαρτ, καί τό τρίτον τήν πόρρωθεν 
άποψιν αύτή; άπό τοΰ έν τή άριστερά όχθη κειμέ
νου καί έκτοτε όλοσχερώ; καταστραφέντο; ιωνικού 
ναίσκου, τοΰ Τριπολέμου ίσως ( Π α ν α γ ία  είς τήν π έ 
τ ρ α ν ) ,  περί ού άλλοτε θέλει πιθανώς γείνει ενταύθα 
λόγος.

l1) D o  I-,ab o rd e, I . o . 2 5 1 .
l8 )  C h a n d le r , χ ε φ . X V  έν  τ έ λ ε ι .—  S la a r l  Ιν θα  ά ν ω τέρ ω -—  

D e  L a b o r d r ,  I ,  a- 2 0 6  έν σ η μ ε ιώ σ ε ι . B r e io n  ëvOa ά ν ω τέρ ω ·—  
S p o n , « i t .  I I .  σ .  1 2 3 ,  μ ε τ ά  to o  δ π ισ θεν  σχεδίου τώ ν  Α θηνώ ν 
είκονίζον τος τ ό  σ χ ή μ α  τώ ν  τρ ιώ ν  άψ ίδων.

* · )  S p o n , τ ό μ . Β ’ ο .1 2 3 ,  D e  L a b o r d e , τ ό μ . I I ,  ο . 1 8 ,  τ ό μ . I ,  
σ ε λ . ” 8 ,  2 0 0  κ * ί  2 2 8 ,  ϊν θ α  κ α ί τ ά  ύπ ό τώ ν  μ ον α χώ ν γ ρ α - 
φ έντα  σ χέδ ια  τώ ν  'Α θ η ν ώ ν , κ α τ ά  τή ν  δ ιπ λ ή ν  α ύ τώ ν  εκδ οσ ιν , 
π ερ ιέχ ο ν τα  α τ ε λ ή  ά λ λ ά  π ο λ ύ τιμ ο ν  τ ή ς  γεφύρας ε ικ ό ν α .— B r e to n  
ένθα  α ν ω τέρ ω .

,0) Breion, αυτόθι.
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Καί ταΰτα μέν περί τής παλαιάς γεφΰρας.
Νΰν δ δτε έδοξε τοΐς έφόροις τών όλυμπίων δ- 

πως άνεγείρωσιν αύτήν, δέν ητο αρά γε ¿ρθότερον, 
λαμβανομένων υπ’ οψιν τών ύπχρχόντων σχεδίων, 
νά άνοικοδομηθή κα τ’ αύτά καί τάς ύπό τών περιη
γητών γιγνομένας γνωστά; κυρίας βάσεις, δπως τό 
έπί γηραιών θεμελίων έγειρόμενον νέον οικοδόμημα 
ίεωρήται ενταΰτώ άρχαΐον, άναμιμνήσκη μάλλον 
τά παλαιά καί συνεχίζη ουτω περισσότερον τήν 
παρελθοΰσαν δόξαν πρός τούς παρόντα; τής άναγεν- 
νήσεω; άγώνας; Σ.

Ê I E  T A  Ο Λ Ι'Μ Η ΙΑ  T O T  1 8 7 0  Ε Τ Ο Γ Σ .

Ω β λ λ η ν ,  τώ ν  π ά τερ ω ν  «ου σ ' άρχουν λ ο ιπ ό ν  o l τά φ ο ι ;
Τ ά ς  τεφροδόχους κ ά λ π α ς  τ ω ν  α ιώ ν ια  θ '  άνα κινής ;
Τ ά ς  δάφνας τοϋ μ ε τώ π ο υ  τ ω ν  ν ' άναμαα σφ ς έγρ ά φ η ;  
'Α πόγονος νά λ έ γ εσ α ι ;  Π ρόγονος συ δέν θά γ εν ή ς  ;

Δ ίν  θά γ έ ν η ; ;

Τ ό  π αρελθόν τ ή ν  οψιν σου μ έ  φ ώ ς θά π ε ρ ι ίά λ λ η , 
ώ ς  τή ν  σ ελή νη ν  δύσαντος Φ ο ίίο υ  α ν τα ύ γ εια  χ ρ υ σ ή  ;  
θ ά  μ ν η μ ο ν ιύ η ; π ά ν τ ο τε  τ ί  επ ρ α ξα ν οί ά λ λ ο ι,
Κ α ί  δ ίν  θά  μ ν η μ ο ν εύ σ η  τ ι ς  τ ί  ςπ ρ α ξες  π ο τ ί  κ α ί σύ ;

Π οτέ κ α ί  συ ;

Α ν ή σ  υ ιό ς , κ α ί  ού π α τή ρ  θά  γ ε ίν η ς  κ α ί ή  μ ν ή μ η  
θ '  άποαδεαθή γηρ ά α χου σ α  τώ ν  π α τρ α γ α θ ιώ ν '
Ε ί ς  τόν υιόν σου δ ίν  0 άρχή τοϋ π ά π π ο υ  του ή  φ ή μ η ,
Κ α ί  θά  ζ η τ ή σ η  π α τρ ικ ή ν .— Τ ί  θά  ε ίπ ή ς  ε ίς  τόν υιόν ;

Ε ί ς  τόν υΙόν ;

θ ά  ε ϊπ η ς  S u  σ ιδ η ρ ά  σ 'ε μ π ό δ ισ ε  π α λ ά μ η  
Ν ά δρέψ ης ε ίς  σ τεφ ά νους σου τ ά ς  ¿οδοδάφνας τώ ν  Τ ε μ π ώ ν , 
Κ α ί τό  ϋ π ν ώ ττο ν  ξίφ ος σου χ α τώ ρ θ ω σ ε  νά κ ά μ η  
λ π ό  π ολέμ ου  φ άσγα νον ειρω νική ν σ το λ ή ν  π ο μ π ώ ν ,

Σ το λ ή ν  π ο μ π ώ ν  !

Φ εϋ  !  θ ά  ι ίπ ή ς  ά λ ή θ εια ν .— ‘Α λ λ ’  ϊ χ ε ι  *  ή  ειρήνη 
Δ ιά  το ύ ς  σ τ ρ α η ώ τ α ς  τ η ς  ε λ α ία ς  ευ θα λ ή  Οαλλόν !
Ε ά ν  τή ν  δάφνην τώ ν  μ α χ ώ ν  α ίμ ά τ ω ν  $οϋς άδρυνη,
Ιδ ρ ώ ς  π ο λ ύ τ ιμ ο ς  αύτόν ε ίς  στέφ ανον π λ έ κ ε ι  κ α λ ό ν ,

Π λ έκ ει κ α λό ν .

Ε ίχ ο ν  κ '  οί πρόγονοι ή μ ώ ν  μ ε τ ά  τόν Μ αραθώνα 
Π ύθια , κ α ί  Ο λ ύ μ π ια  μ ε τ ά  τ ά ς  Π λ α τα ιά ς.
Κ ’ ε ίς  σέ μ ε τ ά  α ιμ α τη ρ ό ν  δ α φ νοσ τεφ ή  ά γ ώ ν α ,
Φ α ιδ ρ ά  κ α ί έ λ ε α ισ τ ιφ ή ς  ά ν ο ίγ ιτα ι  'Ο λ υ μ π ίά ς ,

'Ο λ υ μ π ίά ς  !  * )
(Α ύ γ ου στος 1 8 7 0 . )

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Β Λ Α Χ Ο Σ .

( ' )  S U M - Π Α Ν Δ . Τ ό  άν ω τέρω  ά ο μ ά τιο ν  ΐγ ρ ά φ η  ό’π ω ς ύ π ο - 
δ λ η θ ή  ε ίς  τό ν  π ο ιη τικ ό ν  ά γ ώ ν α  τώ ν  ό λ υ μ π ίω ν  κ α ί  το ν ισ θ ή , 
κ α τ ά  τό  π ρ ό γ ρ α μ μ α , εάν ό π εδ ο κ ιμ ά ζετο " άγνοούμιν  δ ί δ ιά  τ ί  
δέν ύ π ε δ λ ή θ η . Κ α ί  ε π ε ιδ ή  έρ μ η ν εύ ει μ ε τ ά  π ο λ λ ή ς  χ ά ρ ιτο ς  κα ί 
α λ ή θ εια ς  τή ν  π ερ ί π α τρ α γ α θ ιώ ν  ιδέα ν  τοϋ Μ ενάνδρου, ου τίνος 
τούς σ τ ίχ ο υ ς  έδ η μ ο σ ιεύ σ α μ εν  τόν π α ρ ελθό ντα  μ ή ν α  (σ ε λ . 1 9 0 ) ,  
π α ρ εκ α λ έσ α μ εν  τόν π ο ιη τή ν  νά επιτρέψ ε» τή ν  έν τ ή  «Π ανδώ ρα» 
δ η μ οσ ίευ οιν  α ύ το ΰ .


